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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2369 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19 ΜΑΪΟΥ 2022

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4, 5
Κατατέθηκε στη Βουλή ο κλιματικός νόμος - Τα μέτρα για κτίρια, 
οχήματα, ενέργεια 
- Υποχρεωτικά τα φωτοβολταϊκά σε ειδικά κτίρια 500 τ.μ από το 
2023, απαγόρευση καυστήρων πετρελαίου το 2025
- Τέλος στην ενέργεια από λιγνίτη από το 2028, αυτοκίνητα μηδε-
νικών ρύπων από το 2030
Σελ 1 και 6, 7, 8
To ενεργειακό σχέδιο «REPowerEU» για τη σταδιακή απεξάρτηση 
της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα
- Απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις 210 δισεκατομμυρίων ευρώ έως 
το 2027
- Διαφοροποίηση του εφοδιασμού, κοινός μηχανισμός αγορών, 
επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ
Σελ 1 και 9, 10, 11
Ψηφίστηκε επί της αρχής το ν/σ Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων
- Χρ. Σταϊκούρας: Συνιστά μία πραγματική μεταρρύθμιση για την 
τόνωση της υγιούς επιχειρηματικότητας
- Οι θέσεις των κομμάτων και οι απόψεις των φορέων 
Σελ 1 και 12
Πώς θα δοθεί το μπόνους παραγωγικότητας - Τι αλλάζει στην αξι-
ολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
- Μ. Βορίδης: Προτεραιότητα σε 6.000 υπαλλήλους που σχετίζο-
νται με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα τους κατανεμηθούν 
10 εκατ. 
Σελ 3
Τώνια Μοροπούλου: Η αποκατάσταση του ιερού κουβουκλίου 
του Πανάγιου Τάφου έδωσε το μήνυμα της ελπίδας σε όλη την 
ανθρωπότητα
- Παρουσίαση του έργου της διεπιστημονικής ομάδας του ΕΜΠ   
στον Δήμο Αθηναίων
Σελ 13
Η παράκαμψη Αμφιλοχίας θα παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι
- Κ. Καραμανλής: Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας εκτελούνται έργα 
συνολικού ύψους σχεδόν 300 εκατ. ευρώ
Σελ 14
Στη Βουλή τροπολογία που ρυθμίζει θέματα στο Ελληνικό
- Άδ. Γεωργιάδης: Πήραμε εντολή να κάνουμε την Ελλάδα φιλική 
στις επενδύσεις, και με αυτή την εντολή προχωράμε  
Σελ 15
Συνήγορος του Πολίτη: Οξύτατο το κοινωνικό πρόβλημα από τη 
ραγδαία αύξηση τιμών ενέργειας 
- Το καλοκαίρι θα δημοσιοποιηθεί ειδική έκθεση, με προτάσεις 
«που δεν κοστίζουν» ανέφερε ο επικεφαλής της Αρχής   
Σελ 16
ΟΗΕ: Οι τέσσερις δείκτες κλειδί της κλιματικής αλλαγής έσπασαν εκ 
νέου ρεκόρ το 2021
Σελ 17
«Αρχιμήδης»: Ένα καινοτόμο δωρεάν εργαλείο που μετρά την 
κοινωνική απόδοση δράσεων και επενδύσεων  
Σελ 18
Επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών αναδείχθηκε ο Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ 
Σελ 19, 20 
Ο δρόμος του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι μαραθώνιος, 
αλλά και δρόμος ταχύτητας
- Τι επισημάνθηκε στο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise 
Transformation”
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 22, 23
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες το Σχέδιο «REPowerEU», 
που έχει στόχο το σταδιακό τερματισμό της εξάρτησης της ΕΕ από 
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και τη μεταμόρφωση του ενεργειακού 
συστήματος της Ευρώπης. 
Η επίτευξη των στόχων του REPowerEU απαιτεί πρόσθετες επεν-
δύσεις 210 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2027, οι οποίες θα 
καλυφθούν από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και σε 
εθνικό, διασυνοριακό και ενωσιακό επίπεδο. O Mηχανισμός Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενεργειακού σχεδίου που παρουσιάζει η Επιτροπή. 
Τα μέτρα του Σχεδίου REPowerEU μπορούν να οδηγήσουν 
στο σταδιακό τερματισμό της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά 
ορυκτά καύσιμα, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της δια-
φοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και της επιτάχυνσης 
της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντικατά-
σταση των ορυκτών καυσίμων στα σπίτια, τη βιομηχανία και την 
παραγωγή ενέργειας. Αναλυτικά στις σελ 6, 7, 8

«Η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις προκλήσεις για μία οικο-
νομία ισχυρή, βιώσιμη και ανταγωνιστική» τόνισε ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την τοποθέτησή του 
στην Επιτροπή Οικονομικών στο σχέδιο νόμου για τα «Κίνητρα 
ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών με-
τασχηματισμών».
Ο υπουργός ανέφερε ότι το σχέδιο νόμου «αποτελεί ένα ακόμη 

αποφασιστικό βήμα στο ευρύτερο σχέδιο για τον μετασχηματισμό 
της ελληνικής οικονομίας. Συνιστά μία πραγματική μεταρρύθμιση, 
ενταγμένη στο Εθνικό Σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, για την τόνωση της υγιούς επιχειρηματικότητας, την 
επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής». 
Αναλυτικά στις σελ 9, 10, 11

Τα βήματα για την χορήγηση του μπόνους παραγωγικότητας σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων περιέγραψε ο 
υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης κατά την παρουσίαση του 
σχετικού νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνεται το νέο σύστημα 
αξιολόγησης στο Δημόσιο και το οποίο είναι αναρτημένο στη δημό-
σια διαβούλευση.
Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στη Βουλή αρχές Ιουνίου. Θα ακολου-

θήσει μέσα στο καλοκαίρι η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 
με την οποία θα προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 
μέτρου, το οποίο είναι σε πιλοτική μορφή. Στο πλαίσιο της ΚΥΑ θα 
τεθούν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι και εν συνεχεία θα υπάρχει 
η αξιολόγηση ως προς την εκπλήρωσή τους. 
Αναλυτικά στη σελ 12

TO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «REPowerEU» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ 
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις 210 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2027
Διαφοροποίηση του εφοδιασμού, κοινός μηχανισμός αγορών, επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ Ν/Σ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρ. Σταϊκούρας: Συνιστά μία πραγματική μεταρρύθμιση για την τόνωση της υγιούς επιχειρηματικότητας
Οι θέσεις των κομμάτων και οι απόψεις των φορέων

ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΜΠΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Μ. Βορίδης: Προτεραιότητα σε 6.000 υπαλλήλους που σχετίζονται με τα έργα του Ταμείου 
Ανάκαμψης, θα τους κατανεμηθούν 10 εκατ.

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή ο κλιματικός νόμος, που περιλαμ-
βάνει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών 
καυσίμων στις μεταφορές, τα κτίρια και την ηλεκτροπαραγωγή.
Οι προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την μετάβαση στην κλιμα-
τική ουδετερότητα προβλέπουν μικρές παρατάσεις της χρήσης 
υδρογονανθράκων σε σχέση με το κείμενο που είχε τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση ενώ για πρώτη φορά στην «εξίσωση» 
της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μπαίνουν τα ανα-
νεώσιμα υγρά καύσιμα.

Στις βασικές προβλέψεις του νόμου είναι η διακοπή λειτουργίας 
όλων των λιγνιτικών μονάδων έως 31 Δεκεμβρίου 2028, μέτρα 
προώθησης της ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης από το 2030 της ταξινόμησης νέων οχημάτων 
με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ρυθμίσεις για τη μείωση εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κτίρια, θέτοντας μάλιστα 
οριστικό τέλος από το 2025 στην πώληση και την εγκατάσταση 
καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και σειρά μέτρων 
προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Αναλυτικά στις σελ 4, 5

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ βΟΥΛΗ Ο ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υποχρεωτικά τα φωτοβολταϊκά σε ειδικά κτίρια 500 τ.μ από το 2023, απαγόρευση καυστήρων 
πετρελαίου το 2025
Τέλος στην ενέργεια από λιγνίτη από το 2028, αυτοκίνητα μηδενικών ρύπων από το 2030
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Το 2ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών, που διοργα-
νώνει το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ, θα πραγματοποιηθεί στις 20 & 21 Μαΐ-
ου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Το συνέδριο θα είναι μια συνάντηση κορυφής της Κοινότητας 
των Μηχανικών, των Επαγγελματιών, των Επιστημόνων, 
Παραγωγών και Στελεχών Δημόσιων Αρχών, στην οποία θα 
δοθούν απαντήσεις και λύσεις προβλημάτων της καθημερι-
νότητας των ενδιαφερομένων μερών.
Θεματολογία του Συνεδρίου
• Building Fire Protection: An International Overview
• Building Fire Protection in Greece: Present and Future
• Fire Behaviour of Construction Materials
• Passive and Active Fire Protection Systems
• Façade Fires
• Wildland Fires
• Building Fire Protection: Future Challenges
• Στρογγυλή Τράπεζα

Με  συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών  από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων τo Κανονιστικό 
πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων, οι εμπειρίες από την εφαρ-
μογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας  και η επικαιροποίη-
σή του, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής για τα ξενοδοχεία 
και τους χώρους διαμονής βραχείας διαρκείας, η δημιουργία 
Εθνικού Δικτύου Εργαστηρίων Δοκιμών, οι απαιτήσεις σε 
άρτια εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε 
επίπεδο μηχανικών και τεχνιτών, η ηλεκτρονική ταυτότητα 
κτιρίου, οι νέες προκλήσεις , η κατηγοριοποίηση των κτιρίων 
ως προς την Πυροπροστασία, νέες τεχνολογίες  και προηγμέ-
να συστήματα αντιμετώπισης της φωτιάς, εμπειρίες, εξελίξεις, 
σχεδιασμός για την πυροπροστασία από φωτιές σε περιοχές 
μείξης δασών – οικισμών και οι διεθνείς προσεγγίσεις.
Περισσότερα :
https://eve.elipyka.org/events/registrastion-conf-2022/
https://elipyka.org/conf-2022/#program

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργανώ-
νει την Τρίτη 24 Μαΐου 2022, σε ψηφιακή μορφή,  το 6ο 
Ετήσιο Συνέδριο Labor & Insurance: “ Η Διαχείριση Κρίσεων 
στο Κοινωνικοασφαλιστικό Σύστημα και στο Εργασιακό 
Περιβάλλον”.
Το Συνέδριο Labor & Insurance, τα τελευταία χρόνια έχει 
καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους θεσμούς του 
ασφαλιστικού κλάδου, φιλοξενώντας την τεχνογνωσία  και 
τις απόψεις σημαντικών προσωπικοτήτων στο εργασιακό 
περιβάλλον.
Η ατζέντα του φετινού συνεδρίου θα επικεντρωθεί στα επί-
καιρα θέματα που ταλανίζουν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο 
ασφαλιστικό κλάδο καθώς και στην ολιστική αντιμετώπιση 
των σύγχρονων εργασιακών και ασφαλιστικών ζητημά-

των.  Συγκεκριμένα, οι ενότητες του  6ου Συνεδρίου Labor 
& Insurance, είναι οι παρακάτω: 
•Η συμβολή του Π.Σ Εργάνη ΙΙ στην ολιστική αντιμετώπιση  
των σύγχρονων εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων
•Οι έννοιες του χρόνου και του τόπου στις εργασιακές σχέ-
σεις:  Ψηφιακή κάρτα εργασίας και τηλεργασία
•Συλλογικές εργασιακές σχέσεις: Πεδίο αντιπαραθέσεων και 
συγκλίσεων
•Οδεύοντας προς ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα 
ενισχύει τη βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συ-
στήματος
•Roundtable Discussion: Συμπληρωματικές παροχές προς 
τους εργαζόμενους: Υπάρχει συνταγή επιτυχίας;

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Σχολή 
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και με την συμβολή του 
Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδο-
λογίας (ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ) διοργανώνουν e-learning Θερινό Σχολείο 
με θέμα «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά 
έργα» (NDSS2022) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή 
ΣΘΕΤ/ΕΑΠ Γεώργιο Χατζηγεωργίου.
Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί από 10 Ιουλίου έως 24 Ιου-
λίου 2022 και αφορά πλήρως εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
επιμόρφωση, όπου η φυσική παρουσία δεν απαιτείται.
Συντελεστές του Θερινού Σχολείου είναι διακεκριμένοι Ειδικοί 
Επιστήμονες οι οποίοι θα παρουσιάσουν όλες τις πρόσφατες 
τάσεις που αφορούν επιστημονικά και κοινωνικά σημαντικά 
ζητήματα σχετικά με τους φυσικούς κινδύνους και ότι αφορά 
την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών και 
ανθρωπογενών κινδύνων.
Το  Θερινό Σχολείο μπορούν να παρακολουθήσουν Στελέχη Δη-
μοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί και άλλοι 
Ερευνητές και γενικά Μηχανικοί και Επιστήμονες που ενδιαφέ-
ρονται για θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές, βιολογικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές - Τεχνικά έργα και για την Πολιτι-
κή Προστασία. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο site του Θερινού 
σχολείου:  https://eeyem.eap.gr/ndss2022 

2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LabOR & InsURancE

e-LEaRnIng ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : 
«ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»

Κάθε 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

30, 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 
2022

5ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών 
- ITC 2022

https://itc2022.gr/

2-4 Ιουνίου 2022
13o Πανελλήνιο Επιστημονικό 
Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 - Πανεπιστημίου Πατρών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη, Χριστίνα Ντζοϊδου

press@central.tee.gr



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Στις 26 Οκτωβρίου του 2016 ο Πανάγιος Τάφος ξανάνοιξε 
μετά από 7 ή - κατά άλλους μελετητές - 5 αιώνες σε ζωντα-
νή μετάδοση από το National Geographic σε ένα τηλεοπτικό 
κοινό 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η καθηγήτρια του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τώνια Μοροπούλου ήταν 
ο άνθρωπος πίσω από την διεπιστημονική ομάδα και τις και-
νοτόμες εργασίες για την αποκατάσταση του ιερού κουβου-
κλίου του Πανάγιου Τάφου. «Είμαστε ευτυχείς, είμαι ευτυχής 
που παρουσίασα στον Δήμο Αθηναίων μετά από πρόσκληση 
από τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, το έργο 
της διεπιστημονικής ομάδας του ΕΜΠ. Ένα έργο που δεν ένω-
σε μόνο τις χριστιανικές κοινότητες στην Ιερουσαλήμ, ένωσε 
τους δύο λαούς της Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ και την Παλαι-
στίνη, και μπόρεσε να δώσει το μήνυμα της ελπίδας και της 
ανάστασης σε όλη την ανθρωπότητα που το παρακολούθη-
σε» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Μοροπούλου μετά από μια εκτενή 
παρουσίαση της μεθοδολογίας και των τεχνολογιών που 
εφαρμόστηκαν στο παγκόσμιου βεληνεκούς μνημείο.
Όπως εξήγησε η κ. Μοροπούλου, το εργοτάξιο στήθηκε με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να μην διακοπούν οι λατρευτικές λειτουργίες 
και οι προσκυνητές να συνεχίσουν να προσέρχονται ανεμπό-
διστα και με ασφάλεια. Επιπλέον, οργανώθηκε εργαστήριο 
συντήρησης και ένα διεπιστημονικό εργαστήριο, με στόχο 
τον άριστο συντονισμό όσων συμμετείχαν στο έργο, ενώ επι-
λέχθηκαν αποκλειστικά τεχνικές ελάχιστα παρεμβατικές. Το 
ΕΜΠ συνήθως εκπονεί έρευνες και όχι έργα, όμως, εν προκει-
μένω, ανέλαβε πολύ περισσότερους ρόλους υποστηρίζοντας 
επιστημονικά τις εργασίες και εισηγούμενο στην διοίκηση του 
έργου, στην οποία συμμετείχαν και οι Χριστιανικοί ηγέτες, για 
την λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση του εργοταξίου. Μά-
λιστα, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες επιτεύχθηκε 
μια ιστορική συμφωνία μεταξύ των τριών χριστιανικών κοι-
νοτήτων, εξουσιοδοτώντας τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη 
Ιεροσολύμων, σε διαρκή συνεργασία με τους προκαθήμε-
νους των τριών Χριστιανικών Κοινοτήτων, των φυλάκων 
του Παναγίου Τάφου, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο 

ΙΙΙ, τον Κουστωδό της Αγίας Γης του Τάγματος των Φραγκι-
σκανών, Pierbattista Pizzaballa (έως Μάιο 2016), σημερινό 
Λατίνο Πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα, και Fransesco Patton 
(από Ιούνιο 2016), καθώς και τον Αρμένιο Πατριάρχη στα 
Ιεροσόλυμα, κ.κ. Nourhan Manougian, να συντονίζει όλες 
τις επιστημονικές, τεχνικές και διαχειριστικές δομές του έργου. 
Πρόκειται για ένα έργο «καινοτόμο το οποίο εγγράφει τις δικές 
του παρακαταθήκες στην προστασία των μνημείων» επιση-
μαίνει η κ. Μοροπούλου, προσθέτοντας ότι «την ενότητα» 
που προσέφερε στις κοινότητες της Ιερουσαλήμ «θέλουμε να 
εξακολουθήσουμε να την υπηρετούμε».
Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στον Πανάγιο Τάφο, με 
εξαιρετικά σχολιαστική και επίπονη δουλειά από ελληνικά 
συνεργεία αναστηλωτών και συντηρητών, «αποτέλεσε του-
λάχιστον για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόδειγμα διεπιστη-
μονικής μελέτης και έργου αποκατάστασης, αναστήλωσης 
και συντήρησης. Για αυτό παρουσιάστηκε και διαμορφώνει 
τις σύγχρονες τάσεις της προστασίας των μνημείων. Εάν κα-
νείς δει την επιστημονική παραγωγή από εκεί και πέρα, έχει 
ήδη αφήσει τη σφραγίδα του αυτό το έργο» υπογραμμίζει η 
καθηγήτρια του ΕΜΠ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκαν 
καινοτόμα εργαλεία για την διάγνωση των μη ορατών στρω-
μάτων του ιερού κουβούκλιου. Με τη χρήση γεωραντάρ η 
ομάδα προχώρησε στην προβολή της εσωτερικής δομής του 
μνημείου, χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε καταστροφή, 
γεγονός που επέτρεψε την εκτίμηση της ποσότητας αλλά και 
των υλικών αποκατάστασης και συντήρησης.
Ο δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης στον χαιρετισμό 
του χαρακτήρισε το έργο «εμβληματικό» επισημαίνοντας 
μάλιστα ότι η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται «μάλλον 
καταχρηστικά σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα, συνήθως με-
γάλου προϋπολογισμού και πολλών αναμενόμενων θετικών 
επιπτώσεων, τεχνικά έργα». Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Μπακο-
γιάννης, «κανένα δεν μπορεί να συγκριθεί, κανένα δεν μπορεί 
να προσομοιωθεί με το έργο που συζητάμε σήμερα. Είναι 
μοναδικό». «Στην Ιερουσαλήμ ανάμεσα στη Μεσόγειο και τη 

Νεκρά Θάλασσα, μια πόλη μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO, μια πόλη με τέσσερις συνοικίες, τη 
χριστιανική, την αρμένικη, τη μουσουλμανική και την εβραϊ-
κή (η σειρά αναφοράς ασφαλώς είναι τυχαία) με ένα τοίχος 4 
χλμ. του 16ου αιώνα, το οποίο διαθέτει 8 πύλες, από τις οποίες 
7 είναι ανοικτές, στην παλιά Πόλη που μέσα σε ένα τετραγω-
νικό χιλιόμετρο περικλείονται 50 αιώνες ιστορικής διαδρομής, 
εκεί που προσκυνούν 20 αιώνες χριστιανικής πίστης, βρίσκε-
ται το σημαντικότερο μνημείο του Χριστιανισμού και όχι μόνο, 
ο Πανάγιος Τάφος» σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων. Όπως 
επεσήμανε ο κ. Μπακογιάννης, η τελευταία φορά που εκτε-
λέστηκαν εργασίες στον Πανάγιο Τάφο, τον «λαξευμένο σε 
βράχο, μέσα από μια αλληλουχία καταστροφών που υπέστη, 
αλλά και αναστηλώσεων, οι οποίες αμφότερες αναδεικνύουν 
την ιστορική του πορεία» ήταν πριν από 70 χρόνια. «Μας 
χαροποιεί ιδιαίτερα που το έργο βρέθηκε στα έμπειρα χέρια 
της διεπιστημονικής ομάδας του ΕΜΠ, ενός εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος που αποτελεί βαριά κληρονομιά, αλλά και τοπόση-
μο, ένα αληθινό κόσμημα για την πόλη μας» είπε ο δήμαρχος 
Αθηναίων, συγχαίροντας την καθηγήτρια του ΕΜΠ και όλη 
την ομάδα που εργάστηκε στο έργο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αυξημένη δυσκολία του εγ-
χειρήματος, όπως είπε η κ. Μοροπούλου, «το αποκατεστημέ-
νο Ιερό Κουβούκλιο παραδόθηκε ολοκληρωμένο εντός χρο-
νοδιαγράμματος και με απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την 
οικονομική διαχείριση» ενώ σε αυτό εργάστηκαν 70 Έλληνες 
επιστήμονες, αναστηλωτές, συντηρητές και τεχνίτες διαφό-
ρων ειδικοτήτων. Επιπλέον, έκτοτε, η επιστημονική έρευνα 
συνεχίζεται για τα ιστορικά υλικά, σχετικά με την τεχνολογία, 
την προέλευσή τους και την αρχαιομετρία, ενώ η ομάδα στο-
χεύει στην ανάπτυξη και ανάρτηση όλων των δεδομένων σε 
πλατφόρμα 5 διαστάσεων με όλα τα επίπεδα πληροφορίας 
και την απεικόνιση όλων των ιστορικών φάσεων του μνημεί-
ου με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 
αλλά και τη διάχυση στην επιστημονική κοινότητα όλης της 
πολύτιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε.

Το Βραβείο Δημοσιογραφίας και Τεχνολογίας «Γιώργος Καρα-
γιάννης», για την επιδραστικότητα σε θέματα δημοσιογραφίας με 
την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, θα απονείμει την Πέμπτη 
26 Μαΐου το European Communication Institute. 
O θεσμός δημιουργήθηκε προς τιμήν του εκλιπόντος καθηγη-
τή του ΕΜΠ, πρωτοπόρου των Γλωσσικών Τεχνολογιών και 
ιδρυτικού μέλους της διοικούσας του ECI, αείμνηστου Γιώργου 
Καραγιάννη.
Το βραβείο προσφέρεται, κατ’ έθιμο, παρουσία του/της εκάστοτε 
Προέδρου της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των Βραβείων Μπότση. 
Τo Κοινωφελές Ίδρυμα για τη Προαγωγή της Δημοσιογραφίας 
Α.Β. Μπότση αποτελεί καταστατικό μέρος του ECI – European 
Communication Institute. Η φετινή 37η Τελετή Βραβείων Α.Β. 
Μπότση θα πραγματοποιηθεί στην Αίγλη Ζαππείου, παρουσία της 

Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, 
ενώ το Βραβείο ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ειδικό Βραβείο Δημοσιογραφίας 
και Τεχνολογίας «Γιώργος Καραγιάννης» απονέμεται στα Ακαδη-
μαϊκά Ερευνητικά Εργαστήρια Εφαρμογών Πληροφορικής στα 
Μ.Μ.Ε, του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. Ειρη-
νευτικής Δημοσιογραφίας – Κοινωνικών Μέσων – Πολιτισμικών 
και Οπτικών Σπουδών – Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Στρατηγικής 
Επικοινωνίας), για την προαγωγή των νέων τεχνολογιών και την 
εξειδίκευσή τους στα νέα μέσα ενημέρωσης και στη δημοσιογρα-
φία της επιστήμης.
Στο παρελθόν, το βραβείο έχει απονεμηθεί στην κα Γκέλυ Βούρ-
βουλη (για την υλοποίηση της Διαδικτυακής «Καθημερινής»), 

στον κ. Βασίλη Μπίτση (ως πρώτο διευθυντή και αρχιτέκτονα του 
Ελληνικού Euronews), στους Infographers δημοσιογράφους κ.κ. 
Πάνο Kωνσταντόπουλο και Ζωή Κατσιγιάννη και άλλους.
Στην τελευταία, προ πανδημίας απονομή, το βραβείο εγχείρησε 
ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου δρ. Ανδρέ-
ας Μπουντουβής, στην πρόεδρο του iMEDd (Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος) κα Άννα Κύνθια Μπουσδούκου, για την προσφορά του 
iMEDd και τη συνεργασία με το Columbia School of Journalism.
Το ΕCI είναι συνέργεια Ευρωπαϊκών δημοσίων οντοτήτων, ενερ-
γών στην έρευνα, την ανώτατη παιδεία και τις γλωσσικές τεχνο-
λογίες. Προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στην Επικοινωνία και 
Τεχνολογία στην Ελλάδα και στην Αυστρία, ως μέρος των πρωτο-
βουλιών του για μία καλύτερη Ευρώπη των Πολιτών.

ΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥβΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 
ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
Παρουσίαση του έργου της διεπιστημονικής ομάδας του ΕΜΠ   στον Δήμο Αθηναίων

ΑΠΟΝΟΜΗ βΡΑβΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ»
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Κατατέθηκε χθες στη Βουλή ο κλιματικός νόμος, που περιλαμ-
βάνει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών 
καυσίμων στις μεταφορές, τα κτίρια και την ηλεκτροπαραγωγή.
Οι προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την μετάβαση στην κλιμα-
τική ουδετερότητα προβλέπουν μικρές παρατάσεις της χρήσης 
υδρογονανθράκων σε σχέση με το κείμενο που είχε τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση ενώ για πρώτη φορά στην «εξίσωση» 
της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μπαίνουν τα ανα-
νεώσιμα υγρά καύσιμα, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, οι βασικές προβλέψεις του νόμου περιλαμβάνουν 
τα εξής:
-Ηλεκτροπαραγωγή: Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα (δηλαδή από λιγνίτη) 
από την 31η Δεκεμβρίου 2028. Η προθεσμία μπορεί να επι-
σπευστεί περαιτέρω με απόφαση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι 
το 2025, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφά-
λεια εφοδιασμού.
-Οχήματα: Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Θεσσαλονίκη 
(εκτός από τα νησιά), προβλέπεται ότι από το 2026 υποχρεω-
τικά όλα τα νέα ταξί καθώς και το ένα τρίτο των νέων ενοικια-
ζόμενων οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των 
νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποκτώ-
νται με χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά, θα είναι αμιγώς ηλε-
κτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Από την 1η Ιανουαρίου 
2030 ή, εφόσον προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία, από 
την ημερομηνία αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό 
δίκαιο, νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που 
ταξινομούνται είναι μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών.
-Κτίρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση 
και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Από την 
1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πε-
τρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό 
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό κατ’ όγκο με ανανεώσιμα υγρά 
καύσιμα.
Προβλέπεται επίσης ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα 
κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας ( γεω-
γραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας ή σε σημεία 
κοντά σε δασικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
κίνδυνο πυρκαγιάς) θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ύπαρ-
ξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την 
ηλεκτροδότηση του κτιρίου.
Τι αναφέρει το ΥΠΕΝ σε ενημερωτικό σημείωμα για 
τον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο    
Ο πρώτος Εθνικός Κλιματικός Νόμος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο 

και θέτει συγκεκριμένους στόχους για τη σταδιακή μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να επιτευ-
χθούν οι εθνικοί κλιματικοί στόχοι για το 2030 και η μετάβαση 
σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
Αυτό επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας σε ενημερωτικό σημείωμα με αφορμή την κατάθεση του 
σχεδίου νόμου στη Βουλή. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι βασικές 
ρυθμίσεις κωδικοποιούνται ως εξής: 
Απολιγνιτοποίηση
• Προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών 
μονάδων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα 
επανεξέτασης το 2023, με προϋπόθεση τη διασφάλιση της 
επάρκειας ισχύος και την ασφάλεια εφοδιασμού.
Ηλεκτροκίνηση
• Από το 2024 το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδι-
ωτικής χρήσης που ταξινομούνται, θα πρέπει να είναι αμιγώς 
ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης 
με ρύπους έως 50γρ CO2/χλμ.
• Από το 2026 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα 
πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα.
• Από το 2026 θα πρέπει το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων 
οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να είναι ηλεκτροκίνητα.
• Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα υπάρξει εκ νέου εξέταση 
των μέτρων, προκειμένου να επεκταθούν και σε άλλες περι-
οχές, ανάλογα με την επαρκή διαθεσιμότητα των σταθμών 
φόρτισης.
• Απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών.
• Από το 2030, απαγορεύεται η ταξινόμηση νέων οχημάτων με 
κινητήρες εσωτερικής καύσης υπό την αίρεση της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. Η χώρα μας θα υιοθετήσει την ημερομηνία που 
θα τεθεί από τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Η εισήγηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το μέτρο να ισχύσει το 2035.
Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα 
κτίρια
• Από το 2025 απαγορεύεται η πώληση και η εγκατάσταση 
καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
• Από το 2030 γίνεται υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου θέρ-
μανσης το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο με βιοκαύσιμα σε 
ποσοστό 30%.
• Ειδικά κτίρια (βιομηχανίες, αποθήκες, εμπορικά κτίρια κ.α.):
• Στα κτίρια με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ., για τα οποία 
υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023 οικοδομικές άδειες 
ανέγερσης νέων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια, 
εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, 
καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά 
ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον 
στο 30% της κάλυψης.
• Προβλέπεται η δυνατότητα εξαιρέσεων σε μεμονωμένα κτί-
ρια για λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς ή σε περιοχές με 
θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας (παραδοσιακοί οικισμοί 
και διατηρητέα κτίρια).
Επιχειρήσεις
• Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για όλα τα έργα και δραστηριότητες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ποσοτική καταγραφή 
μειώσεων/αυξήσεων εκπομπών CO2, που θα προκύψουν από 
τη λειτουργία του έργου/δραστηριότητας και οδικό χάρτη για 
την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης.
• Οι εγκαταστάσεις που κατατάσσονται:
• στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (ΧΥΤΑ, βιολογι-
κοί καθαρισμοί, ΚΔΑΥ κλπ),
• στις τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης 
κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής,
• στις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και υδατοκαλλιέρ-
γειες,
• στις βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστά-
σεις.
Θα πρέπει να έχουν μειώσει κατ’ ελάχιστο τις εκπομπές CO2 
30%, έως το 2030 σε σχέση με το 2019. Εξαιρούνται οι εγκατα-
στάσεις επιχειρήσεων που εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ). Σε 
περίπτωση μη επίτευξης του στόχου, επιβάλλεται πρόστιμο 
που δεν υπερβαίνει το 0,5% των ετήσιων εσόδων της εται-
ρείας.
• Δίνεται η δυνατότητα αθροιστικής αξιολόγησης ομοειδών 
εγκαταστάσεων, αντιστάθμισης των εκπομπών με φυτεύσεις/
δασώσεις, πράσινα πιστοποιητικά κλπ.
• Έως το 2026 θα πρέπει να έχουν τροποποιήσει την Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών (ΑΕΠΟ) τους και από το 2026 και 
κάθε χρόνο να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις εκπομπές του 
προηγούμενου έτους η οποία θα επαληθεύεται από πιστοποι-
ημένο φορέα.
• Σε περίπτωση μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο 100€ ανά 
ημέρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,1% των 
ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Συνέχεια στη σελ 5

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ βΟΥΛΗ Ο ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υποχρεωτικά τα φωτοβολταϊκά σε ειδικά κτίρια 500 τ.μ από το 2023, απαγόρευση καυστήρων πετρελαίου το 2025
Τέλος στην ενέργεια από λιγνίτη από το 2028, αυτοκίνητα μηδενικών ρύπων από το 2030
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Συνέχεια από σελ 4

•Από το 2023 επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά 
με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το προηγούμενο έτος η 
οποία θα επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα. Η υποβολή 
της έκθεσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/10 κάθε 
έτους.
•Το μέτρο αφορά στις εξής επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι μικρές 
και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις):
•Επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο
•Πιστωτικά ιδρύματα
•Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
•Επιχειρήσεις επενδύσεων
•Επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
•Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης
•Εταιρείες ταχυμεταφορών
•Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αε-
ρίου
•Αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 ερ-
γαζομένους
•Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας
•Αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΟΑΣΑ, 
ΟΑΣΘ κλπ)
•Στην ετήσια έκθεση συμπεριλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι 
και δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
•Σε περίπτωση μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο 50€ ανά 

ημέρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,01% των 
ετήσιων εσόδων της εταιρείας.
•Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις θα πρέπει 
να συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις, έτσι ώστε να γίνεται παρακο-
λούθηση εφαρμογής των μέτρων (η μη εφαρμογή επισύρει 
πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,05% των ετήσιων εσό-
δων της εταιρείας).
Νησιά
•Θεσπίζεται Στρατηγικό Πλαίσιο για την πρωτοβουλία του 
ΥΠΕΝ Gr – Eco Islands για την ολοκληρωμένη μετάβαση των 
ελληνικών νησιών προς την κλιματική ουδετερότητα.
•Η επιλεξιμότητα των νησιών καθορίζεται λαμβάνοντας υπό-
ψη ορισμένα κριτήρια:
•Τον μόνιμο πληθυσμό.
•Την προοπτική ηλεκτρικής διασύνδεσης με το ηπειρωτικό 
σύστημα.
•Τις ενεργειακές τους ανάγκες.
•Την τουριστική κίνηση.
•Την προσβασιμότητά τους στον τομέα των μεταφορών και 
των υποδομών.
•Τους αξιοποιήσιμους φυσικούς πόρους.
•Τα οικονομικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά.
•Ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκη-
πίου κατά 80% σε σχέση με το 2019.
•Από το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Δήμοι
•Έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Δήμος υπολογίζει το 
ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο επαληθεύεται από πιστο-
ποιημένο φορέα και καταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης 
Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Ο σκοπός είναι η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια που χρησιμοποιεί, το 
δημοτικό φωτισμό, τα οχήματά του, τις κοινωφελείς εγκατα-
στάσεις, τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης 
κλπ. Το ΔηΣΜΕ επικαιροποιείται ετησίως.
•Τίθεται στόχος μείωσης εκπομπών 10% για το 2025 και 30% 
για το έτος 2030, σε σχέση με το 2019.
•Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, από 
την 1η Ιανουαρίου 2024 αποτελούν προαπαιτούμενο για την 
αξιολόγηση προτάσεων των Δήμω για την υλοποίηση προ-
γραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.
Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική κρίση
•Από το 2025, για τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψη-
λής τρωτότητας θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση 
κινδύνου (προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου), 
μετά από σχέδια που θα ετοιμάσουν οι Περιφέρειες. Ως ζώνες 
υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται:
•Σε ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας, όπως αποτυπώ-
νονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας.
•Σε ζώνες που είναι κοντά σε δασικές περιοχές, που χαρακτηρί-
ζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Εγκαινιάστηκε, χθες, το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα πα-
ραγωγής, αποθήκευσης και ανεφοδιασμού υδρογονοκίνητων 
οχημάτων στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη του έργου βασίστηκε, κυ-
ρίως, σε μία πρωτοποριακή τεχνολογία συμπίεσης υδρογόνου, 
η οποία αποτελεί τεχνογνωσία της CYRUS AE, εταιρείας spin-off 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, με τα εγκαίνια του 1ου 
πιλοτικού Σταθμού Ανεφοδιασμού Οχημάτων Υδρογόνου, η 
Ελλάδα κάνει ένα ακόμα βήμα για την έναρξη μίας νέας εποχής 
στο πεδίο των πράσινων μεταφορών. 
Η επιλογή του υδρογόνου παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα σε σχέση με άλλα καύσιμα, ενώ ένα από τα σημαντικότερα 
προτερήματα του είναι πως έχει μηδενικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΚ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» 
(H2TRANS, Τ1ΕΔΚ-05294). 
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης 
δήλωσε: «Η Ελλάδα κάνει σήμερα άλμα στο μέλλον. Αξιοποιώ-
ντας το σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, το υψηλού 
επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, αναπτύσσει μια πρωτοπο-

ριακή τεχνολογία για το υδρογόνο, το οποίο όλες οι εκτιμήσεις 
συγκλίνουν πως μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην πράσι-
νη μετάβαση του πλανήτη. Θέλω να συγχαρώ για ακόμη μια 
φορά την επιστημονική κοινότητα για το αξιόλογο ερευνητικό 
έργο της και να επαναβεβαιώσω ότι ως Κυβέρνηση είμαστε 
έμπρακτα στο πλευρό της με την πεποίθηση ότι η επένδυση 
στην έρευνα και την καινοτομία είναι επένδυση στο μέλλον της 
χώρας μας».
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κοριν-
θίας Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Τα εγκαίνια του 1ου Σταθμού 
Ανεφοδιασμού Οχημάτων Υδρογόνου αποτελούν μια εικόνα 
από το μέλλον και ένα βήμα στην πορεία της πράσινης μετά-
βασης. Πρόκειται για ένα ακόμα αποτέλεσμα της πολύ σημα-
ντικής ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται στα 
ερευνητικά ιδρύματα της πατρίδας μας. Αξίζουν πολλά συγ-
χαρητήρια στον Διευθυντή του Ινστιτούτου ΙΠΡΕΤΕΑ κ. Θάνο 
Στούμπο, όπως και σε όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας 
για την ιδιαίτερα αξιόλογη και αποτελεσματική ερευνητική τους 
δραστηριότητα». 
Ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος 
Κυριαζής δήλωσε:

«Η δημιουργία του πρώτου σταθμού υδρογόνου στον «Δη-
μόκριτο» έχει όχι μόνο μια συμβολική, αλλά και μια ουσιαστική 
διάσταση: αποτελεί απτή απόδειξη τόσο των επιτευγμάτων των 
Ελλήνων Ερευνητών και της υψηλής στάθμης των έργων των 
Ερευνητικών Κέντρων όσο και της πολιτικής της Γενικής Γραμ-
ματείας Έρευνας και Καινοτομίας έτσι ώστε τα ερευνητικά απο-
τελέσματα να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του έργου, αυτή 
έγινε από το πρόγραμμα «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και γι’ αυτό 
είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς τα χρήματα που δίνουμε 
αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο». 
Ο πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Γιώργος Νούνεσης δήλω-
σε:
«Ο «Δημόκριτος» έχει δημιουργήσει τον πρώτο σταθμό ανεφο-
διασμού μικρών οχημάτων με υδρογόνο, βασισμένο σε ελληνι-
κή τεχνογνωσία κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Είναι καθετο-
ποιημένη εγκατάσταση, καθώς ξεκινάει από την παραγωγή του 
υδρογόνου μέχρι την τελική χρήση του και αποτελεί την πρώτη 
προσπάθεια στη χώρα για να προχωρήσει η διάδοση του υδρο-
γόνου ως καύσιμου».

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ βΟΥΛΗ Ο ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υποχρεωτικά τα φωτοβολταϊκά σε ειδικά κτίρια 500 τ.μ από το 2023, απαγόρευση καυστήρων πετρελαίου το 2025
Τέλος στην ενέργεια από λιγνίτη από το 2028, αυτοκίνητα μηδενικών ρύπων από το 2030

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες το Σχέδιο 
«REPowerEU», που έχει στόχο το σταδιακό τερματισμό της 
εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και τη μετα-
μόρφωση του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης. 
Το REPowerEU είναι η απάντηση στη διαταραχή της παγκόσμι-
ας αγοράς ενέργειας που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία, τονίζει η Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι τα 
ρωσικά ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται ως «οικονομικό και 
πολιτικό όπλο και κοστίζουν στους ευρωπαίους φορολογούμε-
νους σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίτευξη των στόχων του 
REPowerEU απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις 210 δισεκατομμυρί-
ων ευρώ έως το 2027, οι οποίες θα καλυφθούν από τον ιδιω-
τικό και δημόσιο τομέα, καθώς και σε εθνικό, διασυνοριακό και 
ενωσιακό επίπεδο. O Mηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας (RRF) βρίσκεται στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδίου που 
παρουσιάζει η Επιτροπή. 
Τα μέτρα του Σχεδίου REPowerEU μπορούν να οδηγήσουν στο 
σταδιακό τερματισμό της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυ-
κτά καύσιμα, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της διαφορο-
ποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και της επιτάχυνσης της 
ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντικατά-
σταση των ορυκτών καυσίμων στα σπίτια, τη βιομηχανία και 
την παραγωγή ενέργειας. 
Εξοικονόμηση ενέργειας 
Η Επιτροπή προτείνει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, προκει-
μένου να «προετοιμαστούμε για τις πιθανές προκλήσεις του 
επόμενου χειμώνα», επισημαίνοντας ότι «είναι ο ταχύτερος 
και φθηνότερος τρόπος αντιμετώπισης της τρέχουσας ενεργει-
ακής κρίσης και μείωσης των λογαριασμών». Συγκεκριμένα, 
η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί από 9% σε 13% ο στόχος 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της δέσμης «Fit for 55» της 
νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Σύμφωνα 
με την Επιτροπή, οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές συμπεριφοράς 
για εξοικονόμηση ενέργειας (που περιγράφονται αναλυτικά σε 
άλλο έγγραφο) θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση φυσι-
κού αερίου και πετρελαίου κατά 5%. Παράλληλα, συστήνεται 
στα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν ειδικές επικοινωνιακές εκστρα-
τείες με στόχο τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία. Τα κράτη-μέλη 
ενθαρρύνονται επίσης να χρησιμοποιούν φορολογικά κίνητρα 
για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως μειωμένους συντελεστές 
ΦΠΑ για ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, μόνω-
ση κτιρίων, συσκευές και προϊόντα.

Διαφοροποίηση του εφοδιασμού και κοινός μηχανι-
σμός αγορών 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι εδώ και αρκετούς μήνες η ΕΕ έχει 
εξασφαλίσει επίπεδα ρεκόρ εισαγωγών LNG και φυσικού αε-
ρίου μέσω αγωγών, από διεθνείς εταίρους. Η νεοσυσταθείσα 
Ενεργειακή Πλατφόρμα της ΕΕ, που υποστηρίζεται από περι-
φερειακές ομάδες εργασίας, θα επιτρέψει εθελοντικές κοινές 
αγορές φυσικού αερίου, LNG και υδρογόνου. Ως επόμενο βήμα, 
και επαναλαμβάνοντας τη φιλοδοξία του κοινού προγράμματος 
αγοράς εμβολίων, η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάπτυξη ενός 
«κοινού μηχανισμού αγορών» που θα διαπραγματεύεται και 
θα συνάπτει συμβάσεις για αγορές αερίου για λογαριασμό των 
συμμετεχόντων κρατών-μελών. 
Επιπλέον, η Επιτροπή, θα διευκολύνει την ενεργειακή διαφορο-
ποίηση και την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων συνεργασιών 
με προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για το 
υδρογόνο ή άλλες πράσινες τεχνολογίες. Δίνεται προτεραιότη-
τα στη δέσμευση της ΕΕ για την παγκόσμια πράσινη και δίκαιη 
ενεργειακή μετάβαση, την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και της αποδοτικότητας για τη μείωση της πίεσης στις τιμές, την 
τόνωση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
του υδρογόνου και την ενίσχυση της ενεργειακής διπλωματίας. 
Στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Θάλασσα θα αναπτυχθούν μεγάλοι 
διάδρομοι υδρογόνου. Ενόψει της επιθετικότητας της Ρωσίας, 
η ΕΕ θα υποστηρίξει την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τα Δυτικά 
Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς 
και τους πιο ευάλωτους εταίρους της. «Με την Ουκρανία θα 
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να διασφαλίσουμε την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και έναν λειτουργικό ενεργειακό το-
μέα, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για το μελλοντικό εμπό-
ριο ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου, 
καθώς και για την ανοικοδόμηση του ενεργειακού συστήματος 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REPowerUkraine», τονίζει η 
Επιτροπή. 
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας  
«Μια μαζική κλιμάκωση και επιτάχυνση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη 
βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές θα επιταχύνει την ανε-
ξαρτησία μας, θα δώσει ώθηση στην πράσινη μετάβαση και θα 
μειώσει τις τιμές με την πάροδο του χρόνου», τονίζει η Επιτροπή, 
η οποία προτείνει να αυξηθεί ο βασικός στόχος του 2030 για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από 40% σε 45% στο πλαίσιο του 
πακέτου «Fit for 55». 

• Παράλληλα, η Επιτροπή παρουσιάζει μια στρατηγική της ΕΕ 
για την ηλιακή ενέργεια, με διπλασιασμό της ηλιακής φωτο-
βολταϊκής ισχύος έως το 2025 και εγκατάσταση 600 GW έως 
το 2030
• Την πρωτοβουλία «Solar Rooftop Initiative» με σταδιακή 
νομική υποχρέωση εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε νέα 
δημόσια και εμπορικά κτίρια και νέα κτίρια κατοικιών. 
• Διπλασιασμός του ρυθμού ανάπτυξης των αντλιών θερμότη-
τας και μέτρα για την ενσωμάτωση της γεωθερμικής και ηλια-
κής θερμικής ενέργειας σε εκσυγχρονισμένα συστήματα αστικής 
και κοινόχρηστης θέρμανσης.
• Σύσταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της αργής και 
πολύπλοκης αδειοδότησης μεγάλων έργων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και στοχευμένη τροποποίηση της οδηγίας 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την αναγνώριση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως υπέρτατου δημόσιου συμ-
φέροντος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή 
ειδικές περιοχές «go-to» για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 
συντομευμένες και απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης 
σε περιοχές με χαμηλότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους. 
Για να συμβάλει στον γρήγορο εντοπισμό τέτοιων περιοχών 
«go-to», η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμα σύνολα δεδομένων για 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στο πλαίσιο του εργαλείου 
ψηφιακής χαρτογράφησης γεωγραφικών δεδομένων που σχε-
τίζονται με την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις υποδομές. 
• Καθορισμός στόχου 10 εκατομμυρίων τόνων εγχώριας παρα-
γωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και 10 εκατομμυρίων τόνων 
εισαγωγών έως το 2030, για την αντικατάσταση του φυσικού 
αερίου, του άνθρακα και του πετρελαίου σε βιομηχανίες και 
τομείς μεταφορών που είναι δύσκολο να αποανθρακοποιη-
θούν. Για να επιταχυνθεί η αγορά υδρογόνου, οι συννομοθέτες 
θα πρέπει να συμφωνήσουν για την αύξηση των επιμέρους 
στόχων για συγκεκριμένους τομείς. Η Επιτροπή δημοσιεύει 
επίσης δύο κατ’ εξουσιοδότηση νόμους σχετικά με τον ορισμό 
και την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι η παραγωγή οδηγεί σε καθαρή απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες πηγές. Για την επιτάχυνση των έργων υδρογό-
νου, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 200 εκα-
τομμυρίων ευρώ για την έρευνα και η Επιτροπή δεσμεύεται να 
ολοκληρώσει την αξιολόγηση των πρώτων σημαντικών έργων 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έως το καλοκαίρι. 

Συνέχεια στη σελ 7 

TO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «REPowerEU» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ 
ΑΠΟ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις 210 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2027
Διαφοροποίηση του εφοδιασμού, κοινός μηχανισμός αγορών, επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ 
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Συνέχεια από σελ 6

Καθορίζονται νέα εργαλεία, όπως μια νέα Βιομηχανική 
Συμμαχία Biomethane και οικονομικά κίνητρα για την 
αύξηση της παραγωγής βιομεθανίου στα 35 bcm έως το 
2030, μεταξύ άλλων μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η αντικατάσταση του άνθρακα, 
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις βιομηχανικές 
διεργασίες θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπί-
ου και θα ενισχύσει την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότη-
τα. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η απόδοση, η υποκατάσταση 
καυσίμου, ο ηλεκτρισμός και η βελτιωμένη απορρόφηση 
ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου, βιοαερίου και βιομεθα-
νίου από τη βιομηχανία θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 
έως και 35 bcm φυσικού αερίου έως το 2030, πέραν αυτών 
που προβλέπονται στο Fit for 55 προτάσεις.
Μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων 
στη βιομηχανία και τις μεταφορές
Η αντικατάσταση του άνθρακα, του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου στις βιομηχανικές διαδικασίες θα μειώσει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα ενισχύσει 
την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. Η εξοικονόμηση 
ενέργειας, η αποδοτικότητα, η υποκατάσταση καυσίμων, η 
ηλεκτροδότηση και η ενισχυμένη υιοθέτηση ανανεώσιμου 
υδρογόνου, βιοαερίου και βιομεθανίου από τη βιομηχανία 
θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 35 bcm φυσι-
κού αερίου έως το 2030 επιπλέον των προβλεπόμενων στο 
πλαίσιο των προτάσεων Fit for 55.
Η Επιτροπή θα αναπτύξει συμβάσεις επί της διαφοράς για τη 
στήριξη της υιοθέτησης πράσινου υδρογόνου από τη βιο-
μηχανία και ειδική χρηματοδότηση για το REPowerEU στο 
πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, χρησιμοποιώντας έσοδα 
από το εμπόριο εκπομπών για την περαιτέρω στήριξη της 
μετάβασης από τις ρωσικές εξαρτήσεις ορυκτών καυσίμων. 
Η Επιτροπή παρέχει επίσης καθοδήγηση σχετικά με τις συμ-
φωνίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και θα παράσχει τεχνική συμβουλευ-
τική διευκόλυνση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
Για να διατηρηθεί και να ανακτηθεί η τεχνολογική και βιο-
μηχανική ηγεσία σε τομείς όπως η ηλιακή ενέργεια και το 
υδρογόνο, και να υποστηριχθεί το εργατικό δυναμικό, η 
Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας συμμαχίας της ΕΕ 
για την ηλιακή βιομηχανία και μιας μεγάλης κλίμακας εται-
ρικής σχέσης δεξιοτήτων. Η Επιτροπή θα εντείνει επίσης τις 

εργασίες για την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών και θα 
εκπονήσει νομοθετική πρόταση.
Για να ενισχυθεί η εξοικονόμηση ενέργειας και η αποδοτι-
κότητα στον τομέα των μεταφορών και να επιταχυνθεί η 
μετάβαση προς τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, η Επι-
τροπή θα υποβάλει δέσμη μέτρων για τον οικολογικό οικο-
λογικό εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών μεταφορών, 
με στόχο τη σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
στον τομέα, και θα εξετάσει νομοθετική πρωτοβουλία για 
την αύξηση του μεριδίου των οχημάτων μηδενικών εκπο-
μπών σε δημόσιους και εταιρικούς στόλους αυτοκινήτων 
άνω ενός ορισμένου μεγέθους. Η ανακοίνωση της ΕΕ για 
την εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνει επίσης πολλές 
συστάσεις προς τις πόλεις, τις περιφέρειες και τις εθνικές 
αρχές που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στον τομέα των 
μεταφορών.
Έξυπνες Επενδύσεις
Η επίτευξη των στόχων REPowerEU απαιτεί πρόσθετες 
επενδύσεις 210 δισεκατομμυρίων ευρώ ως το 2027. Ήδη, 
είναι διαθέσιμα 225 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(RRF). Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νομοθεσία και οδηγίες 
προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης 
και συμπλήρωσης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης (RRP), 
στο πλαίσιο του REPowerEU. Επιπλέον, η Επιτροπή προτεί-
νει να αυξηθούν οι πόροι του RRF με 20 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε επιχορηγήσεις από την πώληση δικαιωμάτων του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) που βρίσκο-
νται επί του παρόντος στο Αποθεματικό Σταθερότητας της 
Αγοράς και που θα δημοπρατηθούν με τρόπο που δεν δια-
ταράσσει την αγορά. 
Στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ), η πολιτική συνοχής θα υποστηρίξει ήδη 
έργα απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και πράσι-
νης μετάβασης με έως και 100 δισεκατομμύρια ευρώ επεν-
δύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδρογόνο και 
υποδομές. Επιπλέον 26,9 δισ. ευρώ από τα ταμεία συνοχής 
θα μπορούσαν να διατεθούν σε εθελοντικές μεταφορές στο 
RRF και άλλα 7,5 δις. ευρώ από την Κοινή Αγροτική Πολι-
τική μέσω εθελοντικών μεταφορών στο RRF. Η Επιτροπή 
θα διπλασιάσει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για την πρό-
σκληση μεγάλης κλίμακας του 2022 του Ταμείου Καινοτο-
μίας αυτό το φθινόπωρο σε περίπου 3 δις ευρώ. Απαιτείται, 

επίσης, περιορισμένη πρόσθετη υποδομή φυσικού αερίου, 
η οποία εκτιμάται σε επενδύσεις περίπου 10 δισ. ευρώ.
Στη σχετική ανακοίνωση, υπενθυμίζεται ότι στις 8 Μαρτίου 
2022 η Επιτροπή πρότεινε το περίγραμμα ενός σχεδίου για 
να καταστεί η Ευρώπη ανεξάρτητη από τα ρωσικά ορυκτά 
καύσιμα πολύ πριν από το 2030, υπό το φως της εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
24ης-25ης Μαρτίου, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σχετικά 
με τον στόχο αυτό και ζήτησαν από την Επιτροπή να πα-
ρουσιάσει το λεπτομερές σχέδιο REPowerEU που εγκρίθηκε 
χθες. Οι πρόσφατες διακοπές παροχής φυσικού αερίου στη 
Βουλγαρία και την Πολωνία καταδεικνύουν τον επείγοντα 
χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης αξιοπιστίας 
του ρωσικού ενεργειακού εφοδιασμού.
Η Επιτροπή ενέκρινε 5 ευρείες και άνευ προηγουμένου δέ-
σμες κυρώσεων ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες της 
Ρωσίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και 
στις αυξανόμενες φρικαλεότητες κατά των ουκρανών πολι-
τών και πόλεων. Οι εισαγωγές άνθρακα καλύπτονται ήδη 
από το καθεστώς κυρώσεων και η Επιτροπή έχει υποβάλει 
προτάσεις για τη σταδιακή κατάργηση του πετρελαίου έως 
το τέλος του έτους, οι οποίες συζητούνται τώρα από τα κρά-
τη μέλη.
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: 300 δισεκ. ευρώ για 
την ενεργειακή απεξάρτηση από την Ρωσία  
Ο πόλεμος του Πούτιν αναστατώνει την παγκόσμια αγορά 
ενέργειας τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν. Σημείωσε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο 
πιο γρήγορος και φθηνός τρόπος αντιμετώπισης της τρέ-
χουσας ενεργειακής κρίσης.
«Ως εκ τούτου, θα αυξήσουμε τον στόχο ενεργειακής από-
δοσης της ΕΕ για το 2030 από 9% σε 13%. Και αυξάνουμε 
τον στόχο του 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της 
ΕΕ από 40% σε 45%» υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν.
Παράλληλα, μίλησε για πρόταση της επιτάχυνσης των δι-
αδικασιών αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και συναφείς υποδομές, αλλά και πρόταση υποχρέωσης 
ηλιακής στέγης για εμπορικά και δημόσια κτίρια έως το 
2025 και για νέα κτίρια κατοικιών έως το 2029.

Συνέχεια στη σελ 8 

TO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «REPOWEREU» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ 
ΑΠΟ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Σχέδιο δράσης για βιομεθάνιο 
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Συνέχεια από σελ 7

«Γνωρίζουμε ότι όταν η Ευρώπη ενεργεί από κοινού έχει 
μεγαλύτερη επιρροή. Οι ηγέτες των κυβερνήσεων της ΕΕ 
των 27 συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα 
για την κοινή αγορά αερίου, LNG και υδρογόνου. Ως μέρος 
του σχεδίου μας REPowerEU, προτείνουμε μια επιχειρησια-
κή πορεία προς τα εμπρός, με κοινό μηχανισμό προμηθειών 
και κοινή προσέγγιση στις προμηθεύτριες χώρες. Με αυτόν 
τον τρόπο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εισαγωγή 
ενέργειας που χρειαζόμαστε χωρίς ανταγωνισμό μεταξύ 
των κρατών μελών μας» υπογράμμισε η Πρόεδρος της 
Επιτροπής επισημαίνοντας ότι αυτά, απαιτούν  τεράστιες 
επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.
«Κινητοποιούμε κοντά στα 300 δισ. ευρώ. Περίπου 72 δισ. 
ευρώ σε επιχορηγήσεις και 225 δισ. ευρώ σε δάνεια» ανέ-
φερε. 
βραχυπρόθεσμα μέτρα έκτακτης ανάγκης και 
επιλογές για μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στην 
ενέργεια   
Ως απάντηση σε αρκετούς μήνες εξαιρετικά υψηλών και 
ασταθών τιμών ενέργειας, η Επιτροπή παρουσιάζει μια 
σειρά πρόσθετων βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντι-
μετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας και την αντιμε-
τώπιση πιθανών διακοπών του εφοδιασμού από τη Ρωσία. 
Παρουσιάζει επίσης μια σειρά από περιοχές όπου ο σχεδια-
σμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να βελτιστο-
ποιηθεί, καθιστώντας την κατάλληλη για τη μετάβαση από 
τα ορυκτά καύσιμα και πιο ανθεκτική σε κραδασμούς τιμών, 
προστατεύοντας παράλληλα τους καταναλωτές και παρέχο-
ντας οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον ανέφερε ότι «οι ιδι-
αίτεροι καιροί απαιτούν εξαιρετικά μέτρα και σήμερα πα-
ρουσιάζουμε πρόσθετα βήματα που μπορούν να λάβουν 
τα κράτη μέλη για να καταπολεμήσουν τις υψηλές τιμές. 
Καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον απρόκλητο πόλεμο στην Ου-
κρανία, πρέπει επίσης να κάνουμε σχεδιασμό σε περίπτωση 
διακοπής του εφοδιασμού φυσικού αερίου και τις επιπτώ-
σεις με μέτρα αλληλεγγύης και πιθανές παρεμβάσεις τιμών. 
Παράλληλα, προχωράμε τις εργασίες για τη βελτίωση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την καλύτερη προστασία 
των καταναλωτών, τη μείωση της αστάθειας και τη συνέχι-
ση της υποστήριξης της πράσινης μετάβασης». 

Μέτρα βραχυπρόθεσμης παρέμβασης 
Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να χρησι-
μοποιούν την εργαλειοθήκη για τις τιμές ενέργειας, η οποία 
περιέχει μέτρα για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας 
που πληρώνουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές. Επιπλέον, μια 
σειρά από βραχυπρόθεσμα μέτρα τίθενται στη διάθεση των 
κρατών μελών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τώρα και 
κατά την επόμενη περίοδο θέρμανσης.
- Στις αγορές φυσικού αερίου:
-Δυνατότητα για τα κράτη μέλη να επεκτείνουν προσωρινά 
τη ρύθμιση των τιμών τελικού καταναλωτή σε ευρύ φάσμα 
πελατών, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και της 
βιομηχανίας.
-Προσωρινοί «διακόπτες» και μέτρα έκτακτης ανάγκης 
ρευστότητας για την υποστήριξη της αποτελεσματικής λει-
τουργίας των αγορών εμπορευμάτων, με πλήρη τήρηση 
των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις.
-Χρησιμοποιώντας την Ενεργειακή Πλατφόρμα της ΕΕ για 
τη συγκέντρωση της ζήτησης φυσικού αερίου, διασφάλιση 
ανταγωνιστικών τιμών φυσικού αερίου μέσω εθελοντικά 
κοινών αγορών και μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τα 
ρωσικά ορυκτά καύσιμα. 
- Επιλογές παρέμβασης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
για τα κράτη μέλη: 
-Η δυνατότητα ανακατανομής εξαιρετικά υψηλών υπο-ο-
ριακών εσόδων (τα λεγόμενα απροσδόκητα κέρδη) για την 
υποστήριξη των καταναλωτών επεκτείνεται για να καλύψει 
την επόμενη περίοδο θέρμανσης.
-Επιπλέον, τα έσοδα από τη συγκέντρωση μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της υποστήριξης των 
καταναλωτών.
-Προσωρινή επέκταση των ρυθμιζόμενων τιμών λιανικής 
για την κάλυψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
-Για περιφέρειες με πολύ περιορισμένη διασύνδεση, δυνα-
τότητα εισαγωγής επιδοτήσεων για το κόστος καυσίμων 
στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη μείωση της 
τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν σχεδιαστεί με τρόπο συμβατό με τις Συνθήκες της ΕΕ, 
ιδίως όσον αφορά την απουσία περιορισμών στη διέλευση 
συνοριακών εξαγωγών, την τομεακή νομοθεσία και τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 
Μέτρα της ΕΕ σε περίπτωση πλήρους διακοπής 
της παροχής αερίου 
Σε περίπτωση πλήρους διακοπής της παροχής ρωσικού φυ-

σικού αερίου, ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω έκτακτα 
μέτρα για τη διαχείριση της κατάστασης. Η Επιτροπή καλεί 
τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν τα σχέδια έκτακτης 
ανάγκης τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που πε-
ριέχονται στην επισκόπηση ετοιμότητας της Επιτροπής για 
την ΕΕ. 
Η Επιτροπή θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός συντονισμέ-
νου σχεδίου μείωσης της ζήτησης της ΕΕ με εθελοντικά μέ-
τρα περιορισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε πνεύ-
μα αλληλεγγύης, τα λιγότερο επηρεαζόμενα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου προς 
όφελος των κρατών μελών που επηρεάζονται περισσότερο.
Για να συνοδεύσει αυτά τα μέτρα, μπορεί να είναι απαραίτη-
το ένα διοικητικό ανώτατο όριο τιμών για το φυσικό αέριο 
στην ΕΕ ως απάντηση σε πλήρη διακοπή του εφοδιασμού. 
Εάν εισαχθεί, θα πρέπει να περιορίζεται στη διάρκεια της 
έκτακτης ανάγκης της ΕΕ και δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο 
την ικανότητα της ΕΕ να προσελκύει εναλλακτικές λύσεις 
πηγές εφοδιασμού φυσικού αερίου και LNG για τους αγω-
γούς και για τη μείωση της ζήτησης.
Σχεδιασμός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για το 
μέλλον 
Η πρόσφατη έκθεση του ACER καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι τα θεμελιώδη στοιχεία του σχεδιασμού της αγοράς 
έχουν σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές. Σημειώνει 
επίσης ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την καλύτερη 
προστασία των καταναλωτών και για να παρέχει ηλεκτρική 
ενέργεια σε προσιτές τιμές, να κάνει την αγορά πιο εύρω-
στη και ανθεκτική σε μελλοντικούς κραδασμούς και να την 
ευθυγραμμίζει περαιτέρω με τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καθορίζει μια σειρά ζητημάτων 
που πρέπει να μελετηθούν για τη βέλτιστη μελλοντική λει-
τουργία της αγοράς. Αυτά περιλαμβάνουν μέσα που βασί-
ζονται στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών 
από την αστάθεια των τιμών, μέτρα για την ενίσχυση της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση και την προώθηση ατομικών 
συστημάτων ιδιοκατανάλωσης, τα κατάλληλα επενδυτικά 
σήματα και μια πιο διαφανή εποπτεία της αγοράς. Με βάση 
την ανάλυση που παρουσιάστηκε, η Επιτροπή θα ξεκινήσει 
διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων για πιθανές προσαρμο-
γές στο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

TO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «REPOWEREU» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ 
ΑΠΟ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: 300 δισεκ. ευρώ για την ενεργειακή απεξάρτηση από την Ρωσία 
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«Η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις προκλήσεις για μία οικο-
νομία ισχυρή, βιώσιμη και ανταγωνιστική» τόνισε ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την τοποθέτησή 
του στην Επιτροπή Οικονομικών στο σχέδιο νόμου για τα 
«Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και 
εταιρικών μετασχηματισμών».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός υπογράμμισε πως 
«παρά την αρνητική συγκυρία, με αυξήσεις του κόστους δα-
νεισμού, γεωπολιτικές εντάσεις, υγειονομική και ενεργειακή 
κρίση και μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, η Ελλάδα λαμ-
βάνει ψήφο εμπιστοσύνης, με αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις, 
ως αποτέλεσμα εργώδους μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, 
καλών δημοσιονομικών επιδόσεων, αποτελεσματικής εκδο-
τικής στρατηγικής και επαρκών ταμειακών διαθεσίμων» και 
σημείωσε πως «όπως είδαμε από το επιτυχημένο ταξίδι του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, αυτά όλα 
αναγνωρίζονται και διεθνώς».
Αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου, είπε πως αυτό «αποτελεί 
ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στο ευρύτερο σχέδιο για 
τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Συνιστά μία 
πραγματική μεταρρύθμιση, ενταγμένη στο Εθνικό Σχέδιο του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την τόνωση της 
υγιούς επιχειρηματικότητας, την επίτευξη διατηρήσιμης ανά-
πτυξης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση 
της κοινωνικής συνοχής».
Επισήμανε πως έχει προστεθεί στη μακρά λίστα μέτρων φο-
ρολογικής πολιτικής που έχει λάβει η σημερινή κυβέρνηση, 
στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης και τόνωσης της επιχει-
ρηματικότητας, μεταξύ άλλων, μέσα από μειώσεις φόρων 
και ασφαλιστικών εισφορών και θέσπιση κινήτρων για την 
ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, την προώθηση της έρευ-
νας και ανάπτυξης (R&D), την προσέλκυση επενδυτών και 
φορολογικών κατοίκων εξωτερικού. Μέτρα που ενθαρρύ-
νουν τη δημιουργία νέου πλούτου, μέσα από την αύξηση της 
απασχόλησης και των επενδύσεων, ο οποίος στη συνέχεια θα 
ανακατανέμεται -με όρους δικαιοσύνης- στην κοινωνία.
Στη κατεύθυνση αυτή, είπε ο υπουργός, το νομοσχέδιο εισά-
γει τον θεσμό της συνεργασίας των επιχειρήσεων. Βελτιώνει 
διατάξεις φορολογικών κινήτρων προηγούμενων αναπτυξι-
ακών νόμων. Ενισχύει την αγροτική οικονομία και προωθεί 
τη συνεργασία φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα 
αγροτών.
Ειδικότερα, παρέχεται σημαντική έκπτωση φόρου εισοδή-
ματος, ύψους 30% για 9 χρόνια στη νέα εταιρική σχέση που 
θα προκύψει από τη συνεργασία ατομικών, πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που ανέρχεται στο 50% 
για τους αγρότες. Έκπτωση που θα μειώσει σημαντικά τον 

πραγματικό, αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή για τις 
εν λόγω επιχειρήσεις, για τις οποίες η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας έχει ήδη μειώσει τον ονομαστικό φορολογικό 
συντελεστή στο 22%, από 29% που ήταν πριν από 3 χρόνια.
Με αυτό τον τρόπο, ανέφερε ο υπουργός, «στηρίζεται και 
προάγεται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενισχύεται η αν-
θεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητά τους, ενθαρρύνονται 
οι συνέργειες σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, με δυνητικά 
πολλαπλασιαστικό όφελος για τα δημόσια έσοδα και την απα-
σχόληση».
Ο κ. Σταϊκούρας ξεκαθάρισε πως «βασική επιδίωξη του νομο-
σχεδίου είναι η αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της 
χώρας και, κατ’ επέκταση, η μεγέθυνση της ελληνικής οικονο-
μίας» και πρόσθεσε πως «η θέσπιση κινήτρων δεν αποτελεί 
εύκολη άσκηση. Θα πρέπει να ισορροπήσουμε δύο δυνάμεις, 
οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν αμοιβαίως αντικρουόμε-
νες. Από τη μία πλευρά, τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων και 
την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Και από την άλλη, 
τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να τεθούν ορισμένες 
επιχειρήσεις σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών 
τους, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό».
Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και σε ορισμένα στα-
τιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις της Ελλάδας σε σχέση με την 
Ευρώπη, σε θέματα απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας 
επιχειρήσεων, που δείχνουν την μεγάλη έκταση της μικρομε-
σαίας επιχειρηματικότητας στην χώρα μας και την παραγω-
γικότητα, λέγοντας πως «συνεπώς, καθίσταται απαραίτητη η 
δημιουργία ενός σύγχρονου και σταθερού θεσμικού πλαισίου 
που προωθεί και δίνει ουσιαστικά κίνητρα στους μετασχημα-
τισμούς και τις συνεργασίες των επιχειρήσεων, οι οποίες, με 
τη σειρά τους, θα γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς, θα βελ-
τιώσουν την παραγωγικότητά τους, θα μειώσουν τα κόστη 
παραγωγής και πωλήσεων, θα προσελκύσουν επενδύσεις 
έρευνας και ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου και θα διευ-
ρύνουν τις χρηματοδοτικές προοπτικές τους, μέσω τραπεζών, 
αναπτυξιακού νόμου, ΕΣΠΑ, και του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.
Το νέο σχέδιο νόμου, είπε ο υπουργός, ενσωματώνει συστη-
ματικά, με πληρότητα και σαφήνεια, φορολογικά κίνητρα που 
θα διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις, τους πάσης φύσεως εται-
ρικούς μετασχηματισμούς και συνεργασίες των ελληνικών 
επιχειρήσεων, σε πλήρη αρμονία με τον υφιστάμενο εταιρικό 
νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.
Νωρίτερα, το σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε επί της Αρχής κατά 
πλειοψηφία με την θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ 
και ΜέΡΑ25 ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση επιφυλά-
χθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Συζήτηση επί των άρθρων - Οι τοποθετήσεις των 
κομμάτων   
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών 
αγορητών των κομμάτων με τις οποίες ολοκληρώθηκε και 
η επί των άρθρων συζήτηση του σχεδίου νόμου «Κίνητρα 
ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών 
μετασχηματισμών» και σήμερα θα πραγματοποιηθεί η δεύ-
τερη ανάγνωσή του. 
Η εισηγήτρια της ΝΔ Μίκα Ιατρίδη ανέφερε πως και 
από τις τοποθετήσεις των φορέων προκύπτει, χωρίς αμφιβο-
λία, ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Αντέτεινε στην αντιπολίτευση πως η ελάφρυνση της φορο-
λογίας και η προώθηση φορολογικών κινήτρων δεν συνιστά 
νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία, αλλά είναι ένα από τα εργαλεία 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, αλλά και συνολικά για την ανάπτυξη 
της οικονομίας και της οικονομικής δραστηριότητας. Το νο-
μοσχέδιο στηρίζει τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους 
αγρότες με επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να γίνουν 
πιο ανταγωνιστικοί, πιο εξωστρεφείς. Δεν έρχεται να ευνοήσει 
τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις για να εξαγοράσουν πολύ μικρές 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεων. 
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Παπανάτσιου 
επέμεινε ότι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου κινείται από την 
κεντρική πολιτική αντίληψη της Κυβέρνησης, πως η ελληνική 
οικονομία έχει μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων και αυτό 
είναι πρόβλημα. Διέπεται από τη μονόπλευρη επιλογή της 
αναδιάρθρωσης της αγοράς, σύμφωνα με το μέγεθος των 
επιχειρήσεων. Εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική στρατηγι-
κή της Κυβέρνησης προς μία νεοφιλελεύθερη στροφή, όπου 
εκεί δεν υπάρχει επιλογή για τους μικρούς, αλλά εκεί επικρατεί 
το δίκαιο της αγοράς και του ισχυρού. Διευκρίνισε πως «δεν 
διαφωνούμε με την ύπαρξη επιλογής των σχημάτων, αλλά 
με τη φιλοσοφία που κρύβεται από πίσω». Δεν αποφεύγουμε 
την επικράτηση μιας κυρίαρχης εταιρείας συγχωνευόμενης, 
αλλά, εάν μια κυρίαρχη εταιρεία αποκτά τον έλεγχο μερικών 
άλλων, δεν κατανοούμε, γιατί αυτή την συγχώνευση θα πρέ-
πει να την ενισχύουμε με χρήματα της ελληνικής κοινωνίας. 
Δεν διασφαλίζεται καμία θέση εργασίας στα υπό μετατροπή 
σχήματα. Η παροχή κινήτρων, είπε, θα πρέπει να συνδέεται με 
καλύτερες αποδόσεις στις εταιρείες, που θα προκύψουν από 
τη συγχώνευση σε σχέση με το άθροισμα των επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν. Χαρακτήρισε άκριτη την παροχή των πά-
σης φύσεως φοροδιευκολύνσεων και δεν υπάρχει απαίτηση 
η συγχώνευση να γεννήσει απόδοση για να κινητροδοτηθεί. 

Συνέχεια στη σελ 10

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ Ν/Σ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρ. Σταϊκούρας: Συνιστά μία πραγματική μεταρρύθμιση για την τόνωση της υγιούς επιχειρηματικότητας
Οι θέσεις των κομμάτων και οι απόψεις των φορέων 
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Συνέχεια από σελ 9

Η φορολόγηση των υπεραξιών δεν συνάδει με κάποιου είδους 
κίνητρο στην παραγωγή. Ένας αγρότης θα πρέπει να περάσει 
το 75% της συνολικής ποσότητας των προϊόντων που παρά-
γει μέσα από συλλογικά σχήματα. Εάν, όμως, ο παραγωγός 
είναι συνεταιρισμένος μόνο για ένα από τα προϊόντα του και 
δεν υπάρχει συνεταιρισμός που να δέχεται τα άλλα προϊόντα 
του δεν θα έχει καθόλου έκπτωση. Όπως και γιατί τα κίνητρα 
να αφορούν μόνο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι δι-
ατάξεις για την συμβολαιακή γεωργία, όπως διατυπώνονται, 
εκτίμησε πως είναι η κερκόπορτα που θα κάνει την ευεργετική 
διάταξη λάστιχο.
Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας 
Σκανδαλίδης ανέφερε πως «χαίρομαι που η κυβέρνηση 
δέχθηκε, απ’ όλα όσα είπα κατά την συζήτηση επί της Αρχής 
του νομοσχεδίου, αυτά που αφορούν την ειδική μέριμνα για 
την καταγραφή των επιχειρήσεων που μπαίνουν στην κατα-
νομή των κινήτρων. Εμείς, είπε, είμαστε υπέρ της θέσπισης 
κινήτρων για τη συγχώνευση επιχειρήσεων και παραθέσαμε 
σειρά προτάσεων που διατυπώνονται και στο πρόγραμμά 
μας εδώ και αρκετά χρόνια». Σημείωσε, πως «δεν διαφω-
νούμε με τη γενική κατεύθυνση και τον προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου νομοσχεδίου, όμως υπάρχει μια στρατηγική 
διαφορά. Εμείς μιλάμε συστηματικά για αξιολόγηση, ιεράρχη-
ση, προτεραιότητες. Εσείς ασκείτε και στην περίπτωση αυτή 
μόνο οριζόντιες πολιτικές, είτε σε κλαδικό επίπεδο, είτε σε 

περιφερειακό, είτε σε ο,τιδήποτε άλλο. Αυτό, όμως, δεν είναι 
προσπάθεια συγχώνευσης επιχειρήσεων. Δεν είναι προσπά-
θεια ουσιαστικής ανάπτυξης. Είναι προσπάθεια που αφορά 
μικρορυθμίσεις και μικροδιευθετήσεις». 
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, επέμεινε 
ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν αποτελεί απάντηση στα πολλά 
και οξυμένα προβλήματα των αυτοαπασχολουμένων αυτών 
μικροεπιχειρηματιών. Αποδείχτηκε ότι κινείται σε αντίθετη 
κατεύθυνση, διότι αντιστρατεύεται, εν πολλοίς, τα συμφέ-
ροντα τους, στοχεύοντας αποκλειστικά στις επιχειρηματικές 
συνεργασίες, συγχωνεύσεις, και απορροφήσεις, με κίνητρο 
τις φοροαπαλλαγές. Ανήκει στη γνωστή κοινή αστική πολι-
τική γραμμή για την προώθηση συνεργειών και συγχωνεύ-
σεων και μάλιστα με προτεραιότητα στους κλάδους υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Αυτός είναι ο στόχος. Μια πολιτική που 
υπηρετείται από όλα τα αστικά κόμματα διαχρονικά. 
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης βασίλης 
βιλιάρδος, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν έτυχε 
κατά την διαβούλευση του ενδιαφέροντος της αγοράς. Επέ-
μεινε, ότι δεν θα βοηθήσει καθόλου την οικονομία, αλλά μόνο 
τις μεγάλες επιχειρήσεις, όσον αφορά στις εξαγωγές. Ο ορι-
σμός της «νέας εταιρείας» , είπε περιλαμβάνει όλες τις μορφές 
που προκύπτουν από μετασχηματισμό, ενώ στον ορισμό της 
συνεργασίας υπάρχουν προϋποθέσεις. 
Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ 25 Γιώργος Λογιάδης 
ανέφερε πως ο στόχος της τρόικας ήταν από τις 900.000 επι-
χειρήσεις να παραμείνουν οι μισές στην Ελλάδα . Εστίασε στα 

άρθρα 15 και 16 του νομοσχεδίου για τους αγρότες σημειώ-
νοντας πως η άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας απαιτεί 
συνεχή ρευστότητα και πρόσβαση σε φθηνό κεφάλαιο κίνη-
σης. Βάσει της διεθνούς εμπειρίας, η συμβολαιακή γεωργία 
είναι η καθετοποίηση όλων των φάσεων της παραγωγής του 
προϊόντος. Η συμβολαιακή γεωργία, σημαίνει τη συμπίεση 
του παραγωγού στις συμπληγάδες της μεγάλης εταιρείας που 
επεξεργάζεται την πρώτη ύλη και διαθέτει το τελικό προϊόν 
στην αγορά από τη μια, και από την άλλη στην τράπεζα που 
δανείζει βάσει του συμβολαίου με την εταιρεία. Πρόκειται, 
είπε, για την πλήρη υποβάθμιση του αγρότη σε έναν οιονεί 
υπάλληλο της εταιρείας. Έτσι, η αγροτική παραγωγή μετατρέ-
πεται σε ένα παίγνιο για τις μεγάλες εταιρείες και τις τράπεζες. 
Ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος βεσυρό-
πουλος απαντώντας στις ενστάσεις του ειδικού αγορητή του 
ΜέΡΑ 25 διευκρίνισε πως οι συγκεκριμένες διατάξεις αφο-
ρούν κίνητρα «για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που συνά-
πτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιογραφικής γεωργίας με 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις - αγοραστές για την απορρόφηση 
των προϊόντων τους» και όχι γενικά για όλες τις άλλες μορφές 
συμβολαιακής γεωργίας, όπως αυτές που συμμετέχουν και οι 
τράπεζες. Ο υφυπουργός, μάλιστα, κάλεσε τους βουλευτές να 
δουν προσεκτικά τη συγκεκριμένη διάταξη και να την ψηφί-
σουν, καθώς, όπως είπε, «βοηθάει πάρα πολύ τον αγρότη με 
τα γενναία φορολογικά κίνητρα που δίνονται».

«Η αναγνώρισή σας πως το σχέδιο νόμου έχει γενναία, καινο-
τόμα, ισχυρά και σημαντικά κίνητρα, αποδεικνύουν και κατα-
δεικνύουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής της σημε-
ρινής κυβέρνησης» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας στους εκπροσώπους των φορέων 
κατά την ακρόασή τους στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέ-
σεων στο νομοσχέδιο για τα «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρή-
σεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών»
Ο υπουργός τόνισε πως «δεν θεωρούμε ότι με το παρόν σχέ-
διο νόμου επιλύονται όλα τα προβλήματα της επιχειρηματικό-
τητας και του επιχειρείν και κυρίως των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, γι’ αυτό απαιτείται ένα πλέγμα πρωτοβουλιών, αλλά 
θα συμφωνήσουμε ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση».
Ο κ. Σταϊκούρας είπε πως «είτε μιλούμε για μειώσεις φόρων 
και ασφαλιστικών εισφορών είτε μιλούμε για διαρθρωτικές 
αλλαγές που βοηθούν το επιχειρείν ή για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό του Κράτους ή για τα κίνητρα που δίνονται με 
το παρόν σχέδιο νόμου, όλα συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι 
είναι συμπληρωματικά εργαλεία στο να βοηθηθούν οι επιχει-
ρήσεις προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να δημιουργή-

σουν πολλές και καλές θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθεί 
ακόμα περαιτέρω η κοινωνική συνοχή».
Ο υπουργός Οικονομικών ακούγοντας τις παρατηρήσεις των 
κομμάτων και των φορέων, είπε πως αυτές «εδράζονται σε 
δύο πυλώνες: Στο πρόβλημα και στη λύση» και προσέθεσε: 
«Για το πρόβλημα, νομίζω ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων, για 
τη λύση υπάρχει σύμπτωση απόψεων μεταξύ φορέων και 
κυβέρνησης».
Το πρόβλημα, εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, «είναι το μέγεθος των 
επιχειρήσεων που πολλές φορές συνδυάζεται και συνοδεύε-
ται από χαμηλή ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, μη 
επάρκεια θέσεων απασχόλησης που δυνητικά θα μπορού-
σαν να καλυφθούν, χαμηλή τραπεζική χρηματοδότηση και 
φοροδιαφυγή». Για την επίλυση του προβλήματος, ανέφερε 
ο υπουργός, «υπάρχει σύμπτωση απόψεων» και πολλές από 
τις προτάσεις των φορέων αλλά και των κομμάτων θα τις εξε-
τάσουμε όπως έχουμε κάνει πολλές φορές.
Υπογράμμισε όμως ότι από τις τοποθετήσεις ορισμένων ει-
δικά φορέων έγινε ξεκάθαρο ότι δεν ισχύει ο ισχυρισμός που 
ακούστηκε χθες από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης ότι 

το νομοσχέδιο αυτό βοηθά τη μεγάλη επιχειρηματικότητα και 
όχι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και ο στόχος μας.
Ο υπουργός, απευθυνόμενους στους φορείς είπε: «Χαίρομαι 
γιατί από αυτά που είπατε ουσιαστικά συγκράτησα τέσσερις 
λέξεις: γενναία, καινοτόμα-ισχυρά, σημαντικά κίνητρα. Αυτές 
οι τέσσερις λέξεις που εσείς χρησιμοποιήσατε για να τοποθε-
τηθείτε επί του νομοσχεδίου, αποδεικνύουν και καταδεικνύ-
ουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής της σημερινής 
κυβέρνησης». 
Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των φορέων υποστήριξαν τα 
εξής:
Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας Κωνσταντίνος Κόλλιας ανέφερε πως «η κυβέρνηση 
ορθώς, παρά τις αβεβαιότητες που παρατηρούνται στο πα-
γκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, συνεχίζει την οικονομική 
και φορολογική της πολιτική και προσπαθεί συνεχώς και όσο 
φυσικά το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά να ελαφρύνει 
τις επιχειρήσεις».

Συνέχεια στη σελ 11

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ Ν/Σ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επί των άρθρων - Οι τοποθετήσεις των κομμάτων   

Θετικές οι αποτιμήσεις των φορέων για την προώθηση των συγχωνεύσεων των ΜμΕ - Προτάσεις για τη βελτίωσή του   
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Συνέχεια από σελ 10

 Στο νομοσχέδιο αυτό, είπε, «διαφαίνεται η πρόθεσή της κυ-
βέρνησης να δώσει κίνητρα για εταιρικούς μετασχηματισμούς 
μέσω συγχωνεύσεων». Αναγνώρισε, πως η παροχή φορολο-
γικών κινήτρων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επισήμα-
νε, πως το νομοσχέδιο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και η παροχή κινήτρων για τον εταιρικό 
μετασχηματισμό τους είναι μία ορθολογική προσέγγιση. Αξι-
ολόγησε την έκπτωση του 30% του φόρου επί των κερδών 
ως άκρως ενθαρρυντική. Πρότεινε, πως ο συνολικός κύκλος 
εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, που προβλέ-
πεται να είναι τουλάχιστον 150% του κύκλου εργασιών της 
εταιρείας, θα πρέπει να επανεξετασθεί και να υπάρχουν δια-
βαθμίσεις ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, γιατί μία μεσαία 
επιχείρηση με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 10 εκατομμύ-
ρια ευρώ, δεν θα μπορεί να επωφεληθεί των φορολογικών 
κινήτρων αν απορροφήσει μία μικρή καινοτόμα επιχείρηση 
με πολύ χαμηλό κύκλο εργασιών. Πρότεινε, επίσης, οι ατομι-
κές επιχειρήσεις κατά την συγχώνευση εκτός της μεταφοράς 
όλων των συμβάσεων υποχρεώσεων να διατηρούν σε ισχύ 
τις συμβάσεις προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ και τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ που ενδεχομένως να έχουν.
Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΣΕβ Γιώρ-
γος Ξηρογιάννης είπε πως το βασικό κριτήριο που αξιολο-
γούμε από το νομοσχέδιο είναι η ικανότητά του να επιταχύνει 
τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς μόλις το 
2,5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει εξαγωγικό προ-
σανατολισμό. Συνεπώς, η ικανότητα του νομοσχεδίου να συ-
νεισφέρει στη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, είναι για μας ένα 
πολύ κρίσιμο κριτήριο και με αυτό το κριτήριο βλέπουμε και 
το νομοσχέδιο. Ανέφερε, όμως, ότι το πλαφόν των 500.000 
ευρώ που τέθηκε «ψαλιδίζει την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων» και εκτίμησε, πως το όριο αυτό θα αποθαρρύνει τον 
μετασχηματισμό επιχειρήσεων. Επίσης, είπε ότι η απόδοση 
της απαλλαγής καταβολής του φόρου εισοδήματος γίνεται 
μόνο όταν το νέο σχήμα παραμείνει μικρομεσαία επιχείρηση 
κι αυτό είναι για εμάς κάτι αποθαρρυντικό γιατί, επί της ου-
σίας, λέει ότι «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν, να αξι-
οποιήσουν τα κίνητρα, αρκεί να παραμείνουν μικρομεσαίες». 
Αυτή η πρόβλεψη δημιουργεί πάλι μια αντιφατικότητα με τη 
γενικότερη φιλοσοφία του νομοσχεδίου για τη μεγέθυνση 
των ελληνικών επιχειρήσεων. Ζήτησε η μεταβίβαση των δι-
οικητικών αδειών να ισχύσει σε κάθε είδος μετασχηματισμού 
και μεγέθους επιχειρήσεις, δηλαδή, ακόμα και αν όταν μετα-

σχηματίζονται το σχήμα παραμένει μικρή, μεσαία και μεγάλη 
επιχείρηση. Κάλεσε το υπουργείο Οικονομικών να δει ακόμα 
πιο θαρραλέα τα κίνητρα για μετασχηματισμούς.
Ο σύμβουλος του ΕβΕΑ Χαρίλαος Λαμπρόπουλος 
τόνισε πως αποτελεί πάγια θέση του Επιμελητηρίου ότι οι 
ελληνικές επιχειρήσεις, πρέπει να μεγαλώσουν, συνεπώς η 
νομοθετική αυτή πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι στη 
σωστή κατεύθυνση, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν επιπλέον 
κίνητρα να επιδιώξουν τη μεγέθυνσή τους μέσω συνεργα-
σιών και συγχωνεύσεων. Τα κίνητρα, είπε, είναι πράγματι 
γενναία. Επισήμανε πως ειδικά ενόψει των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ευρύ πλέγμα ενημέρωσης και υποστήρι-
ξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως, θα πρέπει και 
οι τράπεζες να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα από τα σημερινά 
κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία εστιάζουν αποκλειστικά σε 
λογιστικά μεγέθη και στο παρελθόν των επιχειρήσεων και 
να αρχίσουν να λαμβάνουν υπόψη και πιο ποιοτικά στοιχεία, 
όπως είναι οι προοπτικές και το επιχειρηματικό σχέδιο της 
επιχείρησης, να αναπτύξουν νέα περισσότερο ευέλικτα προϊ-
όντα και λύσεις και να αναλάβουν ενεργότερο συμβουλευτικό 
ρόλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε, πως «η 
παροχή κινήτρων με στόχο την επιχειρηματική μεγέθυνση 
είναι μια γενναία πολιτική που υπηρετεί αυτό το στόχο. Δεν 
πρέπει όμως να είναι η μόνη, θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα 
ευρύτερο πλέγμα υποστηρικτικών μέτρων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων βορείου 
Ελλάδας Γιώργος Κωνσταντόπουλος ανέφερε πως 
η ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων αποτελεί το σημείο κλειδί στην ανάπτυξη των ίδιων 
των επιχειρήσεων, των ελληνικών εξαγωγών, αλλά και της 
οικονομίας εν γένει. Το νομοσχέδιο, είπε, είναι αναμφίβολα 
θετικό, καθώς θεσπίζει φορολογικά κίνητρα για τη μεγέθυνση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συνεργα-
σιών. Παρατήρησε πως αποκλείονται οι μεγάλες επιχειρήσεις 
από τις φοροαπαλλαγές και τα κίνητρα που παρέχονται από 
το σχέδιο νόμου γιατί τα όρια τα οποία έχουν τεθεί είναι πολύ 
χαμηλά σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ. Χαρακτήρισε ότι είναι 
πολύ θετικό που επιτέλους τα clusters μπαίνουν, πλέον, στην 
ελληνική νομολογία και αρχίζει κάτι να κινείται πραγματικά.
Ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών ανέφερε πως εισακούστηκε το πολυετές 
αίτημά τους προς τις πολιτικές ηγεσίες για να διαμορφωθεί 
ένα πλαίσιο φορολογικό, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι συλλο-

γικότητες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Παρατήρησε, όμως, 
ότι οι διατάξεις τού συγκεκριμένου νομοσχεδίου που αφο-
ρούν στο σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων μέσα από την 
προώθηση των συγχωνεύσεων και των συνενώσεων είναι 
κάτι το οποίο δεν αγγίζει τις συνεταιριστικές οργανώσεις και 
θα πρέπει κάτι αντίστοιχο να γίνει και για τον τομέα το δικό 
τους, διότι υπάρχει μια γιγάντωση δημιουργίας μικρών συνε-
ταιρισμών του μεγέθους των 10 ατόμων. Ζήτησε να γίνει και 
μια διορθωτική βελτίωση, καθώς με τον νόμο περί συνεται-
ρισμών, δίνεται η δυνατότητα να είναι μέλη των συνεταιρι-
στικών οργανώσεων όχι μονάχα φυσικά πρόσωπα, αλλά και 
νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να ασκούν κατά κύριο 
επάγγελμα την αγροτική δραστηριότητα, αλλά μέσα από τις 
διατάξεις τού υφιστάμενου νόμου δεν δίνεται η δυνατότητα 
να έχουν αυτές τις φοροαπαλλαγές οι νομικές οντότητες που 
είναι μέλη συνεταιρισμών ή και συλλογικοτήτων οι οποίοι 
είναι κατά κύριο επάγγελμα ή κατά κύρια δραστηριότητα, 
αγροτικοί.
Το επιστημονικό στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών 
Επιχειρήσεων της ΓΣΕβΕ Αντώνης Αγγελάκης είπε 
πως η φιλοσοφία του νομοσχεδίου βρίσκεται προς τη σωστή 
κατεύθυνση, ιδιαίτερα ως προς την διάσταση της στήριξης 
της συνεργατικότητας. Διατύπωσε, όμως, ορισμένες επιμέ-
ρους και οριζόντιες επισημάνσεις, όπως για την περίμετρο 
των δυνητικά ωφελούμενων, την ανάγκη ανάπτυξης ενός 
συμπληρωματικού βραχίονα υποστήριξης των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλες 
μορφές συνεργασίας και νέες μορφές κινήτρων ανάμεσα σε 
διαφορετικά νομικά πρόσωπα, καθώς και να λαμβάνεται 
υπόψη και η γεωγραφική διάσταση.
Ο οικονομικός αναλυτής της Ελληνικής Συνομο-
σπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εμ-
μανουήλ Μανιούδης ανέφερε πως ως ΕΣΕΕ θεωρεί ότι 
το νομοσχέδιο είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, καθώς 
διαμορφώνει το αναγκαίο θεσμικό περιβάλλον για τη δη-
μιουργία εταιρικών μετασχηματισμών, για τη δημιουργία 
clusters, για την ενδυνάμωση των συνεργασιών μεταξύ 
micro, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και συνδέεται με 
το Ταμείο Ανάκαμψης. Συμφώνησε πως στο σχέδιο νόμου 
θα πρέπει να ενταχθεί, όσο αυτό είναι δυνατό, η λογική της 
περιφερειακής και τοπικής διάστασης, καθώς τα κίνητρα είναι 
πολύ σημαντικά, ειδικά στις μειονεκτούσες περιοχές, όπως και 
να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ Ν/Σ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Θετικές οι αποτιμήσεις των φορέων για την προώθηση των συγχωνεύσεων των ΜμΕ - Προτάσεις για τη βελτίωσή του   
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Τα βήματα για την χορήγηση του μπόνους παραγωγικότητας σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων περιέγραψε ο 
υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης κατά την παρουσίαση 
του σχετικού νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνεται το νέο σύ-
στημα αξιολόγησης στο Δημόσιο και το οποίο είναι αναρτημένο 
στη δημόσια διαβούλευση.
Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, το νομοσχέδιο που φέρει 
τον τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοι-
βής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του 
δημοσίου τομέα», θα ψηφιστεί στη Βουλή αρχές Ιουνίου. Θα 
ακολουθήσει μέσα στο καλοκαίρι η έκδοση Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, με την οποία θα προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του μέτρου, το οποίο είναι σε πιλοτική μορφή. Στο 
πλαίσιο της ΚΥΑ θα τεθούν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι και 
εν συνεχεία θα υπάρχει η αξιολόγηση ως προς την εκπλήρωσή 
τους.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι το 
μπόνους, συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ, θα έχει δοθεί φέτος 
με προτεραιότητα να δίνεται στους περίπου 6.000 υπαλλήλους 
που σχετίζονται με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και στους 
οποίους θα κατανεμηθούν 10 εκατ. ευρώ. Ποσό 20 εκατ. ευρώ 
είναι η φετινή δαπάνη για το μπόνους στους υπαλλήλους, οι 
οποίοι υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των ετήσιων σχε-

δίων δράσης των υπουργείων, ενώ τα υπόλοιπα 5 εκατ. ευρώ 
θα δοθούν σε υπαλλήλους που εμπλέκονται με την υλοποίηση 
δημοσιονομικών στόχων.
Ο αριθμός των υπαλλήλων που σχετίζονται άμεσα με την υλο-
ποίηση των στόχων και άρα θα είναι δικαιούχοι της πρόσθετης 
ανταμοιβής θα καθορίζεται με απόφαση των προϊσταμένων 
των διευθύνσεων του κάθε φορέα.
Σημειώνεται ότι η ανταμοιβή μπορεί να φτάσει έως και το 15% 
του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόμα-
τος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου, δεν συμψηφίζεται με την 
προσωπική διαφορά και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές 
και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.
Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι στις αρχές του νέου έτους θα είναι 
έτοιμη η νομοθεσία με την οποία θα ρυθμίζεται η συνολική 
εφαρμογή του μέτρου σε όλο το Δημόσιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται 
η εκπόνηση σχετικής μελέτης καθώς -όπως είπε ο υπουργός- το 
μπόνους θα έχει αρκετές διακυμάνσεις και ιδιαιτερότητες ανά 
φορέα.
Για το νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο, το οποίο αφορά 
περίπου 200.000 υπαλλήλους και 15.000 προϊσταμένους, ο 
αρμόδιος υπουργός είπε ότι δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα για 
τους υπαλλήλους που υστερούν, για τους οποίους προβλέπεται 
η βελτίωσή τους κυρίως μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. Για 
τους απλούς υπαλλήλους η βαθμολογία καταργείται, καθώς 

στην πράξη αποδείχτηκε προσχηματική με το 97% εξ αυτών να 
αξιολογούνται ως τουλάχιστον «πολύ επαρκείς», με βαθμολο-
γία άνω του 75 (με άριστα το 100), ενώ πάνω από το 50% ήταν 
οι άριστες αξιολογήσεις (κατηγορία βαθμολογίας 90-100).
Από το νέο έτος, οπότε θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα, οι 
αξιολογούμενοι θα κρίνονται από τον άμεσα ιεραρχικά προϊ-
στάμενό τους με βάση εννέα συγκεκριμένες δεξιότητες: α) πο-
λιτοκεντρικότητα, β) ομαδικότητα, γ) προσαρμοστικότητα, δ) 
προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ε) οργάνωση και προγραμ-
ματισμός, στ) επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα, ζ) 
επαγγελματισμός και ακεραιότητα, η) διαχείριση γνώσης και θ) 
ηγετικότητα.
Οι προϊστάμενοι από την πλευρά τους θα βαθμολογούνται από 
το 1 έως το 5 με βάση τις δεξιότητές τους (40% της συνολικής 
βαθμολογίας), την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επί-
πεδο οργανική μονάδας (50%) και την αξιολόγηση που θα του 
κάνουν επώνυμα οι υφιστάμενοί του.
Για να μη μείνει το νέο σύστημα κενό γράμμα, θεσμοθετείται ο 
Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ο οποίος παρέ-
χει συμβουλές σε όλα τα υπουργεία και τις δομές του Δημοσίου 
για να παρακολουθεί και να βοηθάει στην εφαρμογή αυτού του 
σχεδίου.

Ένα βήμα εμπρός για τη στήριξη των δικαιωμάτων των κατα-
ναλωτών, χαρακτήρισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνις Γεωργιάδης το σχετικό νομοσχέδιο κατά τη συζήτη-
σή του στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ ενημέρωσε την εθνική 
αντιπροσωπεία ότι θα καταργηθούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. 
«Επειδή τώρα βρισκόμαστε σε περίοδο ενδιάμεσων εκπτώσε-
ων, φοβηθήκαμε ότι θα δημιουργηθεί στην αγορά παρεξήγηση 
και ανωμαλία και γι’ αυτό δεν βάλαμε την κατάργηση σε αυτό 
το νομοσχέδιο είπε ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, όμως, θα καταργηθούν. Βεβαίως 
ταυτόχρονα με την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, 
θα αρθεί και το όριο του 50% που είναι το ανώτατο επιτρεπό-
μενο όριο, για να κάνουν προσφορές στα εμπορεύματά τους οι 
έμποροι. Άρα θα μπορούν να κάνουν όσες προσφορές θέλουνε, 
για όσα προϊόντα θέλουν, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου», είπε 
ο κ. Γεωργιάδης.
«Το σχέδιο νόμου είναι επίκαιρο όσο ποτέ, καθότι περνάμε επο-
χή ακρίβειας και ενεργειακής κρίσης», είπε από την πλευρά του 
ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος 
Παπαθανάσης αναφερόμενος στις διατάξεις για την προστασία 
των καταναλωτών. Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε 
ότι ενισχύεται η δικαιοσύνη και διαφάνεια στις συναλλαγές, 

προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών, αποκλείο-
νται παραπλανητικές πρακτικές marketing και πώλησης.
Ο κ. Παπαθανάσης, που αναφέρθηκε στους ελέγχους που διε-
νεργούνται από τη ΔΙΜΕΑ, στην αλυσίδα της αγοράς καυσίμων 
αλλά και στην αγορά της λιανικής γενικότερα, και στα πρόστιμα 
που έχουν επιβληθεί, υπογράμμισε πως «και ο ίδιος ο υπουρ-
γός Άδωνις Γεωργιάδης, με την παρουσία του παντού, και στα 
διυλιστήρια, δίνει το μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούμε τίποτα και 
όποιος επιχειρήσει, εν μέσω αυτής της κρίσης να κερδοσκοπήσει 
ή να ακολουθήσει εναρμονισμένη πρακτική, θα βρει μπροστά 
του το κράτος». 
«Με το νομοσχέδιο επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις στις 
επιγραμμικές αγορές, επεκτείνεται η προστασία των κατανα-
λωτών και στις ψηφιακές υπηρεσίες και αυστηροποιούνται οι 
κυρώσεις», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης και επισήμανε ειδικότε-
ρα ότι:
- προστατεύεται ο καταναλωτής από τεχνητά διογκωμένες 
τιμές,
- προστατεύεται από τις πλασματικές εκπτώσεις και προβλέπο-
νται σοβαρές κυρώσεις,
- υποχρεώνονται οι εταιρείες να παρέχουν επαρκή πληροφόρη-
ση ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής τις υπηρεσίες και τα αγαθά 

που θα αγοράσει,
- προστατεύονται οι καταναλωτές από την ψευδή αξιολόγηση 
προϊόντων, δεδομένου ότι επιγραμμικές πλατφόρμες δίνουν 
ψευδείς αξιολογήσεις προκειμένου να προωθήσουν προϊό-
ντα-η ΔΙΜΕΑ θα μπορεί να ελέγχει αυτές τις αξιολογήσεις,
- δίνει ισχυρά δικαιώματα στους καταναλωτές σε περίπτωση 
αθέμιτης πρακτικής που θα μπορεί να ζητήσει και μείωση της 
τιμής,
- προσδιορίζει μηχανισμό κατάταξης της βάσης, διότι τα προϊό-
ντα με βάση την κατάταξη τους, έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ζήτηση από τους καταναλωτές,
- υποχρεώνει τις επιγραμμικές υπηρεσίες να ενημερώνουν 
πλήρως για το τι προσφέρουν και με υπόμνηση της νόμιμης 
εγγύησης,
- επεκτείνεται η περίοδος υπαναχώρησης, από 15 σε 30 ημέρες 
ώστε ο καταναλωτής, στην περίπτωση που αλλάξει γνώμη, να 
μπορεί να επιστρέψει το προϊόν,
- καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή και του κατα-
ναλωτή, σε περίπτωση υπαναχώρησης του τελευταίου, και
- αυξάνεται το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων και το 
υπουργείο είναι υποχρεωμένο να αναρτήσει πρόστιμα άνω των 
50.000 ευρώ.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΜΠΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Μ. Βορίδης: Προτεραιότητα σε 6.000 υπαλλήλους που σχετίζονται με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα τους κατανεμηθούν 10 εκατ.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ν/Σ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
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Την εξέλιξη οδικών έργων στην Αιτωλοακαρνανία επιθεώρησε 
χθες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Κα-
ραμανλής συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών, κ. 
Γιώργο Καραγιάννη. Ο κ. Καραμανλής επισκέφθηκε πρώτα το 
εργοτάξιο της παράκαμψης Αμφιλοχίας στο έργο Άκτιο- Αμβρα-
κία και στη συνέχεια το εργοτάξιο του άξονα Βόνιτσα- Λευκάδα.  
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε δηλώσεις του στο εργοτάξιο της 
παράκαμψης Αμφιλοχίας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών τόνισε: “Βλέπουμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι το έργο 
προχωρά μπροστά από τα χρονοδιαγράμματα. Επομένως είμα-
στε στην ευχάριστη θέση σήμερα να σας πούμε ότι το έργο αυτό, 
τα πρώτα 17 από τα 32 χιλιόμετρα, θα παραδοθούν μέσα στο 
καλοκαίρι, μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Και το έργο θα προχωρήσει 
κανονικά και θα παραδοθεί όπως πρέπει στο τέλος του 2023. 
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το έργο που κάνουμε στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Είναι και άλλα έργα, τα οποία αναβαθμίζουν γενικότερα όλη 
την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Έργα τα οποία θα προσδώσουν 
πολύ μεγάλη σημασία στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως συνεχί-
ζουμε με λίγα λόγια και με γοργά βήματα να ολοκληρώσουμε ένα 
σχεδιασμό, που βγάζει την περιοχή από την απομόνωση”. 
Απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις για τη σύνδεση της 
Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα, ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι “όλα τα 
έργα προχωρούν σύμφωνα με το σχεδιασμό και όπου υπάρχουν 
ζητήματα, καθόμαστε από πάνω με τους τοπικούς παράγοντες και 
την περιφέρεια και ψάχνουμε να βρούμε λύση” και υπογράμμισε: 
“Αυτό που πρέπει σήμερα να κρατήσουμε είναι ότι τα έργα αυτά, 
έργα μπλοκαρισμένα επί χρόνια, επιτέλους δρομολογούνται, επι-
τέλους τελειώνουν”.  
Ανέφερε επίσης ότι και το Ιωάννινα- Κακαβιά προχωρά σύμφωνα 
με το σχεδιασμό. Και εμείς όπως ξέρετε κάνουμε δύο πολύ απλά 
πράγματα και από αυτό κρινόμαστε: Ανακοινώνουμε συγκεκρι-
μένα χρονοδιαγράμματα, έχουμε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά 
εργαλεία και ενημερώνουμε πάντα τους πολίτες της περιοχής για 
την εξέλιξη αυτών των έργων”, πρόσθεσε.  
Σε δηλώσεις του στο εργοτάξιο Βόνιτσα- Λευκάδα, ο κ. Καραμαν-
λής τόνισε: “Πρόκειται για ένα έργο 20 χιλιομέτρων, που χρημα-
τοδοτείται από την Περιφέρεια και εκτελείται από το Υπουργείο. 

Ένα έργο, που και αυτό το βρήκαμε με πολλά προβλήματα. Με 
μελέτες φοβερά προβληματικές. Ένα έργο, που προχωράει όμως 
με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε μέσα στο 2023 να μπορεί να 
παραδοθεί στην κυκλοφορία. Και από ό,τι ενημερωθήκαμε εδώ, 
τα πρώτα πέντε χιλιόμετρα θα παραδοθούν πιο σύντομα από τη 
συμβατική υποχρέωση. 
Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτά τα έργα, πέρα 
από τη διάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης, έχουν και πολύ 
μεγάλη σημασία για την οδική ασφάλεια. Και το Άκτιο- Αμβρακία 
και αυτό το έργο, στην ουσία είναι έργα τα οποία σώζουν ζωές. 
Όλα αυτά τα έργα, τα οποία σήμερα είχαμε τη μεγάλη χαρά να 
έρθουμε να επισκεφθούμε και να δούμε την πρόοδο των εργασι-
ών, είναι έργα εξαιρετικά σημαντικά για μία περιοχή που έχει πολύ 
μεγάλες προοπτικές. Μία περιοχή η οποία μπορεί να πρωταγωνι-
στήσει, αλλά είχε μείνει πίσω σε βασικές υποδομές. Και αυτές τις 
υποδομές όχι απλά τις δρομολογούμε, αλλά τις υλοποιούμε και 
επιτέλους τις ολοκληρώνουμε”. 
Από την πλευρά του ο κ. Καραγιάννης δήλωσε: “Το καλοκαίρι 
οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους την παράκαμψη της Αμ-
φιλοχίας, ενώ το 2023 θα παραδώσουμε το σύνολο του έργου 
Άκτιο – Αμβρακία. Πρόκειται για έργα σημαντικά που έρχονται 
να αυξήσουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας και να συμβάλλουν 
στην αποφυγή ατυχημάτων, ενώ μειώνουν και τους χρόνους 
μετακίνησης. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και δίνουμε στη Δυτική 
Ελλάδα τα έργα που της αξίζουν και καλύπτουμε το έλλειμμα στις 
υποδομές που υπήρχε”. 
Παρόντες στις επισκέψεις ήταν οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας 
της Νέας Δημοκρατίας , κ. Κώστας Καραγκούνης και κ. Μάριος 
Σαλμάς, ο βουλευτής Πρεβέζης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στέρ-
γιος Γιαννάκης, ο βουλευτής Λευκάδας της Νέας Δημοκρατίας, 
κ. Θανάσης Καββαδάς, η Γενική Γραμματέας Υποδομών, κ. 
Μαρία- Έλλη Γεράρδη, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Δυτι-
κής Ελλάδας, κ. Θανάσης Μαυρομάτης, η Αντιπεριφερειάρχης 
Αιτωλοακαρνανίας, κ. Μαρία Σαλμά, ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας, κ. 
Γεώργιος Κατσούλας και ο Δήμαρχος Ακτίου- Βόνιτσας, κ. Γεώρ-
γιος Αποστολάκης. 

Άκτιο – Αμβρακία και παράκαμψη Αμφιλοχίας 
Την κατασκευή του οδικού άξονα Άκτιο – Αμβρακία, προϋπολο-
γισμού 150 εκ ευρώ, έχει αναλάβει η Μυτιληναίος ΑΕ και αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2023. Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από την ΕΕ, έχει συνολικό μήκος 32,2 χλμ. και περιλαμβάνει τη 
σύνδεση με την Ιόνια Οδό, μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Ριβίου. 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, πρώτο ορόσημο στην 
κατασκευή του Άκτιο – Αμβρακία αποτελεί η παράκαμψη της 
Αμφιλοχίας, μήκους 17 χλμ., που θα λύσει το κυκλοφοριακό πρό-
βλημα της πόλης, από την οποία σήμερα περνούν όλα τα οχήματα 
από και προς τις ακτές του Ιονίου, με αποτέλεσμα μεγάλη κίνηση 
ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Στόχος είναι η παράκαμψη της 
Αμφιλοχίας να παραδοθεί το καλοκαίρι στην κυκλοφορία.  
βόνιτσα- Λευκάδα 
Η οδική σύνδεση της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυ-
τικός Άξονας, θα πραγματοποιείται μέσω του τμήματος Βόνιτσας 
– Λευκάδας, μήκους 16 χλμ. και του τμήματος Άκτιου – Αγίου 
Νικολάου, μήκους πέντε χλμ. Μαζί θα κατασκευαστεί και ο νέος 
αγωγός ύδρευσης Λευκάδας, συνολικού μήκους 7,85 χλμ., που 
περνά παράλληλα στο νέο οδικό άξονα. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους, σε ποσοστά 
συγχρηματοδότησης 80% και 20% αντίστοιχα. Το έργο προϋπο-
λογισμού 48,1 εκατ. ευρώ, κατασκευάζεται από την Άκτωρ ΑΤΕ 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη καλοκαιριού του 2023. Το 
τμήμα του έργου για τις εργασίες κατασκευής του αγωγού ύδρευ-
σης στα εμπλεκόμενα οδικά τμήματα προϋπολογισμού 6,3 εκατ. 
ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους. 
Αντιπλημμυρικά- Υδρευτικά- Εγγειοβελτιωτικά έργα 
Προχωρά άμεσα και η κατασκευή δικτύου άρδευσης και απο-
στράγγισης για την εξυπηρέτηση αγροτικής περιοχής συνολικής 
έκτασης 38.000 στρεμμάτων σε Αμβρακία, Αμφιλοχία και Βάλτο. 
Το έργο, προϋπολογισμού 64,5 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί 
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναμένεται η δημοπράτηση έως τον 
Ιούλιο, καθώς αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η διαδικασία των 
απαλλοτριώσεων. 

Την αναγκαιότητα στήριξης των Δήμων με έκτακτη επιχορήγη-
ση προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις πρωτόγνωρες συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί λόγω της αύξησης του ενεργειακού 
κόστους, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη 
συνάντηση που είχε, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας της, με 
τον Αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα και τον 
Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Μιχάλη Σταυριανουδάκη.
Όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ΚΕΔΕ, ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι, χωρίς στήριξη, η βιω-

σιμότητα των Δήμων κινδυνεύει, με τον κ. Πέτσα να απαντά 
πως επίκειται νέα οικονομική στήριξη ύψους 100 εκ. μέσα στον 
Ιούνιο. Η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ ζήτησε, επίσης, την οικονο-
μική στήριξη των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέ-
τευσης (Δ.Ε.Υ.Α) και ο Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών 
τους ενημέρωσε πως οι υπηρεσίες του υπουργείου βρίσκονται 
σε διαδικασία ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το συγκεκριμένο ζήτημα στο 
προσεχές διάστημα. 
Επίσης, για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ο κ. Πέτσας 

δήλωσε ότι συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό οι εντάξεις έργων 
στο Πρόγραμμα. Ο Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, δι-
έψευσε, επίσης, το σενάριο περί μετατόπισης του χρόνου των 
εκλογών στην Αυτοδιοίκηση, διαβεβαιώνοντας κατηγορη-
ματικά πως δεν έχει συζητηθεί ποτέ σε κυβερνητικό επίπεδο η 
παράταση της θητείας. Μάλιστα, τόνισε πως αυτή η κυβέρνηση 
άλλαξε τον εκλογικό νόμο για την σταθερότητα στον εκλογικό 
κύκλο, ενώ στο υπουργείο Εσωτερικών δεν τέθηκε ποτέ και από 
κανέναν τέτοιο ζήτημα.

Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Κ. Καραμανλής: Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας εκτελούνται έργα συνολικού ύψους σχεδόν 300 εκατ. ευρώ

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 100 ΕΚΑΤ. ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΔΕ 
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«Οι επενδυτές που θα έρθουν στην Ελλάδα, θα ξέρουν ότι εί-
μαστε μια χώρα έτοιμη να τους βοηθήσει να κάνουν το όραμα 
τους πραγματικότητα», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις 
Γεωργιάδης, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε για 
τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο για την προστασία 
των καταναλωτών, και ρυθμίζει θέματα στο Ελληνικό, ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η εντολή που πήραμε είναι να μετατρέψουμε την Ελλάδα 
στην πιο φιλική, για τις επενδύσεις, χώρα. Αυτή είναι η εντολή 
που πήραμε. Εμείς δεν πήγαμε στις εκλογές του 2019, λέγο-
ντας ότι τα θέλουμε όλα στο Δημόσιο. Εμείς είπαμε ‘δώστε 
μας εντολή να επιταχύνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις’, ‘δώστε 

μας εντολή να πάει καλά το Ελληνικό’, ΄δώστε μας εντολή να 
πάει καλά το θέμα της Eldorado Gold’, ‘δώστε μας εντολή να 
προχωρήσουμε τα μεγάλα έργα’. Αυτή την εντολή ζητήσαμε 
και πήραμε την πλειοψηφία. Από την πρώτη ημέρα, λέμε ότι 
όραμα μας είναι η μετατροπή της Ελλάδας στην πιο φιλική, για 
τον επενδυτή, χώρα στην ΕΕ», είπε ο κ. Γεωργιάδης και υπό 
το πρίσμα αυτό, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει την πολιτική 
νομιμοποίηση να φέρει όσες τροπολογίες χρειαστούν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης αυτού του έργου για να λύνονται προ-
βλήματα που τυχόν ανακύπτουν. «Σας το λέω από το τώρα, 
για να μην στενοχωριέστε. Όσες τροπολογίες χρειαστούν θα 
κατατεθούν, για να γίνει το έργο και να έχει επιτυχία», είπε ο 

υπουργός που υπογράμμισε όμως ότι το έργο θα προχωρή-
σει με τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος και με τα όρια 
που θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
Νωρίτερα, οι αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελ-
λου για συγκέντρωση υπερεξουσιών από τον υπουργό Ανά-
πτυξης σε σχέση με ζητήματα της επένδυσης στο Ελληνικό, 
προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος και 
απέρριψε κατηγορηματικά όσα του καταλογίζει η αντιπολί-
τευση και συνέστησε στον ΣΥΡΙΖΑ να κατανοήσει, έστω τώρα, 
τον χαρακτήρα της επένδυσης, που είναι χαρακτήρας real 
estate.

Το κτίριο του «Σιλό» στο λιμάνι του Πειραιά και οι όμοροι 
χώροι του, συνολικής έκτασης 13,761 τ.μ., παραχωρήθη-
καν χθες στο ΥΠΠΟΑ από την ΟΛΠ ΑΕ σε ειδική εκδήλωση 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, παρουσία της υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, του προέδρου 
της ΟΛΠ ΑΕ Yu Zenggang και του πρέσβη της Κίνας Xiao 
Junzheng, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, τη σύμβαση υπέ-
γραψαν ο γγ Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου και ο Εκτελών 
Χρέη CEO της ΟΛΠ ΑΕ Zhang Anming. Στο κτίριο του «Σιλό» 
και στον περιβάλλοντα χώρο του, το υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού έχει προγραμματίσει την ίδρυση του Μου-
σείου Εναλίων Αρχαιοτήτων. Το έργο χρηματοδοτείται από 
τις πιστώσεις που έχει εξασφαλίσει το ΥΠΠΟΑ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 77.563.212 
ευρώ και ο χρόνος ολοκλήρωσής του είναι το τέλος του 2025, 
σημειώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
Επίσης προσθέτει ότι η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 
12/2/2052 με συμβολικό αντάλλαγμα, καθώς και ότι η εν 
λόγω παραχώρηση είναι μία επιπλέον στοχευμένη ενέργεια 
από πλευράς της ΟΛΠ ΑΕ εντός του πλαισίου της ολοκληρω-
μένης στρατηγικής της, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία 
παράλληλα με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστη-
ριότητας μεριμνά συστηματικά για την επίτευξη οφέλους και 
δημιουργία περαιτέρω αξίας στο επίπεδο των τοπικών κοι-
νωνιών, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της. 
Περαιτέρω, η προσφορά γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής 
ανάπτυξης του λιμένος, η οποία βασίζεται στο διάλογο με την 
πόλη και τις κοινότητες που εξυπηρετεί. Στο μουσείο, σύμφω-
να με τις εγκεκριμένες μελέτες προβλέπεται και εκθεσιακός 
χώρος για τη φιλοξενία εναλίων κινεζικών αρχαιοτήτων, 

πληροφορεί η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη «η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική, καθώς 
σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Μουσείου Ενα-
λίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά. Η ίδρυση του μουσείου στον 
χώρο του λιμανιού ενδυναμώνει την πολιτιστική και αναπτυ-
ξιακή φυσιογνωμία του Πειραιά, αλλά συγχρόνως προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στην επένδυση της ΟΛΠ Α.Ε. Το κτίριο του 
“Σιλό”, αναγεννημένο ως Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων 
-ένα από τα ελάχιστα διεθνώς μουσεία στο είδος του- θα ανα-
δείξει τον αρχαιολογικό πλούτο των ελληνικών θαλασσών, 
ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ως τουριστικός πόλος και 
αναπτυξιακός πόρος για την πόλη του Πειραιά.
Οι σχέσεις των δύο χωρών (σ.σ.: Ελλάδας και Κίνας) στον 
τομέα του Πολιτισμού ήταν και παραμένουν στενές. Και οι 
δύο χώρες είναι υπερδυνάμεις στον τομέα αυτόν, η Κίνα στην 
Ανατολή και η Ελλάδα στη Δύση. Η Ελλάδα και η Κίνα, συνερ-
γάζονται στις ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες βάσει ισχύοντος 
πρωτοκόλλου. Η σημερινή δική μας υπογραφή επικυρώνει 
με τον πιο σαφή τρόπο αυτή τη συνεργασία. Με την Κίνα μας 
ενώνει η συμμετοχή των χωρών μας στο Φόρουμ των Αρχαί-
ων Πολιτισμών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΟΛΠ ΑΕ, τον 
πρόεδρό της Yu Yenggang και ιδιαίτερα τον πρέσβη της Κίνας 
Xiao Junzheng για τη συνεργασία μας για την ευόδωση αυτού 
του σχεδίου».
Ο Yu Zenggang εξέφρασε την ικανοποίησή του και τη χαρά 
του για την παραχώρηση του κτιρίου του «Σιλό» και της όμο-
ρης έκτασης, δηλώνοντας: «Η ΟΛΠ ΑΕ επιλέγει να αδράχνει 
σταθερά κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται και ενέχει όφελος 
για την ελληνική κοινωνία. Η ανακατασκευή ενός παλιού και 
ιστορικού κτιρίου εντός του λιμένα και η αξιοποίησή του σε 
ένα κτίριο έκθεσης εναλίων αρχαιοτήτων, αποτελεί την κα-

ταλληλότερη επιλογή για την περιοχή αλλά και το κτίριο αυτό. 
Με μεγάλη προσδοκία αναμένουμε να δούμε το Μουσείο 
και την πολιτιστική αυτή ακτή να γίνονται πραγματικότητα. 
Είμαστε βέβαιοι πως θα αναδειχθούν σε σημείο υψηλού 
ενδιαφέροντος εντός του λιμένα, ανοικτά για όλους, προσελ-
κύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενώ θα αναβαθμίσει 
περαιτέρω και το ρόλο της Ελλάδας ως διεθνούς πολιτιστικού 
προορισμού».
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο, το Συμβούλιο 
Μουσείων του ΥΠΠΟΑ γνωμοδότησε θετικά επί των αρχιτε-
κτονικών, στατικών και ηλεκρομηχανολογικών προμελετών 
και της μουσειογραφικής προμελέτης, οι οποίες χρηματο-
δοτήθηκαν από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, καθώς 
και της τροποποίησης του κτιριολογικού προγράμματος. Το 
Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων θα φιλοξενήσει ευρήματα 
ανελκυσθέντα από όλες τις ελληνικές θάλασσες: Αγάλματα, 
τμήματα γλυπτών, μέσα συναλλαγών, σκαριά και εξαρτήμα-
τα εξοπλισμού πλοίων, οπλικά εργαλεία, επιγραφές, είδη καλ-
λωπισμού, χρηστική και επιτραπέζια κεραμική, εργαλεία και 
ποικίλα αντικείμενα, προερχόμενα από υποβρύχιες αυτοψίες, 
έρευνες και ανασκαφές, αλλά και αυτόβουλες παραδόσεις ιδι-
ωτών ή κατασχέσεις.
Οι εγκαταστάσεις του Μουσείου θα ξεπερνούν τα 13.000 
τ.μ., τα οποία κατανέμονται σε εκθεσιακούς χώρους για 
μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, σε χώρους για εκπαιδευτι-
κά προγράμματα και επιστημονικές δράσεις (αμφιθέατρο, 
βιβλιοθήκη, πολυμέσα), εργαστήρια συντήρησης, χώρους 
παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες (υποδοχή, βεστιά-
ριο, πωλητήριο, αναψυκτήριο, εστιατόριο, ιατρείο), γραφεία 
διοίκησης.

ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Άδ. Γεωργιάδης: Πήραμε εντολή να κάνουμε την Ελλάδα φιλική στις επενδύσεις, και με αυτή την εντολή προχωράμε 

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ «ΣΙΛΟ» ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ    
Το έργο, προϋπολογισμού 77,5 εκατ., θα ολοκληρωθεί τέλος του 2025
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Το πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας 
και οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν δημι-
ουργηθεί, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή 
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κατά την 
παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη, 
από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Ανδρέα Ποττάκη.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το θέμα έθεσαν στον Συνήγορο 
του Πολίτη, βουλευτές όλων των κομμάτων, με πρώτο τον 
πρόεδρο της Επιτροπής, Μάξιμο Χαρακόπουλο, τονίζοντας την 
ανάγκη επείγουσας αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει 
δημιουργήσει δραματικές καταστάσεις.
Όπως τόνισε ο Συνήγορος του Πολίτη, το 2021 υπήρξαν έντονες 
και πολλαπλές κρίσεις, με την πανδημία και την αύξηση των τι-
μών της ενέργειας να είναι πλέον καταλυτικοί παράγοντες στα 
εμφατικά και δραματικά προβλήματα της κοινωνίας.
Ο κ. Ποττάκης χαρακτήρισε «οξύτατο το κοινωνικό πρόβλημα 
που έχει δημιουργηθεί από την ακραία αύξηση της τιμής της 
ενέργειας», τόνισε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμη και θα 
δημοσιοποιηθεί η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με 
«συγκεκριμένες προτάσεις που δεν κοστίζουν», ανάμεσα στις 
οποίες προτείνεται η αποδέσμευση όλων των χρεώσεων υπέρ 
τρίτων από την είσπραξη λογαριασμών ενέργειας.
«Η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία έφεραν με εμφατικό 
και δραματικό τρόπο την ακραία αύξηση των τιμών της ενέργει-
ας. Είναι σημαντικός ο αριθμός επιχειρήσεων και νοικοκυριών 
που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ... 
Οι οικονομικές και κοινωνικές παρενέργειες που φέτος συνεχί-
ζονται με αμείωτη ένταση, είναι οξύτατες, ισχυρότατες πολυδιά-
στατες και επίμονες. Οι αποσπασματικές λύσεις, όπως η εφάπαξ 
βοήθεια δεν βοηθούν ουσιαστικά. Χρειάζονται ενεργητικές και 
μακρόπνοες πολιτικές με στήριξη του προγράμματος για το 

κοινωνικό τιμολόγιο ευάλωτων ομάδων, ενίσχυση του θεσμού 
ενεργειακών κοινοτήτων και αποδέσμευση των χρεών από την 
κατανάλωση υπέρ τρίτων. Η ενέργεια είναι αγαθό ζωτικής ση-
μασίας. Όχι χρεώσεις υπέρ τρίτων, ιδίως όταν υπάρχει αδυνα-
μία πληρωμής. Είναι επαχθές μέτρο η διακοπή του ηλεκτρικού 
ρεύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ποττάκης.
Προσέθεσε δε, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την αποδέ-
σμευση, από τους λογαριασμούς ενέργειας, της είσπραξης όλων 
των χρεώσεων υπέρ τρίτων ιδιαίτερα των δημοτικών τελών.
«Μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμη προς δημοσιοποίηση η 
ειδική έκθεση με τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση του 
οξύτατου προβλήματος που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά από την αύξηση των τιμών ενέργειας. Υπάρχουν 
πολλά ακόμα πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει προ 
πολλού, και τα οποία δεν προκαλούν δαπάνες στον κρατικό 
προϋπολογισμό», είπε.
Ο κ. Ποττάκης επισήμανε ακόμα ότι θα μπορούσε μέσω της 
ειδικής πλατφόρμας είσπραξης, να διασφαλίζονται πλέον τα 
δικαιώματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ώστε να μην 
υποχρεώνονται να επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο την αίτηση 
τους για την ένταξη τους στο κοινωνικό τιμολόγιο.
«Προφανώς και χρειάζονται και άλλα πολλά να γίνουν. Άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ πήραν εντυπωσιακά μέτρα με γενναιόδωρες 
παροχές, όπως οι Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία», συμπλήρωσε.
Κατά τα άλλα, αναλύοντας τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του 
Συνηγόρου του Πολίτη, ο κ. Ποττάκης επισήμανε ότι «το 2021 
οι αναφορές πολιτών ξεπερνούσαν τις 18.800, αριθμός ρεκόρ, 
δείχνοντας μια σταθερή ανοδική πορεία, τα τελευταία πέντε 
χρόνια, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με 
τις διοικήσεις».
Σύμφωνα με όσα είπε:

- Οι αναφορές/καταγγελίες με αντικείμενο την πανδημία ήταν 
πάνω από 1.600.
- Είναι σταθερή η αποτελεσματικότητα του Συνηγόρου το Πολί-
τη. Το 83% των αναφορών επιλύθηκαν θετικά για τους πολίτες.
- Τα χρόνια προβλήματα των πολιτών σχετίζονται με τη κακή 
λειτουργία και την αναποτελεσματικότητα των δημοσίων υπη-
ρεσιών.
- Το 43% των αναφορών αφορά την ασφάλιση ενώ σοβαρό 
διαχρονικό πρόβλημα με υψηλό ποσοστό είναι τα φορολογικά 
που ανέρχονται στο 10% επί του συνόλου των καταγγελιών.
- Υπάρχει πλήθος καταγγελιών σε ό,τι αφορά συνθήκες κρα-
τήσεις αλλοδαπών σε αστυνομικά τμήματα και περιστατικά 
αυθαιρεσίας αστυνομικών και λιμενικών σε υποθέσεις επανα-
προώθησης
- Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 50 οι καταγγελίες για επανα-
προωθήσεις από Έβρο και Αιγαίο, ενώ συνολικά οι καταγγελίες 
φερόμενων θυμάτων ξεπερνούν τις 10.000, και είναι και από 
υπαλλήλους που συνεργάζονταν με την FRONTEX.
«Η εκτίμηση μας είναι ότι η ΕΛΑΣ και το Λιμενικό Σώμα πρέπει 
με σοβαρότητα να ερευνήσουν τις καταγγελίες, να δοθούν πρό-
σθετα εργαλεία στις αρμόδιες αρχές για την εξωτερική έρευνα 
ώστε να διερευνηθεί αν γίνεται σωστά ο έλεγχος», σημείωσε.
Τέλος, ο κ. Ποττάκης εξέφρασε την ανάγκη αναμόρφωσης του 
θεσμικού πλαισίου του Συνηγόρου του Πολίτη, ώστε, όπως 
είπε, να εναρμονιστεί με τις αρχές της «Βενετίας», και τις βέλτι-
στες ευρωπαϊκές πρακτικές, για την διασφάλιση των δικαιωμά-
των του ανθρώπου.
Κλείνοντας, έκανε γνωστό ότι «από 1η Ιουνίου θα τεθεί σε λει-
τουργία η νέα εκσυγχρονισμένη ιστοσελίδα του Συνηγόρου του 
Πολίτη που θα επιτρέπει καλύτερη πρόσβαση και στη πληροφο-
ρία και στις υπηρεσίες της ανεξάρτητης Αρχής».

Τοπικές εστίες πρασίνου άρχισαν να δημιουργούνται στο Κα-
λοχώρι μέσα από εκτατεμένη δενδροφύτευση που πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αναβάθμισης της 
ευρύτερης περιοχής του δυτικού παράκτιου μετώπου, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η δεντροφύτευση ξε-
κίνησε από την περιοχή του πρώην ΧΑΔΑ στο Καλοχώρι, από 
όπου άρχισαν πριν από έναν χρόνο οι εργασίες, φυτεύοντας 100 
δενδρύλλια (μοσχοϊτιές μουριές, πεύκα, αλμυρίκια), ενώ σήμερα 
την ευθύνη της φροντίδας των νεοφυτεμένων δενδρυλλίων ανέ-
λαβαν ο Δήμος Δέλτα και η ΔΕΥΑ Δέλτα, που θα εγκαταστήσουν 

τις επόμενες μέρες και σύστημα αυτόματου ποτίσματος.
Σύντομα θα γίνουν και νέες δενδροφυτεύσεις και σε άλλα σημεία 
του δυτικού παράκτιου μετώπου που έχουν αποκατασταθεί, ενώ 
σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για τον καθαρισμό, την εξυγίανση και αποκατάσταση 
του δυτικού παράκτιου μετώπου.

Η «MRP TAVROS ΑΕ» ανακηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως πλειο-
δότης για την αξιοποίηση του ακινήτου των πρώην αποθηκών 
του ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύρο, έχοντας υποβάλει οικονομική προ-
σφορά συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση θα υπογρα-
φεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο των πρώην απο-
θηκών του ΕΟΜΜΕΧ στον δήμο Μοσχάτου - Ταύρου έχει 
επιτρεπόμενες χρήσεις γης «Πολεοδομικού Κέντρου», από 
τις οποίες προκύπτουν σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης, 
παρέχοντας στους 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. Μετά την αποκατάστασή του, 
θα αποτελέσει τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή και σημείο 
αναφοράς ανάλογα με τις χρήσεις που θα δεχθεί.
Στον αντίποδα, το ΤΑΙΠΕΔ κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό για 
την αξιοποίηση της μαρίνας Ιτέας.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΟΞΥΤΑΤΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Το καλοκαίρι θα δημοσιοποιηθεί ειδική έκθεση, με προτάσεις «που δεν κοστίζουν» ανέφερε ο επικεφαλής της Αρχής  

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

ΤΑΙΠΕΔ: Η «MRP TaVROs ΑΕ» ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ  ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ
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Οι τέσσερις βασικοί δείκτες της κλιματικής αλλαγής έσπασαν 
νέα ρεκόρ το 2021, ανακοίνωσε χθες ο ΟΗΕ, προειδοποιώ-
ντας ότι το παγκόσμιο σύστημα ενέργειας οδηγεί την ανθρω-
πότητα στην καταστροφή.
Η συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου, η άνοδος του επι-
πέδου των ωκεανών, η θερμοκρασία και η οξίνιση των ωκεα-
νών έφτασαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ την προηγούμενη χρονιά, 
σύμφωνα με την έκθεση για την «Κατάσταση του παγκόσμιου 
κλίματος το 2021» που συνέταξε ο Παγκόσμιος Μετεωρολο-
γικός Οργανισμός (WMO).
Η έκθεση αυτή αποτελεί «μια ζοφερή λιτανεία της αποτυχίας 
της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει την κλιματική απορρύθ-
μιση. Τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν αδιέξοδο από περιβαλ-
λοντική και οικονομική άποψη», τόνισε ο γενικός γραμματέας 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
«Το παγκόσμιο σύστημα ενέργειας είναι κατεστραμμένο και 
μας φέρνει ολοένα και πιο κοντά στην κλιματική καταστρο-
φή», προειδοποίησε ο ίδιος, ζητώντας «να τερματιστεί η μό-
λυνση από τα ορυκτά καύσιμα και να επιταχυνθεί η μετάβαση 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προτού καεί το μοναδικό 
μας σπίτι».
«Το μόνο βιώσιμο μέλλον είναι το ανανεώσιμο. Τα καλά νέα 
είναι ότι η σανίδα σωτηρίας βρίσκεται μπροστά μας. Η αιολική 
και η ηλιακή ενέργεια είναι ήδη διαθέσιμες και στις περισσό-
τερες περιπτώσεις πιο φθηνές από τον άνθρακα και τα άλλα 

ορυκτά καύσιμα. Αν δράσουμε όλοι μαζί, η μετάβαση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να αναχθεί στο ειρηνευ-
τικό σχέδιο του 21ου αιώνα», εκτίμησε ο Γκουτέρες.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο WMO επεσήμανε ότι η ανθρώπι-
νη δραστηριότητα προκαλεί αλλαγές στη Γη, τους ωκεανούς 
και την ατμόσφαιρα, με βλαβερές και μακροχρόνιες επιπτώ-
σεις στα οικοσυστήματα.
Η έκθεση επιβεβαίωσε ότι τα επτά προηγούμενα χρόνια ήταν 
τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί ποτέ.
Το 2021 είναι μια από τις πιο ζεστές χρονιές που έχουν κατα-
γραφεί ποτέ, με την παγκόσμια θερμοκρασία να ξεπερνά κατά 
μέσο όρο κατά 1,1 βαθμό Κελσίου αυτή της προβιομηχανικής 
εποχής.
«Το κλίμα μας αλλάζει μπροστά στα μάτια μας», δήλωσε ο 
επικεφαλής του WMΟ Πέτερι Τάαλας.
«Η ζέστη που παγιδεύεται από τα αέρια του θερμοκηπίου που 
οφείλονται στον άνθρωπο θα ζεσταίνει τον πλανήτη για πολ-
λές γενιές στο μέλλον. Η άνοδος του επιπέδου των θαλασσών, 
η ζέστη και η οξίνιση των ωκεανών θα συνεχιστούν για πολ-
λές εκατοντάδες χρόνια αν δεν βρεθούν τρόποι να εξαλειφθεί 
ο άνθρακας από την ατμόσφαιρα», πρόσθεσε. 
Υπερθέρμανση
Οι τέσσερις δείκτες- κλειδί της κλιματικής αλλαγής «συνθέτουν 
μια εικόνα ενός κόσμου που υπερθερμαίνεται», σημειώνει η 
έκθεση.

Η συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου έσπασε νέο 
επίπεδο ρεκόρ το 2020, με το διοξείδιο του άνθρακα να φτάνει 
τα 413,2 μικροσωματίδια ανά εκατομμύριο (ppm) παγκοσμί-
ως, αύξηση 149% σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα επίπεδα του διοξειδίου του άν-
θρακα εξακολούθησαν να αυξάνουν το 2021 και στις αρχές 
του 2022.
Εξάλλου και το μέσο επίπεδο της θάλασσας αυξήθηκε για να 
φτάσει το 2021 σε νέο ρεκόρ, αφού αυξανόταν κατά μέσο όρο 
4,5 χιλιοστόμετρα ετησίως από το 2013 ως το 2021.
Η θερμοκρασία των ωκεανών επίσης ανέβηκε, φτάνοντας σε 
επίπεδο ρεκόρ πέρυσι και ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2020.
Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η τρύπα στο στρώμα του όζο-
ντος στην Ανταρκτική είναι «εξαιρετικά βαθιά και εκτεταμέ-
νη», φτάνοντας τα 24,8 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα 
το 2021.
Ο Γκουτέρες πρότεινε πέντε δράσεις προκειμένου να δοθεί 
ώθηση στη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 
«να τερματιστούν οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, να 
τριπλασιαστούν οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, να καταργηθεί η γραφειοκρατία, να διασφαλιστεί ο 
εφοδιασμός πρώτων υλών για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και να χαρακτηριστούν αυτές οι τεχνολογίες 
παγκόσμια, δημόσια αγαθά, διαθέσιμα ελεύθερα.

Η ρύπανση ευθυνόταν για τον πρόωρο θάνατο εννέα εκα-
τομμυρίων ανθρώπων το 2019, αποκαλύπτει μελέτη που 
δημοσίευσε χθες η επιθεώρηση Lancet, απολογισμός που δεν 
βελτιώθηκε, κυρίως λόγω της κακής ποιότητας του αέρα και 
της μόλυνσης από χημικές ουσίες, ειδικά μόλυβδο.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τέσσερα χρόνια μετά την 
πρώτη μελέτη του είδους, η κατάσταση παρέμεινε πρακτικά 
αμετάβλητη: περίπου ο ένας πρόωρος θάνατος στους έξι στον 
κόσμο οφείλεται στη ρύπανση, στηλιτεύει η Επιτροπή για τη 
Ρύπανση και την Υγεία του Lancet.
Η ρύπανση και τα ανθρωπογενή απορρίμματα που μολύνουν 
τον αέρα, το νερό και τη γη σκοτώνουν σπανίως άμεσα, όμως 
βρίσκονται πίσω από πολλές σοβαρές ασθένειες — καρδια-
κές παθήσεις, καρκίνους, αναπνευστικά προβλήματα, οξείες 
διάρροιες...
«Οι συνέπειες για την υγεία παραμένουν τεράστιες και οι χώ-
ρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα υφίστανται το μεγαλύ-
τερο βάρος», συνοψίζει ο βασικός συγγραφέας και συνδιευ-
θυντής της επιτροπής Ρίτσαρντ Φούλερ.
Σε αυτές συγκεντρώνεται το 92% των θανάτων και το μεγα-

λύτερο μέρος των οικονομικών ζημιών εξαιτίας του προβλή-
ματος.
«Η προσοχή και η χρηματοδότηση ελάχιστα αυξήθηκαν από 
το 2015, παρά την τεκμηριωμένη αύξηση των ανησυχιών 
του κοινού ως προς τη ρύπανση και τις συνέπειές της στην 
υγεία», στηλιτεύει.
Μολονότι οι πρόωροι θάνατοι που αποδίδονται σε μορφές 
μόλυνσης που συνδέονται με την ακραία φτώχεια μειώθη-
καν, αυτοί που αποδίδονται στη ρύπανση του αέρα και στη 
μόλυνση από χημικές ουσίες αυξήθηκαν.
«Ο αντίκτυπος της ρύπανσης στην υγεία παραμένει πολύ 
μεγαλύτερος από αυτούς των πολέμων, της τρομοκρατίας, 
της ελονοσίας, του HIV, της φυματίωσης, των ναρκωτικών 
και του αλκοόλ» και «ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της 
ρύπανσης ανταγωνίζεται αυτόν εξαιτίας του καπνίσματος», 
υπογραμμίζει.
Το 2019, στη μόλυνση του αέρα αποδόθηκαν 6,7 εκατομμύ-
ρια θάνατοι, σε αυτή του νερού 1,4 εκατ., στη μολυβδίαση 
900.000.
«Το γεγονός ότι η κατάσταση με τον μόλυβδο χειροτέρεψε, 

ειδικά στις πιο φτωχές χώρες, ότι αυξήθηκε ο αριθμός των 
θανάτων, είναι φρικιαστικό», τόνισε ο κ. Φούλερ στο Γαλλικό 
Πρακτορείο.
Η έκθεση σε τοξικές ουσίες μπορεί εξάλλου να προκαλέσει κα-
θυστέρηση στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών.
Αν και η θνησιμότητα εξαιτίας της ρύπανσης στα νοικοκυριά 
(που συνδέεται με την καύση καυσίμων, τα προβλήματα στην 
ύδρευση ή στην υγιεινή) υποχώρησε, ιδιαίτερα στην Αφρική, 
οι πιο «σύγχρονες» μορφές μόλυνσης σκοτώνουν περισσότε-
ρους απ’ ό,τι πριν από 20 χρόνια. Το 2000, οι πρόωροι θάνα-
τοι που οφείλονταν στη ρύπανση του αέρα ανέρχονταν σε 2,9 
εκατ., το 2019 υπολογίζεται πως έφθασαν τα 4,5 εκατ..
Τα μικροσωματίδια και το όζον στον αέρα, η έκθεση στον μό-
λυβδο και καρκινογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας, η χημική 
μόλυνση στο περιβάλλον κερδίζουν έδαφος, πρωτίστως στην 
Ασία.
«Αν δεν μπορέσουμε να αναπτυχθούμε με καθαρό και οικο-
λογικό τρόπο, τότε κάνουμε κάτι τρομερά λάθος», τονίζει ο κ. 
Φούλερ.

ΟΗΕ: ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΠΑΣΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΡΕΚΟΡ ΤΟ 2021  

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΚΑΠΟΥ 9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ    
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Την πολύπλευρη φύση του «κοινωνικού και οικονομικού απο-
τυπώματος» δράσεων και επενδύσεων που υλοποιούν επιχει-
ρήσεις και οργανώσεις στην Ελλάδα επιχειρεί να απλουστεύσει 
και να αξιολογήσει το ψηφιακό εργαλείο «Αρχιμήδης», το οποίο 
ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα του Κέντρου Κοινωνικής Δράσης 
και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ) με τη στήριξη του Active Citizens Fund 
και του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Με το έργο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, το ΚΜΟΠ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη 
ενός μεθοδολογικού εργαλείου, με τη μορφή πλατφόρμας, που 
αξιολογεί και εκτιμά τον κοινωνικό αντίκτυπο, έργων, δράσεων 
και επενδύσεων. Ο όρος κοινωνικός αντίκτυπος χρησιμοποιεί-
ται εναλλακτικά με τον όρο κοινωνικό αποτέλεσμα ή κοινωνική 
ωφέλεια και αποτυπώνει τις αλλαγές, θετικές ή αρνητικές, που 
επιφέρουν στη ζωή των ανθρώπων τόσο μακροπρόθεσμα όσο 
και βραχυπρόθεσμα οι εξεταζόμενες δράσεις ή επενδύσεις», 
αναφέρει ο δρ Πύρρος Παπαδημητρίου, υπεύθυνος έργου 
«Αρχιμήδης», αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου.
 Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το εργαλείο μέτρησης κοι-
νωνικού αποτελέσματος βασίστηκε στις θεωρίες οικονομικής 
και κοινωνικής ευημερίας. Η ερευνητική ομάδα του ΚΜΟΠ, κα-
θοδηγούμενη από τους δρ Π. Παπαδημητρίου και δρ Γ. Μέλιο 
(Lοndon School of Economics), αξιοποίησε δεδομένα από όλες 
τις περιφέρειες της χώρας για την περίοδο 2002-2021 για τη δι-
ερεύνηση των αιτιωδών σχέσεων 230 κοινωνικοοικονομικών 
μεταβλητών και τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων τους σε 
επίπεδο περιφέρειας. «Η συγκεκριμένη ανάλυση επιτρέπει την 
εις βάθος κατανόηση των αναγκών της κάθε περιφέρειας κα-
θώς και το μέγεθος του αποτελέσματος δράσεων σε διάφορους 
τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής», σημειώνει ο δρ 
Παπαδημητρίου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολυπλοκότητα της ανάλυσης προκαλεί 

συγχρόνως ένα επιπρόσθετο εμπόδιο στην αξιολόγηση δράσε-
ων και πολιτικών καθώς περιορίζει την πρόσβαση σε χρήστες 
και οργανισμούς χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. «Το ψηφιακό 
εργαλείο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ως απάντηση σε αυτή την πρόκληση, 
αποσκοπεί στην αυτοματοποιημένη παραμετροποίηση της 
ανάλυσης και επιτρέπει μέσα από ένα πολύ σύντομο ερωτη-
ματολόγιο την αξιολόγηση της τάξης μεγέθους του κοινωνικού 
αντικτύπου δράσεων και επενδύσεων. Η παραμετροποίηση του 
εργαλείου επιτρέπει τον προσδιορισμού του είδους, κόστους και 
αποτελέσματος της δράσης σε επίπεδο περιφέρειας.»
Κατά τη διάρκεια του έργου, η ερευνητική ομάδα πραγματο-
ποίησε πιλοτικές εφαρμογές τού εργαλείου σε 10 έργα που θα 
έχουν υλοποιηθεί είτε από δημόσιους ή φορείς τοπικής αυτο-
διοίκησης ή εταιρείες που χρηματοδοτούν δράσεις εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.
Όπως σημειώνεται, οι πιλοτικές εφαρμογές ανέδειξαν ότι το 
εργαλείο «Αρχιμήδης» βοηθά τους οργανισμούς να αξιολογή-
σουν με εύκολο τρόπο τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων 
και των προγραμμάτων τους. Συγκεκριμένα, μέσα από τη 
χρήση του εργαλείου, οι οργανισμοί κατάφεραν να αναδείξουν 
την κοινωνική αξία ενός έργου σε όρους που αντιλαμβάνεται 
η αγορά, αξιοποιώντας το στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, 
την αξιολόγηση διαδικασιών κάθε έργου και να συγκρίνουν τα 
έργα που υλοποιούν ή σκοπεύουν να υλοποιήσουν στην ίδια ή 
σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.
   Σύμφωνα με τον δρ Παπαδημητρίου, οι καινοτομίες του ερ-
γαλείου έγκεινται στην ευχρηστία και την προσαρμοστικότητά 
του, καθώς και στο γεγονός ότι βασίζεται σε εκτενή έρευνα και 
πολυεπίπεδη ανάλυση δεδομένων σε επίπεδο κάθε περιφέρει-
ας. Απαντώντας σε 5 απλές ερωτήσεις, ο χρήστης μπορεί να έχει 
μετρήσιμα αποτελέσματα κοινωνικού αντικτύπου ενός έργου 
σε χρηματικούς όρους. Το μόνο που χρειάζεται να επιλέξει είναι 

η περιφέρεια στην οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί ή έχει ήδη 
υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα, τον τομέα (π.χ. Τομέας Υγείας ή 
Απασχόλησης), τον αριθμό των άμεσα ωφελούμενων από το 
έργο, τη διάρκεια και το κόστος του έργου.
   Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση ότι η ερευνητική ομάδα του 
ΚΜΟΠ έχει δημιουργήσει μία μεγάλη βάση δεδομένων, έχοντας 
συλλέξει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που αφορούν σε πε-
ρισσότερα από 90.000 αναλυθέντα ερωτηματολόγια για την 
περίοδο 2008-2020. Για παράδειγμα, για την κάθε περιφέρεια, 
στον τομέα της εκπαίδευσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα 
των σχολικών επιδόσεων των μαθητών, του πληθυσμού που 
έχει πρόσβαση στην δωρεάν εκπαίδευση, της συμμετοχή στη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και των ετήσιων δαπανών που γίνο-
νται για την εκπαίδευση.
   Ακόμη, λαμβάνονται υπόψη άμεσες και έμμεσες παράμετροι 
που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του κοινωνικού 
αντικτύπου ενός έργου και για πρώτη φορά όλα αυτά γίνονται 
σε επίπεδο Περιφέρειας. 
   Το ψηφιακό εργαλείο «Αρχιμήδης» είναι διαθέσιμο σε επιχει-
ρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες 
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να καταγράψουν τον κοι-
νωνικό αντίκτυπο των δράσεων και των προγραμμάτων τους.  
   Πρόγραμμα Χρηματοδότησης   
   Το έργο «Αρχιμήδης» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος Active citizens fund, ύψους 12 εκατ. ευρώ, το οποίο χρημα-
τοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και 
είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 - 2021, γνωστού ως 
EEA Grants. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος 
Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού 
το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Για τη δυνατότητα ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 
μεγέθους, νομικής μορφής και έτους ίδρυσης, να χρηματοδο-
τηθούν από δανειακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ως το 50% της επένδυσής τους και με 
επιτόκιο 0,35%, ενημερώνουν το One Stop Liaison Office και η 
αυτοτελής διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μεταδίδει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η δυνατότητα χρηματοδότησης δανείων σε επιχειρήσεις αφο-
ρά σε επενδυτικά σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης, 
ενώ το νέο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, με τη χρη-

ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Το 
δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0» (https://greece20.gov.gr/
se-leitourgia-i-platforma-ypovolis-ependytikwn-protasewn-
gia-xrimatodotisi-mesw-daneiwn-apo-to-ellada-2-0/), 
ύψους 12,7 δισ. ευρώ, θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των 
ιδιωτικών επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, επιτρέποντας την 
ανθεκτικότητα στις διεθνείς αντίξοες συνθήκες και τη διατήρηση 
ενός υψηλού ρυθμού ανάπτυξης. Οι επενδύσεις του «Ελλάδα 
2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, 
δεδομένου ότι το 37% των δαπανών τους θα αφορούν στο κλί-
μα και το 20% στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ενισχύσεις αφορούν επενδυτικά σχέδια που είναι ήδη ενταγ-
μένα ή δεν έχουν ενταχθεί σε διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης(Α-
ναπτυξιακός Νόμος, άλλο πλην Αναπτυξιακού ή συνδυασμός 
αυτών), αλλά και επενδυτικά σχέδια που αναμένεται ή δεν 
αναμένεται να ενταχθούν σε κάποιο αναμενόμενο καθεστώς 
ενίσχυσης. Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομί-
ας - έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋ-
πολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται τουλάχιστον 
στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού.
Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε 
στις 10 Μαΐου 2022 και υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας 
https://rrf-gobeyond.gr/welcome.

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»: ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΩΣ ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 0,35%  
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Η Ευρώπη ζει στη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 
Οι βεβαιότητες μας εγκαταλείπουν και οι αβεβαιότητες κερδί-
ζουν, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας σ’ αυτή τη 
χώρα που γέννησε την ιδέα της δημοκρατίας, αλλά και έχει 
υποφέρει τόσα πολλά και δεν δίστασε στις κρίσιμες στιγμές 
να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, τόνισε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ 
στην ομιλία που εκφώνησε στην Ακαδημία Αθηνών η οποία 
τον ανέδειξε επίτιμο μέλος της.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο διάστημα 2014-2019 και πρώην πρωθυ-
πουργό του Λουξεμβούργου παρουσίασε ο ακαδημαϊκός και 
πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος - παρουσία της 
πολιτικής, της στρατιωτικής και της εκκλησιαστικής ηγεσίας, 
ακαδημαϊκών και φίλων - αποκαλώντας τον ένθερμο υπο-
στηρικτή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενότητας και 
φίλο της Ελλάδας και της Κύπρου, μια φιλία που όπως τόνισε, 
την έχει αποδείξει έμπρακτα.
Ο κ. Γιούνκερ ανέπτυξε την ομιλία του για το «Ποιο θα είναι 
το μέλλον της Ευρώπης» («Quel avenir pour l’Europe?») αλλά 
ήταν μια φορτισμένη ομιλία, από την αρχαία Ελλάδα ως τη 
σύγχρονη της Μελίνας, του Θεοδωράκη και της Βίκυς Λεά-
ντρος (που πήρε το βραβείο της Eurovision εκπροσωπώντας 
το Λουξεμβούργο). Ήταν μια εποχή, είπε, που η μουσική ήταν 
πιο σημαντική απ’ οτιδήποτε άλλο. Μια φράση που καταχει-
ροκροτήθηκε γιατί απέπνεε τη βεβαιότητα της ειρήνης και της 
ευημερίας την οποία απολάμβανε η Ευρώπη επουλώνοντας 
τις πληγές του Β. Παγκοσμίου Πολέμου.
Θυμήθηκε όπως σε κάθε ευκαιρία τις δύσκολες ημέρες που 
έζησαν οι απλοί Έλληνες πολίτες την εποχή των μνημονίων, 
τα οποία υπέμειναν με κουράγιο και γενναιότητα.

Ήμουν απ’ αυτούς που ποτέ δεν σκέφτηκαν ότι η Ελλάδα μπο-
ρεί να βγει από την ευρωζώνη και από το ευρώ, που θα ήταν 
λάθος, είπε για να προσθέσει ότι η Ελλάδα τώρα ξαναβρήκε 
τον δρόμο της και πάει πολύ καλύτερα, χάρη στις προσπάθει-
ες των κυβερνήσεων και των πολιτών της. «Ο ελληνικός λαός 
είναι ένας λαός που οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να θαυμάζουν».
Αναφέρθηκε στην «απρόκλητη» επίθεση της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, αλλά και στην ενότητα που εμφανίζει η ΕΕ διαψεύ-
δοντας τις προβλέψεις για διάλυσή της όπως και στην περί-
πτωση του Brexit.
Παραθέτοντας ορισμένες σκέψεις για το μέλλον της Ευρώπης, 
τόνισε ότι παρότι οι βεβαιότητες μας εγκαταλείπουν δεν πρέ-
πει να χάνουμε την ελπίδα μας.
Να διατηρήσουμε τη συνοχή είναι μια βασική αρχή για την 
οποία προσπαθούμε, όπως και να διατηρήσουμε μια κατεύ-
θυνση και να οργανώσουμε καλύτερα την άμυνα της Ευρώ-
πης.
Ο Τραμπ έβαλε τέλος στη βεβαιότητα ότι οι ΗΠΑ θα προστα-
τεύουν την ευρωπαϊκή ήπειρο. Πρέπει να αναλάβουμε μόνοι 
μας την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης, υπενθύμισε.
Στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής, είπε, πρέπει να αποκτή-
σουμε μια φωνή γιατί όταν μιλάμε με πολλές φωνές δεν μας 
ακούν και ζήτησε να εγκαταλείψουμε την διαδικασία της 
ομοφωνίας υπέρ μιας ενισχυμένης πλειοψηφίας σε πολλούς 
τομείς που θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της Ευ-
ρώπης.
Ζήτησε ακόμη να ολοκληρώσουμε την Οικονομική και Νο-
μισματική Ένωση που δεν είναι πλήρης, να δούμε από πιο 
κοντά την διακυβέρνηση της ευρωζώνης, να σκεφτούμε την 
αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 

να θέσουμε σε εφαρμογή τις εγγυήσεις καταθέσεων και μια 
πραγματική αγορά κεφαλαίων , όλα αυτά έχοντας πάντα κατά 
νου τον σεβασμό του κράτους δικαίου.
Το κράτος δικαίου δεν θίγεται όχι μόνον από τον Πούτιν, ση-
μείωσε ο κ. Γιούνκερ, αλλά και από δύο τρεις κυβερνήσεις της 
ΕΕ. Όμως το κράτος δικαίου είναι θεμέλιο της ΕΕ και προστα-
τεύει πρωτίστως τα πιο αδύναμα κράτη και εντός των κρατών 
μελών τους πιο αδύναμους πολίτες. Πρέπει να εφαρμόσουμε 
μη ανοχή έναντι αυτών που ακολουθούν τη μη ανοχή του 
κράτους δικαίου, είπε χαρακτηριστικά.
Η λειτουργία της ΕΕ, τόνισε, πρέπει να βελτιωθεί, να μειωθεί 
η γραφειοκρατία. Η Επιτροπή επί των ημερών μου μείωσε τη 
γραφειοκρατία κατά 85%. Η προηγούμενη Επιτροπή αναλάμ-
βανε 180 πρωτοβουλίες το χρόνο και η δική μου 24, όχι για 
τη συρρίκνωση της Ευρώπης αλλά γιατί πρέπει να κάνουμε 
μεγάλα πράγματα για τις μεγάλες υποθέσεις και λιγότερα για 
τα μικρά.
Διαχώρισε τη θέση του απ’ αυτούς που θέλουν τη δημιουρ-
γία Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης κατ’ απομίμηση 
των ΗΠΑ γιατί όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα 
κράτος όπως οι ΗΠΑ ούτε οι πολίτες της το θέλουν. «Πολλή 
Ευρώπη μπορεί να σκοτώσει την Ευρώπη». Τάχθηκε επίσης 
υπέρ της εξισορρόπησης των θεσμών και μίλησε ιδιαίτερα 
για το Συμβούλιο των ηγετών. Το Συμβούλιο δεν έχει τίποτα 
το Κοινοτικό. Είναι ένα διακυβερνητικό όργανο. Κανείς δεν 
γνωρίζει ούτε τι λέγεται ούτε τι βρίσκεται στην ατζέντα, είπε 
χαρακτηριστικά.
Έκλεισε την ομιλία του παραφράζοντας τον Γάλλο φιλόσοφο 
Μπλέζ Πασκάλ που είπε ότι αγαπάει τα πράγματα που πάνε 
μαζί, για να πει ότι «η ΕΕ και η Ελλάδα πάνε μαζί για πάντα».

Καταργείται η υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας σε όλους 
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους από την 1η Ιου-
νίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2022, όπως ανακοίνωσε o 
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Μιλώντας για τις αποφάσεις της επιτροπής εμπειρογνωμό-
νων, ο υπουργός είπε ότι η μάσκα καταργείται και στα αερο-
πλάνα αλλά και στις υπεραστικές συγκοινωνίες όπου υπάρχει 
αριθμημένη θέση, όπως τα τρένα και τα υπεραστικά λεωφο-
ρεία. Η μάσκα καταργείται και για τους εργαζόμενους στους 

χώρους αυτούς. 
Η μάσκα παραμένει στις νοσοκομειακές μονάδες και στις μο-
νάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και σε άλλες δομές Υγεί-
ας όπου η παρουσία της κρίνεται απαραίτητη προς το παρόν, 
ενώ με μάσκα θα πρέπει να μετακινούνται όσοι χρησιμοποι-
ούν αστικές συγκοινωνίες όπως είναι τα αστικά λεωφορεία, το 
μετρό, τα τρόλεϊ, το τραμ και ο ηλεκτρικός. 
Όσον αφορά τις δομές εκπαίδευσης, ο υπουργός Υγείας είπε 
ότι η επιτροπή θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα για το 

τι ακριβώς θα εφαρμοστεί αφού μελετήσει όλα τα δεδομένα. 
Ο κ. Πλεύρης έκανε ξεκάθαρο ότι η άρση της υποχρεωτικότη-
τας της μάσκας σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλεται το διοικητικό 
πρόστιμο. Όποιοι επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποι-
ούν τη μάσκα θα μπορούν να το κάνουν και συστήνεται να 
γίνεται ιδίως από άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου αλλά και σε χώρους όπου ο κάθε πολίτης κρίνει ότι 
θα μπορούσε να υπάρξει διασπορά του ιού.

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ Ο ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ 
«Οι βεβαιότητες μας εγκαταλείπουν αλλά δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας» είπε στην ομιλία του 

ΜΑΣΚΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 
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Ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη, 18 Μαΐου, οι εργασίες της 
δεύτερης και τελευταίας ημέρας, του 2ου Ετήσιου διήμερου 
Συνεδρίου Ψηφιακού Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού 
– Digital Enterprise Transformation / Fintech Strategy που 
πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, με κύριο θεματικό άξονα: «The 
crossroads of Business and Fintech Digital Transformation».
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την έναρξη των εργασιών της 
δεύτερης ημέρας χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΣΕΠβΕ Θε-
όφιλος Μυλωνάς, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με 
αναφορά στην δραστηριότητα του Συνδέσμου. Όπως τόνισε, 
ο ΣΕΠΒΕ ξεκίνησε εκπροσωπώντας καινοτόμες επιχειρήσεις 
πληροφορικής στη Βόρεια Ελλάδα και πλέον εκπροσωπεί 
πολλές εταιρείες που ασχολούνται στο χώρο της τεχνολογίας 
από ολόκληρη τη χώρα.
Για τον κ. Μυλώνα, το Fintech αποτελεί σημαντικό τομέα πα-
γκοσμίως και οι εταιρείες του αποτελούν ένα ιδιαίτερο στόχο 
εξαγορών, αφού μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλες 
κεφαλαιοποιήσεις. Για το λόγο αυτό, τα funds που χρηματο-
δοτούν τέτοιες εταιρείες και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτε-
ρικό, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
«Έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες και στη χώρα 
μας και οι οποίες είναι γνωστές. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω 
ένα πρόβλημα που απασχολεί όλο τον κλάδο και που αφο-
ρά στο έλλειμα τον στελεχών και ιδιαίτερα των πολύ καλά 
καταρτισμένων», τόνισε ο κ. Μυλωνάς. Όπως εξήγησε, πριν 
χρόνια οι καλά καταρτισμένοι έφευγαν από τη χώρα μας για 
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, ωστόσο τα δύο τελευταία 
χρόνια μεγάλος ανθρώπων επιστρέφει. «Δυστυχώς όμως, ο 
αριθμός αυτών που γυρίζουν από το εξωτερικό αλλά όσων 
αποφοιτούν από τα ελληνικά Πανεπιστήμια και οι οποίοι είναι 
εξαιρετικά καταρτισμένοι, δεν φτάνει. Αυτό αποτελεί σημα-
ντικό παράγοντα για τις εταιρείες που θέλουν να «τρέξουν» 
γρήγορα και να αυξήσουν τον αριθμό των πελάτων τους», 
είπε ο κ. Μυλωνάς.
Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσε πως ο ΣΕΠΒΕ «τρέχει» προ-
γράμματα ανθρωπίνου κεφαλαίου και μαζί με τα Πανεπιστή-
μια και όλη την Κοινότητα, προσπαθεί να δώσει μία λύση στο 
θέμα αυτό. 
Για τα κρίσιμα εργαλεία που καθορίζουν την επιτυχία του ψη-
φιακού μετασχηματισμού, μίλησε ο Υπεύθυνος Προστα-
σίας Δεδομένων (DPO) του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης κ. Αθανάσιος Κοσμόπουλος, τονί-
ζοντας ότι, «δυστυχώς, στον βωμό των εξελίξεων χάνουμε 
πολλές φορές κάτι από την ασφάλεια».
Όπως εξήγησε, σήμερα υπάρχει μια διαφορετικού τύπου 

κυβερνοεπιθετική δραστηριότητα στο κομμάτι της επιχειρη-
ματικής κατασκοπευτικής δράσης, μεταξύ ανταγωνιστριών 
εταιρειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ διαφορετικών 
χωρών και ηπείρων. «Επομένως μην περιμένουμε ένα κυβερ-
νοατύχημα που θα ρίξει τα πάντα. Σήμερα στοχεύουμε στο να 
βοηθήσουμε τον επιτιθέμενο να παίρνει πληροφορίες αθέα-
τος και να αξιοποιεί πλεονεκτήματα μειώνοντας την εταιρική 
ή την εθνική ισχύ του αντιπάλου. Πρόκειται για μια πολύ αθό-
ρυβη και σιωπηλή δραστηριότητα προστασίας», διευκρίνισε 
ο κ. Κοσμόπουλος.
Επίσης ενημέρωσε πως, σήμερα έχει αυξηθεί σημαντικά το 
οικονομικό κόστος για τις εταιρείες που υφίσταται κυβερνο-
επιθετική δραστηριότητα, αφού τα τελευταία 5 χρόνια μιλάμε 
για μια απώλεια της τάξεως των 18,7 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων.
«Για το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας οδηγεί προς την τυ-
ποποίηση/πιστοποίηση διαδικασιών προσώπων και εξοπλι-
σμού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και είναι κάτι που 
θα δούμε να «ανθίζει» εντός του έτους. Από την άλλη πλευρά, 
Ρωσία, Αμερική και Κίνα μας δείχνουν ότι, θα πρέπει να δώ-
σουμε βάση στην δυνατότητα της άμυνας, αλλά θα πρέπει, 
σε πολλές περιπτώσεις, να είμαστε σε θέση και να ανταπο-
δώσουμε», είπε ο κ. Κοσμόπουλος. Κατέληξε δε, πως πρέπει 
να προσέχουμε τι βλέπουμε και τι διαβάζουμε καθώς, πολλές 
φορές, δημιουργούνται εντυπώσεις και πεποιθήσεις που δεν 
υπάρχουν στην πραγματικότητα. 
Την ανάγκη οι κυβερνήσεις να προωθήσουν πολιτικές που 
επικεντρώνονται στην καινοτομία, τον ελεύθερο ανταγωνι-
σμό, την ελεύθερη ροή πληροφοριών μεταξύ κρατών, την 
κινητικότητα εργαζομένων, την έρευνα και τις επενδύσεις 
ψηφιακού μετασχηματισμού υπογράμμισε ο Πρόεδρος 
του Παγκοσμίου Συνδέσμου Πληροφορικής και 
Υπηρεσιών Τεχνολογίας (WITsa), Γιάννης Σύρρος.
Όπως είπε εμφατικά, είναι επιτακτική ανάγκη οι ηγέτες, σε 
συνεργασία και σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, να αγκαλιά-
σουν και να υιοθετήσουν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολο-
γιών. «Οι ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει να συμμετέχουν στον 
πυρήνα των πολιτικών των κυβερνήσεων», είπε συγκεκριμέ-
να, σημειώνοντας ωστόσο ότι η σημασία της δυνητικής αξίας 
του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν μπορεί να υπερεκτιμη-
θεί. «Τα οφέλη του δεν είναι εγγυημένα. Χωρίς δράση και 
συνέργεια δεν θα οδηγήσει από μόνος του σε ευρεία ευημερία 
και ανάπτυξη», τόνισε χαρακτηριστικά.
Στο σημείο αυτό επεσήμανε ότι κυβερνήσεις και βιομηχανία 
πρέπει να αντιμετωπίσουν το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει 

και αφορά στη συμμετοχή μικρών παραγωγών, πωλητών, 
καταναλωτών στις λιγότερες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμε-
νες χώρες. Επίσης να άρουν τα εμπόδια στην προώθηση της 
καινοτομίας και να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακός μετασχημα-
τισμός ωθεί σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα.
Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις υπογράμμισε ότι η πανδημία 
έδειξε πως το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα σημαντικό εργα-
λείο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και ότι μπορεί 
να τις υποστηρίξει ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Είναι 
επίσης ο οικονομικός μοχλός ανάπτυξης τόσο για την εγχώρια 
αγορά όσο και για το διεθνές εμπόριο. 
O Πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ και Καθηγητής του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Στέφανος Κόλλιας, απα-
ντώντας σε ερώτημα της καταληκτικής συνεδρίας, τόνισε ότι 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια συνδυασμένη προ-
σέγγιση τόσο αγώνων ταχύτητας όσο και μαραθώνιου.
Στην κατεύθυνση αυτή, υπογράμμισε τα μεγάλα βήματα που 
έγιναν από πλευράς υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
τόσο ως προς την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες όσο 
και ως προς τη δημιουργία ενός κλίματος που θα επιτρέψει 
περισσότερες επιχειρήσεις να μπουν δυναμικά στο πεδίο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού.
Ο ίδιος τόνισε την εμπλοκή της ΕΔΥΤΕ στη διαδικασία αυτή, 
λέγοντας εμφατικά ότι ξεκίνησε με αγώνες ταχύτητας που 
απαιτούσαν νυχθημερόν δουλειά για τη διαμόρφωση και 
υλοποίηση έργων είτε βραχυπρόθεσμων, είτε μακροπρόθε-
σμων, είτε με μεγαλύτερο ορίζοντα. Στην κατεύθυνση αυτή 
σημείωσε τη σημαντική επαύξηση του gov.gr με συνεχείς 
υπηρεσίες αλλά και τη βελτίωση γενικά των ψηφιακών υπο-
δομών της χώρας.
Έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη συνέργειας δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα, μέσα από διάφορες δράσεις, για την 
υλοποίηση νέων τεχνολογιών και νέων υπηρεσιών. Όπως 
παρατήρησε ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται να προσαρμόζεται 
στις εξελίξεις.
Αναφερόμενος στο έργο της ΕΔΥΤΕ τόνισε ότι προσπαθεί να 
βελτιώσει τις υποδομές της χώρας, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία 
στον νέο υπερυπολογιστή που έχει 60 φορές μεγαλύτερες δυ-
νατότητες και γενικά σε έργα που θα αυξήσουν τις δυνατότη-
τες της Ελλάδας και απαιτούν μεγάλες υποδομές. Ο υπερυπο-
λογιστής, παράλληλα με τα data center, δημόσια και ιδιωτικά, 
δίνουν τη δυνατότητα στη χώρα αποθήκευσης και ανάλυσης 
πολύ μεγάλων δεδομένων. 

Συνέχεια στη σελ 20

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Τι επισημάνθηκε στο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation”
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Είναι γνωστό ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες σχεδιάζουν 
την επέκτασή τους στην ηλεκτροκίνηση. Βλέποντας ότι όλα 
στρέφονται στην ηλεκτρική ενέργεια αρχίζουν να ενισχύουν την 
παρουσία τους, παίρνοντας μια πιο δυναμική θέση, έτσι ώστε 
τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουν να είναι πρωταγωνιστές της 
ενέργειας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πριν από λίγες ημέρες, η ελβετική 
εταιρεία τεχνολογίας ABB και η Shell αποκάλυψαν τα σχέδιά 
τους για την κυκλοφορία ενός νέου ταχυφορτιστή στη Γερμανία 
τους επόμενους μήνες, ο οποίος θα προσφέρει την υψηλότερη 
ταχύτητα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο.
Με το όνομα «Terra 360», η μονάδα θα μπορεί να φορτίζει με 
ταχύτητα 360 kW, ενώ ο σταθμός θα έχει επίσης τη δυνατότητα 
φόρτισης τεσσάρων ηλεκτρικών οχημάτων ταυτόχρονα. Αυτό 
στην πράξη σημαίνει ότι πολλά ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να 

δέχονται φόρτιση υψηλής ισχύος ταυτόχρονα, λύνοντας ένα 
σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα των θέ-
σεων σε καίρια σημεία. Οι δύο εταιρείες ισχυρίζονται ότι με ένα 
αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί τη μέγιστη τροφοδοσία, η μονά-
δα «Terra 360» μπορεί να προσθέσει έως και 100 χιλιόμετρα αυ-
τονομίας σε λιγότερο από τρία λεπτά, δίνοντας την ευκαιρία σε 
premium EV να φορτίζουν σε εξαιρετικά γρήγορους χρόνους.
Σήμερα όμως υπάρχουν λίγα EV που πωλούνται παγκοσμίως 
που μπορούν να αξιοποιήσουν την ισχύ φόρτισης της νέας 
μονάδας. Ο ταχυφορτιστής, σύμφωνα με υπεύθυνο της Shell, 
θα είναι διαθέσιμος σύντομα σε πολλές αγορές. Οι πρώτοι 200 
φορτιστές θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους 12 μήνες στη 
Γερμανία και την Μ. Βρετανία, ενώ πολύ σύντομα θα υπάρξουν 
παρόμοιοι φορτιστές σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις 
ΗΠΑ.

Η συνεργασία μεταξύ της Shell και της ABB θα αποτελέσει μέ-
ρος των σχεδίων του κολοσσού για την κατασκευή 500.000 
φορτιστών έως το 2025 και 2,5 εκατομμυρίων φορτιστών έως 
το 2030, διαφοροποιώντας προς τα πάνω το επιχειρηματικό 
μοντέλο που είχε μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά μετά την απαγό-
ρευση των πωλήσεων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης από το 2035 και έπειτα. Η ABB από την πλευρά της ανα-
φέρει ότι η ενέργεια που χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει 
τους φορτιστές «Terra 360» προέρχονται σε ποσοστό 100% 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνοντας στο ελάχιστο το 
ενεργειακό αποτύπωμα της φόρτισης.
Η Shell έχει επίσης σχεδιάσει το φορτιστή ώστε να είναι πιο προ-
σιτός για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, με τα βύσματα, την 
οθόνη και το δέκτη πληρωμής ανέπαφων πληρωμών να βρί-
σκονται χαμηλότερα από τους προηγούμενους φορτιστές της.

Τους πρώτους θεματικούς διαγωνισμούς καινοτομίας διοργα-
νώνει το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στο πλαίσιο του προ-
γράμματος ολοκληρωμένων εφαρμογών eXtendedReality, 
XRCosmos, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι θεματικές ενότητες των διαγωνι-
σμών είναι οι εξής:
* Πολιτισμός- Τουρισμός
* Εκπαίδευση
* Υγεία
* Media - Ψυχαγωγία - Gaming
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους στο χρονικό διάστημα από 20 Μαΐου έως και 8 
Ιουνίου, στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.xrcosmos.
gr. Οι προτάσεις θα αποτελούνται από παρουσίαση, η οποία θα 
περιλαμβάνει την περίληψη της ιδέας και τη λύση εικονικής ή 

επαυξημένης πραγματικότητας που προτείνεται, το ζήτημα που 
αντιμετωπίζεται ή το πρόβλημα που επιλύεται. Οι λεπτομέρειες 
για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών, οι όροι και προϋποθέσεις 
βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο του προγράμ-
ματος www.xrcosmos.gr.
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή της 
συμμετοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
email στο: info@xrcosmos.gr.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας XR Week που θα διεξαχθεί από τις 14 
έως τις 17 Ιουνίου. Η XR Week θα αποτελέσει το επίκεντρο των 
δράσεων καινοτομίας του Ιδρύματος, μέσω μίας σειράς εκδη-
λώσεων που στοχεύουν στην προώθηση και ανάπτυξη της 
καινοτομίας.
Φεστιβάλ Καινοτομίας

Στις δράσεις εντάσσεται το Φεστιβάλ Καινοτομίας όπου θα δοθεί 
η δυνατότητα στους πέντε νικητές του πρώτου Διαγωνισμού 
Καινοτομίας να παρουσιάσουν τις λύσεις τους, ενώ παράλληλα 
θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από δράσεις εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας και παρουσιά-
σεις από το θεσμικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα.
Το πρόγραμμα XRCosmos, υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας, 
Ανάπτυξης και Αριστείας του Ιδρύματος και πλαισιώνεται από 
ένα ολοκληρωμένο φάσμα πρωτοβουλιών, όπως συνεργα-
σία με διεθνή fora και Οργανισμούς, καθώς και διασύνδεση με 
διεθνείς ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα στις ΗΠΑ και την 
Ευρώπη.
«Στόχος των διαγωνισμών είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών λύ-
σεων για τις ανάγκες σημαντικών πυλώνων της κοινωνικής και 
οικονομικής δραστηριότητας» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ sHELL ΜΕ ΕΛβΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ    

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ    

Συνέχεια από σελ 19
Τον καθοριστικό ρόλο της ανταγωνιστικότητας που πρέπει να 
επιτύχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός τόσο στον δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα και το «κλειδί» της καινοτομίας για το 
σκοπό αυτό, υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας, Παντελής Τζωρτζάκης.
Όπως είπε εμφατικά, σε μια οικονομία ελεύθερης μετακίνησης, 
είναι απολύτως απαραίτητο το ραβδάκι της ανταγωνιστικότη-
τας, διαφορετικά δεν θα υπάρξει εξέλιξη και επιπρόσθετα πολλά 
ικανά μυαλά θα αναγκαστούν να φύγουν από τη χώρα, όπως 
και έγινε.
Με την έννοια αυτή, συμπλήρωσε, ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει σαν χώρα να τον μετα-
βάλλουμε σε αγώνα ταχύτητας, καθώς είμαστε η τελευταία σε 

εξαγωγές τεχνολογίας.
Στη διαδικασία αυτή υπογράμμισε ότι πρέπει να εστιάσουμε 
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Όπως είπε, είχαμε έναν ιδι-
ωτικό τομέα χωρίς εξωστρέφεια, χωρίς ανταγωνισμό, ο οποίος 
απευθυνόταν κυρίως σε πωλήσεις στο Δημόσιο, γεγονός που 
έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Από την άλλη, τόνισε, είχαμε ένα 
Δημόσιο που δεν είχε συνέχεια, η έλλειψη της οποίας οδηγεί σε 
σοβαρές καθυστερήσεις έργων και πολιτικών, αναφέροντας 
εμφατικά το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, το οποίο χρειάστηκε δέκα χρόνια για 
υλοποιηθεί.
Το μέλλον όπως τόνισε, είναι η καινοτομία. Στην κατεύθυνση 
αυτή ενημέρωσε για την πρωτοβουλία της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας, η οποία προχωρά στο πρώτο χρηματοδοτικό 
εργαλείο που αφορά αποκλειστικά καινοτόμες επιχειρήσεις και 

έρχεται να καλύψει το συγκεκριμένο κενό χρηματοδότησης ενό-
ψει και της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ μέσω του οποίου τα υβρι-
δικά χρηματοοικονομικά εργαλεία θα εισαχθούν ως βασική 
μορφή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. 
Το “Digital Enterprise Transformation / Fintech Strategy” δι-
οργάνωσε η εταιρεία TeamWorks και πραγματοποιήθηκε υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του 
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υποστήριξη 
θεσμικών και επαγγελματικών Φορέων όπως του Εθνικού Κέ-
ντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του 
Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ, 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΠΒΕ) και της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Τι επισημάνθηκε στο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation”
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Συνέχεια στη σελ. 23

Η LaMDa ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ ΕΚΔΟΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 200 ΕΚΑΤ. 

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,26                                                     19/05/2022

Επιτάχυνση της επένδυσης στο Ελληνικό με νέα 
κυβερνητική τροπολογία 
Την έκδοση νέου εταιρικού ομολόγου -σύμφωνα με 
πληροφορίες- 200 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η Lamda 
Development, ενώ με νέα τροπολογία η κυβέρνηση επι-
χειρεί να διευκολύνει την επένδυση στο Ελληνικό.
Η LAMDA έχει καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
το αναγκαίο για το ομόλογο ενημερωτικό δελτίο. Ο ακρι-
βής χρόνος που θα εξελιχθούν οι διαδικασίες δεν έχει 
γίνει γνωστός. Εκτιμάται ότι η έκδοση θα προχωρήσει 
έως τις αρχές Ιουλίου, τη στιγμή που θα το επιτρέψουν 
οι συνθήκες στις αγορές. 
Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι η εταιρεία ανέβαλε 
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου (ώστε 
να μη χρειασθεί επικαιροποίηση του ενημερωτικού). Το 
ίδιο είχε συμβεί και το 2020. 
Τα αποτελέσματα τριμήνου είχαν αναβληθεί και ανακοι-
νώθηκαν μετά την έκδοση του ομολόγου των 320 εκατ. 
ευρώ, σημαντικό τμήμα του οποίου είχε στόχο τη χρη-
ματοδότηση του Ελληνικού.
Επίλυση ζητημάτων 
Στο μεταξύ, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το 
υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρείται να επιλυθούν ζητή-
ματα που αφορούν τα ψηλά κτήρια, καθώς και να συ-
ντομέψουν αδειοδοτικές διαδικασίες που αφορούν την 
ανάπτυξη στο πρώην αεροδρόμιο. 
Με το πρώτο άρθρο εισάγεται δυνατότητα συνολικής 
παρέκκλισης από τις διατάξεις για το ιδεατό στερεό ειδι-
κά για τα ψηλά κτήρια, έπειτα από απόφαση του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται 
μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής. 
Με το άρθρο 2 χορηγείται εξουσιοδότηση στον αρμόδιο 
υπουργό Περιβάλλοντος για την έκδοση απόφασης, με 
την οποία καθορίζονται ενιαία κριτήρια και προϋποθέ-
σεις για τον καθορισμό ενός κτηρίου ως ειδικής αρχιτε-
κτονικής σχεδίασης. 
Με το άρθρο 4 εισάγονται τροποποιήσεις στο άρθρο 
5 του ν. 4062/2012. Προβλέπεται ότι οι προεγκρίσεις 
οικοδομικών αδειών του Ελληνικού όπου απαιτούνται, 
έχουν τριετή διάρκεια και καθορίζεται ειδική διαδικασία 
για την έκδοσή τους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το 
σύνολο των δικαιολογητικών ελέγχεται άπαξ από το 
Γραφείο Ελληνικού εντός προθεσμίας 10 ημερών, μετά 
την πάροδο της οποίας χορηγείται η προέγκριση ή, εάν 

αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η χορήγηση της 
προέγκρισης. Ορίζεται παράλληλα ότι αναθεώρηση της 
προέγκρισης δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση, αλλά 
μόνο όταν μεταβάλλονται σημαντικά πολεοδομικά μεγέ-
θη, όπως δόμηση, κάλυψη, όγκος ή ύφος, σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 5% σε σχέση με τα διαγράμματα που 
είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της προέγκρισης. Με το 
άρθρο 5 της τροπολογίας ορίζεται ότι η κυκλοφοριακή 
σύνδεση των εγκαταστάσεων και η είσοδος - έξοδος 
σταθμών αυτοκινήτων, καθώς και χώρων στάθμευσης 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, 
μπορεί να διενεργείται και μέσω του δικτύου του Πό-
λου, όπως αυτό έχει εγκριθεί από τις κοινές αποφάσεις 
του άρθρου 3 του ν. 4062/2012. Στην ίδια τροπολογία 
διευρύνονται οι περιοχές με χρήσεις για Data Centres και 
ορίζεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης που πρέπει 
να διαθέτουν, ενώ επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 36 του ν. 4801/2021 και ειδικότερα η αρ-
μοδιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης για την έγκριση 
εισόδου - εξόδου οχημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης 
στρατηγικών επενδύσεων. 
Διευκρινίσεις για τα ψηλά κτήρια
ΜΕ την τροπολογία για το Ελληνικό καθορίζονται, με-
ταξύ άλλων, οι κατασκευές που επιτρέπονται πάνω από 
το μέγιστο ύψος των ψηλών κτηρίων, όπως αυτό έχει 
καθοριστεί με ειδικά διατάγματα, και μέχρι μέγιστο επι-
πλέον ύψος έξι μέτρων, καθώς και οι κατασκευές που 
επιτρέπονται χωρίς όριο ύψους. Ειδικότερα, προβλέ-
πεται ότι, εντός των έξι επιπλέον μέτρων, επιτρέπονται 
όλες οι κατασκευές που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 1 
9 του ν. 4067/2012, «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», 
και με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν. 
Προβλέπεται ακόμη ότι επιτρέπονται κατασκευές και 
εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση, 
τον καθαρισμό και την ασφάλεια των ψηλών κτηρίων, 
όπως μηχανήματα για τον καθαρισμό των όψεων, φώτα 
σήμανσης αεροπλοίας, ηχοπετάσματα, καθώς και αρχι-
τεκτονικά πετάσματα για την κάλυψη των παραπάνω.

ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΟ 75% ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2021 

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,21,23                                                19/05/2022

Εκτιμάται ότι πουλήθηκαν πάνω από 40.000 ακί-
νητα το περυσινό έτος 
Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και τη μείωση 
χορηγήσεων στεγαστικών δανείων τα μετρητά αποτέλε-
σαν τον «βασιλιά» των συναλλαγών στην αγορά ακινή-
των. 

Σε λίγο πάνω από 40.000 υπολογίζεται ο αριθμός των κα-
τοικιών που πωλήθηκαν το 2021 στην Ελλάδα, με βάση 
εκτιμήσετε φορέων της αγοράς ακινήτων. Άξιο αναφοράς 
είναι και το γεγονός ότι το 75% των αγοραπωλησιών αυ-
τών πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με μετρητά, χωρίς 
δηλαδή τη μεσολάβηση τραπεζικού ιδρύματος. Αντίστοι-
χα, μόλις το 25% ή 1 στις 4 συναλλαγές που πραγματο-
ποιείται σήμερα στην αγορά κατοικίας, περιλαμβάνει τη 
συνδρομή τραπεζικού δανεισμού. Το στοιχείο αυτό επι-
σημάνθηκε από τον κ. Κυριάκο Καμπούρη, ιδρυτή και 
διευθύνοντα σύμβουλο της IMS (Individual Mortgage 
Solutiom), στο πλαίσιο του πρόσφατου συνεδρίου ακι-
νήτων Premium Real Estate Forum. Η IMS παρέχει συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση στεγαστικού 
δανείου, έχοντας συνεργασία και με τις τέσσερις συστη-
μικές τράπεζες. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση την πρόσφατη έκθεση 
της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρηματοπιστωτική στα-
θερότητα, το 2021, χορηγήθηκαν 10.685 νέα στεγαστικά 
δάνεια για αγορά κατοικίας, προκύπτει ότι ο συνολικός 
όγκος των κατοικιών που άλλαξαν «χέρια» πέρυσι ξεπέ-
ρασε τις 40.000, μέγεθος που κρίνεται λίαν ικανοποιητικό, 
αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι για ένα σημαντικό μέρος 
του έτους εξακολουθούσε να υπάρχει η αρνητική επίδρα-
ση της πανδημίας.
Από την άλλη πλευρά, καθίσταται σαφές ότι η αγορά ακι-
νήτων δεν έχει ακόμα επιστρέψει στην πλήρη εξομάλυνση 
του τρόπου λειτουργίας της, τουλάχιστον σε σχέση με την 
περίοδο πριν από την οικονομική κρίση. Τότε, η εικόνα 
ήταν εντελώς αντίστροφη, καθώς πάνω από 80% των 
συναλλαγών πραγματοποιούνταν με τραπεζικό δανει-
σμό, έναντι 20% που αφορούσαν αγοραπωλησίες που 
ολοκληρώνονταν χωρίς τη μεσολάβηση του τραπεζικού 
συστήματος. Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας 
και με την ουσιαστική αποχώρηση των τραπεζών από την 
αγορά της στεγαστικής πίστης, τα μετρητά αποτέλεσαν 
τον «βασιλιά» των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, 
τάση που, όπως φαίνεται, διατηρείται μέχρι και σήμερα, 
παρότι πλέον ούτε οι τιμές πώλησης κατοικιών είναι χα-
μηλές, αλλά ούτε και οι τράπεζες απέχουν από τη χρημα-
τοδότηση της αγοράς ακινήτων. 
Ωστόσο, είναι σαφές ότι η αυστηροποίηση των κριτηρίων 
δανειοδότησης επιδρά αρνητικά στην αύξηση του όγκου 
των συναλλαγών και των νέων χορηγήσεων. Όπως 
ανέφερε στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου ο κ. Λευτέρης 
Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών 
- Αττικής, «εκτιμώ ότι αν υπήρχε η σχετική δυνατότητα 
μέσω τραπεζικού δανεισμού, ο αριθμός των νοικοκυρι-
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ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: 
ΚΑΤΕβΑΙΝΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΝΕβΑΙΝΕΙ Ο 
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 21                                                       19/05/2022

Ενθαρρυντικές ενδείξεις από την τόνωση της 
απασχόλησης 
Αχτίδα φωτός για το απειλούμενο - από τον πόλεμο και 
την ακρίβεια - οικονομικό κλίμα αποτελούν τα θετικά 
στοιχεία για την ελληνική αγορά εργασίας, την ίδια 
στιγμή που ο πληθωρισμός συνεχίζει να καίει τα εισο-
δήματα των καταναλωτών. 
Τον Μάρτιο οι μετρήσεις για την πορεία της απασχό-
λησης και της ανεργίας κατέγραψαν μεγάλη βελτίωση, 
όπως και τα στοιχεία για τον μη ενεργό πληθυσμό, 
ενόψει και της καλοκαιρινής τουριστικής σεζόν που 
παραδοσιακά απορροφά ένα σημαντικό κομμάτι του 
εργατικού δυναμικού κάθε χρόνο. 
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο πο-
σοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2022 υποχώρησε σε 
12,2% και επέστρεψε σε επίπεδα 2010. Σε απόλυτους 
αριθμούς οι άνεργοι διαμορφώθηκαν σε 582.001 άτο-
μα. Πολύ μεγάλη ήταν η βελτίωση και στους απασχο-
λουμένους καθώς ανήλθαν σε 4.187.657 άτομα σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 523.963 άτομα σε σχέση με τον 
Μάρτιο του 2021 (+14,3%) και κατά 16.180 άτομα σε 
σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 (+0,4%). 

ΜΕΤΑβΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ 
ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,26                                                      19/05/2022

Στόχος, η μείωση εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου 
Η αρχή έγινε πριν λίγες ημέρες στην Τήλο, το πρώτο νησί 
με κλιματική ουδετερότητα. Στη φωτό, οι εγκαταστάσεις 
κυκλικής καινοτομίας στο χώρο του πρώην ΧΥΤΑ. 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος θεσπίζει στρατηγικό πλαίσιο 
για την πρωτοβουλία Gr - Eco Islands, για την ολοκληρω-
μένη μετάβαση των ελληνικών νησιών στην κλιματική 
ουδετερότητα. 
Η επιλεξιμότητα των νησιών καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη ορισμένα κριτήρια όπως: τον μόνιμο πληθυσμό, 
την προοπτική ηλεκτρικής διασύνδεσης με το ηπειρωτικό 
σύστημα, τις ενεργειακές τους ανάγκες, την τουριστική 
κίνηση κ.ά. 

Ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου κατά 80% σε σχέση με το 2019. Έτσι, από το 
2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. 
Κάθε δήμος, έως την 31η Μαρτίου 2023, πρέπει να υπο-
λογίσει το ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο επαληθεύεται 
από πιστοποιημένο φορέα, και να καταρτίσει Δημοτικό 
Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔπΣΜΕ). 
Σκοπός είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου από τα κτίρια που χρησιμοποιεί, τον δημοτικό 
φωτισμό, τα σχήματά του, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, 
τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ. 
Τίθεται στόχος μείωσης εκπομπών 10% για το 2025 και 
30% για το έτος 2030, σε σχέση με το 2019. 
Μεταξύ άλλων, για τις επιχειρήσεις, από την 1 η Ιανου-
άριου 2024, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για όλα τα έργα και δραστηριότητες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ποσοτική καταγραφή μειώ-
σεων/αυξήσεων εκπομπών C02, που θα προκύψουν από 
τη λειτουργία του έργου/δραστηριότητας, και οδικό χάρ-
τη για την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης.

ών που θα προχωρούσαν στη διαδικασία της απόκτησης 
κατοικίας, θα ήταν σαφώς μεγαλύτερος σε σχέση με σή-
μερα. Είναι ακόμα αρκετοί εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι που 
λειτουργούν παρορμητικά και θα ήταν διατεθειμένοι να 
δεσμευτούν με ένα στεγαστικό δάνειο». 
Όπως σημείωσε ο κ. Ποταμιάνος, «έχουμε πελάτες που ξε-
κίνησαν για να αγοράσουν κατοικία και τελικά νοίκιασαν, 
καθώς το να εξασφαλίσει κανείς το απαιτούμενο ποσό 
στεγαστικού δανείου δεν είναι κάτι τόσο εύκολο, όσο στο 
παρελθόν, οι εξασφαλίσεις είναι διαφορετικές, το ίδιο και η 
αξιολόγηση του πιστοληπτικού προφίλ. Ασφαλώς, ορθώς 
συμβαίνει αυτό, καθώς έτσι αποφεύγεται η δημιουργία 
μιας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων». Παρα-
τηρείται όμως το φαινόμενο αρκετών ενδιαφερομένων 
που εμφανίζονται «εγκλωβισμένοι», ανθρώπων δηλαδή 
που κινούνται για την απόκτηση κατοικίας, προκειμένου 
να αποφύγουν τις μεγάλες τιμές ενοικίασης και τελικά 
διαπιστώνουν ότι δεν έχουν τη σχετική οικονομική δυνα-
τότητα. 
Όσον αφορά το άμεσο μέλλον, φαίνεται πως το «παράθυ-
ρο» για την εξασφάλιση χαμηλότοκου στεγαστικού δα-
νείου θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, 
όπως αναφέρει και η ΤτΕ στην πρόσφατη έκθεσή της. Από 
την άλλη πλευρά, τα εισοδήματα των νοικοκυριών έχουν 
πληγεί σημαντικά από το κύμα των ανατιμήσεων βασικών 
καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων, τις τιμές της ηλε-
κτρικής ενέργειας και των καυσίμων, συμπιέζοντας και τις 
αποταμιεύσετε. Κυρίως όμως το περιβάλλον του υψηλού 
πληθωρισμού και της ακρίβειας έχει πλήξει την ψυχολογία 
των υποψήφιων αγοραστών ακινήτων, παράγοντας κρί-
σιμος για τη λήψη τόσο σημαντικών αποφάσεων.

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο 
Εργασίας έχει υλοποιήσει μια σειρά από πολιτικές το 
τελευταίο διάστημα, με στόχο να περιορίσει την ανερ-
γία ειδικά στις νεότερες ηλικίες και να στηρίξει την 
απασχόληση. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του προ-
γράμματος «Πρώτο Ένσημο» για νέους ηλικίας 18-29 
ετών που δεν διαθέτουν προϋπηρεσία, το οποίο ξεκί-
νησε την 1η Ιανουάριου του νέου έτους και προβλέπει 
την καταβολή 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμ-
βανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον 
του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του, και 
στον εργοδότη ποσό ύψους 600 ευρώ για την κάλυψη 
μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την ολοκλήρωση 
του προγράμματος (έξι μήνες). Προς την κατεύθυνση 
τόνωσης της απασχόλησης έχει προωθηθεί και το νο-
μοσχέδιο «Δουλειές Ξανά», το οποίο βοηθά ανέργους 
να αποκτήσουν δεξιότητες και να ενταχθούν στην αγο-
ρά εργασίας, αλλά και το επίδομα εργασίας, ώστε ο 
άνεργος να λαμβάνει το 50% του επιδόματος ανεργίας 
στο διάστημα που μεσολαβεί από την πρόσληψή του 
μέχρι την εξάντληση του χρόνου στον οποίο θα ελάμ-
βανε το επίδομα ανεργίας. 
Στον αντίποδα, σταθερή παραμένει η εικόνα στο μέ-
τωπο του πληθωρισμού, με την ακρίβεια να συντη-
ρείται και τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, στην Ελλάδα ο 
ετήσιος πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 9,1% από 8% 
τον Μάρτιο. Είναι όμως χαμηλότερα από την αρχική 
εκτίμηση στο 9,4%. Και αυτόν τον μήνα, η μεγαλύτερη 
συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης 
του ευρώ προήλθε από την ενέργεια (+3,70 ποσοστι-
αίες μονάδες) και ακολούθησαν υπηρεσίες (+1,38), τα 
τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+1,35) και τα μη 
ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+1 ,02). Όλα προοι-
ωνίζουν συνέχεια της αύξησης και τον Μάιο με την 
προσδοκία τα νέα κυβερνητικά μέτρα να απορροφή-
σουν ένα μέρος του κόστους από τον Ιούνιο. Ο ετήσιος 
ρυθμός πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ ήταν 7,4% 
τον Απρίλιο του 2022, σταθερός σε σύγκριση με τον 
Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat. 


