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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2274 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 5
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Εταιρικό Σύμφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης 
- Το νέο νομοσχέδιο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο 
- Πλαίσιο διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής των αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
Σελ 1 και 6
Α. Σδούκου: Τα μέτρα συγκράτησης του ενεργειακού κόστους στη βι-
ομηχανία - Εντός του ‘22 η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού
Σελ 1 και 7, 8 
Οι οκτώ μεγάλες αλλαγές στον ΕΦΚΑ - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Εργασίας
Και ιδιώτες σε διευθυντικές θέσεις, ευέλικτο σύστημα προμηθειών, 
εσωτερική μονάδα ελέγχου, αξιοποίηση ακινήτων 
- Κ. Χατζηδάκης: Ο ΕΦΚΑ πρέπει να γίνει ένας οργανισμός που ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών
Σελ 1 και 9
Γ. Τσακίρης: Η Ελλάδα είναι πλέον ιδιαίτερα ελκυστικός επενδυτικός 
προορισμός για τους ξένους επενδυτές 
- Προς τελική έγκριση τα νέα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης 
- Έως τέλος του χρόνου η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Σελ 3, 4
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις και τις 
εταιρείες - τεχνοβλαστούς 
Σελ 10
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων αναπτυ-
ξιακών νόμων  
Σελ 11
Στην αξιοποίηση του ακινήτου των πρώην αποθηκών του ΕΟΜΜΕΧ 
στον Ταύρο προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ
Σελ 12
Κ. Μητσοτάκης: Οι πολιτικές της «πράσινης» μετάβασης πρέπει να 
έχουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες
Σελ 13
Ελληνικό: Συμβολικής σημασίας το πρώτο κτίριο που ολοκληρώνεται 
στο πρώτο εξάμηνο του 2023   
Σελ 14, 15
Σύντομα η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού θα εκλείψει, καθώς 
δεν θα υπάρχουν μη ψηφιακές εταιρείες 
- Τι ειπώθηκε σε εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών
Σελ 16
Υψηλές πτήσεις για την αγορά υπολογιστών στη Δ. Ευρώπη: Συν 8% 
οι πωλήσεις
Σελ 17
Μιχ. Παπαδόπουλος: Ευκαιρίες για ανάπτυξη με το Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας με τη Ρωσία στον τομέα των Μεταφορών  
Σελ 18
Ευρωζώνη: Στο επίπεδο – ρεκόρ του 4,9% αυξήθηκε ο πληθωρισμός 
τον Νοέμβριο
Σελ 19, 20
Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης - 
Έχουν υποβληθεί 640.559 αιτήσεις
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(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:

Παρουσιάστηκαν χθες από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, οι βασικές αρχές του νομο-
σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κείμενο του 
νομοσχεδίου θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση τις αμέσως 

επόμενες ημέρες, αφού διευθετηθούν κάποια τεχνικά ζητήματα, 
μετά από συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία. Στόχος 
είναι να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής εντός του Ια-
νουαρίου 2022. Αναλυτικά στις σελ 7, 8

«Η Ελλάδα είναι πλέον ιδιαίτερα ελκυστικός επενδυτικός προ-
ορισμός για τους ξένους επενδυτές και έχει δημιουργηθεί ένα 
μοναδικό παράθυρο επενδυτικής και αναπτυξιακής ευκαιρίας 
το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο».
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Γιάννης Τσακίρης, στην συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε 

η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώ-
ην ΤΑΝΕΟ) και η ΕΥ, σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών 
Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA) με θέμα «Χρη-
ματοδότηση Επιχειρήσεων: Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με 
επιχειρηματικά κεφάλαια». 
Αναλυτικά στη σελ 9

ΟΙ ΟΚΤΩ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ - 
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Και ιδιώτες σε διευθυντικές θέσεις, ευέλικτο σύστημα  προμηθειών, εσωτερική μονάδα ελέγχου, αξιοποίηση ακινήτων
Κ. Χατζηδάκης: Ο ΕΦΚΑ πρέπει να γίνει ένας οργανισμός που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών

Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Προς τελική έγκριση τα νέα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Tο νομοσχέδιο για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης και το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Ηλε-
κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν μεταξύ 
άλλων τα θέματα που εξετάστηκαν χθες κατά την συνεδρίαση 
μέσω τηλεδιάσκεψης, του υπουργικού συμβουλίου υπό την 
προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την εισαγωγική τοποθέτηση 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έλαβαν το λόγο ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και 
ο υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης, οι οποίοι παρουσίασαν το 
νομοσχέδιο για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυ-
ξης (ΕΣΠΑ): Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αντικείμενο του προτεινόμε-
νου νόμου είναι η δημιουργία του απαραίτητου ενιαίου εθνι-
κού θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της Προγραμ-
ματικής Περιόδου 2021-2027 που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα 
με το οικείο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο. Οι προτεινόμενες 
διατάξεις εφαρμόζονται σε όλα τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ της 
Περιόδου 2021-2027 και στα τρία Προγράμματα που λαμβά-
νουν στήριξη από τα «Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων 2021-2027». Αναλυτικά στη σελ 5

Μέσα στο 2022 θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση από το ταμείο 
ανάκαμψης για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού 
στην βιομηχανία, ανέφερε η γενική γραμματέας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας σε 
εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας για το 
ενεργειακό κόστος.
Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για ένα από τα μέτρα που 
θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση για την ελάφρυνση του ενερ-

γειακού κόστους της βιομηχανίας το οποίο έχει εκτοξευτεί λόγω 
της ανόδου των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου και των 
δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.
Μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού οι βιομηχανίες θα μπο-
ρούν να καλύπτουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να πωλούν το όποιο πλεόνα-
σμα στο δίκτυο. Αναλυτικά στη σελ 6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Το νέο νομοσχέδιο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο
Πλαίσιο διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Α. ΣΔΟΥΚΟΥ: ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Εντός του ’22 η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

2 Δεκεμβρίου 2021
15ο  Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνο-
λογίας 2021: «The Challenges of 2030. 
Technologies and Regulations»

Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας

4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 
2021

7η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφο-
ράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2021

Yπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Παιδεί-
ας & Θρησκευμάτων, Πανεπιστήμιο Πατρών, 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας

12-15 Δεκεμβρίου 2021
2ο  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
TMM_CH

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Η Νομική Βιβλιοθήκη και ο Όμιλος Economia υπό την επιστη-
μονική αιγίδα και επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρίας Φορολο-
γικού Δικαίου Δημοσιονομικών Μελετών διοργανώνουν την 
Πέμπτη 2 & Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, το 3ο 
Συνέδριο Φορολογικού Δικαίου με θέμα: «Υποστηρίζοντας την 
Ανάκαμψη», μέσω της συνεδριακής πλατφόρμας της ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
Το συνέδριο θα διερευνήσει τις κρίσιμες αλλαγές στο φορολογι-
κό δίκαιο και τον πιθανό αντίκτυπο αυτών στην επιχειρηματικό-
τητα, μέσα στο ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό 
περιβάλλον. 
Το Συνέδριο φέρει την Αιγίδα της Έδρας Jean Monnet στην 
Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση και τη θεσμική 
υποστήριξη του ΣΕΒ.
Πληροφορίες συμμετοχής και πρόγραμμα συνεδρίου: 
https://www.nb.org/3o-synedrio-forologikou-dikaiou.html

Στις 4-8 Ιουλίου 2022 θα διεξαχθεί 12η NANOTEXNOLOGY 
EXPO 2022 στη Θεσσαλονίκη.  Η NANOTEXNOLOGY EXPO φέρνει 
κοντά καινοτόμες εταιρείες ώστε να μεταφερθεί η Νανοτεχνολο-
γία, τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και η Νανοϊατρική από το εργα-
στήριο στην αγορά. 
Η NANOTEXNOLOGY EXPO 2022 αποτελεί τη μεγαλύτερη αγο-
ρά για Νανοτεχνολογία, Νανοϋλικά, Οργανικά Ηλεκτρονικά, 
Τρισδιάστατη Εκτύπωση/Βιοεκτύπωση και Νανοϊατρικές εφαρ-
μογές, προϊόντα και έρευνα στην Ευρώπη, καθώς και ένα από 
τους κορυφαίους χώρους δικτύωσης σε όλο τον κόσμο όπου 
εκπροσωπούνται περισσότερες από 60 χώρες. 
Πληροφορίες: https://www.nanotexnology.com/index.php/expo

Από τις 4 έως και 7 Ιουλίου 2022 θα διεξαχθεί στη Θεσ-
σαλονίκη το 15ο Διεθνές Συμπόσιο για τα Εύκαμπτα Οργανικά 
Ηλεκτρονικά Συστήματα (ISFOE22).   Το συνέδριο αποτελεί ένα 
σημαντικό επιστημονικό και τεχνολογικό event πάνω στα Εύκα-
μπτα Οργανικά & Τυπωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα (Flexible 
Organic & Printed Electronics -OEs), που προωθεί την Έρευνα, 
Τεχνολογία και την Καινοτομία σε ΟΕ Νανοϋλικά, Διαδικασίες 
Νανο-παραγωγής, Τεχνητή Νοημοσύνη και σε αλγόριθμους 
Μηχανικής Μάθησης για Παραγωγή, Συσκευές και Εφαρμογές 
και Λύσεις.
Το ISFOE22 φέρνει κοντά παγκοσμίου φήμης επιστήμονες, μη-
χανικούς, εκπροσώπους της βιομηχανίας και φορείς χάραξης 
πολιτικής για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες πάνω 
στα πιο καίρια θέματα για την πρόοδο σχετικά με τις ΟΕ.
Το Πρόγραμμα  του ISFOE αποτελείται από εργαστήρια και συνε-
δρίες που επικεντρώνονται σε:
- Οργανικά και Μεγάλης Επιφάνειας Ηλεκτρονικά (OLAE) υλικά 
(πολυμερή και μικρών μορίων οργανικοί ημιαγωγοί, διαφανή 
ηλεκτρόδια, φραγμοί για ενθυλάκωση)
- Οργανικά Φωτοβολταϊκά & Φ/Β από περοβσκίτη
- Γραφένιο και συναφή υλικά
- Βιοαισθητήρες & Βιοηλεκτρονικά
- OLED για οθόνες και φωτισμό
- OTFT και Κυκλώματα
- Τεχνολογίες & Σχεδιασμός λέιζερ
- Εκτύπωση R2R, Εξοπλισμός Κενού και OVPD και Τεχνολογίες
- Ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη Νανοκατασκευή Εύκα-
μπτων Οργανικών και Τυπωμένων Ηλεκτρονικών
- Μετρολογίες και Ποιοτικός Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο, Πα-

ραγωγή καθοδηγούμενη από Τεχνητή Νοημοσύνη
- Μηχανική Εκμάθηση για Επεξεργασία Δεδομένων Κατασκευής 
& Διαχείριση Δεδομένων
- Φορητές τεχνολογίες
- Internet of Things (IoT)
- Ενσωματωμένα Συστήματα και Αισθητήρες
Το συνέδριο θα προσφέρει την ευκαιρία να εμπλουτιστούν οι 
γνώσεις πάνω στην 
- επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με νανοϋλικά (π.χ. 
μορφολογία, διαχωρισμός φάσεων, διεπαφές, παραγωγή 
φορτίου και μεταφορά, επεκτασιμότητα σε επεξεργασία μεγάλης 
περιοχής) και σε συσκευές,
- τις εξελίξεις στη θεωρητική μοντελοποίηση και τις υπολογιστι-
κές μεθόδους,
- την προώθηση της κατανόησης των βασικών μηχανισμών και 
φαινομένων και την δημιουργία σχέσεων δομής-ιδιότητας που 
θα επιτρέψουν την εφαρμογή συσκευών ΟΕ στην αγορά. 
Επίσης θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις σε:
Αρχιτεκτονικές Συσκευών, Νανο-Κατασκευή, Διεργασίες Με-
γάλης Κλίμακας, In-line Μετρολογία και Εργαλεία Ποιοτικού 
Ελέγχου, Τεχνητή Νοημοσύνη Και Μηχανική Εκμάθηση για Πα-
ραγωγή Και Διαδικασίες Κατασκευής για πολυάριθμες συσκευές 
OE, Αισθητήρες Και Βιοαισθητήρες με εφαρμογή σε Ενέργεια, 
Φωτισμό, Οθόνες, Ηλεκτρονικά, Αυτοκινητοβιομηχανίες, Να-
νοβιατρική, Έξυπνα Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, Φορητά 
αντικείμενα, IoT, Κτίρια, Συσκευασίες Τροφίμων, Θερμοκήπια 
και πολλά άλλα. 
Πληροφορίες: 
https://www.nanotexnology.com/index.php/isfoe

15Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ISFOE22)

3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

12Η NANOTEXNOLOGY EXPO
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Ν. Παπαθανάσης: Υπηρετούμε τον στόχο της προσέλκυσης νέων επενδύσεων, για ανάπτυξη υπέρ των νέων και όσων έχουν ανάγκη  
Χρ. Δήμας: Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο διαμορφωμένο με το βλέμμα στο μέλλον 
Οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης  

Άγγ. Συρίγος: Το συζητούμενο νομοθετικό πλαίσιο για τους Τεχνοβλαστούς αξιοποιεί την επιστημονική έρευνα

Β. Διγαλάκης: Τρεις οι άξονες για τη σύνδεση των ελληνικών Πανεπιστημίων με την οικονομία   

Μέσα σε μια διετία επιτύχαμε 23 νέες εντάξεις στρατηγικών 
επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 5 δισεκατομμυρίων, 
και 4.000 θέσεων εργασίας, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, στην καταληκτική τοποθέ-
τησή του επί του νομοσχεδίου για τις στρατηγικές επενδύσεις 
και τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς, το οποίο ψηφίστηκε από την 
πλειοψηφία της Βουλής. Τόσο το παρόν νομοσχέδιο, όσο και 
τα επόμενα που θα έρθουν σύντομα στη Βουλή, υπηρετούν το 
στόχο της προσέλκυσης επενδύσεων είπε ο κ. Παπαθανάσης. 
Αυτό που κάνουμε, είναι αυτό που είπε ο πρωθυπουργός από 
την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης της ΝΔ, το 2019. Θέ-
λουμε να δημιουργήσουμε ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, γι’ 
αυτό, όλα μας τα νομοθετήματα βρίσκονται «σε μία απολύτως 
συχνότητα», στη συχνότητα της ανάπτυξης, και προς αυτή την 
κατεύθυνση, κάθε άρθρο αυτού του νομοσχέδιου και αυτών 
που έρχονται, θα προσθέτουν στο ΑΕΠ, θα προσθέτουν θέσεις 
εργασίας για τους νέους, θα φέρνουν πίσω αυτούς που είναι στο 
εξωτερικό, και κάθε προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ θα δημιουργεί 
ένα μερίδιο ανάπτυξης που θα το διαθέτουμε σε αυτούς που το 
έχουν ανάγκη, είπε ο κ. Παπαθανάσης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου 
τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ οι βουλευτές της αντιπολί-
τευσης τάχθηκαν κατά. Σημειώνεται επίσης, ότι ορισμένα άρθρα 
για την ίδρυση εταιρειών-τεχνοβλαστών έγιναν δεκτά με ευρύ-
τερες πλειοψηφίες.

Ψηφίστηκαν επίσης κατά πλειοψηφία, (1) η τροπολογία για τη 
δημιουργία στο χώρο της ΠΥΡΚΑΛ (που απομακρύνεται άμεσα) 
του χώρου πρασίνου με την ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης», (2) 
η τροπολογία που περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - τη χορήγηση 
τιμητικής παροχής, ύψους 200 ευρώ μηνιαίως, στους αξιωμα-
τικούς των ΕΔ και της Εθνοφρουράς της Κύπρου (που έλαβαν 
ελληνική υπηκοότητα), λόγω της συμμετοχής του στα γεγονότα 
της Μεγαλονήσου, (3) η τροπολογία με την οποία προβλέπει - 
μεταξύ άλλων - την παράταση κατά ένα έτος (έως 31/12/2022) 
της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των 
ν. 3299/2004 και 3908/2011 και (4) η τροπολογία που δίδει τη 
δυνατότητα στα υπουργεία να πληρώνουν απευθείας τα ΜΜΕ 
για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.
Μιλώντας για το εισαγόμενο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις εταιρεί-
ες τεχνοβλαστών, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Χρίστος Δήμας είπε ότι θέτει τις προϋποθέσεις για να λειτουρ-
γήσει ένας αποτελεσματικός θεσμός στον οποίο έχουν ληφθεί 
υπόψη και έχουν σταθμίσει όλα τα κρίσιμα θέματα δημοσίου 
συμφέροντος των ερευνητικών οργανισμών και ιδιωτικού 
συμφέροντος των ερευνητών και των υπό ίδρυση εταιρειών 
τεχνοβλαστών. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο διαμορφωμένο με το 
βλέμμα στο μέλλον που θα δώσει ώθηση ώστε να ενσωματω-
θεί αποτελεσματικότερα στην οικονομία και με αμοιβαία οφέλη 
για όλους η έρευνα και η επιστημονική γνώση που αναπτύσσε-
ται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, είπε 

ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Τη θεώρηση της κυβέρνησης για μια στέρεη και μακροπρό-
θεσμη επενδυτική προοπτική για τη χώρα με χαρακτηριστικά 
βιωσιμότητας και αειφόρου ανάπτυξης ανέδειξε ο εισηγητής της 
ΝΔ επί του νομοσχέδιου για τις στρατηγικές επενδύσεις και τις 
εταιρείες-τεχνοβλαστούς, Χρήστος Ταραντίλης.
Ο κ. Ταραντίλης τόνισε μεταξύ άλλων ότι με το παρόν νομοσχέ-
διο η κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της, διαμορφώνει ένα 
θεσμικό πλαίσιο που προσιδιάζει σε μία σύγχρονη και αποτελε-
σματική εθνική επενδυτική στρατηγική. Όπως ανέφερε, οι πυ-
λώνες του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η βάση πάνω στην 
οποία ανοίγεται το πεδίο της οικονομικής εξέλιξης της χώρας για 
τα επόμενα χρόνια και οι ρυθμίσεις που περιέχει θα αναβαθμί-
σουν συνολικά τη θέση της χώρας στον χάρτη των σύγχρονων 
επενδυτικών προορισμών.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ταραντίλης εξέφρασε την άποψη 
ότι η χώρα πρέπει να παρακολουθεί πολύ στενά τους διαρκώς 
μεταβαλλόμενους διεθνείς οικονομικούς συσχετισμούς και τις 
προκλήσεις που ανοίγονται στον σύγχρονο κόσμο και να προ-
σαρμόζεται έγκαιρα στις αλλαγές των καιρών. Η Ελλάδα έχει 
σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορεί 
και πρέπει να αξιοποιήσει για να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον 
σταθερότητας και ευημερίας για τους πολίτες της τα επόμενα 
χρόνια.

Τις δυνατότητες αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας και 
γνώσης, που προβλέπουν οι διατάξεις, αναφορικά με τη δημι-
ουργία πλαισίου για τις εταιρείες Τεχνοβλαστών, παρουσίασε 
από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρί-
γος, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου 
Ανάπτυξης για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.
Φέρνοντας, μάλιστα, ως παράδειγμα την καινοτομία ομάδας 
χημικών-μηχανικών του ΕΜΠ που κατέλαβε τη 2η θέση σε 
ευρωπαϊκό διαγωνισμό για τη δημιουργία αλμυρής μπάρας 
δημητριακών (βασισμένης στη γεύση της ελληνικής χωριάτικης 
σαλάτας), ο κ. Συρίγος ανέλυσε τις διατάξεις που θα επέτρεπαν 
στην ομάδα αυτή να αξιοποιήσει την καινοτομία της.
Στο ερώτημα ποιοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην εται-
ρεία Τεχνοβλαστού, είπε ότι έως τώρα, μόνο τα μέλη ΔΕΠ, με 
τριετή θητεία, θα μπορούσαν να συμμετέχουν, ενώ με τον νέο 
νόμο περιλαμβάνονται όλοι όσοι συμμετείχαν στη δημιουργία 
γνώσης (μέλη ΔΕΠ, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί υπό-
τροφοι, μεταδιδακτορικοί ερευνητές κά)

Για το θέμα της διανοητικής ιδιοκτησίας (πχ της μπάρας που 
δημιούργησαν) ο κ. Συρίγος είπε ότι δεν υπήρχε ρύθμιση για 
το ποιος είναι ο δικαιούχος. Με το νέο νόμο, εκχωρείται στους 
ερευνητικούς οργανισμούς η αποκλειστική αρμοδιότητα να 
ρυθμίσει ο κάθε οργανισμός με δικό του εσωτερικό κανονισμό 
όλα τα θέματα ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας και των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Για το ποιος λαμβάνει την απόφαση, είπε ότι έως τώρα είχαμε ως 
αρμόδιο όργανο τη Σύγκλητο, που στην περίπτωση του ΑΠΘ 
αποτελείται από 67 άτομα και συνεδρίαζε μία φορά το μήνα, και 
τώρα θα αποφασίζει το ολιγομελές και πιο ευέλικτο πρυτανικό 
συμβούλιο, που αποτελείται από 5 άτομα, και που μπορεί να 
συνεδριάσει ανά πάσα στιγμή.
Για το χρονικό όριο λήψης απόφασης, για την ίδρυση του Τε-
χνοβλαστού, είπε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε (χρονικό όριο), 
ενώ με τον νέο νόμο, η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός 
τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αιτήσεως, άλλως θεω-
ρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί εφόσον υπάρχει θετική εισήγη-

ση από το αρμόδιο όργανο. Αλλά και για τους ερευνητές, επισή-
μανε ο υφυπουργός Παιδείας, θεσπίζεται προθεσμία έξι μηνών 
από την έκδοση της αποφάσεως μέσα στην οποία θα πρέπει να 
ιδρύσουν την εταιρεία, ώστε να έχουμε γρήγορη διοχέτευση 
του αποτελέσματος της έρευνας στο κοινωνικό σύνολο.
Ακολούθως, ο κ. Συρίγος είπε ότι το αίτημα για την ίδρυση 
εταιρείας Τεχνοβλαστού θα μπορεί να απορριφθεί μόνον για 
συγκεκριμένους λόγους, ενώ πριν μπορούσε να απορριφθεί 
χωρίς καμία αιτιολόγηση.
Πρόσθεσε επίσης ότι θεσμοθετείται η ίδρυση κοινού Τεχνοβλα-
στού με τη συμμετοχή ερευνητών, προερχόμενων από διαφο-
ρετικούς ερευνητικούς φορείς, ότι η συμμετοχή των ερευνητών 
σε Τεχνοβλαστούς και στα όργανα διοικήσεως συνεκτιμούνται 
στην εξέλιξη του ερευνητή, και τέλος, ότι υπάρχει δυνατότητα 
σύναψης σύμβασης Τεχνοβλαστού, μεταξύ του ερευνητικού 
οργανισμού και των ερευνητών εταίρων (πριν δεν υπήρχε κα-
μία σχετική πρόβλεψη).

Τους τρεις οι άξονες που απαιτούνται «για να γεφυρωθεί το χά-
σμα μεταξύ παραγωγής γνώσης και καινοτομίας στην Ελλάδα, 
η οποία καταλαμβάνει μεν τη 10η θέση στην Ε.Ε. σε απόλυτα 

μεγέθη στην έρευνα, αλλά μόλις την 20ή με βάση την επίδοσή 
της στην καινοτομία», ανέπτυξε στην ολομέλεια της Βουλής, ο 
βουλευτής Χανίων Βασίλης Διγαλάκης, τοποθετούμενος επί του 

νομοσχεδίου για τις στρατηγικές επενδύσεις και τις εταιρείες-τε-
χνοβλαστούς. 
Συνέχεια στη σελ 4
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Οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης 

Συνέχεια από σελ 3

Σύμφωνα με τον κ. Διγαλάκη, που είναι και ο πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, 
πρώτος άξονας είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο θε-
σμικό πλαίσιο το οποίο επιτυγχάνεται με το παρόν νομοσχέ-
διο, και έχει ως στόχους τη διάχυση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας στην αγορά, συμβάλλοντας έτσι στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας και στη δημιουργία νέων, ποιο-
τικών θέσεων εργασίας.    

Δεύτερος άξονας είναι η κουλτούρα επιχειρηματικότητας: 
Σήμερα, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία δεν είναι πια 
ταμπού για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Οι νέοι μας αναζη-
τούν την καινοτομία, και πολλά επιτυχημένα παραδείγματα 
startups από νέους αποφοίτους είναι γεγονός, σημείωσε ο κ. 
Διγαλάκης.    
Τρίτος άξονας είναι η υποστήριξη των ερευνητικών φορέων 
για την ωρίμανση των δομών μεταφοράς τεχνολογίας χρησι-
μοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόσθεσε 
ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ.    

Τέλος, είπε ότι ο χάρτης της καινοτομίας στο ελληνικό ερευ-
νητικό οικοσύστημα αλλάζει γρήγορα. «Το δείχνει η εμπι-
στοσύνη μεγάλων παγκόσμιων επιχειρήσεων μέσω των συ-
μπράξεών τους με τους ερευνητικούς μας φορείς. Είμαστε για 
πρώτη φορά αισιόδοξοι ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί 
να εκπληρώσει και τον τρίτο σκοπό του, της μεταφοράς της 
γνώσης στην οικονομία προς όφελος της κοινωνίας» τόνισε 
ο κ. Διγαλάκης.

Για αντίθεση ανάμεσα στη «φιλολογία του πρωθυπουργού 
και των υπουργών για το περιβάλλον και την πράσινη μετά-
βαση, και στο παρόν νομοσχέδιο όπου αγνοήθηκε επιδεικτικά 
η περιβαλλοντική συνιστώσα» έκανε λόγο στην τοποθέτησή 
της επί του νομοσχεδίου για τις στρατηγικές επενδύσεις, η 
εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτη Πέρκα, η οποία επέκρινε 
την κυβέρνηση ότι «ξηλώνει» όλες οι θετικές προβλέψεις του 
ν.4608/2019 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. «Όμως αγαπητοί 
συνάδελφοι, δεν γίνεται βιώσιμη ανάπτυξη με τρύπες στον 
σχεδιασμό, δώρα, παραχωρήσεις φιλέτων, παρεκκλίσεις, 
παρεκκλίσεις, …», τόνισε. 
Η κυρία Πέρκα σημείωσε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ, οι στρατηγικές 
επενδύσεις δεν είναι απλά μεγάλες επενδύσεις αλλά πρέπει 
να εντάσσονται σε μια αναπτυξιακή στρατηγική και έκανε 
λόγο για «αδιαφανές και δυσδιάκριτο πλαίσιο που διατρέχει 
όλα τα κρίσιμα σημεία του ν/σ, το οποίο προκύπτει από τους 
όρους, τις προϋποθέσεις, τη μείωση των ορίων του προϋπο-
λογισμού, τη μείωση έως εξαφάνιση των ελάχιστων Ε.Μ.Ε. 
(Ετήσιων Μονάδων Εργασίας), τα οποία υπήρχαν στο νόμο 
του ΣΥΡΙΖΑ για τις στρατηγικές επενδύσεις». Σε ό,τι αφορά τις 
εμβληματικές επενδύσεις, είπε ότι δεν τίθενται όρια προϋπο-
λογισμού και ούτε όρια ελάχιστου αριθμού θέσεων εργασίας. 
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ξεχωριστή αναφορά σε δι-
ατάξεις που σχετίζονται με την απολιγνιτοποίηση και «είναι σε 
θετική κατεύθυνση», αλλά και για «φωτογραφικές διατάξεις» 
του νομοσχεδίου: «Έχουμε μια φωτογραφική διάταξη εδώ για 
υφιστάμενες επιχειρήσεις, μια εκεί με το νόμο της χούντας…
και μια παραπέρα για επέκταση σε μη όμορη έκταση (1-1,5 
χλμ). Το ζήτημα όμως, εκτός των άλλων, είναι ότι επειδή ακρι-
βώς είναι κρυπτόμενες, ρυθμίζουν οριζόντια. Τη στιγμή που 
νομοθετούνται κανείς μας δεν ξέρει πόσες, ποιες περιπτώσεις 
μπορεί να τις αξιοποιήσουν. Θα ήταν ίσως προτιμότερο, με τη 
λογική τού μικρότερου κακού, να μιλάμε για συγκεκριμένες 
περιπτώσεις» είπε χαρακτηριστικά.
Για «κυβέρνηση- απλό παρατηρητή» και υπουργούς που 

«στρουθοκαμηλίζουν» μπροστά στο πρωτοφανές κύμα 
ανατιμήσεων που φέρνει σε απόγνωση τους καταναλωτές, 
έκανε λόγο ο τομεάρχης Ανάπτυξης του Κινήματος Αλλαγής 
Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στη Βουλή στο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τις στρατηγικές 
επενδύσεις. 
Ο κ. Κατρίνης κατηγόρησε το οικονομικό επιτελείο για αδρά-
νεια, τη στιγμή που «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσι-
άζουν πτώση τζίρου 30%, καλούνται να αποπληρώσουν 
οφειλές και υποχρεώσεις 11 δισ. το επόμενο τρίμηνο και δεν 
ενισχύονται με μέτρα ρευστότητας λόγω και των ασφυκτικών 
όρων δανειοδότησης από τις τράπεζες, με ορατό τον κίνδυνο 
επιβίωσής τους το επόμενο διάστημα». 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής 
αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν εκταμιεύτηκε η 1η δόση του 
Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 1,718 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, 
όπως η ίδια είχε εξαγγείλει, τη στιγμή που «η ελληνική οικο-
νομία έχει ανάγκη τη γρήγορη απορρόφηση των πολύτιμων 
ευρωπαϊκών πόρων». Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, ρώ-
τησε ευθέως αν η συγκεκριμένη αναβολή οφείλεται στην κα-
θυστέρηση υλοποίησης των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων 
που σχετίζονται με την εκταμίευση των δόσεων ή στην όχι και 
τόσο καλή δημοσιονομική εικόνα της χώρας, σημειώνοντας 
ότι αναβλήθηκαν και οι προγραμματισμένες σχετικές αξιολο-
γήσεις από τους διεθνείς οίκους.
«Μιλάτε για επενδύσεις και κάθε δυο με τρεις μήνες φέρνετε 
και ένα καινούργιο επενδυτικό νομοσχέδιο. Πώς θα γίνουν 
επενδύσεις όταν υπάρχει υπερφορολόγηση; Όταν οι εφο-
ριακοί έχουν τσακίσει τις εταιρείες; Όταν στις άλλες χώρες η 
φορολόγηση είναι ελάχιστη», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και τόνισε:
«Διαλύσατε την αυτοκινητοβιομηχανία της Ελλάδας και τώρα 
φέρατε πάλι νόμο για τις επενδύσεις. Και τι κάνατε; Τίποτα. 
Αντίθετα η Ρουμανία μέσα σε τρία χρόνια μας ξεπέρασε σε 
ΑΕΠ. Πώς; Αν πάτε να ιδρύσετε εταιρεία στην Ρουμανία ο 

φόρος επί του τζίρου είναι 1%. Επίσης μπορείτε να την ιδρύ-
σετε και από απόσταση. Εδώ όμως μιλάμε για την χώρα των 
γραφειοκρατικών γραναζιών. Χωρίς λάδι δεν κινείται τίποτα. 
Αυτό είναι το κράτος σας. Το άθλιο κράτος σας» ανέφερε με-
ταξύ άλλων ο κ. Βελόπουλος.
Για νομοσχέδιο που προσελκύει «αρπακτικά και αρπακολα-
τζήδες», αντί υπομονετικών και σοβαρών επενδυτών, μίλησε 
ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης.
«Κάτω από την προβιά των στρατηγικών επενδύσεων της 
«Μητσοτάκης ΑΕ» θεριεύει η προγραμματική λεηλασία που 
ενδυναμώνει τη στρατηγική υποανάπτυξη της χώρας» είπε 
ο κ. Βαρουφάκης και τόνισε: Εάν ενδιαφερόταν η κυβέρνηση 
για σοβαρές επενδύσεις «θα εισάγατε κίνητρα βελτίωσης του 
κοινωνικού και περιβαλλοντολογικού οικοσυστήματος που 
σήμερα, δηλητηριάζεται, (1) με τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
του σημερινού νομοσχεδίου που ωφελεί εν τέλει το Τρίγωνο 
της Ελληνικής Βερμούδας: ΤΣΙΜΕΝΤΟ-FUNDS-ΤΖΟΓΟ (2) με 
ρυθμίσεις για spin-offs, τεχνοβλαστούς των ΑΕΙ που επιτρέ-
πουν την εξαγορά τους όχι από τεχνολογικές εταιρείες αλλά 
εταιρείες κερδοσκόπων -funds και (3) με το «πιο φαρμακερό, 
δηλητήριο με το οποίο δηλητηριάζετε την ανοικτή κοινωνία 
που απαιτούν οι καλοί επενδυτές: τη θεσμική ομερτά για τους 
ισχυρούς και την τρομοκράτηση της κοινωνίας των πολιτών. 
Ως παραδείγματα τρομοκράτησης έφερε -όπως είπε- αγωγή 
της ΟΝΕΧ κατά πολιτών στη Σύρο, και αγωγή της Ελληνικός 
Χρυσός κατά ρεπόρτερ. 
Μεταξύ άλλων, ο κ. Βαρουφάκης είπε:«καταψηφίζουμε επει-
δή, κάτω από την προβιά των στρατηγικών επενδύσεων της 
«Μητσοτάκης ΑΕ» θεριεύει η προγραμματική λεηλασία που 
ενδυναμώνει τη στρατηγική υποανάπτυξη της χώρας. Μια 
διαδικασία που, δυστυχώς, διευκολύνει η προγραμματική 
συνθηκολόγηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΜέΡΑ25 είμαστε 
εδώ για να αναδεικνύουμε πως η πραγματική, η ποιοτική, η 
βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί προγραμματική ρήξη».
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Το νέο νομοσχέδιο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο
Πλαίσιο διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
Tο νομοσχέδιο για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης, το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Ηλε-
κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η Εθνική 
Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη 
των Ρομά 2021-2030 καθώς και η Εθνική Στρατηγική Έντα-
ξης Προσφύγων και Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ήταν μεταξύ 
άλλων τα θέματα που εξετάστηκαν χθες κατά την συνεδρία-
ση μέσω τηλεδιάσκεψης, του υπουργικού συμβουλίου υπό 
την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Επίσης εγκρίθηκαν οι προεπιλογές των συμβούλων του 
Ελεγκτικού Συμβουλίου για την πλήρωση της θέσης του 
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, καθώς και ο νέος υποψήφιος για τη θέση του Έλληνα 
Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την εισαγωγική τοπο-
θέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έλαβαν 
το λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις 
Γεωργιάδης και ο υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης, οι οποί-
οι παρουσίασαν το νομοσχέδιο για το Εταιρικό Σύμφωνο 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ): Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμ-
ματική Περίοδο 2021-2027.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αντικείμενο του προτεινό-
μενου νόμου είναι η δημιουργία του απαραίτητου ενιαίου 
εθνικού θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική στήριξη από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σύμφωνα με το οικείο ενωσιακό κανονιστικό 
πλαίσιο. Οι προτεινόμενες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλα τα 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ της Περιόδου 2021-2027 και στα 
τρία Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από τα «Ταμεία 
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027».
Ο προτεινόμενος νόμος έρχεται να ρυθμίσει τα ζητήματα 
που αφορούν το πλαίσιο διακυβέρνησης, τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσε-
ων της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Πρώτιστο σκοπό 
αποτελεί η άμεση δυνατή ενεργοποίηση των αντίστοιχων 
Προγραμμάτων δεδομένου ότι το ΕΣΠΑ έχει εγκριθεί από 
την Ε.Ε. από τον Ιούλιο του 2021.
Κεντρικός επιδιωκόμενος στόχος του είναι η δημιουργία 
ενός άρτιου και διαφανούς πλαισίου διαχείρισης των ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα 
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027, που θα συμβάλλει στην υλοποίηση 
των στρατηγικών αναπτυξιακών πολιτικών της χώρας.
Ειδικότεροι στόχοι είναι: 
-Η υιοθέτηση ενός συστήματος διακυβέρνησης, διαχείρι-
σης, εφαρμογής και ελέγχου που βασίζεται στη διαφάνεια, 

στην ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων ανά εμπλεκόμενο 
φορέα, στην αποφυγή της επιπλέον γραφειοκρατίας, σε δι-
αδικασίες που εξασφαλίζουν πρωτίστως τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των δαπανών, αλλά στηρίζονται σε απλοποι-
ημένα μοντέλα διαχείρισης.
-Η θεσμοθέτηση κανόνων που αφορούν στην ενιαία διοίκη-
ση και διαχείριση του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές 
Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και στη ΜΟΔ Α.Ε.. Περαιτέρω, αντιμε-
τωπίζονται ειδικότερα ζητήματα για την καταπολέμηση της 
απάτης και τον μηχανισμό καταγγελιών, για τη σύγκρουση 
συμφερόντων και την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.     
Ενωσιακές Οδηγίες
Επίσης στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από τον υπουργό 
Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Από-
στολο Βεσυρόπουλο δύο νομοσχέδια που αφορούν στην 
ενσωμάτωση ενωσιακών οδηγιών: 
α) Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά στην ενσωμάτωση των 
Οδηγιών 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία 
επιχειρήσεων επενδύσεων, 2019/2177 και 2020/1504 σχε-
τικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. 
Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι η ενσω-
μάτωση των κανόνων ενωσιακού δικαίου και η απόδοση 
ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές, την κεφαλαιαγορά 
και τον χρηματοοικονομικό τομέα.
Μακροπρόθεσμα, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 
εποπτεία των επενδυτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση και 
τον εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς και του τραπεζικού 
συστήματος. Παράλληλα θα διευρύνει με ασφάλεια τη δυ-
νατότητα δανεισμού και επενδύσεων μέσω μη-τραπεζικών 
εργαλείων.
β) Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά στην ενσωμάτωση 
των Οδηγιών 2020/1151 σχετικά με την εναρμόνιση των 
διαρθρώσεων των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που 
επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και 
2021/1159 σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών 
και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπη-
ρεσιών από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με σκοπό την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
Με την ενσωμάτωση της πρώτης οδηγίας επιχειρείται η 
οριστική κατοχύρωση του καθεστώτος των διήμερων απο-
σταγματοποιών στο εθνικό δίκαιο, δυνάμει της παρέκκλισης 
που δόθηκε στη χώρα μας στο πλαίσιο της ενσωματούμε-
νης Οδηγίας για την εφαρμογή μειωμένου κατά 85% συντε-
λεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης 
των διημέρων και η αποκατάσταση των ζητημάτων που 
οδήγησαν στην καταδίκη της Χώρας μας από το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περαιτέρω, στόχος είναι η εναρμόνιση με το ενωσιακό 
δίκαιο με την πρόβλεψη απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται 
για συμπληρώματα διατροφής (βιταμίνες κ.λπ.), τη ρητή 
αποτύπωση στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα του τρόπου 
διαμόρφωσης της φορολογικής βάσης (βαθμοί plato κατ’ 
όγκον) στη μπύρα και ιδίως τις αρωματικές μπύρες και στη 
ρύθμιση ζητημάτων πιστοποίησης μικρών ανεξάρτητων 
παραγωγών αλκοολούχων.
   Με την ενσωμάτωση της δεύτερης οδηγίας επιτυγχάνεται 
η ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159, εντός της προβλεπόμενης από 
την ίδια την Οδηγία προθεσμίας για την ενσωμάτωσή της 
στο εθνικό δίκαιο, με υποχρεωτική αναδρομική εφαρμογή. 
Ειδικότερα, οι προτεινόμενες διατάξεις διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των διάφορων πρω-
τοβουλιών της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
Covid-19 δεν παρεμποδίζονται από ποσά Φ.Π.Α. που δεν 
μπορούν να ανακτηθούν από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. 
ούτε από το βάρος της συμμόρφωσης που απορρέει από τις 
υποχρεώσεις εγγραφής στα μητρώα Φ.Π.Α..
Εισαγωγική τοποθέτηση Κ. Μητσοτάκη – Νέα μέ-
τρα για την πανδημία   
Την ανάγκη να κερδίσουμε χρόνο και την υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού για όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών, 
με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ υπέρ των δομών υγείας 
(σε περίπτωση που δεν εμβολιαστούν), το οποίο και απο-
κάλεσε «αντίτιμο υγείας», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική τοποθέτησή του 
κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Ενόψει 
των γιορτών ανακοίνωσε επίσης ένα συμπληρωματικό μέ-
τρο: τη διάθεση ενός δωρεάν self-test σε κάθε ενήλικο στο 
διάστημα από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου και από τις 3 έως 
τις 7 Ιανουαρίου ώστε να εντοπιστούν πιθανοί ασυμπτωμα-
τικοί φορείς του ιού και να παρακολουθήσουμε καλύτερα 
την πορεία της μετάδοσης της πανδημίας στην διάρκεια των 
γιορτών.
«Η νέα μετάλλαξη ‘Ο’ μας ανησυχεί και μας καλεί σε επιφυ-
λακή γιατί μας υπενθυμίζει ότι ο κορονοϊός μπορεί να μας 
αιφνιδιάζει συνέχεια όσο βρίσκει έδαφος να επιζεί ιδίως 
μεταξύ των ανεμβολίαστων. Ενώ και οι γιορτές που πλη-
σιάζουν με το κλίμα τους, τα οικογενειακά τραπέζια και τις 
κοινωνικές εξόδους διαμορφώνουν συνθήκες που πιθανόν 
να ευνοήσουν την αναζωπύρωσή του.
Για τη μετάλλαξη ‘Όμικρον’ θα ξέρουμε περισσότερα σε δύο 
εβδομάδες περίπου. Αργά ή γρήγορα όμως είναι βέβαιο ότι 
θα κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και 
πρέπει να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας 
με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρέπει μ’ άλλα λόγια να 
κερδίσουμε χρόνο. Εμβολιασμοί, πολλά τεστ, εφαρμογή 
του πιστοποιητικού εμβολιασμού και μέτρα ατομικής προ-
στασίας», τόνισε ο πρωθυπουργός.  
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Α. ΣΔΟΥΚΟΥ: ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εντός του ’22 η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού

ΔΕΗ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ   

Μέσα στο 2022 θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση από το τα-
μείο ανάκαμψης για την εφαρμογή του ενεργειακού συμ-
ψηφισμού στην βιομηχανία, ανέφερε η γενική γραμματέας 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων υλών, Αλεξάνδρα Σδού-
κου, μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Στερεάς Ελλάδας για το ενεργειακό κόστος.
Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για ένα από τα μέτρα 
που θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση για την ελάφρυνση 
του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας το οποίο έχει 
εκτοξευτεί λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών του φυσι-
κού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα.
Μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού οι βιομηχανίες 
θα μπορούν να καλύπτουν μέρος των ενεργειακών τους 
αναγκών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να πωλούν 
το όποιο πλεόνασμα στο δίκτυο. Στο πακέτο μέτρων για 
το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας περιλαμβάνονται 
ακόμη η αναστολή των χρεώσεων για Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας μέχρι το Μάρτιο, η αύξηση των πόρων για τις βιο-

μηχανίες που αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από τρίτες χώ-
ρες λόγω της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής («διαρροή 
άνθρακα»), η παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας 
που έχει τεθεί στην ΕΕ, κ.α.
Η κα Σδούκου χαρακτήρισε δικαιολογημένη την γκρίνια 
από νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους καθώς όπως είπε οι τιμές διαμορφώνονται 
σε πρωτόγνωρα επίπεδα που δημιουργούν ανάγκη για 
δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Από την πλευρά των επιχειρήσεων, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, Αντώνης Κοντολέ-
ων, τόνισε ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομη-
χανία έχει τετραπλασιαστεί, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου 
πενταπλασιάστηκε με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους 
παραγωγής κατά 20 έως 40 % ανάλογα με τον κλάδο. Ο κ. 
Κοντολέων εκτίμησε ότι η κρίση δεν θα είναι παροδική και 
ότι στην καλύτερη περίπτωση οι τιμές θα αποκλιμακωθούν 
τον Απρίλιο χωρίς να αποκλείεται νέα άνοδος στη συνέχεια. 
Σημείωσε ακόμη ότι οι επιπτώσεις στην ελληνική βιομηχα-

νία είναι δυσμενέστερες επειδή όπως είπε δεν υπάρχει αντα-
γωνισμός στην χονδρική αγορά σε αντίθεση με τις άλλες 
χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης.
Ο Διευθυντής Ευρωπαϊκών και Ρυθμιστικών Θεμάτων της 
Μυτιληναίος Νίκος Κεραμίδας επεσήμανε την ανάγκη η 
ευρωπαϊκή πολιτική να μην είναι μονοδιάστατη ως προς 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά να λαμ-
βάνει υπόψη και τις επιπτώσεις στο κόστος, την επάρκεια 
ενέργειας και την αυτάρκεια της ευρωπαϊκής ένωσης σε 
βιομηχανικά προϊόντα. Όπως είπε με τις παρούσες συνθή-
κες η ευρωπαΐκή πολιτική επιδεινώνει την κλιματική κρίση 
καθώς η παραγωγή μεταφέρεται από την Ευρώπη σε τρίτες 
χώρες όπου οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι 
πολλαπλάσιες. Τόνισε δε ότι πλειάδα μονάδων μεταλλουρ-
γίας στην Ευρώπη έχουν οδηγηθεί σε διακοπή λειτουργίας 
καθώς η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει καταστήσει 
ασύμφορη την παραγωγή.

Σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου κερδοφορίας, παρά 
την ενεργειακή κρίση, παραμένει η ΔΕΗ σύμφωνα με τις ανα-
κοινώσεις για τα αποτελέσματα 9μήνου. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επιχείρηση ανακοίνωσε χθες 
επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία ύψους 626,5 
εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 (από 696 εκατ. ευρώ εννε-
άμηνο του 2020), επιδεικνύοντας όπως επισημαίνει σημαντι-
κή ανθεκτικότητα στην ενεργειακή κρίση ενώ υπογραμμίζει 
μεταξύ άλλων: 
-Τη μείωση της συμμετοχής του λιγνίτη στο 21% της παρα-
γωγής της ΔΕΗ (από 26%) και
-Τη θετική επίπτωση από τη διενέργεια πράξεων για την αντι-
στάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρι-
κής ενέργειας και φυσικού αερίου. 
Όπως σημειώνουν πηγές της επιχείρησης, έχει επιτευχθεί 
η σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το 
business plan ενώ υπογραμμίζουν ότι το 2021 είναι έτος 
ιστορικά υψηλών τιμών χονδρεμπορικής σε αντίθεση με τις 
εξαιρετικά χαμηλές τιμές του 2020 και ταυτόχρονα έτος μετά-
βασης προς μία επιχείρηση που ξεκινά την αναπτυξιακή της 
πορεία. 
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: 
«Το γ΄ τρίμηνο του έτους, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των 
τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, επι-
δείξαμε την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία προκειμένου 

να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, και παράλληλα καταφέρα-
με να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα των επιδόσεών μας 
σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, μέσα από την διενέρ-
γεια hedging και την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού 
δυναμικού μας. Το 2021 είναι ένα μεταβατικό έτος για τη ΔΕΗ. 
Παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές των εμπορευμάτων το 2021 
έναντι των εξαιρετικά χαμηλών τιμών του 2020, αναμένουμε 
την επίτευξη του στόχου που είχαμε εξαρχής θέσει για επανά-
ληψη της λειτουργικής κερδοφορίας κοντά στα επίπεδα του 
2020. 
Αυξήσαμε τις επενδύσεις για την ενίσχυση και τον εκσυγχρο-
νισμό του Δικτύου Διανομής και συνεχίσαμε τον μετασχη-
ματισμό των Εμπορικών δραστηριοτήτων μας. Παράλληλα, 
αναπτύξαμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο μας για έργα σε 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κατά περίπου 3GW φτάνοντας 
τα 10 GW, με την είσοδό μας σε νέες τεχνολογίες όπως η απο-
θήκευση και τα πλωτά Φωτοβολταϊκά. 
Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαί-
ου ύψους 1,35 δισ. ευρώ, μία εξέλιξη ορόσημο για την ΔΕΗ, 
η οποία θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε με ταχύτερους 
ρυθμούς το επιχειρηματικό μας πλάνο για την ενεργειακή με-
τάβαση, την αύξηση ισχύος σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και την επιτάχυνση του μετασχηματισμού μας σε μία πράσινη, 
ψηφιακή εταιρεία ενέργειας. Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της 
συναλλαγής, διευρύναμε την μετοχική μας βάση και αυξή-
σαμε το free float στη μετοχή μας, ενώ ενταχθήκαμε και στον 

δείκτη MSCI. 
Η πρόοδος που έχει συντελεστεί αναγνωρίστηκε και από 
την S&P, η οποία πριν από μερικές ημέρες επιβεβαίωσε την 
αξιολόγηση ”Β+” με θετικές προοπτικές, επισημαίνοντας ότι 
θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την πιστοληπτική 
αξιολόγηση της ΔΕΗ σε ”ΒΒ-” μέσα στους επόμενους 6-12 μή-
νες εφόσον η ΔΕΗ υλοποιήσει το πλάνο της και η λειτουργική 
απόδοση παραμένει ίδια ή η Ελληνική Δημοκρατία αναβαθ-
μιστεί σε ”ΒΒ+”». 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν:
- Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2021 κατά 
177,4 εκατ. ευρώ ή 5% λόγω της αύξησης της εγχώριας ζή-
τησης κατά 3% και της αύξησης του μέσου εσόδου, παρά την 
μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες.
- Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3% 
στις 42.948 GWh έναντι 41.687 GWh το εννεάμηνο του 2020, 
ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριό-
τητας, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για 
την πανδημία.
- Το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στο σύνολο της χώρας 
μειώθηκε σε 63,7% το εννεάμηνο του 2021 από 69,3% το 
εννεάμηνο του 2020.
- Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 
ζημιές 42,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,8 εκατ. ευρώ το 
εννεάμηνο του 2020.
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ΟΙ ΟΚΤΩ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Και ιδιώτες σε διευθυντικές θέσεις, ευέλικτο σύστημα προμηθειών, εσωτερική μονάδα ελέγχου, αξιοποίηση ακινήτων
Κ. Χατζηδάκης: Ο ΕΦΚΑ πρέπει να γίνει ένας οργανισμός που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών

Παρουσιάστηκαν χθες από τον υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, οι βασικές αρχές 
του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
το κείμενο του νομοσχεδίου θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευ-
ση τις αμέσως επόμενες ημέρες, αφού διευθετηθούν κάποια 
τεχνικά ζητήματα, μετά από συνεννόηση με τα συναρμόδια 
υπουργεία. Στόχος είναι να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της 
Βουλής εντός του Ιανουαρίου 2022.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, στο επίκεντρο βρίσκονται οκτώ μεγάλες παρεμβάσεις, 
που αλλάζουν ριζικά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ:
   «1. Νέα επιλεγμένα διευθυντικά στελέχη από δημόσιο και ιδι-
ωτικό τομέα. Δίνεται συγκεκριμένα η δυνατότητα πρόσληψης 
επιλεγμένων διευθυντικών στελεχών με τριετείς συμβάσεις, 
με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ τόσο από τον δημόσιο όσο 
και τον ιδιωτικό τομέα με διαφανείς διαδικασίες (δημόσια 
προκήρυξη), δυνατότητα συμμετοχής στελεχών του ΕΦΚΑ, 
του υπόλοιπου δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα και 
ειδικό σύστημα πρόσθετων ανταμοιβών με βάση στόχους. 
Επιδιώκεται με τον τρόπο αυτό η προσέλκυση των καλύτε-
ρων στελεχών από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με στό-
χο την αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισμού.
   2. Νέο μοντέλο διακυβέρνησης για τον ΕΦΚΑ με νέο οργα-
νόγραμμα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του σε όλα 
τα επίπεδα διοίκησης. Προβλέπεται νέα διαδικασία ανάδειξης 
διοικητή και υποδιοικητών, με επιλογή του υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προηγούμενη γνωμο-
δότηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. 
Θα υπάρξει ανασχεδιασμός αρμοδιοτήτων του διοικητικού 
συμβουλίου με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΔΣ στον δι-
οικητή, τους υποδιοικητές και τους γενικούς διευθυντές, για 
να αποφεύγεται το micromanagement. Όπως προαναφέρ-
θηκε, θα καταρτιστεί νέο οργανόγραμμα -σε συνεργασία με 
εξειδικευμένο σύμβουλο- για την αντιμετώπιση των δυσλει-
τουργιών από την πρόχειρη συγχώνευση των ταμείων στον 
ΕΦΚΑ για την καλύτερη παρακολούθηση των περιφερειακών 
υπηρεσιών, κλπ.
   3. Άμεσες προσλήψεις μόνιμου και έκτακτου προσωπικού. 
Ειδικότερα, ξεκινούν άμεσα -σε συνεννόηση με το υπουργείο 
Εσωτερικών- διαδικασίες πρόσληψης 500 μόνιμων υπαλλή-
λων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 (κυρίως από επι-
λαχόντες προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ). Θα υπάρ-
ξει προτεραιοποίηση προσλήψεων, σύμφωνα με στοχευμένες 
ανάγκες (πληροφορικοί, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού). Προ-
βλέπεται επίσης η άμεση πρόσληψη 100 υπαλλήλων με συμ-

βάσεις έργου για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων.
   4. Καθιέρωση πριμ παραγωγικότητας για τους υπαλλήλους. 
Το πριμ θα συνδέεται με συγκεκριμένους μετρήσιμους στό-
χους (και συντελεστές βαρύτητας) που θα τίθενται ανά γενική 
διεύθυνση, ανάλογα με το αντικείμενο και τις προτεραιότητες 
του φορέα. Τροποποιείται η καταβολή του bonus για την εκ-
καθάριση συντάξεων, που έχει ήδη θεσπιστεί, ώστε να είναι 
περισσότερο συνδεδεμένο με τα αποτελέσματα της δουλειάς 
των εισηγητών και περισσότερο αναλογικό. Προβλέπεται 
επίσης καταβολή πριμ συνδεδεμένου με τα αποτελέσματα της 
δουλειάς τους στους υπαλλήλους που εργάζονται στο back 
office του τηλεφωνικού κέντρου.
   5. Σύσταση νέας Μονάδας Εσωτερικών Υποθέσεων για άμε-
ση διερεύνηση των καταγγελιών των πολιτών. Συστήνεται 
νέα Μονάδα Εσωτερικών Υποθέσεων, με επικεφαλής πρώ-
ην ανώτερο δικαστικό (πχ αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου), 
επιφορτισμένη με την άμεση διερεύνηση καταγγελιών και 
αιτημάτων και τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων (πχ επί 
υπέρμετρων καθυστερήσεων), σε συνεργασία με την Εθνική 
Αρχή Διαφάνειας και εξουσίες αντίστοιχες με αυτήν. Εάν το 
πόρισμα της Μονάδας καταλήγει σε πειθαρχική δίωξη, αυτό 
θα δεσμεύσει τα πειθαρχικά όργανα. Επιδιώκεται η αναστρο-
φή της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς σήμερα εκατοντάδες 
καταγγελίες πολιτών δεν αντιμετωπίζονται και δεν αξιολο-
γούνται εγκαίρως.
   6. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πειθαρχική διαδικασία. 
Προβλέπονται συντομότερες προθεσμίες για τη διενέργεια 
των πειθαρχικών διαδικασιών, με δεδομένο ότι οι διαδικασίες 
στα Πειθαρχικά Συμβούλια συνήθως «σέρνονται» για χρόνια 
κι ότι στην παρούσα φάση εκκρεμούν 115 έλεγχοι, εκ των 
οποίων οι 97 είναι ακόμα στα Πρωτοβάθμια Συμβούλια, με 
μέσο χρόνο ολοκλήρωσης τα δύο έτη. Ειδικότερα, η άσκηση 
της πειθαρχικής δίωξης θα γίνεται σε έναν μήνα (αντί τριών 
μηνών) και θα ολοκληρώνεται σε έναν μήνα από την κλήση 
σε απολογία (αντί δύο μηνών). Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της 
αμεροληψίας των ελέγχων, οι ΕΔΕ θα διενεργούνται υποχρε-
ωτικά από υπάλληλο άλλου υπουργείου. Το Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο θα συγκροτείται με τρία μέλη (πρόεδρος δικαστικός, 
πάρεδρος ΝΣΚ και μόνιμο υπάλληλο εκτός υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), με κατάργηση της συμμε-
τοχής των αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων του ΕΦΚΑ.
   7. Πιο ευέλικτο σύστημα προμηθειών, ώστε να δοθεί τέλος 
σε φαινόμενα, όπως η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων, 
ανταλλακτικών και η δυσκολία αντικατάστασης παρωχημέ-
νου εξοπλισμού (πχ Η/Υ, κλιματιστικά, κλπ). Μεταξύ άλλων, 
εισάγεται εξαίρεση από τις διαδικασίες του ν. 4412/2016 

-εντός των ορίων που θέτει η ευρωπαϊκή οδηγία- για απλού-
στερες διαδικασίες ανάθεσης έργων και προμηθειών και 
καταργούνται οι παρωχημένες και χρονοβόρες διαδικασίες 
έγκρισης από το υπουργείο για δαπάνες που αφορούν τον 
ΕΦΚΑ, όπως για παράδειγμα η έγκριση για τη σκοπιμότητα 
ανάθεσης υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, εργασιών συντή-
ρησης, κλπ.
   8. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, μέσω 
σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Είναι ενδεικτικό ότι ο 
φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής 
αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και τουλάχιστον το 
20%, που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας, μένει τελείως ανα-
ξιοποίητο. Προβλέπεται λοιπόν η σύσταση Εταιρείας Ειδικού 
Σκοπού για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης 
περιουσίας, με διαχωρισμό των ακινήτων για ιδιόχρηση και 
για αξιοποίηση. Η εταιρεία θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο 
εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας 
και λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των κα-
λών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα διαθέτει».
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής 
Χατζηδάκης, υπενθύμισε επίσης τις βασικότερες πρωτοβου-
λίες που έχουν αναληφθεί τους τελευταίους μήνες για τη βελ-
τίωση αφενός μεν της εξυπηρέτησης των πολιτών αφετέρου 
δε των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων.
Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται:
- Ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης των Πολιτών 1555
- Η μονιμοποίηση των ηλεκτρονικών ραντεβού
- Η προμήθεια νέων υπολογιστών για τους υπαλλήλους του 
ΕΦΚΑ
- Η θέσπιση μπόνους για τους εισηγητές που εκδίδουν τις πε-
ρισσότερες συντάξεις
- Η εισαγωγή του μέτρου των πιστοποιημένων δικηγόρων 
και λογιστών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας απο-
νομής συντάξεων.
Η αναγκαιότητα της παρέμβασης- Ποια προβλήμα-
τα αντιμετωπίζει ο ΕΦΚΑ
   Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, τεκμηριώνοντας την ανα-
γκαιότητα της νέας παρέμβασης, «o ΕΦΚΑ, που είναι ένας από 
τους μεγαλύτερους δημόσιους Οργανισμούς της χώρας, επη-
ρεάζοντας την καθημερινότητα 6,5 εκατομμυρίων πολιτών 
(2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
και αυτοαπασχολούμενοι), αποτελεί ταυτόχρονα και τον πιο 
προβληματικό φορέα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Συνέχεια στη σελ 8 
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ΟΙ ΟΚΤΩ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η αναγκαιότητα της παρέμβασης- Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο ΕΦΚΑ

ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΝΙΜΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 

ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΔΣΝΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Συνέχεια από σελ 7

Είναι πρώτος -και με διαφορά- στα παράπονα και τις ανα-
φορές στον Συνήγορο του Πολίτη (του αναλογούν το 48% 
των παραπόνων για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα), με τις 
καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων να αποτελούν 
την «κορυφή του παγόβουνου». Παρουσιάζει τεράστια οργα-
νωτικά και διοικητικά προβλήματα που επιτάθηκαν σε μεγά-
λο βαθμό από την χωρίς κανόνες και αρχές συγχώνευση των 
πρώην ασφαλιστικών ταμείων το 2016, ενώ η λειτουργία του 
επιβαρύνεται από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν σημαντικά 
διοικητικά κόστη στις επιχειρήσεις, με επιπτώσεις για την οι-
κονομία.
Επιπροσθέτως, ο ΕΦΚΑ παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε 
υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό (πχ 
στελέχη πληροφορικής), ενώ δεν διαθέτει αποτελεσματικό 
σύστημα ούτε για να επιβραβεύει τους υπαλλήλους που είναι 
αποδοτικοί, αλλά ούτε και για να ελέγχει αυτούς που δεν κά-
νουν καλά τη δουλειά τους. Ιδιαίτερα προβληματική είναι και 
η λειτουργία των πειθαρχικών ελέγχων. Είναι ενδεικτικό ότι 
εκκρεμεί η εξέταση 1.127 καταγγελιών για κακή εξυπηρέτηση 
ή/και υπερβολική καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων.
Τέλος, «αγκάθια» αποτελούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στις 
προμήθειες, καθώς και η ελλιπής αξιοποίηση της σημαντικής 
ακίνητης περιουσίας του φορέα, από την οποία θα μπορού-
σαν να προκύψουν σημαντικά έσοδα, που θα ενίσχυαν τα 
διαθέσιμά του», σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας.
Οι στόχοι
Αναφορικά με τους στόχους  της μεταρρύθμισης, ο κ. Χατζη-

δάκης υπογράμμισε ότι επιδίωξη είναι ο ΕΦΚΑ:
- να ανταποκριθεί στις ανάγκες, αλλά και στις απαιτήσεις των 
πολιτών για ευρωπαϊκού επιπέδου εξυπηρέτηση και ταχεία 
απονομή των συντάξεων,
- να αποκτήσει περισσότερη ευελιξία και διοικητική αυτονομία 
για άμεση λήψη αποφάσεων,
- να γίνει πιο δίκαιος, επιβραβεύοντας πραγματικά τους κα-
λούς υπαλλήλους και εντείνοντας τον έλεγχο σε όσους δεν 
κάνουν καλά τη δουλειά τους,
- να διαχειριστεί καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποι-
ώντας ανθρώπινους πόρους και από τον ιδιωτικό τομέα και
- να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά την τεράστια ακίνητη περιου-
σία του προς όφελος των ασφαλισμένων και των συνταξιού-
χων.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής 
Χατζηδάκης, δήλωσε: «Ο ΕΦΚΑ είναι η μεγαλύτερη πληγή 
του ελληνικού Δημοσίου. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει 
αδιάφορη απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Δεν αρκούν 
μερεμέτια, δεν αρκούν πυροσβεστικές λύσεις. Έχουμε ήδη 
προχωρήσει μια σειρά αλλαγές οι οποίες έχουν θετική αντα-
νάκλαση και στον ρυθμό έκδοσης των συντάξεων, καθώς 
εφέτος θα ξεπεράσουμε τις 200.000 αποφάσεις σε σχέση με 
τις κύριες συντάξεις, πράγμα που αποτελεί ρεκόρ όλων των 
εποχών, αλλά δεν μας αρκεί αυτό. Μας ενδιαφέρει ο ΕΦΚΑ να 
αλλάξει ταχύτητες. Να γίνει πράγματι ένα κοινωνικό εργαλείο, 
ένας οργανισμός φιλικός στον πολίτη. Αξιοποιούμε ιδέες και 
πολιτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες ή έχουν προχωρήσει με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα, 
αλλά και στον δημόσιο τομέα στη χώρα μας, με χαρακτηριστι-
κότερο παράδειγμα τη ΔΕΗ.

Σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του ΕΦΚΑ ως Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να μην εξυπη-
ρετούνται οι πολίτες. Ο ΕΦΚΑ πρέπει να γίνει ένας οργανισμός 
ο οποίος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ελλήνων 
πολιτών. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει με ευχές. Απαιτούνται 
συγκεκριμένα μέτρα τα οποία καθιερώνουν κίνητρα και κυ-
ρώσεις για τους υπαλλήλους και παράλληλα προωθούν τομές 
διοικητικού εκσυγχρονισμού, για να γίνει ένας ΕΦΚΑ καινούρ-
γιος, πιο αποτελεσματικός πιο παραγωγικός και κυρίως πιο 
φιλικός στους ασφαλισμένους».
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, σημείωσε: «Η προσπά-
θεια που καταβάλλεται για τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ είναι διαρκής. Ο οργανισμός οφείλει να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών για 
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας 
του. Με το νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε στο υπουργικό 
συμβούλιο, επιχειρείται η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας και 
διοικητικής αυτοτέλειας στον φορέα και η εισαγωγή σύγ-
χρονων μεθόδων διακυβέρνησης. Προβλέπεται η παροχή 
κατάλληλων κινήτρων στο προσωπικό και τα διευθυντικά 
στελέχη, η ορθολογική οργάνωση του φορέα, η ανανέωση 
και η ενίσχυση του προσωπικού του και η αξιοποίηση της ακί-
νητης περιουσίας του. Στόχος μας είναι ο ενιαίος ασφαλιστικός 
φορέας της χώρας να γίνει μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία 
που θα ανταποκρίνεται με συνέπεια στις διαρκώς αυξανόμε-
νες απαιτήσεις του ρόλου του. Έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει 
να γίνουν ακόμα περισσότερα».

Ένας νέος μόνιμος σεισμολογικός σταθμός εγκαταστάθηκε από 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) στα Νικιά της Νισύρου, 
σε ειδικά διαμορφωμένο κοίλωμα βράχου, στο χείλος της ηφαι-
στειακής καλδέρας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο σταθμός, ο οποίος διαθέτει ευρυζωνικό αισθητήρα, εγκατα-
στάθηκε σε θέση που δημιούργησε και παρείχε ο Δήμος Νισύ-
ρου. Αρχικά (από τις 15/1/2021) είχε εγκατασταθεί δοκιμαστικά 
σε άλλη προσωρινή θέση στον οικισμό.

Τα νέα δεδομένα είναι πλέον διαθέσιμα στο Γεωδυναμικό Ινστι-
τούτο, στο Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο και στον Εθνικό 
κόμβο EIDA. Ο σταθμός αυτός είναι ο δεύτερος σεισμολογικός 
σταθμός του ΕΑΑ στο ηφαίστειο του νησιού.

Ομόφωνα ψηφίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ 
η «Μελέτη για την 3η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής», σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδιασμού, τις οδηγίες της ΕΕ και 
της Κυκλικής Οικονομίας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τη χθεσινή απόφαση επικυ-
ρώνεται το νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων της 
Αττικής το οποίο στηρίζεται σε τρεις άξονες:
* Έμφαση στην καθολική ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών κα-
θώς και στην επαναχρησιμοποίηση
* Μαζική εκτροπή των βιοαποβλήτων από την ταφή, με δι-

ακριτή συλλογή και αποκεντρωμένο δίκτυο 10-15 μονάδων 
επεξεργασίας βιοαποβλήτων
* Χωροταξική δικαιοσύνη στην κατανομή των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργα-
σίας, με τη δημιουργία δικτύου Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας 
που θα περιλαμβάνουν 6 μονάδες επεξεργασίας, εκ των οποίων 
οι 4 είναι ήδη δρομολογημένες (το «Πράσινο Εργοστάσιο» στο 
ΕΜΑΚ, η ΜΕΑ Γραμματικού, ο διαγωνισμός για την οποία είναι 
σε εξέλιξη, καθώς και οι Μονάδες που θα κατασκευαστούν με 
ΣΔΙΤ και αφορούν τον Κεντρικό Τομέα και τον Πειραιά. Ενώ οι 
άλλες δύο θα δρομολογηθούν εντός του 2022).

Με το νέο ΠΕΣΔΑ το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ΕΔΣΝΑ (edsna.gr) «και την ολοκλήρωση/ υλοποίηση του 
συνόλου των έργων επεξεργασίας, τελειώνει οριστικά η ταφή 
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής και η Αττική γυρίζει σελίδα και 
περνά στην εποχή της υιοθέτησης των κανόνων της κυκλικής 
οικονομίας», υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος.
Τέλος, με την ανάρτηση ξεκινά η περίοδος διαβούλευσης ενώ το 
νέο ΠΕΣΔΑ θα διαβιβαστεί άμεσα στο ΥΠΕΝ για γνωμοδότηση 
και στη συνέχεια θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Αττικής.
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Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Προς τελική έγκριση τα νέα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης
Έως τέλος του χρόνου η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
«Η Ελλάδα είναι πλέον ιδιαίτερα ελκυστικός επενδυτικός προ-
ορισμός για τους ξένους επενδυτές και έχει δημιουργηθεί ένα 
μοναδικό παράθυρο επενδυτικής και αναπτυξιακής ευκαιρίας 
το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο».
   Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Γιάννης Τσακίρης, στην συνάντηση εργασίας που διοργά-
νωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, 
πρώην ΤΑΝΕΟ) και η ΕΥ, σε συνεργασία με την Ένωση Ελ-
ληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA) με 
θέμα «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων: Ευρωπαϊκές χρηματο-
δοτήσεις με επιχειρηματικά κεφάλαια».
Σύμφωνα με ανακοίνωση, στη συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε πρόσφατα, στο ιστορικό κτήριο του ΕΒΕΑ επί της οδού 
Αμερικής, ο υφυπουργός τόνισε ότι, η Ελλάδα είναι πλέον 
ιδιαίτερα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για τους ξένους 
επενδυτές και έχει δημιουργηθεί ένα μοναδικό παράθυρο 
επενδυτικής και αναπτυξιακής ευκαιρίας, το οποίο θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί στο έπακρο.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τσακίρης προανήγγειλε ότι 
τα νέα προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης 
βρίσκονται σε στάδιο τελικής έγκρισης από την ΕΕ και μέχρι το 
τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα έχει βγει η πρώτη πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Τόνισε ότι, η «ευρωπαϊκή σφραγίδα», πέραν της χρηματο-
δότησης, αποτελεί μια εγγύηση αξιοπιστίας των projects, 
δημιουργεί ιδιαίτερη δυναμική γύρω από τις συγκεκριμένες 
επιχειρηματικές ιδέες, καθώς η ευρωπαϊκή αξιολόγηση δεν 
τους δίνει μόνον ώθηση, αλλά και τις βάζει στο ραντάρ των 
επενδυτών.
Ο πρόεδρος της ΕΑΤΕ, καθ. Χάρης Λαμπρόπουλος αναφέρθη-
κε στη συνεργασία που υπάρχει με τον υφυπουργό, για την 
αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται για τις ελλη-
νικές επιχειρήσεις. Έδωσε έμφαση επίσης στη στρατηγική συ-
νεργασία με τη Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα (BPI France), 
καθώς και στο ότι η ΕΑΤΕ συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό 
διάλογο, αλλά και στην προσπάθεια στήριξης των scale up 
επιχειρήσεων. Ανέφερε, τέλος, ότι η επιτυχία της ΕΑΤΕ είναι 
η εν γένει ανάπτυξη του οικοσυστήματος επενδυτικών κεφα-
λαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, γι’ αυτό και θα συνεχι-
σθούν οι δράσεις που παρέχουν τεχνογνωσία και πρόσβαση 
σε νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες. 
Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤΕ, Αντιγόνη Λυμπερο-
πούλου επισήμανε από την πλευρά της, ότι η ΕΑΤΕ, με το 
σημαντικό εύρος προσκλήσεων που διαθέτει, είναι ανοικτή 
σε φιλόδοξες και ρεαλιστικές προτάσεις. Επιδιώκει να λειτουρ-

γήσει ως μια πλατφόρμα συμπράξεων και συνεργασίας για 
την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών ιδεών και τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών 
Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA) Γιάννης Πα-
παδόπουλος υπογράμμισε την σημαντική ανάπτυξη των 
εταιριών επιχειρηματικών κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα, καθώς τα υπό διαχείριση κεφάλαιά τους ξε-
περνούν σήμερα το 1,5 δισ. ευρώ, έχοντας πραγματοποιήσει 
επενδύσεις που έχουν προσελκύσει πλήθος διεθνών επενδυ-
τών, ενισχύοντας την απασχόληση αλλά και εξωστρέφεια 
και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 
Σημείωσε ότι, κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς, δι-
αδραματίζουν οι διαχειριστές κεφαλαίων με τις σημαντικές 
επενδύσεις και τις αποδόσεις που πέτυχαν διαχρονικά, καθώς 
επίσης και η δημιουργία σειράς νέων επενδυτικών εργαλείων 
για την αγορά venture capital-private equity (VC/PE) σε όλο 
το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας τα τελευταία 
δύο χρόνια. Καταλήγοντας, τόνισε την ανάγκη να στηριχθεί 
και να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της αγοράς VC/PE.  
Με τη σειρά του, ο Τάσος Ιωσηφίδης από την ΕΥ, τόνισε ότι 
η πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε εξωτερική 
χρηματοδότηση ήταν ανέκαθεν κρίσιμη για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς τους και ότι η συγκεκριμένη περί-
οδος αποτελεί ιδανική συγκυρία, καθώς τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της E.Ε. προσφέρουν ευκαιρίες άμεσης χρη-
ματοδότησης για όλους τους κλάδους, όλους τους τύπους 
οργανισμών και για κάθε είδους έργα. Παράλληλα, σημείωσε 
ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν και μια ιδιαίτερα 
ελκυστική λύση για τους διαχειριστές κεφαλαίων, καθώς 
υποστηρίζουν τις επενδύσεις τους, πολλαπλασιάζουν την 
αξία τους, μειώνουν το ρίσκο και παρέχουν ρευστότητα. Ο κ. 
Ιωσηφίδης κατέληξε ότι, στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγ-
γισης, η ΕΥ έχει προσαρμόσει έγκαιρα τις υπηρεσίες της, έτσι 
ώστε να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές επιχορηγήσεων 
και χρηματοδότησης για επενδυτικά ή επιχειρηματικά σχέδια, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.
Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, ο Βασίλης Τσιάμης, Associate 
Partner στο τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και 
Συναλλαγών της EY Ελλάδος και επικεφαλής υπηρεσιών 
πρόσβασης σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, 
προχώρησε σε μία επισκόπηση των ευρωπαϊκών χρηματο-
δοτικών προγραμμάτων. Ο ομιλητής εξήγησε ότι η ευρωπαϊ-
κή χρηματοδότηση χωρίζεται σε άμεση και έμμεση (όπως το 
ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), αναλύ-

οντας το δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 της Ε.Ε., ύψους 
1,82 δισ. ευρώ, που επικεντρώνεται μεταξύ άλλων σε τομείς 
όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η βιωσιμότητα, το περιβάλλον, 
οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας και η καινοτομία.
Ο κ. Τσιάμης, επικέντρωσε την ομιλία του στις ευκαιρίες που 
παρέχουν τα προγράμματα άμεσης χρηματοδότησης της Ε.Ε. 
και ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι άμεσες χρηματοδοτήσεις της 
Ε.Ε. είναι ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο στο μενού των 
διαθεσίμων επιλογών, τόσο για τις επιχειρήσεις όποιου μεγέ-
θους, όσο και για τους επενδυτές». 
Στη συνέχεια, ο Δρ. Γιώργος Τζαμτζής, Senior Consultant στο 
τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, 
Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρη-
ματοδότησης της EY Ελλάδος, παρουσίασε τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τις μικρές και μεσαίες (ΜμΕ), 
αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ανέλυσε το 
πρόγραμμα Horizon Europe, ύψους 95,5 εκατ. ευρώ για τον 
ορίζοντα 2021-2027, το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την 
έρευνα και την καινοτομία από την Ε.Ε., που στοχεύει, τόσο 
να απαντήσει σε παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική 
αλλαγή, αλλά και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο ομιλητής εξήγησε ότι η χρημα-
τοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχεται έπειτα 
από διαγωνιστική διαδικασία που αφορά έργα ανάπτυξης 
νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, που αξιολογούνται βάσει 
τριών κριτηρίων - αριστεία, αντίκτυπος και εφαρμογή - ενώ 
καλύπτει με μορφή επιχορήγησης, ποσοστό προϋπολογισμού 
των έργων από 60% έως και 100%.
Τέλος, ο Δρ. Τζαμτζής, αναφέρθηκε στα εργαλεία χρηματοδό-
τησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC), όπως 
το EIC Accelerator, που στοχεύει στην υποστήριξη νεοφυών 
επιχειρήσεων και ΜμΕ για την ανάπτυξη καινοτομίας υψηλού 
αντικτύπου. Πιο συγκεκριμένα, ο ομιλητής εξήγησε ότι το EIC 
Accelerator προσφέρει συνδυασμό επιλογών χρηματοδότη-
σης, τόσο με τη μορφή επενδύσεων (τουλάχιστον 0,5 εκατ. 
ευρώ και έως 15 εκατ. ευρώ) για τη μεγέθυνση ΜμΕ, όσο και 
με τη μορφή επιχορηγήσεων (έως 2,5 εκατ. ευρώ) για την 
υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συνδυα-
σμό αυτών. Κλείνοντας, ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή χρηματο-
δότηση καλύπτει το κενό μεταξύ δημόσιας χρηματοδότησης 
και χρηματοδότησης ιδιωτικών κεφαλαίων, και λειτουργεί 
συνδυαστικά με επιχειρηματικά κεφάλαια, μειώνοντας το ρί-
σκο των επενδύσεων.
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ  

Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ

ΚΑΤΑ 23,5% ΑΥΞΗΘΗΚΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ   

Παρατείνεται για ένα επιπλέον χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 2022 (από 31.12.2021 που ισχύει σήμερα), η προ-
θεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 
και 3908/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου για τις στρατηγικές 
επενδύσεις και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η παράταση δίνεται λόγω 
αδυναμίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των επενδυτικών 
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 
3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) εξαιτίας των δυσχε-
ρειών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού.
Επίσης, με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι δεν υπόκειται 
σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ 
του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια 
του Δημοσίου ή τρίτων, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο 
πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ της δράσης 
για την «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και 
φοροτεχνικών υπηρεσιών» και παρατείνεται η διάρκεια ισχύος 

του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, της 
ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδο-
τούμενών από το ΕΣΠΑ της δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση 
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορί-
ου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 
καταστήματος» μέχρι να ολοκληρωθεί η δράση.
Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η χωρίς καθυστέρηση καταβολή 
του συνόλου της ενίσχυσης στους δικαιούχους της συγχρημα-
τοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσε-
ων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» για την 
επίτευξη του σκοπού της.
Παρατείνονται οι όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντιση-
πτικών
Παρατείνονται έως 31 Μαρτίου 2022 (λήγουν την 31η.12.2021) 
οι ειδικοί όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών για 
την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «με την αξιολογούμενη 
ρύθμιση επιδιώκεται η παράταση της δυνατότητας των επιχει-
ρήσεων που ήδη κατέχουν άδεια παραγωγής φαρμακευτικών 
ή καλλυντικών προϊόντων και μόνο ως προς την παραγωγή 

απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση, 
είτε σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των 
οποίων η διάθεση στην αγορά και η χρήση διέπονται από τον 
Κανονισμό ΕΕ 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 (L 167), σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, να συνεχίσουν 
να παράγουν αυτά σε επαρκείς ποσότητες.
Η διατήρηση των υψηλών επιπέδων παραγωγής των προϊ-
όντων αυτών είναι επιβεβλημένη, εξαιτίας της αύξησης των 
κρουσμάτων και της συνέχισης της πανδημίας, ώστε να απο-
φευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης της αγοράς από τα ανωτέρω προϊ-
όντα αντισηψίας πρώτης ανάγκης.
Υπό τα δεδομένα αυτά, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
περαιτέρω διασποράς της νόσου του κορανιού-COVID 19, αλλά 
και η εξασφάλιση επαρκούς προσφοράς για την κάλυψη της 
υψηλής ζήτησης καθιστούν τη ρύθμιση για την παράταση της 
δυνατότητας συνέχισης της παραγωγής αναγκαία».
Τέλος, στη τροπολογία προβλέπεται ότι επανιδρύεται στο 
Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών 
Ερευνών (ΙΒΕ) και μετονομάζεται το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής 
Έρευνας (ΙΠΕ) σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΓ).

Τον στόχο της κυβέρνησης για υπαγωγή στον αναπτυξιακό 
νόμο των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων εντός 60 
ημερών, επιβεβαίωσε εκ νέου χθες ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας 
διαδικτυακά στο υβριδικό 3ο συνέδριο για τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις (3rd Family Business Conference), που πραγματο-
ποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
«Στόχος είναι η υπαγωγή στον νόμο να μην ξεπερνά τις 60 ημέ-
ρες και ταυτόχρονα με μια δηλωτική πράξη, χωρίς να υπάρχει 
καθυστέρηση των ομάδων ελέγχου του Υπουργείου, να ολο-
κληρώνεται το επιχειρηματικό σχέδιο», σημείωσε ο κ. Παπανα-
θάσης και υπενθύμισε ότι ο νέος νόμος, στο πλαίσιο του οποίου 
θα υφίστανται ειδικά καθεστώτα για τις μικρομεσαίες και οικο-
γενειακές επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε διαδικασία διαδοχής, 
«έρχεται πολύ σύντομα».
«Πέραν των φορολογικών διευκολύνσεων (για τη διαδοχή), 
που γίνονται μέσα από την απαλλαγή του φόρου μεταβίβα-
σης, δημιουργούμε και ιδιαίτερα καθεστώτα, που μπορούν να 

απασχολήσουν τις νέες γενιές των οικογενειακών επιχειρήσε-
ων, έτσι ώστε σε περίπτωση που υπάρχει μια διαφοροποίηση, 
μια επιλογή από νέους να επιχειρήσουν με ένα αντικείμενο, το 
οποίο να προσθέτει ή να διαφοροποιεί το παραγωγικό μοντέλο 
που υπάρχει στην οικογενειακή επιχείρηση, να έχουν ιδιαίτερη 
επιχορήγηση, και να στηρίζονται στην έναρξη της επιχειρημα-
τικής τους δραστηριότητας. Αυτή η επιχορήγηση θα μπορεί να 
συμπληρώσει δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε και 
να πετύχουν μηδενικό επιτόκιο, αλλά και επιχορήγηση, που θα 
τούς επιτρέψει να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ώστε 
να είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους», 
υπογράμμισε.
Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα, για να δημιουργηθεί ένα πακέτο στήρι-
ξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως αυτών που επιθυ-
μούν να υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, με ένα εγγυοδοτικό 
πρόγραμμα, «γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες που 
υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα με το θέμα της εγγυοδοσίας, 

έτσι ώστε να μπορέσουν οι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχει-
ρήσεις να λάβουν μια εγγύηση για να καλύψουν την αρχική 
ανάγκη για τη δανειοδότησή τους».
Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ακόμα πως οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, που ήδη απόλαυσαν σημαντικότατο ποσοστό των 
πόρων, ύψους 43,3 δισ. ευρώ, που «πέφτουν» στην οικονομία 
από την αρχή της πανδημίας (2020-2022), θα ωφεληθούν και 
από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Συμπλήρωσε πως 
οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 98% 
του συνόλου, αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για την 
ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης. Το 3rd Family Business 
Conference τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος (ΣΒΕ), του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών (ΕΒΕΑ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πω-
λήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), του Ελληνογερμανικού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Ινστιτούτου Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (CRI), ενώ αποκλειστικοί χρυσοί χορηγοί 
του είναι η Alpha Bank και η EY Ελλάδος.

Νέα σημαντική αύξηση, της τάξης του 23,5% σημείωσε ο γενι-
κός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώ-
ριας και εξωτερικής αγοράς) τον Οκτώβριο εφέτος σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020, έναντι μείωσης 
6,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δει-
κτών το 2020 με το 2019.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος αυτή στο κόστος παραγω-
γής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές 
των δεικτών των επιμέρους αγορών:
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγο-
ράς κατά 35,3%, και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς 

κατά 20,1%.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,3% τον 
Οκτώβριο 2021 σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 
2021, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοι-
χη σύγκριση των δεικτών το 2020.
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ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ  ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ CSR HELLAS  

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Στην αξιοποίηση του ακινήτου των πρώην αποθηκών του 
ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύρο προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω διεθνούς 
πλειοδοτικού διαγωνισμού, αναφέρει το ΑΠΕ=ΜΠΕ.
Με έκταση σχεδόν 3.300 τ.μ. και συντελεστή δόμησης 3, το 
ακίνητο δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης κτιρίων με συνολικό 
εμβαδόν που μπορεί να προσεγγίσει τα 10.000 τ.μ. Ενδείκνυται 
για κτίρια γραφείων, κατοικίες, καθώς και υπηρεσίες υγείας, 
δεδομένης και της πλεονεκτικής θέσης του σε κοντινή απόστα-
ση από δύο σταθμούς μετρό, Ταύρο και Πετράλωνα, και έναν 
σταθμό του Προαστιακού. Επιπρόσθετα, η εύκολη πρόσβαση 

από μεγάλους οδικούς άξονες (Πειραιώς, Χαμοστέρνας) και η 
εγγύτητα με αυτούς, ενισχύει τη δυνατότητα εμπορικής χρήσης 
του ισογείου.
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, στα σχεδόν 80 χρόνια ζωής το ακίνη-
το των πρώην αποθηκών του ΕΟΜΜΕΧ πέρασε από διάφορες 
φάσεις λειτουργίας και χρήσεων. Τα τελευταία χρόνια παρέμεινε 
ως μια ανενεργή αποθήκη σε ένα μεγάλο οικόπεδο.
Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο στον Δήμο Μοσχά-
του - Ταύρου έχει επιτρεπόμενες χρήσεις γης «Πολεοδομικού 
Κέντρου», από τις οποίες προκύπτουν σημαντικές δυνατότητες 

αξιοποίησης, παρέχοντας στους υποψήφιους επενδυτές την 
ευκαιρία να επιλέξουν μέσα από μια ευρύτατη λίστα τον πιθανό 
τρόπο ανάπτυξής του.
Στο ακίνητο βρίσκεται χαρακτηρισμένο ένα κτίριο ως νεότερο 
μνημείο με εμβαδόν 837 τ.μ., το οποίο, μετά την αποκατάστα-
σή του θα αποτελέσει τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή και 
σημείο αναφοράς ανάλογα με τις χρήσεις που θα δεχθεί (π.χ. 
χρήσεις πολιτισμού, εστίασης κ.ά.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση, με την ημερομηνία 
υποβολής προσφορών να έχει οριστεί για τις 10 Μαρτίου 2022.

Λύση σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής Μετεώρων, 
αλλά και στον Δήμο Παύλου Μελά, δίνει η τροπολογία που 
κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή και προβλέπει τη δυνα-
τότητα να παραχωρηθεί σε κατοίκους της περιοχής Μετεώ-
ρων του Δήμου Παύλου Μελά, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, έκταση ενός αρτίου οικοπέδου για τις εκτάσεις 
που τώρα κατέχουν, αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός 
Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, σημειώνει το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με την τροπολογία τίθενται μια σειρά από προϋποθέσεις, με 
σκοπό την πολεοδομική τακτοποίηση του οικείου Δήμου και 
τον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής προς 
εξασφάλιση της λειτουργικότητας των οικισμών, μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
«Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τη θητεία μου στο 
τότε Υπουργείο Περιβάλλοντος και κορυφώθηκε με την κοινή 

μας επίσκεψη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέ-
λιο Πέτσα στο Δήμο Παύλου Μελά και ολοκληρώνεται, χάρη 
και στην ουσιαστική βοήθεια του Υφυπουργού Χωροταξίας 
και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά και του Γενικού 
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος 
Ευθύμιου Μπακογιάννη. Αποδείχτηκε, έτσι, ότι μιλάμε με 
έργα», επισημαίνει ο κ. Καλαφάτης.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB διευρύνει τις συνεργα-
σίες και τις συμμετοχές της σε εθνικά, αλλά και διεθνή δίκτυα, για 
τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσα από πολλα-
πλά και καινοτόμα εργαλεία, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ως νέο, κύριο μέλος της CSR HELLAS, η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την υψηλή κοινωνι-
κή και περιβαλλοντική της ευθύνη, τις αρχές πάνω στις οποίες 
λειτουργεί, παράγοντας αξία για την επιχειρηματική κοινότητα» 
σημειώνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της CSR HELLAS είναι η διάδοση και 
εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην στρα-

τηγική λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών.
Από την πλευρά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσα 
από την συμμετοχή της, επιδιώκει να συμβάλλει ενεργά στην 
υλοποίηση πρωτοβουλιών και συλλογικών δράσεων για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, 
προωθώντας -μεταξύ άλλων- συμπράξεις και συνεργασίες με-
ταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Κοινός στόχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και μέρος 
του στρατηγικού σχεδιασμού της CSR HELLAS, όπως υπογραμ-
μίζεται, είναι η προαγωγή ιδεών και επιχειρηματικών πρακτι-
κών που ενισχύουν και ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα 

και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με άξονα την βιωσιμό-
τητα και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Καθώς η ενσωμάτωση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης προσδίδουν στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπενθυμίζει ότι κεντρική 
στρατηγική της είναι η στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότη-
τας μέσα από πολλαπλά και καινοτόμα εργαλεία, ώστε ο επιχει-
ρηματίας να γίνει πιο εξωστρεφής, σύγχρονος και κυρίως αντα-
γωνιστικός τόσο στην χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Δήμος που εφαρμόζει πρωτοποριακό σύστημα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης είναι αναγνωρισμένα ο δήμος Ρεθύμνης, όπως 
επισημάνθηκε στο 13ο OTS -Open Technology Services- Forum, 
συνέδριο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις «Έξυπνες πό-
λεις», το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο συνέδριο που πραγματοποιή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρό-
σωποι των Περιφερειών, της τοπικής αυτοδιοίκησης με προηγ-
μένο ψηφιακό σύστημα υπηρεσιών, πανεπιστήμια, υπουργεία 
και επιχειρήσεις πληροφορικής, οι εκπρόσωποι του δήμου 
Ρεθύμνης παρουσίασαν την ψηφιακή μετάβαση του δήμου Ρε-
θύμνης μέσα από τη χρήση έξυπνων συστημάτων. Ο δήμος στο 
πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ψηφιακού 
του εκσυγχρονισμού, έδωσε όπως αναφέρθηκε, έμφαση στα 
σύγχρονα έργα πληροφορικής που υλοποίησε, και αφορούν: 
«Στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Αιτημάτων Πολιτών, που παρέ-
χει πάνω από 65 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση 
αιτημάτων δημοτών, μέσω Η/Υ ή μέσω εφαρμογής, στο σύ-
στημα ηλεκτρονικής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών, στην 
εφαρμογή για έξυπνα κινητά «Δημότης Ρεθύμνου» (Android 
και iOS) μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να υποβάλλουν 

αιτήματα προς τις δημοτικές υπηρεσίες».
Επίσης ο δήμος Ρεθύμνης ακολουθώντας μέσω του εκσυγ-
χρονισμού του, την ολοκλήρωση της πορείας του ως έξυπνη 
πόλη με στόχο την εύκολη πρόσβαση του πολίτη στις υπηρεσίες 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παρέχει την υπηρεσία Live 
Streaming - Ζωντανές Αναμεταδόσεις, που επιτρέπει την ψη-
φιακή οπτικοακουστική μετάδοση των ανοιχτών διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα 
παρέχει το ασύρματο δίκτυο WiFi ελεύθερης πρόσβασης στο 
ίντερνετ που είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ελεύθερης 
πρόσβασης στο ίντερνετ στην χώρα (δημοσίου φορέα) με 
110 σημεία (Access points) διάσπαρτα στην πόλη με συνολι-
κή, πραγματική ταχύτητα, διαθέσιμη στο δίκτυο, που ξεπερνά 
τo 2.5 Gbps και συνδέσεις που φτάνουν τις 40.000 (μοναδικοί 
χρήστες) ανά μήνα.
Όπως παρουσιάστηκε στο συνέδριο, η δημοτική αρχή έχει 
επενδύσει: «Στην εφαρμογή διαχείρισης e-αιτημάτων σχολείων 
που εξυπηρετεί τόσο τα σχολεία όσο και τις αρμόδιες δημοτικές 
υπηρεσίες εξασφαλίζοντας τον καλύτερο προγραμματισμό ερ-
γασιών, την κεντρική διαχείριση αιτημάτων την άμεση ενημέ-
ρωση σχολείων για την κατάσταση των αιτημάτων τη μείωση 
των μετακινήσεων και την εξοικονόμηση χρόνου. Στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ψηφιοποίησης Εγγράφων που βελτίωσε την 
εσωτερική λειτουργία του δήμου και αποδείχθηκε πολύτιμο 
μέσο διακίνησης εγγράφων κι εξυπηρέτησης δημοτών κατά 
την περίοδο της πανδημίας καθώς και στο Σύστημα Διαχείρισης 
Εργασιών (workflow), το οποίο συνιστά βασικό εργαλείο ανά-
θεσης και διεκπεραίωσης όλων των ηλεκτρονικών αιτημάτων 
των δημοτών, εξασφαλίζοντας την πλήρη ηλεκτρονική τους 
εξυπηρέτηση».
Η δυνατότητα του δήμου, λόγω της ηλεκτρονικής του εναρ-
μόνισης με το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, επιβεβαιώθηκε 
κατά την περίοδο της πανδημίας, με την δυνατότητα ηλεκτρο-
νικών αιτημάτων προς την Υπηρεσία Δόμησης και αντίστοιχης 
εξυπηρέτησης των πολιτών. Επίσης στο συνέδριο παρουσιά-
στηκαν οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο δήμος σχετικά με την 
ηλεκτροκίνηση, την κυκλοφορία του πρώτου Ηλεκτρικού Λε-
ωφορείου που ταξινομήθηκε στην Ελλάδα σε στόλο δημόσιας 
συγκοινωνίας, το κοινόχρηστο σύστημα ηλεκτρικών πατινιών 
και ποδηλάτων, τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και τις «Έξυ-
πνες Εφαρμογές» που αφορούν τη διαχείριση της μετακίνησης 
στο Ρέθυμνο.
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Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ EXOYN 
ΑΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Γ. ΑΜΥΡΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΟΚΑΑ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΕΝΑΛΕΙΑ»

ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΗ e-BIKE FESTIVAL  

ΥΠΑΑΤ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 5 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΦΥΛΕΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΖΩΩΝ»    

Την θέση του ότι απαιτείται αναθεώρηση της δημοσιονομικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το φως και των φιλόδο-
ξων στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην κατεύθυνση της «πρά-
σινης» μετάβασης, εξέφρασε εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, παρεμβαίνοντας στη διαδικτυακή συζήτηση 
με θέμα «Climate change: An existential Crisis», σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως οι μέχρι 
πρότινος αυστηροί στόχοι του Συμφώνου Σταθερότητας μοιά-
ζουν πλέον απαρχαιωμένοι και σημείωσε ότι «θα χρειαστούμε 
περισσότερα κονδύλια». Τόνισε, δε, ότι η άσκηση εξεύρεσης 
ισορροπίας ανάμεσα στην χρηματοδότηση της «πράσινης» με-
τάβασης και στη δημοσιονομική πειθαρχία αναμένεται να είναι 
η κυρίαρχη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον 
επόμενο χρόνο.
Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες της χώρας μας στο πεδίο της 
«πράσινης» μετάβασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε 
πως εδώ και δύο χρόνια η κυβέρνηση του ανακοίνωσε την 
απόφασή της να τερματίσει τη λειτουργία όλων των λιγνιτικών 
μονάδων το αργότερο έως το 2028. Έδωσε, μάλιστα έμφαση 
στην πρόσφατη κατάθεση του κλιματικού νόμου, ως ενός 

μηχανισμού επιτήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και δια-
σφάλισης ότι ενδιάμεσοι στόχοι όπως η μείωση των εκπομπών 
ρύπων κατά 80% έως το 2040 θα τηρηθούν. Ο πρωθυπουρ-
γός χαρακτήρισε ορόσημο την δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης, επικαλούμενος τα 32 δισ. ευρώ, που θα 
εισρεύσουν στην Ελλάδα τα επόμενα 5 χρόνια. Τόνισε, δε, πως 
σημαντικό κομμάτι από τα 19 δισ. των επιχορηγήσεων θα κα-
τευθυνθεί στην «πράσινη» μετάβαση και συμπλήρωσε ότι θα 
αποβεί σημαντική και η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
Σε ό,τι αφορά στην εν εξελίξει ενεργειακή κρίση, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης των 
νοικοκυριών έναντι της αύξησης του φυσικού αερίου, αλλά και 
στη μεγάλη γεωπολιτική σημασία, που αποκτά συν τω χρόνω 
η Ανατολική Μεσόγειος ως εναλλακτική πηγή ενέργειας για την 
ΕΕ. «Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες μας ότι οι ΑΠΕ είναι αυτή 
τη στιγμή η φθηνότερη πηγή ενέργειας, καθώς και ότι η αύξη-
ση της τιμής του φυσικού αερίου δεν αποτελεί επιχείρημα πως 
πρέπει να συνεχίσουμε με τον άνθρακα» τόνισε χαρακτηριστικά 
ο κ. Μητσοτάκης. «Εάν δεν δαπανήσουμε κονδύλια για να αντι-
μετωπίσουμε την αύξηση των τιμών στην ενέργεια διακινδυ-

νεύουμε να «χάσουμε» τις κοινωνίες μας, καθώς η «πράσινη» 
μετάβαση θα αποδειχθεί εξαιρετικά επώδυνη, ιδίως για τους 
πλέον ευάλωτους», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός. Επέμεινε, 
δε πως οι πολιτικές της «πράσινης» μετάβασης θα πρέπει να 
έχουν έναν θετικό αντίκτυπο σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
πολίτες, να έχουν «χειροπιαστά αποτελέσματα», όπως είπε, χα-
ρακτηριστικά, ώστε να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή 
και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των κοινωνιών μας.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία της διαφορο-
ποίησης των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου των κρατών 
μελών της ΕΕ επικαλούμενος το μνημόνιο κατανόησης Ελλάδος 
και Αιγύπτου για το φυσικό αέριο καθώς και τη συμφωνία ηλε-
κτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. «Υπάρχει πολύ μεγάλη 
γεωπολιτική σημασία στα τεκταινόμενα στην Ανατολική Με-
σόγειο, η ΕΕ οφείλει να επιδείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη 
συγκεκριμένη περιοχή όχι ως χειρονομία αλληλεγγύης προς την 
Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά επειδή οι εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο θα είναι σημαντικές για την ενεργειακή σταθερότητα 
της Ευρώπης.

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κεντρικών Αγο-
ρών και Αλιείας στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου πραγματοποίησε 
πρόσφατα ο υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος 
Αμυράς και συναντήθηκε με εκπροσώπους του οργανισμού και 
της αστικής μη κερδοσκοπικής κοινωνικής επιχείρησης «Ενα-

λεία».
Αντικείμενο της συνάντησης, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπήρξαν 
οι δράσεις της «Εναλεία» και οι τρόποι με τους οποίους θα μπο-
ρούσαν πολιτεία και «Εναλεία» από κοινού να δράσουν ενάντια 
της πλαστικής ρύπανσης στη Μεσόγειο.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση η διοίκηση του Οργανισμού 
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στηρίζει και προωθεί τις δράσεις 
της «Εναλεία», αναγνωρίζοντας το έργο που πραγματοποιείται 
στο επίπεδο της μείωσης των ιχθυαποθεμάτων και της ρύπαν-
σης της θάλασσας από πλαστικό.

Ο δεύτερος σταθμός του e-bike Festival της ΔΕΗ στην Κεντρική 
Πλατεία της Λάρισας, πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 
27 - 28 Νοεμβρίου 2021, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη διάρκεια του φεστιβάλ, που θα «ταξιδέψει» σε 7 πόλεις της 
χώρας, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν περισ-
σότερα από 60 διαφορετικά μοντέλα ποδηλάτων με ηλεκτρική 
υποβοήθηση και παράλληλα να ενημερωθούν για όλες τις νέες, 
πράσινες και ψηφιακές υπηρεσίες ΔΕΗ.
Στη διήμερη εκδήλωση, παρουσιάστηκαν ποδήλατα τεχνολογί-
ας αιχμής από 20 κατασκευάστριες εταιρείες διεθνούς κύρους, 

ανάμεσά τους και η Λαρισινή, Οrient Bikes καθώς επίσης και 
προτάσεις από τον μεγαλύτερο πάροχο ΑΠΕ στην Ελλάδα, τη 
ΔΕΗ, για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μέσω των 
υπηρεσιών ΔΕΗ GreenPass, e-bill και e self-metering.
Η ειδικά κατασκευασμένη πίστα δοκιμών για ηλεκτρικά ποδή-
λατα αλλά και το παιχνίδι δεξιοτεχνίας με τα αναμνηστικά δώρα 
προσέλκυσαν επισκέπτες κάθε ηλικίας ενώ δεκάδες παιδιά 
συμμετείχαν σε μαθήματα ασφαλούς οδήγησης και τεχνικής 
συμβατικού ποδηλάτου.
Στον δεύτερο σταθμό του ΔΕΗ e-bike Festival, παραβρέθηκαν 

μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Λάρισας για τη Βιώσιμη Κινητι-
κότητα κ. Ντίνος Διαμάντος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λάρισας και υπεύθυνος για ταΣχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας κ. Δημήτρης Τάχος, εκπρόσωποι Τοπικών Φορέ-
ων και ΜΜΕ, στελέχη της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, Λαρισαίοι φίλοι 
του ποδηλάτου, οικογένειες με μικρά παιδιά και επισκέπτες της 
πόλης.
Το ΔΕΗ e-bike Festival, συνεχίζει το ταξίδι του στο νησί της Κω, 
το Σαββατοκύριακο 11 - 12 Δεκεμβρίου 2021.

Περίπου 5.000.000 ευρώ μοιράζονται οι δικαιούχοι παραγωγοί 
της δράσης «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων». Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί στην 
προκαταβολή του 65% του συνολικού και η καταβολή του ολο-
κληρώθηκε χθες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών βρί-
σκεται σε εξέλιξη για τους 880 δικαιούχους οι οποίοι θα λάβουν 
4.949.009,86 ευρώ. Τα στοιχεία υπολογισμού του ποσού για 
τον κάθε έναν από αυτούς, έχουν αναρτηθεί σε αναλυτικούς 
πίνακες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://p2.dikaiomata.

gr/M1019.
Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβου-
λεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγγραφή και Πρόσβαση στις 
Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ».
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤO ΠΡΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2023   

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

INTRACOM HOLDINGS: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 336,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021      

ΟΜΟΛΟΓΟ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το κτίριο που θα στεγάζει 4 σωματεία ΑμεΑ (Aμυμώνη, Ερμής, 
Νίκη, και Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας - ΣΑμ-
ΣΚΠ) θα είναι το πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί στο Ελληνικό, 
στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη 
που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το έργο θα ξεκινήσει να κατα-
σκευάζεται την άνοιξη του 2022 και η ολοκλήρωση του αναμέ-
νεται στο πρώτο εξάμηνο του 2023.
Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα, πρόκειται για ένα 
σύγχρονο, πρωτοποριακό σε διεθνές επίπεδο κτίριο βιώσιμου 
σχεδιασμού και ο στόχος που τέθηκε εξαρχής ήταν να ανταπο-
κρίνεται απόλυτα και με σεβασμό στις ουσιαστικές και λειτουρ-
γικές ανάγκες των πολιτών ΑμεΑ στους οποίους απευθύνεται.

Το έργο, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει περάσει μέσα από μια 
εξαιρετικά σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία σχεδιασμού και 
αδειοδότησης κατά την οποία η Lamda κατάφερε να υπερβεί 
πολλά εμπόδια και να προχωρήσει αποφασιστικά στην υλοποί-
ηση του έργου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η ανάγκη με-
τατόπισης υφιστάμενου κεντρικού αγωγού απορροής όμβριων 
υδάτων που βρέθηκε στο χώρο. Οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν 
τον Σεπτέμβριο του 2021 και ολοκληρώνονται τον Δεκέμβριο, 
ενώ η μελέτη που εκπονήθηκε από τη Lamda έπρεπε να θεωρη-
θεί από τη διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής 
και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Ως ενδεικτικά στοιχεία του πολύ μεγάλου όγκου μελετών και 

αδειοδοτήσεων αναφέρεται ότι απαιτήθηκαν πάνω από 10 
μελέτες (μεταξύ άλλων βιώσιμου σχεδιασμού, μεταφοράς 
αγωγών, υψομετρική κά). Επίσης απαιτήθηκε επικοινωνία 
και συνεργασία με πλήθος φορέων του Δημοσίου και ευρύτε-
ρου δημοσίου τομέα όπως ΚΑΣ, ΚΕΣΑ, υπουργείο Υποδομών, 
υπουργείο Οικονομικών, υπουργείο Εργασίας, υπουργείο Υγεί-
ας, Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου, Αττικό Μετρό.
Η ανέγερση ενός νέου κτιρίου για συμπολίτες μας που έχουν 
ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας, στον χώρο όπου θα αναπτυχθεί 
το Ελληνικό, αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση του οράματος 
της Lamda ότι το Ελληνικό θα ωφελήσει όλη την ελληνική κοι-
νωνία.

«Στηρίζουμε την ισχυρή θέληση για μετασχηματισμό των ΕΛΠΕ 
στον νέο ενεργειακό χάρτη και συμβάλλουμε στην προσαρμο-
γή του στις νέες απαιτήσεις, στην επέκταση των ΑΠΕ και στην 
επίτευξη του προγράμματος Vision 2025». Αυτό σημείωσε ο 
πρόεδρος του πανελλήνιου σωματείου εργαζομένων στα Ελ-
ληνικά Πετρέλαια, Παναγιώτης Οφθαλμίδης, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξη Τύπου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Περνάμε σε μία νέα εποχή που θα αφήσει το αποτύπωμά της 
και θα αφορά πράσινα προϊόντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, 
προσθέτοντας ότι η διείσδυση των ΑΠΕ στην εταιρεία θα φθάσει 
άμεσα στο 25%.
«Ως ένας μεγάλος όμιλος στη ΝΑ Ευρώπη, μπαίνουμε δυναμικά 
στο παιχνίδι», τόνισε ο κ. Οφθαλμίδης και επισημαίνοντας ότι 

ο ενεργειακός μετασχηματισμός στη χώρα πρέπει να γίνεται με 
προσεκτικά βήματα, με σχεδιασμό, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις 
ως προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι εργαζόμενοι υπερασπίζονται τον δημό-
σιο χαρακτήρα των ΕΛΠΕ, που προϋποθέτει την αποφασιστική 
συμμετοχή του Δημοσίου στη μετοχική σύνθεση και τη διοίκη-
ση των ΕΛΠΕ. Όπως είπε, «προστατεύουμε τα δικαιώματα και 
συμφέροντα των εργαζομένων». «Θα διαφυλάξουμε ως κόρη 
οφθαλμού τον δημόσιο χαρακτήρα των ΕΛΠΕ», συμπλήρωσε.
Επιπλέον, επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή των εκ-
προσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ της νέας εταιρείας συμμε-
τοχών (holding ΕΛΠΕ ΑΕ). «Η συμβολή των εργαζομένων ήταν 

πάντα θετική σε κάθε ενέργεια που διασφάλιζε τα συμφέροντά 
τους αλλά και τα συμφέροντα της εταιρείας», υπογράμμισε ο κ. 
Οφθαλμίδης.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Προσωπικού ΕΚΟ (ΠΕΠΕΚΟ), Σάκης Σπυράντης, ανέφερε 
ότι η πρόταση για συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομέ-
νων με δύο θέσεις στο ΔΣ δεν έχει συντεχνιακό χαρακτήρα, αλλά 
πρόκειται για ευρωπαϊκή καλή πρακτική που θα διασφαλίσει 
την καλή λειτουργία της εταιρείας.
Τέλος, σημειώνεται ότι στη συνέντευξη Τύπου δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στις προοπτικές των ΑΠΕ, του υδρογόνου, αλλά και της 
διύλισης για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Ενοποιημένες πωλήσεις 336,1 εκατ. ευρώ παρουσίασε η 
Intracom Holdings στο εννεάμηνο του 2021, έναντι πωλήσε-
ων 312,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 
7,5%, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλ-
θαν στα 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ στο περυσινό 
εννεάμηνο, αυξημένα κατά 9,4%.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι καθυστερήσεις στην 
έναρξη υλοποίησης νέων κατασκευαστικών έργων, καθώς και 
οι χαμηλοί ρυθμοί δημοπράτησης νέων έργων, ως αποτέλεσμα 
της πανδημίας, συνέχισαν να επηρεάζουν τα βασικά μεγέθη 
του Ομίλου και κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2021, 
μέσω της επίδρασης στην κατασκευαστική του δραστηριότητα. 
Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο του έτους παρουσιάζει βελτίωση σε 

σχέση με το αντίστοιχο του 2020, μετριάζοντας τις μέχρι σήμερα 
απώλειες. Η τεχνολογική δραστηριότητα του Ομίλου, μέσω της 
Intracom Defense και Intrasoft International, δεν υφίσταται επί-
δραση λόγω της πανδημίας.
Σε αποτέλεσμα των παραπάνω, οι πωλήσεις του Ομίλου δια-
μορφώθηκαν σε 336,1 εκατ. ευρώ έναντι 312,6 εκατ. ευρώ 
το εννεάμηνο 2020, και η λειτουργική κερδοφορία EBITDA δι-
αμορφώθηκε σε 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το αντί-
στοιχο διάστημα του 2020. Οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών, 
δημιουργούν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση στο κόστος 
παραγωγής των τεχνικών έργων, επιβαρύνοντας τα αποτελέ-
σματα της Ιntrakat ενώ αναμένεται να έχουν περιορισμένη μόνο 
επίδραση στα περιθώρια της Intracom Defense. Η απορρόφη-
ση χρηματοδοτικών πόρων μέσω προγραμμάτων ΣΕΣ και του 

Ταμείου Ανάπτυξης, όπως επίσης και η θέσπιση διαδικασίας 
αναθεώρησης τιμών έργων, αναμένεται να βελτιώσουν άμεσα 
τους όρους παραγωγής των έργων που εκτελούνται και την 
αντίστοιχη κερδοφορία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.
Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 201 εκατ. ευρώ 
μειωμένος κατά 3,9 εκατ. ευρώ. Στις 30/9/2021, το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο συμβάσεων της Intrasoft International ανερχόταν σε 
875 εκατ. ευρώ, της Intracom Defense σε 95 εκατ. ευρώ και της 
Intrakat σε 419 εκατ. ευρώ ενώ έως σήμερα ο Όμιλος Intrakat 
έχει μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα ύψους 382 εκατ. ευρώ για τα 
οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποί-
ησής τους.

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 300 εκατ. ευρώ 
προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως ανακοινώθηκε χθες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσι-
σε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με 
ρήτρα αειφορίας, ποσού έως 300.000.000 ευρώ, με ελάχιστο 
ποσό τα 200.000.000 ευρώ, με διάρκεια επτά έτη. Επίσης, απο-
φάσισε τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς 
στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και την διάθεσή τους προς 

διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήμα-
τος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί με βάση το πλαίσιο ομολόγου 
συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας της εταιρείας το οποίο εγκρί-
θηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, θα είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας: www.gekterna.com και θα προβλέπει 
την προσαύξηση του επιτοκίου του ομολογιακού δανείου κατά 

0,20%, σε περίπτωση μη επίτευξης από την εταιρεία του στόχου 
αειφορικής επίδοσης.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και 
της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών θα διαμορφωθεί το 
προσεχές διάστημα, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν 
στις χρηματιστηριακές αγορές.
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ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ, 
ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Τι ειπώθηκε σε εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών
Σε λίγα χρόνια, η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού 
δεν θα υπάρχει, καθώς δεν θα υπάρχουν μη ψηφιακές 
εταιρείες, επισήμανε ο Stephan Mergenthaler, Head of 
Strategic Intelligence του World Economic Forum σε εκδή-
λωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με την υπο-
στήριξη της Qualco, με τίτλο «Changing Global Dynamics 
- Greece Leading into a new Era».
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Stephan 
Mergenthaler στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην τα-
χύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος. «Μπορεί σήμερα 
ακόμη να μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, σε λίγα 
χρόνια όμως αυτό δεν θα υπάρχει στην ατζέντα μας, καθώς 
οι εταιρίες που δεν θα έχουν προσαρμοστεί στην ψηφιακή 
εποχή δεν θα υπάρχουν πια». Ανέφερε στη συνέχεια ότι 
χρειαζόμαστε διαδραστικά μοντέλα, ώστε να γίνουμε μια 
πιο ανθεκτική κοινωνία και οικονομία, με την μετεκπαίδευ-
ση μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού σε παγκόσμιο 
επίπεδο να είναι απαραίτητη στην προσπάθεια αυτή.
Δίνοντας παραδείγματα από το παρελθόν, όπου εργαλεία 
όπως το cloud computing, φάνταζαν σε χώρες όπως η Ελ-
λάδα αδιανόητα, και που ταχύτατα ενσωματώθηκαν στην 
τεχνολογική αλλαγή που απαιτείται για την πρόοδο μιας 
χώρας, είπε ότι τελικά η τεχνολογία συμβάλλει στην οικο-
νομική και κοινωνική δραστηριότητα, με ταχείς ρυθμούς. 
«Η τεχνολογία μας βοηθά, όχι μόνο να βλέπουμε πώς ο 
κόσμος έχει αλλάξει από το παρελθόν στο παρόν, αλλά και 
να φανταζόμαστε με αρκετή ακρίβεια πώς θα αλλάξει και 
στο μέλλον», συμπλήρωσε. Στο σημείο αυτό, παρουσίασε 
το παράδειγμα της αύξησης του υδροφόρου ορίζοντα στην 
Σαγκάη της Κίνας και πώς θα αλλάξει το τοπίο την οικονο-
μική δραστηριότητα, ακόμη και το πως θα επηρεαστεί η 
αστικοποίηση μέσω ενός μοντέλου που ανέπτυξε το World 
Economic Forum με την Google.
Η τέταρτη τεχνολογική επανάσταση είναι μία πρόκληση για 
το μέλλον, που έχει μία πορεία με την μορφή καμπύλης, 
ενώ η «πράσινη» επανάσταση είναι μία πρόκληση που έχει 
πάρει τη μορφή μιας απότομης πλαγιάς, καθώς οι ανάγκες 
που προκύπτουν από την κλιματική κρίση (διατήρηση της 
παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1.5 βαθμό κελσίου κλπ.) 
είναι πολύ πιο απαιτητικές και άμεσες. Χρειαζόμαστε νέους, 
καινοτόμους τρόπους για αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
του περιβάλλοντος με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμε-
νων φορέων, είπε χαρακτηριστικά.
Στην συζήτηση, συμμετείχαν επίσης οι Αλέξης Πατέλης, 

σύμβουλος Οικονομικών του πρωθυπουργού, Olaf Kjelsen, 
πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, Νίκος Βέττας, πρόεδρος 
του ΙΟΒΕ, Ιωάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Θεό-
δωρος Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρ-
μακοβιομηχανίας, Βαγγέλης Καρκαλέτσης, επικεφαλής του 
τομέα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας του Ερευνητικού 
Κέντρου Δημόκριτος και Ορέστης Τσακαλώτος, εκτελεστι-
κός πρόεδρος της Qualco.
Την εκδήλωση προλόγισε η Μαρίλη Μέξη, σύμβουλος για 
την ψηφιακή εργασία και τις πολιτικές απασχόλησης, Διε-
θνής Οργάνωση Εργασίας, OHE. Η κα Μέξη μίλησε για την 
εξαιρετική συγκυρία στην οποία γίνεται η σημερινή εκδή-
λωση, δηλαδή στο κλείσιμο μιας δύσκολης χρονιάς λόγω 
της πανδημίας, αλλά και στο ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς 
με πολλές προκλήσεις. Από την εμπειρία της επιδημίας του 
κορονοϊού, έχουμε διδαχθεί τέσσερα βασικά πράγματα είπε 
η κα Μέξη:
1. Πόσο εύθραυστο είναι το σύστημα υγείας σε παγκόσμιο 
επίπεδο και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για ισότητα στον 
τομέα αυτό, ειδικότερα στον τομέα της ίσης πρόσβασης στα 
εμβόλια (γεγονός που έγινε ακόμη πιο αισθητό πρόσφατα 
με την μετάλλαξη Όμικρον του Covid-19 και την πολύ χαμη-
λή εμβολιαστική κάλυψη της Αφρικής).
2. Πόσο εύκολα μπορεί να μετασχηματιστεί η αγορά εργα-
σίας με νέα, πιο ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας, κυρίως με 
μοντέλα εξ αποστάσεως εργασίας.
3. Πόσο σημαντικό είναι να «γεφυρώσουμε» την οικονομία 
με την οικολογία και στα νέα κυβερνητικά-αναπτυξιακά και 
κοινωνικά μοντέλα παγκοσμίως να υπάρχει πρόβλεψη για 
την οικολογική μετάβαση στην νέα εποχή.
4. Πόσο ευέλικτοι πρέπει να είμαστε για τις προκλήσεις του 
μέλλοντος, πόσο δυναμικά πρέπει να μπορούμε να αντιμε-
τωπίσουμε μελλοντικές κρίσεις.
Στη συνέχεια, ο πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, Olaf 
Kjelsen, μίλησε για τους πολύ στενούς κοινωνικούς δε-
σμούς που ενώνουν την Ελβετία και την Ελλάδα, από την 
εποχή της Ελληνικής Επανάστασης έως και σήμερα. «Η 
Ελβετία δεν έχει κάποιο οικονομικό μοντέλο που θα πρέπει 
κάποιος να αντιγράψει, αλλά ένα μοντέλο που μπορεί να 
αποτελέσει πηγή έμπνευσης», συμπλήρωσε, ενώ αναφέρ-
θηκε στους τομείς στους οποίους η χώρα του ξεχωρίζει: 
κυβερνο-ασφάλεια, πράσινες πρακτικές και τεχνολογίες, 
ψηφιακή μεταρρύθμιση, έρευνα και τεχνολογία, καινοτομία 
και αποκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας από τις 

μεγάλες πόλεις στην περιφέρεια.
Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αλέξης 
Πατέλης, είπε ότι το μεγάλο μάθημα που πήρε η ελληνική 
κυβέρνηση από την κρίση της πανδημίας, είναι ότι δεν γί-
νεται να σταματά η λειτουργία του κράτους σε περιόδους 
κρίσης, αλλά αντίθετα κάθε κρίση μπορεί να αποτελέσει μία 
ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη. «Μπορεί η πανδημία να 
ανέστειλε κάποιες δραστηριότητες για ένα διάστημα, ωστό-
σο είναι μία ευκαιρία ώστε να επενδύσουμε χρήματα σε 
τομείς που χρειάζονταν μετασχηματισμό», εξήγησε. Η ψη-
φιοποίηση του κράτους βοήθησε στο να έχουμε επιστρέψει 
στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, σε οικονομικά μεγέθη της 
προ-κρίσης περιόδου, σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. 
«Καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας», δεν βι-
ώσαμε πολλές χρεοκοπίες στην αγορά, δεν βιώσαμε πολλές 
απολύσεις, αλλά αντίθετα είδαμε αρκετούς εργαζόμενους 
οικειοθελώς να εγκαταλείπουν τις θέσεις εργασίας τους και 
να αναζητούν νέες.
Ο Νίκος Βέττας, πρόεδρος του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε για την ανάγκη 
να ενσωματωθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας, καθώς 
προκύπτουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας από τις «προ-
κλήσεις» της εποχής, κυρίως στον τομέα της φαρμακοβιο-
μηχανίας, της έρευνας και τεχνολογίας, του κλάδου υγείας 
και των υψηλών τεχνολογιών. Ο κ. Βέττας αναφέρθηκε και 
στον τομέα της Υγείας, και τόνισε ότι η παθογένεια στην Ελ-
λάδα είναι ότι δεν είναι τεχνολογικά ανεπτυγμένος ο τομέας 
αυτός. «Θα χρειαστεί να επενδύσουμε περισσότερα για να 
γίνει πιο αποτελεσματικό το σύστημα υγείας μας, όπως έγινε 
πρόσφατα η αρχή με την ψηφιοποίηση του τομέα συντα-
γογράφησης φαρμάκων για τους ασφαλισμένους. Ολοκλή-
ρωσε δε, αναφέροντας ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε 
μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν το οικονομικό μοντέλο της 
χώρας πιο ανταγωνιστικό και που θα μας «θωρακίσουν» 
καλύτερα στο ενδεχόμενο μελλοντικών κρίσεων.
Επί σειρά ετών, στον τομέα του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού, υστερούσαμε πολύ σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ευρώπη, ανέφερε στην δική του τοποθέτηση ο Ιωάννης 
Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Στον δημόσιο τομέα, κατά 
τη δύσκολη συγκυρία του κορονοϊού, η χώρα μας έχει κάνει 
άλματα προόδου.

Συνέχεια στη σελ 15
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Σχεδόν οι μισοί Έλληνες κάτοχοι διδακτορικού που ζουν στο 
εξωτερικό (το 46,3%), σκοπεύουν να επιστρέψουν στην Ελλά-
δα τα επόμενα χρόνια. Αυτό, μεταξύ άλλων, προκύπτει από μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για τη γεωγραφική, επιστημονική και 
επαγγελματική κινητικότητα των Ελλήνων διδακτόρων, την 
οποία δίνει μια απογραφική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκ-
μηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), σε συνεργασία 
με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολι-
τικής (ΕΜΠΑΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 
10.295 Έλληνες διδάκτορες, δείχνει ότι κατέχουν κατά κανόνα 
περισσότερους από έναν τίτλους σπουδών, εμφανίζουν πολύ 
υψηλό ποσοστό απασχόλησης (97,5%), κυρίως στον δημόσιο 
τομέα (66%), ενώ σε σημαντικό ποσοστό (31,3%) διαθέτουν 
εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό. Το 14,8% εξακολουθούν 
να εργάζονται στο εξωτερικό, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς 
με την Ελλάδα, ενώ το 46,3% σκοπεύουν να επιστρέψουν στην 
Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια.
Αναλυτικότερα, το 10,4% έχουν δεύτερο πτυχίο, το 74,4% με-
ταπτυχιακό, το 14,9% είναι κάτοχοι δεύτερου μεταπτυχιακού, 
το 0,8% έχουν αποκτήσει και δεύτερο διδακτορικό, ενώ το 
11,2% έχουν διενεργήσει μεταδιδακτορική έρευνα (postdoc). 
Τα πτυχία τους είναι κυρίως στις Επιστήμες Υγείας, στις Φυσικές 
Επιστήμες, στα Μαθηματικά και τη Στατιστική. Σε σημαντικό πο-
σοστό, απέκτησαν τα πτυχία τους στο εξωτερικό: το 8% πήραν 
το πρώτο πτυχίο τους στο εξωτερικό, το 22,4% το μεταπτυχιακό 
τους, το 2,8% το διδακτορικό τους και το 26,3% το μεταδιδα-
κτορικό τους. 
Το 95,7% των διδακτόρων που συμμετείχαν στην έρευνα, ερ-

γάζονται, κυρίως στον δημόσιο τομέα (66%) και σε μικρότερο 
ποσοστό στον ιδιωτικό (33,8%). Σημαντικό ποσοστό τους ερ-
γάζονται σε πανεπιστήμια (32,4%) ή ερευνητικά κέντρα (7,4%), 
ενώ το 21,4% σε επιχειρήσεις.
Το 31,3% εργάστηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα στο εξω-
τερικό και το 14,8% εξακολουθούν να ζουν και να εργάζονται 
σήμερα εκτός Ελλάδας. Το 68,7% των διδακτόρων δεν έφυγαν 
ποτέ από την Ελλάδα και το 82,2% δεν έχουν πρόθεση μετακί-
νησης στο εξωτερικό.
Από τους διδάκτορες που ζουν στην Ελλάδα, κατά 42,9% 
εργάζονται ως «Επαγγελματίες», κατά 27,6% ως «Διδακτικό 
προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυ-
μάτων», κατά 15% ως «Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά 
στελέχη», κατά 7,6% ως «Υπάλληλοι (δημόσιοι ή ιδιωτικοί)» και 
κατά 5,7% ως «Ερευνητές».
Όσον αφορά τους διδάκτορες που ζουν στο εξωτερικό, το 
40,3% εργάζονται ως «Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαι-
δευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων», το 32,2% ως «Επαγ-
γελματίες», το 15% ως «Ερευνητές», το 9,5% ως «Ανώτερα 
διευθυντικά και διοικητικά στελέχη» και το 2,6% ως «Υπάλληλοι 
(δημόσιοι ή ιδιωτικοί)».
Το 73,8% από τους διδάκτορες που ζουν και εργάζονται στο 
εξωτερικό, είχαν εργαστεί στην Ελλάδα πριν φύγουν για το 
εξωτερικό. Οι περισσότεροι έφυγαν από την Ελλάδα μετά το 
2011 (72,8%), για λόγους που συνδέονται άμεσα με την εργα-
σία (επαγγελματική ανέλιξη, καλύτερες εργασιακές συνθήκες, 
καλύτερες οικονομικές απολαβές και εργασία στο αντικείμενό 
τους), ενώ για τους ίδιους λόγους επέλεξαν και τη χώρα στην 
οποία εγκαταστάθηκαν.

Οι Έλληνες κάτοχοι διδακτορικού ζουν/έζησαν σε πάνω από 50 
χώρες, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στη Γερμανία 
και στη Γαλλία (το 30,8% σε περισσότερες από μία χώρες), κα-
θώς και σε περισσότερες από 500 πόλεις, κυρίως στο Λονδίνο, 
στο Παρίσι, στη Βοστώνη, στη Λευκωσία και στη Νέα Υόρκη.   
Πρόθεση επιστροφής στην Ελλάδα
Το 46,3% όσων ζουν στο εξωτερικό, απάντησαν ότι σκοπεύουν 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Το 61,4% σκέ-
φτονται να επιστρέψουν άμεσα, συγκεκριμένα το 39% σε «ένα-
δύο χρόνια» και το 22,4% «φέτος». Σε ποσοστό 95% έρχονται 
τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο στην Ελλάδα.
Το 69,7% δήλωσαν ότι θα επέστρεφαν εάν έβρισκαν «εργασία 
ανάλογη με τα προσόντα τους στην Ελλάδα», το 43% θα επέ-
στρεφαν για «οικογενειακούς λόγους» και το 35,6% εάν «ένας 
από τους δύο συντρόφους έβρισκε εργασία στην Ελλάδα που 
ήταν οικονομικά ικανοποιητική».
Στο ερώτημα τι μπορεί να κάνει το κράτος για να βοηθήσει την 
επιστροφή τους, το 60,7% δήλωσαν «να προκηρυχθούν νέες 
θέσεις εργασίας στα ΑΕΙ/ Ερευνητικά Κέντρα» και το 58,4% να 
βελτιωθούν οι γενικότερες συνθήκες στη χώρα (κοινωνικές 
υποδομές, βελτίωση της οικονομίας κ.λπ.). Το 37,2% θεωρούν 
ότι πρέπει «να βελτιωθούν οι δυνατότητες διασύνδεσής τους με 
την ελληνική ερευνητική κοινότητα» και το 29,2% ότι χρειάζεται 
«διαφάνεια και αμεσότητα στην ενημέρωση για κίνητρα-υπο-
τροφίες που προσφέρονται στην Ελλάδα». Μόνο το 9,2% δή-
λωσαν πως δεν ενδιαφέρονται καθόλου να επιστρέψουν.

ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ, 
ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Τι ειπώθηκε σε εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών
Συνέχεια από σελ 14

«Έχουν γίνει επαναστατικές δράσεις και αλλαγές που επηρε-
άζουν θετικά την κοινωνία μας» είπε, ενώ τόνισε ότι χρειά-
ζονται ακόμη αρκετά βήματα, ειδικά στον μετασχηματισμό 
πόλεων σε «έξυπνες πόλεις» ή στον τομέα της δικαιοσύνης. 
Τέλος, ανέφερε ότι η συντεταγμένη οικονομική πολιτική και 
ο νέος αναπτυξιακός νόμος, είναι στο «σωστό δρόμο» για 
να μπορέσει μία επιχείρηση να ενταχθεί σε αναπτυξιακά 
προγράμματα, ενώ ξεχώρισε το τραπεζικό σύστημα ως τον 
«μεγάλο ασθενή» της ελληνικής οικονομίας.
Στη συνέχεια, ο Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, είπε ότι η ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία ανταποκρίθηκε αρκετά θετικά στην 
κρίση του κορονοϊού, γιατί υπάρχει μία ισχυρή εγχώρια 
βάση που καλύπτει περίπου το 60% των απαιτήσεων σε 
φάρμακα των ασφαλισμένων της χώρας μας. «Πήγαμε 

πολύ καλά, σε βαθμό που είχαμε και εξαγωγές σε χώρες 
που παρατηρήθηκαν ελλείψεις». Για την Ελλάδα, το ερώτη-
μα που τίθεται τώρα είναι αν τα ποσά που θα έρθουν από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορούν να μεταφραστούν σε οφέλη 
για την εθνική οικονομία, αλλά και τον Έλληνα ασθενή.
«Είμαι ερευνητής του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», 
είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ο Βαγγέλης Καρκαλέ-
τσης, επικεφαλής του τομέα τηλεπικοινωνιών και τεχνολο-
γίας του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκριτος, και αναφέρθηκε 
στον κλάδο του ψηφιακού μετασχηματισμού. «Οι εξελίξεις 
στον κλάδο είναι εντυπωσιακές και πλέον βλέπουμε τα απο-
τελέσματα αυτού του μετασχηματισμού και στη χώρα μας 
[...] Το παιχνίδι αλλάζει και οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές. 
Το είδαμε στην περίοδο της πανδημίας, με την τεχνολογία 
για τα εμβόλια», σημείωσε. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επεν-
δύσουν στην επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού μέσω 
προγραμμάτων κατάρτισης.

Ο Ορέστης Τσακαλώτος, εκτελεστικός πρόεδρος της Qualco, 
είπε ότι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που καθυστερούν 
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, είναι η έλλειψη 
υψηλής ποιότητας κεφαλαίων. «Ενώ σταδιακά οικοδομείται 
μία σχέση εμπιστοσύνης για να λυθούν τέτοια θέματα, στην 
προσπάθεια χάνονται χρόνια και ολόκληρες γενιές», καθώς 
υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στην χορήγηση πίστωσης. 
Υπάρχει ακόμη τεράστιο θέμα στην χορήγηση δανείων και 
πρέπει οι τράπεζες να επιστρέψουν σε μία σχέση εμπιστο-
σύνης με τους επιχειρηματίες. Η τεχνολογία μπορεί να λύσει 
πολλά προβλήματα, όμως πρέπει να αλλάξει και η κουλ-
τούρα που επικρατεί. «Χρειάζεται μία αλλαγή στο επιστη-
μονικό προσωπικό», είπε χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη που 
επιταχύνθηκε με την κρίση του κορονοϊού, είναι ένα καλό 
βήμα που μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον, ανέφερε ο 
κ. Τσακαλώτος.
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ΥΨΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ Δ. ΕΥΡΩΠΗ: ΣΥΝ 8% ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

OHE: ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υψηλές πτήσεις συνεχίζει να πραγματοποιεί η αγορά 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία κατά το 3ο τρίμηνο 
του 2021 κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 8%. 
Πρόκειται για το έκτο συνεχές τρίμηνο ανάπτυξης, στη 
διάρκεια του οποίου περισσότεροι από 13,3 εκατ. υπο-
λογιστές πωλήθηκαν στη δυτικοευρωπαϊκή αγορά (επι-
τραπέζιοι υπολογιστές, φορητοί και σταθμοί εργασίας), 
αναφέρει το sepe.gr.
“Η περιοχή της Δυτικής Ευρώπης, που χτυπήθηκε από 
πολλαπλά κύματα του COVID-19, συνέχισε να έχει την 
υψηλότερη ζήτηση για υπολογιστές. Ενώ οι περιορισμοί 
στην προσφορά αναμένεται να διατηρηθούν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 2022, η Canalys αναμένει ότι η περιοχή 
θα παραμείνει σημείο αναφοράς για την αγορά των υπο-
λογιστών, καθώς η αβεβαιότητα δημιουργεί ανάγκη για 
αυξημένες δαπάνες στην τεχνολογία”, εκτιμά η εταιρεία 
ερευνών.
Από πλευράς εταιρειών, η HP ανέκτησε κατέκτησε την 
πρώτη θέση της αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών στη 
Δυτική Ευρώπη μετά από τρία τρίμηνα στη δεύτερη θέση 
της κατάταξης. Η  εταιρεία διέθεσε στη διάρκεια του 3ου 
τριμήνου του 2021, περί τα 4,4 εκατ. συσκευές, παίρνο-

ντας μερίδιο 27% της αγοράς.
Η Lenovo κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση, με πωλήσεις 
4,1 εκατ. συσκευών, αποσπώντας μερίδιο 25%. Η Dell, η 
Apple και η Acer ήταν οι τρεις εταιρείες που συμπληρώ-
νουν την πρώτη πεντάδα των πιο δυνατών παικτών στην 
αγορά της Δυτικής Ευρώπης με μερίδια 14%, 12% και 8% 
αντίστοιχα.
Έξι συνεχή τρίμηνα
Οι αναλυτές της Canalys παρατηρούν ότι η αγορά υπο-
λογιστών της Δυτικής Ευρώπης έχει ανοδική τάση για έξι 
συνεχόμενα τρίμηνα. “Οι αριθμοί αποδεικνύουν μια συ-
νεχή ζήτηση για συσκευές PC. Δεν πρόκειται πλέον μόνο 
για την εκπλήρωση εκκρεμών παραγγελιών, αλλά για τη 
διαχείριση μιας πιο μακροπρόθεσμης ζήτησης και αυτό 
είναι καλό νέο για κάθε μεμονωμένο πωλητή, που δρα-
στηριοποιείται στην αγορά”, αναφέρει η Canalys.
Στη διάρκεια του 3ου τριμήνου, αξιοσημείωτη είναι η τό-
νωση της ζήτησης στο τμήμα των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών για επαγγελματική χρήση. Οι πωλήσεις συσκευών 
προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 31%, έναντι 11% που 
ήταν η αύξηση στις συσκευές προς καταναλωτές. Όσον 
αφορά το μέλλον, σύμφωνα με τους αναλυτές, η εμπορική 

ζήτηση θα διατηρήσει την ανάπτυξη της μέχρι το 2023.
Οι παίκτες της αγοράς
Οι δύο κορυφαίοι προμηθευτές - η HP και η Lenovo - βρέ-
θηκαν σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους στη διάρκεια 
του τριμήνου με μερίδιο αγοράς 27% και 25% αντίστοιχα. 
Η HP ανέκτησε την ηγετική θέση στη Δυτική Ευρώπη. Από 
το 1ο τρίμηνο του 2021, η εταιρεία είχε δώσει προτεραι-
ότητα στις αποστολές στη μεγαλύτερη αγορά της στη 
Βόρεια Αμερική, ενώ έχασε μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη. 
Ωστόσο, το 3ο τρίμηνο του 2021 ενίσχυσε τη δέσμευση 
της προς την αγορά της Δυτικής Ευρώπης, αυξάνοντας τις 
πωλήσεις της κατά 24%, παρά το γεγονός ότι οι συνολικές 
παγκόσμιες αποστολές μειώθηκαν κατά 6%.
Οι επιδόσεις της Lenovo στην περιοχή ήταν επίσης εντυ-
πωσιακές, καθώς οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 22%. Η 
Acer είχε σταθερή ετήσια ανάπτυξη λόγω της πτώσης των 
Chromebook, όπου κατέχει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς. 
Η μείωση προέρχεται από τη ζήτηση κοντά στον κορεσμό, 
καθώς και από τη δυσμενή σύγκριση με ένα εκπληκτικό 
τρίμηνο του 2020.

Πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, 
ήτοι 2,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δεν συνδέεται με το 
διαδίκτυο, ακόμα κι αν η πανδημία κατέδειξε την κρίσιμη 
σημασία του ίντερνετ για τη συνέχιση της εργασίας ή και 
της εκπαίδευσης και έδωσε ώθηση στις νέες συνδέσεις, 
σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Περίπου 4,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι «σέρφαραν» 
φέτος στο διαδίκτυο, βάσει των νέων δεδομένων που 
συνέλεξε η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), τα 
οποία δημοσιεύτηκαν χθες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Είναι 
800 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι σε σύγκριση με 
πριν από την πανδημία.
Η μάχη κατά της Covid-19 οδήγησε στο κλείσιμο ανα-
ρίθμητων επιχειρήσεων και σχολείων σε ολόκληρο τον 
κόσμο, πολλές φορές για μήνες και ώθησε τους εργαζόμε-
νους και τους μαθητές, που μπορούσαν να το κάνουν, να 
καταφύγουν στο διαδίκτυο για να συνεχίσουν να εργάζο-
νται και να σπουδάζουν.
Εντούτοις, η πρόσβαση παραμένει άνιση. Σχεδόν το σύνο-
λο των ανθρώπων που έχουν αποκλειστεί κατοικεί σε μια 
αναπτυσσόμενη χώρα, δηλαδή το 96%.
Την ίδια ώρα, για εκατοντάδες εκατομμύρια άλλους, που 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν μπορούν να το κά-

νουν παρά με διαθέσιμα μέσα που μοιράζονται με άλλους 
και/ή δεν μπορούν να «σερφάρουν» παρά σε χαμηλές τα-
χύτητες, κάτι που περιορίζει δραστικά αυτό που μπορούν 
να κάνουν στο διαδίκτυο.
«Απομένουν πολλά να γίνουν», σύμφωνα με τον γενικό 
γραμματέα της ITU Χουλίν Ζάο.
Η ασυνήθιστα μεγάλη αύξηση του αριθμού των χρηστών 
υποδηλώνει πως η πανδημία ενθάρρυνε τον κόσμο να 
συνδεθεί με το διαδίκτυο.
Από το 2019, 782 εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν 
πρόσβαση στο ίντερνετ, ήτοι μια αύξηση 17%. Η αύξηση 
είναι 10% για την πρώτη χρονιά της πανδημίας και αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση «εδώ και μία δεκαετία», 
σύμφωνα με την ITU.
Η οργάνωση υπογραμμίζει πως η απουσία σύνδεσης στο 
διαδίκτυο δεν σημαίνει υποχρεωτικά την απουσία υποδο-
μών. Όπως σημειώνει, το 95% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού θα μπορούσε σε θεωρητική βάση να έχει πρόσβαση 
σε ένα δίκτυο 3G ή 4G.
Η τιμή, ωστόσο, των εξοπλισμών και υπηρεσιών είναι 
πολύ συχνά απρόσιτη, υπογραμμίζει η Διεθνής Ένωση 
Τηλεπικοινωνιών.
Εκτιμά πως για να είναι οικονομικά προσβάσιμη, μια σύν-

δεση πρέπει να στοιχίζει περίπου 2% του ετήσιου εισοδή-
ματος ανά κάτοικο μιας αναπτυσσόμενης χώρας. Κι όμως, 
σε ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, το 
κόστος μπορεί να φθάσει το 20% ή περισσότερο.
Η έλλειψη ψηφιακής εκπαίδευσης αποτελεί επίσης ένα 
σημαντικό εμπόδιο.
Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με 
προβλήματα, όπως η φτώχια και η έλλειψη ηλεκτρικού 
ρεύματος ή ψηφιακής τεχνογνωσίας.
Η διαφορά στην πρόσβαση μεταξύ ανδρών και γυναικών 
έχει μειωθεί, όμως οι πρώτοι επικρατούν στις συνδέσεις 
(62%) σε σύγκριση με το 57% των γυναικών.
Στις πλούσιες χώρες, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των αστι-
κών και αγροτικών ζωνών είναι πολύ μικρό (το 89% των 
πόλεων χρησιμοποίησε το διαδίκτυο τους τρεις τελευταί-
ους μήνες σε σύγκριση με το 85% στις αγροτικές περιο-
χές).
Ωστόσο, δεν συμβαίνει το ίδιο στις φτωχές χώρες, όπου 
οι κάτοικοι των πόλεων συνδέονται διπλάσιες φορές σε 
σύγκριση με εκείνους των αγροτικών περιοχών (72% 
έναντι 34%).
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Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

Η διεύρυνση της ελληνο - ρωσικής συνεργασίας σε πλήθος 
τομέων με έμφαση στις μεταφορές, επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο 
της 13ης μεικτής ρώσο-ελληνικής επιτροπής για την Οικονομι-
κή, Βιομηχανική, Επιστημονική και Τεχνολογική συνεργασία 
(ΜΔΕ) Ελλάδας - Ρωσίας, που συνεδρίασε χθες στη Μόσχα, με 
τη συμμετοχή του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
αρμόδιου για τις Μεταφορές, Μιχάλη Παπαδόπουλου. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη συνεδρίαση της (ΜΔΕ), 
όπου επικεφαλής της ελληνικής πλευράς ήταν ο αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, επικυρώθηκε 
ένα σύνολο συμφωνιών, μεταξύ των οποίων και το Πρωτό-
κολλο Συνεργασίας που υπέγραψε τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 
ο υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο 
υφυπουργός Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Dmitry 
S. Zverev.   
Με αφορμή την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, ο υφυπουργός 
Μεταφορών, Μ. Παπαδόπουλος, δήλωσε:   
«Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 
Ρωσία επιβεβαιώνει την πολυσχιδή συνεργασία που αναπτύσ-
σουν οι δύο χώρες σε όλα τα πεδία του τομέα των μεταφορών. 
Στις οδικές μεταφορές, τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές 
και τους λιμένες, τον σιδηρόδρομο και τις εμπορευματικές μετα-
φορές. Έχει βαρύνουσα σημασία η κοινή βούληση για περαιτέ-
ρω εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της προηγμένης 
τεχνολογίας και της εξειδικευμένης επιστημονικής εκπαίδευσης, 
καθώς η συνέργεια στην τεχνογνωσία αποτελεί θεμέλιο μιας 
ουσιαστικής συνεργασίας σε βάθος χρόνου. Η υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου της Ομάδας Εργασίας για τις Μεταφορές, είναι 
μια βάση επάνω στην οποία θα δουλέψουμε στο αμέσως προ-
σεχές διάστημα για την πρόοδο των συνεργειών ανάμεσα στις 
δύο χώρες». 
Στο Πρωτόκολλο επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ευκαιριών για πε-
ραιτέρω ανάπτυξη, της συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ελλά-
δας, λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνίες της Μεικτής Επιτροπής 
Οδικών Μεταφορών, της Μεικτής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα, 

καθώς και των διαβουλεύσεων των αεροπορικών αρχών. Ει-
δικότερα:    
Οδικές Μεταφορές    
Στον τομέα των οδικών μεταφορών τα μέρη σημείωσαν τη 
θετική δυναμική της συνεργασίας η οποία επιβεβαιώνεται από 
την αύξηση του όγκου των διμερών οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών. 
Ενδεικτικά, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2021, 18,5 χιλ. τόνοι 
εμπορευμάτων μεταφέρθηκαν μέσω οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας, ποσοστό αυξημένο 
κατά 31,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.    
Σιδηρόδρομος    
Στον σιδηροδρομικό τομέα, η ρωσική και η ελληνική πλευρά 
επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για διεύρυνση της συνερ-
γασίας για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών, 
διατροπικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας με-
ταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον, εκφράστηκε το ενδιαφέρον 
συνδρομής ρωσικών και ελληνικών εταιρειών στη σύναψη 
συνεργασιών στον τομέα κατασκευής και εκσυγχρονισμού των 
σιδηροδρομικών υποδομών. 
Αεροπορικές Μεταφορές
Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών τα μέρη χαιρέτησαν 
την πρόσφατη αύξηση των σημείων προορισμού εκατέρωθεν 
για εκτέλεση τακτικών δρομολογίων. Εκφράζοντας παράλληλα 
την ελπίδα ότι η αεροπορική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών θα 
αποκατασταθεί και το 2022 να επανέλθει στα επίπεδα του 2019. 
Ο αριθμός των επιβατών από Ρωσία σε όλα τα αεροδρόμια της 
χώρας μας έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, ανήλθε σε 145.066. 
Κατά το έτος 2019, οι επιβάτες από τη Ρωσία ήταν 773.689.   
Θαλάσσιες Μεταφορές - Λιμένες
Στις θαλάσσιες μεταφορές επισημάνθηκε η υψηλή σημασία των 
θεμάτων της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της εισαγωγής 
νέων τεχνολογιών για την εξασφάλισή της. Επίσης, εξετάσθηκε 
η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας στην ει-
σαγωγή προηγμένων τεχνολογιών αυτόνομης ναυσιπλοΐας και 

στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Η ρωσική πλευρά πρότεινε να 
εξεταστεί η δυνατότητα διοργάνωσης κοινού πιλοτικού έργου 
για την εισαγωγή της αυτόνομης ναυσιπλοΐας στην Ελληνική 
Δημοκρατία, με τη συμμετοχή εταιρειών από τις δύο χώρες, 
ειδικότερα στο πεδίο της εφαρμογής τεχνολογιών αυτόνομης 
πλοήγησης.
Στον τομέα των λιμένων, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε ότι οι 
Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, έδειξαν 
ενδιαφέρον για ενδεχόμενη συνεργασία με τους ρωσικούς λι-
μένες, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων που σχετίζονται 
με τη δημιουργία αναβάθμισης των υποδομών, τη μεταφορά 
φορτίων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με βέλτιστες 
πρακτικές λιμενικής λειτουργίας και ανάπτυξης, καθώς και την 
προώθηση των θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ τους.   
Προηγμένη Τεχνολογία
Η ελληνική και η ρωσική πλευρά υπογράμμισαν το σοβαρό δυ-
ναμικό συνεργασίας στον κλάδο της ανάπτυξης και εφαρμογής 
ψηφιακών πλατφορμών. Ενδεικτικά, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 
για συνεργασία στην επεξεργασία έργων εισαγωγής ευφυών 
μεταφορικών λύσεων, όπως σύστημα είσπραξης διοδίων και 
σύστημα διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, συζητή-
θηκε η εφαρμογή του μνημονίου αμοιβαίας αντίληψης μεταξύ 
του υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 
του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής 
Δημοκρατίας για την ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μηχανικών μεταφορών και την 
ανταλλαγή πρωτοποριακών εμπειριών σχετικών με τις μεταφο-
ρές.
Η πραγματοποίηση της ΜΔΕ επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο 
των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας σε διάφορους τομείς, 
ενώ πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη 
του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Μό-
σχα.

Aπό το επόμενο οικονομικό έτος, 2022, η κατανομή της ετήσιας 
τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ θα πραγματοποιείται «βάσει 
αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, ο καθορισμός των 
οποίων βασίστηκε σε εισήγηση της Εθνικής Αρχικής Ανώτατης 
Εκπαίδευσης», σε συνέχεια «των αντικειμενικών κριτηρίων 
που ισχύουν την τελευταία διετία», αναφέρει ανακοίνωση του 
υπουργείου Παιδείας.
Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, «θα προσμετρηθεί 
στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ η αξιολόγησή τους σε ποιοτικούς 
δείκτες στους τομείς που τα ίδια επιλέγουν».
Ειδικότερα, το 80% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται 
«βάσει αντικειμενικών κριτηρίων με στόχο την κάλυψη των 

πραγματικών αναγκών κάθε ιδρύματος, λαμβάνοντας παράλ-
ληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητές του». Το 20% αφορά ποιοτικά 
κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των ΑΕΙ από 
πέντε επιμέρους ενότητες, εκ των οποίων κάθε ΑΕΙ αξιολογείται 
σε τρεις.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πέντε ενότητες είναι: «Συνεχής 
βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του 
ΑΕΙ», ενότητα που είναι υποχρεωτική για όλα τα ΑΕΙ, «Αριστεία 
στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού», 
«Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, και αξιοποί-
ηση της παραγόμενης γνώσης», «Διεθνοποίηση» και «Ποιότητα 
πανεπιστημιακού περιβάλλοντος». Από τις τελευταίες τέσσερις 

ενότητες τα ΑΕΙ θα επιλέξουν δύο.
«Χτίζοντας πάνω και σε προηγούμενες προσπάθειες κυβερνή-
σεων, εφαρμόζεται στην πράξη για πρώτη φορά ένα σύστημα 
ποιοτικής αξιολόγησης κατά την κατανομή των τακτικών πό-
ρων των πανεπιστημίων, που συνυπολογίζει τις πραγματικές 
δυνατότητές τους, αλλά και τους δίνει την ευκαιρία να επιλέξουν 
τους τομείς στους οποίους επιθυμούν τα ίδια να επικεντρώσουν 
τις προσπάθειές τους ώστε να αναδειχθούν σε πρωτοπόρους 
της επιστημονικής κοινότητας», επισημαίνει η υπουργός Παιδεί-
ας, Νίκη Κεραμέως, στην ανακοίνωση.
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ 4,9% ΑΥΞΗΘΗΚΕ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΜΙΚΡΟΝ: ΚΑΤΑ 5% ΥΠΟΧΩΡΕΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ WTI, 
ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ 3,80% ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΡΕΝΤ

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

O πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Νοέμβριο στο 
ιστορικά υψηλότερο ποσοστό του λόγω της μεγάλης αύξησης 
του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο πληθωρισμός είναι πιθανόν να κορυ-
φώθηκε και να αρχίσει να μειώνεται με αργό ρυθμό, παραμένο-
ντας σε σχετικά υψηλά επίπεδα και το επόμενο έτος.
Η αύξηση των τιμών καταναλωτή στην Ευρωζώνη επιταχύν-
θηκε στο 4,9% τον Νοέμβριο - που είναι με διαφορά το υψη-
λότερο επίπεδο στα 25 χρόνια που καταγράφονται τα σχετικά 
στοιχεία - από 4,1% τον Οκτώβριο και πάνω από τις προσδοκίες 
για μία αύξησή τους κατά 4,5%.
Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν 27% σε σύγκριση με ένα χρόνο 
πριν καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, αλλά και οι 
τιμές των υπηρεσιών και των μη ενεργειακών βιομηχανικών 
προϊόντων κατέγραψαν άνοδο πάνω από 2%, υποδηλώνοντας 
μία γρήγορη αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων.
Αν και ο πληθωρισμός τρέχει με υπερδιπλάσιο πληθωρισμό σε 

σχέση με τον στόχο της 2%, είναι απίθανο να οδηγήσει στην 
ανάληψη κάποιας δράσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, ακόμη και αν τα στοιχεία δεν είναι βολικά 
και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολιτικές πιέσεις στην ΕΚΤ 
να περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών.
Η ΕΚΤ υποστηρίζει από καιρό ότι η εκτίναξη του πληθωρισμού 
είναι προσωρινή, προκαλείται από μία σειρά εφάπαξ παρα-
γόντων και ότι θα υποχωρήσει με το πέρασμα του χρόνου, 
σημειώνοντας ότι η ανάληψη δράσης τώρα θα ήταν αναποτε-
λεσματική καθώς θα έπληττε την οικονομική ανάκαμψη όταν ο 
πληθωρισμός θα μειωνόταν από μόνος του.
Αν και ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο 
υψηλός πληθωρισμός, ακόμη και αν είναι προσωρινός, μπορεί 
να προκαλέσει μία μεγάλη αύξηση των μισθών, η πρόεδρος 
της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και ο επικεφαλής οικονομολόγος της 
Φίλιπ Λέιν έχουν απορρίψει το επιχείρημα αυτό, λέγοντας ότι η 
αύξηση των μισθών παραμένει αναιμική και δεν υπάρχουν εν-

δείξεις ότι οι επιχειρήσεις μεταβάλλουν μόνιμα τη μισθολογική 
πολιτική τους.
Η ΕΚΤ έχει δεσμευθεί ότι θα συνεχίσει τη στήριξη με αγορές ομο-
λόγων και χαμηλά επιτόκια - ρεκόρ όλο το 2022, παρά το ότι 
πολλές κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη αρχίσει 
να συσφίγγουν την πολιτική τους.
Το πιθανό πρόβλημα είναι ότι ο πληθωρισμός θα χρειασθεί 
τώρα μήνες για να μειωθεί και μπορεί να παραμείνει πάνω από 
τον στόχο της ΕΚΤ έως το δεύτερο εξάμηνο του 2022, κάτι που 
θα δυσκολέψει την επικοινωνιακή πολιτική για μία τράπεζα που 
αντιμετώπιζε χαμηλό πληθωρισμό επί μία δεκαετία και έχει μι-
κρή εμπειρία με την αύξηση των τιμών περισσότερο από τον 
στόχο.
Ο δομικός πληθωρισμός, στον οποίο εστιάζουν οι αξιωματού-
χοι της ΕΚΤ, καθώς δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές της 
ενέργειας και των τροφίμων, αυξήθηκε επίσης σημαντικά στο 
2,6% έναντι προβλέψεων για αύξηση 2,3%.

Η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει την πτωτική πορεία της και 
υποχώρησε κατά 5% χθες στη Νέα Υόρκη, καθώς η εμφάνιση 
της νέας παραλλαγής Όμικρον του SARS-CoV-2 εντείνει τις 
ανησυχίες για μείωση της ζήτησης του «μαύρου χρυσού» πα-

γκοσμίως.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, γύρω στις 18.45 (ώρα Ελλάδας) 
η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) παράδοσης Ιανουαρίου 
υποχωρούσε κατά 5,10%, στα 66,38 δολάρια το βαρέλι, τη 

χαμηλότερη που έχει καταγράψει από τις 24 Αυγούστου. Το 
Μπρεντ της Μαύρης Θάλασσας υποχωρούσε επίσης κατά 
3,80%, στα 70,65 δολάρια το βαρέλι.

Αλλάζει η βάση υπολογισμού του επιτοκίου για όλα τα δάνεια 
που είναι σε ελβετικό φράγκο, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το επιτόκιο δεν θα καθορίζεται πλέον με βάση το διατραπεζικό 
Libor, αλλά βάσει του αντίστοιχου διατραπεζικού επιτοκίου που 
υπάρχει στην Ελβετία και ονομάζεται SARON.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπε-
ζών ισχύουν τα ακόλουθα:
Κατάργηση και αντικατάσταση των επιτοκιακών δεικτών CHF 
LIBOR και ΕΟΝΙΑ (Benchmarks Reform).
Για μια σειρά από λόγους έχει αποφασιστεί η αντικατάσταση 
των χρηματοοικονομικών δεικτών αναφοράς, όπως το LIBOR, 
αλλά και άλλων διατραπεζικών επιτοκίων («IBORs»). Ήδη από 
το 2014, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Financial Stability Board) πρότεινε την αναμόρφωση του πλαι-
σίου των IBORs και την αντικατάστασή τους από επιτόκια που 
διαμορφώνονται βάσει συναλλαγών σε διατραπεζικές αγορές 
δανεισμού μίας ημέρας («risk-free rates»).
   Στο πλαίσιο αυτό, και με έναυσμα την ανακοίνωση της Επιτρο-
πής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) του Ηνωμένου 
Βασιλείου για την παύση όλων των εκδόσεων του διατραπε-
ζικού επιτοκίου του Λονδίνου σε ελβετικό φράγκο (CHF LIBOR) 
από την 1.1.2022, καθώς και την αντίστοιχη ανακοίνωση του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Χρηματαγορών (EMMI) για την κα-
τάργηση του σταθμικού μέσου των επιτοκίων του ευρώ για συ-
ναλλαγές μίας ημέρας (EONIA) από τις 3.1.2022, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έκανε χρήση της εξουσίας της περί ορισμού καταστα-
τικού υποκατάστατου για τους εν λόγω δείκτες, βάσει της πα-
ραγράφου 8 του άρθρου 23β του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 
(Benchmarks Regulation).
Ειδικότερα, στις 22 Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύτηκαν στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακόλουθοι 
Εκτελεστικοί Κανονισμοί της Επιτροπής:
* Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1847 σχετικά με τον κα-
θορισμό καταστατικού υποκατάστατου για ορισμένες εκδόσεις 
του CHF LIBOR. Ο εν λόγω Εκτελεστικός Κανονισμός ορίζει ως 
επιτόκιο αντικατάστασης του CHF LIBOR το ανατοκιζόμενο επι-
τόκιο SARON πλέον ενός σταθερού περιθωρίου προσαρμογής, 
όπως αυτό δημοσιεύεται για καθεμία από τις σχετικές διάρκειες 
του ανατοκιζόμενου SARON (ενός, τριών, έξι και 12 μηνών).
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23β του 
Benchmarks Regulation, το επιτόκιο αντικατάστασης του CHF 
LIBOR αντικαθιστά, αυτόματα εκ του νόμου, όλες τις αναφορές 
στον εν λόγω δείκτη σε κάθε σύμβαση και σε κάθε χρηματο-
πιστωτικό μέσο, που δεν περιέχουν εφεδρικές (εναλλακτικές) 
διατάξεις. Δεδομένου ότι το LIBOR θα παύσει να δημοσιεύεται 

την 1η Ιανουάριου 2022, τα καθορισμένα επιτόκια θα πρέπει να 
αντικαταστήσουν τις αναφορές στο CHF LIBOR από την ημερο-
μηνία αυτή και μετά.
Ο ως άνω Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 
2022.
* Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1848 σχετικά με τον κα-
θορισμό επιτοκίου για την αντικατάσταση του EONIA ως δείκτη 
αναφοράς. Βάσει του ανωτέρω Κανονισμού ως επιτόκιο αντι-
κατάστασης του EONIA ορίζεται το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 
του ευρώ (EuroSTR), προσαυξημένο με την προσαρμογή του 
υφιστάμενου σταθερού περιθωρίου μεταξύ του EONIA και του 
EuroSTR.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23β του 
Benchmarks Regulation, το επιτόκιο αντικατάστασης του 
EONIA αντικαθιστά, εκ του νόμου, όλες τις αναφορές στο εν 
λόγω επιτόκιο αναφοράς σε κάθε σύμβαση και σε κάθε χρη-
ματοπιστωτικό μέσο, που δεν περιέχει εφεδρικές (εναλλακτικές) 
διατάξεις.
Δεδομένου ότι το επιτόκιο EONIA θα παύσει να δημοσιεύεται 
στις 3 Ιανουαρίου 2022, το καθορισμένο επιτόκιο αντικατάστα-
σης θα πρέπει να αντικαταστήσει τις αναφορές στο ΕΟΝΙΑ από 
την εν λόγω ημερομηνία. Ο ως άνω Εκτελεστικός Κανονισμός 
εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2022.
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ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Έχουν υποβληθεί 640.559 αιτήσεις
Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούσαν να υποβάλλουν αιτήσεις στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα «myΘέρμανση» οι περυσινοί δικαι-
ούχοι, προκειμένου να λάβουν προκαταβολή μέχρι την 10η 
Δεκεμβρίου.
Όσοι δεν το έπραξαν θα έχουν ακόμη μια ευκαιρία για να πλη-
ρωθούν την προκαταβολή εντός του επόμενου μήνα, αναφέρει 
σε άρθρο του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η προθεσμία αυτή εκπνέει στις 15 
Δεκεμβρίου και αφορά και τους νέους δικαιούχους, αυτούς 
δηλαδή που εφέτος θα λάβουν επίδομα για πρώτη φορά, είτε 
λόγω της διεύρυνσης των κριτηρίων (περιουσιακών, εισοδη-
ματικών), είτε λόγω του ότι στους δικαιούχους θα περιληφθούν 
και εκείνοι που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη και άλλες κατη-
γορίες (π.χ. φυσικό αέριο).
Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΑΑΔΕ, υπέβαλαν αίτηση 640.559 δικαιούχοι, ενώ σύμφωνα με 
εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, την κρατική ενίσχυση 
θα λάβουν φέτος πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά.
Στην περίπτωση που οι περυσινοί δικαιούχοι του επιδόματος 
δεν πρόλαβαν την χθεσινή προθεσμία θα έχουν χρονικό περι-
θώριο μέχρι τις 15η Δεκεμβρίου 2021 να κάνουν την αίτησή 
τους ώστε να εισπράξουν την ενίσχυση μέχρι την 30ή Δεκεμβρί-
ου για το σύνολο των αγορών που τιμολογήθηκαν έως Τρίτη 
30 Νοεμβρίου, με προϋπόθεση την καταχώριση των απαιτού-
μενων στοιχείων έως τη 15η Δεκεμβρίου 2021.
Θα ακολουθήσουν άλλες δύο πληρωμές:
• Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών 
που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό 
την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων 
έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022.
• Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που 
θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋ-
πόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 
15η Απριλίου 2022. 
Φυσικό αέριο
Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μα-
ΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 
31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρω-
μής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος 
θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022. 
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
Απαντήσεις στις «21 πιο συχνές ερωτήσεις για την υποβολή των 
αιτήσεων, τις προθεσμίες, το χρονολόγιο πληρωμών» δίνει η 
ΑΑΔΕ:
«1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρ-
μογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για το επίδομα θέρμανσης;
α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς 
TAXISnet.
β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, 
θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό 
ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου 
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των 
τελευταίων πέντε (5) ετών. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρό-

σβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται 
με τον Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι’ αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε 
τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.
2. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμο-
γή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για καταχώριση αποδείξε-
ων αγοράς ειδών καυσίμων;
Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς 
TAXISnet κωδικούς σας.
3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για 
το επίδομα θέρμανσης;
Μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2021.
Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί έως και την 30ή Νοεμ-
βρίου 2021 από αιτούντα που ήταν δικαιούχος του επιδόματος 
θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021, λαμβάνει 
έως την 10η Δεκεμβρίου 2021 ως προκαταβολή του δικαιού-
μενου, σύμφωνα με την απόφαση Α.1243/2021, επιδόματος 
θέρμανσης το ποσό επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά 
τη χειμερινή περίοδο 2020/2021.
Το ποσό της προκαταβολής θα αφαιρείται από τις αμέσως επό-
μενες καταβολές του επιδόματος.
4. Ποιες αγορές καυσίμων θέρμανσης θα συμμετέχουν στο 
επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2021 - 2022;
Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρ-
μανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) 
και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης υπό τον όρο ο δικαι-
ούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών 
καυσίμων από 1 Οκτωβρίου 2021 έως και 31η Μαρτίου 2022 
και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματο-
ποιούνται από 15 Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία από την οποία 
αρχίζει η διάθεσή του.
Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα οι αγορές πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως την 31η Μαρ-
τίου 2022.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο 
είδους καυσίμου θέρμανσης.
5. Μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για 
ποια είδη καυσίμων θέρμανσης πρέπει να καταχω-
ρίσω αποδείξεις;
Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου 
θέρμανσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση καταχώ-
ρισης των παραστατικών στην Υπηρεσία μας, έχει ο διακινητής 
πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), στο πληροφοριακό σύστη-
μα ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Η εκπρόθεσμη καταχώριση, μετά το πέρας των 
14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, επιφέρει πρόστιμο στο 
μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..
6. Μέχρι πότε έχω προθεσμία καταχώρισης αποδεί-
ξεων αγοράς λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαί-
ου θέρμανσης);
Για αγορές από 1 Οκτωβρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2022 
η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 15 Απριλίου 2022 και ει-
δικά για το φυσικό αέριο η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 
31 Μαΐου 2022, για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως 

την 16η Μαΐου 2022.
7. Πότε θα καταβληθεί το ποσό του επιδόματος θέρ-
μανσης στον τραπεζικό μου λογαριασμό;
α. Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο των αγορών 
που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2021 και υπό την 
προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως 
και την 15η Δεκεμβρίου 2021.
β. Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών 
που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό 
την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων 
έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022.
γ. Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που 
θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋ-
πόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 
15η Απριλίου 2022.
Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μα-
ΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου1.10.2021 έως 
31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρω-
μής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος 
θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.
8. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η 
απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;
Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης 
τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 
για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία 
είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και 
αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται 
όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF.
Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να 
εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντι-
στοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε 
ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρε-
λαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχει-
ριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς 
με τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ 
της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ πολυκατοικίας, εφόσον έχει 
εκδοθεί τέτοιος και έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκρ-
πόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ (δείτε σχετική 
ερώτηση 14). Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης 
θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύμα-
τος της μονοκατοικίας και στην περίπτωση πολυκατοικίας τον 
σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρη-
στος στο προφίλ.
9. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η 
απόδειξη αγοράς όταν το είδος του καυσίμου θέρ-
μανσης είναι κάποιο από τα λοιπά καύσιμα, εκτός 
του πετρελαίου θέρμανσης;
Θα πρέπει απλά να καταχωρίσετε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΤΙΚΑ ΜΟΥ τις αγορές σας.

Συνέχεια στη σελ 20



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

20

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
Συνέχεια από σελ 19 

Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:
• ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων
• το ποσό/αξία της συναλλαγής
• ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων 
θέρμανσης
• η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσί-
μων θέρμανσης.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρ-
μανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρούνται, επιπρό-
σθετα των ανωτέρω και τα εξής:
• ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλα-
κτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών 
(αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης από-
δειξη εξόφλησης)
• ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί 
την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας
• το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.
Σε αντίθεση με τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, στα λοιπά 
είδη καυσίμων δεν έχει σημασία ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής 
ρεύματος.
10. Υπέβαλα την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης 
με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς μου, 
αλλά τα παραστατικά αγοράς καυσίμων θέρμανσης 
αναγράφουν τον ΑΦΜ της συζύγου μου (ή το αντί-
στροφο). Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση 
των στοιχείων;
Θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύ-
ρωση των στοιχείων μόνο αν πρόκειται για παραστατικά που 
αφορούν αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ενώ για τα λοιπά είδη 
καυσίμων θέρμανσης η διασταύρωση θα ολοκληρωθεί χωρίς 
πρόβλημα.
Στην περίπτωση προβλήματος, για να λυθεί και να ολοκληρω-
θεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα 
πρέπει εγκαίρως να προβείτε σε μία μόνο από τις δύο παρα-
κάτω ενέργειες:
α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (15 Δε-
κεμβρίου 2021), να κάνετε ανάκληση της αίτησης σας και να 
υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/
του TAXISnet κωδικούς.
β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγο-
ράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον 
προμηθευτή σας (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγορα-
στή και να δηλώσει της/του συζύγου σας.
11. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω έως τις 15 
Δεκεμβρίου 2021 για το επίδομα θέρμανσης της πε-
ριόδου 2021- 2022;
Η εφαρμογή δεν έχει κάποιο όριο στο πλήθος των αιτήσεων 
που θα υποβάλετε, όμως μόνο η τελευταία υποβληθείσα αίτη-
σή σας θα είναι σε ισχύ. Κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προ-
ηγούμενη. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο την κύρια 
κατοικία σας.
12. Κατά τη χρονική περίοδο θέρμανσης 2021- 2022, έχω 
προμηθευτεί περισσότερα του ενός είδη καυσίμων. Μπορώ να 
υποβάλλω πολλαπλές αιτήσεις, μία για κάθε είδος καυσίμου;
Όχι. Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε δικαιούχος δικαιούται 
επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης και επίσης 

η κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη.
Πολυκατοικίες
13. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας, απαιτείται να 
δημιουργήσω προφίλ πολυκατοικίας όταν η θέρ-
μανση στη πολυκατοικία γίνεται με κάποιο από τα 
λοιπά είδη καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρ-
μανσης;
Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις όλων των δικαιούχων αρκεί 
να γίνουν ως σε μονοκατοικίες. Η εφαρμογή δε σας εμποδίζει 
να δημιουργήσετε προφίλ πολυκατοικίας, αλλά δεν απαιτείται 
καθώς τα χιλιοστά θέρμανσης εμπεριέχονται στο ποσό που 
αναλογεί στον δικαιούχο και θα καταχωρισθεί από τον ίδιο το 
δικαιούχο (όχι από τον διαχειριστή) μέσω της εφαρμογής ΤΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ.
14. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας στην οποία 
υπάρχει κοινός καυστήρας, τι πρέπει να κάνω όσον 
αφορά τα χιλιοστά θέρμανσης, την ενεργοποίηση 
πληρωμής και τον ΑΦΜ πολυκατοικίας;
Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερι-
σμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλι-
οστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης 
(χιλιοστά θέρμανσης).
Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να 
πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα 
πληρωμής.
Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε 
δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκα-
τοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/
κλειστά - τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 
Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μία κατανομή που θα ισχύει για 
όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων 
πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε 
και την δυνατότητα πληρωμής.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής όταν 
θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το 
διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των 
στοιχείων του διαμερίσματος.
Αν πρόκειται για αλλαγή διαχειριστή ενδιάμεσα της περιόδου 
του επιδόματος θέρμανσης δείτε σχετική ερώτηση 15. Στα πα-
ραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και 
αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτί-
ζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών 
Θέρμανσης.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και 
θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκ-
δίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκατοι-
κίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός 
ΑΦΜ». Στη συνέχεια ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλ-
λάξει, ούτε να διαγραφεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ 
πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο 
ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου.
15. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής δια-
χειριστή;
Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από 
τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ 
του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής δε πρέπει να ξεχάσει 

να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής καθώς πρόκειται 
για νέο προφίλ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά τις 15 Δεκεμβρίου 
2021, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τότε 
όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν 
έως τις 31 Μαρτίου 2022 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ 
του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει 
διασταύρωση.
16. Είμαι διαχειριστής πολυκατοικίας, πως μπορώ 
να αλλάξω τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κατα-
νομή ενοίκων και συγκεκριμένα τα πεδία Επώνυμο 
και όνομα ενοίκου;
Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στοιχείων. Τα ονόματα είναι ενδει-
κτικά και δεν επηρεάζουν την αίτηση. Σε περίπτωση που στο 
προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμε-
νων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον 
νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με 
τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο 
προφίλ της πολυκατοικίας (ας αναγράφει το ονοματεπώνυμο 
του προηγούμενου ενοίκου).
17. Δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή 
δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύ-
ματος (μετρητής) στην πολυκατοικία. Τι πρέπει να 
δηλωθεί;
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει 
να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα 
«αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει 
μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκα-
τοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, 
θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, 
ποιου ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειρι-
στή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης 
παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.
18. Στην πολυκατοικία μας το κάθε διαμέρισμα έχει 
δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε ως 
πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης να κάνει 
αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;
Θα κάνετε χωριστές αιτήσεις ο καθένας, ως κάτοικοι μονο-
κατοικίας και θα πρέπει να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου 
θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.
19. Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου επηρεά-
ζουν το ποσό του επιδόματος;
Όχι
20. Η εταιρία φυσικού αερίου χρειάζεται να προβεί 
σε κάποια ενέργεια προκειμένου να λάβω το επίδο-
μα θέρμανσης;
Όχι
21. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγμα-
τοποιείται λόγω δήλωσης ανενεργού IBAN. Πως 
μπορώ να τον διορθώσω;
Ο νέος αριθμός λογαριασμού IBAN θα δηλωθεί μέσω του 
συνδέσμου https://www.aade.gr/. Στο myAADE επιλέγετε 
ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και συνδέεστε με τους προσωπικούς 
TAXISnet κωδικούς σας. Αφού συνδεθείτε, συμπληρώνετε στο 
πεδίο Δήλωση Λογαριασμού IBAN τον νέο αριθμό λογαρια-
σμού».





 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 
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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
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Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη πιο γρήγορα 
κατά τρεις ώρες
Σε τροχιά δημοπράτησης εισέρχεται ένα σημαντικό σι-
δηροδρομικό έργο, το οποίο αναμένεται να περιορίσει 
κατά τρεις ώρες τη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Αλεξαν-
δρούπολη. Πρόκειται για την κατασκευή της γραμμής 
Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Ξάνθη, συνολικού μήκους 
205 χλμ., που αποτελεί τμήμα της Ανατολικής Σιδηρο-
δρομικής Εγνατίας. Προ των πυλών είναι η εκκίνηση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας από την ΕΡΓΟΣΕ για το 
έργο προϋπολογισμού 1,68 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η 
νέα γραμμή θα είναι υψηλών ταχυτήτων (θα αναπτύσ-
σονται κατά τόπους ταχύτητες 160-200 χλμ./ ώρα), θα 
διαθέτει ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, ETCS, νέους 
σταθμούς και στάσεις. 
Το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο θα επιτρέπει την ανά-
πτυξη ταχυτήτων έως 200 χλμ./ώρα με εξαίρεση την 
περιοχή της Αμφίπολης, όπου για λόγους αποφυγής 
των αρχαιολογικών χώρων και του δικτύου υψηλής 
τάσης του ΑΔΜΗΕ η χάραξη προβλέπει ταχύτητες 180 
χλμ./ώρα επιβατικής αμαξοστοιχίας και 80 χλμ./ ώρα 
εμπορευματικής. 
Η χάραξη της γραμμής είναι νότια - πεδινή και ακο-
λουθεί σε αρκετά τμήματα την αντίστοιχη της Εγνατίας 
Οδού. Η γραμμή θα ξεκινάει από τον οικισμό της Νέας 
Φιλαδέλφειας στο Ωραιόκαστρο και θα καταλήγει στο 
εμπορικό λιμάνι της Καβάλας. Συνολικά προβλέπεται 
οι δημιουργία οκτώ νέων σιδηροδρομικών σταθμών: 
Καβαλαρίου, Λαγκαδικίων, Νέας Μαδύτου, Βρασνών, 
Αμφίπολης, Ποδοχωρίου, Αυλής και Αμυγδαλεώνα. 
Επίσης, προβλέπονται δύο στάσεις σε Δρυμό και Λου-
τρά Βόλβης. Το έργο, που αποτελεί τμήμα του πακέτου 
των έξι μεγάλων έργων ύψους 4 δισ. ευρώ της ΕΡΓΟ-
ΣΕ, περιλαμβάνει εξειδικευμένα τεχνικά έργα μεταξύ 
των οποίων: 
• 23 σήραγγες μήκους 22 χλμ. 
• 30 σιδηροδρομικές σήραγγες 8,77 χλμ. 
• 71 ανισόπεδες διαβάσεις. 
Η νέα χάραξη αναμένεται να αυξήσει τη χωρητικότητα 
του δικτύου συνολικά και να οδηγήσει σε σημαντική 
ανάπτυξη του λιμένα Καβάλας, ενώ θα οδηγήσει σε 
αναβάθμιση της σύνδεσης με την Τουρκία, τη Βουλγα-
ρία και γενικότερα τα ανατολικά Βαλκάνια. 
Παράλληλα, θα διασφαλίσει τη διασύνδεση του λιμέ-
να Πειραιά και των αστικών κέντρων της χώρας με 
το αεροδρόμιο Σπάτων, τις υπόλοιπες πόλεις της Κε-

ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΟΣΕ, 
ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
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ντρικής και Βόρειας Ελλάδας καθώς και με το λιμάνι 
της Πάτρας μέσω της επικείμενης ένταξης της γραμμής 
Αθήνας - Πάτρας στο βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 
Το σημείο-κλειδί που θα καταστήσει το έργο έτοιμο 
προς δημοπράτηση είναι οι απαλλοτριώσεις, καθώς 
πρόκειται για νέα χάραξη 205 χιλιομέτρων, η οποία 
συνεπάγεται χιλιάδες απαλλοτριώσεις ακινήτων. 
Πέραν των 30 σιδηροδρομικών γεφυρών το έργο 
περιλαμβάνει μία οδική γέφυρα μήκους 35 μέτρων, 
9 σήραγγες διαφυγής συνολικού μήκους 5,678 χλμ. 
και 494 νέους αγωγούς (σωληνωτοί και κιβωτοειδούς 
διατομής). 
Η χάραξη του τμήματος Καβάλα - Τοξότες Ξάνθης προ-
βλέπει νέα σιδηροδρομική μονή γραμμή μήκους 31,8 
χλμ. όπου οι συρμοί θα μπορούν να αναπτύσσουν 
ταχύτητες 160 χλμ./ώρα. Ελαφρώς περιορισμένες τα-
χύτητες προβλέπονται για τις συνδέσεις του εμπορικού 
λιμένα Καβάλας, της ΒΙΠΕ Καβάλας και της Βιομηχανί-
ας Φωσφορικών Λιπασμάτων με την κύρια γραμμή. Σε 
όλο το μήκος του έργου η διασταύρωση της σιδηρο-
δρομικής γραμμής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο θα 
γίνεται με ανισόπεδες διαβάσεις. 
Σε ταλαιπωρία οδηγούνται οι επιβάτες της προαστι-
ακής γραμμής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ του αεροδρομίου λόγω 
εργασιών αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής 
στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηροδρομι-
κού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ). Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχώρη-
σε σε αναστολή λειτουργίας της απευθείας σύνδεσης 
του προαστιακού από τον Πειραιά και την Αθήνα με το 
αεροδρόμιο, όπως επίσης και της σύνδεση των Λιοσί-
ων με το αεροδρόμιο και αντίστροφα μέχρι και τις 16 
Δεκεμβρίου. 
Εν τω μεταξύ, παρατείνεται έως και τις 20 Δεκεμβρίου 
η χρήση λεωφορείων για τις αμαξοστοιχίες 886, 887, 
888 στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα - Πα-
λαιοφάρσαλος, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία ανα-
στέλλεται και η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών 563 
(Λάρισα - Παλαιοφάρσαλος) και 891/564 (Καλαμπάκα 
- Λάρισα).

Σε επίπεδο εννεαμήνου ο κύκλος εργασιών δι-
αμορφώθηκε στα 638 εκατ. ευρώ
Βελτιωμένα αποτελέσματα παρουσίασε για το τρίτο 
τρίμηνο του έτους ο όμιλος Ελλάκτωρ, με τη διοίκησή 
του να επισημαίνει στους αναλυτές ότι ο τομέας της κα-
τασκευής θα πάψει να είναι ζημιογόνος το 2022. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
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Αναλυτικότερα, σε κερδοφορία προ φόρων ύψους 8 
εκατ. (έναντι ζημιών 3 εκατ.) επανήλθε η Ελλάκτωρ 
στο γ’ τρίμηνο 2021, έπειτα από 6 τρίμηνα αρνητικών 
αποτελεσμάτων, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 
αυξήθηκε 25% στα 48,8 εκατ., ενώ ο κύκλος εργασιών 
αυξήθηκε 7% σε ετήσια βάση στα 244 εκατ. ευρώ. 
Σε επίπεδο 9μήνου, , ο κύκλος εργασιών ομίλου δι-
αμορφώθηκε σε 638 εκατ. (μείωση 4%), ενώ τα συ-
γκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν 12% στα 125 εκατ. ευρώ. 
Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στο 9μηνο 2021 και 
στο γ’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκε σε 20% έναντι 
17%την 17% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ το 
περιθώριο EBITDA συμπεριλαμβανομένης της πρόβλε-
ψης των 26 εκατ. διαμορφώθηκε σε 15%. 
Η ρευστότητα του ομίλου διαμορφώθηκε στις 
30.09.2021 σε 455 εκατ., έναντι 406 εκατ. στις 31 
.12.2020 και ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του 
Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 438 εκατ. και καταθέ-
σεις 36 εκατ.), σε 637 εκατ. έναντι 707 εκατ. ευρώ. 
«Καλύτερο 2022»
 Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
Ευθύμιος Μπουλούτας, μιλώντας στους αναλυτές οι 
συζητήσεις με τις τράπεζες είναι συνεχείς με στόχο την 
αύξηση της χρηματοδότησης και τη μείωση του κό-
στους του δανεισμού. Ο ίδιος επανέλαβε την εκτίμησή 
του για ένα καλύτερο 2022, με την κατασκευή να παύει 
να είναι ζημιογόνα. 
Το κατασκευαστικό υπόλοιπο έργων της Ελλάκτωρ 
είναι 2 δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του έτους υπογρά-
φηκαν συμβάσεις για την κατασκευή έργων συνολι-
κής αξίας 366 εκατ. (περίπου 166 εκατ. το τελευταίο 
3μηνο). 
Σύμφωνα επίσης με τον κ. Μπουλούτα, «κατά τη δι-
άρκεια του 9μήνου οι κύριοι κύριοι τομείς δραστη-
ριότητας του ομίλου παρουσίασαν υγιείς ρυθμούς 
ανάπτυξης σε επίπεδο τόσο κύκλου εργασιών όσο και 
λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις λόγω 
των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας». 
Περιορισμός εξόδων 
Ο ίδιος απέδωσε την κάμψη στη λειτουργική κερδο-
φορία του εννεαμήνου ως αποτέλεσμα της σταδιακής 
αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές και δρα-
στηριότητες και υπογράμμισε: «Στο πλαίσιο της λει-
τουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης 
του ομίλου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και 
ορατά αποτελέσματα ο περιορισμός των εξόδων λει-
τουργίας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

24

Μια σημαντική σύμβαση, ύψους 67 εκατ. ευρώ, εξα-
σφάλισε η Intrakat. Η εισηγμένη θα αναλάβει την κα-
τασκευή του τουριστικού συγκροτήματος που ετοιμάζει 
η εταιρεία Devenetco στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου. 
Πρόκειται για μια επένδυση της τάξεως των 100 εκατ. 
ευρώ, από την οποία αποεπένδυσε ο όμιλος Intracom 
Holdings, καθώς ολοκλήρωσε την πώληση του ποσο-
στού 50% που ήλεγχε στην εν λόγω εταιρεία-όχημα, 
αντί συνολικού ποσού 32,4 εκατ. ευρώ. Αγοραστής είναι 
η Amicross Ltd., η οποία συνδέεται με ξένα επενδυτικά 
κεφάλαια (στην αγορά έχουν κυκλοφορήσει ονόματα, 
όπως οι Ρώσοι μεγιστάνες Αλεξάντερ Αμπράμοφ, επι-

Δεύτερη ευκαιρία για «ξεχασμένα» ποσά Παράθυρο 
συμμόρφωσης ανοίγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων για όσους γνωρίζουν ότι η εφορία έχει ξεκι-
νήσει έλεγχο. Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικη-
τή της ΑΑΔΕ, πριν ξεκινήσει ο έλεγχος θα καλούνται 
οι επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν 
τροποποιητικές δηλώσεις δηλώνοντας «ξεχασμένα» 
ποσά ή παρουσιάζοντας τις πραγματικές δαπάνες τους. 
Μάλιστα το ποσό που θα προκύπτει θα μπορούν να το 
εντάξουν στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονο-
μικών σε έως 48 δόσεις. Σύμφωνα με την απόφαση, σε 
περίπτωση που ο φορολογούμενος ο οποίος γνωρίζει 
ότι ήδη ελέγχεται υποβάλει τις δηλώσεις, οι οφειλές 
που βεβαιώνονται κατόπιν υποβολής δήλωσης μετά 
την έκδοση και κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της 
πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοι-
νοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου 
μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε 2 
έως 48 μηνιαίες δόσεις.

Από σήμερα, Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου, μόνο οι ιατρικές 
βεβαιώσεις που εκδίδονται μέσω της ΗΔΙΚΑ (Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) θα 
γίνονται δεκτές από τον ΕΦΚΑ τη χορήγηση παροχών 
σε χρήμα. Πιο συγκεκριμένα, σε γενικό έγγραφο του 
Φορέα επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή εντάσσε-
ται στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιακής αναβάθμισης 
που επιχειρείται στον δημόσιο τομέα. Σημειώνεται ότι 
οι ηλεκτρονικές βεβαιώσεις-γνωματεύσεις αφορούν 
τις εξής περιπτώσεις: α) Πιθανή ημερομηνία τοκετού. 
β) Ανικανότητα για εργασία που οφείλεται σε ασθέ-
νεια, σε ατύχημα εργατικό, ή σε μη επαγγελματική 
νόσο. γ) Αναγγελία δήλωσης ατυχήματος. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ INTRAKAT

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ «ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ» ΠΟΣΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ «ΒΗΜΑ» ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ
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Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. θωρακίζει 
την κεφαλαιακή δομή και ενισχύει τη ρευστότητα, θέ-
τοντας βάσεις κερδοφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων». 
Βάσει των αποτελεσμάτων, τα έξοδα διοίκησης (χωρίς 
αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε 35,6 εκατ. το 9μηνο 
‘21 έναντι 48,4 εκατ. το 9μηνο ‘20, μειωμένα κατά 
26% και αυτό αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο εξόδων 
διοίκησης των τελευταίων 11 τριμήνων. Στον κλάδο 
των Παραχωρήσεων κατά το εξεταζόμενο διάστημα τα 
έσοδα διαμορφώθηκαν σε 166,1 εκατ. αυξημένα κατά 
9,3%, γεγονός που αποδίδεται στη σταδιακή ομαλο-
ποίηση της κυκλοφορίας (Αττική Οδός συν 12% σε 
σχέση με το Γ’ τρίμηνο ‘20) μετά την άμβλυνση των 
περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που είχαν επι-
βληθεί από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού. Το EBITDA των Παραχωρήσεων αυξήθηκε 
0,9% σε 100,4 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων δια-
μορφώθηκαν σε 31,9 εκατ. έναντι κερδών 31,5 εκατ. 
ευρώ, πέρσι στο 9μηνο. 
Ανοδικά οι ΑΠΕ 
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ ανήλθε σε 72 
εκατ. έναντι 68 εκατ. (αύξηση 5,8%), ως αποτέλεσμα 
της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος, το EBITDA 56,9 
εκατ. έναντι 54,2 εκατ. (αύξηση 5%) ως αποτέλεσμα 
της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεα-
ζόμενο από την πανδημία του Covid-19, ενώ τα κέρδη 
προ φόρων 29,6 εκατ. έναντι 28,2 εκατ. (+5%). Τα 
έσοδα από τον του Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε 
83,6 εκατ. (αύξηση 10,9%) με τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε 11 ,5 εκατ. έναντι 5,4 εκατ. ευρώ.

κεφαλής της χαλυβουργίας Evraz, και ο επίσης Ρώσος 
Βλαντ Ντορόνιν, που ειδικεύεται σε επενδύσεις στον 
τουρισμό πολυτελείας). Το υπόλοιπο 50% ελέγχεται από 
τη London & Regional Properties, επενδυτική εταιρεία 
ακινήτων. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη πολυτελούς 
ξενοδοχειακής μονάδας και βιλών στη Μύκονο. 
Εκτός από την παραπάνω σύμβαση, η Intrakat έχει επί-
σης ξεκινήσει την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου 
Πάφου - Πόλης Χρυσόχους στην Κύπρο, προϋπολογι-
σμού 73 εκατ. ευρώ. Επίσης, η εταιρεία προχωράει έργα 
όπως αιολικό πάρκο ισχύος 27 MW και κέντρο υπερυ-
ψηλής τάσης για λογαριασμό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. 
Πρόκειται για σύμβαση ύψους 43 εκατ. ευρώ. Σημειωτέ-
ον επίσης ότι ο όμιλος συμμετέχει σε διαγωνισμούς έρ-
γων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων συνολικού ύψους 2,5 δισ. 
ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε 
σε 419 εκατ. ευρώ με το πέρας του φετινού εννεαμήνου, 
ωστόσο η εταιρεία έχει μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα 
ύψους 382 εκατ. ευρώ. 
Κατά το φετινό εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών της 
Intrakat ανήλθε σε 140,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 10% σε ετήσια βάση. Ειδικά για το τρίτο 
τρίμηνο, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 53,3 εκατ. 
ευρώ, από 40,6 εκατ. ευρώ, μια αύξηση της τάξεως του 
31,2%. Επίσης, κατά το φετινό εννεάμηνο η Intrakat 
σημείωσε λειτουργική ζημία 3,1 εκατ. ευρώ, από κέρδη 
375.000 ευρώ. Ωστόσο, κατά το τρίτο τρίμηνο η εικόνα 
ήταν σαφώς βελτιωμένη, καθώς τα λειτουργικά κέρδη 
EBITDA ανήλθαν σε 2,66 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,36 
εκατ. ευρώ. 
Η εταιρεία προχωράει και τις επενδύσεις που σχεδιάζει 
για την είσοδό της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, μέσω της ΓΑΙΑ Άνεμος, που απορροφήθηκε 
πρόσφατα. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται ένα χαρτοφυ-
λάκιο έργων συνολικής ισχύος άνω του 1 GW, που θα 
υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Εντός του 
2022 θα τεθεί σε λειτουργία το αιολικό πάρκο «Φρα-
γκάκι», ισχύος 15 MW. Επίσης, στα μέσα του 2022 
αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία του αιολικού 
πάρκου «Καστρί», ισχύος 5 MW, για το οποίο μάλιστα 
έχει εξασφαλιστεί 20ετής σύμβαση πώλησης της πα-
ραγόμενης ενέργειας μέσω διαγωνισμού της ΡΑΕ. Από 
πλευράς έργων που ωριμάζουν αδειοδοτικά, η εταιρεία 
γνωστοποίησε χθες ότι αιολικά πάρκα ισχύος 634 MW 
έχουν λάβει βεβαιώσεις παραγωγού και πραγματοποι-
ούνται μελέτες για την περιβαλλοντική τους αδειοδό-
τηση. Επίσης, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 
400 MW πρόκειται να ολοκληρώσουν την αδειοδοτική 
τους διαδικασία τη διετία 2022-2023. 


