
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΥΧΟΣ 2394 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24 IOYNIOΥ 2022

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3, 4
Νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ: Ψηφίστηκε στην Επιτροπή Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής
- Κ. Σκρέκας: Χρέος μας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να 
γίνεται με καθαρό τρόπο και σε προσιτή τιμή 
- Εκτίμηση ότι στο επόμενο 12μηνο θα ανακτηθούν 6 δισ. υπερ-έσοδα 
Σελ 1 και 5, 6
Συζήτηση στη Βουλή των διατάξεων για τα ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά και το Καζίνο στο Ελληνικό
- Χρ. Σταϊκούρας: Συντεταγμένη προσπάθεια για επίλυση 
χρόνιων ζητημάτων επ’ ωφελεία όλων των εμπλεκομένων 
φορέων με όρους ρεαλισμού
- Τι υποστήριξε η αντιπολίτευση
Σελ 3
Υπ. Υποδομών: Ενισχύουμε τη γεωστρατηγική θέση της Θεσ-
σαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας  
Σελ 8
Ελληνικό: Στα τέλη του 2025 θα είναι έτοιμο το συγκρότημα του Καζίνο 
- Παρουσιάστηκε το σχέδιο του ολοκληρωμένου τουριστικού 
και ψυχαγωγικού συγκροτήματος 
Σελ 9
Προχωρά το έργο WiFi4GR για την ανάπτυξη δωρεάν δημο-
σίων σημείων WiFi
- Οι προσφορές των αναδόχων για το έργο, προϋπολογισμού 
άνω των 18 εκατ. ευρώ
Σελ 10
Πάνω από 10 χώρες της ΕΕ έχουν πληγεί από περικοπές στον 
εφοδιασμό ρωσικού φυσικού αερίου 
- Ο κίνδυνος μιας πλήρους διακοπής είναι τώρα πιο υπαρκτός 
από ποτέ, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Σελ 11
Τι υποστηρίζει ο Σύνδεσμος των Εταιρειών Εμπορίας Πετρε-
λαιοειδών για τις τιμές των καυσίμων
Σελ 12, 13
Υπ. Εργασίας: Πώς θα υλοποιηθεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 
Σελ 14
Σημαντική πρόοδος στο έργο των Σκουριών 
- Η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει επιπλέον επενδύσεις 1,9 δισ. 
δολάρια για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας
Σελ 15
H εκρηκτική συγκυρία οδηγεί τις βιομηχανικές ΜμΕ σε πρά-
σινες επενδύσεις
- Τι επισημαίνεται σε μελέτη της Εθνικής Τράπεζας 
Σελ 16
Στην τελική ευθεία τα έργα στο Ωδείο Αθηνών  
Σελ 17
Πάνω από 7 δισ. ευρώ το ετήσιο κόστος από πλημμύρες των 
ποταμών και δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη
- Τι αναφέρθηκε στην ημερίδα της Περιφέρειας Αττικής για την 
κλιματική κρίση 
Σελ 18
ΕΕ - Ψηφιακή Συνέλευση 2022: Μια πιο προσεκτική ματιά στο 
ψηφιακό μέλλον
Σελ 19
Ευρωζώνη: Σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότη-
τας τον Ιούνιο λόγω του πληθωρισμού 
Σελ 20
Το μεγαλύτερο βακτήριο στον κόσμο είναι ορατό δια γυμνού 
οφθαλμού και πιάνεται με τσιμπιδάκι 
- Είναι 5.000 φορές μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα  
Σελ 21
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το μεγάλο, «πράσινο» Συνέ-
δριο του ΤΕΕ: «Green Deal Greece 2022», 29-30 Ιουνίου 2022
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Ολοκληρώθηκε από την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αδειοδοτική 
διαδικασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ. Επιφύ-
λαξη για την ολομέλεια δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ. Καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25. 
O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στην 
αναγκαιότητα αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ηλε-
κτρικό μείγμα της χώρας. «Για κάθε 1.000 μεγαβάτ νέων ΑΠΕ 
που μπαίνουν στο σύστημα σε σημερινές τιμές, γλυτώνουμε 
300 έως 400 εκατομμύρια ευρώ από εισαγωγές φυσικού αε-
ρίου, που δεν θα κάνουμε και το οποίο χρησιμοποιείται για 
να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς, δεν είναι μόνο 
ότι η αύξηση των ΑΠΕ βοηθάει το περιβάλλον, αλλά δίνει και 
μια μόνιμη λύση σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος», είπε, 
μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
πρόσθεσε ότι είναι χρέος προς τις επόμενες γενιές, να τεθούν 
σήμερα οι βάσεις προκειμένου η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας να γίνεται με καθαρό τρόπο και σε προσιτή τιμή. 

«Αυτή τη στιγμή, ο πιο φθηνό τρόπος να παράγουμε ηλεκτρι-
κή ενέργεια είναι να χρησιμοποιούμε τον άπλετο ήλιο, αλλά 
και το αιολικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας», είπε ο κ. 
Σκρέκας. 
Καθώς η αντιπολίτευση είχε νωρίτερα κατηγορήσει την κυ-
βέρνηση ότι με το νομοσχέδιο που προωθεί δεν δίνεται απά-
ντηση στα βασικά επίδικα της μετάβασης στην πράσινη ενέρ-
γεια, ο κ. Σκρέκας απάντησε πως όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, 
η διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας ήταν 
μόλις το 1/5 σε ρυθμό, σε σχέση με τη διείσδυση σήμερα. 
«Μέχρι το τέλος του χρόνου, σχεδόν το 50% της κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και μόλις το υπόλοιπο 50% θα παράγεται, 
είτε από φυσικό αέριο, είτε από λιγνίτη, είτε θα εισάγουμε 
ηλεκτρική ενέργεια. Ο στόχος μας είναι από το 2030, 2035 
και μετά, να είμαστε καθαροί εξαγωγείς πράσινης ηλεκτρικής 
ενέργειας και αυτό θα το πετύχουμε». 
Αναλυτικά στις σελ 4, 5

Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η 
πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικο-
νομικών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις δύο σημαντικές 
διατάξεις, για την κύρωση, μεταξύ ελληνικού δημοσίου και 
της επιχείρησης ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε, της Σύμβασης παρα-
χώρησης Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο ευρέος φά-
σματος στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και 
το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση, ανάπτυξη και την 
εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.
Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται σήμερα με εξωκοι-
νοβουλευτικούς φορείς που έχουν κληθεί να καταθέσουν τις 
απόψεις τους, ενώ την ερχόμενη Τρίτη, 28 Ιουνίου, αναμέ-
νεται η ψήφιση του από την Ολομέλεια, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Καταβάλουμε συντεταγμένη προσπάθεια για την επίλυση 
χρόνιων ζητημάτων επ’ ωφελεία όλων των εμπλεκομένων 

φορέων με όρους ρεαλισμού και πραγματικότητας και όχι 
επιθυμίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας υπεραμυνόμενος της στρατηγικής πολι-
τικής που χαράζει η κυβέρνηση.
Έμφαση έδωσε ο κ. Σταϊκούρας και στη διάταξη για τη δημι-
ουργία Καζίνο στο Ελληνικό τονίζοντας ότι είναι μία σοβαρή 
επένδυση που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 
«Έχουμε συνέχεια του κράτους. Αυτό που υλοποιήσαμε ήταν 
αυτό που προέκυπτε από το θεσμικό πλαίσιο του 2019 που 
βρήκαμε», σημείωσε.
Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, «υπάρχουν πολύ λίγες εκκρεμό-
τητες που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους των τριών 
δήμων, οι οποίες θα γίνει προσπάθεια να λυθούν κατά τον 
βέλτιστο τρόπο. 
Αναλυτικά στις σελ 6, 7

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ  
Κ. Σκρέκας: Χρέος μας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται με καθαρό τρόπο και σε προσιτή τιμή 
Εκτίμηση ότι στο επόμενο 12μηνο θα ανακτηθούν 6 δισ. υπερ-έσοδα 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
Χρ. Σταϊκούρας: Συντεταγμένη προσπάθεια για επίλυση χρόνιων ζητημάτων επ’ ωφελεία όλων των 
εμπλεκομένων φορέων με όρους ρεαλισμού
Τι υποστήριξε η αντιπολίτευση
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Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο.Δ.Σ.Α) πραγματοποιεί κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τους 
κατά τόπους Φο.Δ.Σ.Α, την Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α 
όπου συμμετέχουν εισηγητές & επιστήμονες με γνώση και 
εμπειρία στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εναλλα-
κτικής διαχείρισης, νομοθεσίας που διέπει τους Φο.Δ.Σ.Α καθώς 
και εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, της Κ.Ε.Δ.Ε και 
των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχεί-
ρισης των στερεών αποβλήτων όπου τους δίνεται η ευκαιρία 
να ενημερωθούν, να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να 
ανταλλάξουν απόψεις σε πολλά θέματα.
Φέτος, το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των (Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α) σε συνεργασία με τον  ΦοΔΣΑ  της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ,  
διοργανώνουν την 14η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α), στις 30 Ιουνίου, 
1 & 2 Ιουλίου 2022, στην Αλεξανδρούπολη στο ξενοδοχείο 
Astir Egnatia Grecotel.
Η Σύνοδος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 
και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (εοαν), με τη 
συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), της Joint Assistance 
To Support Projects in European Regions (JASPERS), της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.
Πληροφορίες: 22620-24651 e-mail: dyfodisa@otenet.gr

Την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, 
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» 
(αίθουσα «Φάρος»), θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο 
«Green Deal Greece 2022», με τίτλο «Προκλήσεις, απει-
λές και ευκαιρίες, σήμερα, για τον πράσινο μετασχημα-
τισμό». Το Συνέδριο, που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το economix.
gr, τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και 
των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδο-
μών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Τουρισμού.
Στις εργασίες του Συνεδρίου, που διοργανώνεται για 
δεύτερη συνεχή χρονιά και εξελίσσεται πλέον σε σημείο 
αναφοράς στον δημόσιο διάλογο για όλα τα κρίσιμα θέ-
ματα που αφορούν τον πράσινο και ψηφιακό μετασχη-
ματισμό της χώρας, θα δώσουν το παρόν διακεκριμένοι 
θεσμικοί ομιλητές μεταξύ των οποίων Υπουργοί, Υφυ-
πουργοί, Γενικοί Γραμματείς της Κυβέρνησης, ανώτατα 

στελέχη Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, καθώς 
και εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό 
κόσμο της χώρας.
Φέτος το «Green Deal Greece 2022» επεκτείνει τις εργα-
σίες του σε δύο ημέρες με σκοπό να καλύψει όσο το δυ-
νατό περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Το GRawMat Innovation Cluster διοργανώνει την Τε-
τάρτη 29 Ιουνίου 2022, 15:30 διαδικτυακό σεμι-
νάριο με θέμα: Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στην 
εξορυκτική βιομηχανία.
Στον παγκόσμιο εξορυκτικό κλάδο, οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες του Industry 4.0 βρίσκουν συνεχώς νέες 

εφαρμογές και υιοθετούνται από αυξανόμενο αριθμό 
εταιρειών. Σε αυτό το webinar, παρουσιάζονται κάποια 
πολύ χαρακτηριστικά case studies που καταδεικνύουν 
τη δυναμική των εν λόγω τεχνολογιών σε διάφορους 
τομείς της εξόρυξης
Εγγραφή:https://event.webinarjam.com/register/247/wyk5vtnv

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ: «GREEN DEAL GREECE 2022»

GRAwMAt INNOvAtION CLustER wEbINAR

14η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΦΟ.Δ.Σ.Α - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

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

29 & 30 Ιουνίου

1ο Διεθνές Συνέδριο για την Αστική 
Υγεία και τη Βιωσιμότητα (The White 
Tower Forum on Urban Health and 
Sustainability

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανι-
κής - Ερευνητική Δομή HERACLES, το 
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και 
Καινοτομίας και το ΑΠΘ.

30 Ιουνίου 2022
Technology Summit - Διαμορφώνο-
ντας την ψηφιακή μετάβαση

Money Review

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
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Στις προϋποθέσεις που διαμορφώνει το Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις 
να γίνουν εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές και να συμμετάσχουν 
ενεργά στις νέες ισορροπίες που σχηματίζονται παγκοσμίως, 
αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρ-
μόδιος για τις υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης, μιλώντας 
σε εκδήλωση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΒΕ). 
Περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να 
λειτουργήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ο κ. Καραγιάννης 
έκανε λόγο για «εξωτερικές κρίσεις που, δυστυχώς, τείνουν 
να γίνουν μία νέα κανονικότητα και ωθούν στην αναζήτηση 
νέων ισορροπιών». 
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός Υποδομών 
εξήρε τον ρόλο των εξαγωγών τη δύσκολη περίοδο των 
αυστηρών περιορισμών λόγω της πανδημίας, όπου έπαιξαν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διατήρηση της δυναμικής της οι-
κονομίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι θα πρέπει κανείς να αναμένει 
μία εκρηκτική συνέχεια για το 2022, για την οποία προϊδεάζει, 
άλλωστε, το ρεκόρ αύξησης στις ελληνικές εξαγωγές που τους 
πρώτους μήνες του έτους υπερβαίνει το 30%. 
Αφού υπογράμμισε την πρωταγωνιστική θέση του ΣΕΒΕ στην 
εθνική προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας, ο κ. Καραγιάν-
νης σημείωσε ότι «ο στόχος της τόνωσης της απασχόλησης 
καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων προς όφελος 
της τοπικής αγοράς εργασίας και της αποτροπής του brain 
drain, που είναι διακηρυγμένες αρχές του, καθιστούν τον 
Σύνδεσμο έναν φυσικό σύμμαχο της κυβέρνησης». 
Από την πλευρά της «η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών στηρίζει τις προσπάθειές σας, 
δημιουργώντας τις τεχνικές προϋποθέσεις, δημιουργώντας 
σύγχρονες και βιώσιμες υποδομές. Το εξαγωγικό προϊόν χρει-
άζεται γρήγορους δρόμους, συνδυασμένες μεταφορές, για να 
αξιοποιήσει τη γεωστρατηγική θέση και δυναμική της Θεσσα-
λονίκης και της Βόρειας Ελλάδας» τόνισε ο κ. Καραγιάννης. 

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υποδομών αναφέρθηκε στο 
πρόγραμμα έργων που υλοποιείται και έχει κάνει και πάλι την 
Ελλάδα «ένα μεγάλο εργοταξιακό σκάμμα», ενώ πρόσθεσε ότι 
ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και η αντιμετώπιση 
της γραφειοκρατίας είναι τα μέσα που οδήγησαν στην επίτευ-
ξη των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης των έργων. 
Δίνοντας το περίγραμμα των έργων στη Βόρεια Ελλάδα και 
ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη ο κ. Καραγιάννης υπογράμμισε: 
«ο ριζικός εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου «Μακεδονία», 
η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών συνδέσεων του λιμα-
νιού, τα έργα βιώσιμης κινητικότητας εντός της πόλης όπως 
το Μετρό και το Flyover και οι δεκάδες νέοι οδικοί άξονες και 
τα σιδηροδρομικά έργα στην περιφέρεια που ευνοούν την 
κινητικότητα προσώπων και εμπορευμάτων, συντείνουν όλα 
μαζί στη θωράκιση της οικονομίας και της κοινωνίας, στην 
περιβαλλοντική συνοχή, στην εξωστρεφή αναδίπλωση της 
Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας». 
Ειδικά για το Μετρό επανέλαβε ότι παραμένει ενεργή η δέ-
σμευση για ολοκλήρωση στο τέλος του 2023, ενώ μέχρι το 
τέλος του 2022 θα στηθούν εργοτάξια για το FlyOver. 
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο υφυπουργός Υποδομών σε δύο οδικά 
έργα ΣΔΙΤ των οποίων εγκρίθηκαν οι διαγωνισμοί από τη Δι-
υπουργική Επιτροπή. 
«Στην ενότητα των έργων ΣΔΙΤ περιλαμβάνεται και το οδικό 
έργο Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, έργο 360 εκατ. ευρώ και συνο-
λικού μήκους 80χλμ., που θα φέρει κοντύτερα τη Θεσσαλονί-
κη και τις λιμενικές υποδομές με τις αγροτικές περιοχές και τα 
αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε μαζί 
με το έργο του Δράμα – Αμφίπολη από τη Διυπουργική Επι-
τροπή ΣΔΙΤ» ανέφερε ο κ. Καραγιάννης. 
Επόμενη δέσμευση που υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς 
είναι η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου που «τις τελευταίες δε-
καετίες είχε μείνει πίσω» όπως σχολίασε ο υφυπουργός Υπο-
δομών και πρόσθεσε ότι «αυτή ήταν η διαπίστωση η οποία 
μας οδήγησε στο να αναπτύξουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα 

σιδηροδρομικών έργων στη χώρα, ύψους 4 δισ. ευρώ, το με-
γαλύτερο μέρος των οποίων είναι στη Βόρεια Ελλάδα». 
Απαριθμώντας τα σημαντικά σιδηροδρομικά έργα ανέφερε 
ότι το μεγαλύτερο είναι η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλο-
νίκη – Τοξότες συνολικού μήκους 206χλμ, και προϋπολο-
γισμού 1,68 δισ. ευρώ, ενώ προχωρά το κρίσιμο έργο της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης. 
«Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το λιμάνι σε εμπορευμα-
τικό κόμβο μεταφορών και logistics στην Βόρεια Ελλάδα με 
άμεση θετική επίδραση και διείσδυση στις βαλκανικές και ευ-
ρωπαϊκές αγορές» εξήγησε ο κ. Καραγιάννης προσθέτοντας 
ότι «την ίδια στιγμή η κατασκευή της οδικής σύνδεσης του 
6ου προβλήματα με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό έχει ήδη 
ξεκινήσει μετά από δεκαετίες στασιμότητας».
Χαρακτήρισε και τα δύο έργα στρατηγικής σημασίας καθώς 
θα αυξήσουν σημαντικά τις δυνατότητες των συνδυασμένων 
μεταφορών αλλά και τη συνολική ανταγωνιστικότητα του 
λιμανιού της πόλης. 
«Για χρόνια, στερεότυπα και ιδεοληψίες ποινικοποιούσαν 
την επιχειρηματικότητα και έθεταν εμπόδια στη δημιουργική 
συνεργασία με την Πολιτεία. Αυτό πλέον αποτελεί οριστικά 
παρελθόν» ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Υποδομών συμπλη-
ρώνοντας ότι «προωθούμε τον ανταγωνισμό σε καθεστώς 
απόλυτης διαφάνειας, δημιουργούμε συνθήκες που ευνοούν 
και τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα». 
Ταυτόχρονα, κάλεσε τις ελληνικές επιχειρήσεις, σε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία, να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες και να 
αποτελέσουν παράδειγμα σε αυτή την εθνική προσπάθεια να 
εξέλθει η χώρα όρθια από αυτή τη μεγάλη κρίση. 
«Αυτό αποτελεί το εθνικό σας καθήκον, διευρύνει την κοινω-
νική και ηθική σας αποδοχή και αποτελεί την καλύτερη και 
πλέον ηχηρή απάντηση σε όσους επί δεκαετίες στοχοποιούν 
άδικα την ελληνική επιχειρηματικότητα» επισήμανε ο κ. Κα-
ραγιάννης κλείνοντας.

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων, έως τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε χθες το 
υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι 
πολίτες. Να σημειωθεί ότι η σχετική προθεσμία έληγε στις 30 
Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με απόφαση 
που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, παρατείνεται έως τις 29 Ιουλίου 2022 και 
ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών 
και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 
45 του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2021.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, «παρά το γε-
γονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022, η χρονική 
αυτή παράταση κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών που επικρατούν».

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου 
εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 29 Ιουλίου.
Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «η Κυβέρνη-
ση, ασκώντας σταθερά μια φορολογική πολιτική με κοινω-
νικό και αναπτυξιακό πρόσημο, παρατείνει το χρονικό περι-
θώριο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, 
προκειμένου να διευκολύνει όλους τους Έλληνες πολίτες για 
να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».

ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ βΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ  
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Ολοκληρώθηκε από την επιτροπή Παραγωγής και Εμπο-
ρίου της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την 
αδειοδοτική διαδικασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπέρ του νομοσχεδίου 
τάχθηκε η ΝΔ. Επιφύλαξη για την ολομέλεια δήλωσαν ο 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελ-
ληνική Λύση και το ΜέΡΑ25. 
O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε 
στην αναγκαιότητα αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 
ηλεκτρικό μείγμα της χώρας. «Για κάθε 1.000 μεγαβάτ 
νέων ΑΠΕ που μπαίνουν στο σύστημα σε σημερινές τιμές, 
γλυτώνουμε 300 έως 400 εκατομμύρια ευρώ από εισα-
γωγές φυσικού αερίου, που δεν θα κάνουμε και το οποίο 
χρησιμοποιείται για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. 
Συνεπώς, δεν είναι μόνο ότι η αύξηση των ΑΠΕ βοηθάει το 
περιβάλλον, αλλά δίνει και μια μόνιμη λύση σε ό,τι αφορά 
το ενεργειακό κόστος», είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρόσθεσε ότι είναι χρέ-
ος προς τις επόμενες γενιές, να τεθούν σήμερα οι βάσεις 
προκειμένου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται 
με καθαρό τρόπο και σε προσιτή τιμή. «Αυτή τη στιγμή, ο 
πιο φθηνό τρόπος να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια είναι 
να χρησιμοποιούμε τον άπλετο ήλιο, αλλά και το αιολικό 
δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας», είπε ο κ. Σκρέκας. 
Καθώς η αντιπολίτευση είχε νωρίτερα κατηγορήσει την 
κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο που προωθεί δεν δίνεται 
απάντηση στα βασικά επίδικα της μετάβασης στην πράσι-
νη ενέργεια, ο κ. Σκρέκας απάντησε πως όταν κυβερνούσε 

ο ΣΥΡΙΖΑ, η διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα 
της χώρας ήταν μόλις το 1/5 σε ρυθμό, σε σχέση με τη 
διείσδυση σήμερα. 
«Κάθε χρόνο επί ΣΥΡΙΖΑ, κατασκευάζονταν και εγκαθι-
στούνταν περίπου 200 με 300 μεγαβάτ νέων ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και πρόσθεσε: «Έχουμε φτάσει το 2019 να 
εγκαταστήσουμε 920 - 930 μεγαβάτ, το 2020 980, το 
2021 ξεπεράσαμε τα 1.000 μεγαβάτ και το 2022 να φτά-
σουμε περίπου τα 2.000 μεγαβάτ, 2 γιγαβάτ νέων ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι φέτος, μέχρι 
το τέλος του χρόνου, σχεδόν το 50% της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και μόλις το υπόλοιπο 50% θα παράγεται, 
είτε από φυσικό αέριο, είτε από λιγνίτη, είτε θα εισάγουμε 
ηλεκτρική ενέργεια. Ο στόχος μας είναι από το 2030, 2035 
και μετά, να είμαστε καθαροί εξαγωγείς πράσινης ηλεκτρι-
κής ενέργειας και αυτό θα το πετύχουμε». 
Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι «τα σχεδόν 3,5 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο μέχρι και τον 
Ιούνιο, από τα υπερ-έσοδα του ειδικού λογαριασμού των 
ΑΠΕ, του ΕΛΑΠΕ, η κυβέρνηση τα έχει επιστρέψει στους 
πολίτες». 
Στο κλίμα αυτό ο κ. Σκρέκας ανέφερε επίσης ότι με το νο-
μοσχέδιο εισάγεται μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση. 
«Νομοθετούμε - πήραμε την έγκριση σε χρόνο ρεκόρ από 
την ευρωπαϊκή επιτροπή- και επίκειται και η υπουργική 
απόφαση, για την οποία επίσης πήραμε έγκριση από την 

αρμόδια επιτροπή ανταγωνισμού της ευρωπαϊκής επι-
τροπής και την διεύθυνση ενέργειας, και προχωρούμε 
σε έναν μηχανισμό, ο οποίος ανακτά τα υπέρ-έσοδα σε 
όλες τις τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη 
βάση. Τα προωθούμε στο ταμείο ενεργειακής μετάβασης- 
η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει συστήσει ένα τέτοιο 
ταμείο- πηγαίνουμε εκεί όλα αυτά τα υπέρ έσοδα και τα 
επιστρέφουμε πίσω στους πολίτες. Το επόμενο 12μηνο, με 
τις σημερινές πολύ αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, 
εκτιμούμε ότι θα ανακτήσουμε περίπου 6 δισεκατομμύρια 
ευρώ υπέρ-έσοδα από τα εργοστάσια φυσικού αερίου, 
από τα λιγνιτικά εργοστάσια, από τα υδροηλεκτρικά ερ-
γοστάσια, αλλά και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
οι οποίες εμπορικά πουλάνε ενέργεια στο σύστημα και με 
αυτόν τον τρόπο θα στηρίξουμε τους λογαριασμούς ρεύ-
ματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ιδίως των 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων», είπε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος. 

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ Βασίλης Βασιλειάδης 
τόνισε: «H αναγκαιότητα των ρυθμίσεων προκύπτει, 
κυρίως, από τη δυσμενή συγκυρία σε ότι αφορά την 
ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας, αλλά βεβαίως και 
της Ευρώπης» και υποστήριξε ότι η Ελλάδα, αλλά και ολό-
κληρος ο ευρωπαϊκός Νότος, έχει τη δυνατότητα να εξελι-
χθεί ανταγωνιστικά, ως προς την παραγωγή και εξαγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
Επισήμανε, εξάλλου, ότι η πράσινη μετάβαση και η απε-
ξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από μη 
ευρωπαϊκές πηγές, αποτελεί και την κατεύθυνση του 
REPowerEU. Ως προς το βασικό κορμό του νομοσχεδί-
ου, ο κ. Βασιλειάδης είπε ότι εισάγονται διατάξεις για τη 
μείωση της γραφειοκρατίας, την αξιοποίηση των νέων 
ψηφιακών τεχνολογιών και την παροχή κινήτρων στους 

επενδυτές να προχωρήσουν γρήγορα. Παράλληλα, όπως 
τόνισε, δίνεται μεγάλη έμφαση στα έργα αποθήκευσης 
ενέργειας, που αποτελούν κλειδί για τη βιώσιμη αξιοποί-
ηση των ΑΠΕ. 
Ο κ. Βασιλειάδης αναφέρθηκε και στον προσωρινό Μη-
χανισμό Επιστροφής Μέρους των Εσόδων της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας. «Μπαίνει τέλος στα υπερκέρδη των 
παραγωγών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας και πλαφόν 
στην τιμή αποζημίωσης των μονάδων ηλεκτροπαραγω-
γής. Τα έσοδα, από τις ρυθμίσεις αυτές, καταλήγουν στο 
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και συνεπώς στους ίδιους 
καταναλωτές», είπε ο βουλευτής της ΝΔ. 
Την θέση ότι διατάξεις του νομοσχεδίου «επιφέρουν δυ-
σμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία 
και εν τέλει στην οικονομία και την εξυπηρέτηση του ευ-

ρύτερου δημοσίου συμφέροντος», διατύπωσε η εισηγή-
τρια του ΣΥΡΙΖΑ Θεοπίστη Πέρκα. 
Το νομοσχέδιο, όπως εξάλλου σημείωσε, δεν απαντά στα 
βασικά επίδικα της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, 
ενώ λείπουν και κρίσιμα κεφάλαια, όπως η ρύθμιση της 
αποθήκευσης, τα θαλάσσια αιολικά κτλ. 
Η κ. Πέρκα υπογράμμισε ότι υπάρχει απόλυτη απουσία 
της περιβαλλοντικής διάστασης, ενώ θεωρητικά έπρεπε 
να υπηρετεί το «πρασίνισμα» της ενέργειας. «Ένα από τα 
πιο κεντρικά ζητήματα του ν/σ είναι ότι προβλέπει τον χα-
ρακτηρισμό όλων των έργων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευ-
σης ως δημόσιας ωφέλειας. Ως τέτοια υπόκεινται στο νόμο 
για αναγκαστική απαλλοτρίωση, χωρίς να προβλέπεται 
κάποια αξιολόγηση ή κριτήριο. 
Συνέχεια στη σελ 5

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ  
Κ. Σκρέκας: Χρέος μας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται με καθαρό τρόπο και σε προσιτή τιμή 
Εκτίμηση ότι στο επόμενο 12μηνο θα ανακτηθούν 6 δισ. υπερ-έσοδα 

Οι τοποθετήσεις των κομμάτων 
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Συνέχεια από σελ 4

»Η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι ούτως η άλλως επα-
χθές μέτρο που μπορεί να δημιουργήσει νέες κοινωνικές 
εντάσεις και αντιθέσεις. Θα μπορούσε η δημόσια ωφέλεια 
να ισχύει μόνο για έργα που δεν αντιστρατεύονται τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, δηλαδή με κάποια κρι-
τήρια», είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, που κατήγγειλε, 
επίσης, ύπαρξη φωτογραφικών διατάξεων και προειδο-
ποίησε ότι με το πρόσχημα της ώθησης των ΑΠΕ, αλλάζει 
οριζόντια το πλαίσιο για τις επιτρεπτές επεμβάσεις στα 
δάση και αυξάνεται η έκταση που δύναται να δεσμευθεί 
για την έγκριση επέμβασης. 
Αναφερόμενη, εξάλλου, στον προσωρινό μηχανισμό Επι-
στροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι έχει ήδη σημειωθεί μεγάλη 
καθυστέρηση να μπει κόφτης στα υπερκέρδη των ηλε-
κτροπαραγωγών. Καθώς δε της νομοθετικής ρύθμισης θα 
ακολουθήσει υπουργική απόφαση, η κ. Πέρκα παρατήρη-
σε: «Ας ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει, ακόμη μια 
φορά, το χατήρι στο καρτέλ της ενέργειας, σχετικά με το 
όριο κέρδους στους παραγωγούς ενέργειας».
«Ως ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, ήμασταν από τους πρω-
τοπόρους που επιδιώξαμε να μεγαλώσουμε το μερίδιο 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας, με 
παραγωγή ενέργειας σε μεγάλο βαθμό από τη λαϊκή βάση 
και με διάθεση συμβάσεων σε μικρούς παραγωγούς και 
αγρότες. Το ζητούμενο για εμάς είναι το πως το πετυχαίνει 
κανείς αυτό και με ποιους κανόνες μπορεί να το πετύχει», 
ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ Γιώρ-
γος Αρβανιτίδης. 
«Θέτουμε το ζήτημα του επανασχεδιασμού των ανταπο-
δοτικών τελών από έργα ΑΠΕ των μεγάλων εταιρειών 
παραγωγής ενέργειας προς τις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει 
να το ξαναδούμε αυτό. Το 3% το οποίο μπήκε μια χρονική 
στιγμή πρέπει να το ξαναδούμε γιατί έτσι διαμορφώνουμε 
και τις κοινωνικές συναινέσεις», είπε ο κ. Αρβανιτίδης. 
Απευθυνόμενος, δε, στην κυβέρνηση, σημείωσε εμφα-
τικά: «αν το κύριο μέλημά σας είναι να βάλετε υψηλούς 
και φιλόδοξους στόχους, αν η στρατηγική σας είναι να 
φτάνουμε στο παραπέντε και λόγω αδιεξόδου να μοιρά-
ζουμε τον ηλεκτρικό χώρο σε λίγους και εκλεκτούς, αν 
στρατηγική σας είναι να τα κάνετε ερήμην των τοπικών 
κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν θέλετε να 
στραγγαλίσετε τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, 

τότε μόνο κακό κάνετε στο όραμα της πράσινης μετάβα-
σης και οι πολίτες δεν θα μπορέσουν να ταυτίσουν το δικό 
τους όφελος με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών». 
Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ είπε εξάλλου ότι σήμερα, 
λύση δεν μπορεί να είναι οι επιδοματικές πολιτικές που 
έχουν πρόσκαιρη διάρκεια, αλλά οι γενναίες δομικές πα-
ρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα τρόφιμα.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα και βεβαίως η Νέα 
Δημοκρατία, είσαστε συνένοχοι στο έγκλημα της πρά-
σινης μετάβασης, που φέρνει σήμερα σε απόγνωση τη 
λαϊκή οικογένεια, τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχο-
λούμενους», παρατήρησε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ 
Διαμάντω Μανωλάκου και πρόσθεσε ότι «η πολιτική της 
απολιγνιτοποίησης, με το σταδιακό κλείσιμο των λιγνιτι-
κών σταθμών, η αποδοχή των κοινοτικών δεσμεύσεων 
για το εμπόριο ρύπων και η ανάδειξη του εισαγόμενου 
φυσικού αερίου σε βασικό καύσιμο μετάβασης, υλοποι-
ήθηκαν από όλες τις αστικές κυβερνήσεις την τελευταία 
εικοσαετία». 
Οι εργαζόμενοι, είπε η κ. Μανωλάκου, θα μπορούσαν να 
ζήσουν καλύτερα, αν το κριτήριο λήψης αποφάσεων δεν 
ήταν το κέρδος των ομίλων, το συμφέρον της άρχουσας 
τάξης των καπιταλιστών, οι κατευθύνσεις και οι δεσμεύ-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα ήταν κριτήριο οι 
λαϊκές ανάγκες. «Αυτό, όμως, σημαίνει σοσιαλιστικός 
τρόπος παραγωγής, που θα μπορεί να αξιοποιεί το σύνο-
λο των εγχώριων ενεργειακών πηγών για να εξαλειφθούν 
η ενεργειακή φτώχεια και η ανεργία, να μειωθεί η ενερ-
γειακή εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές, να προ-
στατευτούν η ασφάλεια των εργαζομένων, το περιβάλλον 
και φυσικά η δημόσια υγεία», είπε η ειδική αγορήτρια του 
ΚΚΕ.
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης 
Βιλιάρδος υπογράμμισε ότι απαιτείται «αύξηση του πο-
σοστού συμμετοχής στο ενεργειακό μίγμα, για ηλεκτρο-
παραγωγή από λιγνίτη, από το 10% ή ακόμη χαμηλότερο 
που είναι σήμερα, τουλάχιστον, στο 35%. Με την ενσω-
μάτωση οικολογικών τεχνολογιών, όπως είναι η αποξή-
ρανση του λιγνίτη και ο ενταφιασμός του παραγόμενου 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε υπόγειες λεκάνες. Με 
τεχνολογίες, δηλαδή, που έχουν εφαρμόσει πολλές άλλες 
χώρες, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, η Αυστραλία 
κ.λπ.». 
Ζήτησε, επίσης, «καθολική κατάργηση του μηχανισμού 
των ρητρών αναπροσαρμογής, χωρίς την αντικατάστασή 

του από κάποιον άλλον, όπως τελικά θα γίνει. Επιπλέον, 
τοποθέτηση πλαφόν στην χονδρεμπορική τιμή του ρεύ-
ματος, σύναψη προθεσμιακών συμβολαίων αγοράς καυ-
σίμων με σταθερές τιμές πενταετίας, καθώς και καθολική 
κατάργηση του ληστρικού Target Model. Σε σχέση με τον 
προσωρινό μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγο-
ράς Επόμενης Ημέρας, ο Βασίλης Βιλιάρδος παρατήρησε 
ότι «ο εκάστοτε Υπουργός, θα καθορίζει πόσο θα κερδίζει 
το καρτέλ των πανίσχυρων ολιγαρχών της χώρας». 
«Είναι ένα νομοσχέδιο που κανονικοποιεί τη λεηλασία της 
φύσης. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται εδώ πέρα 
για να κάνει το παράνομο, νόμιμο. Είναι ένα νομοσχέδιο 
που έρχεται να ανοίξει το πράσινο φως για τη λεηλασία 
της φύσης στα βουνά μας, στα νησιά μας, οπουδήποτε 
είναι αυτή», κατήγγειλε ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 
Κρίτων Αρσένης. 
«Όλοι οι ειδικοί και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μας 
λένε ότι, η πρώτη μας προτεραιότητα, ο πρώτος μας στό-
χος, είναι να διασώσουμε ό, τι έχει απομείνει από τη φύση 
μας. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι οι προστατευό-
μενες περιοχές, θα έπρεπε να είναι περιοχές που διαφυ-
λάσσουμε ως κόρη οφθαλμού, σαν τα μάτια μας τα ίδια 
και όχι περιοχές τις οποίες ρευστοποιούμε για τα τελευταία 
βραχυχρόνια κέρδη, για την τελευταία μπάζα, δηλαδή, 
χρημάτων, λίγων επιχειρηματιών», είπε ο βουλευτής του 
ΜέΡΑ25 και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: 
«στις περιοχές μηδενικής παρέμβασης, στις περιοχές με 
καθεστώς απόλυτης προστασίας, κατά προτεραιότητα, 
μεγιστοποιείτε τις παρεμβάσεις. Στέλνετε τις ανεμογεννή-
τριες και οποιοδήποτε έργο, συνοδό, δρόμους, δίκτυα, 
τώρα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και τα 
κάνετε όλα αυτά, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών νο-
μοθεσιών, κατά παράβαση των καταδικαστικών αποφά-
σεων εναντίον της χώρας μας, για τη μη προστασία των 
περιοχών Natura».

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ
Οι τοποθετήσεις των κομμάτων 
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Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής 
η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου 
Οικονομικών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις δύο 
σημαντικές διατάξεις, για την κύρωση, μεταξύ ελληνικού 
δημοσίου και της επιχείρησης ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε, της 
Σύμβασης παραχώρησης Άδειας λειτουργίας Επιχείρη-
σης Καζίνο ευρέος φάσματος στο Μητροπολιτικό Πόλο 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και το νομοθετικό πλαίσιο για 
την αξιοποίηση, ανάπτυξη και την εκ νέου λειτουργία των 
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.
Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται σήμερα με 
εξωκοινοβουλευτικούς φορείς που έχουν κληθεί να κα-
ταθέσουν τις απόψεις τους, ενώ την ερχόμενη Τρίτη, 28 
Ιουνίου, αναμένεται η ψήφιση του από την Ολομέλεια, 
τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Καταβάλουμε συντεταγμένη προσπάθεια για την επίλυ-
ση χρόνιων ζητημάτων επ’ ωφελεία όλων των εμπλεκο-
μένων φορέων με όρους ρεαλισμού και πραγματικότητας 
και όχι επιθυμίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας υπεραμυνόμενος 
της στρατηγικής πολιτικής που χαράζει η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,  Υπουργός Οικονομικών έκανε 
λόγο για οβιδιακή αλλαγή της Αξιωματικής Αντιπολίτευ-
σης τόσο για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά όσο και το Καζίνο 
στο Ελληνικό.
«Να θυμίσω ότι το καθεστώς ειδικής διαχείρισης των 
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά μπήκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Παραλά-
βαμε ένα Ναυπηγείο με 700 ευρώ εκ παράνομες ενισχύ-
σεις και καταδικαστικές αποφάσεις για την Ελλάδα από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με πρόστιμο 10 εκ ευρώ και 
7,3 εκ ευρώ ανά εξάμηνο όσο δεν συμμορφωνόμασταν 
στην απόφαση που απαιτούσε ειδική εκκαθάριση. Εμάς 
προτεραιότητα μας ήταν η αναστροφή της πορείας των 
Ναυπηγείων που παραλάβαμε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», 
ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας. 
Τόνισε, ακόμα, ότι «έγιναν δύο πλειοδοτικοί διαγωνισμοί 
με διαφανή διαδικασία και με βάσει το νομοθετικό πλαίσιο 
της ΕΕ, για να μην πληρώσει η χώρα τα 10εκ ευρώ».
«Τον πρώτο διαγωνισμό τον κρίναμε ότι δεν ήταν ικανο-
ποιητικός και επιδιώξαμε δεύτερο. Το τίμημα αντανακλά 
την πραγματική κατάσταση που είναι ο Σκαραμαγκάς. Το 
τίμημα δεν το καθορίζει η κυβέρνηση, αλλά οι επενδυτές. 
Προφανώς και η κυβέρνηση θα ήθελε να είναι οκταπλά-
σιο. Προσπαθήσαμε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
Το καταφέραμε αφού προηγουμένως λύσαμε χρόνια 
προβλήματα για να μεγιστοποιήσουμε το τίμημα, όπως 
η πρόσβαση για παράδειγμα του Ναυπηγείου στη θάλασ-
σα», υπογράμμισε. 
Έμφαση έδωσε ο κ. Σταϊκούρας και στη διάταξη για τη 
δημιουργία Καζίνο στο Ελληνικό τονίζοντας ότι είναι μία 

σοβαρή επένδυση που θα δημιουργήσει νέες θέσεις ερ-
γασίας. 
«Έχουμε συνέχεια του κράτους. Αυτό που υλοποιήσαμε 
ήταν αυτό που προέκυπτε από το θεσμικό πλαίσιο του 
2019 που βρήκαμε», σημείωσε.
Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, «υπάρχουν πολύ λίγες εκκρε-
μότητες που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους των 
τριών δήμων, οι οποίες θα γίνει προσπάθεια να λυθούν 
κατά τον βέλτιστο τρόπο.
Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Σταϊκούρα στην εισηγή-
τρια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Τόνια Αντωνίου που χαρακτήρισε 
«εντελώς ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης», αντιτείνοντας ότι 
«η Αντιπολίτευση μπορεί με άνεση να κάνει κριτική και να 
προτείνει ελεύθερα ότι επιθυμεί, ωστόσο την διαψεύδουν 
τα στοιχεία και η πραγματικότητα.
«Μέχρι τέλος του 2022 οι παρεμβάσεις μας που, είτε έγι-
ναν, είτε είναι σε εξέλιξη προβλέπονται αθροιστικά στα 8,5 
δις ευρώ. Από αυτές τα 3,2 δις επιβαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Δεν μπορεί λοιπόν αυτά να τα λες ψίχου-
λα, γιατί η δική μας οικονομική πολιτική δεν ασκείται στο 
κενό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Οικονομι-
κών. 
Παράλληλα, επανέλαβε ότι σύμφωνα με έκθεση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα έδωσε τα διπλάσια χρήμα-
τα σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο για την αντιμε-
τώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και τους 
περισσότερος πόρους έναντι των άλλων χωρών. 
«Δεν μπορεί να λέτε δώστε και άλλα, γιατί ουσιαστικά 
αυτό υπηρετεί ή την αύξηση του ελλείμματος της χώρας 
ή την επιβολή και άλλων φόρων. Εισηγείστε, λοιπόν, να 
αυξηθεί ο δανεισμός της χώρας, που αυτό σημαίνει και 
αυξημένους τόκους τους οποίους θα φθάνουν να πλη-
ρώνουν και οι επόμενες γενιές; Εμείς, επιλέξαμε πολιτικές 
στήριξης των πολιτών και αυτό το κάναμε με απόλυτη 
διαφάνεια. Δώσαμε το σύνολο των χρηματοδοτικών πα-
ρεμβάσεων μας για βοήθεια και στήριξη των πολιτών, στο 
πλαίσιο του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου, και αν 
δημιουργηθεί περισσότερος σίγουρα θα επιστραφεί και 
αυτό στους πολίτες», υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας. 
Μάλιστα εμφανίστηκε αισιόδοξος για τους ρυθμούς ανά-
πτυξης της χώρας σημειώνοντας ότι «πιθανότατα η ελλη-
νική κυβέρνηση να είναι πολύ συντηρητική στην πρόβλε-
ψη της για ανάπτυξη στο 3,1%». 
Ο κ. Σταϊκούρας στάθηκε ιδιαίτερα και στη διάταξη για 
την παράταση μέχρι τέλη του 2022 του μειωμένου φόρου 
ΦΠΑ σε ειδικές κατηγορίες, επισημαίνοντας χαρακτηρι-
στικά ότι, το μέτρο αυτό θα επιβαρύνει φέτος τον κρατικό 
προϋπολογισμό κατά 250 εκ ευρώ.
«Τα 250 εκ ευρώ φέτος που δίνουμε είναι εκτός προϋπο-

λογισμού. Αν πει κάποιος ότι δεν το θέλει το μέτρο αυτό 
κόψτε το, τότε έχουμε 250 εκ ευρώ. Θέλει κανείς το μέτρο 
αυτό να μην το εφαρμόσουμε; Ας το πει. Εδώ θέλουμε ξε-
κάθαρες θέσεις ότι δεν μπορεί να επιβαρύνουμε φέτος το 
δεύτερο εξάμηνο τον προϋπολογισμό, δεν θέλουμε αυτό 
το μέτρο. Να το πείτε όμως ξεκάθαρα», τόνισε.
Τέλος, αναφερόμενος στη διάταξη για το ειδικό καθεστώς 
φορολόγησης Ελλήνων του εξωτερικού ο κ. Σταϊκούρας 
τόνισε ότι διευρύνεται η γκάμα αυτών που κάνουν χρήση 
των φορολογικών κινήτρων.

Τι υποστήριξε η αντιπολίτευση 
Η γενική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Σουλτάνα Ελευθε-
ριάδου, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αντιθεσμική 
αντικοινοβουλευτική πρακτική και νομοθέτηση με φαστ 
τρακ διαδικασίες».
Όπως είπε, «ούτε μία πρόταση από τις δεκάδες που κατέ-
θεσαν οι φορείς στη διαβούλευση δεν έγινε δεκτή».
Ειδικότερα, για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, υποστήριξε 
ότι ο διαγωνισμός που έγινε δεν είχε κανένα αναπτυξιακό 
ή δεσμευτικό επενδυτικό πλαίσιο για τον επενδυτή που 
πλειοδότησε.
«Τα Ναυπηγεία της χώρας αποτελούν μείζονος σημασίας 
για το δημόσιο συμφέρον. Η διασφάλιση της λειτουργίας 
τους αφορά την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας. 
Εμείς θεωρούμε ότι το τίμημα σαφώς και έπρεπε να είναι 
υψηλότερο και ότι με τη διαγωνιστική διαδικασία που 
ακολουθήθηκε υπέστη βλάβη το δημόσιο συμφέρον και 
οι πιστωτές», είπε η κ. Ελευθεριάδου. 
«Με το νομοσχέδιο ευνοείται μόνο ο ιδιώτης που πλειο-
δότησε. Δεν πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα απαλλο-
τρίωσης γιατί αυτό οδηγεί σε απώλεια χρημάτων για τους 
αρχικούς επενδυτές. Υπάρχει κίνδυνος επενδυτικής ασφά-
λειας και νομικών αντιπαραθέσεων», τόνισε η εισηγήτρια 
του ΣΥΡΙΖΑ. 
«Κανένα ζήτημα των εργαζομένων δεν λύνει τόσο σε 
ότι αφορά την καταβολή των δεδουλευμένων και τις 
αποζημιώσεις τους όσο και την εξασφάλιση των θέσεων 
εργασίας τους. Ο αγοραστής αγοράζει εν λειτουργία τα 
Ναυπηγεία με εξειδικευμένους εργαζόμενους με συλλο-
γικές συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ωστόσο υπάρχουν 
οικονομικές εκκρεμότητες με τα χρωστούμενα προς τους 
εργαζόμενους να αγγίζουν τα 200 εκ ευρώ. Πρέπει να δια-
σφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα είναι με αορίστου χρόνου 
συβάσεις. Μην επιλέξετε την ντροπιαστική εκποίηση σε 
βάρος των εργαζομένων», συμπλήρωσε. 
Επιφυλάξεις εξέφρασε και για το Καζίνο στο Ελληνικό κά-
νοντας λόγο για ανάγκη αποσαφηνίσεων, ενώ τόνισε ότι 
δημιουργούνται μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Συνέχεια στη σελ 7

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Χρ. Σταϊκούρας: Συντεταγμένη προσπάθεια για επίλυση χρόνιων ζητημάτων επ’ ωφελεία όλων των εμπλεκομένων φορέων με 
όρους ρεαλισμού
Τι υποστήριξε η αντιπολίτευση
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Συνέχεια από σελ 6

«Απαιτείτε πριν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον 
Οκτώβριο, όπως έχετε οι ίδιοι ανακοινώσει, να σοβαρευτεί-
τε και να σταματήσετε να νομοθετείτε μόνο για τα συμφέρο-
ντα των φίλων και των ημετέρων σας, προσχηματικά και 
χωρίς διαβούλευση», κατέληξε η κ. Ελευθεριάδου. 
Η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Τόνια Αντωνί-
ου, ανέφερε ότι «το νομοσχέδιο είναι ένα ακόμα δείγμα της 
πρακτικής κακής νομοθέτησης της κυβέρνησης που συγ-
χωνεύει τρία άσχετα μεταξύ τους ζητήματα για να κλείσουν, 
ενόψει εκλογών, άρον -άρον τις διάφορες εκκρεμότητες, 
χωρίς να κάνει ουσιαστική διαβούλευση». 
Η κ. Αντωνίου υποστήριξε ότι οι διατάξεις για την αξιοποί-
ηση και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαρα-
μαγκά προκαλούν σειρά σοβαρών ερωτημάτων, καθώς 
αποτελούν κομμάτι της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της 
χώρας.
Όπως είπε, δεν αποσαφηνίζεται τι θα γίνει με τους εργαζό-
μενους που μέχρι σήμερα έβαλαν πλάτη και πρόσθεσε ότι 
«είναι κρίσιμο ζήτημα να συνεχίσουν να εργάζονται με σχέ-
σεις αορίστου χρόνου». 
«Το νομοσχέδιο είναι στην ουσία ένα σχέδιο για την ολο-
κληρωμένη ανάπτυξη των Ναυπηγείων μέσω έκδοσης 
προεδρικών διαταγμάτων και με ελάχιστες θέσεις εργασίας. 
Απαιτούμε να προβλέψετε κατηγορηματικά την πρόσληψη 
όλων των υφισταμένων εργαζομένων», τόνισε και πρόσθε-
σε.
«Πρώτα πουλάτε τα περιουσιακά στοιχεία του σε χαμηλές 
τιμές και μετά επενδύεται. Πετάξατε την ευκαιρία να γίνει η 
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη αποκλειστικά ελληνική στη 
βάση ενός σοβαρού σχεδίου, με ότι αυτό σημαίνει για την 
ελληνική οικονομία». 
Αναφερόμενη στη διάταξη για το Καζίνο στο Ελληνικό, η κ. 
Αντωνίου σημείωσε ότι το κόμμα της, παρότι στήριξε την 
χορήγηση άδειας και τη σύμβαση αγοραπωλησίας, αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν έχει σοβαρές επιφυλάξεις για ορισμένα 
ζητήματα, όπως η αλλαγή του συντελεστή δόμησης και οι 
περιβαλλοντικοί όροι, και κατέληξε ότι η τελική στάση του 
θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις και αποσαφηνίσεις που θα 
δώσει η κυβέρνηση. 
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπου-
λος, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του «θα καταψηφίσει επί 
αρχής του το νομοσχέδιο το οποίο αναδεικνύει ανάγλυφα 
σε ότι αφορά το Καζίνο στο Ελληνικό και το Ναυπηγείο 
Σκαραμαγκά, τον παρασιτικό χαρακτήρα οργάνωσης της 
οικονομίας».
«Με τη λειτουργία του Καζίνο αυτό που θέλετε είναι να κά-
νετε είναι να προσφέρετε θέαμα χωρίς άρτο. Και δεν είναι 
τυχαίο. Αυτό έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. 
Εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κοινοπραξίας για να 
προχωρήσει το έργο», ανέφερε. 
Έντονη κριτική άσκησε και για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά 

υπογραμμίζοντας ότι οι επενδυτές είναι απαλλαγμένοι από 
το εργατικό βάρος, ενώ, ταυτόχρονα, τους διαγράφονται 
και όλα τα βάρη σε τράπεζες και εφορίες».
«Θα διαμορφωθεί στη περιοχή ένα νέο Λας Βέγκας. Με τη 
δαμόκλειο σπάθη της ΕΕ που απειλεί με την επιβολή προ-
στίμων, προχωράτε στη δημιουργία ενός νέου Λας Βέγκας. 
Η επόμενη μέρα είναι η μεγάλη εικόνα και είναι η υλοποίηση 
των νατοϊκών στρατηγικών επιλογών. Με το νομοσχέδιο 
ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις του επενδυτή, ώστε να 
παραδοθεί καθαρή η εταιρία από το έμπειρο εργατικό δυνα-
μικό και τα βάρη της. Δεν λέτε τίποτα για τους εργαζομένους 
και τις θέσεις εργασίας. Καμία τύχη για αυτούς. Καμία ανα-
φορά για τη καταβολή των δεδουλευμένων τους, τις θέσεις 
εργασίας τους. Ούτε μία γραμμή τι θα γίνουν στη νέα κα-
τάσταση», ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος και κατέληξε: 
«Η επένδυση εντάσσεται στις διατάξεις των ευεργετημάτων 
των αναπτυξιακών νόμων, άρα απαλλαγή όλων των βα-
ρών στον επενδυτή. Αποδεικνύεται ότι το κέρδος δεν έχει 
πατρίδα. Το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής». 
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντί-
νος Χήτας, υποστήριξε ότι «η σύμβαση για το Καζίνο στο 
Ελληνικό είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του επεν-
δυτή», ενώ για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ανέφερε ότι «οι 
διατάξεις για την επαναλειτουργία τους είναι ένα θεσμικό 
πλαίσιο γενικών νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων».
«Εμείς δεν πιστεύουμε ότι τα καζίνο είναι ανάπτυξη αλλά ότι 
κλέβουν τον κόσμο», είπε.
Παράλληλα εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη πώληση 
των ναυπηγείων Σκαραμαγκά που όπως είπε, «αγοράστη-
καν ελεύθερα χωρίς υποχρεώσεις».
«Στο κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης δημιουρ-
γήθηκαν έντονα ανησυχητικά φαινόμενα. Αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα ο κλάδος και στην ουσία βρίσκεται 
σε αδράνεια. Είναι αδιανόητο για την Ελλάδα να μην δρα-
στηριοποιεί τα ελληνικά ναυπηγεία σε συνδυασμό με τα 
εξοπλιστικά μας προγράμματα και με τη συνδρομή των 
εφοπλιστών. Ανησυχούμε ειδικά για την πρόβλεψη περί 
διαιτησίας. Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι ενδέχεται να 
μην αφορά μόνο τη χρήση του ναυπηγείου. Αγοράστηκαν 
ελεύθερα υποχρεώσεων. Είμαστε επιφυλακτικοί», ανέφερε 
ο κ. Χήτας. 
Ο ειδικός αγορητής του ΜεΡΑ25, Κρίτων Αρσένης, έκα-
νε λόγο για λεηλασία της δημόσιας περιουσίας με διατάξεις 
όπως αυτές που αφορούν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη 
δημιουργία Καζίνο στο Ελληνικό. 
«Τα ελληνικά ναυπηγεία πρέπει να περάσουν στον κρατικό 
έλεγχο», τόνισε, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση δείχνει ιδι-
αίτερη αδιαφορία στο να εξασφαλίσει μερίδιο για λογαρια-
σμό της εγχώριας ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.
«Όχι να πριμοδοτείτε άλλες χώρες. Είναι διπλό το σκάνδαλο 
να υπογράφετε συμβάσεις για εξοπλιστικά χωρίς να εξα-
σφαλίζετε την συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων», 
είπε ο κ. Αρσένης ενώ χαρακτήρισε «αστείο το κόστος που 

πουλήθηκε το ναυπηγείο». 
«Δεν εξασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας. Αναμένεται να 
απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς να τους καταβλη-
θούν οι αποζημιώσεις και τα δεδουλευμένα τους που ξε-
περνούν τα 200 εκ ευρώ», τόνισε και «με τροπολογία να 
εξασφαλιστούν οι θέσεις του συνόλου των εργαζομένων με 
συμβάσεις αορίστου χρόνου».
«Το ΜεΡΑ25 καταψηφίζει το νομοσχέδιο που είναι ξεκά-
θαρα υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων και σε βάρος του 
δημοσίου συμφέροντος», κατέληξε ο κ. Αρσένης. 
Από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Γιώρ-
γος Αμανατίδης, έκανε λόγο για στρατηγικής σημασίας 
επενδύσεις, με την αξιοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και λειτουργία τόσο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά όσο και 
του Καζίνο στο Ελληνικό, που εξυπηρετούν το γενικότερο 
κοινωνικό συμφέρον.
«Καθίσταται επιτακτικός ο εκσυγχρονισμός των Ναυπηγεί-
ων και η διαμόρφωση πλαισίου καινοτόμων λύσεων, ώστε 
να ανταποκριθούν στις διεθνείς προκλήσεις.
Οι τροποποιήσεις γίνονται για να καλυφθούν κενά και να 
αποσαφηνιστούν χρόνια ζητήματα», ανέφερε ο κ. Αμανα-
τίδης.
«Το νομοσχέδιο είναι εστιασμένο στο πολίτη, έχει κοινωνικό 
πρόσημο. Η κυβέρνηση με σταθερά βήματα και με τη δημο-
σιονομική ισορροπία που τηρεί απαρέγκλιτα, θεσμοθετηθεί 
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του δημοσίου 
συμφέροντος», κατέληξε ο κ. Αμανατίδης. 

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο 
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει 
μεταξύ άλλων ότι: 
-Κυρώνεται η Σύμβαση παραχώρησης Άδειας λειτουργίας 
Επιχείρησης Καζίνο ευρέος φάσματος στο Μητροπολιτικό 
Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά μεταξύ του ελληνικού δημο-
σίου και της επιχείρησης ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε. 
-Μεταβάλλεται η διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλ-
λοτρίωσης ακινήτων για δημόσια ωφελεία 
-Εισάγεται το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση, ανά-
πτυξη και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαρα-
μαγκά
-Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2022 η αναστολή της υπο-
χρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να κατα-
βάλουν στο Δημόσιο το 5% των νοσηλίων 
-Επιστροφή ποσών ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ 
-Παρατείνεται μέχρι τέλος του 2022 ο μειωμένος συντελε-
στής ΦΠΑ για εισιτήρια, υπηρεσίες εστίασης, γυμναστήρια, 
σχολές χορού και μη αλκοολούχα ποτά 
-Επικαιροποιείται ο Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους 
-Νομοθετείται η εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος 
φυσικών προσώπων που προκύ-
πτει στην αλλοδαπή.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Τι υποστήριξε η αντιπολίτευση
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   Το συγκρότημα του Καζίνο στο Ελληνικό, στην περιοχή 
όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη η μεγαλύτερη αστική ανά-
πλαση στην Ευρώπη, θα είναι έτοιμο στα τέλη του 2025 
- αρχές 2026, όπως ανακοινώθηκε σε εκδήλωση στο Ζάπ-
πειο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης αναφέρθηκε στη σημασία της επένδυσης τόσο της 
ανάπτυξης του IRC (ολοκληρωμένο τουριστικό και ψυχα-
γωγικό συγκρότημα του καζίνο) όσο και του Ελληνικού, 
επισημαίνοντας ότι αυτό που χτίζεται θα γράψει ιστορία.
   Από την πλευρά του, ο Jim Allen, διευθύνων σύμβουλος 
της Hard Rock International ανέφερε ότι το ολοκληρω-
μένο ξενοδοχειακό και ψυχαγωγικό συγκρότημα στο Ελ-

ληνικό θα είναι έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του στα τέλη 
του 2025 - αρχές 2026. Η επένδυση του ενός δισ. ευρώ 
θα υλοποιηθεί από τη συνεργασία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την 
Hard Rock.
   Το αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του IRC αποτελείται από διά-
φορα μέρη, μεταξύ των οποίων προβλέπει την κατασκευή 
ενός ξενοδοχείου δυναμικότητας 1.000 δωματίων, το κα-
ζίνο, ένα  θέατρο με εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
και αρένα, δυναμικότητας έως και 10.000 θέσεων. Θα 
διαθέτει επίσης  clubs, κέντρα ψυχαγωγίας, εστιατόρια, 
αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ
   Όπως αναφέρθηκε, η Hard Rock International κλείνει 
50 χρόνια λειτουργίας και διαθέτει 250 εγκαταστάσεις σε 

περισσότερες από 70 χώρες με έσοδα 7 δισ. δολάρια και 
50.000 εργαζόμενους.
   Ο πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης ανέφερε 
πως «το έργο ξεκίνησε το 2019 και πέρασε από σκαμπανε-
βάσματα και αγωνίες. Αποδείχθηκε όμως ότι στις μεγάλες 
επενδύσεις όταν συμμετέχουν αφοσιωμένες ελληνικές 
εταιρείες είναι εγγύηση για επιτυχία. Πήραμε πάνω μας 
όλη την ευθύνη 100% του έργου για να το σώσουμε και 
να το προχωρήσουμε. Οι μέτοχοι της εταιρείας μας, μας 
στήριξαν. Δίνουμε τη δέσμευση πως θα λειτουργήσει 
εγκαίρως το IRC», πρόσθεσε.

Με στόχο τον διαρκή εξορθολογισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους, η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων επανακαθορίζει τις εξαιρέσεις 
από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτή-
σεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου, με μη ληξιπρόθε-
σμα χρέη.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου 
Πιτσιλή, στις περιπτώσεις οφειλών φορολογουμένου για 
τις οποίες έχουν επιβληθεί κατασχέσεις εις χείρας τρίτου 

(πχ τράπεζες), επιστρέφονται ποσά που έχουν αποδοθεί 
στην ΑΑΔΕ από τους τρίτους για τις κατασχέσεις αυτές, 
χωρίς συμψηφισμό με μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του 
φορολογουμένου, εφόσον κατά το χρόνο της απόδοσης 
η οφειλή για την οποία επιβλήθηκαν οι κατασχέσεις έχει 
αποσβεστεί.
Για παράδειγμα, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας φορολο-
γούμενος έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή 10.000 Euro και ταυ-
τόχρονα οφείλει τις υπόλοιπες μη ληξιπρόθεσμες δόσεις 

του ΕΝΦΙΑ. Έστω ότι για την οφειλή των 10.000 Euro επι-
βάλλονται κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών και αποδίδο-
νται συνολικά στην ΑΑΔΕ 12.000 ευρώ από τις τράπεζες. 
Με τη νέα απόφαση, οι 2.000 ευρώ επιστρέφονται στον 
πολίτη χωρίς να συμψηφίζονται με τις μη ληξιπρόθεσμες 
δόσεις του ΕΝΦΙΑ.

   «Δρομολογούμε με το fund των Εμιράτων «ADQ» 4 δι-
σεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε διάφορους τομείς στην 
Ελλάδα, όπως στον τουρισμό, στην αγροτική παραγωγή, 
σε ιδιωτικοποιήσεις και ΣΔΙΤ. Όλα αυτά μπήκαν πλέον σε 
μια σειρά, με πολύ συγκεκριμένα και ασφυκτικά χρονοδι-
αγράμματα».
   Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του χθες, στον ραδι-
οφωνικό σταθμό REAL FM 97.8, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Συγκεκριμένα ο υπουργός δήλωσε σχετικά με τις συ-
ναντήσεις με την επιχειρηματική αποστολή από τα ΗΑΕ: 
«Εχθές ήταν μια πολύ ωραία μέρα για το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, η οποία ξεκίνησε με τη συνάντη-
ση του πρωθυπουργού με τον ομόλογό μου Αλ Τζάμπερ 
και με την επιχειρηματική αποστολή από τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα. Έχουμε περισσότερες από 60 ελληνι-
κές εταιρίες που μιλάνε με άλλες αντίστοιχες από τα ΗΑΕ. 
Δρομολογούμε με το fund των Εμιράτων «ADQ» 4 δισε-
κατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε διάφορους τομείς στην 

Ελλάδα, όπως στον τουρισμό, στην αγροτική παραγωγή, 
σε ιδιωτικοποιήσεις και ΣΔΙΤ. Όλα αυτά μπήκαν πλέον σε 
μια σειρά, με πολύ συγκεκριμένα και ασφυκτικά χρονοδι-
αγράμματα και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά».
   Γενικότερα για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας ο 
υπουργός είπε:
   «Παρά τις όποιες αντιξοότητες, η οικονομία μας δείχνει 
εξαιρετικά σημάδια ζωτικότητας. Το 2021 είχαμε ρεκόρ 
ξένων επενδύσεων των τελευταίων 28 ετών και το 2022 
αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, πάμε για ρεκόρ άμε-
σων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα όλων των εποχών».
   Σε ερώτηση για την έκρηξη του πληθωρισμού υπογράμ-
μισε ότι: «Η έκρηξη του πληθωρισμού που έχουν επιφέρει 
οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ου-
κρανία προκαλεί πολιτικό κόστος σε όλες τις κυβερνήσεις 
στην Ευρώπη, προφανώς και στη δική μας. Δεν γίνεται ο 
κόσμος να βλέπει να αυξάνονται παντού οι τιμές και να 
είναι ευχαριστημένος. Σίγουρα αυτό δημιουργεί ένα πιο 
δυσμενές πολιτικό περιβάλλον, που δεν είναι ελεγχόμε-

νο από εμάς. Η Ελλάδα ούτε μπορεί να σταματήσει τις 
κυρώσεις στη Ρωσία ούτε μπορεί να τελειώσει μόνη της 
την ενεργειακή κρίση. Ο κ. πρωθυπουργός είχε χθες συ-
νάντηση με τον κ. Ντράγκι και συμφώνησαν να θέσουν 
από κοινού το θέμα του πλαφόν στις τιμές του φυσικού 
αερίου. Δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να το λύσει εύκολα 
μία χώρα της Ευρώπης ή έστω και δύο».   
Τον Δεκέμβριο οι άδειες για το κτίσιμο του καζί-
νο και του συνεδριακού χώρου στο Ελληνικό  
   Για το καζίνο στο Ελληνικό ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: 
«Χθες έγινε η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ- Hard Rock και έτσι έκλεισε και η τελευταία μεγάλη 
εκκρεμότητα για το Ελληνικό. Τον Δεκέμβριο αναμένεται 
να βγουν οι άδειες για το κτίσιμο του καζίνο και του συ-
νεδριακού χώρου στο Ελληνικό. Έως το τέλος του 2025 
θα έχουμε σε λειτουργία το ξενοδοχείο, τον συναυλιακό 
χώρο και το καζίνο της Hard Rock. Η επένδυση αυτή ανέρ-
χεται σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ».

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2025 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ    
Παρουσιάστηκε το σχέδιο του ολοκληρωμένου τουριστικού και ψυχαγωγικού συγκροτήματος 

ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4 ΔΙΣ. ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΔΙΤ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ FuND ΤΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ ADQ    
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Προχωρά το φιλόδοξο έργο WiFi4GR, προϋπολογισμού 
€18,425 εκατ., μέσω του οποίου θα δοθεί δωρεάν ευρυ-
ζωνική πρόσβαση στο internet μέσω WiFi Hotspots σε 
υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους, που θα απο-
φασίσουν οι δήμοι.
Στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και κατακύρωσης του Ανοι-
κτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας 
- Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο 
WiFi4GR προχώρησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κ. Πιερρακάκης, όπως ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσε-
ων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ.
Αποδεκτές σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητι-
κά κατακύρωσης έγιναν οι προσφορές των υποψηφίων 
αναδόχων: WIND ΕΛΛΑΣ, VODAFONE/COSMOS BUSINESS 
SYSTEMS ΑΕΒΕ και ΟΤΕ.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η βαθμολογία βάση καλύτε-
ρης ποιότητας και τιμής, έχει ως εξής:
• WIND ΕΛΛΑΣ, με βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς 
421,69, Συνολική (Ανηγμένη) τιμή προσφοράς ανά Access 
Point 1.746 Ευρώ και Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 
0,997931149. 
• VODAFONE /COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ, με βαθ-
μολογία Τεχνικής προσφοράς 422,94, Συνολική (Ανηγμένη) 
τιμή προσφοράς ανά Access Point 1.759 Ευρώ και Συνολική 

Βαθμολογία Προσφοράς 0,997782831. 
• ΟΤΕ, με βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς 419,19, Συνολική 
(Ανηγμένη) τιμή προσφοράς ανά Access Point 1.821 Ευρώ 
και Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 0,981437597. 
Όπως επισημαίνεται, η απόφαση θα κοινοποιηθεί μέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους συμμετέχοντες, και χωρεί προ-
δικαστική προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3.4 της 
Διακήρυξης. 

Το αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο της συμφωνίας - πλαίσιο είναι η προμήθεια, 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λει-
τουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης - WiFi (Hotspots) 
στο Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκλη-
ρη τη χώρα και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια.
Στο πλαίσιο του έργου, θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν 
και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ευρυζωνικής πρό-
σβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/
και κλειστούς δημόσιους χώρους.
Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα 
οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου δύο χιλιάδες πεντακό-
σιες (2.500) περιοχές ασύρματης - WiFi πρόσβασης, σε όλη 
την επικράτεια.

Αναμένεται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να 
εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπό-
μενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.
Οι χώροι, που θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των 
ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης, θα συγκε-
ντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, όπως ιδιαίτερα 
υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση. Ενδεικτικά χώροι συ-
νάθροισης κοινού, χώροι αναμονής - μετακίνησης, χώροι 
εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδια-
φέροντος.
Τα σημεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν από τους κατά 
τόπους δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας 
Αρχής. Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξο-
πλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από 
κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και 
εγκαταστήσει ο Ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση και διαχείριση 
όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια. Φορέας χρη-
ματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
που θα χρησιμοποιήσει για το εν λόγω έργο πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης).

   Η UBILITE, Inc. ανακοίνωσε χθες ότι ο Γιώργος Κουτσο-
γιαννόπουλος, αντιπρόεδρος μηχανολογίας της Ansys και 
πρώην διευθύνων σύμβουλος της Helic, έγινε μέλος της 
συμβουλευτικής επιτροπής της εταιρείας ως μη εκτελεστι-
κός σύμβουλος στρατηγικής, ώστε να ασχοληθεί με τον 
οδηγό ανάπτυξης προϊόντων και να συνδράμει στην επέ-
κταση της εταιρείας στην Ευρώπη, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Μετρώντας τουλάχιστον 25 χρόνια εμπειρίας στους κλά-
δους των ημιαγωγών, των λογισμικού και των συστημά-
των, ο κ. Κουτσογιαννόπουλος ήταν διευθύνων σύμβουλος 
και συνιδρυτής της Helic, της κορυφαίας εταιρείας παροχής 
λύσεων ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών για συστήματα 
σε τσιπ (SoC), η οποία εξαγοράστηκε από την Ansys τον 
Ιανουάριο του 2019.
   «Επεκτείνουμε την ομάδα μας και ανοίγουμε ένα νέο 
γραφείο στην Ελλάδα, με σκοπό να προσελκύσουμε εξαιρε-
τικούς μηχανικούς από τη μεγάλη δεξαμενή ταλέντων της 
Ευρώπης ως προς τα προηγμένα συστήματα επικοινωνίας 
και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας», δή-
λωσε ο Ισμαήλ Λάκκης, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής 
της UBILITE, Inc. «Η ευρεία τεχνογνωσία του Γιώργου στον 
κλάδο των ημιαγωγών και οι γνώσεις του στο οικοσύστημα 
των ελληνικών και των ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας 
θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε την ομάδα μας και 

να αποκτήσουμε μια ηγετική θέση παγκοσμίως στο Wi-Fi 
υπερχαμηλής ισχύος».
   Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Κουτσο-
γιαννόπουλος εισήλθε στην Ansys, Inc. τον Φεβρουάριο του 
2019 ως αντιπρόεδρος μηχανολογίας και επικεφαλής των 
προσπαθειών έρευνας, ανάπτυξης και επιτόπιας υποστήρι-
ξης της εταιρείας σε πρωτοποριακές τεχνολογίες προσομοί-
ωσης για προηγμένες ροές εργασιών σχεδίασης τσιπ. Προ-
τού προσληφθεί από την Ansys, ο κ. Κουτσογιαννόπουλος 
συνίδρυσε τη Helic, μια εταιρεία αυτοματισμού ηλεκτρονι-
κού σχεδίου, που υπό την ηγεσία του συγκέντρωσε πολλές 
χρηματοδοτήσεις από θεσμικούς επενδυτές και εταιρείες 
επιχειρηματικών κεφαλαίων, και αύξησε το πελατολόγιό 
της προσελκύοντας τους μεγαλύτερους πελάτες στον κλάδο 
των ημιαγωγών. Ο κ. Κουτσογιαννόπουλος είναι ενεργό 
μέλος διεθνών τεχνικών επιτροπών και επιχειρηματικών 
ενώσεων. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθη-
ση καινοτόμων ελληνικών εταιρειών της Silicon Valley και 
όχι μόνο, μέσω πρωτοβουλιών τις οποίες έχει συνεπινοήσει, 
όπως η Ένωση Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών. Είναι 
διδάκτωρ ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογι-
στών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει παρα-
κολουθήσει μαθήματα για διευθυντικά στελέχη στη διοίκη-
ση και το μάρκετινγκ στο Harvard και το London Business 

School. «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι μέλος της 
συμβουλευτικής επιτροπής της UBILITE και συμβάλλω στην 
ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας στην Ευρώπη» αναφέρει.
Η εταιρεία
Η UBILITE ιδρύθηκε το 2014 και είναι μια εταιρεία ημιαγω-
γών χωρίς γραμμή παραγωγής, που αναπτύσσει ολοκλη-
ρωμένα κυκλώματα Wi-Fi εξαιρετικά χαμηλής τάσης για 
εφαρμογές στον τομέα του Ίντερνετ των Πραγμάτων.
Το νέο της γραφείο έρευνας και ανάπτυξης είναι 315 τετρα-
γωνικά μέτρα και βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος, 
στην καρδιά της εμπορικής δραστηριότητας του κέντρου 
της Αθήνας. Η χώρα διαθέτει μεγάλο πλούτο πολυδιά-
στατου ταλέντου από υψηλού επιπέδου αναγνωρισμένα 
πανεπιστήμια, καθώς και υψηλών προσόντων έμπειρους 
μηχανικούς από εταιρείες του Fortune 500.
«Η UBILITE θα επεκτείνει το προσωπικό και τις δυνατότητές 
της τόσο στον σχεδιασμό υλικού όσο και λογισμικού. Επι-
πλέον, η εταιρεία θα προσλάβει προγραμματιστές εφαρ-
μογών και προσωπικό στον τομέα του μάρκετινγκ και της 
υποστήριξης πωλήσεων, για να εφαρμόσει το εταιρικό 
πλάνο για τα προϊόντα και να ανταπεξέλθει στο έντονο εν-
διαφέρον που λαμβάνουμε από ποικιλία πελατών», είπε ο 
Ismail Lakkis. 

ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ wIFI4GR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ wIFI 
Οι προσφορές των αναδόχων για το έργο, προϋπολογισμού άνω των 18 εκατ. ευρώ

Η ubILItE ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ Γ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΟ – ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Πάνω από 10χώρες της ΕΕ έχουν τώρα πληγεί από περι-
κοπές στην παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, δήλω-
σε χθες ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
επικεφαλής της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ Φρανς Τίμερ-
μανς, καθώς το ευρωπαϊκό μπλοκ βρίσκεται αντιμέτωπο 
με μια ολοένα και βαθύτερη αντιπαράθεση με τη Μόσχα 
για ενεργειακά θέματα.
Η Ρωσία περιέκοψε τη ροή φυσικού αερίου μέσω του 
αγωγού της Nord Stream 1 στο 40% των ικανοτήτων του 
την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενη προβλήματα με 
εξοπλισμό, ενώ έχει ήδη σταματήσει τη ροή φυσικού αερί-
ου στην Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία, τη Δανία 
και τη Φινλανδία λόγω της άρνησής τους να συμμορφω-
θούν με νέο σχέδιό της πληρωμών.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τίμερμανς σημείωσε ότι 
10 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εκδώσει «έγκαι-
ρη προειδοποίηση» για την προμήθεια φυσικού αερίου 
--που είναι το πρώτο και λιγότερο σοβαρό από τα τρία 
επίπεδα κρίσης που προσδιορίζονται στους κανονισμούς 
ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ.
«Ο κίνδυνος μιας πλήρους διακοπής (της παροχής) φυσι-

κού αερίου είναι τώρα πιο υπαρκτός από ποτέ», σημείωσε 
και επανέλαβε τη δήλωση των Βρυξελλών ότι η Ρωσία 
χρησιμοποιεί ως όπλο τον εφοδιασμό σε ενέργεια. Η Ρω-
σία αρνείται ότι οι περικοπές αυτές είναι προμελετημένες.
Η ΕΕ στηριζόταν στη Ρωσία για το 40% του αερίου που 
χρησιμοποιεί πριν από την εισβολή της Μόσχας στην 
Ουκρανία. Με τον εφοδιασμό ρωσικού αερίου να φθίνει 
και τις τιμές του αερίου να εκτινάσσονται, κάποιες χώρες 
αύξησαν τη χρήση σταθμών παραγωγής ενέργειας με 
άνθρακα, ενώ εμμένουν ότι αυτό είναι προσωρινό και ότι 
δεν θα ματαιώσει τους στόχους για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής.
Η Γερμανία εισήλθε χθες στη δεύτερη βαθμίδα συναγερ-
μού έκτακτης ανάγκης όσον αφορά το φυσικό αέριο. Η 
ανακοίνωση έγινε από τον υπουργός Οικονομίας και Προ-
στασίας του Κλίματος Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος δήλωσε 
ότι: «Το φυσικό αέριο «είναι από αυτή τη στιγμή σπάνιο 
αγαθό για τη Γερμανία (…) Δεν είναι παιγνίδι». Η μεγα-
λύτερη οικονομία της Ευρώπης ενεργοποίησε το πρώτο 
στάδιο του σχεδίου της έκτακτης ανάγκης τον Μάρτιο.
Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν καταρτίσει σχέδια για 

τη διαχείριση και των τριών επιπέδων μιας κρίσης εφοδι-
ασμού με φυσικό αέριο - έγκαιρη προειδοποίηση, συνα-
γερμός και έκτακτη ανάγκη.
Το στάδιο «έγκαιρης προειδοποίησης» επικεντρώνεται 
στην παρακολούθηση των προμηθειών, ενώ αυτό του 
«συναγερμού» δίνει θεωρητικά τη δυνατότητα στις επι-
χειρήσεις κοινής ωφελείας να μετακυλίσουν υψηλές τιμές 
στους καταναλωτές και να συμβάλουν στη μείωση της 
ζήτησης. Το επίπεδο «έκτακτης ανάγκης» επιτρέπει στις 
κυβερνήσεις να αναγκάσουν τη βιομηχανία να περιορίσει 
τη δραστηριότητα για την εξοικονόμηση φυσικού αερίου.
Οι περικοπές στον εφοδιασμό αερίου από τη Ρωσία έχουν 
εγείρει ανησυχίες ότι η Ευρώπη θα δυσκολευτεί για την 
πλήρωση των αποθεμάτων της σε φυσικό αέριο -τα οποία 
τώρα βρίσκονται στο 55%- σε επαρκές επίπεδο ώστε να 
μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε περαιτέρω ενεργει-
ακά σοκ στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου αιχμής για 
τη θέρμανση. Η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία τον περασμένο 
μήνα για έναν νόμο έκτακτης ανάγκης που αξιώνει από τις 
χώρες μέλη την πλήρωση στο 80% των αποθεμάτων τους 
σε φυσικό αέριο ως την 1η Νοεμβρίου φέτος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη καταλήξει σε συμφω-
νία με τους υπουργούς της ΕΕ για τον νέο κανονισμό στον 
οποίο προβλέπεται ότι, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2022, οι 
αποθήκες φυσικού αερίου θα πρέπει να είναι γεμάτες κατά 
τουλάχιστον 80%. Τα κράτη μέλη και οι φορείς εκμετάλλευ-
σης θα πρέπει να επιδιώξουν το ποσοστό αυτό να ανέλθει 
στο 85%. Για τα επόμενα χρόνια, ο σχετικός στόχος θα είναι 
90%, προκειμένου να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι από πι-
θανούς κλυδωνισμούς. Όπως τονίζεται σε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το κείμενο υπογραμμίζει την ανάγκη να δια-
φοροποιήσουν οι χώρες της ΕΕ τις πηγές εφοδιασμού τους 
με φυσικό αέριο και να προωθήσουν μέτρα για την ενίσχυ-
ση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Υποχρεωτική πιστοποίηση για τις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης φυσικού αερίου
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης φυσικού αερίου θα θεωρούνται πλέον υποδομές 
ζωτικής σημασίας. Όλοι οι φορείς αποθήκευσης θα πρέπει 
να υποβληθούν σε νέα υποχρεωτική πιστοποίηση, που 
στόχο θα έχει να αποφεύγονται πιθανές εξωτερικές παρεμ-
βάσεις. Οι φορείς που δεν θα λάβουν την πιστοποίηση αυτή 
δεν θα μπορούν στο μέλλον να κατέχουν ή να ελέγχουν 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.
Από κοινού προμήθειες φυσικού αερίου
Έως τον Αύγουστο του 2022, η Επιτροπή θα εκδώσει κατευ-
θυντήριες γραμμές για το πώς οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν 
να προμηθεύονται από κοινού φυσικό αέριο. Η διαδικασία 
αυτή θα μπορεί να ενεργοποιείται σε εθελοντική βάση από 
δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.
«Ο κανονισμός αποτελεί την απάντησή μας στην τρέχουσα 
κατάσταση. Η Gazprom χρησιμοποιεί τον ενεργειακό εφο-
διασμό ως όπλο (...) και τώρα έχουμε την προστατευτική 
μας ασπίδα», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Jerzy Buzek (ΕΛΚ, 
Πολωνία), ο οποίος ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας 
του Κοινοβουλίου.
Με τον κανονισμό, «κανείς που χρησιμοποιεί ενέργεια ως 
όπλο (...) δεν θα είναι υπεύθυνος για τις αποθηκευτικές μας 
ικανότητες. Επίσης, μπορούμε να ξεκινήσουμε επίσημα την 
κοινή αγορά φυσικού αερίου στην ΕΕ», πρόσθεσε.
«Οι χώρες με μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι 
υποχρεωμένες να διαθέτουν τουλάχιστον το 35% της κα-
τανάλωσής τους εκεί. Οι χώρες που δεν διαθέτουν αποθη-
κευτική ικανότητα θα πρέπει να συνάψουν συμφωνίες με 
τα άλλα κράτη μέλη για την αποθήκευση των αναγκαίων 

ποσοτήτων φυσικού αερίου για αυτές. Πρόκειται για έναν 
μηχανισμό αλληλεγγύης που ενθαρρύνεται από τον παρό-
ντα κανονισμό», δήλωσε ο εισηγητής και πρόεδρος της Επι-
τροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Cristian Busoi 
(ΕΛΚ, Ρουμανία).
Επόμενα βήματα
Η νέα νομοθεσία εγκρίθηκε με 490 ψήφους υπέρ, 47 κατά 
και 55 αποχές. Για να τεθεί σε ισχύ, απαιτείται πλέον η έγκρι-
σή της από το Συμβούλιο και η δημοσίευσή της στην Επίση-
μη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η νομοθετική πρόταση κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 23 Μαρτίου, στο πλαίσιο της αντίδρασης της 
ΕΕ στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ου-
κρανίας. Στις 5 Απριλίου το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ενερ-
γοποίηση μιας διαδικασίας κατεπείγοντος για να εξετάσει 
την εν λόγω πρόταση, ενώ δύο ημέρες αργότερα εξέφρασε 
την υποστήριξή του σε αυτήν. Στη σύνοδο κορυφής των 
Βερσαλλιών, οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν να ληφθούν μέτρα 
για να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ανεξαρτησία των κρατών 
μελών.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΡΩΣΙΚΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  
Ο κίνδυνος μιας πλήρους διακοπής είναι τώρα πιο υπαρκτός από ποτέ, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟβΟΥΛΙΟ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Απαντήσεις σε 7 «μύθους» όπως αναφέρει, σε σχέση με 
τις τιμές των καυσίμων, δίνει ο Σύνδεσμος των Εταιρει-
ών Εμπορίας Πετρελαιοειδών με σχετικό ενημερωτικό 
σημείωμα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνει μεταξύ 
άλλων ότι ακόμη και αν εξαλειφόταν πλήρως το κέρδος 
των εταιριών, των μεταφορέων και των πρατηριούχων, 
το όφελος για τον καταναλωτή θα ήταν σχεδόν μηδαμι-
νό, αιτιολογεί τις αυξημένες τιμές στα νησιά, ενώ κάνει 
λόγο επίσης για αθέμιτο ανταγωνισμό από την παράνομη 
αγορά (λαθρεμπόριο, νοθευμένα καύσιμα, «πειραγμένες» 
αντλίες).
Αναλυτικά ο ΣΕΕΠΕ αναφέρει τα εξής
Μύθος 1. Ευθύνονται οι εταιρίες που έχουμε τα ακριβότε-
ρα καύσιμα στην Ευρώπη.
Αλήθεια: Η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. 
Η χώρα μας βρίσκεται κοντά στον Μέσο Όρο της ΕΕ (σε 
ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από αυτόν) σχετικά με 
τις τιμές των καυσίμων προ φόρων και δασμών. Με την 
προσθήκη φόρων και δασμών οι τελικές τιμές που δια-
μορφώνονται είναι πράγματι από τις υψηλότερες.
Μύθος 2. Οι εταιρίες Εμπορίας και τα πρατήρια καυσίμων 
έχουν τεράστια κέρδη από τις πωλήσεις.
Αλήθεια: Τα κέρδη για τις εταιρίες Εμπορίας, τους μετα-
φορείς και τα πρατήρια ήταν εξαιρετικά περιορισμένα 
ακόμη και πριν από την επιβολή του «πλαφόν». Απόδειξη 
αποτελεί πως μέσα σε μια δεκαετία (2007-2017) έκλεισαν 
σχεδόν 2.000 πρατήρια. Ένας σημαντικός αριθμός έντι-
μων πρατηριούχων έχει αποχωρήσει από την αγορά. Τη 
θέση τους κάλυψαν παραβατικοί πρατηριούχοι, οι οποίοι 
πληρώνουν υπέρογκα ενοίκια, για να αποκτήσουν πρα-
τήρια. Παράλληλα, από την αγορά έχουν αποχωρήσει με-
γάλες πολυεθνικές εταιρίες, καθώς και μικρές ανεξάρτητες 
ελληνικές εταιρίες.
Αξίζει να σημειωθεί πως το πραγματικό κέρδος σε πολλές 
περιπτώσεις εξανεμίζεται λόγω των αυξημένων λειτουρ-
γικών εξόδων (ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα, μεταφορικό 
κόστος) και από την μεγάλη αύξηση του χρηματοοικο-
νομικού κόστους, μια αύξηση που δεν καλύπτεται από το 
πλαφόν που επιβλήθηκε στην αγορά καυσίμων. Ακόμη 
και αν εξαλειφόταν πλήρως το κέρδος των εταιριών, των 
μεταφορέων και των πρατηριούχων, το όφελος για τον 
καταναλωτή θα ήταν σχεδόν μηδαμινό.
Μύθος 3. Οι τιμές στα πρατήρια αυξάνονται αμέσως μόλις 
ανεβαίνει η διεθνής τιμή του αργού, δεν μειώνονται όμως 
τόσο γρήγορα, όταν πέφτει η τιμή του.
Αλήθεια: Οι χονδρικές τιμές στην Ελλάδα καθορίζονται 
από τις διεθνείς τιμές των τελικών προϊόντων πετρελαιο-
ειδών -όχι από τις τιμές του αργού- και διαμορφώνονται 
από τον Μέσο Όρο των τελευταίων τεσσάρων ημερών 
(των τελικών τιμών του κάθε προϊόντος). Επομένως, είναι 
λογικό να υπάρχει μια σχετική υστέρηση στην εμφάνιση 
των αυξομειώσεων των διεθνών τιμών στην ελληνική 

αγορά. Οι εταιρίες Εμπορίας διαμορφώνουν τις τιμές τους 
καθημερινά, με βάση τις τιμές των διυλιστηρίων. Όσο 
είναι σε ισχύ το «πλαφόν», η εφοδιαστική αλυσίδα είναι 
υποχρεωμένη να περνά τις όποιες αυξήσεις ή μειώσεις 
υπάρχουν στην αντλία.
Μύθος 4. Τα περισσότερα πρατήρια αισχροκερδούν, 
παρά την επιβολή «πλαφόν».
Αλήθεια: Το μέτρο του «πλαφόν» έρχεται σε αντίθεση με 
τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας και του υγιούς αντα-
γωνισμού. Ωστόσο, μετά την απόφαση της κυβέρνησης 
για την εφαρμογή του μέτρου, δεν θα πρέπει να υπάρχει 
το παραμικρό περιθώριο για αθέμιτη κερδοφορία. Αυτό 
είναι αποκλειστική και θεσμική αρμοδιότητα της Πολιτεί-
ας, καθώς και ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή, για τον 
έλεγχο των τιμών στα πρατήρια, και την αυστηρή τήρηση 
της εφαρμογής του «πλαφόν».
Οι εταιρίες Εμπορίας απαγορεύεται όχι μόνο να ελέγχουν 
αλλά ακόμη και να συστήνουν λιανικές τιμές αντλίας. Είναι 
ευθύνη του κράτους, το οποίο διαθέτει τους κατάλληλους 
μηχανισμούς και τα «εργαλεία», να πραγματοποιεί διαρ-
κείς και αποτελεσματικούς ελέγχους και να επιβάλλει κυ-
ρώσεις, προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές 
από τη μειοψηφία των πρατηρίων που δεν εφαρμόζει το 
«πλαφόν».
Μύθος 5. Στα νησιά οι τιμές είναι υψηλές γιατί τα πρατή-
ρια χρεώνουν όσο θέλουν.
Αλήθεια: Οι υψηλότερες τιμές σε ορισμένα νησιά οφείλο-
νται σε τρεις βασικούς παράγοντες:
• στο αυξημένο μεταφορικό κόστος, 
• στο καθεστώς ΦΠΑ που υπόκειται το κάθε νησί,
• στη ζήτηση που παρουσιάζεται για καύσιμα
Πιο αναλυτικά,
Το μεταφορικό κόστος ήταν ανέκαθεν εξαιρετικά υψηλό 
για πρατήρια που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιο-
χές και νησιά της χώρας. Η απορρόφηση αυτής της επι-
βάρυνσης από τους πρατηριούχους, ειδικά σήμερα που 
η διεθνής ενεργειακή κρίση έχει εκτινάξει το μεταφορικό 
κόστος, είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα να μετακυλίεται 
στην τιμή της αντλίας.
Η κυβέρνηση, έχει μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα σε ορι-
σμένα νησιά από 24% σε 17%. Επομένως, η σύγκριση 
των τιμών μεταξύ νησιών που υπόκεινται σε διαφορετικό 
συντελεστή ΦΠΑ, δεν είναι δόκιμη.
Η τιμή της αντλίας διαμορφώνεται με βάση την τιμή αγο-
ράς των καυσίμων από τους πρατηριούχους. Υπάρχουν 
νησιά με χαμηλή ζήτηση και κατανάλωση, όπου οι πρατη-
ριούχοι προμηθεύονται καύσιμα λιγότερο συχνά από ότι 
παραγγέλνουν συνάδελφοί τους σε νησιά με μεγαλύτερη 
ζήτηση και κατανάλωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 
τιμές στα νησιά αυτά να καθυστερούν να εναρμονιστούν 
με τη μέση τιμή στην υπόλοιπη χώρα, κάποιες φορές προς 
όφελος και κάποιες εις βάρος του καταναλωτή.

Μύθος 6. Ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων δεν λει-
τουργεί προς όφελος του καταναλωτή.
Αλήθεια: Η αγορά των καυσίμων στην Ελλάδα λειτουργεί 
σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού. Όποια εταιρία 
επιθυμεί μπορεί ελεύθερα να δραστηριοποιηθεί στη διύ-
λιση, την εισαγωγή ή την εμπορία καυσίμων. Το μέγεθος 
της ελληνικής αγοράς είναι μικρό και δεν δικαιολογεί, από 
οικονομική άποψη, την ύπαρξη περισσότερων διυλιστη-
ρίων. Συγχρόνως, στην Ελλάδα υπάρχει ένας πολύ μεγά-
λος αριθμός εταιριών και πρατηρίων, πολύ μεγαλύτερος 
από τον αντίστοιχο Μέσο Όρο της Ευρώπης, συγκριτικά 
με τον πληθυσμό της χώρας.
Ο ανταγωνισμός λειτουργούσε και συνεχίζει να λειτουργεί 
προς όφελος των καταναλωτών. Ο μόνος ανταγωνισμός 
που λειτουργεί εις βάρος της αγοράς, των καταναλωτών 
και του ίδιου του κράτους είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός 
από την παράνομη αγορά λαθρεμπόριο, νοθευμένα καύ-
σιμα, «πειραγμένες» αντλίες.
Μύθος 7. Η αγορά δεν επιθυμεί τον έλεγχο από την Πολιτεία.
Αλήθεια: Η αγορά επιδιώκει τον ελεύθερο ανταγωνισμό 
που κατοχυρώνεται μέσα από τον έλεγχο και την εποπτεία 
του κράτους. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρε-
λαιοειδών Ελλάδος έχει εδώ και χρόνια θέσει ως βασική 
προτεραιότητα τον έλεγχο της αγοράς και την καταπολέ-
μηση της παραβατικότητας, μέσα από τη λειτουργία ενός 
σύγχρονου Συστήματος Εισροών - Εκροών. Ένα Σύστη-
μα, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί αποτελε-
σματικά. Η μη αποτελεσματική λειτουργία του οφείλεται 
στην έλλειψη του κατάλληλου λογισμικού (Software), 
εξοπλισμού (hardware) και επαρκούς προσωπικού ελέγ-
χου στην ΑΑΔΕ και ΓΓΠΣ.
Με πρωτοβουλία του ΣΕΕΠΕ και σε συνεργασία με την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο Σύνδεσμος 
παρέχει υποστήριξη και συνδράμει τεχνολογικά στην 
εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολιστικού συστήματος 
παρακολούθησης των εισροών-εκροών σε όλα τα πρατή-
ρια και τις φορολογικές αποθήκες της χώρας. Το κράτος 
οφείλει να εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε το 
Σύστημα Εισροών-Εκροών να λειτουργήσει και στο υπό-
λοιπο τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας (φορολογικές 
αποθήκες - μεταφορά).

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΣΕΕΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
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   Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές που υποστηρίζουν την υλο-
ποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι διαθέσιμες 
στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ενόψει της πρώτης 
εφαρμογής της κάρτας από 1ης Ιουλίου για το σύνολο των 
τραπεζών της χώρας και τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ με 
περισσότερους από 250 εργαζόμενους.
   Πρόκειται για την εφαρμογή myErgani mobile app για τους 
εργαζόμενους, η οποία έχει αναβαθμιστεί, προκειμένου να 
υποστηρίζει τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας 
και την εφαρμογή Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις 
που δεν διαθέτουν ήδη σύστημα ωρομέτρησης, η οποία «δια-
βάζει» κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας τις Ψηφιακές 
Κάρτες των εργαζομένων και μεταδίδει αυτόματα σε πραγμα-
τικό χρόνο την πληροφορία στο Πληροφοριακό Σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Ο μηχανισμός «ανάγνωσης» της Ψηφιακής Κάρ-
τας είναι παρόμοιος με τη διαδικασία που ακολουθείτο για το 
«σκανάρισμα» των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης 
κατά την περίοδο της πανδημίας. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή 
CardScanner έχει διατεθεί ήδη στις επιχειρήσεις για δοκιμαστι-
κή χρήση, ενώ την προσεχή Δευτέρα 27/6 θα διατεθεί νέα 
έκδοση που θα συνδέεται στο παραγωγικό ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
   Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε δηλώσεις του στο πλαί-
σιο συνέντευξης Τύπου για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής 
Χατζηδάκης, τόνισε: «Σε πρώτη φάση, η Ψηφιακή Κάρτα 
Εργασίας αφορά περισσότερους από 120.000 εργαζόμενους 
στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ. Τόσο με την εργοδο-
σία όσο και με τους εργαζόμενους στους συγκεκριμένους 
κλάδους έχει υπάρξει ευρύς διάλογος για την προετοιμασία 
του νέου συστήματος. Ήδη έχω ανακοινώσει ότι η Ψηφιακή 
Κάρτα θα επεκταθεί στις εταιρείες security, στις ασφαλιστικές 
εταιρείες και στη βιομηχανία, ενώ στόχος είναι του χρόνου 
τέτοια εποχή να εφαρμόζεται στους κλάδους του τουρισμού 
και της εστίασης. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί πως η Ψηφιακή 
Κάρτα θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων στη χώρα, χωρίς καμία εξαίρεση. Η 
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί εγγύηση για τον σεβασμό 
του ωραρίου και των υπερωριών του εργαζομένου. Είναι 
ένας ψηφιακός μηχανισμός, μέσω του οποίου θα γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα του εργαζομένου, αλλά θα στηριχθεί 
και ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Είναι μια 
επανάσταση στην αγορά εργασίας, μια μεταρρύθμιση που 
δίνει δύναμη στον εργαζόμενο».
   Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Εργασιακών 
Σχέσεων, Άννα Στρατινάκη, σημείωσε τα ακόλουθα: «Η Ψη-
φιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί το θεσμικό επακόλουθο της 
στέρεας πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη για δικαιοσύνη, διαφάνεια και συνέπεια στους 
εργασιακούς χώρους.
   Πλέον, είναι το κυρίαρχο όπλο του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων για την οριστική εξάλειψη του φαι-
νομένου της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας. Συν-
δυάζει όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην αγορά 
εργασίας, με κυριότερη το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 
Ι, αλλά και την εξέλιξή του, ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, από το οποίο αναφύε-

ται, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα, ένα σύγχρονο, 
απαλλαγμένο από τη γραφειοκρατία, περιβάλλον ασφάλειας 
των εργαζομένων και προάσπισης των δικαιωμάτων τους.
   Συγκεκριμένα, όμως, για να φτάσουμε στη τελική εφαρμογή 
της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, έπρεπε να γίνουν ομαλά και 
μεθοδικά, προσεκτικά βήματα, νομοθετικού, επιχειρησιακού 
και πληροφοριακού χαρακτήρα, με πρωταρχικό και θεμελιώ-
δες βήμα τον νέο εργασιακό νόμο 4808/21.
   Ο νέος εργασιακός νόμος όρισε νομοθετικά για πρώτη φορά 
την θέσπιση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Αμέσως μετά, οι 
υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας προχώρησαν σταδιακά 
στη δημιουργία του εφαρμοστικού πλαισίου της Ψηφιακής 
Κάρτας Εργασίας.
   Από την εισαγωγή του MyErgani App, τον Δεκέμβριο του 
2021, την τεχνική μετεξέλιξη του ΕΡΓΑΝΗ Ι σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ 
τον Μάιο του 2022, την πληροφοριακή αναβάθμιση του 
MyErgani App τον Ιούνιο του 2022 και, φυσικά, το μεγάλο 
χρονικό ορόσημο της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας 
Εργασίας την 1η Ιουλίου 2022, μέσω της ένταξης των επιχει-
ρήσεων της χώρας σταδιακά στο ψηφιακό της περιβάλλον. 
Επίκεντρο στην Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι ο εργαζόμε-
νος και η προάσπιση των δικαιωμάτων του στον εργασιακό 
χώρο, αφού καταγράφονται όλα τα στοιχεία του προγραμ-
ματισμένου χρόνου εργασίας (άδειες, υπερωρίες, μισθός, κά) 
απλά και τεκμηριωμένα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
   Όλα τα στοιχεία της απασχόλησής του είναι άμεσα και εύκο-
λα προσβάσιμα από τον ίδιο και τον εργοδότη του ανά πάσα 
ώρα και στιγμή, μέσα από τα συμβατικά μέσα ενημέρωσής 
του (κινητό, τάμπλετ, υπολογιστής). «Παραθυράκια» αδια-
φάνειας και παρερμηνειών σβήνουν οριστικά. Το ψηφιακό 
περιβάλλον της Κάρτας Εργασίας, παράλληλα, συμβάλλει 
στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελεγκτικού έργου 
του υπουργείου, μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 
που αναβαθμίζεται σε Ανεξάρτητη Αρχή, αφού τα σημαντικά 
δεδομένα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τίθενται στην υπηρεσία 
ελεγκτικών μηχανισμών.
   Συμπερασματικά, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί την 
κορυφή των γενναίων μεταρρυθμίσεων που πραγματοποι-
ούνται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
   Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, από 1ης Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στις 
τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ (και σταδιακά το σύνολο των 
εργαζομένων στη χώρα), κατά την είσοδό τους στον χώρο 
εργασίας, θα «σκανάρουν» στο Ergani CardScanner (δηλα-
δή την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις) 
τον προσωπικό κωδικό QR code που εμφανίζει η εφαρμογή 
myErgani mobile app, προκειμένου να δηλώνουν την έναρξη 
και τη λήξη της εργασίας. Έτσι, με την Ψηφιακή Κάρτα Ερ-
γασίας θα καταγράφονται αυτόματα οι ώρες εργασίας και οι 
υπερωρίες των εργαζομένων.
   Οι εργαζόμενοι θα μπορούν επιπλέον, μέσω της αναβαθμι-
σμένης εφαρμογής myErgani mobile app, να βλέπουν στην 
κινητή τους συσκευή σε μορφή ημερολογίου το πρόγραμμα 
που προδηλώνει ο εργοδότης, καθώς και την πραγματική 
απασχόληση που παρείχαν.

   Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας τίθεται σε εφαρμογή, σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα, που είχε ανακοινωθεί, από 1ης 
Ιουλίου σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 
250 εργαζόμενους, αφού προηγουμένως δημιουργήθηκαν οι 
αναγκαίες ψηφιακές υποδομές στο Πληροφοριακό Σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και οι εφαρμογές για εργαζόμενους και επιχειρή-
σεις.
   Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα αποτελέσει τη βάση για την επέκταση 
της Ψηφιακής Κάρτας σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσε-
ων, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας και μεγέθους.
   Από 1ης Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2022, θα πραγ-
ματοποιηθεί απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχό-
λησης από το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.
   Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί εμβλη-
ματική μεταρρύθμιση και την ισχυρότερη εγγύηση για τον 
σεβασμό του ωραρίου εργασίας και των υπερωριών των 
εργαζομένων, την αντιμετώπιση της μαύρης και υποδηλωμέ-
νης εργασίας και τη διασφάλιση όρων δίκαιου ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις.
   Με την εφαρμογή της:
   - Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων με την 
πλήρη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας. Υπεν-
θυμίζεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί πάγιο αίτη-
μα της ΓΣΕΕ, που ικανοποιείται από τη σημερινή κυβέρνηση.
   - Δημιουργείται το πλαίσιο για διαφανείς και αποτελεσματι-
κούς ελέγχους, καθώς οι ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας 
θα γνωρίζουν, πριν από τον έλεγχο, πόσοι και ποιοι εργαζόμε-
νοι πρέπει να βρίσκονται στον χώρο εργασίας.
   - Προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό οι επιχειρή-
σεις που σέβονται τη νομοθεσία έναντι εκείνων που εφαρμό-
ζουν πρακτικές μαύρης ή υποδηλωμένης εργασίας.
   - Κατοχυρώνονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος 
από εισφορές.
   Σημειώνεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει όλες 
τις μορφές απασχόλησης (πχ πλήρης, μερική, πρακτική άσκη-
ση, μαθητεία, κλπ) τα ωράρια εργασίας (σταθερό, μεταβαλ-
λόμενο, βάρδιες, υπερωρίες), ενώ καταγράφει ηλεκτρονικά 
και όλες τις μορφές άδειας που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.
   Το νέο καθεστώς για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις 
της πρώτης φάσης εφαρμογής (τράπεζες και σούπερ μάρκετ), 
το οποίο σταδιακά θα επεκταθεί στο σύνολο των εργαζομέ-
νων και των επιχειρήσεων της χώρας, περιλαμβάνει τα εξής:
   Α. Εργαζόμενοι
   Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να «κατεβάσουν» στο κινητό τους 
τηλέφωνο την εφαρμογή myErgani mobile app, η οποία είναι 
διαθέσιμη δωρεάν στις πλατφόρμες Google Play (https://
play.google.com/store/apps/details?id=gr.gov.myergani) 
και App Store (https://apps.apple.com/us/app/myergani/
id1624483175), μέσω των επίσημων λογαριασμών του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Συνέχεια στη σελ 13
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 Συνέχεια από σελ 12  

   Η εφαρμογή παρέχει στους εργαζόμενους της πρώτης φάσης 
(τράπεζες και σούπερ μάρκετ) πρόσβαση στην ατομική Ψηφι-
ακή Κάρτα Εργασίας (σε μορφή QR Code), η οποία θα χρησι-
μοποιείται καθημερινά κατά την προσέλευση/αποχώρηση για 
την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας. Συγκεκρι-
μένα, κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας, ο εργαζόμενος θα 
προβάλλει τον QR κωδικό προς ανάγνωση από την αντίστοιχη 
εφαρμογή Ergani CardScanner mobile app που διατίθεται στους 
εργοδότες (διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν που ακολουθείτο 
για τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού). Μετά την 
επιτυχή ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας, δηλαδή του QR code, 
ο εργαζόμενος θα βλέπει στην οθόνη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης 
με τα στοιχεία της δήλωσης Κάρτας Εργασίας, που πρόκειται να 
υποβληθεί αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
   Μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, οι εργαζό-
μενοι θα βλέπουν επίσης (για κάθε εργοδότη ξεχωριστά, αν 
υπάρχουν περισσότεροι από ένας) σε μορφή ημερολογίου 
τον προγραμματισμό του χρόνου εργασίας και τα πραγματικά 
δεδομένα απασχόλησης ανά ημέρα, με βάση τις πληροφορίες 
προσέλευσης/αποχώρησης που υποβάλλονται από τον μηχα-
νισμό της Κάρτας Εργασίας.
   Το Ημερολόγιο Εργασίας, που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα 
Εργασίας και την Πραγματική Απασχόληση, είναι επίσης άμεσα 
διαθέσιμο στον εργαζόμενο, εκτός από την ψηφιακή εφαρμογή 
και μέσα από τη διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των ερ-
γαζομένων: https://myErgani.gov.gr.
   Σημειώνεται ότι η εφαρμογή myErgani mobile app παρέχει 
πλήθος χρήσιμων πληροφοριών στο σύνολο των εργαζομέ-
νων και όχι μόνο σε όσους εργάζονται στις επιχειρήσεις που υι-
οθετούν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Μέσω της εφαρμογής, 

ο εργαζόμενος, αφού ταυτοποιηθεί με χρήση των κωδικών του 
taxisnet, αποκτά πρόσβαση στην καρτέλα χρήστη όπου είναι 
καταγεγραμμένα τα στοιχεία του ιδίου και του εργοδότη ή των 
εργοδοτών στους οποίους απασχολείται. Οι εργοδότες είναι 
ομαδοποιημένοι σε δύο κατηγορίες: Ενεργός και Παλαιότερος. 
Είτε απασχολείται σε έναν είτε σε περισσότερους εργοδότες ταυ-
τόχρονα, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης 
της εκάστοτε εργασιακής σχέσης και των βασικών της χαρα-
κτηριστικών, όπως οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης. Επιλέ-
γοντας κάποιον από τους εργοδότες, προβάλλονται αναλυτικά 
στοιχεία του εργοδότη και της σχέσης εργασίας.
   Παράλληλα, ο εργαζόμενος μπορεί να ενημερώνεται σε πραγ-
ματικό χρόνο για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ και τον αφορούν, μέσω προωθητικών ειδοποιήσεων 
(push notifications). Με στόχο τη διαφάνεια και την ολοκληρω-
μένη ενημέρωση του εργαζομένου, η εφαρμογή παρέχει πρό-
σβαση σε όλες τις δηλώσεις που υποβάλλονται από τον εργοδό-
τη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (πχ έναρξη/λήξη απασχόλησης, μεταβολές/
υπερωρίες/υπερεργασία, άδειες, κά). Το ίδιο συμβαίνει και 
για τις πληρωμές από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων στο πλαίσιο των διαφόρων δράσεων οικονομικής 
ενίσχυσης πληγέντων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κά. 
Επίσης, υπάρχει και ειδική ενότητα για την προβολή σημαντι-
κών ανακοινώσεων από τους διαχειριστές του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
   β. Επιχειρήσεις
   Με την έναρξη της πρώτης φάσης εφαρμογής της Κάρτας Ερ-
γασίας από 1/7/2022, οι επιχειρήσεις της πρώτης φάσης εφαρ-
μογής έχουν την υποχρέωση να κοινοποιούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, 
καθημερινά και άμεσα, σε πραγματικό χρόνο, τα στοιχεία του 
πραγματικού χρόνου εργασίας (γεγονότα έναρξης και λήξης 
της εργασίας) για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται με φυσική 

παρουσία την εκάστοτε ημέρα στον χώρο της επιχείρησης.
   Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα άμεσης διασύνδε-
σης του συστήματος ωρομέτρησης, (εφόσον διαθέτουν τέτοιο), 
με τον νέο μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, 
ενώ, αν αυτό δεν είναι εφικτό, το υπουργείο Εργασίας διαθέτει 
την εφαρμογή Ergani CardScanner.
   Η εφαρμογή Ergani CardScanner υποστηρίζει φορητές 
συσκευές (smartphone και tablet) με λειτουργικό σύστημα 
Android OS ή iOS. Είναι απαραίτητη η χρήση συσκευής με κά-
μερα και η απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, μέσω WiFi ή/
και 4G δικτύου κινητής τηλεφωνίας, για την άμεση υποβολή 
των γεγονότων προσέλευσης/αποχώρησης του εργαζομένου. 
Προτείνεται η δυνατότητα χρήσης και των δύο δικτύων (WiFi 
και 4G), ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη υποβολή της δή-
λωσης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης στο δίκτυο.
   Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία ταυτοποίησης με τους κωδικούς OΠΣ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ 
της επιχείρησης ή με κωδικούς Παραρτήματος που έχουν δη-
μιουργήσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ειδικά για τον μηχανισμό υποβολής 
δηλώσεων Κάρτας Εργασία. Οι εργοδότες έχουν πρόσβαση 
στις δηλώσεις Κάρτας Εργασίας που υποβάλλονται αυτόματα 
από την εφαρμογή CardScanner για κάθε ανάγνωση Ψηφιακής 
Κάρτας εργαζομένου, καθώς τα δεδομένα αποθηκεύονται και 
είναι διαθέσιμα στον εργοδότη, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (eservices.yeka.gr)».
   Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών θα αναρτηθεί την 
ερχόμενη εβδομάδα σε ειδικό microsite στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
   Από το ακόλουθο link οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβά-
σουν βίντεο αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ψηφιακής 
Κάρτας Εργασίας https://we.tl/t-8WBG5PnYKY.

Την ψηφιακή κάρτα του δημοσίου υπαλλήλου, ένα εξειδικευ-
μένο σύστημα λογισμικού που θα καταγράφει ενιαία όλες τις 
λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο, υλοποιεί 
το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Κοινωνία της 
Πληροφορίας (ΚτΠ).
Το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HMRS), 
όπως είναι η πλήρης ονομασία του παρουσίασαν ο υπουργός 
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο πρόεδρος της ΚτΠ, Δημήτρης 
Ασκούνης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το ΗRMS θα ενσωματώσει τις πληροφορίες που περιέχονται 
στο Μητρώο του Ανθρώπινου Δυναμικού (apografi.gov.gr), 
τα Ψηφιακά Οργανογράμματα κάθε υπουργείου και φορέα 
του Δημοσίου και τα περιγράμματα θέσης. Θα υπάρχουν πλη-
ροφορίες χρήσιμες για τον προγραμματισμό προσλήψεων, την 
κινητικότητα και την ενσωμάτωση νεοπροσλαμβανομενων, 
καθώς θα είναι άμεση η καταγραφή και ο έλεγχος των αναγκών 
σε προσωπικό. Στο νέο σύστημα θα ενσωματωθούν επίσης 
πληροφορίες για κάθε υπάλληλο, όπως οι σπουδές του, η ώρα 
προσέλευσης και αποχώρησης από την υπηρεσία του, οι απου-
σίες του, οι άδειες, η αξιολόγησή του και οι ηθικες ανταμοιβες 
που τυχόν έχει λάβει.

Θα παρακολουθεί, επιπλέον, τις προαγωγές και τις τοποθετήσεις 
προϊσταμένων, ενώ θα είναι συνδεδεμένο με τη στοχοθεσία και 
την αξιολόγηση και θα παρακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικα-
σίες.
Ο κάθε υπάλληλος θα έχει πρόσβαση στην ατομική του καρ-
τέλα. Ταυτόχρονα, το σύνολο των πληροφοριών, νόμων, 
κανονισμών και εγγράφων που αφορούν στην διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης θα είναι προ-
σβάσιμο στους πολίτες.
Όπως ανέφερε ο κ. Βορίδης στο παρελθόν έχουν γίνει τρεις ανε-
πιτυχείς προσπάθειες υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου (τα 
έτη 1997, 2004, 2014), ενώ ενεργοποιήθηκε το 2019 με τη σύ-
ναψη προγραμματικής συμφωνίας με την ΚτΠ για την από κοι-
νού οργάνωση, σχεδιασμό και παρακολούθηση του έργου. Ο κ. 
Ασκούνης είπε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση που περιλαμ-
βάνει την ωρίμανση του έργου, την κατάρτιση των τεχνικών 
προδιαγραφών, την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
την επιλογή του αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το έργο θα πρέπει να παραδοθεί 
από τον ανάδοχο σε 36 μήνες, ενώ οι πρώτες λειτουργίες του 
συστήματος θα είναι έτοιμες προς χρήση σε 18 μήνες.

Το ΗRMS προβλέπεται ότι θα είναι διασυνδεδεμένο με άλλα 
συστήματα, σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
(ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, e-ΔΑΥΚ της Υπηρεσίας Συ-
ντάξεων, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, Διαύγεια, ΓΓΠΣ 
κ.α.), με αποτέλεσμα το υπουργείο Εσωτερικών να αποκτήσει 
πλήρη εικόνα για τη διαχείριση του προσωπικού του Δημοσίου, 
ενώ σήμερα αυτή η εικόνα είναι αποσπασματική.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης με γρα-
πτή δήλωσή του τόνισε ότι «το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί μια από τις 
πλέον σημαντικές μεταρρυθμιστικές τομές στην λειτουργία του 
Δημοσίου Τομέα. Το συγκεκριμένο έργο κατέχει περίοπτη θέση 
στην ψηφιακή ατζέντα της κυβέρνησης και η υλοποίησή του θα 
συμβάλει με τον πλέον εμφατικό τρόπο στην ευρύτερη εθνική 
προσπάθεια για ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκη-
σης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ 
24%) και υλοποιείται με πόρους του ΕΣΠΑ.

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      
Eπιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος των 600 εκατ. με στόχο πληθυσμιακή κάλυψη 5G 70% στο τέλος του 2023

ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΟ ΥΠΕΣ ΚΑΙ Η ΚtΠ    
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Μετά τη νέα Επενδυτική Συμφωνία που έθεσε την επένδυση 
σε πιο σταθερές βάσεις, από τον προηγούμενο Δεκέμβριο 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι προπαρασκευαστικές εργα-
σίες της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές, αναφέρει η εται-
ρεία σε ανακοίνωσή της, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι εργασίες 
αφορούν την ανέγερση 3 μεταλλικών κτιρίων συνολικού 
εμβαδού 7.000τμ, που θα στεγάσουν και θα προστατεύουν 
το σύνθετο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστα-
σίου εμπλουτισμού, ο οποίος για χρόνια παραμένει εκτεθει-
μένος. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το έργο εκτελείται με 
ίδιους πόρους της εταιρείας, ενώ αναμένεται η εξασφάλι-
ση χρηματοδότησης του project που θα σημάνει και την 
οριστική επανεκκίνηση της κατασκευής του συνόλου της 
εμβληματικής αυτής επένδυσης, η οποία εκτιμάται ότι θα 
δημιουργήσει κατά το πρώτο έτος των κατασκευαστικών 
εργασιών 1.000 άμεσες θέσεις εργασίας, που σταδιακά θα 
ανέλθουν στις 3.000 στο σύνολό τους. 
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες του περασμένου χει-
μώνα, όπου τα συνεργεία αντιμετώπισαν 12 φορές συνθή-
κες χιονόπτωσης και αρκετές ημέρες με θερμοκρασίες που 
ήταν αρκετά κάτω από το μηδέν με αποτέλεσμα οι εργασίες 

να σταματούν για λόγους ασφάλειας, πλέον αυτές προχω-
ρούν με γοργό ρυθμό έχοντας ήδη φτάσει στο 70% του συ-
νολικού έργου, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται ότι 
θα έχουν ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022. 
Το μεταλλείο των Σκουριών είναι ένα παγκοσμίου κλάσης 
πορφυριτικό κοίτασμα, το οποίο περιέχει μεγάλες ποσό-
τητες αποθεμάτων σε χαλκό και χρυσό. Σύμφωνα με το 
σχεδιασμό της εταιρείας, το νέο μεταλλείο των Σκουριών 
θα είναι πλήρως ψηφιακό και θα ενσωματώνει πρακτικές 
παγκοσμίου επίπεδου σε ζητήματα έρευνας & εξόρυξης, 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, εφαρμόζοντας 
τεχνολογίες αιχμής, όπως η απομακρυσμένη εξόρυξη. 
Παράλληλα, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απο-
βλήτων & Υδάτων, μια επένδυση που θα κοστίσει περί τα 
130 εκατ. ευρώ, θα εγγυάται τη μέγιστη προστασία και 
αξιοποίηση των υδάτων, αλλά και των μεταλλευτικών κα-
ταλοίπων με την εφαρμογή της ξηρής απόθεσης, της πλέ-
ον σύγχρονης και ασφαλούς μεθόδου στον μεταλλευτικό 
κλάδο για τη διαχείριση και αποθήκευση μεταλλευτικών 
αποβλήτων. 
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος μιας επένδυσης πολ-
λαπλά ωφέλιμης για το κράτος, την τοπική κοινωνία και το 

περιβάλλον, τονίζει η εταιρεία. Στο πλαίσιο της νέας Επεν-
δυτικής Συμφωνίας, η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει 1,9 δισ. 
δολάρια επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ενώ τα εκτιμώμε-
να κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζονται στα 2 δισ. 
ευρώ και περισσότερα από 191 εκ. ευρώ προβλέπονται τα 
έσοδα από μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική 
κοινωνία. 
Ιδιαίτερα σημαντικό θα είναι το κοινωνικό αποτύπωμα της 
επένδυσης καθώς με βάση την επενδυτική συμφωνία, θα 
δρομολογηθούν επιπρόσθετες επενδύσεις 70 εκ. ευρώ σε 
έργα κοινωνικής υπευθυνότητας, εκ των οποίων τα 15 εκ. 
θα δοθούν εμπροσθοβαρώς στα πρώτα χρόνια του έργου. 
Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός έχει τη δυναμική να 
καταστήσει την Ελλάδα ως μία από τις σημαντικότερες πα-
ραγωγούς χαλκού και χρυσού παγκοσμίως. Με το βλέμμα 
στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία έμπρακτα παραμένει πι-
στή στις δεσμεύσεις της και υλοποιεί το επενδυτικό της σχέ-
διο αξιοποιώντας υπεύθυνα τον ορυκτό πλούτο της χώρας 
και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία, 
την κοινωνία και το περιβάλλον, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία δίνει μια 
ακόμη μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η Landis+Gyr, με νέες 
επενδύσεις, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Bodo Zeug, Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος και επικεφαλής της Landis+Gyr EMEA που 
συγκαταλέγεται στους παγκόσμιους ηγέτες στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης ενέργειας, «το χαρ-
τοφυλάκιο μας στον τομέα των Υπηρεσιών Διαχείρισης 
Ενέργειας περιλαμβάνει έξυπνους μετρητές, συστήματα 
έξυπνων δικτύων και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων. Η παραγωγική μας μονάδα στην Κόρινθο είναι 
ιδιαίτερα σημαντική από αυτή την άποψη, καθώς μας βο-
ηθά να αξιοποιήσουμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
στην παραγωγή για να προσφέρουμε καινοτομία σε κλίμα-
κα, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις παγκόσμιες αγορές 
μας». Άλλωστε πρόσφατα, η ευρωπαϊκή ηγετική ομάδα 
του Ομίλου επισκέφθηκε τις παραγωγικές εγκαταστάσεις 
του ομίλου στην Κόρινθο για να τιμήσει τα 50 χρόνια πα-
ρουσίας της στην Ελλάδα και, με την ευκαιρία, διοργάνωσε 
μια συνάντηση των διευθυντικών στελεχών για να εξετάσει 
τις κορυφαίες προτεραιότητες και να καθορίσει σημαντικές 
πρωτοβουλίες για την επίτευξη των επόμενων στόχων στην 
κατεύθυνση της λειτουργικής αριστείας.
Η Landis+Gyr λειτουργεί από το 1972 στην Ελλάδα και 
σήμερα  απασχολεί πάνω από 550 εργαζομένους στην Κό-
ρινθο. Μετά από περαιτέρω επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, 
η υπερσύγχρονη εγκατάσταση διαθέτει πάνω από 30 αυτο-

ματοποιημένες γραμμές παραγωγής για την παραγωγή έξυ-
πνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
και έχει ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τα 
έξι εκατομμύρια μετρητές. Τηρώντας τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας στο σχεδιασμό και την κατασκευή, η εγκατάστα-
ση πληροί τα πιο πρόσφατα πρότυπα ISO στη διαχείριση 
ποιότητας, τη διαχείριση του περιβάλλοντος, την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία και την ασφάλεια πληροφοριών. 
Η μεγαλύτερη μονάδα της εταιρίας στην Ευρώπη 
στην Ελλάδα 
Ως η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής της Landis+Gyr στην 
Ευρώπη και η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά το 
εργοστάσιο της στο Μεξικό, η εγκατάσταση της Κορίνθου 
έχει αναλάβει την κατασκευή οικιακών και βιομηχανικών 
μετρητών που μέχρι πρόσφατα παράγονταν στο Zug της 
Ελβετίας και στο Stockport στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εργο-
στάσιο παράγει σήμερα όλους τους σύγχρονους οικιακούς 
και βιομηχανικούς έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των E360 LTE 
και E660 που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, και πωλούνται 
στην Αυστρία, την Ελβετία, τη Δανία, την Πολωνία, την 
Κροατία, τη Βοσνία, τη Φινλανδία, τη Σλοβενία, ενώ πα-
ρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση από άλλους Διαχειριστές 
Δικτύου χωρών της EMEA.
«Είμαστε περήφανοι για την ισχυρή παρουσία μας στην 
Ελλάδα εδώ και μισό αιώνα», σημειώνει ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Landis+ Gyr Ελλάδος Αριστείδης Παππάς. «Η 

εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχουμε συσσωρεύσει στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου θα μας επιτρέψουν να προ-
σφέρουμε έξυπνους μετρητές που βοηθούν τις επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας και τις χώρες παγκοσμίως να αναβαθμί-
σουν την ενεργειακή τους υποδομή και να επιτύχουν τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης».
Η επίσκεψη έρχεται μετά από μια επιτυχημένη οικονομική 
χρονιά για τη Landis+Gyr. Έχοντας διαθέσει, μεταξύ άλλων, 
11 εκατομμύρια μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας στην Γαλλι-
κή Enedis και 2,5 εκατομμύρια στη Βελγική Fluvius, η περι-
οχή της EMEA συνεισέφερε 590,1 εκατομμύρια δολάρια στα 
συνολικά έσοδα 1.4 δις δολάρια της εταιρείας παγκοσμίως, 
με το προσαρμοσμένο EBITDA της περιοχής να διαμορφώ-
νεται στα 25,7 εκατομμύρια δολάρια.
Η Landis+Gyr αναγνωρίστηκε επίσης ως εταιρεία Προηγ-
μένων Υποδομών Μέτρησης (ΑΜΙ) της χρονιάς για το 2022 
από την Frost & Sullivan για την δημιουργία σημαντικής 
αξίας και τεχνολογικών καινοτομιών στον κλάδο.  Μετά την 
ανακοίνωση του στόχου να επιτύχει η εταιρεία ουδέτερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα έως το 2030, η Landis+Gyr 
συνέβαλε το οικονομικό έτος 2021 στην αποφυγή εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα που υπερβαίνουν τα εννέα 
εκατομμύρια τόνους, ενώ εντάχθηκε στην πρωτοβουλία 
Science Based Target (SBTi) για τη περαιτέρω μείωση των 
εκπομπών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ        
Η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει επιπλέον επενδύσεις 1,9 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΗΝ 
LANDIs+GYR, ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
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Η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, με ραγδαία 
αύξηση τιμών φυσικού αερίου και σημαντικά ζητήματα 
ενεργειακής ασφάλειας μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην 
Ουκρανία, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για υψηλότερη 
ενεργειακή αυτονομία, επιταχύνοντας ουσιαστικά την ήδη 
προγραμματισμένη πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Σε αυτή 
την μεταβατική περίοδο ανακύπτουν σημαντικές προκλήσεις 
για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τον ενεργοβόρο κλάδο βιομη-
χανίας, καθώς καλούνται να προχωρήσουν σε προσαρμογή 
επιχειρηματικών μοντέλων και μέτρα περιορισμού του κό-
στους ενέργειας ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη 
νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Αναγνωρίζοντας 
την κρισιμότητα αυτών των εξελίξεων, η Διεύθυνση Οικο-
νομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ πραγματοποίησε έρευνα πεδίου 
σε ΜμΕ του κλάδου βιομηχανίας ώστε να χαρτογραφήσει τις 
υφιστάμενες «πράσινες» δράσεις των επιχειρήσεων καθώς 
και να διερευνήσει το βαθμό ετοιμότητάς τους για την επόμε-
νη μέρα, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται στην μελέτη, καθώς η Ευρώπη στοχεύει να 
είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050, η 
Ελλάδα έχει θέσει στόχο σχεδόν 85% της κατανάλωσης ενέρ-
γειας να αφορά ΑΠΕ το 2050 (έναντι 15% το 2020 και 7% το 
2010). Με τις ελληνικές βιομηχανικές ΜμΕ να δείχνουν να 
ανταπεξέρχονται στα αυξημένα κόστη ενέργειας στην πρώτη 
φάση της κρίσης (βλ. Έρευνα Συγκυρίας, δεύτερο εξάμηνο 
2021), ζητούμενο πλέον αποτελεί η μακροπρόθεσμη θωρά-
κιση του κλάδου έναντι των ενεργειακών διαταραχών. Βάσει 

της έρευνας πεδίου της ΕΤΕ σε 200 βιομηχανικές ΜμΕ, οι κα-
ταιγιστικές εξελίξεις φαίνεται να έχουν αφυπνίσει τις επιχειρή-
σεις, οι οποίες αναγνωρίζουν την κρισιμότητα ανταπόκρισης 
στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ευρύτερων 
εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα, με τη συντριπτική πλειοψη-
φία του κλάδου παράλληλα να δηλώνει γνώση των σχετικών 
πρωτοβουλιών και προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι ΜμΕ είτε έχουν προχωρήσει είτε προγραμματίζουν 
ενέργειες προς δύο κύριες κατευθύνσεις:
Πράσινη μετάβαση: Σε αυτόν τον (περισσότερο απαιτη-
τικό) τομέα, εντοπίζεται υψηλότερος βαθμός εκτεθειμένων 
ΜμΕ. Ειδικότερα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό του τομέα της 
τάξης του 56% έχει ήδη υλοποιήσει σχετικές δράσεις (με το 
48% να αφορά τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος), 
αυτές υπολείπονται του σχεδόν 91% του τομέα που αναγνω-
ρίζει οφέλη στην πράσινη μετάβαση (με 66% να διαπιστώνει 
ουσιαστική ανάγκη). Συνεπώς δημιουργείται ένα κενό της 
τάξης του 1/3 του τομέα που παραμένει εκτεθειμένο στις 
προκλήσεις πράσινης μετάβασης. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας 
την αυξανόμενη αναγκαιότητα να προσαρμοστούν με τα νέα 
δεδομένα, οι ΜμΕ ήδη σχεδιάζουν περαιτέρω δράσεις, με την 
έμφαση πλέον να μετατοπίζεται στη χρήση πράσινης ενέργει-
ας. Οι σχεδιαζόμενες δράσεις αφορούν κυρίως αναζήτηση 
πράσινου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή την έκδοση πρά-
σινου πιστοποιητικού (59% του τομέα την επόμενη τριετία 
έναντι μόλις 16% σήμερα) αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία 
που έχουν για τον κλάδο η δυνατότητα σύναψης διμερών 

ενεργειακών συμβολαίων (PPAs). Υπό αυτά τα δεδομένα 
επενδυτικών σχεδίων, το ποσοστό των εκτεθειμένων ΜμΕ σε 
κινδύνους πράσινης μετάβασης εκτιμάται ότι θα περιοριστεί 
από 35% σήμερα σε 7% την επόμενη τριετία.
Κάλυψη από φυσικές καταστροφές: Βάσει της έρευ-
νας, το 64% του τομέα έχει προχωρήσει σε κάποιας μορφής 
ασφάλιση έναντι των εν λόγω κινδύνων. Καθώς περίπου το 
1/5 δε θεωρεί ότι είναι ευάλωτο σε ακραίες κλιματολογικές 
συνθήκες και καταστροφές, εκτεθειμένο φαίνεται να παραμέ-
νει το 17% του τομέα – κενό το οποίο αναμένεται να περιορι-
στεί στο 11% κατά την επόμενη τριετία (βάσει προγραμματι-
σμένων δράσεων των επιχειρήσεων).
Κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση όλων των παραπάνω αναμέ-
νεται να διαδραματίσει η μόχλευση των κονδυλίων που πε-
ριλαμβάνονται τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και στο νέο 
ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο, όπου η πράσινη μετάβαση 
αποκτά συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα. Βάσει της έρευνας 
της ΕΤΕ, τα προγράμματα αυτά έχουν παρακινήσει τα 2/3 
των βιομηχανικών ΜμΕ να σχεδιάσουν πράσινες επενδύσεις, 
με το ενδιαφέρον να είναι ενεργό σε όλα τα μεγέθη και τους 
κλάδους. Όσον αφορά τον τύπο των σχεδιαζόμενων δράσε-
ων, το 1/3 των βιομηχανιών ενδιαφέρεται για στρατηγικές 
επενδύσεις (κυρίως κατασκευή νέων εγκαταστάσεων), ενώ 
άλλο 1/3 κατευθύνεται σε ηπιότερες παρεμβάσεις, (όπως 
συμμετοχή στο πρόγραμμα «εξοικονομώ» και υιοθέτηση 
ηλεκτροκίνησης). 

Δεκαεπτά εταιρείες που παρουσίασαν εξαιρετική επίδοση το 
2022, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά πρακτικές βιώσιμης 
ανάπτυξης & κριτηρίων ESG σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη 
CR Index και το CRI Pass, βραβεύτηκαν στο πλαίσιο εκδήλω-
σης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της Αθήνας, με την υποστήριξη της αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility 
Institute) ανέδειξε και επιβράβευσε, για δέκατη τέταρτη συνε-
χή χρονιά, τις εταιρείες που κάνουν τη διαφορά στο υπεύθυνο 
επιχειρείν, εφαρμόζοντας τα κριτήρια ESG που σχετίζονται με 
τις επιδόσεις τους σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήματα και 
σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Το Ινστιτούτο Εταιρι-
κής Ευθύνης, μετά από 14 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, 
έχει πλέον υποστηρίξει περισσότερες από 80 ελληνικές και 
πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους, που 
αντιπροσωπεύουν το 20% του ΑΕΠ της Ελλάδας, να ενσωμα-
τώσουν αποτελεσματικά και μετρήσιμα υπεύθυνες πρακτικές 
στη στρατηγική τους.
   Ο CR Index αποτελεί τον πρώτο ESG Δείκτη στην Ελλάδα 
που από το 2008, αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων 
αναφορικά με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμε-
νους, την εταιρική διακυβέρνηση και την αγορά, βάσει 100 
διεθνών κριτηρίων, που σήμερα είναι προαπαιτούμενα στους 
σημαντικότερους ESG δείκτες και πρότυπα. Ο CRI Index παρέ-
χει στις επιχειρήσεις ένα χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο, που 

παρουσιάζει τα δυνατά σημεία, αλλά και σημεία που επιδέχο-
νται βελτίωση, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία και σύγκριση 
ανά κλάδο και συμβάλει στη βελτίωση των ESG Ratings, που 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αξιοπιστία των εταιρειών σε 
επενδυτές-τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργα-
νισμούς. 
   Εφέτος στην Ελλάδα τα δύο πρώτα βραβεία DIAMOND κα-
τακτήθηκαν από την Pfizer και την Εθνική Τράπεζα, με την 
τελευταία να λαμβάνει την κορυφαία διάκριση του θεσμού, 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, οι διακρίσεις 
ανά κατηγορία ήταν :
•   DΙΑΜΟND: Pfizer, Εθνική Τράπεζα
•   PLATINUM: GENESIS Pharma, Novartis
•   GOLD: Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Υγεία, Ιατρικό 
•   SILVER: Druckfarben, LIDL, ΔΕΣΦΑ, Johnson & Johnson 
Medtech
•   BRONZE: Pressious Arvanitidis, DHL, ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
   Τo βραβείo για τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την πε-
ρυσινή αξιολόγηση:
•   Best Progress PLATINUM Award: Novartis
•   Best Progress GOLD Award: Υγεία
   Το βραβείο για την καλύτερη νεοεισερχόμενη εταιρεία:
•   Best New Entry: Johnson & Johnson Medtech
   Τιμητικές διακρίσεις ανά πυλώνα αξιολόγησης:
 •  Έπαινος για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Εθνική Τράπεζα
 •  Έπαινος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΥΔΑΠ

 •  Έπαινος για το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Genesis Pharma
 •  Έπαινος για την ΑΓΟΡΑ: LIDL
•  Η διάκριση CRI Pass απονεμήθηκε στην PRESSIOUS 
ARVANITIDIS, στην ΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ και στη DHL. Το CRI Pass 
εφέτος διεξάγεται για 8η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο για 
τις εταιρείες που κάνουν τα πρώτα βήματά τους στην Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη.
   Ο πρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, 
Δημήτρης Μαύρος, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους 
και στον χαιρετισμό του τόνισε: «Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις 
επιδεικνύουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις και επιπλέον 
ανακάμπτουν γρηγορότερα από την κρίση. Αυτό αποτελεί και 
το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των υπεύθυνων 
επιχειρήσεων».
   Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης, o αντιπρόεδρος 
του ΔΣ του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, Νίκος Αυλώνας, 
υπογράμμισε ότι «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επεν-
δύσουν οι ελληνικές εταιρείες στην εφαρμογή των κριτηρίων 
ESG, όπως άλλωστε είναι και το νέο slogan του CRI -INVEST IN 
YOUR ESG FUTURE, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη σημα-
σία των κατάλληλων Assessment tools και της εκπαίδευσης 
των διοικητικών στελεχών και μελών ΔΣ στα νέα δεδομένα, 
ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους».

H ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜμΕ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Τι επισημαίνεται σε μελέτη της Εθνικής Τράπεζας 

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ βΡΑβΕΥΣΕ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
 Για την αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικώνς βιώσιμης ανάπτυξης & κριτηρίων ESG
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    To Ωδείο Αθηνών με επικεφαλής τον επίμονο πρόεδρο του, 
Νίκο Τσούχλο, αφύπνισε το επίμηκες και ημιτελές από το 1976 
αρχιτεκτόνημα του Ιωάννη Δεσποτόπουλου επί της Ρηγίλλης 
και Βασ. Γεωργίου. Το φθινόπωρο παραδίδεται αναμορφω-
μένο και εκσυγχρονισμένο κατά το 1/3, περίπου 4.500 χιλάδες 
τ.μ. της συνολικής επιφάνειας 14.000 τ.μ . του γιγαντιαίου αυ-
τού μοντερνιστικού κτιρίου. Το κτίριο του Ωδείου Αθηνών είναι 
το μοναδικό που ανεγέρθηκε από το κτιριακό σύμπλεγμα που 
είχε οραματιστεί ο σπουδαίος αρχιτέκτονας και ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στην εποχή του, για έναν «πνεύμονα πολιτισμού» 
που θα συγκέντρωνε όλες τις τέχνες στην καρδιά της πρωτεύ-
ουσας. 
   Στα σπουδαία έργα που έχουν ολοκληρωθεί ξενάγησε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Τσούχλος, βλέποντας με ικανοποίηση τις 
καινούργιες υποδομές που θα αναβαθμίσουν ακόμα περισ-
σότερο τις σπουδές στο Ωδείο (μουσική, θέατρο, χορός). Πε-
ριμένοντας πάντα και τις πολυπόθητες θεσμικές αλλαγές για τη 
διαβάθμιση των σπουδών του Ωδείου (ΝΠΙΔ), που υπάγονται 
στο υπουργείο Πολιτισμού. «Δεν είναι λογικό να έχεις έναν φο-
ρέα 150 ετών- ιδρύθηκε το 1871, ο οποίος παρά τις δυσκολίες 
προσφέρει ομολογουμένως πολύ υψηλού επιπέδου σπουδές 
και να μη λύνεις το θέμα της ακαδημαϊκής ισχύος των διπλω-
μάτων που δίνει. Το ίδιο θέμα το έχουν λύσει όλα τα μεγάλα 
Κονσερβατόρια ανά την Ευρώπη, τα οποία είχαν εξαρχής το 
ίδιο καθεστώς» λέει ο Ν. Τσούχλος. 
    Σε μια προσπάθεια να καλύψει αυτή την έλλειψη, ο δραστή-
ριος πρόεδρος του Ωδείου Αθηνών, άνοιξε συνεργασία με 
ένα από τα πιο γνωστά μουσικά Κολλέγια του Λονδίνου, το 
Goldsmiths Gollege, ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν ένα 
διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Bachelor of Music (BMus), 
αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία ένα πλήρες τετραετές πρό-
γραμμα σπουδών στο Ωδείο Αθηνών.    
   Στα υπόγεια του κτιρίου
   Πέντε υπερσύγχρονα στούντιο με όλες τις προδιαγραφές ηχο-
μόνωσης, το control room που τα συνδέει, το αρχειοστάσιο 
του Ωδείου Αθηνών, διαψεύδουν την αρχική εικόνα με τους 
δαιδαλώδεις διαδρόμους σε σκοτεινό υπόγειο, δέκα μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια του βορινού περιστυλίου, χωρίς να 
περιμένεις και πολλά εκτός από το τμήμα που καθαρίστηκε με 

χρηματοδότηση του οργανισμού ΝΕΟΝ και φιλοξένησε και την 
documenta.
   Μπαίνουμε σε στούντιο μουσικής τεχνολογίας που εξυπηρε-
τεί «ηχογραφήσεις, πρόβες, στήριξη των αποφοίτων στα πρώ-
τα τους βήματα στην αγορά εργασίας, και, γιατί όχι, έδρα του 
ψηφιακού ραδιοφώνου του Ωδείου στο μέλλον» λέει ο Νίκος 
Τσούχλος.
   Όσο για τις παρτιτούρες του Μητρόπουλου και άλλους 
θησαυρούς από την ιστορική κληρονομιά του Ωδείου που 
μεταφέρθηκαν το 1976 από την οδό Πειραιώς και βρέθηκαν 
πεταμένοι πριν λίγα χρόνια στα σκουπίδια του υπογείου, θα 
φυλάσονται στο εξής ταξινομημένοι και αποκατεστημένοι 
στο ειδικά διαμορφωμένο αρχειοστάσιο . Στο μεταξύ, τρέχει 
το πρόγραμμα ψηφιοποίησης τους που θα καθιστά το αρχείο 
ανοιχτό σε όλους.
    Βγαίνουμε από τα υπόγεια του κτιρίου 3 και συνεχίζουμε με 
κατεύθυνση το κτίριο 1 προς την οδό Ρηγίλλης. «Ο Δεσποτό-
πουλος χώρισε το επίμηκες κτίριο σε τρία επιμέρους κτίρια για 
να μειωθεί το εύρος των συστολών και διαστολών τους. Από 
κάτω ήταν ο Ιλισσός, παλιά σήκωνε νερό στα υπόγεια αλλά 
εδώ και χρόνια το ποτάμι έχει στερέψει» λέει ο μηχανολόγος 
που δούλεψε με την ομάδα του Δεσποτόπουλου και τώρα στα 
έργα εκσυγχρονισμού.
   Πειραματισμοί σε black box
   Συνεχίζουμε την περιήγηση προς την οδό Ρηγίλλης, στο 
κτίριο 1 όπου και το μεγαλύτερο μέρος των έργων αποκατά-
στασης του Ωδείου Αθηνών. Βρισκόμαστε στο φουαγιέ των 
Τεχνών- ο χώρος που κάποτε φιλοξένησε το ΕΜΣΤ . Στο βάθος 
η ψηλοτάβανη αίθουσα μεταμορφώθηκε σε μια εντυπωσι-
ακή Νέα Σκηνή, πειραματική, τύπου black box. Κυριολεκτικά 
σαν ξεχωριστό κουτί μέσα στο κτίριο, πολυμορφική, διαθέτει 
διαχωριστικά που μπορούν να υποδιαιρούν τον χώρο σε τρία 
μέρη, εξασφαλίζοντας δυνατότητες για πολλές χρήσεις χάρη 
και στην υπερσύγχρονη ηχομόνωση και στα μεταβλητά καθί-
σματα και κερκίδες: προβολές, χώροι συνεδρίων, συναυλίες, 
πειραματικές δράσεις κι άλλα πολλά.
   Ένα αμφιθέατρο «διαμάντι»
   Συνεχίζουμε μέσα από βοηθητικούς χώρους, καμαρίνια, ένα 
μεγάλο αναβατόριο για ογκώδη αντικείμενα ώσπου αποκαλύ-

πτεται το «διαμάντι του στέμματος», όπως λένε, για το περίφη-
μο αμφιθέατρο που θα ονομαστεί «Ιωάννης Δεσποτόπουλος», 
προς τιμή του διανοούμενου αρχιτέκτονα. Ένα κομψοτέχνημα 
με στοιχεία αρχαίου ελληνικού θεάτρου, χωρητικότητας 600 
θέσεων και όλες τις υποδομές για συναυλίες, θέατρο, χορό, 
συνέδρια.
   Ανεβαίνοντας στο ισόγειο με κεντρική είσοδο από την Ρηγίλ-
λης, η αίθουσα μεταμορφώνεται για τους φοιτητές και τους 
επισκέπτες σε καφέ -εστιατόριο. Με σκηνή για τζαζ και κλασική 
μουσική, μεγάλες γυάλινες τζαμαρίες που αντικατέστησαν ένα 
μεγάλο μέρος τοίχου, το καφέ άνοιξε στον κήπο και την πόλη. 
Στο βάθος, ο τοίχος από μαύρο επεξεργασμένο μάρμαρο, 
έστεκε για χρόνια κρυμμένος κάτω από γυψοσανίδες, απο-
καλύφθηκε με τις εργασίες και θα λειτουργήσει για περιοδικές 
προβολές έργων τέχνης.
   «Ακολουθούμε το σχέδιο του Δεσποτόπουλου, χρησιμοποι-
ούμε τα υλικά του, το δικό του χρωματολόγιο και προσπαθού-
με να κάνουμε το διατηρητέο αυτό κτίριο χρήσιμο για την τρίτη 
δεκαετία του 21ου αιώνα» λέει ο Νίκος Τσούχλος εκφράζοντας 
την βαθιά πεποίθηση ότι τα έργα εκτός από λειτουργικά πρέπει 
να εξυπηρετούν και την βιωσιμότητα του κτιρίου. Και καθώς 
το εμβληματικό κτίριο δεν είχε ποτέ ολοκληρωθεί «δεν το αντι-
μετώπισαν σαν ‘’λείψανο’’ .
   Επόμενο πρότζεκτ για το Ωδείο Αθηνών είναι η ενεργειακή 
αποκατάσταση του κτιρίου του, για τις ανάγκες του οποίου η 
διοίκηση αναζητά χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
   Όπως και η ανάταξη του περιβάλλοντα χώρου που θα ενώνει 
το Ωδείο Αθηνών, οπτικά τουλάχιστον, με το γειτονικό οικόπε-
δο του Λυκείου του Αριστοτέλη και με το Βυζαντινό Μουσεί-
ου. Προς το παρόν, ο δρόμος που προορίζεται για χωμάτινο 
μονοπάτι και θα ενώνει τα δύο οικόπεδα Ωδείου και Λυκείου, 
λειτουργεί παράνομα ως πάρκινγκ. Οι μελέτες για το έργο είναι 
έτοιμες κι έχουν χρηματοδοτηθεί από Alpha Bank. Την ευθύνη 
του έργου θα την έχει ο Δήμος Αθηναίων.
   Τα έργα που ολοκληρώθηκαν και παραδίδονται τον Σεπτέμ-
βριο 2022 έγιναν με ΕΣΠΑ ύψους 6 εκ. ευρώ, από την περιφέ-
ρεια Αττικής.

Αυτοψία στις εργασίες καθαρισμού των ευαίσθητων δασικών 
οικοσυστημάτων του Νομού Ηλείας, πραγματοποίησε ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, συ-
νοδευόμενος από τον γενικό διευθυντή Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος, Βαγγέλη Γκουντούφα και τους βουλευτές 
Ηλείας, Διονυσία Αυγερινοπούλου και Ανδρέα Νικολακόπου-
λο.
Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
στην περιοχή διενεργούνται καθαρισμοί, αραίωση της βλά-
στησης και απομάκρυνση της συσσωρευμένης βιομάζας σε 
έκταση 3 χιλιάδων στρεμμάτων στα δάση χαλεπίου πεύκης 
και κουκουναριάς σε Στροφυλιά, Καϊάφα, Βαρθολομιό, Μα-
νωλάδα, Ανδραβίδα, και Κυλλήνη. Παράλληλα, υλοποιού-
νται εργασίες συντήρησης και διαπλάτυνσης δεκάδων χιλιο-

μέτρων δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών.
Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας μέσω του Εθνικού Προγράμματος Προστα-
σίας Δασών «Antinero», με διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω 
ΤΑΙΠΕΔ.
Υπενθυμίζεται από το ΥΠΕΝ, ότι σήμερα, σε περισσότερες από 
80 δασικές περιοχές και ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα της 
χώρας, πραγματοποιούνται προληπτικοί καθαρισμοί, απομά-
κρυνση συσσωρευμένης επί δεκαετίες καύσιμης βιομάζας, 
συντήρηση δασικών δρόμων και διάνοιξη αντιπυρικών ζω-
νών.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα καθαρισμών και αραίωσης της 
βλάστησης καλύπτει συνολική έκταση 77.000 στρεμμάτων, 
διάνοιξη δασικών δρόμων 12.000 χιλιομέτρων και συντήρη-

ση ή διάνοιξη 1.600 χιλιόμετρων αντιπυρικών ζωνών.
Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου, 
νωρίτερα ο κ. Αμυράς επισκέφθηκε την Αρχαία Ολυμπία όπου 
υπέγραψε τετραετές Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρία Π. 
Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ για δωρεά σύγχρονου μηχανολογικού 
εξοπλισμού Husqvarna και μέσων ατομικής ασφάλειας προς 
τις Δασικές Υπηρεσίες του νομού Ηλείας και τους δασικούς 
συνεταιρισμούς που εργάστηκαν για την κατασκευή και ολο-
κλήρωση των αντιδιαβρωτικών έργων της περιοχής, μετά τις 
δασικές πυρκαγιές του προηγούμενου καλοκαιριού.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΑΥΤΟΨΙΑ Γ. ΑΜΥΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
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 Η κλιματική κρίση και η αναγκαιότητα προσαρμογής των 
δράσεων κεντρικής διοίκησης, αυτοδιοίκησης και επιστη-
μονικής κοινότητας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας 
που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής στο αμφιθέατρο του 
Μουσείου της Ακρόπολης.
   Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον εναρκτήριο χαιρετισμό 
του, ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε ότι «η Κλι-
ματική Κρίση καλπάζει και εκδηλώνεται ποικιλόμορφα» με 
συνέπεια να είναι επιτακτική η άμεση ανταπόκριση σε κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης και η οικοδόμηση ανθεκτικότη-
τας σε πόλεις και περιφέρειες. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις 
δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την 
Περιφέρεια Αττικής για την Κλιματική Αλλαγή, υπογραμμί-
ζοντας ότι στους αυξημένους κατά 53% πόρους του νέου 
ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες οι 
χρηματοδοτήσεις στους άξονες της κλιματικής αλλαγής και 
της διαχείρισης των αποβλήτων.
   Παρεμβάσεις στη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθη-
καν από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, τον υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Χρήστο Δήμα, τον γεν. γραμματέα ΥΠΕΝ 
Ευθύμιο Μπακογιάννη, τον εκτ. γραμ. της Επιτροπής για τα 
Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα της Διάσκεψης των Παρά-
κτιων Περιοχών (CPMR) Σταύρο Καλόγνωμο, τον πρόεδρο 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Μανώλη Πλειώνη, τις βουλευτές 
Διονυσία Θεοδώρα Ζήσιμου Αυγερινοπούλου και Χαρά 
Καφαντάρη. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η γεν. διευθύντρια 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας 
Αττικής Αργυρώ Παρασκευοπούλου, ενώ ομιλία με θέμα 
«Αστική κλιματική μεταβολή και τεχνολογίες μετριασμού», 
πραγματοποίησέ ο Ματθαίος Σανταμούρης, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο New South Wales (UNSW Σύδνεϋ), στην Αυ-
στραλία. Επίσης, ο Ευάγγελος Γερασόπουλος, διευθυντής 
Ερευνών ΕΑΑ, παρουσίασε το Παρατηρητήριο Κλιματικής 
Αλλαγής ως εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολό-
γηση της προόδου των μέτρων προσαρμογής. 
   Κατά τις εργασίες δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση των 
σχεδίων μέσω πιλοτικών εφαρμογών και έργων σε διάφο-
ρους τομείς (διαχείριση υδάτων, δομημένο περιβάλλον, 
κλπ) στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρου-
σιάστηκαν καινοτόμες δράσεις και σύγχρονα βιοκλιματικά 
υλικά για τις πόλεις, ενώ έγινε αναφορά σε σύγχρονες επι-
στημονικές μεθόδους, η αξιοποίηση των οποίων μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των κινδύνων κατά την εκδήλωση 
φυσικών καταστροφών.
   Ο περιφερειάρχης στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι 
στην περιφέρεια γίνονται σε όλα τα επίπεδα πολλά, αλλά 
λίγα σε σχέση με το τι έρχεται αύριο. Για το λόγο αυτό «χρει-

αζόμαστε επίμονες και συστηματικές προσπάθειες που θα 
συνδυάζουν την επιστήμη της κλιματικής κρίσης, την τέχνη 
της πολιτικής διακυβέρνησης με την αποτελεσματικότητα 
της υγιούς επιχειρηματικότητας και των αγορών. Η κλιματι-
κή αλλαγή συνιστά απειλή για όλο τον κόσμο, δεν γνωρίζει 
σύνορα και δεν αφήνει καμία περιοχή της γης ανεπηρέα-
στη».
   Ενδεικτικά ανέφερε ότι από το 1980 ως το 2020 πάνω 
από 138.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην ΕΕ λόγω 
ακραίων κλιματικών φαινομένων, ενώ πάνω από 5 δισ. 
ευρώ είναι το ετήσιο κόστος από τις πλημμύρες των ποταμι-
ών στην Ευρώπη και 2 δισ. από τις δασικές πυρκαγιές.
   Ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε απολύτως θετικό βήμα τον 
στόχο της κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης μέχρι το 2050 που 
έθεσε ο ΟΗΕ και έχουν υιοθετήσει στις εθνικές νομοθεσίες 
τους 150 κράτη μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. 
   Ανακοίνωσε ότι η περιφέρεια έχει ολοκληρώσει την εκ-
πόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής, στο 
πλαίσιο μίας βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανθε-
κτικότητας της Αττικής απέναντι στην κλιματική κρίση και 
ότι ήδη υλοποιεί μέτρα και δράσεις προσαρμογής, με τη 
δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Κλιματική Αλλαγή και 
την πρώτη πιλοτική εφαρμογή στον τομέα των υδάτων και 
πλημμυρών που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής.

Την υπογραφή δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ με την Εθνι-
κή Τράπεζα, επταετούς διάρκειας, ανακοίνωσε η Sunlight 
Group, μέλος του διεθνούς επενδυτικού Ομίλου Olympia, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στόχος είναι η άντληση κεφα-
λαίων για την υλοποίηση του πενταετούς επιχειρηματικού 
πλάνου της Sunlight για το διάστημα 2021-2026 (125 εκατ. 
ευρώ) και η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμό-
τερου χαρακτήρα (25 εκατ. ευρώ).
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η νέα χρηματοδότηση 
πρόκειται να υποστηρίξει περαιτέρω τους επιχειρηματι-
κούς και επενδυτικούς στόχους της Sunlight να αυξήσει 
την παραγωγική της δυναμικότητα σε μπαταρίες μολύ-
βδου-οξέος, μπαταρίες ιόντων λιθίου, και συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας. Στόχοι που θα πραγματοποιηθούν 
μέσω αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της εταιρείας στην 
Ελλάδα (Ξάνθη, Κομοτηνή και Κιλκίς), την Ιταλία (Βερόνα 
και Βινιόλα) και τις ΗΠΑ (Βόρεια Καρολίνα). Κεφάλαια πρό-
κειται επίσης να διατεθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων με έμφαση στην τεχνολογία λιθίου. Η Sunlight 
Group επιδιώκει να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο 
αποθήκευσης ενέργειας, κατέχοντας ήδη σημαντικό ποσο-
στό της αγοράς. Με οργανική και μη ανάπτυξη, η Sunlight 
σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου πωλήσεων, διανομής 
και παροχής υπηρεσιών της, και την ενίσχυση της εφοδια-
στικής της αλυσίδας.

Σχολιάζοντας την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, ο 
Λάμπρος Μπίσαλας, διευθύνων σύμβουλος της Sunlight 
Group, δήλωσε: «Το δάνειο που υπογράψαμε με την Εθνική 
Τράπεζα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τη Sunlight και 
το επιχειρηματικό πλάνο, ύψους 560 εκατ. ευρώ, που ήδη 
υλοποιούμε και θα ολοκληρώσουμε σε βάθος πενταετίας. 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Sunlight Group 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη και τη διοίκηση της 
Εθνικής για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους. Η 
άντληση κεφαλαίων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 
το στιβαρό πλάνο επενδύσεων και τα ισχυρά οικονομικά 
μας αποτελέσματα, μας επιτρέπουν να πραγματοποιήσου-
με τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες για επέκταση σε νέες 
αγορές, ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των 
εγκαταστάσεών μας, και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και 
βιώσιμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας. Σε ένα άκρως 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, και παρά τις σημαντικές οικο-
νομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, η στήριξη της Εθνικής 
Τράπεζας προσφέρει σιγουριά ότι η Sunlight Group θα συ-
νεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία. Και θα απαντήσει με 
αποτελεσματικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας στις ανάγκες 
των πελατών της, κατακτώντας ηγετική θέση στη διεθνή 
βιομηχανία της αποθήκευσης ενέργειας».
Από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας, ο Παύλος Μυλωνάς, 
διευθύνων σύμβουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή και 

ικανοποίηση να συμβάλουμε έμπρακτα ως Εθνική Τράπεζα 
στην υλοποίηση του αναπτυξιακού και εξωστρεφή σχε-
διασμού της Sunlight Group, δεδομένου ότι αποτελεί μία 
εκ των σημαντικότερων παραγωγικών επιχειρήσεων της 
ελληνικής Οικονομίας. Επιχείρηση η οποία, έχοντας επεν-
δύσει ήδη σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, διατηρεί ταυτόχρονα έντονα εξαγωγι-
κό προσανατολισμό επιτυγχάνοντας σημαντικά μερίδια 
αγοράς παγκοσμίως στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο 
δραστηριοποίησής της. Παράλληλα, η Sunlight επενδύει 
διαχρονικά στην καινοτομία υλοποιώντας προγράμματα 
Έρευνας και Ανάπτυξης προκειμένου να διαθέτει διαρκώς 
νέες προϊοντικές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της νέας 
εποχής, προσελκύοντας νέους επιστήμονες. Η ολοκλήρωση 
της συναλλαγής χρηματοδότησης της Sunlight, επιβεβαι-
ώνει ότι η Εθνική Τράπεζα στηρίζει συστηματικά τις υγιείς, 
παραγωγικές, εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις της 
χώρας, τόσο μέσω της χρηματοδότησης αναγκών που 
συνδέονται με τις αναπτυξιακές τους προσπάθειες, όσο και 
μέσω της εξυπηρέτησης των καθημερινών τους εργασιών».

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  
Τι αναφέρθηκε στην ημερίδα της Περιφέρειας Αττικής για την κλιματική κρίση 

suNLIGHt GROuP: ΔΑΝΕΙΟ ΥΨΟΥΣ 150 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΤΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ
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Κατά την Ψηφιακή Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε 
στις 21 και 22 Ιουνίου στην Τουλούζη, οι υπουργοί των 
κρατών μελών υπέγραψαν δήλωση σχετικά με την κλι-
ματική μετάβαση για τη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος του ψηφιακού τομέα και συζήτησαν συ-
γκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου 
της ΕΕ στον τομέα των τεχνολογιών εμβύθισης. Τα κράτη 
μέλη συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού σε αυτούς 
τους δύο κρίσιμους τομείς και ζήτησαν τη στήριξη της Επι-
τροπής για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων στον 
τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και 
για την ανάπτυξη τεχνολογιών εμβύθισης σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες.
Η φετινή Ψηφιακή Συνέλευση ήταν επίσης αφιερωμένη 
στους στόχους για το 2030 που περιγράφονται στην ανα-
κοίνωση της Επιτροπής για την ψηφιακή δεκαετία, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, τις ψηφιακές 
υποδομές, την ψηφιακή αλυσίδα αξίας και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί προ-
τάσεις για δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για 
τις δεξιότητες, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης 
20 εκατομμυρίων ειδικών στις τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έως το 2030, τη σύγκλιση των 
φύλων, καθώς και την αύξηση του αριθμού των τομεα-
κών εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιούν προηγμένες 
ψηφιακές τεχνολογίες.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συ-
νέλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η γαλλική Προεδρία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργάνωσαν 
συνεδρίαση για τη συνέχιση της στήριξης του ψηφιακού 
τομέα της Ουκρανίας. Η συνεδρίαση αυτή χαρακτηρίστη-
κε από τη δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας για δωρεές 
ψηφιακών τεχνολογιών στην Ουκρανία. 
Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλω-
σε τα εξής: «Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να παραμείνει 
η Ουκρανία όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ενιαία αγορά 
της ΕΕ. Τους τελευταίους μήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
ήδη επιδείξει ισχυρή αλληλεγγύη προς την Ουκρανία. 
Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη τεράστιες προσπάθειες για 
την ανοικοδόμηση της χώρας. Η παροχή συντονισμού και 
διάρθωσης σε επίπεδο ΕΕ θα μας βοηθήσει να εξασφα-
λίσουμε αυξημένη και συνεχή στήριξη για τον ψηφιακό 
τομέα της Ουκρανίας».
Ο κ. Bruno Le Maire, υπουργός Οικονομίας και Οικονομι-
κών της Γαλλίας, δήλωσε: «Η Ψηφιακή Συνέλευση σημα-
τοδοτεί τη λήξη της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 6 μήνες, η γαλλική Προεδρία 
πέτυχε σημαντικά ορόσημα, με την έγκριση της Πράξης 
για τις ψηφιακές αγορές και της Πράξης για τις ψηφιακές 

υπηρεσίες, προκειμένου να καταστούν οι ψηφιακές πλατ-
φόρμες υπόλογες, και δρομολόγησε πρωτοβουλίες όπως 
η «Scale Up Europe» για την ενίσχυση των καινοτόμων 
οικοσυστημάτων της ΕΕ. Είμαι υπερήφανος για το γεγο-
νός ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, τα κράτη 
μέλη συμφώνησαν να επιταχύνουν περαιτέρω την πράσι-
νη και την ψηφιακή μετάβαση και να ενισχύσουν τις ικα-
νότητες της ΕΕ στον τομέα των τεχνολογιών εμβύθισης. 
Κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι είναι ανάγκη να 
γίνουν περαιτέρω βήματα όσον αφορά την κυριαρχία στο 
υπολογιστικό νέφος και την κυριότητα των δεδομένων. 
Αυτό είναι σημαντικό, εάν η ΕΕ επιθυμεί να επιτύχει τους 
ψηφιακούς στόχους της με ορίζοντα το 2030. Γνωρίζω ότι 
η Τσεχική Δημοκρατία θα συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές 
και εύχομαι οι εν λόγω προσπάθειες να στεφθούν με επι-
τυχία κατά την προσεχή Προεδρία».
Το μέλλον του διαδικτύου: ενίσχυση των τεχνο-
λογικών ικανοτήτων της ΕΕ
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η οποία ήταν αφιερω-
μένη στο μέλλον του διαδικτύου, οι εκπρόσωποι της ΕΕ, 
οι υπουργοί και τα ενδιαφερόμενα μέρη επιβεβαίωσαν τη 
δέσμευσή τους για την προστασία και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και σε ολό-
κληρο τον ψηφιακό κόσμο. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν, 
μεταξύ άλλων, να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία ημιαγωγών, μέσω της Ευρωπαϊκής πρά-
ξης για τα μικροκυκλώματα, προκειμένου να επιτευχθεί 
μερίδιο 20 % της παγκόσμιας αγοράς έως το 2030, να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, 
και να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες εμβύθισης σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη 
νομοθεσία. Μετά τη συζήτηση στην Ψηφιακή Συνέλευση, 
τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να συζητούν συγκεκριμένες 
δράσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που 
απορρέουν από τις τεχνολογίες εμβύθισης, σύμφωνα με 
τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες.
Προς μια επιτυχημένη πράσινη και ψηφιακή με-
τάβαση στην Ευρώπη
Η ψηφιακή μετάβαση και μια πιο έξυπνη και πιο πράσινη 
χρήση των τεχνολογιών θα βοηθήσουν την ΕΕ, αφενός, 
να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπί-
ου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και, αφετέρου, να 
μετατρέψει την Ευρώπη στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη 
ήπειρο έως το 2050, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πρά-
σινη Συμφωνία και στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το 
κλίμα. Παράλληλα με τη φετινή Ψηφιακή Συνέλευση, οι 
υπουργοί των κρατών μελών συζήτησαν συγκεκριμένες 
δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος του ψηφιακού τομέα, με στόχο την πλήρη αξιο-

ποίηση του δυναμικού των τεχνολογιών προκειμένου να 
μετατραπεί σε μοχλό για την περιβαλλοντική μετάβαση, 
καθώς και για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση 
του περιβαλλοντικού κόστους του ψηφιακού τομέα.
Έκθεση της ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας για τα 
ψηφιακά κοινά: προς μια κυρίαρχη ψηφιακή 
υποδομή των κοινών
Τα μέλη της ειδικής ομάδας για τα ψηφιακά κοινά, η οποία 
συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στη διάσκεψη «Οι-
κοδόμηση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης», συ-
ναντήθηκαν στην Ψηφιακή Συνέλευση για να συζητήσουν 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τη δημιουργία ενός ευρω-
παϊκού εκκολαπτηρίου ψηφιακών κοινών, καθώς και τα 
μέσα ή τη δομή για την παροχή καθοδήγησης και συνδρο-
μής στα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων 
αυτών είναι διαθέσιμα σε έκθεση που δημοσιεύεται στο 
διαδίκτυο. Τα ψηφιακά κοινά είναι μη ανταγωνιστικοί 
και μη αποκλειστικοί ψηφιακοί πόροι που καθορίζονται 
από κοινή παραγωγή, κοινή συντήρηση και κοινή διακυ-
βέρνηση. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να δώσει 
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να κάνει ένα βήμα προς τα 
εμπρός, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ψηφιακών 
κοινών, προκειμένου να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό 
τους για την οικονομία, την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα 
και τη δημοκρατία στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις αξίες 
και τις αρχές της Ένωσης.
tech4uA: κινητοποίηση των ψηφιακών φορέ-
ων για τη στήριξη της Ουκρανίας
Ο Επίτροπος Μπρετόν, σε συνεργασία με τη γαλλική Προε-
δρία και βασικούς εκπροσώπους του τεχνολογικού τομέα, 
διασφάλισε τη συνέχιση της στήριξης στον ψηφιακό τομέα 
της Ουκρανίας, ιδίως όσον αφορά τον εξοπλισμό, επιπλέ-
ον των 25 εκατ. ευρώ που έχει ήδη παράσχει η Επιτροπή. 
Η συνεδρίαση αυτή χαρακτηρίστηκε επίσης από τη δημι-
ουργία μιας ειδικής πλατφόρμας ψηφιακών τεχνολογιών 
για δωρεές εξοπλισμού στην Ουκρανία. Η πλατφόρμα 
αυτή, με έδρα τη Σλοβακία, θα συμβάλει στη μείωση της 
γραφειοκρατίας στα σύνορα για τις εταιρείες που προβαί-
νουν σε δωρεές εξοπλισμού και στην κάλυψη του κόστους 
μεταφοράς. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να 
παρέχουν συντονισμό και διάρθρωση σε επίπεδο ΕΕ για 
συνεχή τεχνική υποστήριξη και συζήτησαν την επικείμενη 
σύνδεση της Ουκρανίας με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευ-
ρώπη». Οι κύριοι στόχοι είναι η στήριξη των ανθρώπων 
στην Ουκρανία και των προσφύγων, η συμβολή στην 
αποκατάσταση των υποδομών συνδεσιμότητας και η συ-
νέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
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Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη 
επιβραδύνθηκε σημαντικά και πολύ περισσότερο από το 
αναμενόμενο τον Ιούνιο, καθώς οι καταναλωτές ανήσυ-
χοι για τις μεγάλες αυξήσεις των λογαριασμών προτίμη-
σαν να αναβάλουν αγορές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
έρευνας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο προκαταρκτικός σύνθετος 
δείκτης υπεύθυνων αγορών (PMI) της S&P Global, ο 
οποίος αφορά στην πορεία των μεταποιητικών επιχειρή-
σεων και των επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών, μειώ-
θηκε στις 51,9 μονάδες από 54,8 τον Μάιο, πολύ χαμηλό-
τερα από τις 54 μονάδες που προέβλεπαν αναλυτές που 
ρωτήθηκαν από το Reuters και στο χαμηλότερο επίπεδο 
από τον Φεβρουάριο του 2021.
«Η οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης δείχνει σημά-
δια μείωσης καθώς ο ούριος άνεμος που υπήρχε από την 

εκκρεμή, λόγω της πανδημίας, ζήτηση άρχισε ήδη να 
υποχωρεί, αντισταθμιζόμενος από το σοκ του κόστους 
διαβίωσης και τη βουτιά της επιχειρηματικής και κατανα-
λωτικής εμπιστοσύνης», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομο-
λόγος της S&P Global, Κρις Γουίλιαμσον.
«Οι εισροές νέων εργασιών έχουν ανακοπεί, κυρίως λόγω 
της βουτιάς της ζήτησης για προϊόντα και της μειωμένης 
ζήτησης για υπηρεσίες από τους καταναλωτές που δεν 
έχουν χρήματα», πρόσθεσε.
Ο σύνθετος δείκτης νέας δραστηριότητας μειώθηκε στο 
χαμηλό επίπεδο 16μήνου των 50 μονάδων, το οποίο απο-
τελεί το μεταίχμιο μεταξύ ανάπτυξης και συρρίκνωσης, 
από 53,3 μονάδες τον Μάιο.
Ο PMI για τον κυρίαρχο τομέα των υπηρεσιών βυθίστηκε 
στις 52,8 από τις 56,1 μονάδες.
Η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες σχεδόν ανακόπηκε 

και οι επιχειρήσεις είδαν το κόστος εισροών τους να αυ-
ξάνεται με ρυθμό που είναι σχεδόν ρεκόρ, με αποτέλεσμα 
αυτές να μετακυλίσουν μέρος τους βάρους στους πελάτες 
τους.
Ο δείκτης τιμών εισροών αυξήθηκε στις 78,3 από 77,4 
μονάδες, η τρίτη υψηλότερη τιμή στην 24ετή ιστορία της 
έρευνας μετά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
Η ζήτηση για μεταποιημένα προϊόντα μειώθηκε, λόγω 
των υψηλών τιμών, με τον υψηλότερο ρυθμό από τον 
Μάιο του 2020, ενώ ο δείκτης PMI για τον μεταποιητικό 
τομέα μειώθηκε σε χαμηλό δύο ετών, στις 52 από 54,6 
μονάδες.
Ο δείκτης μεταποιητικής παραγωγής μειώθηκε στις 49,3 
από 51,3 μονάδες, υποχωρώντας για πρώτη φορά κάτω 
από τις 50 μονάδες την τελευταία διετία.

Η μεταποιητική δραστηριότητα επιβραδύνεται από την 
Ασία έως την Ευρώπη καθώς οι περιορισμοί για την 
COVID-19 στην Κίνα και η εισβολή στην Ουκρανία διατα-
ράσσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ ο αυξανόμενος 
κίνδυνος ύφεσης στις ΗΠΑ θέτει νέα απειλή για την παγκό-
σμια οικονομία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι υψηλές τιμές στην ευρωζώνη σημαίνουν ότι η ζήτηση 
για προϊόντα μεταποίησης μειώθηκε τον Ιούνιο με τον τα-
χύτερο ρυθμό από τον Μάιο του 2020 όταν η πανδημία 
του κορονοϊού έκανε αισθητή την παρουσία της με τον 
δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global να 
υποχωρεί σε χαμηλό σχεδόν διετίας στις 52,0 από τις 54,6 
μονάδες.
«Οι έρευνες του PMI για την ευρωζώνη τον Ιούνιο έδειξαν 
μια περαιτέρω επιβράδυνση στον τομέα υπηρεσιών, ενώ 
η παραγωγή στον τομέα μεταποίησης φαίνεται ξεκάθαρα 
να μειώνεται», δήλωσε ο Τζακ Άλεν-Ρέινολντς από την 
Capital Economics. «Ενώ οι δείκτες τιμών παραμένουν 
εξαιρετικά ισχυροί, η ευρωζώνη φαίνεται να έχει εισέλθει 
σε μια περίοδο στασιμοπληθωρισμού».
Υπάρχει περίπου μία πιθανότητα στις τρεις για ύφεση στο 
μπλοκ εντός 12 μηνών, όπως προέβλεψαν οικονομολόγοι 
του Reuters σε έρευνα που δημοσιοποιήθηκε χθες. Οι ίδιοι 
δήλωσαν επίσης ότι ο πληθωρισμός --που τον περασμένο 
μήνα ανήλθε στο επίπεδο ρεκόρ του 8,1%-- δεν έχει ακό-
μα φθάσει στο αποκορύφωμά του.
Ο Τζερόμ Πάουελ, επικεφαλής της αμερικανικής κεντρι-
κής τράπεζας (Fed), δήλωσε την Τετάρτη ότι η κεντρική 
τράπεζα δεν προσπαθεί να προκαλέσει ύφεση στις ΗΠΑ 
για να σταματήσει τον πληθωρισμό αλλά ότι είναι πλήρως 
δεσμευμένη στο να φέρει τις τιμές υπό έλεγχο παρόλο που 

κάτι τέτοιο δημιουργεί τον κίνδυνο οικονομικής κάμψης. 
Ο ίδιος αναγνώρισε ότι μια ύφεση είναι «σίγουρα μια πι-
θανότητα».
Ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται τουλάχιστον τρεις 
φορές υψηλότερα από το επίπεδο-στόχο της Fed του 2% 
και η κεντρική τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σε μια 
ακόμα αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης τον 
επόμενο μήνα, σύμφωνα με οικονομολόγους σε έρευνα 
του Reuters.
Η αμερικανική επενδυτική εταιρία PIMCO προειδοποίησε 
ότι η πολιτική νομισματικής σύσφιξης των κεντρικών τρα-
πεζών για την αντιμετώπιση του επίμονα υψηλού πληθω-
ρισμού αυξάνει τον κίνδυνο ύφεσης.
Κατά τα επόμενα δύο χρόνια υπάρχει 40% πιθανότητα για 
ύφεση στις ΗΠΑ και 25% πιθανότητα αυτό να συμβεί την 
επόμενη χρονιά, σύμφωνα με έρευνα του Reuters νωρίτε-
ρα αυτό τον μήνα.
«Οι παγκόσμιες μακροοικονομικές προοπτικές έχουν 
επιδεινωθεί ουσιαστικά από τα τέλη του 2021», ανέφερε 
ο οίκος Fitch Ratings, που αναθεώρησε πτωτικά τις προ-
βλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος στο 2,9% 
τον Ιούνιο από 3,5% τον Μάρτιο.
«Ο στασιμοπληθωρισμός, που χαρακτηρίζεται από επί-
μονα υψηλό πληθωρισμό, υψηλή ανεργία και ασθενή 
ζήτηση, έχει γίνει η κυρίαρχη θεματολογία κινδύνων από 
τα τέλη του Α’ τριμήνου του 2022 και ένα αληθοφανές 
σενάριο δυνητικών κινδύνων», ανέφερε σε έκθεση που 
δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.
Μια σειρά από στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν προσφά-
τως έδειξαν ότι οι φορείς χάραξης της πολιτικής επιδιώ-
κουν να βρουν τη χρυσή τομή καθώς προσπαθούν να 

εξουδετερώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις χωρίς να οδη-
γήσουν τις οικονομίες τους σε βαθύτερη κάμψη.
Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν απρόσμενα τον 
Μάιο και οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών μειώθηκαν 
σε χαμηλό δύο ετών, μια ένδειξη ότι ο υψηλός πληθωρι-
σμός και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού αρχίζουν να 
πλήττουν τη ζήτηση.
Η βρετανική οικονομία συρρικνώθηκε απρόσμενα τον 
Απρίλιο, γεγονός που έρχεται να προστεθεί στους φόβους 
για απότομη επιβράδυνση καθώς οι εταιρίες παραπο-
νιούνται για αυξανόμενο κόστος παραγωγής. Ο PMI της 
Βρετανίας επίσης εμφάνισε ενδείξεις ότι η οικονομία επι-
βραδύνει καθώς ο υψηλός πληθωρισμός έπληξε τις νέες 
παραγγελίες και οι ανησυχίες που διατύπωσαν οι εταιρίες 
ήταν τέτοιες που συνήθως σηματοδοτούν ύφεση. Σύμφω-
να με την έρευνα του Reuters, υπάρχει πιθανότητα 35% 
για ύφεση στη Βρετανία εντός 12 μηνών.
Στην Ασία, οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας για τις πρώτες 
10 ημέρες του Ιουνίου συρρικνώθηκαν σχεδόν 13% σε 
ετήσια βάση, γεγονός που τονίζει το αυξανόμενο κίνδυνο 
για τις οικονομίες της περιοχής που στηρίζονται πολύ στις 
εξαγωγές.
Ενώ οι Κινέζοι εξαγωγείς είχαν ισχυρές πωλήσεις τον 
Μάιο, χάρη στη χαλάρωση των εγχώριων περιορισμών 
για την COVID-19, πολλοί αναλυτές αναμένουν πιο δύσκο-
λες προοπτικές για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του 
κόσμου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των αυξα-
νόμενου κόστους πρώτων υλών.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 
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Το μεγαλύτερο βακτήριο στον κόσμο ανακαλύφθηκε στη 
Γουαδελούπη της Καραϊβικής, έχει πιο περίπλοκη δομή 
και είναι 5.000 φορές μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα, 
ενώ το πιάνει κανείς με τσιμπιδάκι, σύμφωνα με μελέτη 
που δημοσιεύτηκε χθες στην επιστημονική επιθεώρηση 
Science, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
To βακτήριο «Thiomargarita magnifica» είναι ορατό δια 
γυμνού οφθαλμού, αφού έχει το μέγεθος μιας βλεφαρίδας 
και μπορεί να φθάσει έως και τα δύο εκατοστά.
«Η ανακάλυψη του συγκεκριμένου βακτηρίου είναι σαν 

να συναντάς έναν άνθρωπο τόσο ψηλό όσο το Έβερεστ», 
δήλωσε ο θαλάσσιος βιολόγος Ζαν-Μαρί Βολάντ, ένας εκ 
των συγγραφέων της μελέτης.
Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο πλούσιο σε θείο θαλάσ-
σιο νερό ενός βάλτου της Γουαδελούπης το 2009, προ-
σκολλημένο σε φύλλο ενός δέντρου.
Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα βακτήρια, το DNA δεν 
αιωρείται ελεύθερα μέσα στο κύτταρο, αλλά περιέχεται 
σε πολυάριθμους μικρούς σάκους που συνδέονται με 
μεμβράνη.

Το μεγαλύτερο γνωστό βακτήριο – μέχρι σήμερα – είχε 
μέγιστο μήκος περίπου 750 μικρομέτρων.
Τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που είναι 
ζωτικής σημασίας για τα οικοσυστήματα. Στο ανθρώπινο 
σώμα υπάρχουν πολλά βακτήρια, αλλά ένας πολύ μικρός 
αριθμός από αυτά προκαλεί ασθένειες.
Αυτό το βακτήριο δείχνει πως η ζωή στη Γη έχει ακόμα 
εκπλήξεις που περιμένουν να τις ανακαλύψουμε, τονίζει ο 
Ζαν-Μαρί Βολάντ.

   Μια νέα Μονάδα δημιουργείται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ) με σκοπό την ανάπτυξη διαγνωστικών 
μεθόδων στη γενετική και την προώθηση της ιατρικής 
ακριβείας στον τομέα της ογκολογίας: το Ελληνικό Δίκτυο 
Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ). 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΕΔΙΜΟ θα λειτουργήσει υπό 
την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτο-
μίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιστη-
μονικός υπεύθυνος του Δικτύου έχει οριστεί ο καθηγητής 
Κωνσταντίνος Στρατάκης, κλινικός γενετιστής γιατρός και 
διευθυντής ερευνών γενετικής και ιατρικής ακριβείας στο 
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, 
με 30ετή έρευνα στην ανίχνευση της γενετικής προδιάθεσης 
διαφόρων όγκων. Το ΕΔΙΜΟ θα είναι συνδεδεμένο με πανε-
πιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας, 
συγκροτώντας ένα διαγνωστικό και ερευνητικό δίκτυο για 
ογκολογικούς ασθενείς, με στόχο την παροχή διαγνωστι-
κών υπηρεσιών και τη συμμετοχή ασθενών σε κλινικές 
μελέτες, την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών πρωτοκόλλων 
μοριακής βιολογίας για ευρεία κλινική εφαρμογή, την υπο-
βολή εισηγήσεων προς το υπουργείο Υγείας αναφορικά με 

τους νέους βιοδείκτες.
   Σχετικά με τη συγκρότηση του ΕΔΙΜΟ, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Δρ. Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Το 
ΙΤΕ αναλαμβάνει τον συντονισμό του Ελληνικού Δικτύου 
Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ), αξιοποιώντας το επιστη-
μονικό δυναμικό και την τεχνογνωσία που διαθέτει όλη η 
χώρα, με στόχο την προώθηση της ιατρικής ακριβείας στον 
τομέα της ογκολογίας. Είμαι βέβαιος πως θα αποδοθούν 
εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα και υπηρεσίες». Τη 
στήριξή του στο εγχείρημα εξέφρασε και ο γενικός γραμμα-
τέας Έρευνας και Καινοτομίας, καθ. Αθανάσιος Κυριαζής, ο 
οποίος ευχήθηκε ολόψυχα καλή επιτυχία.
   Ο πρόεδρος του ΙΤΕ και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερναράκης, σημείω-
σε: «Το ΙΤΕ βρίσκεται από την αρχή στην πρώτη γραμμή 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών εθνικής εμβέλειας στον 
τομέα της ιατρικής ακριβείας. Το Ίδρυμα και τα Ινστιτούτα 
του, υλοποιούν, αναπτύσσουν και συμμετέχουν σε μια 
σειρά από δράσεις, με άμεσο κοινωνικό όφελος, οι οποίες 
καλύπτουν το φάσμα ογκολογικών, καρδιαγγειακών, νευ-
ροεκφυλιστικών παθήσεων και του ιού SARS-CoV2

   Είμαι βέβαιος πως το ΕΔΙΜΟ, υπηρετώντας τη βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της μοριακής ογκολογίας, 
θα προσφέρει στους ερευνητές υψηλού επιπέδου ευκαιρίες 
και δυνατότητες συνεργασίας, σε ένα πεδίο όπου η έρευνα 
συναντά μία επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας και της δη-
μόσιας υγείας. Παράλληλα, θα συμβάλλει καθοριστικά στην 
αναβάθμιση της περίθαλψης ασθενών με καρκίνο και στην 
έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλης πρόληψης».
   Από την πλευρά του, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στρα-
τάκης, ανέφερε πως «είναι άμεση ανάγκη η Ελλάδα να 
προχωρήσει στον σχεδιασμό υπηρεσιών ιατρικής ακριβεί-
ας οι οποίες υπηρετούν τους πολίτες και τις ανάγκες του 
συστήματος υγείας αλλά και να θέσει τις βάσεις για έρευνα 
στον χώρο αυτό», συμπληρώνοντας πως θεωρεί «μεγάλη 
τιμή την επικείμενη συνεργασία με τους εκπροσώπους των 
ασθενών, της κλινικής ιατρικής και της ερευνητικής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας για την προώθηση της ιατρικής 
ακριβείας στη χώρα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα».

   Έπειτα από δύο χρόνια διαδικτυακών διοργανώσεων 
λόγω πανδημίας, το 57ο Θερινό Σχολείο επιστρέφει φέ-
τος διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου 
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» από τις 11 έως τις 15 
Ιουλίου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ομιλίες, προσκεκλημένοι ερευνητές από πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, επισκέψεις σε εργαστήρια συναντήσεις με 
τους ερευνητές του «Δημόκριτου», ειδικές θεματικές ενό-
τητες, στρογγυλά τραπέζια και άλλα πολλά υπόσχονται να 
μυήσουν τους συμμετέχοντες φοιτητές και πτυχιούχους 
θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στη διαθεματική 
έρευνα.
   Κάθε ημέρα θα περιέχει θεματικές ομιλίες από διακεκρι-
μένους επιστήμονες που θα πραγματεύονται σημαντικά 
επίκαιρα θέματα στις θεματικές περιοχές στις οποίες δρα-

στηριοποιείται ο «Δημόκριτος». Οι θεματικές περιοχές 
είναι: Επιστήμες Υγείας, Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες 
και Εφαρμογές, Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια, Νανο-
τεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά, Υψηλές Ενέργειες, Πυ-
ρηνική Φυσική, Πυρηνική Τεχνολογία και Εφαρμογές στο 
Περιβάλλον, στην Υγεία, στα Υλικά και στην Πολιτιστική 
Κληρονομιά.
   Από το Θερινό Σχολείο δεν θα λείψουν οι επισκέψεις στις 
εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ερευνητικού Κέντρου, 
όπου οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν επιδείξεις ερευνητικών οργάνων και να γνω-
ρίσουν υποδομές στις οποίες δεν επιτρέπεται κανονικά η 
είσοδος. Οι φοιτητές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών 
στον «Δημόκριτο» και σε άλλες χώρες, ενώ εκπρόσωποι 

εταιρειών θα τους μιλήσουν για τις ευκαιρίες καριέρας.
   Τέλος, θα συνεχιστεί και φέτος η επιτυχημένη πρωτο-
βουλία «Τhe Research Matchmaking Event», όπου σε 
κατ’ ιδίαν συναντήσεις (μέσω ειδικής πλατφόρμας) με 
ερευνητές του «Δημοκρίτου» οι φοιτητές θα έχουν τη δυ-
νατότητα να μάθουν περισσότερα για τις ερευνητικές δρα-
στηριότητες του κέντρου και να διερευνήσουν τις προο-
πτικές συνεργασίας με διάφορα ερευνητικά εργαστήρια, 
με σκοπό την εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής 
εργασίας, ακόμα και τη διεξαγωγή έρευνας για την από-
κτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε συνεργασία με 
καθηγητές πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
   Για εγγραφές στο 57ο Θερινό Σχολείο μπορεί κανείς να 
επισκεφθεί το: https://www.eventora.gr/demokritos-
summerschool
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Ο όμιλος συνεργάζεται ήδη με τη Lamda για έργα 
υποδομών στον χώρο για τη νέα γραμμή 4 του με-
τρό. 
Την ύπαρξη ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη και πώληση κα-
τοικιών εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελλη-
νικό επιβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος του ομίλου Αβαξ, Χρήστος 
Ιωάννου. Στο πλαίσιο της χθεσινής ετήσιας γενικής συνέλευσης 
των μετόχων της εισηγμένης, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι «έχουμε 
ενδιαφέρον για ανάπτυξη οικιστικού έργου εντός του Ελληνικού 
και πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε συζητήσεις με τη διοίκηση 
της Lamda Development μόλις ωριμάσουν λίγο περισσότερο οι 
συνθήκες και είναι έτοιμοι, από την πλευρά τους, να προχωρή-
σουν σε σχετικές κινήσεις». 
Υπενθυμίζεται ότι η Αβαξ έχει ήδη ξεκινήσει να συνεργάζεται με 
τη Lamda σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των έργων υποδομής 
στο Ελληνικό, καθώς έχει αναλάβει τη σχετική σύμβαση, ύψους 
400-500 εκατ. ευρώ. Τα εν λόγω έργα έχουν ξεκινήσει να υλο-
ποιούνται ήδη από τον προηγούμενο μήνα. 
Σε ό,τι αφορά την πορεία των εργασιών για τη νέα γραμμή 4 
του μετρό της Αθήνας, επί του παρόντος υλοποιούνται πρόδρο-
μες εργασίες (στο πλαίσιο διαφορετικής σύμβασης από έτερο 
ανάδοχο), ενώ στο σκέλος που αφορά την Αβαξ, επιχειρείται 
να επιταχυνθεί η εκπόνηση και έγκριση των απαιτούμενων 
μελετών, σε συνεργασία με την «Αττικό Μετρό». Παράλληλα, 
όπως ανέφερε ο κ. Κων. Μιτζάλης, διευθύνων σύμβουλος της 
Αβαξ, «τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παραληφθούν οι 
δύο μετροπόντικες και εκτιμώ ότι θα βρίσκονται στην Ελλάδα 
εντός του Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τυχόν καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται σε επιμέρους εργοτάξια, όπου υλοποιούνται 
πρόδρομες εργασίες, εκτιμώ ότι θα είμαστε σε θέση να τις καλύ-
ψουμε αργότερα», τόνισε ο κ. Μιτζάλης. 
Με τη σειρά του, ο κ. Ιωάννου εμφανίστηκε αισιόδοξος για την 
πορεία του ομίλου Αβαξ στο μέλλον, τονίζοντας ότι «έχουμε 
βάλει τις βάσεις για επίτευξη σημαντικά υψηλότερης κερδοφο-
ρίας τα επόμενα χρόνια, καθώς οι νέες συμβάσεις που έχουμε 
υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουμε, αφορούν έργα όπου 
το ποσοστό των εκπτώσεων είναι πολύ χαμηλότερο, συγκριτικά 
με το πρόσφατο παρελθόν». 
Το σημερινό ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων και προς 
υπογραφή συμβάσεων υπολογίζεται σε 2,2 δισ. ευρώ (από 
1,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021), ενώ η εισηγμένη έχει πλέον 
περαιτέρω ρευστότητα της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ, από το 
κεφαλαιακό κέρδος που αποκόμισε από την πρόσφατη πώληση 
του πακέτου έργων ΑΠΕ της θυγατρικής Volterra. 
Εκτός από τα έργα υποδομής στο Ελληνικό, μεταξύ των νέων 
διαγωνισμών, στους οποίους έχει μειοδοτήσει η Αβαξ, περι-
λαμβάνονται το έργο ΣΔΙΤ, ύψους 370 εκατ. ευρώ για την κα-
τασκευή, εκμετάλλευση και συντήρηση της Νέας Ανατολικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, σε κοινοπραξία με τον 

Ετοιμάζονται για δελτίο. Τι ισχύει στην υπόλοιπη 
Ευρώπη
Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν σχέδια για τη διαχείρι-
ση της παροχής φυσικού αερίου ακόμη σε περίπτωση διακοπής 
των ροών ρωσικού φυσικού αερίου μετά τον περιορισμό της 
παροχής μέσω του αγωγού Nord Stream 1. Η παροχή ρωσικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού μειώθηκε 
την περασμένη εβδομάδα, με τη Μόσχα να ισχυρίζεται ότι οι 
καθυστερήσεις στις επισκευές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
αναστολή όλων των ροών. Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών 
χαρακτήρισε το αέριο «δημόσιο αγαθό» και είπε ότι δεν μπορεί 
να αποκλειστεί η πιθανή επιβολή δελτίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει κανόνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση μιας διακο-
πής στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Καθορίζει τρία επίπεδα 
κρίσης: έγκαιρη προειδοποίηση, συναγερμό και έκτακτη ανά-
γκη. Απαιτείται από τα κράτη μέλη να έχουν καταρτίσει σχέδια 
για το πώς θα διαχειριστούν τον αντίκτυπο μιας διακοπής του 
εφοδιασμού στα τρία επίπεδα κρίσης. Κάθε χώρα προσπαθεί 
να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση με τον δικό της τρόπο: 
• ΑΥΣΤΡΙΑ: Η Αυστρία, η οποία λαμβάνει περίπου το 80% του 
φυσικού της αερίου από τη Ρωσία, έχει ενεργοποιήσει το πρώτο 
βήμα ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης τριών σταδίων. Εξετάζει 
επίσης μέτρα για τη διαφοροποίηση της παροχής φυσικού αερί-
ου και θα μετατρέψει μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με αέριο 
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. 
• ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Η χώρα, η οποία καλύπτει πάνω από το 90% των 
αναγκών της σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, συμφώνησε να 
αγοράσει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) των ΗΠΑ και έχει 
εντείνει τις συνομιλίες με το Αζερμπαϊτζάν για να αυξήσει τις πα-
ραδόσεις φυσικού αερίου. 
• ΤΣΕΧΙΑ: Η τσεχική εταιρεία κοινής ωφελείας CEZ ανακοίνωσε 
ότι αντικατέστησε τη μείωση των παραδόσεων φυσικού αερίου 
από τη ρωσική Gazprom με αγορές από άλλες πηγές. 
• ΔΑΝΙΑ: Η υπηρεσία Ενέργειας της Δανίας ανακοίνωσε ότι έχει 
ενεργοποιήσει το πρώτο βήμα ενός σχεδίου έκτακτης παροχής 
αερίου σε τρία στάδια. Ανέφερε ότι οι προμήθειες φυσικού 
αερίου είναι εγγυημένες προς το παρόν, αλλά προέτρεψε τους 
καταναλωτές και τις εταιρείες να μειώσουν την κατανάλωση. 
• ΓΑΛΛΙΑ: Τον Απρίλιο, η γαλλική εταιρεία εκμετάλλευσης δι-
κτύου μεταφοράς φυσικού αερίου GRTgaz γνωστοποίησε ότι 
έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα για τον περιορισμό της παροχής 

όμιλο Μυτιληναίου. Παράλληλα, ο όμιλος διεκδικεί πρόσθετες 
συμβάσεις έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων ύψους αρκετών 
δισ. ευρώ, όπως η νέα γενιά σιδηροδρομικών έργων που έχει 
προκηρύξει η ΕΡΓΟΣΕ (σε κοινοπραξία με την Alstom), συνολι-
κού προϋπολογισμού της τάξεως των 4 δισ. ευρώ, ενώ η εται-
ρεία συμμετέχει και στον διαγωνισμό για την παραχώρηση της 
εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού. 

Θέμα ημερών είναι η απόφαση της ΡΑΕ για το Wacc (απόδοση 
επενδεδυμένου κεφαλαίου) του ΑΔΜΗΕ περιόδου 2022-2025. 
Τις δύο πλευρές χωρίζει μεγάλη απόσταση σε σχέση με το ύψος 
του κρίσιμου αυτού μεγέθους για την ολοκλήρωση των εσωτε-
ρικών (νησιά) αλλά και διεθνών διασυνδέσεων που υλοποιεί ο 
ΑΔΜΗΕ, σε μια περίοδο που το δημοσιονομικό και χρηματοοι-
κονομικό περιβάλλον αλλάζει δραματικά. 
Ο ΑΔΜΗΕ πριν ακόμη φανούν το εύρος της ενεργειακής κρίσης 
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φυσικού αερίου στους πελάτες της, σε περίπτωση ελλείψεων. 
Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει εντολές μείωσης ή διακοπής της 
κατανάλωσης αερίου εντός δύο ωρών σε μεγάλους κατανα-
λωτές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυό της και να ζητά από 
τους διαχειριστές συστημάτων διανομής να κάνουν το ίδιο σε 
περίπτωση έλλειψης. 
• ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η Γερμανία, η οποία βασίζεται στη Ρωσία για το 
55% των αναγκών της σε φυσικό αέριο, έχει εισέλθει στη φάση 
2 του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Το «στάδιο συναγερμού» ξεκι-
νά όταν η κυβέρνηση βλέπει υψηλό κίνδυνο μακροπρόθεσμων 
ελλείψεων εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Τότε, θα παράσχει πι-
στωτική γραμμή 15 δισ. ευρώ για την πλήρωση εγκαταστάσε-
ων αποθήκευσης αερίου. Ένα μοντέλο δημοπρασίας φυσικού 
αερίου θα ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι ώστε να ενθαρρύνει τους 
βιομηχανικούς καταναλωτές φυσικού αερίου να εξοικονομή-
σουν φυσικό αέριο. 
• ΕΛΛΑΔΑ: Βάσει σχεδίου έκτακτης ανάγκης, η Ελλάδα, η οποία 
χρησιμοποιεί αέριο κυρίως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας, θα λάβει πρόσθετες ποσότητες LNG και θα αλλάξει τέσσερις 
μονάδες που λειτουργούν με φυσικό αέριο σε ντίζελ. Θα ενι-
σχύσει επίσης την εξόρυξη άνθρακα τα επόμενα δύο χρόνια ως 
προσωρινό μέτρο. 
• ΙΤΑΛΙΑ: Η Ιταλία ανακοίνωσε αρχικά μέτρα για την ενίσχυση 
της αποθήκευσης φυσικού αερίου και σχεδιάζει να μεγιστοποιή-
σει τη χρήση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, 
εάν χρειαστεί για εξοικονόμηση φυσικού αερίου. 
• ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Η Ολλανδία θα ενεργοποιήσει τη φάση έγκαιρης 
προειδοποίησης του σχεδίου της για την ενεργειακή κρίση και 
θα άρει το ανώτατο όριο στην παραγωγή από σταθμούς ηλε-
κτροπαραγωγής με καύση άνθρακα. Εισάγει το 15% του φυσι-
κού της αερίου από τη Ρωσία.
• ΠΟΛΩΝΙΑ: Σε περίπτωση κινδύνου για την ασφάλεια του εφο-
διασμού, το υπουργείο Κλίματος υποβάλλει επίσημη πρόταση 
στην κυβέρνηση για την επιβολή περιορισμών στη χρήση φυ-
σικού αερίου, επηρεάζοντας πρώτα τη βιομηχανία και προστα-
τεύοντας τα νοικοκυριά.
• ΣΟΥΗΔΙΑ: Η Σουηδία έχει επίσης ενεργοποιήσει το πρώτο στά-
διο του τριμερούς σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΟ wACC ΤΟΥ 
ΑΔΜΗΕ 
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ΣΕΛΙΔΕΣ 21,25                                                  24/06/2022
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΤΣΙΛΗ: ΑΝΑβΟΛΗ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

βΑΡΚΕΛΩΝΗ: ΦΡΕΝΟ ΣΕ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ AIRbNb 
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Μετατίθεται για έναν ακόμη μήνα ο χρόνος έναρξης της λει-
τουργίας των 6 νέων Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛΚΕ) και των 2 
Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης. 
Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή 
(υπ’ αριθμόν Δ. ΟΡΓΑ 1054165 ΕΞ 2022/20.06.2022), αντί της 
27ης Ιουνίου 2022 ορίζεται η 29η Ιουλίου 2022 ως χρόνος 
έναρξης λειτουργίας: 
• των έξι Περιφερειακών Ελεγκτικών Υπηρεσιών, επιπέδου Δι-
εύθυνσης, με τίτλους «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. 
Αττικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», 
«3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «4ο Ελε-
γκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο Ελεγκτικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» και «2ο 
Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» 
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ). 
• Της Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύ-
θυνσης, με τίτλο «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) 
Θεσσαλονίκης» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. 
• Της μετονομασίας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (ΚΕΟΦ) 
Αττικής, σε Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) Αττι-
κής.

Οι τουρίστες αγαπούν τη Βαρκελώνη, όμως η ισπανική πόλη 
ασφυκτιά από τον υπερτουρισμό που επανέρχεται μαζί με τις 
μεταπανδημικές ορδές επισκεπτών. Η κυβέρνηση της Κατα-
λονίας αποφάσισε να αντιμετωπίσει την αναγέννηση του μα-
ζικού τουρισμού κι έτσι οι Αρχές της Βαρκελώνης επιβάλλουν 
περιορισμούς στον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων που θα 
μπορούν να μπαίνουν στο λιμάνι της πόλης. 
Μόνο τον Μάιο 125 κρουαζιερόπλοια βρίσκονταν στο λιμάνι 
της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ισπανίας, που δέχεται 
τρομερές πιέσεις από τον όγκο των τουριστών και των κρου-
ζιερόπλοιων. Το 2019 η πόλη υπέστη πλήγμα εξαιτίας του ρε-
κόρ μόλυνσης που της προκάλεσαν τα ογκώδη πλοία, καθώς 
ρυπαίνουν με διοξείδιο του θείου και οξείδιο του αζώτου. 
Απόβαση 
Το 2019, περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες αποβιβάστηκαν 
στην πόλη, με τον αριθμό των επισκεπτών της καθημερινής 
κρουαζιέρας να ξεπερνά τους 10.000 για 139 ημέρες το χρό-
νο. Η κίνηση μειώθηκε κατά 90% το 2020, αλλά ανέβηκε στις 
521.000 το 2021. Το 2022 προβλέπεται να αυξηθεί ξανά. 
Η δήμαρχος της Βαρκελώνης, Αντα Κολάου, θέλει να περιο-
ρίσει τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας που αποβιβά-
ζονται κάθε μέρα. Ισχυρίζεται ότι, από τα 3,1 εκατομμύρια 
επισκέπτες που έφτασαν το 2019, το 40% πέρασε λιγότερο 
από τέσσερις ώρες στην πόλη. Οι τουρίστες κρουαζιέρας, λέει, 
επισκέπτονται τις ίδιες τοποθεσίες κάθε φορά και τείνουν να 
μην επενδύουν πολλά χρήματα στην τοπική οικονομία. Το 
λιμάνι της Βαρκελώνης, ωστόσο, είναι εκτός δικαιοδοσίας της. 
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες γύρω 
από τα μέτρα που σκοπεύουν να προωθήσουν οι τοπικές 
Αρχές, ωστόσο προκρίνεται η επιβολή κομίστρου για τους 
επιβάτες κρουαζιερόπλοιων ή ο περιορισμός στον αριθμό 
των κρουαζιερόπλοιων που ελλιμενίζονται στο λιμάνι της 
Βαρκελώνης. 
Άλλωστε, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν οι τοπικές 
κοινότητες και επιχειρήσεις, οι δημοτικές Αρχές έχουν ήδη 
απαγορεύσει την ανέγερση νέων ξενοδοχείων στο κέντρο 
της Βαρκελώνης και έχουν λάβει μέτρα για να μειώσουν τον 

και οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό, τον Οκτώβριο του 2021 
εισηγήθηκε στη ΡΑΕ Wacc 7,5% υπολογίζοντας τις δύο βασικές 
παραμέτρους διαμόρφωσής του, δηλαδή το κόστος δανεισμού 
και τη διαφορά γερμανικού - ελληνικού ομολόγου στη βάση 
των μέχρι τότε δεδομένων για την εξέλιξή τους. Με την τροπή 
που έχουν πάρει τα πράγματα μετά τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία, οι δείκτες αυτοί έχουν επιδεινωθεί και σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ, το Wacc διαμορφώνεται πλέον σε 
πάνω από 8,5%. Με αυτά τα δεδομένα, ο ΑΔΜΗΕ υποστηρίζει 
ότι το 7,5% είναι το ελάχιστο ύψος Wacc που θα πρέπει να δοθεί 
για την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμ-
ματος ύψους 5 δισ. έως το 2030. Το κόστος των δανείων από τις 
εμπορικές τράπεζες έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2021 (4,5% 
από 2,5%), ενώ γύρω στο 3,5% διαμορφώνεται και το κόστος 
δανεισμού της ΕΤΕπ. Η ΡΑΕ βλέπει τα πράγματα από την οπτική 
της προστασίας του καταναλωτή, αφού το Wacc αποτελεί βασι-
κή συνιστώσα του καθορισμού του ετήσιου ρυθμιζόμενου εσό-
δου που ανακτά ο διαχειριστής από τους καταναλωτές μέσω της 
χρέωσης χρήσης συστήματος στους λογαριασμούς ρεύματος. 
Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικότερες επιβαρύνσεις από 
τις υψηλές τιμές, φέρεται να «ψαλιδίζει» το Wacc κάτω από το 
7% καταφεύγοντας σε πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία 
του χρηματοοικονομικού κόστους σε βάθος τετραετίας. Η πλευ-
ρά του ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι η μία μονάδα διαφορά στο Wacc θα 
επιβαρύνει τον καταναλωτή με μόλις 2 ευρώ τη μεγαβατώρα. 
Τη διένεξη των δύο πλευρών παρακολουθούν στενά και τα συ-
ναρμόδια υπουργεία αλλά και το Μαξίμου, ζυγίζοντας αφενός 
τις επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές και τον δυσανάλογο 
του μεγέθους τους πολιτικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν 
στην παρούσα συγκυρία των υψηλών τιμών και της άτυπης 
προεκλογικής περιόδου και αφετέρου το διακύβευμα φρενα-
ρίσματος των σημαντικών υποδομών που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, 
τη στιγμή μάλιστα που καλείται να επιταχύνει λόγω ενεργειακής 
μετάβασης και απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι 
αποφάσεις θα ληφθούν από την Ολομέλεια της ΡΑΕ και θα κρι-
θούν σε μεγάλο βαθμό και από τη συνέχεια των συζητήσεων 
μεταξύ των δύο μερών.

Μια πλήρη εικόνα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας από ΑΠΕ σε ημερήσια βάση στην Ευρώπη θα έχουν οι 
καταναλωτές και οι συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά 
μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Στη διεύθυνση https://
www.rae. gr/mapape-graph/ θα μπορούν να βλέπουν τέσ-
σερις Ευρωπαϊκούς Χάρτες στους οποίους θα καταγράφονται 
ημερησίως, για τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, τα παρα-
κάτω δεδομένα: το ποσοστό διείσδυσης της συνολικής πα-
ραγωγής από ΑΠΕ ως προς την εγχώρια ζήτηση φορτίου, η 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από το σύνολο 
των εγκατεστημένων ΑΠΕ, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 
παραγόμενης από φωτοβολταϊκά συστήματα και η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από αιολικά συστήματα. 
Οι Ευρωπαϊκοί Χάρτες, που έχουν αναρτηθεί από χθες, απο-
τελούν συνεργασία της ΡΑΕ με την ερευνητική ομάδα Smart 
RUE του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του ΕΜΠ.

αριθμό των διαμερισμάτων και κατοικιών που εντάσσονται 
στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb. Όπως ση-
μειώνει η «Guardian», η Κολάου τους έχει βάλει έμμεσα στο 
στόχαστρο, δίνοντας έμφαση σε περίπου 6.000 τουριστικά 
διαμερίσματα που δεν διαθέτουν σχετική άδεια. 
Η Βαρκελώνη δεν είναι η μοναδική πόλη που βιώνει τις συ-
νέπειες του μαζικού τουρισμού και λαμβάνει μέτρα για να τον 
θέσει υπό έλεγχο. Το Bloomberg υπενθυμίζει ότι οι Βαλεαρί-
δες Νήσοι έχουν υιοθετήσει σχετική νομοθεσία από τον Μάιο 
ώστε να περιορίζονται μόλις στα τρία πλοία μέσα στο λιμάνι 
της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, με χωρητικότητα μόλις 5.000 επι-
βατών. Έχει ήδη απαγορεύσει την ανέγερση νέων ξενοδο-
χείων στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για μια τακτική στην 
οποία έχουν καταφύγει και άλλες ιστορικές και τουριστικές 
πόλεις της Ευρώπης. 
Το 2021 , το λιμάνι της Βενετίας απαγόρευσε την είσοδο 
μεγάλων πλοίων στη λιμνοθάλασσα, ενώ ανάλογους περιο-
ρισμούς έχουν επίσης θεσμοθετήσει οι Αρχές του Ντουμπρό-
βνικ, της Σαντορίνης, του Δουβλίνου και της Μπριζ


