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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2202 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 ΙΟυΛΙΟυ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3, 4, 5, 6, 7 και 8
Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου 
του ΥΠΕΝ για διαχείριση αποβλήτων, πολεοδομικά, χωροτα-
ξικά και ενεργειακά θέματα 
- Κ. Σκρέκας: «Τα απορρίμματα είναι φυσικοί πόροι» 
-Ν. Ταγαράς: Μέχρι τέλος 2025 έτοιμος ο πολεοδομικός και 
χωροταξικός σχεδιασμός για πάνω από το 70% της επικράτειας 
-Τι είπαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων
Σελ 9
Πιλοτικό έργο επαναχρησιμοποίησης φερτών υλών από 
φυσικές καταστροφές στο Δήμο Αργιθέας
Σελ 10 
Στρατηγική συνεργασία: Δημόκριτος καιVodafone για τη 
δημιουργία GigaCampus
Σελ 11
JΤΙ: Νέα γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ 
- Μεγάλο στοίχημα χαρακτήρισε την επένδυση ο Άδωνις 
Γεωργιάδης 
Σελ 12
Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής: Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες 
βυθού από την Αριάδνη Interconnection
Σελ 13
Η P&G αποκαλύπτει το πρώτο της μπουκάλι από χαρτί για τα 
προϊόντα Lenor σε συνεργασία με την εταιρεία Paboco
Σελ 14
Εργαστήριο «Ιthaca»: Πυρήνας καινοτομίας και αριστείας 
που ανοίγει δρόμο σε νέους ερευνητές -Έρχονται εμπορικές 
συνεργασίες με ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και την Enel Ισπανίας σε θέματα 
κυβερνοασφάλειας των δικτύων μεταφοράς ενέργειας
Σελ 15
Tο MasterPlan για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΚΑ
Σελ 16
Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του 
Κτηματολογίου
Σελ 17, 18
Η πράσινη ανάπλαση της «κάτω» Πλατείας Συντάγματος 
Σελ 19, 20
Βουλή: Υποεπιτροπή για θέματα ΑμεΑ
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη 
θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

«Για πρώτη φορά η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ολοκληρω-
μένο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων», είπε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστας Σκρέκας κατά την ομιλία 
του ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής χθες. «Ενσωμα-
τώνουμε δύο Οδηγίες και επικαιροποιούμε δύο νομοθετικά 
πλαίσια εγχώρια, προκειμένου να υπάρξει ένα ενιαίο κείμενο 
και ο καθένας να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα τι ισχύει στη χώρα 
σε σχέση με το σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων», είπε ο 
κ. Σκρέκας και προσέθεσε πως αυτό και μόνο συνιστά μεταρ-
ρύθμιση, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ
«Κεντρικός πυλώνας τής νομοθετικής μας πρωτοβουλίας 
είναι η ανάπτυξη και η εδραίωση της περιβαλλοντικής συνεί-
δησης», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και επισήμανε: «Πα-
ράγουμε 29 τόνους στερεών αποβλήτων, ανά εκατομμύριο 
ΑΕΠ, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 17 τόνοι ανά εκα-
τομμύριο ΑΕΠ. Είμαστε πρώτοι και στην σπατάλη τροφίμων, 
είμαστε πρώτοι και στην ταφή των αστικών απορριμμάτων 
και είμαστε τελευταίοι στην ανακύκλωση».
Στόχος, είπε ο υπουργός, είναι η εφαρμογή των βασικών αρ-
χών της κυκλικής οικονομίας, η ενίσχυση της ανακύκλωσης 
και η μείωση της ταφής, η αλλαγή της κουλτούρας της κοι-
νωνίας, στη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί «τα απορ-
ρίμματα δεν είναι σκουπίδια. Τα απορρίμματα δεν πρέπει να 
καταλήγουν στις χωματερές, κατά 80%. Τα απορρίμματα 
είναι φυσικοί πόροι, που εφόσον ανακτηθούν σωστά και ανα-
κυκλωθούν, μπορούν να αποτελέσουν πρώτες ύλες για επό-
μενες παραγωγικές διεργασίες».
Μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός 
και χωροταξικός σχεδιασμός για πάνω από το 70% της επι-
κράτειας, όπως ανέφερε μιλώντας νωρίτερα χθες στη Βουλή 
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, 
καλώντας την εθνική αντιπροσωπεία να υπερψηφίσει τις πο-
λεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις που έχουν περιληφθεί 
στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. «Ξέ-
ρουμε ότι είναι ένα στοίχημα πολύ μεγάλο. Όμως οι ανάγκες 
και οι απαιτήσεις της εποχής δεν επιτρέπουν άλλες καθυστε-
ρήσεις και άλλον χαμένο χρόνο», είπε ο υφυπουργός Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας και πρόσθεσε ότι το υπουργείο θα 
τείνει ευήκοα ώτα σε προτάσεις για διορθώσεις, αρκεί αυτές 
να είναι δημιουργικές.
«Ερχόμαστε με έναν πρωτοφανή σχεδιασμό, από πλευράς 
έκτασης, από πλευράς πίστωσης αλλά και από πλευράς χρόνου 
ολοκλήρωσης, πάνω από το 70% της επικράτειας, με προϋπο-
λογισμό πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, όλοι οι σχεδιασμοί 
- τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ζώνες υποδοχής συ-
ντελεστή, οριοθέτηση οικισμών, οριοθέτηση ρεμάτων - όλα 
αυτά μέσα σε τέσσερα χρόνια, μέχρι το τέλος του 2025 θα 
έχουν ολοκληρωθεί», είπε ο Νίκος Ταγαράς.
Ο υφυπουργός σχολίασε τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν 
για φωτογραφικές διατάξεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων. 
«Είναι θέμα δημοκρατίας η έκφραση απόψεων, είναι θέμα δη-
μοκρατίας η επισήμανση κινδύνων, όμως είναι πιο σημαντικό 
και δημιουργικό, πέρα από τις καταγγελίες για δήθεν εξυπηρε-
τήσεις συμφερόντων, να ακούμε και προτάσεις συγκεκριμέ-
νες», είπε ο Νίκος Ταγαράς.
Ξεμπλοκάρει η έκδοση οικοδομικών αδειών για οικόπεδα εκτός 
σχεδίου με κατά παρέκκλιση αρτιότητα δόμησης, τα οποία 
αφορούν σε γήπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, με 
τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων κα-
θορίζεται πλέον με μαθηματικό τύπο η ανώτατη επιτρεπόμενη 
δόμηση από 86 έως 186 τετραγωνικά και επανακαθορίζεται το 
τέλος εκτός σχεδίου δόμησης, που θα επιβαρύνει τις οικοδομι-
κές άδειες από 250 έως 5.000 ευρώ.
Τίτλοι ιδιοκτησίας άνω της εικοσαετίας, που όμως μπορεί να 
έχουν μεταγραφεί και μεταγενέστερα για τους ιδιώτες και απα-
γόρευση στο Δημόσιο να ασκεί ένδικα μέσα σε αποφάσεις που 
αναγνωρίζουν  κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ιδιω-
τών είναι από τις βασικές ρυθμίσεις, με τις οποίες  το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να δώσει νομοθετική 
λύση στο ιδιοκτησιακό  δασών, δασικών και χορτολιβαδικών 
εκτάσεων, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή. 
Αναλυτικά στις σελ 3, 4, 5, 6, 7 και 8

ΣυΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟυΛΗΣ ΕΠΙ ΤΟυ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟυ 
ΤΟυ υΠΕΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κ. Σκρέκας: «Τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια. Τα απορρίμματα είναι φυσικοί πόροι»
Ν. Ταγαράς: Μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός και 
χωροταξικός σχεδιασμός για πάνω από το 70% της επικράτειας
Κατάθεση τροπολογιών ΥΠΕΝ στη Βουλή για πολεοδομικά χωροταξικά και δασικά θέματα 
Τι είπαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου διοργα-
νώνει δύο ενημερωτικές ημερίδες με θέμα «Δράσεις προστασίας 
και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας 
Πίνδου» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχεί-
ρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτύπων» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΣΠΑ 2014 - 2020». 
Οι ημερίδες είναι ανοιχτές για το κοινό και έχουν στόχο την 
προβολή των δράσεων που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης και 
αφορούν θέματα παρακολούθησης ειδών, διαχείρισης, καινο-
τόμα μέτρα προστασίας της άγριας πανίδας και ελάττωσης των 
συγκρούσεων ανθρώπου - ειδών άγριας πανίδας, δικτύωσης 
και προβολής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. 
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22 Ιουλίου 
και ώρα 10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο Αχίλλειον στα Γρεβενά 
και Παρασκευή 23 Ιουλίου και ώρα 10.30 π.μ. στη 
Φρόντζου Πολιτεία στα Ιωάννινα.

Το 23ο Διεθνές συνέδριο για τα Υλικά, τις Μεθόδους & 
Τεχνολογίες  θα διεξαχθεί από τις 19 ως τις 22 Αυγού-
στου στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στο εκθεσιακό 
κέντρο «Flora».  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου εί-
ναι τα αγγλικά και διοργανώνεται σε συνεργασία με την 
Βουλγάρικη Ακαδημία Επιστημών, την Ένωση Επιστημό-
νων Βουλγαρίας , το Ίδρυμα Επιστήμης και Εκπαίδευσης 
Βουλγαρίας και άλλους επιστημονικούς φορείς.
Μερικά από τα Θέματα που θα συζητηθούν στο Συνέδριο 
είναι: 
υλικά
• Νανοϋλικά και νανοσύνθετα
• Ενεργειακές και πυρηνικές επιστήμες
• Μακρομοριακή επιστήμη και μηχανική
• Προηγμένη επεξεργασία υλικών
• Μεταλλουργία και επιστήμη υλικών
Μέθοδοι και εργαλεία καινοτομίας
• Μέσα υποστήριξης παραγωγής προστιθέμενης αξίας 
(επιστημονικά / τεχνολογικά πάρκα, κέντρα τεχνολογίας 
/ καινοτομίας, επωαστήρια επιχειρήσεων, προγράμμα-
τα υποστήριξης επιχειρήσεων προσανατολισμένα στην 
τεχνολογία, επιστημονική επικοινωνία, χρηματοδότηση 
καινοτομίας κ.λπ.)
• Ο ρόλος της συνεργασίας (ενώσεις, δίκτυα, συνεργα-
τικοί σχηματισμοί κ.λπ.) στην ανάπτυξη συστημάτων 
καινοτομίας
• Μεταφορά τεχνολογίας και διαχείριση πνευματικής ιδι-
οκτησίας
• Καινοτομία και πολιτική του δημόσιου τομέα
Μέθοδοι & Τεχνολογίες
• Νανοτεχνολογία

 • Νανοβιοτεχνολογία
• Νανο-βιο-υπολογιστική
• Αυτοματοποίηση νανο-κλίμακας
• Τεχνολογία βιοϋλικών
• Βιοαισθητήρες, βιοηλεκτρονική και διάγνωση 
• Βιορομποτική και βιονική
Φόρμα Συμμετοχής  
https://www.sciencebg.net/en/register/
Επειδή μπορεί να προκύψουν ταξιδιωτικές δυσκολίες 
για τους ομιλητές, λόγω του COVID-19, έχει προβλεφθεί 
να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του τύπου της πα-
ρουσίασης τους (προφορική, poster ή online) μέχρι και 
30 μέρες νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
συνεδρίου.
Περισσότερες πληροφορίες :  
https://www.sciencebg.net/en/conferences/materials-methods-and-technologies/

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου διοργανώνει: Σεμινάρια Εκπαίδευσης Υποψηφίων 
Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων ADR/RID, στις  20-24  Σεπτεμβρίου 2021 
με διάρκεια: 44 ώρες, στην Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή στους υποψηφίους 
των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με:
(α) την ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων και 
τους κινδύνους που ενέχει η μεταφορά, συσκευασία, πλή-
ρωση, φόρτωση ή εκφόρτωση τους,
(β) την τοποθέτηση σήμανσης των συσκευασιών και των 
μονάδων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
(γ) τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις και 
(δ) τις ευθύνες των εμπλεκομένων στη μεταφορά και τα κα-
θήκοντα του ΣΑΜΕΕ,
Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις, έπειτα από τις οποίες χορη-
γείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικό  Κατάρτισης Συμβούλου 
Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμά-
των (ΣΑΜΕΕ).
Πληροφορίες: www.vlab.mech.ntua.gr 

23rd INterNatIoNal CoNfereNCe oN MaterIals, Methods 
& teChNologIes

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟυΣ 
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔυΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕυΜΑΤΩΝ adr/rId

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

27-30 Ιουλίου 2021 

7th International Conference on 
Industrial and Hazardous Waste 
Management
ΧΑΝΙΑ,  ΚΡΗΤΗ

Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο της 
Πάντοβα, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας 
του Αμβούργου καθώς και το Πανεπιστή-
μιο Tsinghua του Πεκίνου.

15 - 17 Σεπτεμβρίου 
2021

Διεθνές συνέδριο «International 
Conference on Gears»
garChINg ΤΟυ ΜΟΝΑΧΟυ

Γερμανικό Επιμελητήριο Μηχανικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟυ ΓΡΑΦΕΙΟυ ΤυΠΟυ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υΠΕυΘυΝΟΣ ΣυΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής
ΣΎΜβΟυΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - υΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη, Χριστίνα Ντζοϊδου

press@central.tee.gr

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕυΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
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ΣυΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟυΛΗΣ ΕΠΙ ΤΟυ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟυ ΤΟυ υΠΕΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟβΛΗΤΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κ. Σκρέκας: «Τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια. Τα απορρίμματα είναι φυσικοί πόροι»
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Τι είπαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων

«Για πρώτη φορά η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων», είπε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστας Σκρέκας 
μιλώντας χθες στην  Ολομέλεια της Βουλής επί του νο-
μοσχεδίου του ΥΠΕΝ για διαχείριση αποβλήτων, πολε-
οδομικά, χωροταξικά και ενεργειακά θέματα. Το νομο-
σχέδιο έγινε δεκτό αργά χθες το βράδυ με τις ψήφους 
της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μαζί με το νομοσχέδιο 
ψηφίστηκαν οι τρεις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί 
από την κυβέρνηση αρμοδιότητας των υπουργείων 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. 
«Ενσωματώνουμε δύο Οδηγίες και επικαιροποιούμε δύο 
νομοθετικά πλαίσια εγχώρια, προκειμένου να υπάρξει 
ένα ενιαίο κείμενο και ο καθένας να έχει μια ξεκάθα-
ρη εικόνα τι ισχύει στη χώρα σε σχέση με το σύστημα 
διαχείρισης των αποβλήτων», είπε ο κ. Σκρέκας και 
προσέθεσε πως αυτό και μόνο συνιστά μεταρρύθμιση, 
αναφέρει το ΑΠΕ.«Κεντρικός πυλώνας τής νομοθετικής 
μας πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη και η εδραίωση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης», είπε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και επισήμανε: «Παράγουμε 29 τόνους στε-
ρεών αποβλήτων, ανά εκατομμύριο ΑΕΠ, όταν ο μέσος 
ευρωπαϊκός όρος είναι 17 τόνοι ανά εκατομμύριο ΑΕΠ. 
Είμαστε πρώτοι και στην σπατάλη τροφίμων, είμαστε 
πρώτοι και στην ταφή των αστικών απορριμμάτων και 
είμαστε τελευταίοι στην ανακύκλωση».
Στόχος, είπε ο υπουργός, είναι η εφαρμογή των βασικών 
αρχών της κυκλικής οικονομίας, η ενίσχυση της ανακύ-
κλωσης και η μείωση της ταφής, η αλλαγή της κουλτού-
ρας της κοινωνίας, στη διαχείριση των απορριμμάτων, 
γιατί «τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια. Τα απορρίμ-
ματα δεν πρέπει να καταλήγουν στις χωματερές, κατά 
80%. Τα απορρίμματα είναι φυσικοί πόροι, που εφόσον 
ανακτηθούν σωστά και ανακυκλωθούν, μπορούν να 
αποτελέσουν πρώτες ύλες για επόμενες παραγωγικές 
διεργασίες».
Η ενέργεια
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας, απάντησε σε όσα είχε πει νωρίτερα στη Βου-
λή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την 
πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της Ενέργειας και 
στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. «Ανα-

ρωτιέμαι αν ο κ. Τσίπρας γνωρίζει ότι τον Σεπτέμβριο 
του 2019, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
από το βήμα του ΟΗΕ, ανακοίνωσε την απόσυρση των 
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Όλες οι λιγνιτικές μονάδες 
θα αποσυρθούν μέχρι το 2023, εκτός από μια η οποία 
θα μετατραπεί σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, αξιο-
ποιώντας το φυσικό αέριο, το 2025. Δεν γνωρίζει ο κ. 
Τσίπρας ότι το βασικό αίτιο πρόκλησης της κλιματικής 
αλλαγής είναι οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα 
και βασική αιτία εκπομπών είναι η ηλεκτροπαραγωγή, 
όταν χρησιμοποιούμε τον άνθρακα και το λιγνίτη; Πώς 
είναι δυνατό λοιπόν, η παράταξη του λιγνίτη, η παρά-
ταξη των σκουπιδιών στους δρόμους της Κέρκυρας, της 
Ρόδου και αλλού, να έρχεται σήμερα και να εγκαλεί την 
κυβέρνηση της ΝΔ ότι δήθεν δεν έχει κάνει, αυτά που 
δεν έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;», είπε ο Κώστας 
Σκρέκας καλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ να αναλογιστεί τι έλεγε το 
δικό του Εθνικό Σχέδιο, για την ενέργεια και το κλίμα, σε 
σχέση την αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν την 
κλιματική αλλαγή.
«Δεν πρέπει να έρχεστε εδώ και να φοράτε έναν φιλο-
περιβαλλοντικό μανδύα, όταν έχετε κυβερνήσει 4,5 
χρόνια και τα πεπραγμένα σας είναι ακόμα νωπά», είπε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απευθυνό-
μενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «δεν έκανε 
τίποτα ούτε για τα απορρίμματα» και κληροδότησε μια 
χώρα- πρωταθλήτρια σε ό,τι αφορά τη σπατάλη τροφί-
μων, μια χώρα η οποία είναι ουραγός, σε ό,τι αφορά την 
ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων, αλλά είναι 
και αρνητική πρωταθλήτρια στην ταφή απορριμμάτων 
αφού θάβει το 80% των αστικών απορριμμάτων που 
παράγει.
Απαντώντας σε όσα είπε νωρίτερα ο κ. Τσίπρας για την 
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας υπογράμμισε: «Η ΔΕΗ δεν έχει 
αυξήσει τις τιμές του ρεύματος στα νοικοκυριά. Η ΔΕΗ 
έχει προσπαθήσει να διατηρήσει τις τιμές της ηλεκτρι-
κής ενέργειας σταθερές στα νοικοκυριά και μάλιστα έχει 
ανακοινώσει και συγκεκριμένα εμπορικά τιμολόγια με 
τα οποία ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει στις ισχύ-
ουσες τιμές ενέργειας, για ένα χρόνο μπροστά, χωρίς 
επιπλέον επιβάρυνση και χωρίς το τιμολόγιο να επηρε-

άζεται από τις διακυμάνσεις των τιμών του διοξειδίου 
του άνθρακα ή των τιμών του φυσικού αερίου και του 
πετρελαίου».
Στο ζήτημα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή «τι θα κάνει η 
κυβέρνηση για τις επερχόμενες αυξήσεις στις τιμές του 
ρεύματος;», ο υπουργός Περιβάλλοντος είπε: «Η ΝΔ 
είναι η μοναδική κυβέρνηση η οποία ανακοίνωσε ότι 
θα αξιοποιήσει την ήλιο, την ηλιακή ενέργεια, για να 
τροφοδοτήσει 30.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Θα αξιοποι-
ήσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, για να κατασκευάσουμε 120 MW εγκατεστημένης 
ισχύος φωτοβολταϊκά, τα οποία θα συμψηφιστούν με 
τους μετρητές 30.000 ευάλωτων νοικοκυριών καταρ-
χήν και να τους τροφοδοτούμε με πολύ χαμηλό κόστος, 
ηλεκτρική ενέργεια».
Αυτό, είπε ο κ. Σκρέκας, «είναι ένα πράσινο δίχτυ ασφα-
λείας το οποίο θα αξιοποιηθεί για να προστατευθούν 
οι ευάλωτοι πολίτες που και αυτοί πρέπει να αντέξουν 
τις επιπτώσεις της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, 
την οποία έχει αποφασίσει η Ευρώπη και που αυτό έχει 
επιπτώσεις στις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα, έχει 
επιπτώσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας».
«Είναι πολιτική απόφαση, η Ευρώπη να είναι η πρώτη 
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050, και πρέπει να 
μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτή την πολιτική απόφαση 
της Ευρώπης», είπε ο Κώστας Σκρέκας, απευθυνόμενος 
στον ΣΥΡΙΖΑ και προσέθεσε: «Πρέπει να μας πείτε, συμ-
φωνείτε στην προσπάθεια η Ελλάδα να πρωτοπορήσει; 
Είστε μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, είστε μαζί με την 
ελληνική κοινωνία, να μπορέσουμε να αποσύρουμε τις 
λιγνιτικές μονάδες, να αντικαταστήσουμε την ακριβή 
λιγνιτική παραγωγή με φθηνή ηλεκτρική, ηλιακή ενέρ-
γεια, που προέρχεται από τον άνεμο; Με φθηνή ενέργεια 
που προέρχεται από τη γεωθερμία; Είστε διατεθειμένοι 
να αξιοποιήσουμε ακόμη και τα απόβλητα, που σήμερα 
οδηγούνται σε ταφή; Πείτε ξεκάθαρα αν είσαστε μαζί 
μας αν συμφωνείτε να τα αξιοποιήσουμε και να παρά-
γουμε ηλεκτρική ενέργεια και με αυτό τον τρόπο η Ελ-
λάδα να πετύχει τους στόχους της πράσινης μετάβασης; 
Είστε ή δεν είστε μαζί μας; Πείτε μας ξεκάθαρα».

Συνέχεια στη σελ 4
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ΑΠΟβΛΗΤΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κ. Σκρέκας: «Τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια. Τα απορρίμματα είναι φυσικοί πόροι»

Αναφερόμενος στις ΑΠΕ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε 
μια κατάσταση που απαιτούσε πολλά να γίνουν για τον 
εξορθολογισμό της, για να διευκολυνθεί η αδειοδοτική 
διαδικασία και για να δοθεί η δυνατότητα σε επενδυτές, 
να κατασκευάσουν, να επενδύσουν σε ΑΠΕ ώστε η Ελλά-
δα να πετύχει τον στόχο της. «Βεβαίως υπήρξαν κάποιες 
συνέπειες, όσον αφορά στην υπερβολική προσφορά και 
άρα την υπερθέρμανση», είπε ο κ. Σκρέκας και σημεί-
ωσε: «Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι το υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο πρέπει να βελτιωθεί. Φέρνουμε διάταξη 
που έχει να κάνει με την απόδειξη της οικονομικής ισχύ-
ος των πιθανών υποψήφιων επενδυτών, για την κατα-
σκευή τέτοιων μονάδων παραγωγής, ΑΠΕ».
Τι είπαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στη 
βουλή
«Το νομοσχέδιο προωθεί μια σειρά διορθωτικών και 
σε αρκετές περιπτώσεις καινοτόμων παρεμβάσεων που 
βελτιώνουν το πλαίσιο λειτουργίας αυτού που ονομά-
ζεται ορθολογική διαχείριση αποβλήτων», ανέφερε ο 
εισηγητής της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης και προσέθεσε 
ότι με τις διατάξεις που τίθενται σήμερα σε ψηφοφορία, 
προωθείται μια «νέα αντίληψη που θέλει πολίτες, επιχει-
ρήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν ενεργά 
με κίνητρα αλλά και κυρώσεις στην πρόληψη παραγω-
γής αποβλήτων, ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση και να 
μειωθεί η υγειονομική ταφή. Ενισχύει δε τον εποπτικό 
και ελεγκτικό ρόλο του κράτους, χωρίς όμως να παρε-
μποδίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά, αντιθέτως της 
επιτρέπει να εκδηλώνεται σε ένα πλαίσιο κανόνων, ώστε 
το κέρδος να συμβαδίζει με το κοινό όφελος».
Ο εισηγητής της ΝΔ έκανε ξεχωριστή αναφορά στο 
σύστημα «Πληρώνω όσο πετάω». «Οι δήμοι θα δια-
μορφώνουν τα δημοτικά τους τέλη ανάλογα με πόσα 
απόβλητα παράγει και πόσα από αυτά ανακυκλώνει ο 
κάθε δημότης όχι βάσει των τετραγωνικών του ακινή-
του, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αρχή θα γίνει τώρα και 
η εφαρμογή θα είναι υποχρεωτική από το 2028», είπε ο 
Μάξιμος Σενετάκης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι και 
η πρόβλεψη για την επέκταση του συστήματος εγγυο-
δοσίας θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των καταναλωτών 
στην ανακύκλωση. «Όπως μέχρι σήμερα γινόταν με τις 
πλαστικές φιάλες, πλέον και με τις συσκευασίες αλουμι-
νίου και τις γυάλινες φιάλες μιας χρήσης, ο καταναλωτής 

θα επιστρέφει την κενή συσκευασία και θα εισπράττει το 
εγγυοδοτικό αντίτιμο», είπε ο Μάξιμος Σενετάκης.
«Το νομοσχέδιο είναι και αντιεπιστημονικό και αναχρο-
νιστικό. Πάει την Ελλάδα πολλά βήματα πίσω και στην 
περιβαλλοντική πολιτική και στην ανακύκλωση και στα 
θέματα χωροταξίας και ενέργειας», είπε ο εισηγητής 
του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Αναφερόμενος στον 
βασικό πυρήνα των διατάξεων του νομοσχεδίου, για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
κατηγόρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ότι «περιορίζει τον έλεγχο για τη διαφάνεια των συστη-
μάτων ανακύκλωσης», «δεν στηρίζει την ανακύκλωση 
αλλά τακτοποιεί τα μεγάλα ρουσφέτια της και τις σκαν-
δαλώδεις προμήθειες που στήνονται στον Ελληνικό Ορ-
γανισμό Ανακύκλωσης». Επίσης ο Σωκράτης Φάμελλος 
κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αντί να ενισχύσει την 
ανακύκλωση, προωθεί την καύση και την ιδιωτικοποί-
ηση στη διαχείριση απορριμμάτων.
«Το νομοσχέδιο καλύπτει τα σκάνδαλα στον χώρο της 
ανακύκλωσης και την απώλεια εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων ευρώ δημόσιου πλούτου, τον εθνικό σχεδιασμό 
απορριμμάτων, όπου κυριαρχεί η καύση και η ιδιωτι-
κοποίηση απορριμμάτων, και την απώλεια αρμοδιοτή-
των της αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες και οι 
δήμοι να πληρώνουν πολύ μεγάλο κόστος, γιατί απλά 
κάπως πρέπει να βγουν και τα λεφτά για να στηρίξουν 
οι ημέτεροι το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη», 
ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και κατήγγειλε ότι έργα 
που είχαν δρομολογηθεί με δημόσιους και ευρωπαϊκούς 
πόρους, γίνονται ΣΔΙΤ και πως η κυβέρνηση κάνει με-
γάλη στροφή στην καύση, αν και η ΕΕ έχει ξεκαθαρίσει 
ότι δεν χρηματοδοτεί ούτε την καύση ούτε τη διαχείριση 
των σύμμεικτων.
Την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο θα αποδειχθεί ανεφάρ-
μοστο, διατύπωσε ο ειδικός αγορητής του Κινήματος 
Αλλαγής Γιώργος Αρβανιτίδης και προειδοποίησε ότι 
τίθενται στόχοι υψηλοί για την ανακύκλωση που δεν θα 
καταστεί δυνατό να επιτευχθούν τονίζει το ΑΠΕ. «Θεσπί-
ζετε μια σειρά από υποχρεώσεις στους δήμους -χρημα-
τικές ποινές εάν δεν συμμορφωθούν- οι οποίοι είναι αμ-
φίβολο αν έχουν τα μέσα, τον τρόπο να πετύχουν τους 
στόχους αυτούς», ανέφερε ο Γιώργος Αρβανιτίδης και 
προσέθεσε: «Βάζετε στόχους Χ-large, στόχους- ωραία 
αφηγήματα και βάζετε τους δήμους να κυνηγάνε αυ-

τούς τους στόχους. Επίσης, τους βάζετε να αγοράσουν 
εξοπλισμό με χρήματα του Δημοσίου, των Ελλήνων φο-
ρολογουμένων αν και τον εξοπλισμό αυτό θα έπρεπε να 
τους τον παρέχουν τα συστήματα ανακύκλωσης».
Η ουσία είναι να πει η κυβέρνηση πού, τελικά, θα κατα-
λήξει όλο αυτό το ανακυκλωμένο υλικό, πώς θα στηθεί 
ένας νέος, βιώσιμος κλάδος στην ελληνική οικονομία 
-παραγωγικός κλάδος- με τις κατάλληλες υποδομές 
υποδοχής και μεταποίησης, είπε ο ειδικός αγορητής του 
Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Αρβανιτίδης ζήτησε αξιολόγη-
ση των συστημάτων ανακύκλωσης και επισήμανε ότι η 
κυβέρνηση στρώνει το έδαφος για την καύση απορριμ-
μάτων και τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής 
αξιοποίησης των αποβλήτων, «τραβώντας το χαλί, στην 
πρόληψη, στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμο-
ποίηση».
«Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το οξυμένο πρό-
βλημα της διαχείρισης των αποβλήτων προστίθεται στα 
άλλα μεγάλα προβλήματα της υγείας, της μόρφωσης, 
της ανεργίας, της μισθωτής σκλαβιάς, της κατάργησης 
των κοινωνικών, εργασιακών, δημοκρατικών δικαιω-
μάτων του λαού μας», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του 
ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης και υπογράμμισε ότι η δια-
χείριση των απορριμμάτων αποτελεί σήμερα σοβαρή 
απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς και για την υγιει-
νή και ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα. 
Ο Μανώλης Συντυχάκης ανέφερε επίσης ότι ο τομέας 
διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί πόλο προσέλ-
κυσης του μεγάλου κεφαλαίου για τις λεγόμενες «πρά-
σινες επενδύσεις», με κριτήριο πάντα τη μεγιστοποίηση 
των κερδών του και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών 
αναγκών. «Είναι ευκαιρία και αποτελεί πεδίο εμπορευ-
ματοποίησης και επέκτασης των ιδιωτικοποιήσεων στον 
χώρο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του 
ΚΚΕ και κατήγγειλε πως το σύνολο των προτάσεων και 
της ΝΔ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, αποτελούν διαπιστευτήρια στο 
Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Ο Μανώλης Συντυχά-
κης προειδοποίησε ότι με το νομοσχέδιο, ενεργοποιού-
νται τα αντιλαϊκά χαράτσια που είχε προβλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ 
με τον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Απορριμμά-
των το 2015.

Συνέχεια στη σελ 5
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Συνέχεια από τη σελ 4

«Θα συζητήσουμε ξανά ένα σχέδιο νόμου που χρησιμο-
ποιεί οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκρύψει 
πίσω τους τροπολογίες, ιδίως όμως το σκάνδαλο της από-
σχισης και του ξεπουλήματος του δικτύου ΕΔΔΗΕ μέσω 
απόσχισής του και υπαγωγής του στον ΔΕΔΔΗΕ που ήδη 
έχει αποσχισθεί, όπως και της περαιτέρω απαξίωσης της 
ΔΕΗ», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης 
Βασίλης Βιλιάρδος που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι 
«ξεπουλάει τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία, 
τα δίκτυα, ενώ ήδη τόσο το κόστος ενέργειας όσο και η 
ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας αυξάνονται συνεχώς». 
Προωθείται η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ μαζί με το 
δίκτυο λιανικής, δηλαδή μεταφοράς χαμηλής τάσης ηλε-
κτρισμού στους τελικούς καταναλωτές παρά το ότι καμία 
ευνομούμενη χώρα στον πλανήτη δεν ιδιωτικοποιεί τα 
δίκτυα της, είπε ο Βασίλης Βιλιάρδος.
Στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας παρενέβη και ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος είπε ότι 
η ανακύκλωση είναι στην Ελλάδα «η μεγάλη μπίζνα του 
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ», για να υπογραμμίσει: «Δεν 
είναι κακό να κάνεις μπίζνες, κακό είναι να νομοθετεί μια 
κυβέρνηση για να κάνουν μπίζνες οι επιχειρηματίες. Αυτό 
είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή εδώ και 
δεκαετίες, όπου η ελίτ και οι ολιγάρχες βολεύονται δια της 
νομίμου οδού να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί». Ο πρόεδρος 

της Ελληνικής Λύσης κατήγγειλε επίσης ότι το νομοσχέδιο 
επιτρέπει εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις ακόμα και 
ανεμογεννητριών. «Ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω, 
γιατί πρέπει η Ελλάδα να γεμίσει με ανεμογεννήτριες για 
να κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ η Γερμανία. Θα μπο-
ρούσαμε να τις παράγουμε εμείς τις ανεμογεννήτριες, αν 
πραγματικά ήθελε η κυβέρνηση να βοηθήσει την ελληνική 
οικονομία. Ούτε αυτό, όμως, κάνατε. Σας πρόλαβε βέβαια 
η κυρία Σακελλαροπούλου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
όπου κατά το παρελθόν είχε γνωμοδοτήσει το ΣτΕ ότι σε 
καμένες εκτάσεις μπορεί κάποιος να βάλει ανεμογεννή-
τριες», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος και επικαλέστηκε 
εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες η βιομηχανία αιολικής 
ενέργειας θα παράγει 225 χιλιάδες τόνους απόβλητα έως 
το 2034. «Πού θα τα πάτε αυτά τα απόβλητα; Έχετε ενημε-
ρώσει τον ελληνικό λαό; Έχετε επενδύσει σε μια τεράστια 
φούσκα που λέγεται πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα. 
Το λέω ευθέως. Βέβαια το 2034 πολλοί από εσάς δεν θα 
είστε εδώ. Ο πρωθυπουργός μπορεί να μην υπάρχει καν 
ως πολιτικό πρόσωπο, όπως ήρθαν και έφυγαν πολλοί. 
Θα υπάρχει η Ελλάδα, θα υπάρχουν οι Έλληνες!», ανέφερε 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κ. Βελόπουλος κάλεσε 
την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς θα επιλέγονται οι ιδιω-
τικές εταιρείες που θα επεξεργάζονται τα απόβλητα ενώ 
κατήγγειλε ότι προετοιμάζεται και η «ολοκλήρωση του 
ξεπουλήματος της ΔΕΗ».
«Συζητάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο κλειδώνει αυτήν 
τη στιγμή τη χώρα σε μια καταστροφική πορεία για το πε-

ριβάλλον, τη στιγμή που όλος ο πλανήτης προσπαθεί να 
δώσει σε μας και στις γενιές που έρχονται μια τελευταία 
ευκαιρία», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 Κρί-
των Αρσένης και προσέθεσε: «Αυτήν την τελευταία ευκαι-
ρία στερείτε από τις νέες και τους νέους σε αυτήν τη χώρα 
και στο περιβάλλον. Της τη στερείτε και στα εργασιακά και 
στα εργασιακά και σε κάθε δικαίωμα και τώρα και στο πε-
ριβάλλον. Είναι ένα νομοσχέδιο που εγγυάται ότι δεν θα 
έχουμε ανακύκλωση. Είναι ένα νομοσχέδιο που ευνοεί 
τα σχήματα, τις δύο εταιρείες που κάνουν ανακύκλωση, 
στο να μην υλοποιούν τους στόχους τους. Είναι ένα νο-
μοσχέδιο που ευνοεί τις εταιρείες εμφιάλωσης. Είναι ένα 
νομοσχέδιο που εγγυάται ότι θα χτιστεί και η τελευταία 
σπιθαμή δάσους και γης στην Ελλάδα». «Θέλετε να μας 
μετατρέψετε στην υψικάμινο της Ευρώπης, στον αποτε-
φρωτήρα απορριμμάτων της Ευρώπης. Πώς αλλιώς να 
ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι τόσο το ΣΔΙΤ του ΣΥΡΙΖΑ για 
τα απορρίμματα Πελοποννήσου, που εσείς το εκθειάσατε 
και το μετατρέψετε σε σημαία και τώρα το πολλαπλασι-
άζετε σε ΣΔΙΤ σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνει διπλάσια 
μεγέθη εργοστασίων διαχείρισης αποβλήτων απορριμ-
μάτων από ό,τι είναι αναγκαίο, διπλάσιες δεσμεύσεις για 
όγκο απορριμμάτων από ό,τι είναι δυνατόν να διαθέτουν 
οι πολίτες στους ιδιώτες. Και βέβαια, προβλέπει ρήτρες 
που θα πληρώνουμε οι πολίτες κάθε φορά που δεν δίνου-
με αρκετά σκουπίδια στους ιδιώτες να διαχειρίζονται», 
είπε ο Κρίτων Αρσένης.

Μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί ο πολεο-
δομικός και χωροταξικός σχεδιασμός για πάνω από το 
70% της επικράτειας, όπως ανέφερε χθες στη Βουλή ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τα-
γαράς, καλώντας την εθνική αντιπροσωπεία να υπερ-
ψηφίσει τις πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις 
που έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο για τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων. «Ξέρουμε ότι είναι ένα στοίχη-
μα πολύ μεγάλο. Όμως οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της 
εποχής δεν επιτρέπουν άλλες καθυστερήσεις και άλλον 
χαμένο χρόνο», είπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και πρόσθεσε ότι το υπουργείο θα τείνει ευ-
ήκοα ώτα σε προτάσεις για διορθώσεις, αρκεί αυτές να 
είναι δημιουργικές.
«Ερχόμαστε με έναν πρωτοφανή σχεδιασμό, από 

πλευράς έκτασης, από πλευράς πίστωσης αλλά και 
από πλευράς χρόνου ολοκλήρωσης, πάνω από το 70% 
της επικράτειας, με προϋπολογισμό πάνω από 400 
εκατομμύρια ευρώ, όλοι οι σχεδιασμοί - τοπικά και 
ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ζώνες υποδοχής συντελε-
στή, οριοθέτηση οικισμών, οριοθέτηση ρεμάτων - όλα 
αυτά μέσα σε τέσσερα χρόνια, μέχρι το τέλος του 2025 
θα έχουν ολοκληρωθεί», είπε ο Νίκος Ταγαράς.
Ο υφυπουργός, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σχολίασε τις 
καταγγελίες που διατυπώθηκαν για φωτογραφικές 
διατάξεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων. «Είναι 
θέμα δημοκρατίας η έκφραση απόψεων, είναι θέμα 
δημοκρατίας η επισήμανση κινδύνων, όμως είναι πιο 
σημαντικό και δημιουργικό, πέρα από τις καταγγελίες 
για δήθεν εξυπηρετήσεις συμφερόντων, να ακούμε και 

προτάσεις συγκεκριμένες», είπε ο Νίκος Ταγαράς.
Ιδίως για την καταγγελία ότι δια μέσω των Τοπικών 
και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, η κυβέρνηση 
«εξυπηρετεί συμφέροντα», ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι τα Τοπικά Πο-
λεοδομικά Σχέδια, «έρχονται σε εξέλιξη των Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής 
Οικιστικής Οργάνωσης ανοιχτής πόλης. Έρχονται να 
βάλουν τάξη στο χώρο».
Στην κατεύθυνση αυτή, όπως είπε, καθορίζουν χρή-
σεις γης, ορίζουν όρους δόμησης, οριοθετούν οικι-
σμούς και σχέδια πόλης, περιοχές προς πολεοδόμηση, 
προστατευόμενες περιοχές, οριοθετούν ρέματα.

Συνέχεια στη σελ 6



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

Ν. ΤΑΓΑΡΑΣ: ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟυ 2025 ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 70% ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συνέχεια από τη σελ 5

«Στόχος είναι να μπει τάξη στο χώρο», είπε ο Νίκος 
Ταγαράς και επισήμανε ότι ο σχεδιασμός αυτός αφορά 
τέσσερις φάσεις: την κύρια μελέτη, τη στρατηγική μελέ-
τη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη μελέτη εκτίμησης 
της γεωλογικής καταλληλότητας και την οριοθέτηση 
των ρεμάτων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συνέπειες από 
φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, δηλαδή, «ένα 
πλήθος σχεδίων που είναι η βάση για το χώρο». Όπως 
δε τόνισε στο τέλος, όλα αυτά απαιτούν την έγκριση με 
Προεδρικό Διάταγμα, δηλαδή «θα περάσουν» από το 
ΣτΕ. «Πως είναι δυνατόν λοιπόν να εξυπηρετούν συμ-
φέροντα αφού θα περάσουν από το ΣτΕ;», είπε ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς και πρόσθεσε 
ότι μετά από τον έλεγχο από το ΣτΕ, θα εγκριθούν και 
θα ισχύσουν. Ο υφυπουργός επισήμανε εξάλλου ότι οι 
ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, επιβάλλουν να είναι δια-
φορετικές και οι χρήσεις και οι όροι δόμησης, «και προς 
τα πάνω και προς τα κάτω».
Αναφερόμενος στο Ν.4759/2020, ο υφυπουργός επισή-
μανε ότι πολλές ΥΔΟΜ δεν εξέδιδαν άδειες ή αντιμετώ-
πισαν θέματα ερμηνειών. «Σήμερα ερχόμαστε και διευ-
κρινίζουμε που ισχύει ο νόμος 4759. Ισχύει εκεί που δεν 
υπάρχει πρώτο επίπεδο σχεδιασμού. Δεν υπάρχει ΓΚΣ, 
δεν υπάρχει ΣΧΟΑΠ, δεν υπάρχουν ζώνες οικιστικού 
ελέγχου, δεν υπάρχει ΕΣΧΑΣΕ, δεν υπάρχει ΕΣΧΑΔΑ. Εκεί 
ισχύει ο ν. 4759», διευκρίνισε ο υφυπουργός και πρό-
σθεσε πως δίνονται διευκρινίσεις στις κατά παρέκκλιση 
αρτιότητες, ώστε το πεδίο να είναι ξεκάθαρο και να μην 
υπάρχουν καθυστερήσεις.
Τέλος σχολιάζοντας την κριτική για την παράταση που 
δίνεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό για το Μάτι, εξή-
γησε ότι ο πρώτος χρόνος αφορούσε το Ειδικό Πολεοδο-
μικό Σχέδιο το οποίο έχει ήδη παραδοθεί και προωθείται 
στο ΣτΕ. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί και όπως 
ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ο Νίκος Ταγαράς, 
υπογράφεται και η 2η φάση του σχεδιασμού, το ρυμο-
τομικό σχέδιο εφαρμογής, το οποίο θα παραδοθεί έως 
τα τέλη Ιουλίου 2022. «Δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελ-
θόν και οι δύο αυτές φάσεις να έχουν ολοκληρωθεί σε 
τρία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ τα 
σημεία ομιλίας του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά στη Βουλή ο οποίος τόνισε ότι 

«η έκφραση απόψεων και η επισήμανση κινδύνων είναι 
θέμα Δημοκρατίας, όμως οι οριζόντιοι αφορισμοί δεν 
προσφέρουν τίποτε» έχουν ως εξής:
•  Για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια - Ειδικά 
Πολεοδομικά Σχέδια
Ξέρουμε τί είναι τα ΤΠΣ και τα ΕΠΣ για να δούμε αν 
μπορούν να εξυπηρετήσουν «συμφέροντα»; Τα ΤΠΣ 
έρχονται να βάλουν τάξη στον χώρο και γι΄αυτόν τον 
λόγο καθορίζουν χρήσεις γης, ορίζουν όρους δόμησης, 
οριοθετούν οικισμούς, σχέδια πόλης, περιοχές προς πο-
λεοδόμηση, προστατευόμενες περιοχές, ρέματα. Αυτό 
εξυπηρετούν. Αφορούν σε ένα πλήθος σχεδίων που εί-
ναι η βάση για την οργάνωση στον χώρο και όλα αυτά 
στο τέλος εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα, δηλαδή 
περνούν από το ΣτΕ. Αφού περνούν μέσα από το ΣτΕ πώς 
είναι δυνατόν να εξυπηρετούν συμφέροντα;
Ερχόμαστε με έναν πρωτοφανή σχεδιασμό από πλευράς 
έκτασης, πίστωσης και χρόνου ολοκλήρωσης, για πάνω 
από το 70% της Επικράτειας και με πάνω από προϋπο-
λογισμό 400 εκατ. ευρώ (όλοι οι σχεδιασμοί), ώστε μέ-
χρι τα τέλη του 2025 όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί. 
Δεν έχει προϋπάρξει στο παρελθόν.
•    Για την Εκτός Σχεδίου Δόμηση
Επειδή παρατηρήθηκαν προβλήματα μετά τον 
ν.4759/2020 και πολλές ΥΔΟΜ δεν εξέδιδαν άδειες ή δη-
μιουργούσαν θέματα ερμηνειών, ερχόμαστε και εξηγού-
με αρχικά πού ισχύει ο νόμος. Ο νόμος ισχύει εκεί όπου 
δεν υπάρχει πρώτο επίπεδο σχεδιασμού, δηλαδήεκεί 
όπου δεν υπάρχει ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, ΕΣΧΑΣΕ ή ΕΣΧΑΔΑ.
Κατά δεύτερον επειδή στις κατά παρέκκλιση αρτιότητες-
δόθηκε με μια μεταβατική διάταξη η δυνατότητα οικο-
δόμησηςγια δυο χρόνια και επειδή στις περιοχές όπου 
ισχύει ο ν.4759/2020 έχει μειωθεί η κάλυψη -παράδειγ-
μα για τις κατοικίες προβλέπονται τα 186 τμ για τα 2 έως 
τα 4 στρέμματα- χωρίς να υπάρχει όμως διευκρίνιση τι 
γίνεται στις μικρότερες παρεκκλίσεις, στα 750 τμ, στα 
1.200 κλπ, προσθέσαμε τον μαθηματικό τύπο για να μην 
υπάρχουν καθυστερήσεις και να είναι ξεκάθαρο το το-
πίο. Δεν αλλάζουμε τις παρεκκλίσεις. Αποσαφηνίζουμε.
Στην επιβάρυνση κόστους αδείας, εκεί όπου ισχύει ο 
ν.4759/2020, διευκρινίζουμε ότι είναι 5% επί του συμ-
βατικού προϋπολογισμού και προσθέτουμε 5/1000 
(τοις χιλίοις) εκεί όπου υπάρχει αναλυτικός προϋπολο-
γισμός και ταυτόχρονα βάζουμε όρια κατώτατο τα 250 
ευρώ και ανώτατο τα 5.000 ευρώ.

•   Κοινόχρηστοι δρόμοι στην εκτός σχεδίου δόμηση
Χρήσεις ορίζουμε, αρτιότητες προσδιορίζουμε, αν όμως 
δεν υπάρχει και η οικοδομησιμότητα, δεν υπάρχει νόη-
μα στα προηγούμενα. Και για να υπάρχει οικοδομησιμό-
τητα σε σχέση με τους δρόμους, στο ποια είναι  η έννοια 
του κοινόχρηστου δρόμου στην εκτός σχεδίου δόμηση 
επί του οποίου δρόμου να θεωρείται ότι έχει πρόσωπο 
το γήπεδο, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που είναι 
διαχρονική εκκρεμότητα, ειδικά μετά το 2003,ερχόμα-
στε και περιλαμβάνουμε διατάξεις που λένε ότι μπορεί 
ο Δήμος ή και το Υπουργείο να καταγράψει τους δρό-
μους με προδιαγραφές και κριτήρια που ορίζονται με 
Υπουργική Απόφαση και κατόπιν ο συντονιστής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - αφού θα έχει προηγηθεί 
Προεδρικό Διάταγμα - με απόφαση κύρωσης να μπορεί 
να κυρώσει το κοινόχρηστο δίκτυο.
•    Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Σε ό,τι αφορά την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, 
άκουσα ότι την αναστέλλουμε. Συγνώμη, αλλά από 
την 1η Φεβρουαρίου είχα την τιμή να υπογράψω την 
ΗλεκτρονικήΤαυτότητα και ισχύει από τότε και μέχρι σή-
μερα και διαρκώς. Δεν σταμάτησε έκτοτε η λειτουργία 
της. Σήμερα δίνουμε μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 
παράταση στη δυνατότητα παράλληλης, εναλλακτι-
κής διαδρομής για τη διαδικασία μέσω της βεβαίωσης 
μηχανικού που ίσχυε για τις μεταβιβάσεις πριν από 
την εφαρμογή της ΗτΚ. Έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 
6.600 αιτήσεις στην ΗτΚ και από αυτές οι 3.500 αιτήσεις 
αφορούν σε μεταβιβάσεις. Την τελευταία εβδομάδα 
υποβάλλονταν περίπου 250 αιτήσεις κάθε μέρα δια μέ-
σου της της ηλεκτρονικής ταυτότητας για μεταβιβάσεις.
•   Μάτι
Ακούω με πολλή προσοχή ότι καθυστερήσαμε τραγικά 
γιατί είχαμε πει για σχεδιασμό σε έναν  χρόνο, πάει δεύ-
τερος και προσθέτουμε και άλλον έναν.  Να ξεκαθαριστεί 
ότι ο πρώτος χρόνος αφορούσε στο Ειδικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο το οποίο σαν σχέδιο έχει παραδοθεί. Έχουν κα-
τατεθεί επίσης πάνω 400 επιστολές, έχουν γίνει πάρα 
πολλές επισκέψεις, τηλεδιασκέψεις, συναντήσεις με 
εκπροσώπους φορέων, δημάρχους, όλη την κοινωνία, 
για να πετύχουμε το καλύτερο -και με τον ασφαλέστερο 
τρόπο- για την περιοχή.

Συνέχεια στη σελ 7
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Ν. ΤΑΓΑΡΑΣ: ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟυ 2025 ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 70% ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ υΠΕΝ ΣΤΗ βΟυΛΗ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ξεμπλοκάρουν οι οικοδομικές άδειες εκτός σχεδίου για οικόπεδα με κατά παρέκκλιση αρτιότητα δόμησης

Συνέχεια από τη σελ 6

Η πυροπαθής περιοχή πρόκειται για μια μικρή μεν περιοχή 
που τα έχει όμως όλα, σχέδια πόλεως, οικισμούς, εκτός σχε-
δίου τμήματα, αιγιαλούς, αρχαιολογικούς χώρους, δασικά, 
ρέματα. Και παρόλα αυτά τελειώσαμε και ήδη προωθείται 
το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή 
που μιλάμε υπογράφεται η δεύτερη φάση του σχεδιασμού, 
το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής, δηλαδή το ρυμοτομικό 
σχέδιο και η πράξη εφαρμογής. Και δίνουμε παράταση για 
αυτό μέχρι την επόμενη χρονιά, για ένα χρόνο, μέχρι τις 23 
Ιουλίου του 2022.
Δύο φάσεις ολόκληρου του σχεδιασμού σε τρία χρόνια -από 

το 2019 μέχρι το 2022- δεν έχει υπάρξει ποτέ και ούτε πρόκει-
ται να υπάρξει τα επόμενα χρόνια! Και μάλιστα σε μία τέτοια 
περιοχή με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όταν έχει μεσολαβή-
σει και η ανάρτηση των δασικών χαρτών, όπου και εκεί για 
πρώτη φορά βγήκαν στην επιφάνεια όλες οι εκκρεμότητες και 
οι πληγές του παρελθόντος. Και είμαστε υποχρεωμένοι όποια 
εκκρεμότητα, λάθος, παράληψη, ο,τιδήποτε έχει υπάρξει στο 
παρελθόν, να το ρυθμίσουμε με ασφάλεια και με ταχύτητα.
•   Για υπηρεσίες Δόμησης (υΔΟΜ)
Άκουσα για τις Υπηρεσίες Δόμησης. Πράγματι υπάρχει και 
έλλειψη προσωπικού αλλά και καθυστερήσεις χωρίς να 
υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και θέλω να σας πω, δεν θα 
προχωρήσω σήμερα σε λεπτομέρειες, ότι μελετάμε αλλαγές 
για αυτό. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορούν να 

συνεχιστούν αυτές οι καθυστερήσεις, πολύ περισσότερο που 
οι άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά.
Από τις 160 περίπου ΥΔΟΜ που λειτουργούν, 13 ΥΔΟΜ έχουν 
μέσον όρο έκδοσης άδειας οικοδομικών αδειών 20 μέρες, 42 
ΥΔΟΜ έχουν μέσον όρο 50 ημέρες, 44 ΥΔΟΜ 75 ημέρες, 23 
ΥΔΟΜ 100 ημέρες και 37 ΥΔΟΜ έχουν μέσον όρο έκδοσης 
πάνω από 100 ημέρες. Το 60% αυτών των καθυστερήσεων 
αφορούν τις ΥΔΟΜ, το 40% τους μηχανικούς. Από τις 160 
υπολειπόμενες, που θα έπρεπε να λειτουργήσουν στους Δή-
μους, όλα αυτά τα χρόνια 6 μόνον έχουν προστεθεί. Αυτό το 
σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Και γι΄αυτό σας είπα 
ότι θα υπάρξουν αλλαγές, διότι αυτό δεν είναι ανεκτό και δεν 
μπορεί να συνεχισθεί.

Ξεμπλοκάρει η έκδοση οικοδομικών αδειών για οικόπεδα 
εκτός σχεδίου με κατά παρέκκλιση αρτιότητα δόμησης, τα 
οποία αφορούν σε γήπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμ-
μάτων, με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει το ΑΠΕ. Σε οικόπεδα 
μικρότερα των 4 στρεμμάτων καθορίζεται πλέον με μαθημα-
τικό τύπο η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση από 86 έως 186 
τετραγωνικά και επανακαθορίζεται το τέλος εκτός σχεδίου 
δόμησης, που θα επιβαρύνει τις οικοδομικές άδειες από 250 
έως 5.000 ευρώ.
Η εν λόγω τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του 
ΥΠΕΝ για την διαχείριση απορριμμάτων, που εισήχθη χθες 
στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να ψηφιστεί στο 
σύνολο του έως αύριο Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021.
Ειδικότερα, για την εκτός σχεδίου δόμηση, σε συνέχεια των 
ρυθμίσεων του νόμου του νόμου 4759/2020 που ψηφίστηκε 
τον Δεκέμβριο του 2020, θέτοντας για την κατά παρέκκλιση 
δόμηση σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων περιορι-
σμούς δόμησης και μεταβατική διετία έως το 2022 για την 
οριστική κατάργηση της, στη νέα τροπολογία προβλέπεται 
ότι:
Υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο η μέγιστη επιτρεπόμενη 
επιφάνεια δόμησης για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός 
σχεδίου οικόπεδα, ως εξής:
-Για οικόπεδα επιφάνειας 2.000 τ.μ η μέγιστη επιτρεπόμενη 
δόμηση για κατοικία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 186 μέτρα.
-Για οικόπεδα από 1.200 τ.μ και έως 2000 τ.μ η επιτρεπόμενη 
δόμηση περιορίζεται στα 136 μέτρα από 150 τ.μ
-Σε γήπεδα από 750 τ.μ. έως 1.200 τ.μ, η δόμηση διαμορφώ-

νεται σε 86 τ.μ από 100 τ.μ.
Επιπλέον, επανακαθορίζεται το τέλος με το οποίο επιβαρύ-
νονται οι οικοδομικές άδειες σε εκτός σχεδίου περιοχές, που 
στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και στις οποίες έχουν καθο-
ριστεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης βάσει ΓΠΣ, 
ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ.
Το τέλος αυτό καθορίζεται σε 5% του συμβατικού προϋπολο-
γισμού του έργου ή 5 τοις χιλίοις στην περίπτωση που γίνεται 
χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού. Το τέλος αποδίδεται στο 
Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση δράσεων σε εκτός 
σχεδίου περιοχές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και 
μπαίνουν όρια, κατ΄ ελάχιστον 250 ευρώ και κατά μέγιστο 
5.000 ευρώ.
Προβλέπεται επίσης ότι όλες οι ιδιοκτησίες που περιλαμβά-
νονται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ελεγχόμενης 
Ανάπτυξης για οικιστική ή άλλες χρήσεις γης, οφείλει να συμ-
μετάσχει με εισφορά γης καθώς και με καταβολή μετρητών 
για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και άλλων κοινο-
φελών χρήσεων. 
Επίσης, προβλέπεται η ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων 
με έως 150 κλίνες σε περιοχές γενικής κατοικίας που καθορί-
ζονται από τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό, ακόμη 
και αν η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.
Παράλληλα επιτρέπονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσι-
ακούς οικισμούς του Πηλίου, βιομηχανικές και βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις καθώς και περιβαλλοντικές υποδομές χαμηλής 
και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων.

Δασικές εκτάσεις:  η τελική νομοθετική ρύθμιση για 
ιδιοκτησιακό και μεταβιβάσεις
Τίτλοι ιδιοκτησίας άνω της εικοσαετίας, που όμως μπορεί 
να έχουν μεταγραφεί και μεταγενέστερα για τους ιδιώτες και 
απαγόρευση στο Δημόσιο να ασκεί ένδικα μέσα σε αποφάσεις 
που αναγνωρίζουν  κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίω-
μα ιδιωτών είναι από τις βασικές ρυθμίσεις, με τις οποίες  το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να δώσει 
νομοθετική λύση στο ιδιοκτησιακό  δασών, δασικών και 
χορτολιβαδικών εκτάσεων, με τροπολογία που κατέθεσε στη 
Βουλή, σύμφωνα με ρεπορτάζ τους Αργύρη Δεμερτζή στο 
ecopress.
Η τροπολογία για το δασικό ιδιοκτησιακό κατατέθηκε τα 
μεσάνυχτα της Δευτέρας 19 Ιουλίου 2021, μαζί με μπαράζ 
άλλων πολεοδομικών και χωροταξικών τροπολογιών  ως 
προσθήκη στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την ανακύκλωση, 
που συζητείται στην Ολομέλεια και προγραμματίζεται μέχρι 
αύριο να ψηφιστεί στο σύνολο του.
Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις
Ξεμπλοκάρουν και οι μεταβιβάσεις για όλα τα εκτός σχεδίου 
ακίνητα, καθώς στην ίδια τροπολογία του ΥΠΕΝ, περιλαμβά-
νεται διάταξη, που ερμηνεύει το Δασικό Κώδικα,  σχετικά με 
τις μεταβιβάσεις των αγροτικών τμημάτων ευρύτερων κτη-
μάτων, που περιλαμβάνουν τόσο αγροτικές, όσο και δασικές 
εκτάσεις  και διευκρινίζεται ότι «η μεταβίβαση των αγροτικών 
εκτάσεων ευρύτερου κτήματος στο οποίο περιέχονται και δα-
σικές εκτάσεις,  χωρίς την άδεια του Δασαρχείου, δεν συνιστά 
παράνομη κατάτμηση».
Συνέχεια στη σελ 8
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ υΠΕΝ ΣΤΗ βΟυΛΗ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δασικές εκτάσεις:  η τελική νομοθετική ρύθμιση για ιδιοκτησιακό και μεταβιβάσεις

Συνέχεια από τη σελ 7

Το ΥΠΕΝ σημειώνει στην αιτιολογική έκθεση, ότι παρεμβαίνει 
νομοθετικά στην ερμηνεία του Δασικού Κώδικα «επειδή στα 
δάση και στις δασικές εκτάσεις ισχύει, το τεκμήριο της κυρι-
ότητας του ελληνικού Δημοσίου και σε αρκετές περιπτώσεις 
το ζήτημα της ιδιοκτησίας δεν έχει λυθεί έναντι του Δημοσίου, 
οι συμβολαιογράφοι αρνούνται να συντάξουν συμβόλαια, όχι 
μόνο για την ευρύτερη έκταση, στην οποία περιλαμβάνονται 
εκτός από αγροτικές και δασικές εκτάσεις, αλλά και αυτοτελώς 
για τα αγροτικά τμήματά της».  Δυνάμει της υφιστάμενης διά-
ταξης λέει το ΥΠΕΝ «απαγορεύεται η κατάτμηση της δασικής 
ιδιοκτησίας. Ωστόσο, δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν απαγο-
ρεύεται και ο διαχωρισμός των αγροτικών εκτάσεων από τις 
δασικές εκτάσεις του ίδιου κτήματος»
«Επιλύονται οι ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες»
Η τροπολογία περιλαμβάνει συνολικά έξι άρθρα, και όπως 
σημειώνει το ΥΠΕΝ «επιλύονται οι ιδιοκτησιακές εκκρεμό-
τητες μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών στις περιοχές 
της χώρας, που δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητάς του επί 
δασών και δασικών εκτάσεων». Σημειώνεται ότι το ιδικοτη-
σιακό  έχει αναδειχθεί με μεγάλη ένταση από την ανάρτηση 
των Δασικών Χαρτών στο σύνολο των περιοχών της χώρας. 
Με τη νέα ρύθμιση δίνεται  αυξημένος ρόλος αποφάσεων στα 
Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών 
και Βραχωδών Εκτάσεων και τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας στις 
κατά τόπους περιοχές,  με πρόβλεψη τη σύσταση και πολλών 
νέων, στα οποία θα καταφεύγουν οι ιδιώτες, για να εκδοθούν 
αποφάσεις ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
Τέλος στο τεκμήριο της κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου
Οι ρυθμίσεις για  περιοχές της χώρας, που δεν ισχύει το τεκ-
μήριο της κυριότητάς του ελληνικού Δημοσίου επί δασών 
και δασικών εκτάσεων αφορούν  στους ιδιοκτήτες ακινήτων 
στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της 
Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των 
νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της 
Μάνης όπως αυτή ορίζεται από τα διοικητικά όρια των Καλλι-
κρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.
Προβλέπεται σχετικά στην τροπολογία του ΥΠΕΝ ότι  για αυτές 
τις περιοχές ότι «το ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα 
κατά αποφάσεων του κτηματολογικού δικαστή με τις οποίες 
αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα 
ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί-
ου επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφόσον δεν διαθέτει τίτλους 
ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότη-
τάς του. Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν 
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και αναφέρονται στις 
παραπάνω εκτάσεις ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν».
Συμβόλαια εικοσαετίας
Παράλληλα δίνεται λύση στο ιδιοκτησιακό με συμβόλαια άνω 
της εικοσαετίας με άλλη διάταξη της ίδιας τροπολογίας,  στην 

οποία αναφέρεται ότι σε περιοχές  «για τις οποίες το ελληνι-
κό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή 
στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως πράξεις μίσθω-
σης, παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και 
προστασίας της έκτασης ως δημόσιας και, συγχρόνως, οι 
διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι 
ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι 
την 1η.7.2001 το αργότερο, έστω και εάν έχουν μεταγράφει 
μεταγενέστερα κι εφόσον ήδη κατά τη σύνταξη του τίτλου 
του διεκδικούντος ή του δικαιοπαρόχου του αυτοί τελούσαν 
σε καλή πίστη και η έκταση δεν διεκδικούνταν από το Δημό-
σιο. Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των 
ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή νομι-
κών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτημα-
τολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραφείων, το 
ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ 
αυτών και δεν ασκεί τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).»
Το ΥΠΕΝ εξηγεί για τις σχετικές ρυθμίσεις ότι «ως γνωστό, το 
Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε όλα ανεξαι-
ρέτως τα δάση, τις δασικές και χορχολιβαδικές εκτάσεις. Στις 
περιοχές, ωστόσο, που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητάς του 
η απόδειξη τον ισχυρισμών του περί ιδίας κυριότητας ενώπι-
ον των πολιτικών δικαστηρίων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, με 
αποτέλεσμα οι εμπράγματες διαφορές που άγονται ενώπιον 
αυτών να επιλύονται κατά κανόνα υπέρ των ιδιωτών. Εξάλ-
λου, όποιος έχει κριθεί και με αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικράτειας (ΣτΕ 805/2016) στις περιπτώσεις δασών και 
δασικών εκτάσεων που ευρίσκονται σε περιοχές που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω τεκμηρίου, μόνη 
η διοικητική πράξη του χαρακτηρισμού ή της διαπιστώσεως 
του χαρακτήρα της εκτάσεως δεν αρκεί για την εγγραφή δι-
καιώματος κυριότητας του Δημοσίου, χωρίς την επίκληση 
και απόδειξη της κτήσεως του με συγκεκριμένα αποδεικτικά 
στοιχεία. Έτσι, στις περιοχές αυτές παρατηρείται το φαινόμενο 
οι υπηρεσίες του Δημοσίου και τα δικαστήρια να απασχολού-
νται με πλήθος εμπραγμάτων διαφορών με προδιαγεγραμ-
μένο αποτέλεσμα και παράλληλα να προκαλείται αίσθημα 
αδικίας στους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να υποβληθούν σε 
μεγάλες δαπάνες για. να αποδείξουν δικαστικά την κυριότητα 
τους».
Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας
Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας  Δασών στις κατά τόπους περιοχές, 
λέει η ρύθμιση του ΥΠΕΝ ότι «επιλαμβάνονται της αναγνωρί-
σεως της κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος με 
αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιώτη ή νομικού προσώπου, 
επί τη βάσει προσκομιζομένων υπ’ αυτών νόμιμα μεταγε-
γραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν συνταχθεί το 
αργότερο μέχρι την 1η.7.2001, έστω και αν έχουν μεταγράφει 
μεταγενέστερα και οι οποίοι συνοδεύονται από τοπογραφικά 
διαγράμματα, εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 

Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία αποτυπώνεται η περι-
γραφόμενη στους τίτλους έκταση όπως και επί τη βάσει όσων 
στοιχείων τηρούνται στη δασική υπηρεσία. Τα Συμβούλια 
μπορούν να ζητήσουν και την αποστολή από άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες κάθε χρήσιμου εγγράφου ή άλλου στοιχείου ή να 
διατάξουν τη διενέργεια ειδικής έρευνας ή πραγματογνωμο-
σύνης προς διαμόρφωση ασφαλούς κρίσεως περί των προ-
βαλλομένων ιδιωτικών δικαιωμάτων».
Μελέτες και έργα στα καμένα
Στην τροπολογία περιλαμβάνεται και ρύθμιση, η οποία προ-
βλέπει «επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης έργων προστα-
σίας καμένων εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα». Για τη σχε-
τική ρύθμιση το ΥΠΕΝ αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση ότι 
«Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο αρ. 1 του ν. 2612/1998 
(Α’ 112} η δασική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων πρόληψης εντός 
του δασικού χώρου, με σκοπό την αποπεράτωσή τους πριν 
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή την 1η Μαΐου 
κάθε έτους. Κατ’ αντιστοιχία, λόγω της εμφάνισης ακραίων 
φαινομένων που παρατηρούνται συνέπεια της αλλαγής του 
κλίματος και κάνουν την εμφάνισή τους ολοένα και πιο συχνά 
κατά τα τελευταία έτη. συμπεριλαμβανομένων και περιπτώ-
σεων πυρκαγιών και πλημμυρών, απαιτείται έγκαιρος σχε-
διασμός πρόληψης και άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης 
των πληγεισών εκτάσεων. Συνέπεια τούτων είναι οι δασικές 
υπηρεσίες να βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα μέσα στα οποία απαιτείται να ολοκληρώ-
νονται οι διαδικασίες εκπόνησης μελετών, κατάλληλης αδειο-
δότησης, ανάθεσης και επίβλεψης των ανωτέρω έργων, γε-
γονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη την ανταπόκριση των 
υπηρεσιών στις υποχρεώσεις αυτές. Για την αντιμετώπιση του 
ανωτέρω ζητήματος με το παρόν άρθρο αποσαφηνίζεται ότι 
τα αντιδιαβρωτικά – αντιπλημμυρικά έργα προστασίας καμέ-
νης δασικού χαρακτήρα έκτασης που έχει κηρυχθεί ή πληροί 
τις προϋποθέσεις για να κηρυχθεί ως αναδασωτέα αποτελούν 
ειδικά δασοτεχνικά έργα, μη υπαγόμενα στον ν. 4014/2011 
(Α’ 209) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Περαιτέρω δεν 
προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων, 
προϋποθέσεων, κριτηρίων, διαδικασιών, λοιπών τεχνικών 
ζητημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά 
με την μελέτη και εκτέλεση των ανωτέρω έργων».
Επεμβάσεις σε πάρκα και άλση
Με άλλη ρύθμιση που αφορά σε «επιτρεπτές επεμβάσεις σε 
πάρκα και άλση» το ΥΠΕΝ εξηγεί ότι παρεμβαίνει νομοθετικά 
διότι «η υφιστάμενη γενική διατύπωση περί απολύτως ανα-
γκαίων έργων ή δραστηριοτήτων για τη λειτουργία των πάρ-
κων ή αλσών είναι ευρεία και ασαφής και κρίνεται σημαντικό 
να εξειδικευτούν έστίν και ενδεικτικώς τα επιτρεπόμενα έργα 
και δραστηριότητες».
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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ υΛΩΝ ΑΠΟ ΦυΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΚυΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑυΣΙΜΟυ 
ΣΕ υΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ

ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑ BlUefUel – sCale gas ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ υΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟυ ΦυΣΙΚΟυ ΑΕΡΙΟυ

Iea: ΑυΞΗΣΗ-ΡΕΚΟΡ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟυ ΤΟυ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΕΡΝΕΙ 
Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

Σύστημα συλλογής, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης φερ-
τών υλών από φυσικές καταστροφές αναπτύσσεται στο Δήμο Αρ-
γιθέας του νομού Καρδίτσας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο 
Ταμείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο αποσκοπεί 
αφενός να θεραπεύσει τις πληγές που άφησε ο «Ιανός» στην ευρύ-
τερη περιοχή και αφετέρου να αποτελέσει «έργο -πιλότο» πρόλη-
ψης και αποκατάστασης των συνεπειών φυσικών καταστροφών.
Στο πλαίσιο του έργου, σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Αργιθέας , 
στην περιοχή Αργύρη, θα εγκατασταθεί με μέτρα προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος ο απαραίτητος κινητός μηχανολογικός 
εξοπλισμός , για την συγκέντρωση, διαλογή και διαχείριση των 
φερτών υλών, που έχουν διασκορπιστεί κατά την εκδήλωση ενός 
ακραίου φυσικού φαινομένου. Τα υλικά, που θα παράγονται από 

την διαδικασία αυτή θα επαναχρησιμοποιούνται για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Αργιθέας. Και παράλληλα δημιουργεί-
ται μηχανισμός και σχέδιο δράσης, ώστε να προλαμβάνεται και 
να επιλύεται κάθε φορά που δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα 
διαχείρισης των φερτών υλών, που συσσωρεύονται εξαιτίας μιας 
φυσικής καταστροφής.
Ο Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου δήλωσε: «Με τη συμβο-
λή του Πράσινου Ταμείου, κάτω από την ομπρέλα του προγράμ-
ματος «Καινοτόμες δράσεις με τους Πολίτες», ο Δήμος Αργιθέας 
υλοποιεί ένα σπουδαίο έργο με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση 
της συσσώρευσης των φερτών υλών από την εκδήλωση ενός 
ακραίου φυσικού φαινομένου, με ταυτόχρονη αξιοποίηση των 
υλών αυτών, και μέτρηση δεικτών υπολογισμού του περιβαλλο-
ντικού αποτυπώματος και της αποδοτικότητας των πόρων.
Ο Δήμος δημιουργεί τεχνολογική υποδομή ανακύκλωσης των 

υλικών τελευταίας γενιάς, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό 
και παράλληλα θωρακίζοντας το φυσικό απόθεμα της περιοχής.
Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της χρονιάς που μας πέρασε , 
και την σφοδρότητα των χτυπημάτων που δεχτήκαμε, πιστεύου-
με ότι η «έξυπνη» προετοιμασία είναι αυτή που θα μας οδηγήσει 
στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή μας στις νέες συνθήκες».
Το έργο, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός έτους υλοποιεί-
ται, από το Δήμο Αργιθέας και το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», σε 
συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Τμήμα Γεωλογίας &Γεωπεριβάλλοντος , με στόχο να αποτελέσει 
πιλοτική δράση, που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν όλοι οι Δή-
μοι - μέλη του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», που αντιμετωπίζουν 
ανάλογα προβλήματα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι εγκατα-
στάσεις παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών 
υδατοδρομίου, καθώς και οι διαδικασίες εφοδιασμού των δεξα-
μενών αυτών με καύσιμα, περιγράφονται σε Κοινή Υπουργική 
Απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαος Παπαθανά-
σης, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, 

ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο 
Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Ταγαράς, 
ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφα-
λογιάννης και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων 
Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Στην ΚΥΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι όροι και προϋπο-
θέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του Σταθμού Ανεφοδι-
ασμού Αεροπορικών Καυσίμων Υδατοδρομίου, οι τεχνικές 

προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και οι ειδικές απαιτήσεις 
για την πρόληψη της ρύπανσης της υδάτινης επιφάνειας, όπως 
επίσης, η τελωνειακή διαδικασία.Ουσιαστικά, διαμορφώνεται 
το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για τη δυνατότητα λειτουργίας 
υδατοδρομίων με εγκαταστάσεις καυσίμων, γεγονός που θα 
επιτρέπει στα υδροπλάνα να ανεφοδιάζονται στα σημεία που 
σταθμεύουν, ενισχύοντας την αυτονομία του δικτύου.

Tη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας, για την κατασκευή των 
πρώτων πρατηρίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως 
καυσίμου κίνησης στην Ελλάδα ανακοίνωσε η BlueFuel και η 
ισπανική εταιρεία ScaleGas -θυγατρική της Enagas, η οποία θα 
συμβάλλει με την εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει στην 
εγκατάσταση και συντήρηση αντίστοιχων υποδομών, αναφέ-
ρει το ΑΠΕ.

Η BlueFuel θα είναι σε θέση, μέσα από το δίκτυο πρατηρίων 
«ελίν», να αρχίσει τους ανεφοδιασμούς με φυσικό αέριο, τόσο 
σε υγροποιημένη μορφή (LNG), όσο και σε συμπιεσμένη μορφή 
(CNG) στις αρχές του 2022, προσφέροντας στους πελάτες της 
πανελλαδική κάλυψη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των 
σταθμών της.
Το LNG είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο που προσφέρεται σή-

μερα για την αποτελεσματική μείωση του ανθρακικού αποτυ-
πώματος του τομέα των οδικών μεταφορών. Σε σύγκριση με 
τα συμβατικά καύσιμα, μειώνει δραστικά τους εκπεμπόμενους 
ρύπους, εξαλείφοντας πλήρως τις εκπομπές οξειδίων του θείου 
(SOx) και μειώνοντας κατά 80%-90% τις εκπομπές οξειδίων του 
αζώτου (NOx) και κατά 20-30% τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2).

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από την πανδημία 
covid-19 αναμένεται να αυξήσει σε επίπεδο ρεκόρ την εκπο-
μπή διοξειδίου του άνθρακα, βασική αιτία του φαινομένου του 
θερμοκηπίου, αναφέρει σε έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός 
Ενέργειας (IEA) σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
«Εκτιμάμε ότι η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων οι-
κονομικής ανάκαμψης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την άνοδο της εκπομπής του διοξειδίου 
του άνθρακα σε επίπεδο ρεκόρ το 2023, και τη συνέχιση της 
αύξησής τους στη συνέχεια», τονίζεται στην έκθεση.
«Από την αρχή της κρίσης της covid-19 πολλές κυβερνήσεις 
έχουν δηλώσει πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουν σε μια 
καλύτερη ανοικοδόμηση, για ένα πιο υγιές μέλλον, όμως πολλές 
πρέπει να κάνουν τα λόγια πράξεις», επεσήμανε ο διευθυντής 

του ΙΕΑ ΦατίχΜπιρόλ.«Οι χώρες πρέπει να προχωρήσουν ακό-
μη περισσότερο προωθώντας τις επενδύσεις σε καθαρή ενέρ-
γεια και καταβάλλοντας πολύ περισσότερες προσπάθειες μετά 
την περίοδο ανάκαμψης προκειμένου να ωθήσουν τον κόσμο 
στον δρόμο προς την ουδετερότητα του άνθρακα ως το 2050, 
ο οποίος είναι στενός αλλά ακόμη εφικτός αν δράσουμε τώρα», 
τόνισε ο ίδιος.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΙ VodafoNe ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟυΡΓΙΑ gIga CaMPUs

ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕυΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΙΟυΛΙΟυ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣυΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟυ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» 
και η Vodafone Ελλάδας ανακοινώνουν ότι προχωρούν σε 
στρατηγική συνεργασία, με  τη δημιουργία του GigaCampus, 
μιας κοιτίδας καινοτομίας, που στοχεύει να στηρίξει την επι-
τάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας μέσα 
από το Internet of Things (IoT) και το 5G, σε μία κοινωνία των 
Gigabit, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση των 
επιχειρήσεων της χώρας και σε ένα πιο βιώσιμο, ψηφιακό 
αύριο. Η συνεργασία αποτελεί μία έμπρακτη επιβεβαίωση της 
στρατηγικής τοποθέτησης της Vodafone ότι η τεχνολογία έχει 
νόημα μόνο όταν θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, υπη-
ρετώντας την πρόοδο και το κοινό καλό σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ.. 
Στόχος της προσπάθειας είναι η δημιουργία μίας πρότυπης κοι-
τίδας καινοτομίας, του GigaCampusbyVodafone&Demokritos 
που θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Δημόκριτου,  ως ζω-
ντανό εργαστήρι εκθετικών τεχνολογιών που αξιοποιεί τις πλέον 
καινοτόμες εφαρμογές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και 
το 5G δίκτυο της Vodafone.
Η συνεργασία εστιάζει στην πιλοτική εφαρμογή και μετεξέλιξη 

σύγχρονων υπηρεσιών IoT -και όχι μόνο- με στόχο να διαχυ-
θούν στη συνέχεια στην ελληνική αγορά από το οικοσύστημα 
του Δημόκριτου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα 
υποστηριχθούν με σύγχρονες τεχνολογικές υπηρεσίες του 
VodafoneBusiness, οι νεοφυείς επιχειρήσεις που φιλοξενούνται 
στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» του Δημόκριτου.
Στην συνάντηση των δύο οργανισμών για την εκκίνηση της 
συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 
στην Αγία Παρασκευή παρέστη ο Υπουργός Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ο Δρ. Γεώργιος Νούνεσης, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» δήλωσε: «Η συμφωνία μας με τη 
Vodafone Ελλάδας αποτελεί θεμελιώδες ορόσημο για την ανα-
πτυξιακή μας στρατηγική. Στο GigaCampus, οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις θα έχουν μοναδική δυνατότητα πρόσβασης σε IoT και 5G 
υποδομές καθώς και για συνέργειες με κορυφαίες ερευνητικές 
ομάδες του Δημοκρίτου. Ένα δυναμικό οικοσύστημα ψηφια-
κής καινοτομίας δημιουργείται στην Αττική που θα στηρίξει τις 
Ελληνικές επιχειρήσεις στον δρόμο για τον ψηφιακό τους μετα-
σχηματισμό. Είμαστε υπερήφανοι για τη σύμπραξή μας αυτή με 

τη Vodafone Ελλάδας και θα δουλέψουμε σκληρά και συστημα-
τικά για λαμπρά τεχνολογικά επιτεύγματα, για να αναδειχθεί και 
να αξιοποιηθεί το ταλέντο νέων επιστημόνων και βεβαίως για 
να παραχθούν υπεραξίες που θα συνδράμουν στην ανάκαμψη 
της Ελληνικής Οικονομίας».
Ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Στον Δημόκριτο βλέπουμε 
έναν αξιόπιστο συνεργάτη, που εργάζεται με πάθος ώστε η 
Ελλάδα να αξιοποιήσει όλα τα οφέλη της 4ης βιομηχανικής επα-
νάστασης. H Vodafone καινοτομεί με συνέπεια στην Ελλάδα, 
επενδύοντας στρατηγικά στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολο-
γιών. Αξιοποιώντας τη δύναμη του VodafoneGigaNetwork 5G 
και την υψηλή εξειδίκευση του παγκόσμιου κέντρου έρευνας και 
ανάπτυξης του IoT της Vodafone στην Ελλάδα, η συνεργασία 
μας με τον Δημόκριτο θα επιταχύνει τον στόχο μας να φέρουμε 
το ψηφιακό αύριο, στο σήμερα, δημιουργώντας μία κοιτίδα 
καινοτομίας που θα συμβάλλει στην προσπάθεια της Ελλάδας 
να κάνει το ψηφιακό της άλμα».  

Συμφωνία για τη συνέχιση του Ελληνογερμανικού προγράμ-
ματος έρευνας και καινοτομίας αναφορικά με την προώθηση 
κοινών προγραμμάτων υπέγραψαν χθες ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας και ο κοινοβουλευτικός 
υφυπουργός του Ομοσπονδιακού υπουργείου Παιδείας και 
Έρευνας της Γερμανίας Τόμας Ράχελ.
Για τον σκοπό αυτό υπεγράφη χθες στην Αθήνα, παρουσία και 
του Γερμανού πρέσβη Έρνστ Ράιχελ, κοινή δήλωση προθέσε-
ως, σημειώνει το ΑΠΕ. Ως θέματα για τη μελλοντική συνεργασία 
ορίστηκαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι επιστήμες 
υλικών- ιδιαιτέρως για εφαρμογές που άπτονται των τεχνολο-
γιών πληροφορικής και επικοινωνιών.Η συγκεκριμένη δήλωση 
προθέσεως συμπεριλαμβάνεται και στην Ελληνογερμανική 
συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας υλικών στο πλαίσιο της ΕΕ 
με βάση την οποία ενισχύονται Ευρωπαίοι εταίροι στην έρευ-
να των βασικών επιστημών υλικών, αλλά και στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υλικών ή στις διαδικασίες παραγωγής, με έμφαση 

στην έρευνα εξέλιξης μπαταριών.
Ένα σημαντικό στοιχείο του νέου προγράμματος θα είναι η 
μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, όπως συνέβη και στην 
τελευταία έκδοσή του. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε 
στις 30 Ιουνίου 2021, με την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF), ένα ψηφιακό ερ-
γαστήριο (workshop), που διοργανώθηκε από το Ινστιτού-
το «FraunhoferCenter for International Management and 
KnowledgeEconomics».
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας δή-
λωσε: «Η διμερής συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας στην έρευνα 
και την καινοτομία αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικής συνεργα-
σίας. Οι συνεργασίες που αναπτύσσονται ανάμεσα στην επιστη-
μονική, την ερευνητική κοινότητα αλλά και τις επιχειρήσεις των 
δύο χωρών έχει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Με την σημερι-
νή Δήλωση, οι δύο πλευρές εκφράζουν την πρόθεσή τους για 
την από κοινού χρηματοδότηση και υλοποίηση του επόμενου 

(3ου) κύκλου Προγράμματος Διμερούς Ελληνο-Γερμανικής Συ-
νεργασίας, στο πρότυπο της τρέχουσας επιτυχημένης δράσης, 
με το μοντέλο 2+2, και έργα που υλοποιούνται από εταιρικά 
σχήματα που αποτελούνται από έναν ερευνητικό φορέα και μία 
επιχείρηση από κάθε χώρα. Διευρύνουμε το φάσμα της συνερ-
γασίας μας σε τομείς αιχμής, στην Έρευνα, την Καινοτομία και 
στην ενίσχυση της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας ώστε να 
αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις της εποχής μας».
Από την πλευρά του, ο κ. Ράχελ επισήμανε: «Από τα δύο πρώτα 
προγράμματα φάνηκε ότι το κοινό μας πρόγραμμα έρευνας ενι-
σχύει τη διακρατική ελληνογερμανική συνεργασία κορυφαίων 
εταίρων από τον χώρο των επιστημών και της οικονομίας. Απο-
τελεί πρότυπο διμερούς συνεργασίας στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Χαίρομαι, λοι-
πόν, ιδιαιτέρως που με τη λήξη των τρεχόντων προγραμμάτων 
μπορούμε να ανακοινώσουμε την έναρξη του τρίτου κύκλου».

Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες συντήρησης 
του οδοστρώματος και στα δύο ρεύματα στη λεωφόρου Κηφι-
σίας, ώστε να ολοκληρωθούν τέλος Ιουλίου ενώ ταυτόχρονα 
διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Το έργο εκτε-
λείται με τις μικρότερες κυκλοφοριακές επιπτώσεις καθώς έχει 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπόνηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση 

σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Οι εργασίες στην Κηφισίας, υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου: 
«Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον 
αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπο-
λογισμού 15 εκατ. ευρώ. Με αφορμή το έργο ο περιφερειάρχης 
Γιώργος Πατούλης επισήμανε: «Σταδιακά αλλάζουμε την εικόνα 
του οδικού δικτύου της Αττικής, κατά τα σύγχρονα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, περιορίζοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Η ασφάλεια 
των πολιτών και ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου της 
Αττικής βρίσκεται στη βάση του συνολικού σχεδιασμού της 
Περιφέρειας. Ο συνολικός σχεδιασμός μας για ένα ασφαλές και 
λειτουργικό οδικό δίκτυο σε όλη την Αττική, όχι μόνο υλοποιεί-
ται επιτυχώς, αλλά συμβάλλει και στην ουσιαστική αλλαγή της 
εικόνας του οδικού χάρτη της Αττικής μας».
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JΤΙ: ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ
«Μεγάλο στοίχημα» χαρακτήρισε την επένδυση ο Άδωνις Γεωργιάδης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΕΣβΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ: ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΠΤυΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑυΞΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚυΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΑΪΟυ 

Τα εύσημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη για την επένδυση της JTI και το έργο της για το μετα-
σχηματισμό του εργοστασίου της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη μετέφερε 
στον χαιρετισμό του ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκδήλωση της εταιρείας για τα 40 
χρόνια της επενδυτικής της παρουσίας στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
Στην «κλειστή» εκδήλωση, λόγω των έκτακτων περιοριστικών 
μέτρων για την πανδημία, απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο 
πρέσβης της Ιαπωνίας, YasunoriNakayama, ο Ππεριφερειάρ-
χης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Χρήστος Μέτιος και ο 
δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, ενώ στα επιμέρους 
σημεία της επένδυσης αναφέρθηκε στην ομιλία του ο πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της JTI Ελλάδας, VictorCrespo, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ.Οι προσκεκλημένοι περιηγήθηκαν στις ανα-
βαθμισμένες εγκαταστάσεις της μονάδας, ενώ κατά τη διάρκεια 
της ξενάγησης ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων και ο 
διευθυντής του εργοστασίου, ΑζαίπΚοζαχμέτοβ εγκαινίασαν τη 
νέα γραμμή παραγωγής.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JTI 
Ελλάδας, VictorCrespo τόνισε: «Είμαστε όλοι εδώ σήμερα για 
να γιορτάσουμε ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας: 
Τα 40 χρόνια της συνεχούς επένδυσης, από την ίδρυση της 
εταιρείας στην Ελλάδα το 1981. Η επένδυση αυτή έγινε ακόμα 
μεγαλύτερη με τα 30 εκατ. δολάρια που διοχετεύθηκαν τα τρία 
τελευταία χρόνια από την JTI για τον μετασχηματισμό της ΣΕΚΑΠ 
σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκών προδιαγραφών παραγωγική 
μονάδα και την αύξηση της παραγωγικής της δυνατότητας. 
Η επέτειος αυτή συμπίπτει σήμερα με τα εγκαίνια μιας ακόμη 
γραμμής παραγωγής. Πιστοί στη δέσμευσή μας από την πρώτη 
ημέρα της εξαγοράς για επένδυση στον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη της ΣΕΚΑΠ, η μονάδα έχει μετασχηματιστεί σήμερα 
σε ένα νέο εργοστάσιο, με παραγωγική δυνατότητα 7 φορές 
μεγαλύτερη έναντι του 2018 και με το 60% της παραγωγής να 
προορίζεται για εξαγωγές και το 40% για τις ανάγκες της εγχώ-
ριας αγοράς.
Ο κ. Crespo επισήμανε ότι «από το 2019 παράγουμε στη ΣΕΚΑΠ 
το Winston, τη Νο.2 μάρκα στην Ελλάδα, για τις ανάγκες της το-

πικής αγοράς και εξαγωγές στην Ε.Ε, το Camel που προορίζεται 
για εξαγωγές καθώς και τις μάρκες BF και GR».Κλείνοντας την 
ομιλία του ο κ. Crespo κατέληξε: «Στη JTI είμαστε υπερήφανοι 
που συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της Ξάνθης και της ευρύτε-
ρης περιοχής, αγοράζοντας σταθερά τα υψηλής ποιότητας ανα-
τολικού τύπου καπνά που παράγει η περιοχή για τις μάρκες μας 
σε όλο τον κόσμο και παράλληλα συμβάλλοντας ενεργά στην 
τοπική κοινωνία, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της κοινότη-
τας και στηρίζοντας τις προσπάθειες των αρχών».
Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την επένδυση ως ένα «μεγάλο 
στοίχημα» σε έναν κρίσιμο για την Ελλάδα τόπο με μακρά παρά-
δοση στον καπνό, αναγνωρίζοντας την JTI ως εταιρεία που έχει 
την υπευθυνότητα να επενδύει με σεβασμό στον εργαζόμενο, 
στους νόμους του κράτους και το Περιβάλλον, αυξάνοντας το 
επενδυτικό αποτύπωμά της στην περιοχή και συμβάλλοντας 
στη συνολική εξαγωγική προσπάθεια της χώρας.

Κοινές αναπτυξιακές δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο περιλαμ-
βάνει η συμφωνία για διευρυμένη συνεργασία της Περιφέρειας 
Αττικής με την πρεσβεία της Πολωνίας, όπως αποφασίστηκε 
στη συνάντηση του περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη με τον 
πρέσβη ArturLompart επικεφαλής αντιπροσωπείας της χώρας 
του, στα γραφεία της Περιφέρειας.
Συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση αναζητήθηκαν οι τρόποι 
συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτι-
στων πρακτικών σε τομείς με αναπτυξιακό πρόσημο, όπως είναι 
το περιβάλλον, η καινοτομία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός αλλά 
και ο θεματικός τουρισμός, με έμφαση στον τουρισμό Υγείας.
Ο κ. Πατούλης αφού αναφέρθηκε στις διαχρονικά καλές σχέσεις 
των δύο χωρών, εστίασε στη σημασία δρομολόγησης κοινών 
δράσεων, με όχημα την Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας πως για 
τη διοίκηση της Περιφέρειας η ενίσχυση του brandname και της 

εξωστρέφειας της Αττικής, είναι στον πυρήνα των πολιτικών 
που εφαρμόζει.
Από την πλευρά τους τα μέλη της πολωνικής αντιπροσωπείας, 
αναφέρθηκαν κατ’ αρχήν στη συνεργασία με την Περιφέρεια 
Ποντλάσιε, από τις πιο αναπτυγμένες της Πολωνίας, σε δράσεις 
που θα ενισχύουν την οικολογική συνείδηση των πολιτών και 
θα συμβάλλουν στην «πράσινη» ανάπτυξη, παράλληλα με 
ζητήματα που σχετίζονται με την ευεξία, την υγιεινή διατροφή 
αλλά και την επιχειρηματικότητα.Σ΄αυτό το πλαίσιο προσκάλε-
σαν τον περιφερειάρχη να επισκεφθεί την Ποντλάσιε, προκειμέ-
νου να διαπιστώσει τα αναπτυξιακά οφέλη τα οποία επέφεραν οι 
δράσεις τα προγράμματα που υλοποιούνται.
Ο κ. Πατούλης αποδεχόμενος την πρόσκληση επισήμανε ότι 
στόχος της Περιφέρειας είναι να μετατραπεί σε πρότυπα Υγείας 
και ευεξίας και σ΄αυτό το πλαίσιο «επενδύουμε» σε πράσινες 

πολιτικές και παρεμβάσεις. «Στον πυρήνα των πολιτικών μας 
είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εφαρμόζουμε για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Αττική με έμφαση 
στην ανακύκλωση» ανέφερε και εστίασε στο σχεδιασμό της 
Περιφέρειας για τη δημιουργία «υγειονομικών χωριών» στην 
Αττική, επισημαίνοντας πως δρομολογούνται πολιτικές για την 
ενίσχυση του τουρισμού Υγείας. Επιπρόσθετα υπογράμμισε ότι 
στις προτεραιότητες είναι η προβολή των τοπικών προϊόντων 
της Αττικής, η διεύρυνση των προγραμμάτων και των δομών 
υγείας που δίνουν έμφαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο, 
αλλά και η επιτάχυνση εμβληματικών έργων που θα δώσουν 
αναπτυξιακή ώθηση στην Αττική και θα την καταστήσουν ελ-
κυστικό επενδυτικό πόλο.

«Παρά τη γενική προσπάθεια να υποβαθμιστεί η καλή πορεία 
της ελληνικής οικονομίας, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαρκώς επι-
βεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με μεγάλη 
ταχύτητα και απορροφά τους κραδασμούς της πανδημίας. Αν 
συνεχίσουμε την καλή μας προσπάθεια πειθαρχημένα, όλα θα 
πάνε καλά». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ για αύξηση στον δείκτη εργασιών βιομηχανίας και τον 
κύκλο εργασιών εστίασης Μαΐου 2021, σημειώνει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο του 
2021 ήταν αυξημένος κατά 67,9% για τα καταστήματα εστίασης 
και κατά 488,2% για τα καταλύματα (που τηρούν διπλογραφικά 
στοιχεία) συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Για την 
εστίαση σημείωσε πως ανήλθε στα 101 εκατ. ευρώ έναντι 60,3 

εκατ. ευρώ πέρυσι και στα καταλύματα στα 104 εκατ. ευρώ 
από 17,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης του 
κύκλου εργασιών στη βιομηχανία αυξήθηκε τον Μάιο κατά 
37,0% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Συγκε-
κριμένα, ο δείκτης του κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς 
αυξήθηκε κατά 61,5% και της εγχώριας αγοράς κατά 23,8%. 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

ΗΠΑ: ΠυΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΑΚΑΙΟυΝ ΤΙΣ ΔυΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΠΑΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟυ ΡΕυΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΑΜΕΣΗ βΟΗΘΕΙΑ 400 ΕΚΑΤΟΜΜυΡΙΩΝ ΕυΡΩ ΣΤΟυΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ υΠΟΣΧΕΘΗΚΕ Η ΜΕΡΚΕΛ

ΔΙΑΣυΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΕυΝΕΣ βυΘΟυ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΑΔΝΗ INterCoNNeCtIoN

Οι πυρκαγιές συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους στις δυτικές 
ΗΠΑ, ενώ όπως αναφέρει το ΑΠΕ ένας πάροχος ηλεκτρικού 
ρεύματος της Καλιφόρνιας, ο οποίος ευθυνόταν ήδη για την 
πιο φονική πυρκαγιά που έχει αντιμετωπίσει η πολιτεία, κατη-
γορείται για το ξέσπασμα μιας από αυτές.
Η περίοδος των πυρκαγιών μόλις άρχισε και ήδη 80 μεγάλες 
φωτιές μαίνονται στις ΗΠΑ, όπου έχουν καταστρέψει περισ-
σότερα από 4.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα βλάστησης. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ, οι πυροσβέστες ανησυχούν κυρίως για την 
Πυρκαγιά Τάμαρακ, η οποία επεκτάθηκε ξαφνικά νότια της 
λίμνης Τάχο, στα σύνορα μεταξύ Καλιφόρνιας και Νεβάδας. 
Οι αρχές έδωσαν εντολή στους κατοίκους αρκετών χωριών 
να εκκενώσουν την ζώνη και για το κλείσιμο ενός μέρους του 
μονοπατιού πεζοπορίας Pacific CrestTrail.Για ένατη συναπτή 
μέρα, περίπου 2.100 πυροσβέστες αγωνίζονταν επίσης στο 
Όρεγκον να περιορίσουν την Πυρκαγιά Μπούτλεγκ, η έκτα-
ση της οποίας είναι ήδη μεγαλύτερη από ολόκληρη την πόλη 
του ΛοςΆντζελες. Οι πυροσβέστες εργάζονται «νυχθημερόν», 
διαβεβαίωσε ο ΤζόιΧέσελ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
διαχείριση των πυρκαγιών στη ζώνη.»Η πυρκαγιά αυτή εί-

ναι πράγματι μάστιγα και προετοιμαζόμαστε για μια έντονη 
μάχη» τις προσεχείς ημέρες, σημείωσε.
Οι προβλέψεις για θύελλες, σε μια εξαιρετικά θερμή περίοδο με 
ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, αναμένεται να καταστήσουν 
το έργο τους ακόμη πιο δύσκολο.Πολύ κοντά στην Καλιφόρ-
νια, η πυρκαγιά απειλεί επίσης το δίκτυο ηλεκτροδότησης της 
πολιτείας και οι αρχές θέλουν με κάθε τίμημα να αποφύγουν 
να βυθιστούν στο σκοτάδι εκατομμύρια άνθρωποι, όπως 
συνέβη τις προηγούμενες χρονιές, όταν το δίκτυο δέχθηκε 
μεγάλες πιέσεις.
Ελαττωματικές γραμμές ηλεκτροδότησης
Εξάλλου ένας μεγάλος πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος στην 
Καλιφόρνια, h Pacific Gas and Electric (PG&E), κατηγορείται 
ο ίδιος ότι ευθύνεται για μια μεγάλη πυρκαγιά στην πολιτεία, 
την Πυρκαγιά Ντίξι, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα.
Αυτή η εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είχε ήδη ομο-
λογήσει την ενοχή της για την πρόκληση της πιο φονικής πυρ-
καγιάς στην πρόσφατη ιστορία της Καλιφόρνιας, λόγω ελατ-
τωματικών γραμμών, πολύ κοντά στην περιοχή, στην οποία 
η Πυρκαγιά Ντίξι σπέρνει τώρα το χάος.Η Πυρκαγιά Καμπ το 

2018 είχε σβήσει σχεδόν από τον χάρτη την μικρή πόλη Πά-
ρανταϊζ και είχε προκαλέσει τον θάνατο 86 ανθρώπων.
Η Pacific Gas and Electric (PG&E), η οποία έχει έδρα στο Σαν 
Φρανσίσκο, κατηγορείται εδώ και χρόνια ότι βάζει τα κέρδη 
και τους μετόχους της πάνω από την δημόσια ασφάλεια, με 
ξεπερασμένες εγκαταστάσεις και επανειλημμένες ελλείψεις 
στην συντήρηση και την εκκαθάριση των γραμμών της 
υψηλής τάσης.Ο όμιλος «συνεργάζεται στην έρευνα των πυ-
ροσβεστών της Καλιφόρνιας» σχετικά με την Πυρκαγιά Ντίξι, 
γνωστοποίησε ο όμιλος στο AFP.
Στον Καναδά, η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, στο δυτι-
κό τμήμα της χώρας, συνεχίζει να αντιμετωπίζει περίπου 300 
δασικές πυρκαγιές στο έδαφός της. Εντολή εκκένωσης δόθηκε 
στους κατοίκους περισσότερων από 2.500 σπιτιών, ενώ έχει 
εκδοθεί συναγερμός για εκκένωση άλλων 15.500 κατοικιών, 
χωρίς ωστόσο προς το παρόν οι κάτοικοί τους να υποχρε-
ούνται να τις εγκαταλείψουν. Το τελευταίο 48ωρο η επαρχία 
αυτή κατέγραψε 13 επιπλέον πυρκαγιές.

Το ΜπαντΜουνστεράιφελ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, 
μια από τις σφοδρότερα πληγείσες από τις πλημμύρες περιο-
χές, επισκέφθηκε χθες η Καγκελάριος ‘ΑγγελαΜέρκελ, προκει-
μένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση. Σήμερα, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ, το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται 
να εγκρίνει εισήγηση για άμεση βοήθεια 400 εκατομμυρίων 
ευρώ προς τους πληγέντες.
«Θα γίνει το παν» προκειμένου τα χρήματα να φθάσουν στους 
δικαιούχους σύντομα και χωρίς γραφειοκρατία» υποσχέθηκε 
η καΜέρκελ. «Αντίθετα, η ανοικοδόμηση κατεστραμμένων 
υποδομών, όπως οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι οδικές 
αρτηρίες, θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο, διευκρίνισε και 
ζήτησε «πολλή υπομονή» από τους κατοίκους της περιοχής.
Συνοδευόμενη από τον Πρωθυπουργό του κρατιδίου και 
υποψήφιο Καγκελάριο για την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) 
‘ΑρμινΛάσετ, η κυρία Μέρκελ συναντήθηκε με επικεφαλής 
δήμων και κοινοτήτων της περιοχής, με πληγέντες κατοίκους 
και με μέλη των σωστικών συνεργείων.Σύμφωνα με τον τε-
λευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει 

τη ζωή τους, ενώ περισσότερα από 1000 άτομα θεωρείται ότι 
αγνοούνται, στη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που έπληξε 
τη Γερμανία τα τελευταία 60 χρόνια.
Σύμφωνα με την εισήγηση που διαβίβασε στο υπουργικό 
συμβούλιο η κυβέρνηση, η ανοικοδόμηση της περιοχής θα 
χρειαστεί «τεράστια οικονομική προσπάθεια» τα επόμενα 
χρόνια. Ως κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια θα διατεθούν 
200 εκατομμύρια ευρώ για επισκευή κτιρίων και υποδομών 
και την ενίσχυση των κατοίκων, ενώ επιπλέον 200 εκατομμύ-
ρια θα διαθέσουν για τον ίδιο σκοπό τα 16 ομόσπονδα κρα-
τίδια της Γερμανίας. Όπως επισημαίνεται στο ίδιο έγγραφο, 
το οποίο αναμένεται να εγκριθεί κατά την συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου, το Βερολίνο θα υποβάλει επίσης 
αίτημα για οικονομική βοήθεια στο ταμείο αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των ομο-
σπονδιακών υποδομών το συντομότερο δυνατό», αναφέρε-
ται στο προσχέδιο της απόφασης.
Η ομοσπονδιακή υπουργός Περιβάλλοντος ΣβένγιαΣούλτσε 

(SPD) ζήτησε ταυτόχρονα ακόμη περισσότερα κονδύλια για 
την αποτροπή ανάλογων καταστροφών λόγω των ακραίων 
καιρικών φαινομένων που εκτιμάται ότι προκαλεί η κλιμα-
τική αλλαγή: «Τα τρέχοντα γεγονότα σε τόσες περιοχές της 
Γερμανίας δείχνουν με πόσο μεγάλη δύναμη μπορούν να 
πλήξουν όλους μας οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αυτή 
τη στιγμή η κυβέρνηση περιορίζεται στα έργα υποστήριξης 
της προσπάθειας αποτροπής πλημμυρών και ξηρασίας που 
προβλέπονται από το Σύνταγμα», δήλωσε η κυρία Σούτλτσε 
στην εφημερίδα «AugsburgerAllgemeine» και τάχθηκε υπέρ 
των αναγκαίων συνταγματικών αλλαγών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι νέες ανάγκες.
Στη Βαυαρία, οι νότιες περιοχές της οποίας αντιμετώπισαν 
επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες, ο Πρω-
θυπουργός Μάρκους Ζέντερ ανακοίνωσε τη διάθεση 50 εκα-
τομμυρίων ευρώ ως επείγουσα βοήθεια προς τους πληγέντες.

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες βυθού για την ηλεκτρική διασύν-
δεση της Κρήτης με την Αττική, που αποσκοπούν στην επιλο-
γή της τεχνικά και περιβαλλοντικά βέλτιστης διαδρομής του 
καλωδίου και την αποφυγή εμποδίων που εντοπίζονται στο 
βυθό όπως ναυάγια, νάρκες από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
πλαγιές με έντονη κλίση κ.α, αναφέρει το ΑΠΕ.
Οι έρευνες σύμφωνα με την Αριάδνη Interconnection, θυγα-
τρική του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί τη διασύνδεση, πραγματο-
ποιήθηκαν από τους αναδόχους των καλωδιακών τμημάτων 

 την ιταλική Prysmian και τη νορβηγική Nexans με τη χρήση 
υποβρύχιων συσκευών υψηλής τεχνολογίας που αποτυπώ-
νουν το βυθό στη διαδρομή που προβλέπεται να ποντισθεί το 
καλώδιο. Το βάθος της όδευσης φθάνει έως τα 1.300 μέτρα, 
γεγονός που τοποθετεί τη «μεγάλη διασύνδεση» της Κρήτης 
στην κορυφαία τριάδα των διασυνδέσεων με το μεγαλύτερο 
βάθος πόντισης παγκοσμίως.
Το υποβρύχιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος έχει μήκος 335 
χιλιόμετρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023. Από το 

2024 οπότε θα βρίσκονται σε εμπορική λειτουργία και οι δύο 
διασυνδέσεις (Χανιά - Πελοπόννησος που έχει ολοκληρωθεί 
και Ηράκλειο - Αττική) το οικονομικό όφελος από την διακοπή 
λειτουργίας των τοπικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της 
ΔΕΗ στην Κρήτη που λειτουργούν με πετρέλαιο εκτιμάται σε 
550 εκατ. ευρώ ετησίως ενώ παράλληλα θα μηδενιστούν οι 
ρύποι CO2 για την παραγωγή ενέργειας στο νησί.
Βίντεο που παρουσιάζει τη χαρτογράφηση βυθού είναι ανηρ-
τημένο στο διεύθυνση: https://youtu.be/R1ZIxsPqHmQ
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Η P&g ΑΠΟΚΑΛυΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΜΠΟυΚΑΛΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ leNor ΣΕ 
ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ PaBoCo
Το πρώτο της μπουκάλι από χαρτί για τα προϊόντα Lenor απο-
καλύπτει η Procter & Gamble σε συνεργασία με την εταιρεία 
Paboco που ειδικεύεται στην κατασκευή μπουκαλιών από 
χαρτί, ανακοινώνοντας μια πιλοτική δοκιμή που θα διεξα-
χθεί στη Δυτική Ευρώπη το 2022. Σύμφωνα με το BUSINESS 
WIRE, η έναρξή της θα διαμορφώσει τη βάση μιας στρατηγι-
κής δοκιμής και εκμάθησης για την κλιμάκωση της συσκευα-
σίας από χαρτί και την ενσωμάτωσή της σε πιο ευρεία κλίμακα 
στο χαρτοφυλάκιο της P&G.
Το τμήμα Φροντίδας για τα υφάσματα και το σπίτι της P&G έχει 
ως στόχο την ταχύτατη μείωση της χρήσης του πλαστικού, 
στο ταξίδι για τη δημιουργία ενός μπουκαλιού που αποτελεί-
ται πλήρως από φυσικά υλικά, μαζί με άλλους καινοτόμους 
του είδους, ώστε να συμβάλλει συνεισφέροντας στη λύση για 
τη βιωσιμότητα στη συσκευασία των προϊόντων.
Συγκεκριμένα, το τμήμα Φροντίδας για τα υφάσματα και το 
σπίτι της P&G, με δημοφιλείς επωνυμίες όπως τις εξής: Ariel, 
Lenor, Tide, Downy, Fairy και Cascade έχει δεσμευτεί πλήρως 
στη μείωση της χρήσης πλαστικού στη συσκευασία προϊ-
όντων. Η P&G έχει ως στόχο, ως μέρος του προγράμματος 
Ambition 2030, να μειώσει τη χρήση καθαρού πλαστικού 
κατά 50% μέχρι το 2030. Το Ευρωπαϊκό τμήμα για τη Φροντί-
δα των υφασμάτων έχει δεσμευτεί σε μια επιπλέον απόλυτη 
μείωση της τάξης του 30% στη χρήση των πλαστικών μέχρι 
το 2025 και να δημιουργήσει σχέδια για τη δυνατότητα 100% 
ανακύκλωσης των συσκευασιών μέχρι το 2022 - και βρίσκε-
ται στον σωστό δρόμο και για τους δύο στόχους. Το τμήμα 
Φροντίδας για το σπίτι έχει δεσμευτεί να μη χρησιμοποιεί 
καθόλου καθαρά πλαστικά μέχρι το 2025. Οι εναλλακτικές για 
συσκευασία προϊόντων που ευθυγραμμίζονται με τη γραμμή 
της επωνυμίας και τα πιλοτικά σχέδια αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία στους παράγοντες που καθοδηγούν τη μείωση του 
αντίκτυπου στο περιβάλλον.
Η τεχνολογία της Paboco για την κατασκευή μπουκαλιών από 
χαρτί εξελίσσεται ταχύτατα και υπόσχεται να μειώσει και να 

αντικαταστήσει το πλαστικό περιεχόμενο ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε σύ-
γκριση με τις συμβατικές συσκευασίες από πλαστικό. Αυτή η 
εναλλακτική επιλογή συσκευασίας γίνεται κρίσιμης σημασίας 
όλο και περισσότερο και κλιμακώνεται με σταθερό ρυθμό, 
με την υποστήριξη εταιρειών που ηγούνται στην παραγωγή 
και διάθεση καταναλωτικών αγαθών καθώς και ειδικών 
στη βιομηχανία, όπως είναι οι εξής όμιλοι: The Coca-Cola 
Company, CarlsbergGroup, The AbsolutCompany, L’Oréal, 
BillerudKorsnäs και ALPLA. Έχουν ενωθεί όλοι υπό το όραμα 
για τη δημιουργία του πρώτου παγκοσμίως μπουκαλιού από 
χαρτί σε κατάλληλο μέγεθος που θα είναι 100% ανακυκλώσι-
μο και θα αποτελείται από φυσικά υλικά.
Όραμα η δημιουργία ενός κόσμου που θα εξαρτάται πολύ 
λιγότερο από το πλαστικό
Ο JerryPorter, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης για το 
τμήμα Φροντίδας για τα υφάσματα και το σπίτι, εξηγεί:»Εί-
μαστε πολύ ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτήν την 
ομάδα για την πρωτοπορία στη συσκευασία. Η συμμετοχή 
μας αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στο ταξίδι του τμήματος 
Φροντίδας για τα υφάσματα και το σπίτι της P&G, με σκοπό 
την πρωτοπορία για τη δημιουργία πιο βιώσιμων προτύπων 
συσκευασίας. Η Lenor, που επιλέχθηκε για συμμετοχή στην 
πιλοτική δοκιμή, έχει αποδεδειγμένες επιτυχίες στην ενσω-
μάτωση ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες της 
και χρησιμοποιεί ήδη έως και 100% ανακυκλωμένο πλαστικό 
στα διαφανή μπουκάλια της που κυκλοφορούν στην Ευρώ-
πη. Τώρα στοχεύουμε να προχωρήσουμε ακόμη ένα βήμα με 
τη συσκευασία από φυσικά υλικά, που προμηνύει ένα πολλά 
υποσχόμενο μέλλον. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέ-
χουμε σε αυτό το ταξίδι μαζί με τους συνεργάτες μας για την 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς μπουκαλιών από χαρτί.»
Ο GittanSchiöld, με προσωρινά καθήκοντα Διευθύνοντα Συμ-
βούλου, δήλωσε εκ μέρους της Paboko:»Το όραμά μας είναι 
να αλλάξουμε εντελώς τη βιομηχανία και να δημιουργήσουμε 

έναν κόσμο που θα εξαρτάται πολύ λιγότερο από το πλαστι-
κό, έναν κόσμο χωρίς πλαστικά απόβλητα, σχεδιάζοντας για 
κυκλικότητα και εφευρίσκοντας συσκευασίες από φυσικά 
υλικά. Η αποθήκευση υγρών σε χαρτί αποτελεί μια ιδιαίτερη 
πρόκληση, αλλά η επιτυχής λύση της και υιοθέτηση θα σήμαι-
νε τεράστια οφέλη για τον πλανήτη. Η συνεργασία μας με την 
P&G και το τμήμα της για τη Φροντίδα για τα υφάσματα και 
το σπίτι στην κοινότητα που ηγείται στα μπουκάλια από χαρτί 
αποτελεί μια τεράστια ώθηση για αυτό το όραμα. Προσθέτει 
βάρος στη βιωσιμότητα της τεχνολογίας μαζί με την τεχνο-
γνωσία της P&G, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για την κλιμά-
κωση της τεχνολογίας της Paboco για μπουκάλια από χαρτί.»
Το πρώτο μπουκάλι από χαρτί της Lenor σηματοδοτεί ένα 
βήμα στο ταξίδι για τη δημιουργία συσκευασίας από φυσι-
κά υλικά. Το μπουκάλι συμβάλλει ήδη στη δραστική μείωση 
της χρήσης πλαστικού σε σύγκριση με τα μπουκάλια που 
χρησιμοποιούνται σήμερα. Είναι το πρώτο του είδους του 
που παράγεται σε κατάλληλο μέγεθος, με το σχέδιο και την 
τεχνολογία του, καθώς έχει δημιουργηθεί από χαρτί με πιστο-
ποίηση FSC που έχει αποκτηθεί με βιώσιμο τρόπο και ένα αρ-
χικό, λεπτό και πλαστικό προστατευτικό που κατασκευάζεται 
από ανακυκλωμένο PET. Μαθαίνοντας από τα αποτελέσματα 
αυτού του σημαντικού ορόσημου, οι μελλοντικές εκδοχές του 
μπουκαλιού θα ενσωματώνουν το προστατευτικό στην επέν-
δυση από χαρτί για τη δημιουργία ενός μπουκαλιού που θα 
αποτελείται από 100% φυσικά υλικά και θα μπορεί να ανακυ-
κλωθεί πλήρως στη γραμμή ανακύκλωσης για χαρτί.
Όλοι οι ηγετικοί όμιλοι της P&G, όπως και η Lenor, έχουν 
ως σκοπό να παροτρύνουν τους καταναλωτές να υιοθετή-
σουν πρακτικές υπευθυνότητας μέχρι το 2030, ως μέρος 
του προγράμματος της εταιρείας για στόχους βιωσιμότητας, 
Ambition 2030.
Διατίθεται γκαλερί φωτογραφιών / πολυμέσων: https://
www.businesswire.com/news/home/52461435/en

ΔΕΔΑ: ΕΦΑΡΜΟΖΟυΜΕ ΤΙΣ ΑυΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΦυΣΙΚΟυ ΑΕΡΙΟυ
Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του αναπτυξιακού της προγράμματος, εφαρ-
μόζει τις αυστηρότερες προδιαγραφές που προβλέπονται από 
την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ελαχιστοποιώντας 
τις συνέπειες στο περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής των 
κατοίκων. Επίσης, βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο και διαρκή συ-
νεργασία με τους τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση τυχόν 
δυσλειτουργιών.
Αυτό επισημαίνει η εταιρεία με αφορμή αβάσιμους -όπως τους 
χαρακτηρίζει- ισχυρισμούς του δημάρχου Λαμιέων, Θύμιου 
Καραΐσκου περί άναρχων παρεμβάσεων σε δρόμους της πό-
λης στο πλαίσιο εργασιών για την έλευση του φυσικού αερίου, 
γράφει το ΑΠΕ.

Η ΔΕΔΑ αναφέρει ακόμη σε σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων 
τα εξής:
- Στο πλαίσιο των εργασιών για συνδέσεις καταναλωτών, ανα-
φέρθηκαν στη ΔΕΔΑ μόνο δύο περιστατικά περιορισμένης έκτα-
σης (το πρώτο αφορούσε στην αποκατάσταση οδοστρώματος 
μετά τις εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση αγωγού και το 
δεύτερο στην αποκατάσταση μικρής ζημιάς σε κατάστημα) τα 
οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Αναφέρθηκαν δηλαδή δύο 
περιστατικά περιορισμένης όχλησης στις διακόσιες πενήντα 
συνδέσεις που υλοποιήθηκαν.
- Όπως πιστοποιείται και από έγγραφα του αναδόχου του έρ-
γου, κατά την εκτέλεση των εργασιών για τις συνδέσεις κατα-
ναλωτών τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας 

και ακολουθείται η απαιτούμενη, από την ισχύουσα νομοθεσία, 
διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων με σκοπό τον 
έγκαιρο προγραμματισμό του έργου και την αποφυγή πρόκλη-
σης οχλήσεων στους κατοίκους της πόλης.
- Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό τού μεγάλου έργου επέ-
κτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και τους δρόμους 
στους οποίους θα γίνουν εργασίες, είναι αυτονόητο ότι η ΔΕΔΑ 
θα ενημερώσει εγκαίρως -στον βαθμό που προβλέπεται- την 
τοπική κοινωνία της Λαμίας και τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ 
των οποίων και ο Δήμος, όπως ήδη το κάνει σε όλες τις περιφέ-
ρειες όπου δραστηριοποιείται.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «IthaCa»: ΠυΡΗΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΟυ ΑΝΟΙΓΕΙ ΔΡΟΜΟ 
ΣΕ ΝΕΟυΣ ΕΡΕυΝΗΤΕΣ
Έρχονται εμπορικές συνεργασίες με ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και την Enel Ισπανίας σε θέματα κυβερνοασφάλειας των δικτύων μεταφοράς ενέργειας

Δημόσια πρόσκληση στους νέους ερευνητές εντός και εκτός 
Ελλάδας, να αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία, τις δυνατότητες 
και τις ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα το «Ithaca», το Ερ-
γαστήριο Έρευνας και Διδασκαλίας του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς 
επίσης και ο πρώτος τεχνοβλαστός που δημιουργήθηκε 
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, απεύθυνε 
ο αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, με 
αφορμή την ανακοίνωση της Πρυτανείας για τη δημιουργία 
της πρώτης spin-off του ιδρύματος. 
Δημιουργοί της εταιρείας- τεχνοβλαστού (spin-off), με 
την επωνυμία «Minds» είναι ο ίδιος ο καθηγητής και πέντε 
υποψήφιοι διδάκτορες, που διεξάγουν έρευνα υπό την επί-
βλεψή του, η οποία χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά και 
εθνικά κονδύλια.
Μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο Π. Σαρηγιαννίδης εξηγεί ότι 
το «Ithaca» είναι ένα εργαστήριο που διαθέτει ισχυρή 
ακαδημαϊκή και ερευνητική υποστήριξη, εξειδικεύεται σε 
εφαρμογές και υπηρεσίες όπως έξυπνη γεωργία, έξυπνα δί-
κτυα, δίκτυα αισθητήρων και τηλεπικοινωνιών, εφαρμογές 
υγειονομικής περίθαλψης, έξυπνες πόλεις και κτήρια, μαζί 
με πρωτοποριακά εργαλεία και έννοιες όπως τεχνητή νοη-
μοσύνη, μηχανική μάθηση, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
και προστασία της ιδιωτικής ζωής, blockchain, δίκτυα 5/6G 
και υπολογιστές αιχμής. Έχει καταφέρει τα τελευταία τέσσε-
ρα χρόνια, συμμετέχοντας σε προσκλήσεις, στο πλαίσιο του 
ανταγωνιστικού ερευνητικού πλαισίου του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Horizon, να κερδίσει τον συντονισμό και τη 
συμμετοχή σε περισσότερα από 10 προγράμματα, ύψους 
άνω των 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3 εκατ. αφορού-
σαν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του εργαστηρίου του 
ιδρύματος, στο μερίδιο των έργων που διεκπεραιώνει.
Το πρόγραμμα MARS (sMartfArmingwithdRoneS) που 
αφορά εφαρμογές στην έξυπνη Γεωργία και το SPEAR 
(Secure and PrivatEsmArtgRid) για τις εφαρμογές κυβερ-
νοασφάλειας σε έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι 
δύο εμβληματικά έργα του «Ithaca» που έδωσαν πλούσια 
ερευνητικά αποτελέσματα και όπως αναφέρει ο κ. Σαρηγι-
αννίδης, «δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν 
εμπορικές εφαρμογές, για τις οποίες έχουμε τη χαρά να αξι-
οποιηθούν από τον πρώτο τεχνοβλαστό του πανεπιστήμιου 
μας κι αυτό είναι σημαντικό για ένα περιφερειακό πανεπι-
στήμιο όπως της δυτικής Μακεδονίας».
Προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εμπο-

ρικές συνεργασίες με τη ΔΕΗ, τον ΑΔΜΗΕ και την Enel Ισπα-
νίας σε θέματα κυβερνοασφάλειας των δικτύων μεταφοράς 
ενέργειας, ενώ προετοιμάζονται εμπορικές εφαρμογές για 
την έξυπνη γεωργία στις δενδροκαλλιέργειες και τα κροκο-
χώραφα της δυτικής Μακεδονίας.
Ανταγωνιστικές αμοιβές για τους νέους ερευνητές, σε σχέση 
με χώρες της Βόρειας Ευρώπης
O κ. Σαρηγιαννίδης πρόσθεσε ότι στρατηγική επιλογή των 
σημερινών πρυτανικών αρχών του πανεπιστημίου, που 
στηρίζουν το έργο του εργαστηρίου, είναι «να κρατήσουμε 
εδώ τους νέους ερευνητές, να αποκτήσουν τεχνογνωσία και 
μεθόδους ώστε στη συνέχεια να κάνουν τις δικές τους ερευ-
νητικές ομάδες στη δυτική Μακεδονία και έτσι να αναπτυ-
χθεί ένα καινούργιο δίκτυο από ανθρώπους που θα μείνουν 
εδώ και θα παράγουν έρευνα με αντίκρισμα στην αγορά». 
Στο ερώτημα ποια είναι τα κίνητρα που θα πείσουν τους 
νέους ερευνητές να μείνουν στην Ελλάδα και άλλους, που 
είναι στο εξωτερικό, να επιστρέψουν, ο κ. Σαρηγιαννίδης 
αναφέρθηκε σε μισθολογικά κίνητρα και στο περιβάλλον 
εργασίας που προσφέρει το εργαστήριο. «Οι αμοιβές που 
προσφέρουμε στους νέους ερευνητές και σε άλλες ειδικό-
τητες, όπως διαχειριστές προγραμμάτων κλπ είναι αντα-
γωνιστικές σε σχέση με χώρες της βόρειας Ευρώπης». Για 
παράδειγμα ανάφερε ότι υπάρχει υποψήφιος διδάκτορας 
που αμείβεται με 1800 ευρώ καθαρά τομ μήνα, δηλαδή 
λαμβάνει μισθό μεγαλύτερο από αυτό του αναπληρωτή 
καθηγητή, ενώ ο μέσος μισθός ενός υποψήφιου διδάκτορα 
με προϋπηρεσία κάτω από πέντε χρόνια είναι λίγο πάνω 
από 1400 ευρώ το μήνα. Υπάρχει ένα ανοικτό κάλεσμα στα 
ευρωπαϊκά δίκτυα όπου συμμετέχει το «Ithaca», ελληνικά 
μυαλά που έχουν φύγει στο εξωτερικό και έχουν ανέβει 
την ιεραρχία είτε σε ακαδημαϊκό είτε σε βιομηχανικό περι-
βάλλον να επιστρέψουν στην Ελλάδα. «Η κουλτούρα της 
ομάδας και το περιβάλλον που δουλεύουμε στο εργαστήριο 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι άνθρωποι αυτοί 
εάν θέλουν να επιστρέψουν, να δημιουργήσουν στο τόπο 
τους από εκεί που ξεκίνησαν» υπογράμμισε.
Παρότι οι μισθολογικές απολαβές αγγίζουν κατά μέσο όρο 
τις αντίστοιχες κλίμακες της Αγγλίας και της Γαλλίας, εντού-
τοις όπως σημειώνει ο κ.Σαρηγιαννίδης «η θετική απάντηση 
στο προσκλητήριό μας εξαρτάται κι από άλλες προϋποθέ-
σεις που αφορούν το συνολικότερο περιβάλλον της χώρας, 
τη γραφειοκρατία και τις συνθήκες στην καθημερινή ζωή 
των οικογενειών των επιστημόνων».

Το εργαστήριο «Ithaca» απασχολεί περίπου 35 άτομα, 
στους οποίους περιλαμβάνονται 12 υποψήφιοι διδάκτο-
ρες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, 
συντονιστές προγραμμάτων και διοικητικό προσωπικό. 
Με προϋπολογισμό για το 2021 από εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα τα 3,1 εκατ. ευρώ και ετήσιο μισθολογικό κό-
στος λίγο πάνω από τα 300.000 ευρώ ετησίως, «αγγίζουμε 
προϋπολογισμούς μισθοδοσίας ευρωπαϊκών εργαστηρί-
ων» επισήμανε ο κ. Σαρηγιαννίδης, ενώ σε ό,τι αφορά το 
ηλικιακό προφίλ, ο μέσος όρος ηλικίας των ερευνητών είναι 
κάτω των 30 ετών, με τους νέους υποψήφιους διδάκτορες 
να είναι στην ηλικία των 23 έως 25 ετών. 
Ο Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης δεν το μετάνιωσε ούτε στιγμή 
που έμεινε στην Ελλάδα και κάνει ακαδημαϊκή και ερευ-
νητική καριέρα σε ένα μικρό, «νεότευκτο» περιφερειακό 
πανεπιστήμιο. Όπως φροντίζει να υπενθυμίζει σε κάθε συ-
νομιλητή του, χάρη στη δουλειά πολλών νέων ερευνητών, 
το «Ithaca» δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα μεγάλα και 
παραδοσιακά πολυτεχνικά ερευνητικά εργαστήρια της Ελ-
λάδας και της αλλοδαπής.
Ως συντονιστές μεγάλων ερευνητικών πρότζεκτ, υπογράμ-
μισε, «μιλάμε επί ίσοιςόροις με μεγάλα πανεπιστήμια και 
στελέχη της βιομηχανίας, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και με 
πολλούς Έλληνες» που εκπροσωπούν οργανισμούς, εταιρί-
ες και πανεπιστήμια της Ευρώπης. Αυτό δείχνει, συμπλήρω-
σε, τη δυναμική των επιστημόνων μας, ότι «υπάρχουν δυ-
νατά μυαλά που βρίσκονται εκτός Ελλάδας και προσφέρουν 
στις οικονομίες των χωρών τους». Εξήγησε ότι το εργαστή-
ριο έχει αποκτήσει ένα δυνατό όνομα στην Ευρώπη, που 
αναγνωρίζεται, με αποτέλεσμα να «συμμετέχει σε πάνελ 
όπου καθορίζονται οι πολιτικές που θα ακολουθήσει η ΕΕ σε 
θέματα κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας δικτύων μεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας και πιστοποίησης διαδικασιών για 
την ασφάλεια δικτύων σε κρίσιμες υποδομές του Κράτους.
Προς τους χιλιάδες μαθητές που καλούνται να δηλώσουν 
τη σχολή η τα τμήματα της προτίμησης τους, ποιο είναι το 
μήνυμα ή συμβουλή που δίνει; «Συστήνω ανεπιφύλακτα 
να πάνε σε τμήματα ή σχολές, όπου υπάρχουν φοιτητικές 
ομάδες και ερευνητικές δράσεις για την κυβερνοασφάλεια 
και τη ρομποτική ή οτιδήποτε που δείχνει μια άλλη δραστη-
ριότητα, πέρα από την κλασική διδακτική ενός μαθήματος» 
σημείωσε. «Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει αρ-
κετές τέτοιες ομάδες που έχουν αγκαλιαστεί από τους φοι-
τητές» κατέληξε.
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tΟ Master PlaN ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣυΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟυ ΟΑΚΑ
Το Ολυμπιακό Κέντρο μετατρέπεται σε Ολυμπιακό Πάρκο της Αθήνας
Κ. Μητσοτάκης: Τριπλό το αποτύπωμα της παρέμβασης. Έργο οικολογικό, σημαντικά αναπτυξιακό και κυρίως κοινωνικό

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το νέο ΟΑΚΑ, το «ΟΑΚΑ 2.0», 
θα είναι κι αυτό η ζωντανή διαφήμιση της Ελλάδας που όχι 
απλά όλοι οραματιζόμαστε, αλλά που μπορούμε πια με σι-
γουριά και αυτοπεποίθηση να κατακτήσουμε», τόνισε ο πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση, όπου 
παρουσιάστηκε το MasterPlan για τον εκσυγχρονισμό και την 
αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού 
Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης».
«Το Ολυμπιακό Κέντρο μετατρέπεται πια σε Ολυμπιακό Πάρ-
κο της Αθήνας με χωριστές γειτονιές για την προπόνηση των 
αθλητών μας αλλά ανοικτό για την ατομική άθληση και ψυ-
χαγωγία των κατοίκων. Ένας χώρος πρωταθλητισμού γίνε-
ται και χώρος μαζικού αθλητισμού» τόνισε ο πρωθυπουργός, 
σημειώνοντας  πως όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκε το 
Στάδιο, που μετετράπη σε Ολυμπιακό Στάδιο, ήταν 15 ετών 
στον τελικό του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών μεταξύ της 
Γιουβέντους και του Αμβούργου. 
«Ο κάθε επισκέπτης αυτού το χώρου έχει τα ίδια ανάμεικτα 
συναισθήματα που πιστεύω όλοι μας νιώθουμε και τώρα. 
Από τη μία πλευρά περηφάνια και νοσταλγία με αποκορύφω-
μα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004». «Όλοι κρατάμε τις 
δυνατές στιγμές από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το 
τι έγινε στη συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλες και όλους. 
Απογοήτευση. Πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις αφέθηκαν 
στην τύχη τους. Όπως συνέβη σχεδόν με το σύνολο των ολυ-
μπιακών υποδομών» προσέθεσε ο πρωθυπουργός σημειώ-
νοντας ότι «οι μεγάλες παρεμβάσεις δεν πρέπει να έχουν μόνο 
όγκο και έκταση», «πρέπει να διαθέτουν και προνοητικότητα 
στο σχεδιασμό τους». Ανέφερε πως τα τελευταία δύο χρόνια 
έχουν γίνει πολλές σημαντικές παρεμβάσεις και «σήμερα η 
εικόνα αυτού του εμβληματικού χώρου είναι πολύ καλύτερη 
από αυτή που παραλάβαμε».
«Είναι σαφές ότι με τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν θα μπο-
ρούσαμε να δρομολογήσουμε μια παρέμβαση της κλίμακας 
που το ΟΑΚΑ αξίζει. Γι’ αυτό και εντάξαμε το masterplan και 
το σχέδιο συνολικής ανάπλασης στο Ταμείο Ανάκαμψης με 43 
εκατ. ευρώ» προσέθεσε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε 
στα έργα που πρόκειται να γίνουν:
«Θα ξεκινήσουμε τη συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση 
του κεντρικού σταδίου, την επισκευή του κεντρικού στεγά-
στρου. Δεν είχε γίνει η παραμικρή παρέμβαση στο στέγαστρο 
τα τελευταία 17 χρόνια. Θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση 
της μελέτης ώστε να γίνει η πιο σημαντική επένδυση που αφο-
ρά την ασφάλεια. Θα ανακαινιστούν και το κλειστό γυμναστή-
ριο, το ποδηλατοδρόμιο, μίλησα για τα γήπεδα τένις αλλά και 
για την παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο».
«Το Ολυμπιακό Κέντρο μετατρέπεται πια σε Ολυμπιακό Πάρ-

κο της Αθήνας με χωριστές γειτονιές για την προπόνηση των 
αθλητών μας αλλά ανοικτό για την ατομική άθληση και ψυ-
χαγωγία των κατοίκων. Ένας χώρος πρωταθλητισμού γίνε-
ται και χώρος μαζικού αθλητισμού» τόνισε ο πρωθυπουργός.
Συνεχίζοντας, επισήμανε το τριπλό αποτύπωμα αυτής της 
παρέμβασης. «Καταρχάς οικολογικό. Είναι ταυτόχρονα σημα-
ντικό αναπτυξιακό έργο. Είναι και μία παρέμβαση η οποία έχει 
δημοσιονομικό χαρακτήρα. Σκοπός μας ο προϋπολογισμός 
του στα τρία χρόνια να είναι ισοσκελισμένος και στα πέντε να 
παράγει κέρδη. Πάνω από όλα όμως το όφελος θα είναι κοι-
νωνικό. Το ΟΑΚΑ θα αποδοθεί πολύ καλύτερο στους Αθηναί-
ους. Ήδη προσελκύει περίπου 20.000 κάθε Σαββατοκύριακο 
και λίγο λιγότερους τις καθημερινές. Με την παρέμβαση που 
θα κάνουμε ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά».
Τόνισε ότι άποψη της κυβέρνησης είναι ότι όλα τα μεγάλα 
έργα μιας χώρας πρέπει να προσφέρουν πολλά σε όλους. «Σε 
μια τέτοια κατεύθυνση μπορούν να συνεργάζονται δημόσιες 
και ιδιωτικές δυνάμεις. Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από 
τα 10 μεγάλα της δέσμης πρωτοβουλιών που περιλαμβά-
νει το Σχέδιο Ανάκαμψης. Το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 μπαίνει σε 
εφαρμογή και οι πρώτοι πόροι θα εκταμιευτούν πριν το τέλος 
του μήνα» σημείωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης και κατέληξε: «Ας 
ευχηθούμε να ξεκινήσουν από εδώ και τα δικά μας ρεκόρ 
στην προσπάθειά μας για μια νέα εικόνα της Αθήνας αλλά και 
ολόκληρης της Ελλάδος».
Το MasterPlan που παρουσιάστηκε για την αναβάθμιση της 
μεγαλύτερης αθλητικής εγκατάστασης της χώρας, στοχεύει 
στην ανάδειξη του ΟΑΚΑ ως υπερτοπικού πόλου με εθνική 
και διεθνή εμβέλεια, μέσα από την εξασφάλιση 43.500.000 
ευρώ από το πρόγραμμα της Πράσινης Ανάπτυξης του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», αλλά και 
ιδιωτικών επενδύσεων.
Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι η δημιουργία σύγχρονων 
εγκαταστάσεων για τους αθλητές και τους αθλούμενους, η 
ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών και η 
δημιουργία νέων πηγών εσόδων, που θα συμβάλλουν στην 
αναβίωση της Ολυμπιακής του αίγλης. Πιο συγκεκριμένα, για 
το Κεντρικό Στάδιο προβλέπεται ενεργειακή αναβάθμισή του 
και συντήρηση του στεγάστρου, το οποίο έχει υποστεί σημα-
ντική διάβρωση (δεν έχει συντηρηθεί από την περίοδο των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004). Η ενεργειακή αναβάθμιση 
του κεντρικού σταδίου θα μειώσει το κόστος λειτουργίας του 
περισσότερο από 30%.   
Για το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου το MasterPlan περι-
λαμβάνει συντήρηση και αναβάθμιση του κολυμβητικού κέ-
ντρου, δημιουργία κέντρου αποκατάστασης - αποθεραπείας 
και σύγχρονων υπηρεσιών υγείας και θεραπείας, αυτόνομη 

μηχανολογική υποστήριξη, ανεξάρτητη και αυτοτελή Η/Μ 
διαχείριση και μείωση του κόστους λειτουργίας του κολυμβη-
τικού κέντρου κατά 50%.
Για το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο προβλέπεται η ενεργειακή 
αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του, η μερική μετατροπή 
και ανάδειξή του σε σύγχρονο χώρο αθλητισμού και πολιτι-
σμού ώστε να αποτελέσει επίκεντρο εκπαιδευτικών, συνεδρι-
ακών, πολιτιστικών και εκθεσιακών δραστηριοτήτων και η 
χρήση του ως κέντρου υπερτοπικής αναφοράς για συμπλη-
ρωματικές δράσεις του Ολυμπιακού Πόλου.  
Αναφορικά με τον περιβάλλοντα χώρο, έχει σχεδιαστεί η 
αποκατάστασή του, η αντικατάσταση υλικών με φιλικά προς 
το περιβάλλον (φωτοαπορρόφησης, ενεργειακής εξοικονό-
μησης κλπ), η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου (αύξηση 
από 20 έως 30% των χώρων πρασίνου) και νέων φυτεύσε-
ων, η ανάπλαση των ανοιχτών χώρων, η δημιουργία νέων 
διαδρομών περιπάτου, ποδηλάτου και αναψυχής για τους 
περιπατητές, ποδηλάτες και δρομείς, η ενίσχυση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος, η δημιουργία πρόσθετων χώρων 
στάθμευσης, και η δημιουργία συμπληρωματικών εμπορι-
κών χρήσεων, χώρων γραφείων και χώρου ξενοδοχείου για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών και επισκεπτών του ΟΑΚΑ.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του MasterPlan αναμένε-
ται να αυξηθεί η κερδοφορία του ΟΑΚΑ κατά 25% σε ορίζοντα 
πενταετίας, να δημιουργηθούν 1.400 μόνιμες θέσεις εργασίας 
και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε 40.000 άτομα ημερησίως.
Σχετικά με τις παρεμβάσεις που ήδη έχουν συντελεστεί (έργα 
συντήρησης, μελέτες, δράσεις εξωστρέφειας με συνεργασίες 
και συνέργειες) για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό 
του συγκροτήματος αξίζει να αναφερθούν οι εξής ενέργειες:
- Η σύμβαση με τη Lamda Development για ανακαίνιση, ανα-
κατασκευές και κατασκευές, που εξελίσσονται, στο Ολυμπιακό 
Κέντρο Υγρού Στίβου με 11 κολυμβητικές δεξαμενές.
- Η αξιοποίηση των 16 γηπέδων τένις του Κέντρου Αντισφαί-
ρισης, που πλέον αποδίδουν όφελος 200.000 ευρώ έναντι 
κόστους 100.000 ευρώ, προτού μισθωθούν με ανοικτό μειο-
δοτικό διαγωνισμό με σκοπό τη διοργάνωση ATP και λοιπών 
εμβληματικών διοργανώσεων.
- Η Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για 
σημαντικές εργασίες συντήρησης (αντικατάσταση ταρτάν 
στίβου, εξωτερικής περίφραξης) και για την ανάπτυξη πολι-
τιστικών δράσεων.
- Η σύμβαση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρή-
της για την ολιστική μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης.
- Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΥΔΑΠ για την δημιουργία 
πάρκου νερού και πολιτισμού, άρρηκτα συνδεδεμένου με την 
αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου.
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Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός 
του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ.      
Ως προς τα ζητήματα που αφορούν στο κτηματολόγιο, με-
ταξύ άλλων προβλέπεται ότι παρατείνεται για ένα έτος ακό-
μα (έως 31.12.2022), η αποκλειστική προθεσμία άσκησης 
αγωγής για τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής για 
τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση, πριν 
την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006.      
Καθιερώνεται ο θεσμός του κτηματολογικού εφέτη, ενώ ει-
σάγονται και ρυθμίσεις σχετικά με το θεσμό του διαπιστευ-
μένου μηχανικού στο κτηματολόγιο.      
Πλην των διατάξεων για το κτηματολόγιο, στο νομοσχέδιο 
περιλαμβάνονται διατάξεις που προβλέπουν ότι δημιουρ-
γούνται ψηφιακές υπηρεσίες με τις ονομασίες «myAuto» και 
«Audit-Car», οι οποίες παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφια-
κής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr Ε.Ψ.Π.).      
Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες 
οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε 
πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, 

ιδίως, με: α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της 
άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, 
β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας και 
τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, γ) την περίοδο 
ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλι-
στικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού 
Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το 
όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και 
τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του 
οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινη-
σία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος, η) την ένταξή του 
στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνο-
μίας και θ) την επίταξη του οχήματος. Στις ίδιες πληροφορίες 
έχουν πρόσβαση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μέσω της 
ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».      
Προβλέπεται επίσης ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης αναπτύσσει και παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία 
«myPhoto», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και 
έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και απο-
θήκευση: α) ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής 

απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προ-
σώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) 
που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Η ψηφιακή 
υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των ως 
άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται 
στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτο-
γράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που 
παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα, όταν για τη 
διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται 
η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή. Η είσοδος στην 
ψηφιακή υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κω-
δικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (TAXISnet).
Επίσης, η υπογραφή αιτήσεων και άλλων εγγράφων προς 
διεκπεραίωση στα ΚΕΠ μπορεί να γίνεται με χρήση ψηφι-
οποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής, η οποία έχει την ίδια 
νομική και αποδεικτική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή 
φυσικού προσώπου. Ως ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογρα-
φή λογίζεται η ιδιόχειρη υπογραφή που τίθεται με φυσική 
παρουσία του υπογράφοντος σε επιφάνεια καταγραφής 
(tablet) με χρήση γραφίδας.

Με την άμεση καταβολή του 40% ξεκινά η καταβολή των 
αποζημιώσεων για τους πληγέντες από τον παγετό την ‘Ανοι-
ξη του 2021. Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή 
από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Σπήλιο Λιβανό και προβλέπει αποζημίωση έως το 100% της 
ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που 
ζημιώθηκε καθώς και η προκαταβολή του 40% της ζημιάς. 
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα είσπραξης προκαταβολής 
μέχρι ποσοστού 40% για τους παραγωγούς που οι καλλιέρ-
γειές τους ήταν σε προανθικό στάδιο. Το όριο ανά δικαιούχο 
αυξάνεται από 70.000 ευρώ σε 140.000 για τα προϊόντα 
εκείνα που καλλιεργούνται σε δύο περιόδους εντός του ίδιου 
έτους (εαρινή και φθινοπωρινή), ποσό που δύναται να τρι-
πλασιασθεί για συγκεκριμένες ζημίες, μεταξύ των οποίων και 
ο παγετός.Συγκεκριμένα η τροπολογία για τις αποζημιώσεις 
των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό έχει ως εξής:
«1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλ-
λιέργειες από τον «Παγετό ‘Ανοιξη 2021» από την 15η.2.2021 
έως και την 20η.4.2021 σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, 
λόγω της μοναδικής φύσης του στις Περιφέρειες της χώρας 
και στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, ισχύουν 
τα εξής:
α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμά-
χιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζόμενης 
αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, 
κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 
3877/2010 (Α’ 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ’ αρ. 
157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1668). 

Με κοινή απόφαση των ΥπουργώνΑγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισή-
γηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζεται το 
ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο.
β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, να χορηγεί 
στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι ποσοστού 40% της 
εκτιμηθείσας αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται, και να κα-
θορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο 
αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλι-
ση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του 
άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργι-
κής απόφασης, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 
157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1669), 
καθώς και των παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 
425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρω-
τών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’ 1239).γ). Κατά όμοιο τρόπο με εκείνο της περ. 
β΄ δύνανται να λαμβάνουν προκαταβολές μέχρι ποσοστού 
40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, όσοι υπέστησαν ζημιές 
στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο, 
εντασσόμενες στο Ειδικό (AD HOC) Πρόγραμμα Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων για τον «Παγετό ‘Ανοιξη 2021» 
από την 15η.2.2021 έως και την 20η.4.2021, το οποίο θα 
υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ως 
άνω πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται όλες οι ζημιές από την 

15η.2.2021 έως και την 20η.4.2021 στις καλλιέργειες που 
ήταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονται από τον Κα-
νονισμό Ασφάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Για το ανώτατο όριο αποζημίωσης 
ανά αγροτεμάχιο για τις ζημιές της παρούσας περίπτωσης 
εφαρμόζεται η περ. α’.»
«Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 
(Α΄ 160) αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να κα-
ταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους ορίζεται η μεγαλύτερη 
αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση τους κανονισμούς 
ασφάλισης φυτικού και ζωικού κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., οι 
οποίοι ισχύουν κάθε φορά, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει 
συνολικά ανά δικαιούχο και ανά έτος τις εβδομήντα χιλιάδες 
(70.000) ευρώ. Ειδικά για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε 
δύο (2) περιόδους εντός του ιδίου έτους (εαρινή και φθινοπω-
ρινή), το ανώτατο όριο ανά δικαιούχο αποζημίωσης, προσδι-
ορίζεται μέχρι το διπλάσιο του οριζομένου στο προηγούμενο 
εδάφιο ορίου των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισή-
γηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., στις περιπτώ-
σεις ζημιών κατά την εκδήλωση των φυσικών κινδύνων των 
περ. α’, β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 5, το ποσό 
της αποζημίωσης υπολογίζεται μέχρι το όριο του τριπλάσιου 
ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, όπως ορίζε-
ται στο πρώτο εδάφιο»».
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Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ «ΚΑΤΩ» ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣυΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
Μια νέα πλατεία γεννιέται στην καρδιά της Αθήνας - 10 οφέλη με αριθμούς
Κορυφαίοι επιστήμονες εκφράζουν την άποψή τους
Αρχές Αυγούστου ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης - 
ενοποίησης και πράσινης αναβάθμισης της πλατείας 
Συντάγματος, μετά την ψήφιση κατά πλειοψηφία τη 
Δευτέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας της 
αρχιτεκτονικής μελέτης εκκινώντας έτσι τη διαδικασία 
για την ανάπλαση της κάτω πλευράς της Πλατείας Συ-
ντάγματος. 
Το έργο, σύμφωνα με αναλυτική ανακοίνωση του Δή-
μου Αθηναίων, περιλαμβάνει την ριζική ανάπλαση του 
κάτω τμήματος της Πλατείας με γενναία διαπλάτυνση 
των πεζοδρομίων μπροστά στον πεζόδρομο της Ερμού, 
δημιουργία νέου και ποιοτικού δημοσίου χώρου που 
θα λειτουργήσει ως πύλη στον εμπορικό και ιστορικό 
πυρήνα, φύτευση συνολικά 28 ψηλών δέντρων, μονι-
μοποίηση των λωρίδων κυκλοφορίας σε τέσσερις όπως 
είναι σήμερα διατηρώντας την χαρακτηριστική καμπύ-
λη της οδικής χάραξης, δημιουργία έξυπνης, ασφαλούς 
και ορατής διάβασης πεζών, φροντίδα για ΑμεΑ σε όλο 
το φάσμα και τις λεπτομέρειες του έργου, εξοπλισμός με 
πέργκολες για πυκνή σκίαση και μορφολογική οργάνω-
ση του νέου χώρου, σύγχρονο φωτισμό, και κατάλληλα 
υλικά επίστρωσης μαρμάρινων πλακών σε απόλυτη 
μορφολογική συνάφεια με τον πεζόδρομο της Ερμού και 
το κυρίως σώμα της πλατείας. «Είναι στιγμή που μετα-
βαίνουμε από τις μεγάλες κρίσεις στην επόμενη ημέρα 
της πρωτεύουσας. Με ένα συντεταγμένο πρόγραμμα 
τεχνικών, κοινωνικών και βιώσιμων παρεμβάσεων του 
Δήμου Αθηναίων που ανοίγει τη νέα δεκαετία» τονίζει 
στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων. 
Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός του 1999 και η 
επικαιροποίηση του 2020  
Το έργο υλοποιεί τη λύση του 1ου βραβείου του Αρχιτε-
κτονικού Διαγωνισμού της ΕΑΧΑ του 1999 (ενόψει των 
Ολυμπιακών Αγώνων), του διεθνούς φήμης καθηγητή 
κ. Δημήτρη Μανίκα, επικαιροποιημένη στα σημερινά 
δεδομένα, σε συνεργασία με την ομάδα μελέτης και τις 
υπηρεσίες του Δήμου, αλλά χωρίς αποκλίσεις από τις 
αρχικές προθέσεις του σχεδιασμού. Αποτελεί έτσι μια 
από τις πρώτες εφαρμογές της νέας πολιτικής του Δήμου 
Αθηναίων να αξιοποιηθεί το μεγάλο μελετητικό απόθε-
μα, και να αποκατασταθεί έτσι η συνέπεια αλλά και η 
οικονομία απέναντι στην αυθεντία του ποιοτικού αρχι-
τεκτονικού έργου. Η βραβευμένη αρχιτεκτονική λύση με 
λιτότητα προσαρμόζει την νεοκλασική παράδοση στα 
νέα και σύγχρονα λειτουργικά δεδομένα. 
Η βιώσιμη φιλοσοφία του σχεδιασμού 

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψιν την ιστο-
ρική εξέλιξη της σημαντικότερης πλατείας της χώρας, 
και χειρίζεται με αφαιρετικότητα και λειτουργικότητα 
την αποκατάσταση συνέχειας της πλατείας Συντάγμα-
τος, μέχρι το αντιληπτικό όριο των κτιριακών μετώπων 
στην κορυφή του πεζόδρομου της Ερμού. Εντάσσει 
την πλατεία στα ιστορικά συμφραζόμενα, ως κρίκο δι-
ασύνδεσης της παλιάς και σύγχρονης πόλης. Λαμβάνει 
υπόψιν τον εμβληματικό χαρακτήρα, την κομβική οδική 
σύγκλιση, την εμπορική κινητικότητα, φέρνει σε μεγα-
λύτερη επαφή τις ροές πεζών με την Ερμού, δημιουργώ-
ντας μία νέα και ενιαία αισθητική γλώσσα.
Η γεωμετρική ανασύνθεση της πλατείας συνομιλεί με το 
βάθος της ιστορίας, τον πρώτο σχεδιασμό της νέα πρω-
τεύουσας (Κλεάνθης &Schaubert, 1833), το σύμβολο 
της Δημοκρατίας, τους μνημειακούς άξονες, αλλά και τη 
σύγχρονη ζωή και προοπτική. Διασυνδέει τη σύγχρονη 
και παλιά πόλη, ακουμπάει διαλεκτικά μέσω της Λεωφό-
ρου Αμαλίας με τον Εθνικό Κήπο, το Ζάππειο, την Πύλη 
του Αδριανού και τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, και 
μέσω της οδού Πανεπιστημίου και Σταδίου με την άλλη 
κορυφή του Τριγώνου, με την πλατεία Ομονοίας και εν-
διάμεσα με τις πλατείες Κλαυθμώνος, Κοραή καθώς και 
με την περίφημη τριλογία της Βιβλιοθήκης, του Πανεπι-
στημίου και της Ακαδημίας.  
Η πιλοτική παρέμβαση, τα προσωρινά έργα και 
τα συμπεράσματα 
Ο Δήμος Αθηναίων πριν από έναν χρόνο εφάρμοσε στο 
σημείο προσωρινή λύση, στα πρότυπα των ευρωπαϊ-
κών πιλοτικών εφαρμογών, με την οποία καταργήθη-
καν 2 απο τις 6 λωρίδες της κυκλοφορίας, μετακινήθη-
καν οι στάσεις των ΜΜΜ, αποδόθηκε δημόσιος χώρος 
στους πεζούς, εγκαταστάθηκαν μεγάλα και μικρά στοι-
χεία πρασίνου και αστικού εξοπλισμού. Στο έναν χρόνο 
διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν σημαντικές περιβαλλοντικές 
ωφέλειες, ότι η κατάσταση κυκλοφορίας ενσωματώθηκε 
στην καθημερινότητα της πόλης, ενώ οι δείκτες ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, θορύβου μειώθηκαν και ο δείκτης 
οδικής ασφαλείας αυξήθηκε. Στην πραγματικότητα 
επιτεύχθηκε μια σημαντική περιβαλλοντική αναβάθμι-
ση στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας. Η προσωρινή 
εφαρμογή έδωσε χρήσιμα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν 
για την εκπόνηση και την τεκμηρίωση των τελικών με-
λετών 
Μια νέα πλατεία γεννιέται στην καρδιά της Αθή-
νας - 10 οφέλη με αριθμούς  

Με το νέο έργο δημιουργείται μια νέα πλατεία στο κάτω 
μέρος του Συντάγματος,ενώ ταυτόχρονα ενοποιείται αι-
σθητικά και λειτουργικά με το κύριο σώμα της πλατείας.
Τα 10 οφέλη με αριθμούς συνοψίζονται στα παρακάτω:  
1. Από τη μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας σε 4 απο 
6, όπως υλοποιήθηκε πέρσι, μειώνονται τα επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και αναβαθμίζεται 
το επίπεδο οδικής ασφάλειας.
2. Στο τμήμα μεταξύ Καραγεώργη Σερβίας και Ερμού το 
μέσο πλάτος επέκτασης του πεζόδρομου ανέρχεται σε 
7,80 μέτρα, ενώ στο τμήμα Ερμού - Μητροπολεως σε 
5,20 και άρα δημιουργούνται περίπου 1000 τετραγωνι-
κά μέτρα νέου ζωτικού δημοσίου χώρου. 
3. Η ανάπλαση προβλέπει 28 νέα μεγάλα δέντρα που θα 
συμβάλουν στο μικροκλίμα της πλατείας, τη σκίαση, την 
ελκυστικότητά της νέας πλατείας, την φιλικότητα προς 
τους επισκέπτες. 
4. Οι 2 διαμήκεις πέργκολες, θα προσφέρουν πρόσθετη 
σκίαση αλλά κυρίως θα οργανώσουν αστικά και ενοποι-
ητικά τον χώρο και κατά επέκταση τον εξοπλισμό και τα 
τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων, σε οριοθετημέ-
νες θέσεις. 
5. Η σύγχρονη διάβαση πεζών, πιο φιλική πια και στε-
νότερη, δημιουργεί συνθήκες πρόσθετης οδικής ασφά-
λειας, διασυνδέει λειτουργικά τις ροές πεζών. Φωτιστικά 
στο δάπεδο της ασφάλτου, συγχρονισμένα με τους ση-
ματοδότες, δημιουργούν αίσθηση πρόσθετης ασφαλεί-
ας, κυρίως τις βραδινές ώρες. 
6. Η αποκλειστική λεωφορειολωρίδα και η χωροθέτηση 
πέντε στάσεων του ΟΑΣΑ, προσδίδει τον χαρακτήρα της 
βιώσιμης κινητικότητας με δημόσια μέσα μεταφοράς 
στα σημεία ακριβώς που επιζητούνται αυθόρμητα από 
τους πολίτες είτε στην άφιξη είτε στην αναχώρηση. 
7. Ο σχεδιασμός γίνεται με πλήρη πρόνοια, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η καθολική πρόσβαση των ΑμεΑ, ενώ τα επι-
μέρους στοιχεία, όπως ράμπες και λωρίδες επισήμανσης 
ΑμεΑ εντάσσονται αισθητικά διατηρώντας στο ακέραιο 
τη λειτουργική τους αξία. 
8. Η δημιουργία του νέου δημόσιου χώρου διαμορφώ-
νει μία φιλικότερη, λειτουργικότερη και ανάλογης αι-
σθητικής απόληξη ή είσοδο στον πεζόδρομο της Ερμού. 
Το πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης με τους χιλιάδες 
πεζούς καθημερινά, πολλαπλασιάζει την προσφορά ενός 
βιώσιμου περιβάλλοντος στους πολίτες και επισκέπτες.

Συνέχεια στη σελ 18
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Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ «ΚΑΤΩ» ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣυΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Κορυφαίοι επιστήμονες εκφράζουν την άποψή τους για την ανάπλαση της πλατείας Συντάγματος

Συνέχεια από σελ 17
 
9. Το έργο συνδέεται άμεσα και θα λειτουργήσει συμπληρω-
ματικά με παρόμοιες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται και ολο-
κληρώνονται ήδη όπως η διαπλάτυνση της Ερμού στο κάτω 
τμήμα της, η εμβληματική ανάπλαση της Πανεπιστημίου, οι 

πεζοδρομήσεις και οδικές αναπλάσεις στο οδικό δίκτυο του 
εμπορικού τριγώνου. 
10. Το έργο της ανάπλασης της πλ. Συντάγματος περικλείει 
με μοναδικό τρόπο, σημειολογικά και συμβολικά τη νέα φι-
λοσοφία της διοίκησης του Δήμου Αθηναίων: Σεβασμός και 
οικονομία στην αξιοποίηση του σπουδαίου αρχιτεκτονικού 

έργου, μεγάλη έμφαση στην αναδιανομή του δημοσίου χώ-
ρου, προσαρμογή της βιώσιμης κινητικότητας και της κυκλο-
φορίας στα σύγχρονα δεδομένα, ανάδειξη της πράσινη και 
αειφόρας προοπτικής. 

«Η πλατεία Συντάγματος λειτουργεί ως σημείο ανα-
φοράς με συμβολική και ιστορική αξία» 
 
Δημητρης Μανίκας, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής 
-Σύμβουλος Μελέτης& Ντόρα Παπαδημητρίου, Αρ-
χιτέκτων -υπεύθυνη Μελέτης 
«Το ενδιαφέρον του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κ. Μπακογιάν-
νη, να ολοκληρώσει την μελέτη μας, η οποία ήταν αποτέλε-
σμα του πρώτου βραβείου Πανευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού προσχεδίων που προκηρύχθηκε από την Ενο-
ποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. (Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.), 
τον Μάρτιο του 1999, μας εντυπωσίασε. Η συνεργασία με 
τον Δήμο και με τους Συμβούλους του, που παρακολούθησαν 
την μελέτη, ήταν εποικοδομητική. Η πλατεία Συντάγματος 
είναι ένας από τους σπουδαιότερους ανοιχτούς δημόσιους 
χώρους της πρωτεύουσας και λειτουργεί ως σημείο αναφο-
ράς με συμβολική και ιστορική αξία. Ο χαρακτήρας της καθο-
ρίζεται από την πυκνότητα και την πολυσυλλεκτικότητα των 
λειτουργιών, των κοινωνικών δομών και των μορφολογικών 
επιλογών. Το κάτω τμήμα της πλατείας Συντάγματος αποτελεί 
είσοδο στο εμπορικό τμήμα της πόλης και με την προτεινό-
μενη διαμόρφωση θα συμβάλει σαν χώρος εκτόνωσης του 
εμπορικού κέντρου, μελετήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
δεδομένα αλλά και τον αυστηρό και λιτό χαρακτήρα της πλα-
τείας Συντάγματος. Στόχος είναι η ενοποίηση με την κεντρική 
πλατεία, ώστε να επανέλθει και να ανασυγκροτηθεί η ιστορική 
συνέχεια μέσα από την αντίληψη του αρχικού σχεδιασμού η 
διατήρηση και η αναβάθμιση του μνημειακού άξονα, η συμ-
μετρία και η μείωσή του κυκλοφοριακού από επτά λωρίδες σε 
τέσσερις και η πρόβλεψη για άνετη ορατή διάβαση για πεζούς 
και άτομα με ειδικές ανάγκες».
 
«Η Αθήνα μπορεί να κερδίσει τη λειτουργική και 
αισθητική αναβάθμιση που έχουμε όλοι ανάγκη» 
Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Καθηγητής Σχολής Αρ-
χιτεκτόνων ΕΜΠ 
«Χρόνια περιμέναμε να ολοκληρωθεί η πλατεία Συντάγματος 
ακολουθώντας τον σχεδιασμό της βραβευμένης μελέτης του 
Δημήτρη Μανίκα. Η κάτω πλευρά της, που συνδέεται άμεσα 
με τον πεζόδρομο της Ερμού, θα μεγαλώσει, θα αναπνεύσει 

και θα λειτουργήσει ως αντανάκλαση και ανανέωση του 
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της κεντρικής πλατείας. Είναι ευ-
τύχημα που ο ίδιος αρχιτέκτονας ανέλαβε να φέρει εις πέραν 
την αρχική του υπόσχεση εκμεταλλευόμενος την ωριμότητα 
που δίνει ο χρόνος. Τα υλικά είναι στιβαρά και διαχρονικά, με 
καθαρές γραμμές και αδρές λεπτομέρειες, που συνδυάζουν το 
μοντέρνο και το κλασικό με ανθεκτικότητα. Τα μεγάλα δέντρα, 
με σκούρο κόκκινο φύλλωμα, θα προσφέρουν την περιβαλ-
λοντική άνεση και μια αισθητική αντίστιξη στο πράσινο της 
μεγάλης πλατείας. Η Αθήνα μπορεί να κερδίσει, με μικρά και 
μεγάλα έργα, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, και 
την αστική ποιότητα που έχουμε όλοι ανάγκη στις μεγαλου-
πόλεις».
 
«Ο Δήμος Αθηναίων κάνει το χρέος του, αξιοποιώ-
ντας την αυθεντία του καλού αρχιτεκτονικού σχε-
διασμού» 
Γεώργιος Α. Πανέτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού 
και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
«Eπιτέλους, η Πλατεία Συντάγματος, της οποίας η ανάπλαση 
είχε αρχίσει ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώνεται! 
Και, παραδόξως, ολοκληρώνεται χωρίς απόκλιση από τις 
αρχικές προθέσεις και σχέδια: Μια πράξη συνέπειας και οι-
κονομίας! Η βραβευμένη πρόταση του καθηγητή Δ. Μανίκα 
και της Θ. Παπαδημητρίου είναι λιτή και ουσιώδης. Δεν θα 
μας εντυπωσιάσει με τεχνάσματα, ούτε θα μας κολακεύσει 
με κλισέ. Εξασφαλίζει έτσι τις προϋποθέσεις της διάρκειας και 
τον στόχο της αστικής συνέχειας. Θα αποδώσει ένα σημαντικό 
κομμάτι της πόλης επαρκώς αποκαθαρμένο από όσα σωρεύει 
η πρόχειρη ευκολία των οκνηρών δημόσιων φορέων και των 
αυθαιρετούντων ιδιωτών, εξοπλισμένο με ό,τι ακριβώς χρει-
άζεται. Ο Δήμος Αθηναίων κάνει το χρέος του, αξιοποιώντας 
την αυθεντία του καλού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Καιρός 
να το κάνουν και οι υπεύθυνοι των παραμελημένων περι-
μετρικών κτηρίων, αποκαθιστώντας την αρχική τους οικεία 
εικόνα!»
  
«Η ανάπλαση της Πλατείας Συντάγματος αποκαθι-
στά τη σχέση της σύγχρονης πόλης με την ιστορία 
της» 

Κωνσταντίνος Α. Σερράος, Αρχιτέκτων/Πολεοδό-
μος, Καθηγητής ΕΜΠ 
«Η παρέμβαση στην πλατεία Συντάγματος ολοκληρώνει την 
υλοποίηση του σχεδιασμού που διακρίθηκε με το 1ο βραβείο 
στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό της ΕΑΧΑ, 1999. Με λιτότη-
τα και λειτουργικότητα, όπως αρμόζει στη σημαντικότερη 
αστική πλατεία της πόλης, η νέα παρέμβαση αποκαθιστά τη 
συνέχεια της πλατείας Συντάγματος έως το φυσικό αντιλη-
πτικό της όριο, που αποτελεί το κτιριακό μέτωπο στα δυτικά 
της προέκτασης της Σταδίου προς Φιλελλήνων. Παράλληλα, 
ο περιορισμός του εύρους αυτού του δρόμου και, η ενιαία 
αισθητική γλώσσα σε όλη της έκταση της πλατείας, φέρνει 
πιο κοντά τις ροές πεζών του άξονα Ερμού, με την κεντρική 
πλατεία Συντάγματος και κατ’ επέκταση αποκαθιστά τη σχέση 
της σύγχρονης πόλης με την ιστορία της, αν σκεφτεί κανείς ότι 
ο άξονας της Ερμού αποτελεί τη βάση του ισοσκελούς Τριγώ-
νου του πρώτου σχεδιασμού για τη νέα Πρωτεύουσα Αθήνα 
[Κλεάνθης &Schaubert, 1833] και η Πλατεία Συντάγματος τη 
μια από τις τρεις κορυφές του».
 
«Σημαντικό πρώτο βήμα για την ανάκτηση του δη-
μόσιου χώρου και της βιώσιμης κινητικότητας στο 
κέντρο της Αθήνας» 
Γιώργος Γιαννής, Συγκοινωνιολόγος, Καθηγητής 
ΕΜΠ 
«Η διαπλάτυνση του χώρου των πεζών στην πλατεία Συντάγ-
ματος αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της 
ανάκτησης του δημόσιου χώρου και της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας στο κέντρο της Αθήνας, που έπρεπε να είχε υλο-
ποιηθεί πριν καιρό. Οι πεζοί θα έχουν περισσότερο χώρο να 
σταθούν και να κινηθούν, οι επιβάτες των αρκετών λεωφο-
ρείων και τρόλεϊ θα από-επιβιβάζονται άνετα πλέον χωρίς να 
αναγκάζονται να περνούν ανάμεσα στα παράνομα σταθμευ-
μένα ταξί και η κυκλοφορία των οχημάτων θα ρέει καλύτερα, 
αφού δεν θα υπάρχει πλέον χώρος για τις παράνομες στάσεις 
των λίγων ΙΧ και ταξί εις βάρος των πολλών. Επιπλέον, οι 
πεζοί θα διευκολύνονται ακόμη περισσότερο διότι μικραίνει 
και η απόσταση της οδού Ερμού από το κέντρο της πλατείας».
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Γ. Γεραπετρίτης: Ο πρώτος θεσμικός πυλώνας συντονισμού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ολοκληρώνεται 
Δόμνα Μιχαηλίδου: Υλοποιούμε πάνω από 200 δράσεις. Δεν αφήνουμε κανένα πίσω

«Σημαντική η πρόοδος στην υλοποίηση του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης. Βελτιώσουμε την κατάσταση προς 
όφελος των ατόμων με αναπηρία που αποτελούν ένα 
σημαντικό μέρος της κοινωνίας μας» ανέφερε ο υπουρ-
γός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ η υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα 
Μιχαηλίδου, τόνισε πως «δεν αφήνουμε κανένα πίσω!» 
κατά την ενημέρωση της υποεπιτροπής της Βουλής για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  Η συνεδρίαση αφορούσε 
τις οριζόντιες δράσεις και την πορεία Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ.  
Ο υπουργός Επικρατείας    
Ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, που έχει 
τον συντονιστικό ρόλο παρακολούθησης του Εθνικού 
Σχεδίου και την ενεργοποίηση του μηχανισμού, ανέφερε 
πως ο πρώτος θεσμικός πυλώνας του ολοκληρώνεται 
με την υλοποίηση των τριών οριζόντιων δράσεων που 
αφορούν:  
* Την καταγραφή και συγκέντρωση των σημείων ανα-
φοράς, σε υπουργεία, Περιφέρειες και δήμους των προ-
σώπων και των φορέων.  
* Την ενεργοποίηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότη-
τας  
* Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα άτομα με 
αναπηρία.   
Ειδικότερα για τα σημεία αναφοράς και τη διασφάλιση 
της «θεσμικής μνήμης», ο υπουργός ανέφερε πως επι-
τυγχάνεται με την ενεργό ανάμειξη των υπηρεσιακών 
γραμματέων, ενώ έχει ήδη τεθεί σε ένα σύστημα ορι-
ζόντιων δεικτών επίτευξης ανά πυλώνα και ανά στόχο, 
ώστε να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Το τελευ-
ταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είπε, αναμένουμε να 
παρουσιαστεί η πρώτη ετήσια έκθεση, ενώ σχεδιάζεται 
και μία ιστοσελίδα, η οποία θα είναι απολύτως προσβά-
σιμη στα άτομα με αναπηρία για το σύνολο των επιμέ-
ρους σημείων αναφοράς. Η Εθνική Αρχή Προσβασιμό-
τητας που ουσιαστικά αποτελεί τον θεσμικό σύμβουλο 
της Πολιτείας για όλες τις πολιτικές, έχει ήδη έχει συστα-
θεί υπό την προεδρία του κ. Στεφανίδη. Σχετικά με το 
έργο της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, ο υπουργός 
ανέφερε ότι θεραπεύεται μία πραγματικά εξοργιστικά 
κατακερματισμένη εικόνα διατάξεων, οι οποίες ήταν 
πάρα πολύ συχνά αντιφατικές μεταξύ τους και δημιουρ-
γούσαν μία σοβαρότατη σύγχυση, σε ό,τι αφορούσε το 

πεδίο εφαρμογής αλλά και τις εφαρμοστέες διατάξεις. 
Δημιουργούμε, είπε, τις προϋποθέσεις ουσιαστικής 
πρόσβασης στη νομοθεσία, με διαφάνεια και ασφάλεια 
δικαίου. Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η συ-
γκέντρωση όλων των διατάξεων. Η μορφοποίηση ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομά-
δων και με τις προτάσεις των φορέων που αναμένονται. 
Πρόκειται, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, «για ένα τιτάνιο έργο, 
που εκτείνεται σε ένα εύρος 9.000 σελίδων».
Σχετικά με τις δράσεις των άλλων υπουργείων που 
εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο, ο υπουργός Επικρατείας 
επικεντρώθηκε σε δύο εμβληματικές δράσεις:   
Η μία αφορά την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στα κτή-
ρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες - και προς την 
κατεύθυνση αυτή, δημιουργείται σε συνεργασία με το 
ΤΕΕ, μια ψηφιακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση 
των βελτιώσεων της προσβασιμότητας αυτής. Η χρημα-
τοδότηση των έργων θα γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης 
αλλά και από το ΕΣΠΑ. Ήδη σήμερα, ανέφερε ο υπουρ-
γός, δημοσιεύεται η υπουργική απόφαση με την οποία 
καθορίζεται το πλαίσιο για τις εισαγωγές στην πλατφόρ-
μα, ώστε να αρχίσουν τα κτίρια να εντάσσονται σε αυτήν 
από τον Σεπτέμβριο.   
Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά την εκπαιδευτική έντα-
ξη των ΑμεΑ. Γι’ αυτήν, το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Παιδείας για την αναβάθμιση του σχολείου:  
* προβλέπει τη δημιουργία 1100 οργανικών θέσεων 
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για πρώτη 
φορά στην γενική εκπαίδευση 
* αποδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στη μορφή των τετρα-
μηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης 
* παρέχει προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμ-
βασης 
* δημιουργεί έναν νέο υπεύθυνο διασύνδεσης με τη 
μαθητεία στα ενιαία ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και 
λύκεια 
* καθιστά προσβάσιμες όλες τις ιστοσελίδες των δημο-
σίων σχολικών μονάδων, με τις δράσεις αυτές και με τις 
υπόλοιπες οι οποίες αναπτύσσονται.  
Η υφυπουργός Κοινωνικών υποθέσεων 
Η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε πως μόνο 
από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων 
υλοποιούνται περισσότερα από 200 προγράμματα και 
δράσεις ενεργητικής πολιτικής, με στόχο «να μην αφή-
σουμε κανένα πίσω» και «καμία ευάλωτη ομάδα συμπο-

λιτών μας να μην μείνει χωρίς τη βοήθεια που οφείλει 
το Κράτος να της παρέχει». Αναλύοντας τις κομβικές και 
εμβληματικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, ανα-
φέρθηκε στη θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού 
προαναγγέλλοντας ότι η διαβούλευση για την σχετική 
διάταξη νόμου θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες, ενώ τόνισε 
ότι στις αρχές του 2022, θα υλοποιηθεί το πιλοτικό πρό-
γραμμα σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα της 
χώρας. Για την υλοποίησή του έχει εξασφαλιστεί χρημα-
τοδότηση 42 εκατ. ευρώ. Η πανελλαδική εφαρμογή του 
θα ξεκινήσει το 2024 και η δράση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 
2021-2027. Για την διανομή της Κάρτα Αναπηρίας, η 
υφυπουργός ανέφερε πως θα ολοκληρωθεί το 2022. Η 
Πρώιμη Παρέμβαση για παιδιά με αναπηρία και αναπτυ-
ξιακές διαταραχές, ξεκινά από τον Σεπτέμβριο, καθώς 
και η κατάρτιση του Κανονισμού Παροχών e-ΕΦΚΑ για 
την κύρια σύνταξη και τα συνταξιοδοτικά επιδόματα. 
Η υφυπουργός υπογράμμισε επίσης, ότι μετά από χρό-
νια, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων 
ξεπάγωσε τις διαδικασίες, και τον Αύγουστο θα δρομο-
λογηθούν οι 2.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
από τον ΟΑΕΔ για θέσεις εργασίας που αφορούν σε προ-
στατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/1998, μεταξύ των 
οποίων και ατόμων με αναπηρία και συγγενών τους.    

Η ΕΣΑμεΑ
Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 
Αναπηρία, Γιάννης Βαρδακαστάνης, χαρακτήρισε το 
Εθνικό Σχέδιο ως «μια χρυσή ευκαιρία, όλοι μαζί να βο-
ηθήσουμε τη χώρα να βγει στο ξέφωτο στα ζητήματα 
της αναπηρίας». Χαρακτήρισε «σημαντική εξέλιξη» τη 
δημιουργία της Αρχής Προσβασιμότητας, καθώς όπως 
είπε, «είναι το ήμισυ του παντός», ενώ για τον συντο-
νιστικό μηχανισμό ανέφερε πως σε μεγάλο βαθμό έχει 
λειτουργήσει, έχει ενισχυθεί και εξελιχθεί. Σημείωσε ότι 
θα ήταν ίσως πολύ σημαντικό να υπάρξει μία επικαιρο-
ποίηση του Σχεδίου Δράσης σε σχέση με τις χρηματοδο-
τήσεις του και τα νέα δεδομένα του Ταμείου Ανάκαμψης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ. 
Προανήγγειλε ότι από το Σεπτέμβριο, ως Συνομοσπον-
δία θα απευθυνθεί σε κάθε υπουργείο και θα ζητήσει να 
υπάρξει μια δημόσια λογοδοσία για το τι έχουν κάνει για 
το Σχέδιο Δράσης. 

Συνέχεια στη σελ 20
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Συνέχεια από σελ 19

Επίσης, ζήτησε να οργανώνεται κάθε 6 μήνες μία 
συνάντηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, για να 
εξετάζεται ο βαθμός υλοποίησης των δράσεων. Σχε-
τικά με το έργο της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, 
ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να 
υπάρξει και μια επικαιροποίησή της. Για το θέμα της 
φυσικής προσβασιμότητας στα δημόσια κτήρια, είπε 
πως είναι ένα κορυφαίο ζήτημα όπως είναι και η ηλε-
κτρονική προσβασιμότητα σε υπηρεσίες. Ζήτησε να 
υπάρξει διαδικασία πιστοποίησης της προσβασιμότη-
τας και σήμα. Για τα θέματα εκπαίδευσης, παρατήρησε 
πως «δυστυχώς το υπουργείο Παιδείας, και τώρα, και 
στο παρελθόν, δεν διαθέτει συνολική πολιτική για την 
εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία, είτε είναι στην 
προσχολική, είτε στην πρωτοβάθμια, στη δευτερο-
βάθμια, στην τριτοβάθμια, στην επαγγελματική εκπαί-
δευση». Ασφαλώς, είπε, υπάρχουν ρυθμίσεις που είναι 
θετικές, αλλά οι πιο πολλές είναι ατάκτως ερριμένες και 
αυτό δεν αφορά την παρούσα κυβέρνηση, αλλά όλες 
τις κυβερνήσεις. Ειδικά για την θεσμοθέτηση του Προ-
σωπικού Βοηθού, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας 
την χαρακτήρισε «σημαντική πρωτοβουλία» και πρό-
τεινε μετά τις θερινές διακοπές, να υπάρξει μία ειδική 
συνεδρίαση της Επιτροπής για το θέμα αυτό.

Η αντιπολίτευση
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεανώ Φωτίου, ανέφερε ότι 
η ενημέρωση είναι «καλή και χρήσιμη», αλλά θα πρέπει 
να υπάρχει και ένας ουσιαστικός διάλογος. Τόνισε πως 
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημοσιοποιήσει τις δικές του προτάσεις, 
που τις έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας και περι-
λαμβάνουν 4 άξονες: Αλλάζουμε την καθημερινότητα 
του αναπήρου, διασφαλίσουμε το μέλλον του, αλλά-
ζουμε τον τρόπο πιστοποίησης και αποκατάστασης της 
βλάβης, υλοποιούμε το σύνθημα του αναπηρικού κι-
νήματος «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Σχετικά με την 
θέσπιση του Προσωπικού Βοηθού, είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ 
ζητά να θεσπιστεί και για 24ωρη κάλυψη, εάν κριθεί 
απαραίτητο, και ζήτησε από την κυβέρνηση, το νομο-
σχέδιο που θα φέρει, να τύχει ευρείας διαβούλευσης 
με φορείς του αναπηρικού κινήματος και την ευρύτε-
ρη κοινωνία, και να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις 
τους πριν εισαχθεί στη Βουλή. Υπογράμμισε πως είναι 

απαραίτητο να αυξηθούν οι δαπάνες για τα επιδόματα 
αναπηρίας, η άρση πιθανών αδικιών και η χορήγησή 
τους ανεξαρτήτως ηλικιακών κριτηρίων (π.χ. οι κωφοί 
που δεν λαμβάνουν επίδομα από 18-65 ετών). Οι πα-
ροχές σε είδος και χρήμα στις ανάπηρες γυναίκες, από 
την κύηση και μετά τον τοκετό, είναι επίσης προτεραι-
ότητα. Όπως τεκμηριωμένο και κοστολογημένο είναι 
το πιλοτικό πρόγραμμα πλήρους προσβασιμότητας για 
όλους σε 20 πόλεις, που συμπεριλάβαμε στην πρότασή 
του ΣΥΡΙΖΑ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σχετικά με την 
κρίσιμο θέμα της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, ανέφερε πως η υπουργός 
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, δυστυχώς «κάνει πολλά 
βήματα πίσω με όσα τώρα θεσπίζει για τους ανάπη-
ρους». Για τα ΚΕΠΑ ζήτησε να αυξηθούν κατά 30% τα 
κέντρα εξέτασης και να διπλασιαστούν οι γιατροί των 
επιτροπών, όπως και να διευρυνθεί ο Πίνακας Χρονί-
ων και Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων πέρα από τις 140 
που εισήγαγε η κυβέρνηση Τσίπρα. Για την ψηφιακή 
Κάρτα Αναπήρου, είπε πως εμείς προτείνουμε το Πάσο 
του Αναπήρου, συνδεδεμένο με τον ηλεκτρονικό του 
φάκελο, ώστε να είναι διαρκώς ενημερωμένο και να 
«διαβάζεται» παντού. Τέλος, για την διοικητική κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την αναπηρία, ανέφερε 
πως το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ προέβη σε κωδικοποίη-
ση όλων των διατάξεων της Πρόνοιας, μεταξύ αυτών 
και των σχετικών με την αναπηρία, με σύμβαση με την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, χρηματοδοτημένης από 
το ΕΣΠΑ - και πως δεν θα πρέπει να σπαταλάμε χρήμα-
τα για κάτι που ήδη υπάρχει.
Η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, είπε πως θα 
πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα προκειμένου να 
αναπληρωθούν οι χαμένες θεραπείες των χρόνιων 
πασχόντων που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας. 
Να υπάρξει επιτέλους μια επίσημη καταγραφή του πό-
σοι είναι οι ανάπηροι στην Ελλάδα και ανά κατηγορία 
αναπηρίας. Αναρωτήθηκε πόσα πραγματικά κέντρα 
φτιάχτηκαν για να πάνε οι ανάπηροι συνάνθρωποί μας 
διακοπές και κατήγγειλε τις άθλιες συνθήκες που επι-
κρατούν σε μια ιδιωτική κατασκήνωση στον Ωρωπό, 
που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Σχετικά με 
την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ανέφερε πως είναι 
σημαντική αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό, είναι να 
επιλυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, θεωρώντας 

τις ασκούμενες πολιτικές «αντιφατικές».
Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Αναστασία- Αι-
κατερίνη Αλεξοπούλου, ευχήθηκε όσα περιλαμβάνει 
το Εθνικό Σχέδιο να υλοποιηθούν - όμως εστίασε σε 
ορισμένα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τους 
συνανθρώπους μας με αναπηρίες, που δυστυχώς εξα-
κολουθούν να παραμένουν άλυτα, όπως αυτά με την 
άθλια κατάσταση που επικρατεί στο υποστελεχωμένο 
θεραπευτήριο της Αγίας Βαρβάρας Αττικής - το πρώην 
Λοιμωδών - όπου μεταφέρθηκαν πριν από μερικά χρό-
νια 25 παιδιά με νοητικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά 
τα ΚΕΠΑ, είπε πως εκεί γίνονται πράγματα τα οποία 
είναι απαράδεκτα. Αναρωτήθηκε πόσο νομιμοποιού-
νται οι υγειονομικές επιτροπές ιατρών των ΚΕΠΑ, να 
διενεργούν πράξεις ιατρικού περιεχομένου μέσα σε 
δομές που δεν ανήκουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγεί-
ας. Σχετικά με τους οίκους ευγηρίας, ζήτησε να γίνει 
ένας ενδελεχής έλεγχος λειτουργίας τους, όπως και να 
ελεγχθούν οι καταγγελίες για ιδρύματα όπου φιλοξε-
νούνται 40 γέροντες με 3 νοσηλευτές - 2 το πρωί, 1 
το βράδυ - κάτι που συνιστά έλλειψη σεβασμού προς 
τους πατεράδες μας και τις μανάδες μας, αλλά και 
απουσία ανθρωπισμού.
Η βουλευτής του ΜέΡΑ 25, Αγγελική Αδαμοποούλου, 
εξέφρασε την ελπίδα, όλες αυτές οι δράσεις και οι 
πρωτοβουλίες, πράγματι να υλοποιηθούν άμεσα, διότι 
στην ελληνική πραγματικότητα «το κράτος χάνεται στα 
χαρτιά και στα σχέδια». Στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα 
άτομα με αναπηρία πολύ συχνά καταλήγουν να κινού-
νται στο περιθώριο και αντιμετωπίζονται ως αδύναμοι 
κρίκοι της κοινωνίας. Απαιτούνται είπε, δράσεις που 
να αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων με 
αναπηρία. Παρατήρησε πως στο σχέδιο δράσης υπάρ-
χει ένας αριθμός δράσεων με χρονοδιάγραμμα περαί-
ωσης τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2021 
- γενικά το έτος 2021 - και ζήτησε να κατατεθεί ένα 
χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πορεία υλοποίησής 
τους, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ενδεχομένως 
και κάποια καθυστέρηση. Τέλος, ζήτησε από την υφυ-
πουργό Κοινωνικής Πρόνοιας να ασχοληθεί με καταγ-
γελίες που υπάρχουν από πλευράς των εργαζομένων 
της τράπεζας Πειραιώς για χείριστη συμπεριφορά της 
τράπεζας σε εργαζόμενους ΑμεΑ, προκειμένου να εξα-
ναγκαστούν σε παραίτηση.





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

23

Δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών για οικόπεδα εκτός 
σχεδίου μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, με κατά παρέκ-
κλιση αρτιότητα δόμησης, παρέχει τροπολογία που κατατέθηκε 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο 
για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων και 
το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί την Πέμπτη. Με μια άλλη ση-
μαντική τροπολογία ρυθμίζονται προβλήματα που έχουν εμφα-
νιστεί με τους δασικούς χάρτες και την ιδιοκτησία του Δημοσίου 
σε μια σειρά από περιοχές της χώρας. Στο ίδιο νομοσχέδιο του 
ΥΠΕΝ κατατέθηκαν αρκετές τροπολογίες, με αποτέλεσμα την 
αντίδραση της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να απαντά 
πως πρόκειται για επίλυση επειγόντων προβλημάτων που απα-
σχολούν την κοινωνία. 
Σύμφωνα με την κατατεθείσα τροπολογία, σε οικόπεδα μικρό-
τερα των τεσσάρων στρεμμάτων καθορίζεται πλέον με μαθη-
ματικό τύπο η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση. Συγκεκριμένα, η 
μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης για την κατά παρέκ-
κλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου οικόπεδα υπολογίζεται ως εξής: 
• Για οικόπεδα επιφάνειας 2.000 τ.μ. η μέγιστη επιτρεπόμενη 
δόμηση για κατοικία είναι έως 186 μέτρα. 
• Για οικόπεδα από 1.200 τ.μ. και έως 2.000 τ.μ. η επιτρεπόμενη 
δόμηση περιορίζεται στα 136 τ.μ., από 150 τ.μ. 
• Σε οικόπεδα από 750 τ.μ. έως 1 .200 τ.μ. η δόμηση διαμορφώ-
νεται σε 86 τ.μ., από 100 τ.μ. 
Επιπλέον, επανακαθορίζεται το τέλος με το οποίο επιβαρύνονται 
οι οικοδομικές άδειες σε εκτός σχεδίου περιοχές, που στερούνται 
ρυμοτομικού σχεδίου και στις οποίες έχουν καθοριστεί χρήσεις 
γης, όροι και περιορισμοί δόμησης. Το τέλος αυτό καθορίζεται 
σε 5% του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ή 5 τοις 
χιλίοις στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋ-
πολογισμού. Το τέλος αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για τη 
χρηματοδότηση δράσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές λόγω 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και μπαίνουν όρια, κατ’ ελάχι-
στον 250 ευρώ και κατά μέγιστο 5.000 ευρώ. Ας σημειωθεί 
πως ο νόμος 4759/2020 (Δεκέμβριος 2020) έθεσε για την κατά 
παρέκκλιση δόμηση σε οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων 
στρεμμάτων περιορισμούς δόμησης και μεταβατική διετία έως 
το 2022, που πρέπει να καταργηθεί οριστικά. Στις τροπολογίες 
προβλέπεται επίσης η ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων έως 
150 κλινών σε περιοχές γενικής κατοικίας που καθορίζονται από 
τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό, ακόμη και αν η περιο-
χή έχει πολεοδομηθεί. 
Όσον αφορά το θέμα των δασικών εκτάσεων, άλλη τροπολογία 
προβλέπει πως για τις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο της 
κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών 

Ακόμη και αν η μετάλλαξη Δέλτα δεν εκτροχιάσει την ανάκαμψη 
των οικονομιών, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι πιθανότατα 
θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μακροπρόθεσμα με τον κορο-
νοϊό, εκτιμά η Capital Economics, σημειώνοντας πως οι εξελίξεις 
τις τελευταίες εβδομάδες υπενθυμίζουν ότι η πορεία προς την 
κανονικότητα είναι απίθανο να είναι ομαλή και ότι διαφορετικές 
χώρες θα προχωρήσουν με διαφορετικές ταχύτητες. 
Αν και δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς με βεβαιότητα το πόσο με-
γάλη απειλή συνιστά η μετάλλαξη Δέλτα, εντούτοις, όπως εκτι-
μά, οι πιθανότητες οι κυβερνήσεις να απαντήσουν δυναμικά σε 
ένα νέο κύμα με την επιβολή ισχυρών περιοριστικών μέτρων, 
ικανών να εκτροχιάσουν την ανάκαμψη, είναι περιορισμένες. Τα 
υψηλά ποσοστά των εμβολιασμών αποτελούν πάντως το κλειδί 
για να μη ληφθούν μέτρα, δηλαδή στην παρούσα φάση έχουμε 
να κάνουμε με έναν αγώνα ταχύτητας μεταξύ των εμβολίων και 
της μετάλλαξης Δέλτα. 
Η κύρια απειλή πάντως προέρχεται από τις αναδυόμενες οικο-
νομίες όπου τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν χαμηλά και 
η ανάπτυξη π προχωρά πιο αργά. Αυτό περιλαμβάνει σχεδόν 
όλη την Αφρική και τμήματα της Ασίας και της Λατινικής Αμε-
ρικής. 
Moody’s: Τρία σενάρια για την Ελλάδα 
Στο παραπάνω πλαίσιο, και έπειτα από ένα μπαράζ αναθεω-
ρήσεων από τους διεθνείς οίκους του ρυθμού ανάπτυξης της 
Ελλάδας, που εκτείνονται από 4,1% έως 6,6% για το 2021, ενδι-
αφέρον έχουν και τα σενάρια της Moody’s για την ελληνική οι-
κονομία: Στο βασικό της σενάριο αναμένει πως έως τα μέσα του 
2022 η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στα προ πανδημίας 
επίπεδα. Όπως αναφέρει σε μία ανάλυσή της για τις οικονομίες 
της Ευρωζώνης, η ελληνική οικονομία έδειξε μεγαλύτερες αντο-
χές στο πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ υπήρξε και προς τα κάτω 
αναθεώρηση της ύφεσης του 2020, στο 7,8%. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΑ 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟυ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ βΛΕΠΟυΝ ΟΙ ΑΝΑΛυΤΕΣ

 

 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 6                                                              21/07/2021

Η ΝΑυΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ 2                                                               21/07/2021

Την ολοκλήρωση των ερευνών βυθού από τη θυγατρική 
του Αριάδνη Interconnection που «τρέχει» την ηλεκτρική 
διασύνδεση Κρήτης - Αττικής ανακοίνωσε χθες ο ΑΔΜΗΕ, 
σχεδόν έναν χρόνο μετά την υπογραφή των συμβάσεων για 
το εμβληματικό έργο. 
Τις συγκεκριμένες έρευνες ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι 
ανάδοχες εταιρείες των καλωδιακών τμημάτων: η ιταλική 
Ptysmian και η νορβηγική Nexans. 
Η χαρτογράφηση του βυθού αποτελεί μια ιδιαιτέρως απαιτη-
τική διαδικασία, ιδίως στο Αιγαίο, όπου το βάθος της όδευσης 
αγγίζει έως και τα 1.200 - 1.300 μέτρα, τοποθετώντας τη 
λεγόμενη «μεγάλη» διασύνδεση της Κρήτης στην κορυφαία 
τριάδα των διασυνδέσεων με το μεγαλύτερο βάθος πόντισης 
παγκοσμίως. 
Με τη βοήθεια state-of-the-art τεχνολογιών εντοπίζεται η 
βέλτιστη - από τεχνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς - όδευ-
ση για τα υποβρύχια καλώδια, συλλέγοντας πληροφορίες για 
τη μορφολογία του θαλάσσιου πυθμένα. Στόχος είναι να λη-
φθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες του βυθού, φυσικές και 
ιστορικές, όπως οι μεγάλες κλίσεις του βυθού αλλά και ευρή-
ματα, όπως ναυάγια ή νάρκες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Το υποβρύχιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος έχει μήκος 335 
χιλιόμετρα και αποτελεί μέρος της ηλεκτρικής διασύνδεσης 
που θα αποδεσμεύσει οριστικά την Κρήτη από τη ρυπογόνο 
τοπική ηλεκτροπαραγωγή το 2023, οπότε και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί, με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά 
οφέλη ύψους 550 εκατ., το 2024, έτος πλήρους λειτουργίας 
της διπλής διασύνδεσης της Κρήτης που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΕυΝΕΣ βυΘΟυ 
ΓΙΑ ΔΙΑΣυΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΑυΓΗ
ΣΕΛΙΔΑ 23                                                            21/07/2021

εκτάσεων (Ιόνια, Κρήτη, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κυκλάδες, Κύ-
θηρα, Αντικύθηρα και Μάνη) «το ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί 
ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του κτηματολογικού δικαστή με 
τις οποίες αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαί-
ωμα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφόσον δεν διαθέτει τίτλους 
ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς 
του. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που εκδόθηκαν μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος και αναφέρονται στις παραπά-
νω εκτάσεις ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν». Με άλλη 
διάταξη, πάλι στις ίδιες περιοχές, αναγνωρίζονται σε ιδιώτες 
συμβόλαια ή τίτλοι ιδιοκτησίας 20ετίας (ακόμα κι εάν έχουν 
μεταγραφεί στο ενδιάμεσο). 

Έτσι, στο βασικό της σενάριο αναμένει πως ο ρυθμός αύξησης 
του ΑΕΠ θα κυμανθεί στο 4,8% το 2021 και στο 3,7% το 2022. 
Από την άλλη πλευρά, αν οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού 
είναι ισχυρές η ελληνική οικονομία μπορεί να ανακάμψει στα 
προ πανδημίας επίπεδα ακόμη και στα τέλη του 2021, ενώ 
στο καλό αυτό σενάριο, η ανάπτυξη του 2021 θα κυμανθεί στο 
5,5%, για να αυξηθεί στο 6,9% το 2022. 
Στο τρίτο και δυσμενές σενάριο, πάντως, ο τουρισμός δεν θα 
ανακάμψει ούτε και το 2022, καθιστώντας αδύνατη την επανα-
φορά της οικονομίας στα προ πανδημίας επίπεδα πριν από το 
2024. Στο σενάριο αυτό το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί 3,4% 
το 2021, με την οικονομία να επιστρέφει σε ήπια ύφεση (-0,7%) 
το 2022. 
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Στο επίκεντρο του σχεδίου ανάπλασης το Marina 
galleria με 70 καταστήματα 
Στη δημιουργία ενός νέου εμπορικού και τουριστικού πόλου 
έλξης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποσκο-
πεί η διοίκηση της Lamda Development μέσω της ανάπλασης 
του παραλιακού μετώπου της έκτασης στο Ελληνικό, συνολι-
κού μήκους 3,5 χιλιομέτρων. 
Στο επίκεντρο της εν λόγω επένδυσης θα βρεθεί το εμπορικό 
κέντρο Marina Galleria, ένας χώρος επιφάνειας 22.000 τ.μ., 
ο οποίος θα φιλοξενεί 70 καταστήματα ελληνικών και ξένων 
οίκων μόδας, αλλά και 30 εστιατόρια και καφέ. Οπως ανέφερε 
χθες, στο πλαίσιο σχετικής παρουσίασης, ο διευθύνων της 
Lamda Development Οδ. Αθανασίου, μεταξύ αυτών προβλέ-
πεται πληθώρα αναγνωρισμένων εστιατορίων από διάση-
μους Έλληνες και ξένους σεφ, ενώ σημαντικός θα είναι και ο 
αριθμός των διεθνών οίκων μόδας κορυφαίας εμβέλειας που 
θα αποκτήσουν στη Marina Galleria την πρώτη τους φυσική 
παρουσία στην ελληνική αγορά. Στόχος είναι τα σχετικά έργα 
να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2025, ωστόσο επιμέρους ανα-
πτύξεις είναι πιθανό να έχουν κατασκευαστεί και νωρίτερα. 
Το ακίνητο της Marina Galleria χωροθετείται στη μαρίνα του 
Αγίου Κοσμά, η οποία θα αναβαθμιστεί τόσο σε χωρητικότη-
τα όσο και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Προς τα νότια 
θα βρίσκεται το κτίριο Marina Tower, ο πρώτος πράσινος ου-
ρανοξύστης κατοικιών, ενώ στο κέντρο του παράκτιου μετώ-
που θα δεσπόζει μια νέα παραλία, μήκους ενός χιλιομέτρου, 
η οποία, όπως και οι υπόλοιποι χώροι της έκτασης, θα είναι 
προσβάσιμη σε όλους τους επισκέπτες. Ένα ακόμα στοιχείο 
που έγινε γνωστό στο πλαίσιο της χθεσινής παρουσίασης εί-
ναι και ότι το παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού θα συνδέεται 
και θα είναι προσβάσιμο τόσο από τη Λ. Ποσειδώνος όσο και 
από το βόρειο τμήμα της έκτασης, δηλαδή το μέτωπο της Λ. 
Βουλιαγμένης, αξιοποιώντας το εσωτερικό οδικό δίκτυο, πε-
ρίπου 50 χιλιομέτρων. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, εκτός από καταστήματα και 
χώρους εστίασης, στη Marina Galleria θα φιλοξενείται και 
πλειάδα πολιτιστικών δράσεων, όπως εκθέσεις, επιδείξεις και 
καλλιτεχνικά δρώμενα. Επίσης, όπως και άλλα κτίρια που θα 
αναπτυχθούν στο Ελληνικό, έτσι και η Marina Galleria θα έχει 
υψηλή ενεργειακή απόδοση, κάνοντας χρήση φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων και συλλέγοντας βρόχινο νερό. 
Η εικόνα του παράκτιου μετώπου θα συμπληρωθεί από την 
ανάπτυξη δύο πολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, 
που θα συνδυάζονται με πολυτελείς βίλες/ κατοικίες. Πρό-
κειται για τη συνεργασία που έχει συναφθεί ανάμεσα στην 

βελτίωση εικόνας σε σχέση με το 2020, ενώ απέ-
χει η «κανονικότητα» του 2019 
Μειωμένοι σε σχέση με πέρσι, αλλά αυξημένοι σε σχέση με 
πρόπερσι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ. Τον 
Ιούνιο έφτασαν 948.722, αριθμός που είναι μικρότερος 
κατά 64.441 άτομα (-6,36%) αν η σύγκριση γίνει με τον 
Μάιο της ίδιας χρονιάς. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020 δι-
απιστώνεται μείωση κατά 177.451 άτομα (-15,76%). Μόνο 
που ο περσινός Ιούνιος «κρύβει» την έξοδο της χώρας από 
το α’ lockdown που ήταν και το πιο σκληρό, συνεπώς η σύ-
γκριση έχει πολλά κενά σημεία. 
Όμως, σε σχέση με τον πιο «φυσιολογικό» Ιούνιο του 2019, 
που ήταν και ο μήνας που μεσολαβούσε ανάμεσα στις ευ-
ρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές, και οι άνεργοι 938.812, 
διαπιστώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν κατά 9.910 άτομα .
Δραματική μείωση όμως καταγράφουν τα στοιχεία του 
ΟΑΕΔ και στους επιδοτούμενους ανέργους. Όπως διαπιστώ-
νεται, τον φετινό Ιούνιο ήταν μόλις 75.474 οι άνεργοι που 
έλαβαν κάποιας μορφής επιδότηση από τον Οργανισμό. 
Ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος κατά 96.047 άτομα 
(56%) σε σχέση με τους 171.521 επιδοτούμενους ανέργους 
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ΤΕΜΕΣ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου και τη Lamda 
Development. Συνολικά προβλέπεται να επενδυθούν περίπου 
300 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, 
με τη συμμετοχή της ΤΕΜΕΣ να οριοθετείται στο 70% και της 
Lamda στο 30%. Το ένα ξενοδοχείο θα βρίσκεται στον χώρο 
της μαρίνας του Αγίου Κοσμά και το έτερο στην άλλη πλευρά 
της παραλίας. 
Προπωλήσεις 700 εκατ. 
Υπενθυμίζεται ότι, με βάση σχετικές παρουσιάσεις που έγιναν 
στην επενδυτική κοινότητα την προηγούμενη εβδομάδα, η 
Lamda Development έχει ήδη γίνει αποδέκτης προπωλήσε-
ων ύψους 700 εκατ. ευρώ για τμήματα της επένδυσης στο 
Ελληνικό. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος έως το τέλος του 2021 
είναι οι προπωλήσεις διαμερισμάτων/βιλών και άλλων ακι-
νήτων (π.χ. κτίρια γραφείων κ.λπ.) να ανέλθουν σε 1,2 δισ. 
ευρώ. Με βάση τις σχετικές s εκτιμήσεις, περίπου 300-360 
εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τη διάθεση πολυτελών βιλών, 
επιπλέον 300-350 εκατ. ευρώ από τα διαμερίσματα στον πύρ-
γο κατοικιών Marina Tower κι επιπλέον 300-330 εκατ. ευρώ 
από τις πωλήσεις ακινήτων στο πλαίσιο έργων, όπως το εμπο-
ρικό πάρκο που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον όμιλο 
Φουρλή και οι χώροι γραφείων που θα αποκτηθούν από την 
Τράπεζα Πειραιώς, κόστους 150 εκατ. Ευρώ.

που είχαν καταγραφεί τον Ιούνιο του 2020. Η μείωση αυτή 
οφείλεται στην ολοκλήρωση μιας σειράς προστατευτικών 
μέτρων που είχαν θεσπιστεί εν μέσω πανδημίας, όπως ήταν 
η συνεχόμενη δίμηνη επέκταση των επιδομάτων ανεργίας. 
Συγκριτικά με το σύνολο των ανέργων, οι επιδοτούμενοι 
αποτελούν μόλις το 7,95%, γεγονός που πρέπει να προβλη-
ματίσει. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι για άλλον ένα μήνα η 
συντριπτική πλειονότητα όσων δεν έχουν δουλειά δεν λαμ-
βάνει κάποια κρατική οικονομική ενίσχυση. 
Μακροχρόνιοι οι 6 στους 10 
Τεράστιο παραμένει και το πρόβλημα των μακροχρόνια 
ανέργων, που έφτασαν τους 551.979 τον Ιούνιο. Ο αριθμός 
αυτός ισοδυναμεί με το 58,18% του συνόλου. Άρα, σχεδόν 
έξι στους δέκα εγγεγραμμένους ανέργους στον Οργανισμό 
δεν μπορούν να βρουν λύση στο αδιέξοδό τους χρονικό 
διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους! 
Για άλλον ένα μήνα οι γυναίκες που είναι άνεργες (621.625 
ή 65,52%) είναι συντριπτικά περισσότερες από τους άνδρες. 
Πρακτικά, πάνω από έξι στους δέκα που αναζητούν εργασία 
είναι γυναίκες. 
Σε επίπεδο ηλικίας φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνεργοι 
(328.789 ή 34,65%) είναι 30-44 ετών. Δηλαδή περισσό-
τεροι από ένας στους τρεις που δεν έχουν δουλειά προ-
έρχονται από το πλέον παραγωγικό, ηλικιακά, κομμάτι 
της κοινωνίας. Ένας επίσης μεγάλος αριθμός ανέργων 
(232.329 ή 24,48%) προέρχεται από την κατηγορία 45-54 
ετών. Άρα, από το πιο παραγωγικό τμήμα της κοινωνίας 
(30-54 ετών) προέρχεται το 59,1 3% των ανέργων του 
ΟΑΕΔ. Σημαντικός είναι επίσης και ο αριθμός των νέων, σε 
ηλικία, ανέργων. Τα στοιχεία του Οργανισμού δείχνουν ότι 
48.939 άνεργοι (5,15%) είναι 20-24 ετών και άλλοι 88.056 
(ποσοστό 9,18%) είναι 25-29 ετών. Συνεπώς το 14,33% 
των εγγεγραμμένων ανέργων είναι νεαρά άτομα, ηλικίας 
20-29 ετών το πολύ. 
Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο, τα στοιχεία του ΟΑΕΔ 
δείχνουν ότι 432.053 άνεργοι (ποσοστό 45,54%) είναι δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα, σχεδόν οι μισοί από εκεί-
νους που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Οργανισμού είναι 
απόφοιτοι λυκείου και δεν καταφέρνουν να βρουν εργασία. 
Υπάρχουν όμως και άλλοι 155.774 (ποσοστό 16,41%), που 
επίσης δεν έχουν εργασία, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επίσης, καταγράφηκαν τον Ιούνιο 268.996 άτομα (28,35%) 
που είναι χωρίς δουλειά όντας απόφοιτοι μόλις της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή έχουν τελειώσει μόνο το 
Γυμνάσιο.


