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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, στο Κέντρο 
Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (αίθουσα «Φάρος»), 
πραγματοποιείται το Συνέδριο «Green Deal Greece 2022», 
με τίτλο «Προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες, σήμερα, για τον 
πράσινο μετασχηματισμό». Το Συνέδριο, που διοργανώνει 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το 
economix.gr, τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων 
και των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και Τουρισμού, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Στις εργασίες του Συνεδρίου, που διοργανώνεται για δεύτερη 
συνεχή χρονιά και εξελίσσεται πλέον σε σημείο αναφοράς στον 
δημόσιο διάλογο για όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τον 
πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, θα δώσουν 
το παρόν διακεκριμένοι θεσμικοί ομιλητές μεταξύ των οποίων 
Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς της Κυβέρνησης, 

ανώτατα στελέχη Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, καθώς 
και εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό κόσμο 
της χώρας.
Εν όψει του «Green Deal Greece 2022», ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, 
κ. Γιώργος Στασινός, τόνισε ότι: «Αντιμετωπίζουμε αυτήν την 
περίοδο σοβαρές κρίσεις, όπως ένας πόλεμος στην Ευρώπη, 
μια πανδημία που επιμένει και ένα νέο πληθωριστικό κύμα μετά 
από πολλά χρόνια. Ταυτόχρονα όμως έχουμε μπροστά μας την 
πρόκληση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της 
χώρας με τις ευκαιρίες που δημιουργεί μια μοναδική χρηματο-
δοτική συγκυρία, με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και το νέο ΕΣΠΑ. Ευκαιρίες που πρέπει να συνδυαστούν με με-
ταρρυθμίσεις που άργησαν πολύ. Συζητούμε δημόσια για όλα 
αυτά και το τι πρέπει να γίνει με εκπροσώπους του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, αναδεικνύοντας το θεσμικό ρόλο του ΤΕΕ για 
διάλογο ουσίας».
Το διήμερο συνέδριο Green Deal Greece 2022» περιλαμβάνει 
ένα μεγάλο εύρος εξαιρετικά επίκαιρων θεματικών ενοτήτων 
όπως το ΕΣΠΑ ως εργαλείο ανάπτυξης και συνοχής, ο ρόλος του 
ιδιωτικού τομέα στις πράσινες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις, 
η ψηφιοποίηση στο real estate, τα πράσινα κτίρια και η εξοι-
κονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή ασφάλεια, οι Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, η απολιγνιτοποίηση, η ενεργειακή μετάβαση, 
η ηλεκτροκίνηση και οι πράσινες υποδομές. Επίσης, στην ατζέ-
ντα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται θέματα όπως η κλιματική 
κρίση και η γαλάζια οικονομία, οι «έξυπνες» μεταφορές, ο τουρι-
σμός, η βιώσιμη αγροτική παραγωγή και η κτηνοτροφία. Στην 
«καρδιά» της συζήτησης θα βρεθεί, ασφαλώς, το στοίχημα του 
Ταμείου Ανάκαμψης και των «πράσινων» επενδύσεων, αλλά 
και οι νέου τύπου απειλές που έχουν κάνει την εμφάνισή τους 
στο διεθνές στερέωμα. Αναλυτικά στη σελ 3

Υπογράφηκε στις 24/06 η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και της ένωσης εταιρι-
ών «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. – KANTOR Α.Ε.», με την οποία το ΤΕΕ 
αναθέτει την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμ-
βούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021».
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) αποτελεί τον Φορέα Υλο-
ποίησης του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021». Στα πλαίσια 
του έργου αυτό επιχειρείται μια ευρείας κλίμακας προσπάθεια 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και πολυκατοικίες σε όλη τη 

χώρα. Το πρόγραμμα στον τρέχοντα κύκλο έχει προϋπολογισμό 
δημοσίας δαπάνης 632 εκατομμύρια ευρώ  και απευθύνεται σε 
όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, με έμφαση και υψηλά ποσοστά 
ενίσχυσης στα αδύναμα νοικοκυριά. Παράλληλα από την υλοποί-
ηση των παρεμβάσεων που θα ξεπεράσουν σε ύψος το 1 δις ευρώ 
αναμένεται σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα αλλά 
και των μηχανικών σε όλη τη χώρα. 
Αναλυτικά στη σελ 4

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ «GREEN DEAL GREECE 2022», 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ
Για 2η συνεχόμενη χρονιά στο ΚΠΙΣΝ
Ολόκληρο το πρόγραμμα - Πληροφορίες για τη διαδικτυακή μετάδοση 
Γ. Στασινός: Συζητούμε με εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την πρόκληση του 
πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜβΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»
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H Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε 
συνεργασία με την International Solid Waste Association 
(ISWA) διοργανώνει το 7o Συνέδριο της με τίτλο “Επιτά-
χυνση της Μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία Ευκαιρίες 
& Κίνδυνοι”, στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην 
Αθήνα, στα ιστορικά κτίρια του ΕΜΠ.
Η Οργανωτική Επιτροπή του 7ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ 
έλαβε την απόφαση να παρατείνει την ημερομηνία υπο-
βολής περίληψης για συμμετοχή στο συνέδριο.
Η νέα τελική προθεσμία υποβολής περίληψης για 
συμμετοχή στο συνέδριο είναι η 8η Ιουλίου 2022.
Το Συνέδριο θα εστιάσει στις πρωτοβουλίες και δράσεις 
επιτάχυνσης της μετάβασης στην κυκλική Οικονομία, 
στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στη μείωση των πλα-
στικών μιας χρήσης, στη Διαχείριση των Αποβλήτων, στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής και ειδικότερα στις 
νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό 
και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης, τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό στην Κυκλική Οικονομία και στα 
χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων, όπως 
μπορείτε να δείτε και αναλυτικά πιο κάτω. Η επικοινωνία 
μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) κυκλικής 
οικονομίας στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ 

εφαρμοσμένης έρευνας και των επιχειρήσεων και φορέων 
αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.
Οι Άξονες της Θεματολογίας:
• Νομοθεσία- Διακυβέρνηση
• Ιεραρχία Διαχείρισης
• Τεχνολογίες
• Ειδικοί Τομείς
• Εργαλεία
• Θεματικός Διάλογος-Διαβούλευση
Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στη 
γραμματεία του Συνεδρίου έως την 1η Αυγούστου 2022.
Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν στο συ-
νέδριο είτε ως προφορικές ανακοινώσεις, είτε ως πόστερ, 
ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν και στρογγυλά τραπέζια 
με βάση την παραπάνω θεματολογία. Όλες οι εργασίες και 
οι συζητήσεις θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνε-
δρίου.
Για να δείτε την αναλυτική Θεματολογία του Συνεδρίου: 
https://conference2022.eedsa.gr/el/Events/7th-eedsa-conference/WebApp/Live/thematologia
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://conference2022.eedsa.gr/el/Events/7th-eedsa-conference/WebApp/Live/home
Υποβολή εργασιών: 
https://conference2022.eedsa.gr/el/Events/7th-eedsa-conference/WebApp/Live/submit_papers

Η έκθεση Metal Machinery, η επαγγελματική έκθεση για τα 
μηχανήματα και τις τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου, το 
βιομηχανικό εξοπλισμό και τη βιομηχανική υπεργολαβία 
που είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 5 - 7 Νοεμβρίου 
2021, θα πραγματοποιηθεί στις 5 έως 8 Οκτωβρίου 
2023 στο Metropolitan EXPO. 

Η είσοδος στην Metal Machinery είναι ελεύθερη και μόνο 
για επαγγελματίες, που είτε θα πρέπει να προεγγραφούν, 
είτε να δηλώσουν τα στοιχεία τους στη reception.
Περισσότερες πληροφορίες: https://metalmachinery.gr/

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με την Γενική 
Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικα-
σιών διοργανώνουν την Πέμπτη 30 Ιουνίου στις 11.00 στο 
ξενοδοχείο King George, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά 
με την έλλειψη των ψηφιακών δεξιοτήτων και τους κινδύνους του 
ψηφιακού χάσματος για την ανάπτυξη της οικονομίας. 
Η συζήτηση θα διεξαχθεί με αφορμή έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό 
του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών και με την υποστήριξη της 
Microsoft για τις ελλείψεις ψηφιακών δεξιοτήτων στον εργασιακό 
τομέα, τα αποτελέσματα της οποία θα παρουσιαστούν στον πλαί-
σιο της εκδήλωσης. 
Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος οι αρμόδιοι Υπουργοί Κωστής 
Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Μάκης Βορίδης, Υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Τσακίρης, Υφυ-
πουργός Αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το  Εταιρικό 
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης οι οποίοι θα καταθέσουν 
τις προτεραιότητες και τις ενέργειες που αναλαμβάνει η Πολιτεία 
για ψηφιακή αναβάθμιση στον εργασιακό τομέα. Στη συζήτηση 
για τις νέες δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας θα συμ-
μετάσχει επίσης ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και  Απλούστευσης Διαδικασιών. 
Στη συζήτηση θα συμμετέχουν Πρυτάνεις από τα μεγαλύτερα 
Πανεπιστήμια της χώρας και CEOs, επικεφαλής τεχνολογίας και 
ανθρώπινου δυναμικού από εταιρείες που αποτελούν μεγάλους 
εργοδότες της χώρα όπως τράπεζες, τεχνολογικές καθώς και 
ενεργειακές εταιρείες. 
Στόχο της εκδήλωσης αποτελεί η ενίσχυση και συνεργασία μετα-
ξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προκειμένου να ενεργοποιηθεί 
ο μηχανισμός για την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων 
ψηφιακών δεξιοτήτων για την επανακατάρτιση του ανθρώπινου 
δυναμικού και την ανάπτυξη της οικονομίας εν γένει.

ΣΥζΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ψΗΦΙΑΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ

ΕΚΘΕΣΗ MEtAL MAChINERY 

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 2022 Συνέδριο: «GREEN DEAL GREECE 2022»
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε 
συνεργασία με το economix.gr

25-29 Ιουλίου 2022
Ετήσιο Συνέδριο AESOP 2022 & PhD 
Workshop

https://aesop2022.publicon.ee/en/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
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Την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, στο Κέντρο 
Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (αίθουσα «Φάρος»), 
πραγματοποιείται το Συνέδριο «Green Deal Greece 2022», με τίτλο 
«Προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες, σήμερα, για τον πράσινο μετα-
σχηματισμό». Το Συνέδριο, που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το economix.gr, τελεί υπό 
την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και των Υπουργείων Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και του Κέντρου Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Στις εργασίες του Συνεδρίου, που διοργανώνεται για δεύτερη συνε-
χή χρονιά και εξελίσσεται πλέον σε σημείο αναφοράς στον δημόσιο 
διάλογο για όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τον πράσινο 
και ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, θα δώσουν το παρόν 
διακεκριμένοι θεσμικοί ομιλητές μεταξύ των οποίων Υπουργοί, 
Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέ-
χη Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι 

από τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
Εν όψει του «Green Deal Greece 2022», ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. 
Γιώργος Στασινός, τόνισε ότι: «Αντιμετωπίζουμε αυτήν την περίοδο 
σοβαρές κρίσεις, όπως ένας πόλεμος στην Ευρώπη, μια πανδη-
μία που επιμένει και ένα νέο πληθωριστικό κύμα μετά από πολλά 
χρόνια. Ταυτόχρονα όμως έχουμε μπροστά μας την πρόκληση του 
πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας με τις ευκαι-
ρίες που δημιουργεί μια μοναδική χρηματοδοτική συγκυρία, με το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ. Ευκαιρίες 
που πρέπει να συνδυαστούν με μεταρρυθμίσεις που άργησαν 
πολύ. Συζητούμε δημόσια για όλα αυτά και το τι πρέπει να γίνει με 
εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναδεικνύοντας 
το θεσμικό ρόλο του ΤΕΕ για διάλογο ουσίας».
Το διήμερο συνέδριο Green Deal Greece 2022» περιλαμβάνει ένα 
μεγάλο εύρος εξαιρετικά επίκαιρων θεματικών ενοτήτων όπως το 
ΕΣΠΑ ως εργαλείο ανάπτυξης και συνοχής, ο ρόλος του ιδιωτικού 
τομέα στις πράσινες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις, η ψηφιοποί-
ηση στο real estate, τα πράσινα κτίρια και η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, η ενεργειακή ασφάλεια, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η 

απολιγνιτοποίηση, η ενεργειακή μετάβαση, η ηλεκτροκίνηση και οι 
πράσινες υποδομές. Επίσης, στην ατζέντα του Συνεδρίου περιλαμ-
βάνονται θέματα όπως η κλιματική κρίση και η γαλάζια οικονομία, 
οι «έξυπνες» μεταφορές, ο τουρισμός, η βιώσιμη αγροτική παρα-
γωγή και η κτηνοτροφία. Στην «καρδιά» της συζήτησης θα βρεθεί, 
ασφαλώς, το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης και των «πράσι-
νων» επενδύσεων, αλλά και οι νέου τύπου απειλές που έχουν κάνει 
την εμφάνισή τους στο διεθνές στερέωμα.
Το διήμερο συνέδριο διοργανώνεται σε υβριδική μορφή, με φυ-
σική παρουσία μόνο των ομιλητών και των προσκεκλημένων και 
με ελεύθερη διαδικτυακή μετάδοση και παρακολούθηση από τα 
κανάλια του ΤΕΕ και του ΑΠΕ-ΜΠΕ στο youtube και στις ιστοσε-
λίδες των διοργανωτών. Platinum χορηγοί του συνεδρίου είναι 
οι εταιρείες: ΔΕΗ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, INTRAKAT, 
ΜΥΤΙLINEOS. Το συνέδριο υποστηρίζει πληθώρα εταιρειών και φο-
ρέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εκπρόσωποι των οποίων 
θα συμμετέχουν στις εργασίες του. Η ιστοσελίδα του συνεδρίου, 
διαθέσιμη από την έναρξη του συνεδρίου, είναι:
https://greendealgreece22.economix.gr

1h ΗΜΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
10:30 ΕΝΑΡΞΗ 
Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρόεδρος, Βουλή των Ελλήνων 
11:00 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Γιώργος Ν. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ
Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός – Εκπρόσωπος Κυβέρνησης 
(tbc)
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥζΗΤΗΣΕΙΣ
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ
11:30 Απολιγνιτοποίηση / Ενεργειακή ασφάλεια
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ:
Κώστας Σκρέκας, Υπουργός, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
12:00 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Ενεργειακή Μετάβαση
Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πό-
ρων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος, ΡΑΕ (tbc)
Γιώργος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ-
ΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΝΕΧ GROUP)
Σπυρίδων Οικονόμου, Πρόεδρος, ΚΑΠΕ
Γιώργος Αγραφιώτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Γιάννης Καρύδας, Chief Executive Officer Renewables and Energy 
Storage, COPELOUZOS GROUP
Θοδωρής Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΡΩΣΥΜ-
ΒΟΥΛΟΙ
β’ ΕΝΟΤΗΤΑ
15:00 Προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης στην Ελλάδα και η σημασία 
ενός Σύγχρονου και Αποτελεσματικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ:
Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας (VIDEO)
15:15 Βιώσιμες Υποδομές και Μεταφορές
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ:
Κώστας Αχ. Καραμανλής, Υπουργός, Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών
15:30 Πράσινες Μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση – Βιώσιμη Κινητικότητα
ΟΜΙΛΙΑ: Μιχάλης Παπαδόπουλος, Υφυπουργός Μεταφορών, Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών
Γιάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών
Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματεία Χω-
ρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ
Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΣΥ
Δημήτρης Κατσώχης, Senior Manager, PLANET
Εκπρόσωπος, ΚΕΔΕ
16:30 Οι Προκλήσεις της Γαλάζιας Οικονομίας

Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (tbc)
17:00 Πράσινες Υποδομές
ΟΜΙΛΙΑ: Γιώργος Καραγιάννης, Υφυπουργός Υποδομών, Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών
Δημήτρης Παπαγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & 
Υποδομών, Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Χρήστος Βίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΡΓΟΣΕ
Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, AVAX
Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος, ΑΚΤΩΡ
Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΝΤRΑΚΑΤ
Παναγιώτης Γαρδελίνος, Γενικός Διευθυντής Tομέα Έργων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, ΜΥΤΙLINEOS
Αργυρώ Ψαλτάκου, Αντιπρόεδρος, ΤΕΚΑΛ
Βασίλης Κοτρώνης, Πρόεδρος, ΔΕΔΑ
Κώστας Καλέργης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΡΟΪΚΟΣ Σύμ-
βουλοι Μηχανικοί
18:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός, Υπουργείο Τουρισμού
2h ΗΜΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
10:30 Έναρξη – Επίσημες Ομιλίες
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Αλέξης Τσίπρας, Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης – Πρόεδρος 
ΣΥΡΙΖΑ (tbc)
Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός, Υπουργείο Οικονομικών
Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥζΗΤΗΣΕΙΣ
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ
11:00 Η Ψηφιοποίηση Καταλύτης για Βιώσιμες Πόλεις
Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρόεδρος, ΕΕΤΤ
Θοδωρής Καριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διονύσης Μαντάς, ICT Sales – Head of Smart Cities, OTE Group
Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Public Sector & ICT Executive Director, NOVA 
– WIND
Αριστόδημος Θωμόπουλος, Αντιπρόεδρος – Partner, DBC DIADIKASIA
Εκπρόσωπος, ΚΕΔΕ (tbc)
12:00 Η Αλλαγή στο Χώρο των Ακινήτων Μέσα από Ψηφιακά Εργαλεία
Νίκος Ταγαράς, Υφυπουργός, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
12:15 Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης ως Καταλύτης Μετασχηματισμού της 
Χώρας
Παρουσίαση (VIDEO) 
12:30 Πράσινα Κτίρια και Αστικές Αναπλάσεις – το Νέο Ευρωπαϊκό 
Μπάουχάους

Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Χρόνης Ακριτίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ALUMIL
Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Chief Investment Officer, LAMDA 
DEVELOPMENT
Φώτης Γιόφτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος, TEN BRINKE
Δρ. Λάμπρος Πυργιώτης, Γενικός Διευθυντής, ΚΑΠΕ
Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας
Κώστας Καρατσώλης, Δικηγόρος, DTK LAW FIRM
Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Πρόεδρος, ΣΕΓΜ
14:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα
β’ ΕΝΟΤΗΤΑ
15:00 Το Ταμείο Ανάκαμψης ως Καταλύτης Πράσινου και Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Θόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουρ-
γός, Υπουργείο Οικονομικών
15:15 Το ΕΣΠΑ ως Εργαλείο Ανάπτυξης και Συνοχής
Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσε-
ων, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
16:00 Πράσινες Χρηματοδοτήσεις & Επενδύσεις: ο Ρόλος του Ιδιωτικού 
Τομέα (το Αναπτυξιακό Άλμα και τα κριτήρια ESG)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός, 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ορέστης Καβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & 
ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος, ΤΜΕΔΕ & ATTICA BANK
Χρήστος Κώνστας, Εκτελεστικός Γραμματέας, Ένωση Βιομηχανιών 
Ηλιακής Ενέργειας
Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Εθνικός Συντονιστής, Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 
για το Κλίμα (European Climate Pact)
17:00 Βιώσιμη Αγροτική Παραγωγή – Πράσινη Γεωργία και Κτηνο-
τροφία
Γιώργος Γεωργαντάς, Υπουργός, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (tbc)
17:30 Η Πιστοποίηση ως Επιταχυντής του Πράσινου Μετασχηματισμού
Κώστας Κούρταλης, Πρόεδρος, ΕΣΥΔ
Ιωάννης Μπερτσάτος, Πρόεδρος ΔΣ, HELLASCERT
Σάββας Πελτέκης, Διευθύνων Σύμβουλος, TUV HELLAS
HELLASLAB, εκπρόσωπος
18:30 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος, ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής
Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ «GREEN DEAL GREECE 2022», 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ
Για 2η συνεχόμενη χρονιά στο ΚΠΙΣΝ
Ολόκληρο το πρόγραμμα - Πληροφορίες για τη διαδικτυακή μετάδοση 
Γ. Στασινός: Συζητούμε με εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την πρόκληση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΡΟΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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Τη διαδικασία ένταξης στο Σχέδιο Πόλης των τελευταίων τριών, 
εκτός σχεδίου, περιοχών του Γέρακα, ξεκίνησε ο δήμος Παλλήνης. 
Έτσι, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση της 
ιδιωτικής περιουσίας, καθώς και για την υλοποίηση εκτεταμένων 
έργων υποδομής σε αυτές τις τρεις περιοχές, ώστε να βελτιωθεί η 
λειτουργία της πόλης και το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων.

Η δημοτική Αρχή προχώρησε στην ανάρτηση της Πολεοδομικής 
Μελέτης ένταξης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 2 (Κέντρο), 5 
(Μπαλάνα) και 6 (Δέση). Η Πολεοδομική Μελέτη αποτελεί έργο 
των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου και θα παραμείνει αναρτη-
μένη έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 για την υποβολή 
πιθανών ενστάσεων. 

Παράλληλα, ο δήμος Παλλήνης ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει 
στην ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής για την ένταξη των 
εκτός σχεδίου περιοχών της δημοτικής ενότητας Ανθούσας, κα-
θώς και των εκκρεμών μελετών των εκτός σχεδίου περιοχών της 
δημοτικής ενότητας Παλλήνης.

Ένα σημαντικό έργο ανάπλασης θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο 
Σαρωνικού. Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, εγκρίθηκε η 
χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση λεωφόρου Καραμανλή 
Κοινότητας Αναβύσσου, κεντρικής πλατείας Παλαιάς Φώκαιας 
και τμήματος παραλιακού μετώπου» από το πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για έργο που αφορά τη βελ-
τίωση της κυκλοφορίας οχημάτων επί της λεωφόρου Καραμαν-
λή και των παραπλεύρων οδών στην κοινότητα Αναβύσσου, 
καθώς και τη βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών παράπλευ-
ρα σε αυτό τον οδικό άξονα. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμ-
βάνεται επίσης η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Παλαιάς 
Φώκαιας, καθώς και το παραλιακό μέτωπο, στην περιοχή που 
βρίσκεται πλησίον της πλατείας και της λεωφόρου. Ο σχεδιασμός 
αφορά σε δράσεις αστικής ανάπτυξης και περιλαμβάνει ανά-
πλαση πεζοδρομίων, οδοστρώματος, νησίδων κυκλοφορίας 
και ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων, που βρίσκονται στην υπό 
ανάπλαση περιοχή.

Σχετικά με τη λεωφόρο Καραμανλή, επιδίωξη είναι η δημιουργία 
ενός δρόμου στον οποίο θα συνυπάρχουν με ασφάλεια τα αυ-
τοκίνητα, τα ποδήλατα και οι πεζοί, η κίνηση, η στάση και ο πε-
ρίπατος. Με τη μείωση του πλάτους του δρόμου επιδιώκεται να 
επιτευχθεί μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων, 
ενώ εξασφαλίζεται περισσότερος χώρος για τους πεζούς και τα 
ποδήλατα. Παράλληλα εξασφαλίζονται αρκετές θέσεις στάθμευ-
σης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Η πλατεία της Παλαιάς Φώκαιας ανήκει στην περιοχή επέμβασης, 
καθώς κι ένα τμήμα της παραλίας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε αυτό. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια να ενοποιηθεί 
μορφολογικά το υπό διαμόρφωση τμήμα του αστικού ιστού με 
το πρόσφατα διαμορφωμένο, ανοίγοντας παράλληλα με αυτό 
τον τρόπο μια οπτική της νέας πλατείας προς τη θάλασσα.
Σε όλη την υπό ανάπλαση περιοχή θα τοποθετηθούν φωτισμός, 
σήμανση, κάδοι και παγκάκια, θα επιστρωθούν κατάλληλα υλικά 
και θα διασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής κίνηση πεζών και πο-
δηλατιστών. Η αισθητική των παρεμβάσεων, η επιλογή των υλι-

κών, των χρωμάτων, των στοιχείων εξοπλισμού, αλλά και των 
δέντρων και φυτών, θα είναι προσαρμοσμένη στον χαρακτήρα 
της περιοχής και του τοπίου και θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
και λειτουργικότητας.
«Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο που αναμένεται ν’ αλλάξει την όψη 
όλης της περιοχής», δήλωσε ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος 
Φιλίππου και συνέχισε: «Πρόκειται για ένα έργο που εκτείνεται 
σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων, από την Ανάβυσσο έως την Παλαιά 
Φώκαια, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής με 
πεζοδρομήσεις, χώρους αναψυχής, ποδηλατόδρομο και περιπά-
τους και θα ενισχύσει την τοπική αγορά, ιδιαίτερα τους καλοκαι-
ρινούς μήνες, που επισκέπτονται τις δύο κοινότητες κάτοικοι των 
γειτονικών δήμων, αλλά και όλου του λεκανοπεδίου της Αθήνας. 
Κύρια επιδίωξη της παρέμβασης είναι η ανάπτυξη της περιοχής 
ανάπλασης, η ανάδειξη της ομορφιάς της, η προσέλκυση τουρι-
σμού, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και η εξυ-
πηρέτηση πεζών και οχημάτων με ασφάλεια».

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΕ ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  

Υπογράφηκε στις 24/06 η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και της ένωσης εταιρι-
ών «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. – KANTOR Α.Ε.», με την οποία το ΤΕΕ 
αναθέτει την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμ-
βούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021».
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) αποτελεί τον Φορέα Υλο-
ποίησης του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021». Στα πλαίσια 
του έργου αυτό επιχειρείται μια ευρείας κλίμακας προσπάθεια 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και πολυκατοικίες σε όλη τη 
χώρα. Το πρόγραμμα στον τρέχοντα κύκλο έχει προϋπολογισμό 
δημοσίας δαπάνης 632 εκατομμύρια ευρώ  και απευθύνεται σε 
όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, με έμφαση και υψηλά ποσο-
στά ενίσχυσης στα αδύναμα νοικοκυριά. Παράλληλα από την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα ξεπεράσουν σε ύψος το 1 
δις ευρώ αναμένεται σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού 
τομέα αλλά και των μηχανικών σε όλη τη χώρα. 
Στα πλαίσια του προγράμματος ανακοινώθηκαν από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 28/04 τα αρχικά αποτελέ-

σματα υποβολών μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμά-
των, βάσει των οποίων υποβλήθηκαν 87.246 αιτήσεις, εκ των 
οποίων οι 40.012 χαρακτηρίστηκαν ως αρχικά επιλέξιμες και οι 
47.234 ως επιλαχούσες. Για τις αρχικά επιλέξιμες αιτήσεις, στις 
20/5/2022 ξεκίνησε και η περίοδος υποβολής της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία λήγει στις 19/7/2022.
Όπως τονίζεται από το ΤΕΕ, με την σύμβαση για την υλοποίηση 
του έργου Συμβούλου, επιτυγχάνεται, για πρώτη φορά σε αντί-
στοιχες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, ο άμεσος 
σχεδόν έλεγχος των αιτήσεων και η προώθησή τους για χρημα-
τοδότηση.
Ήδη διανύεται το διάστημα για την ηλεκτρονική υποβολή της 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων με αποτέλεσμα οι πρώτοι δι-
καιούχοι που θα συμπληρώσουν τα απαιτούμενα να λάβουν και 
την προκαταβολή της ενίσχυσης. 
Το ύψος της σύμβασης μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ) και της ένωσης εταιριών «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. – 
KANTOR Α.Ε.»,  είναι 7.440.000,00€ με το ΦΠΑ και με δικαίωμα 
προαίρεσης 100%. Το έργο περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

Φάση Α: Πλήρης διοικητικός έλεγχος των ηλεκτρονι-
κών φακέλων (~50.000) των τελικών αποδεκτών
Περιλαμβάνει τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων των ακι-
νήτων για την υπαγωγή και τον πλήρη έλεγχο δικαιολογητικών, 
πιστοποιητικών, παραστατικών και λοιπών εγγράφων για την 
τελική εκταμίευση των κινήτρων.
Φάση β: helpdesk για την εξυπηρέτηση του κοινού
Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας Υποδοχής Κλήσεων με 
στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της παροχής 
έγκυρης πληροφόρησης καθώς και άμεσης υποστήριξης στους 
καλούντες και εμπλεκόμενους επαγγελματίες όσον αφορά την 
ένταξή τους ή την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. 
Φάση Γ: Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού 
Συστήματος του προγράμματος 
Αντικείμενο της Φάσης Γ είναι η υποστήριξη της λειτουργίας και 
η εποπτεία του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος 
επιδότησης ενεργειακής αναβάθμισης (“Νέο Εξοικονομώ”), το 
οποίο ανήκει κατά κυριότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας.

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜβΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»
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Τον «οδικό χάρτη» για την πλήρη μετάβαση της Αθήνας στην 
ψηφιακή εποχή παρουσίασε χθες στον χώρο του Innovathens 
στην Τεχνόπολη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάν-
νης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μηχανογράφη-
σης του Δήμου (ΔΑΕΜ Α.Ε) Δημήτρης Σταμάτης, παρουσία 
του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κυριάκου Πιερρακάκη, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου και 
του δήμου, σε μια περίοδο ταχύτατων και σημαντικών κοι-
νωνικών, τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων η δημοτι-
κή αρχή, βάζοντας στο επίκεντρο τους ίδιους τους Αθηναίους, 
κατάρτισε ένα πλήρες σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής με ορί-
ζοντα το 2030. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη «Ψηφιακή 
Βίβλο» που περιλαμβάνει πλέγμα παρεμβάσεων, οι οποίες 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών, συμβάλλουν δραστι-
κά στην πράσινη μετάβαση της πόλης, στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς και στη διασφάλιση της τεχνολο-
γικής της υπεροχής.
Αυτή η μακρόπνοη ψηφιακή στρατηγική, η οποία διαμορ-
φώθηκε μετά από συστηματική προσπάθεια και δουλειά 
αρκετών μηνών, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των τε-
χνολογικών υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων 
και των εφαρμογών του Δήμου Αθηναίων, ώστε αφενός οι 
κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της πόλης να βελτιώσουν ουσι-
αστικά την καθημερινότητα τους, αφετέρου η Αθήνα να ανα-
βαθμίσει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να εξασφαλίσει 
τη βιωσιμότητα της.
Μέσω της υλοποίησης του διπλού αυτού μετασχηματισμού 
δίνεται έμφαση στην ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την απο-
τελεσματική διαχείριση πόρων και την ευφυή διακυβέρνηση 
της πόλης, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά 
κρίσεις, όπως πανδημίες, καιρικά φαινόμενα, παρόμοια με 
αυτά που έχει αντιμετωπίσει η πόλη τα τελευταία χρόνια.
Το σχέδιο «αγγίζει» νευραλγικούς τομείς της ζωής της πόλης, 
όπως ψηφιακές υποδομές σε επίπεδο γειτονιάς, κινητικότητα, 
καθαριότητα, εξυπηρέτηση του πολίτη, ενίσχυση και ανα-
βάθμιση των τεχνολογικών υποδομών και αποτελεσματικό-
τερη διαχείριση των πόρων.
Οι στόχοι της Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων
Οι οριζόντιοι στόχοι που έχουν τεθεί είναι η αναβάθμιση 
τεχνολογικών υποδομών, η αξιοποίηση Σύγχρονων Ψηφια-
κών Τεχνολογιών (Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνητή Νοημοσύνη, 
Διαδίκτυο Πραγμάτων, η ολοκλήρωση υποδομών και υπη-
ρεσιών, η αξιοποίηση ανθρώπινου κεφαλαίου με την εμπλο-
κή των πολιτών και τέλος, η προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και η Συμμόρφωση με το Πλαίσιο προστασίας 

Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων.
Παράλληλα, στην εργαλειοθήκη της ψηφιακής στρατηγικής 
του Δήμου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής θεματικοί 
στόχοι:
• Ευφυής διακυβέρνηση: Διακυβέρνηση με βάση αποδείξεις 
και δεδομένα. Συμμετοχή των Πολιτών, Ανοιχτές Διαδικασίες 
- Διαφάνεια – Λογοδοσία.
• Έξυπνες και βιώσιμες μεταφορές: Έξυπνη Στάθμευση, Με-
τακίνηση με Ποδήλατα, Υποστήριξη Ηλεκτροκίνησης, Μετα-
κίνηση ως Υπηρεσία.
• Διαχείριση Πόρων: Διαχείριση Ενεργειακών και Υδάτινων 
Πόρων, διαχείριση Απορριμμάτων, Δίκτυα Αισθητήρων.
• Ασφάλεια και Ανθεκτικότητα: Διαχείριση Φαινομένων Κλι-
ματικών Κρίσεων, Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.
• Ανοιχτή Καινοτομία: Living Labs, Διαδικασίες Co-Creation, 
Προτάσεις Πολιτών, Χώροι Καινοτομίας και Συνεργασίας.
• Διαχείριση και Προβολή Πολιτιστικού Αποθέματος: Εικονικές 
και Προσωποποιημένες Περιηγήσεις, Πρόσβαση σε Μνημεία 
και Πολιτιστικούς Χώρους
Τα πρώτα ψηφιακά βήματα του Δήμου Αθηναίων
Μέχρι σήμερα ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη κάνει άλματα για 
την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του, δημιουργώ-
ντας περισσότερες από 140 ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην 
πλατφόρμα e-services για την εύκολη, γρήγορη και αποτελε-
σματική εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επαγγελματιών 
της πρωτεύουσας. Με αυτές τις 140 υπηρεσίες έχει ψηφιοποι-
ηθεί το 70% των διαδικασιών για τις οποίες ο πολίτης επισκέ-
πτεται το Δήμο Αθηναίων, ενώ η ψηφιοποίηση του συνόλου 
των διαδικασιών θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους.
Επιπλέον, εδώ και περίπου δύο χρόνια λειτουργεί η πλατφόρ-
μα ηλεκτρονικών ραντεβού του Δήμου, μέσω της οποίας οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν το ραντεβού 
τους με όποια Διεύθυνση του Δήμου επιθυμούν. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται μέσω των δύο αυτών συστημάτων έχουν εξυπη-
ρετηθεί με απόλυτη επιτυχία μέχρι σήμερα περισσότεροι από 
600.000 ενδιαφερόμενοι.
Στο πλαίσιο της ευφυούς διακυβέρνησης η Δημοτική Αρχή έχει 
ήδη θέσει σε λειτουργία ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες για 
την καταγραφή και παρακολούθηση των καθημερινών αιτη-
μάτων των δημοτών και των σχολικών μονάδων που υπάγο-
νται στο Δήμο, για την καταγραφή και διαχείριση των χιλιάδων 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην πόλη, καθώς και δύο ολο-
κληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης παιδικών 
σταθμών και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον θεματικό στόχο «Έξυπνες και 
βιώσιμες μεταφορές» ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη δημιουρ-
γήσει ένα σύγχρονο σύστημα έξυπνης αποτρεπτικής στάθ-
μευσης με 830 έξυπνους αισθητήρες εγκατεστημένους σε δια-
βάσεις και ράμπες ΑμεΑ, μια πρωτοπόρα mobile εφαρμογή 
αγοράς χρόνου στάθμευσης με περισσότερους από 120.000 
χρήστες (My Athens Pass), καθώς και το πρώτο δίκτυο επα-
ναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Ειδικά για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα λειτουργούν 
ήδη δύο σύγχρονες πλατφόρμες. Η μία αφορά στη διαχείρι-
ση και διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών «Athensaid» που 
αναπτύχθηκε στη διάρκεια της πανδημίας και η δεύτερη στην 
καταγραφή και αποτύπωση των δράσεων (καθαριότητα, 
απολυμάνσεις, δράσεις πρασίνου) που γίνονται στην πόλη.
Για την προβολή και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος 
η δημοτική αρχή έχει ήδη κάνει το πρώτο ψηφιακό της βήμα, 
ολοκληρώνοντας σύντομα την εικονική έκθεση στη Δημοτική 
Πινακοθήκη, ενώ στον θεματικό άξονα «Ανοιχτή Καινοτομία, 
Συν-δημιουργία, Συνεργατικότητα» η Αθήνα έχει ήδη στη 
«φαρέτρα» της το «Athens Digital Lab», το πρόγραμμα «Έτσι 
Μαθαίνω Καλύτερα» και το Εργαστήριο «Ποιώ» (Athens 
Maker Space).
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για την ενίσχυση αυτού του θε-
ματικού στόχου πρόσφατα ο Δήμος Αθηναίων, το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
υπέγραψαν ένα πενταετές μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο 
τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην 
πόλη.
Στην ομιλία του ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης συνεχάρη τον Δήμαρχο 
Αθηναίων και την ομάδα του για το σχέδιο που κατάρτισε και 
σημείωσε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά πλήρες έργο, το 
οποίο δεν αφορά μόνο τις εκκρεμότητες του χθες, αλλά αφο-
ρά και τις προκλήσεις του αύριο. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτε-
ρα στη συμβατότητα της ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου 
Αθηναίων με το πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» και δήλωσε ότι 
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα σταθεί αρωγός 
στον σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων. Όπως τόνισε:
«Είδαμε ένα πλάνο το οποίο είναι εξαιρετικά πλήρες, είναι ιδι-
οκτησία της στρατηγικής του Δημάρχου και της ομάδας του 
και δεν αφορά μόνο τις εκκρεμότητες του χθες, αφορά και τις 
προκλήσεις του αύριο, αφορά τη σύγκριση της Αθήνας με 
όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. 

Συνέχεια στη σελ 6

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η «ψΗΦΙΑΚΗ βΙβΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Κ. Πιερρακάκης: Ένα πλάνο πλήρες, που δεν αφορά μόνο τις εκκρεμότητες του χθες, αφορά και τις προκλήσεις του αύριο 
Κ. Μπακογιάννης: Θέτουμε στο επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη και πετυχαίνουμε τον ψηφιακό και κλιματικό μετασχηματισμό
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«Μία ακόμη εκκρεμότητα ετών κλείνει οριστικά προς όφελος 
χιλιάδων συνταξιούχων, καθώς τίθεται σε λειτουργία από τις 
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ το λογισμικό υπολογισμού των συντάξε-
ων με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης» επισημαίνει 
ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του.
Όπως αναφέρει, η αρχή γίνεται με τις μεγαλύτερες κατηγορίες 
συνταξιούχων που αφορούν παράλληλο και διαδοχικό χρόνο 
ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Σταδιακά και ανά εβδομάδα θα 
εντάσσονται στη διαδικασία εκκαθάρισης και τα υπόλοιπα τ. 
Ταμεία.
«Με το νέο αυτό λογισμικό ξεκινά σε πρώτη φάση να υπολογί-

ζονται οι νέες συντάξεις διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης 
που εκδίδονται από τώρα και μετά. Σε δεύτερη φάση, εντός Ιου-
λίου, θα ξεκινήσει η εκκαθάριση των συντάξεων με παράλληλο 
και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης και που έχουν εκδοθεί με τον ν. 
4387/2016 και η απόδοση στη συνέχεια των αντίστοιχων αυ-
ξήσεων και αναδρομικών στους δικαιούχους. Η συγκεκριμένη 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός πενταμήνου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ακριβές πλήθος των συνταξιού-
χων που θα δουν προσαυξήσεις και αναδρομικά στις συντάξεις 
τους δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, καθώς θα πρέπει να προ-
ηγηθεί ο υπολογισμός του μέσα από το εν λόγω λογισμικό» 

διευκρινίζει ο φορέας.
Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Δουφεξής, δήλωσε: «Με 
τη λειτουργία του λογισμικού και την εκκαθάριση, που ακολου-
θεί, κλείνει μια ακόμη εκκρεμότητα του ΕΦΚΑ και, παράλληλα, 
αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες 
συνταξιούχους. Οι συντάξεις με διαδοχικό και παράλληλο χρόνο 
ασφάλισης θα εκδίδονται πλέον χωρίς αποκλίσεις και, παράλ-
ληλα, χιλιάδες συνταξιούχοι που περιμένουν για χρόνια την 
απαιτούμενη προσαύξηση θα την δουν στους λογαριασμούς 
τους με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης εντός πενταμήνου».

ΚΕΔΕ: ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ψΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ     

Συνέχεια από σελ 5

»Το πώς θα καταφέρει η Αθήνα να επιλύσει ταυτόχρονα τη 
διπλή της εκκρεμότητα παρελθόντος και μέλλοντος, όπως 
ακριβώς η χώρα επιλύει τη διπλή της εκκρεμότητα. Αυτή η 
στρατηγική αντλεί χρηματοδότηση από διάφορα εργαλεία: 
από το εργαλείο των «Έξυπνων Πόλεων» όπου 20 εκατομμύ-
ρια ευρώ από τα συνολικά 420 εκατομμύρια ευρώ αφορούν 
τον Δήμο της Αθήνας, από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
και από το ΕΣΠΑ. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η ικανή συν-
θήκη είναι αυτό που είδαμε: να ενταχθούν τα κονδύλια κάτω 

από ένα όραμα, μία ομάδα, μια στρατηγική. Αυτό πετυχαίνει 
ο Δήμαρχος και η ομάδα του, γιατί τη δουλειά την κάνουν οι 
μεγάλες ομάδες». Αναφερόμενος στις ψηφιακές υπηρεσίες 
του Δήμου Αθηναίων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε ιδι-
αίτερα στην πρόοδο των τελευταίων ετών και τόνισε ότι «είναι 
πάρα πολύ σημαντικό γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες 
από εμάς αυτό ζητούν: να εξυπηρετηθούν. Το κράτος πρέ-
πει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τους εξυπηρετεί γιατί 
η πραγματικότητα στην οποία συμφωνούμε και οι δύο είναι 
το ότι το κράτος δεν έχει σχεδιαστεί σωστά. Έχει σχεδιαστεί με 
επίκεντρο τον εαυτό του και τις δομές του και όχι με επίκεντρο 

τον πολίτη και για αυτό τον λόγο εάν είδατε και στη σημερινή 
παρουσίαση λέει, χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί, “ο πολίτης 
στο επίκεντρο”. Αυτή είναι η κοινή φιλοσοφία: να αλλάξουμε 
τον τρόπο που το κράτος λειτουργεί, που οι δομές του λει-
τουργούν, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία γιατί όπως 
ανέφερε και ο Κώστας Μπακογιάννης “η τεχνολογία δεν είναι 
το πιο σημαντικό” – είναι μέσο. Να τη χρησιμοποιήσουμε για 
να αλλάξουμε τον τρόπο και τη φιλοσοφία του κράτους και να 
φέρουμε το κράτος πιο κοντά στον πολίτη- να το κάνουμε να 
λειτουργήσει για εκείνον».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-
γιάννης, στην ομιλία του τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός βρίσκεται στην “καρδιά” του επιχειρησιακού σχεδίου 
του Δήμου Αθηναίων και ότι η πανδημία λειτούργησε ως 
καταλύτης, ώστε σήμερα το 70% των υπηρεσιών του δήμου 
να έχει πλέον ψηφιοποιηθεί. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στα 
σημαντικά έργα υποδομών όπως η τοποθέτηση αισθητήρων 
για την αντικοινωνική στάθμευση, αλλά και η αναβάθμιση 
του ηλεκτροφωτισμού με 43.000 ηλεκτροφωτιστικά LED 
από άκρη σε άκρη της πόλης. «Αυτό πρωτίστως, σημαίνει 
περισσότερο φως και σωστό φως, βάσει μελετών. Σημαίνει 
επιτέλους αυτοματισμό, ότι δεν περιμένουμε πλέον από τους 
δημότες να μας αναφέρουν μια βλάβη. Μπορούμε να τη βλέ-
πουμε και να ανταποκρινόμαστε άμεσα. Σημαίνει, όμως και 
πολύ μεγάλη οικονομία, την οποία θα ανταποδώσουμε στους 
δημότες σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό το έργο από 
μόνο του θα μπορούσε να είναι το «καλώς ήρθατε στον 21ο 

αιώνα», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην Ψηφιακή 
Βίβλο της Αθήνας:
«Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο διότι παρου-
σιάζεται η Ψηφιακή Βίβλος της πόλης των Αθηνών. Είναι 
ένας οδικός χάρτης για το 2030, δεν είναι απλώς ένα ακόμη 
επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ και 
του Ταμείου Ανάκαμψης», υπογράμμισε και αναφερόμενος 
στον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
στην τεράστια συμβολή του Υπουργείου, είπε: «Εκτιμούμε 
πάρα πολύ κ. Υπουργέ τους πόρους αλλά και τη γενναιοδω-
ρία του Υπουργείου. Είναι, όμως, κάτι πολύ παραπάνω: Είναι 
μία προσπάθεια που κάνουμε “από κάτω προς τα πάνω” και 
για αυτό τη θέτουμε σε διαβούλευση, προκειμένου να κατα-
λήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο ξεπερνάει μία 
θητεία, αλλά και μία δημοτική αρχή. Ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο το οποίο έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: Πρώτον, θέτει 
τον ίδιο τον πολίτη στο επίκεντρο -διότι όλοι συμφωνούμε ότι 

η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός- και δεύτερον πετυχαίνει 
τον περίφημο “διπλό μετασχηματισμό” τόσο τον ψηφιακό 
όσο και τον κλιματικό, διότι αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουμε 
πως η κλιματική κρίση, μάς αναγκάζει να ενεργοποιήσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις, πόσο μάλλον σε αυτή τη χρονική στιγ-
μή, που με τις εξελίξεις στην περιοχή μας, αποδεικνύεται πως 
είναι και ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής ανεξαρτησί-
ας. Και η στρατηγική μας ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες 
τεχνολογικές τάσεις και, βεβαίως, τις καλύτερες πρακτικές 
από όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ 
στην καταπληκτική ομάδα της ΔΑΕΜ, στην εξαιρετική ομάδα 
του Δήμου Αθηναίων για όλα όσα έχουν καταφέρει, για την 
υπερ-προσπάθεια αλλά κυρίως για τα εξαιρετικά αποτελέ-
σματα και για όλους όσοι έχουν συνδράμει καθοριστικά ώστε 
να μπορέσουμε να φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η «ψΗΦΙΑΚΗ βΙβΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Κ. Πιερρακάκης: Ένα πλάνο πλήρες, που δεν αφορά μόνο τις εκκρεμότητες του χθες, αφορά και τις προκλήσεις του αύριο 

Κ. Μπακογιάννης: Θέτουμε στο επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη και πετυχαίνουμε τον ψηφιακό και κλιματικό μετασχηματισμό
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Δημιουργείται από την αρχή η πιο έξυπνη και σύγχρονη πόλη 
σε διεθνές επίπεδο, με την ενσωμάτωση όλων των νέων τε-
χνολογιών, με ότι θετικό συνεπάγεται για την περιοχή και την 
χώρα, είπε για το έργο της αστικής ανάπλασης του Ελληνικού, 
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης 
μιλώντας στο OT Forum 2 με θέμα «Οι έξυπνες Πόλεις ως μοχλός 
Ανάπτυξης», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο υπουργός τόνισε την σημασία της επένδυσης, γενικότερα, για 
την χώρα μας, αναφέροντας ότι προχωρά κανονικά και όταν 
ολοκληρωθεί θα αποτελεί πόλο έλξης, ακόμη και για όσους το 
πολέμησαν και ήταν αντίθετοι με αυτό. 
Έδωσε, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, την επένδυση του 
Costa Navarino στην Καλαμάτα που όταν ανακοινώθηκε δέχτη-
κε αντιδράσεις, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις ετών, αλλά όταν 
ολοκληρώθηκε και έγινε εμφανής η καθοριστική του θετική του 

επίδραση, σε ολόκληρη την Πελοπόννησο στηρίζεται πλέον από 
το σύνολο της κοινωνίας. 
Για το ΕΣΠΑ ο υπουργός σημείωσε: «Η Ελλάδα είναι η πρώτη 
χώρα στην ΕΕ που πήρε έγκριση για το νέο ΕΣΠΑ, και η χώρα 
που έπεται είναι έξι μήνες πίσω από εμάς». 
Επίσης, επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα 
εκταμιεύσει χρήματα μέσα στο 2022 και ότι με αυτό τον τρόπο 
δεν θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό. Έτσι η χώρα θα έχει τρεις 
κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης, το τρέχον ΕΣΠΑ, το νέο ΕΣΠΑ 
όπου αναμένεται τον Σεπτέμβριο να εγκριθούν τα πρώτα προ-
γράμματα και τον Νοέμβριο να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις 
και το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, περίπου το ένα τρίτο των 
κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ θα διοχετευθεί στον ψηφιακό με-
τασχηματισμό και το δεύτερο μεγαλύτερο πρόγραμμα είναι οι 

«έξυπνες πόλεις» που θα μετατρέψει τις πόλεις που κατοικούμε 
σε χώρους του IoT, δηλαδή του διαδικτύου των πραγμάτων, 
όπου όλα θα είναι διασυνδεδεμένα. 
Ως παράδειγμα, ανέφερε τους κάδους απορριμμάτων, όπου 
μέσω του ΙοΤ θα μπορούν οι δήμοι να κάνουν καλύτερο προ-
γραμματισμό στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τα δρο-
μολόγια των απορριμματοφόρων οχημάτων εξοικονομώντας 
καύσιμα, περιορίζοντας έως και κατά 50% την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση, αλλά και την ταλαιπωρία των κατοίκων των πό-
λεων. Συνολικά θα διατεθούν 7-8 δισ. ευρώ για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της χώρας, μέσα σε βάθος χρόνου 6+3 χρό-
νων, που είναι αντίστοιχα τα έτη διάρκειας και παράτασης του 
προγράμματος.

Το φθινόπωρο η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προχωρήσει στο 
σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις 
έως και 20 εκατ. ευρώ, που θα κατευθύνονται σε τρεις πυλώνες:
- Πράσινη ανάπτυξη ακόμη και για την αγορά μηχανολογικού 
εξοπλισμού
- Ψηφιακή αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού επιχειρήσεων
- Επενδύσεις γενικής φύσεως.   
Αυτό επισήμανε ο γενικός διευθυντής της Ελληνικής Αναπτυξι-
ακής Τράπεζας Στ. Σουγιουτζόγλου, παρουσιάζοντας την Δευ-
τέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, τα νέα προγράμματα της τράπεζας για την χρηματο-
δότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Όπως τόνισε αρχικά, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώ-
νυμη Εταιρία (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε), συστήνεται σήμερα στις 
επιχειρήσεις, ως ο συνδετικός κρίκος στον οικονομικό κύκλο της 
χρηματοδότησης, μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της 
εμπορικής τράπεζας,  αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος τού  επι-
χειρηματικού κινδύνου, που δεν μπορεί να αναλάβει η τράπεζα.  
Με στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Σουγιουτζόγλου, το 2020 η Ανα-

πτυξιακή Τράπεζα έδωσε το 40% όλων των δανειοδοτήσεων 
στην αγορά και το 2021, το 25%. Συνολικά, 8 δισ. σε προϊόντα 
δανεισμού.
Οι επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής, εξασφαλίζουν φθηνό-
τερο δανεισμό, λόγω των χαμηλών επιτοκίων, αφού η Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα, διαθέτει κρατικούς πόρους, δεν έχει στόχο 
το επιχειρηματικό κέρδος. Ενδεικτικά, σε ένα δάνειο από το 
πρόγραμμα Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), οι εμπορικές 
τράπεζες καλύπτουν το 60% και η Αναπτυξιακή, το 40%.
Στη συνέχεια, ο κ. Σουγιουτζόγλου, παρουσίασε τα νέα προϊό-
ντα της Τράπεζας, όπως:
- το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής 
Οπτικοακουστικών Έργων, για να παρέχει εγγύηση σε δά-
νεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής 
οπτικοακουστικών έργων.
- το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, που είναι το πρώτο χρη-
ματοδοτικό εργαλείο με στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύ-

στατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχει-
ρήσεις (ΜμΕ), για πρώτη φορά, με παροχή εγγύησης σε δάνειο 
και επιχορήγηση σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΕΑ, έθεσαν ερω-
τήματα στον γενικό διευθυντή της Αναπτυξιακής Τράπεζας, 
επισημαίνοντας όλοι, τον ζωτικής σημασίας παράγοντα για τον 
μικρό επιχειρηματία και τον αυτοαπασχολούμενο, που είναι οι 
εγγυήσεις των δανειζόμενων που απαιτούν οι εμπορικές τρά-
πεζες, αλλά και οι λοιπές προϋποθέσεις που αποκλείουν συχνά, 
την πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, από τα προγράμματα 
χρηματοδότησης.
Ο α  ́αντιπρόεδρος του ΒΕΑ Κώστας Δαμίγος, δήλωσε: «Πρω-
ταρχικός στόχος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας,  
είναι να ενημερώνει αξιόπιστα τα μέλη του, για όποιο χρημα-
τοδοτικό εργαλείο στηρίζεται σε κρατικούς πόρους, αλλά και 
να παρεμβαίνει ακόμη, για να διευκολύνει την ένταξη όσο το 
δυνατόν περισσότερων επιχειρηματιών, ώστε να στηριχτούν 
για την βιωσιμότητά τους».

Την έναρξη του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή Λουτρόπολη Καμένων 
Βούρλων Ν. Φθιώτιδας, έκτασης 456.916m², μετά κτισμάτων 
συνολικής επιφάνειας περίπου 22.605m², συμπεριλαμβανο-
μένων του λειτουργούντος Ξενοδοχείου «ΓΑΛΗΝΗ», τριών 
νεότερων μνημείων και μιας αναγνωρισμένης ιαματικής πηγής, 
ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ακίνητο βρίσκεται παραθα-
λάσσια, περίπου στο μέσον του πολεοδομικού συγκροτήματος 

των Καμένων Βούρλων, περιοχή γνωστή για τα ιαματικά της 
λουτρά και προσφέρεται για την ανάπτυξη τουριστικών εγκατα-
στάσεων και θερμαλιστικού- ιατρικού τουρισμού. Συγκεκριμέ-
να, το ακίνητο προς τον Βορρά έχει μέτωπο στη θάλασσα, ενώ 
στον Νότο εκτείνεται μέχρι τις παρειές του δασωμένου όρους 
«Κνημίς» ενώ είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω αστικού και 
εθνικού οδικού δικτύου. Περαιτέρω, έχει εκπονηθεί και εγκριθεί 
μελέτη ΕΣΧΑΔΑ, βάσει της οποίας προβλέπονται οι χρήσεις για 
«Τουρισμό- Αναψυχή» και καθορίζονται ζώνες προστασίας της 

ιαματικής πηγής.
Η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ θα διεξαχθεί σε μία 
φάση. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν 
φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 31η Οκτωβρίου. 
Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται 
στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η 
οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.

ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ ΘΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΘΕΙ ΣΤΟΝ ψΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
Άδ. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα εκταμιεύσει χρήματα μέσα στο 2022

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕζΑ: ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΑΙΠΕΔ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ 
ΚΑΜΕΝΩΝ βΟΥΡΛΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
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Τις λύσεις στα τρία βασικά προβλήματα της Κέρκυρας 
παρουσίασε κατά την επίσκεψη του στο νησί ο Υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής. Ειδι-
κότερα, σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο κ. 
Καραμανλής αναφέρθηκε στο εξωτερικό υδροδοτικό σύ-
στημα της Κέρκυρας, στα έργα οδικής ασφάλειας και στα 
έργα βελτίωσης τριών λιμανιών του νησιού.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μιλώντας στους τοπικούς 
φορείς τόνισε ότι αυτά τα έργα δεν είναι φαντασία, είναι 
έργα που υλοποιούνται. Και υπογράμμισε ειδικά όσον 
αφορά στην υδροδότηση του νησιού, ότι μέσα σε τρία 
χρόνια δόθηκε λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολούσε 
την Κέρκυρα για 40 χρόνια. 
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναγνώρισε την 
ανάγκη εξεύρεσης λύσης και για το εσωτερικό υδροδοτικό 
σύστημα της πόλης της Κέρκυρας, ενώ σημείωσε ότι θα 
εξεταστεί η δυνατότητα να επιταχυνθεί η διαδικασία μελέ-
της για τον οδικό άξονα βόρειας - νότιας Κέρκυρας. 
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος η Περιφερειάρχης Ιονίων Νή-
σων, κ. Ρόδη Κράτσα, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, 
κ. Μερόπη Υδραίου, ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, κ. 
Γιώργος Μαχειμάρης, ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, κ. 
Κώστας Λέσσης, ο Δήμαρχος Παξών, κ. Σπύρος Βλαχό-
πουλος, ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, 
κ. Στέφανος Γκίκας, πρόεδροι και εκπρόσωποι επιμελη-
τηρίων και παραγωγικών φορέων. Από την πλευρά του 
Υπουργείου συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Υποδο-
μών Μαρία - Έλλη Γεράρδη.
Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη ο κ. Καραμανλής τό-
νισε: 
«Σήμερα κάναμε μία εξαιρετική συζήτηση, που κράτησε 
πάνω από δύο ώρες και έγινε μία συστηματική ανταλλαγή 
απόψεων για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν 
και την Περιφέρεια, αλλά κυρίως την πρωτεύουσα του 
πανέμορφου νησιού της Κέρκυρας. Ξέρετε πολλές φορές 
στην πολιτική εξαγγέλλονται πράγματα χωρίς αντίκρισμα. 
Η σχολή πολιτικής σκέψης όμως, την οποία και εγώ ο ίδιος 
υπηρετώ, αλλά και όλη η Κυβέρνηση, είναι να ερχόμαστε 
σε έναν τόπο όταν μπορούμε να εξαγγέλλουμε συγκεκρι-
μένα έργα με χρονοδιαγράμματα και με εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά, 
που ξεχωρίζει την πολιτική του χθες από την πολιτική του 
σήμερα.
Σήμερα, λοιπόν, ήρθα εδώ στο πολύ όμορφο νησί σας για 
να ανακοινώσω όχι μεγάλα έργα που θα γίνουν, αλλά με-

γάλα έργα που γίνονται. Και εξηγούμαι.  Το μεγάλο ζήτη-
μα της κάλυψης των αναγκών ύδρευσης όλου του νησιού 
είναι σε εξέλιξη. 
Για το μεγάλο έργο, που αφορά την πόλη της Κέρκυρας, 
προϋπολογισμού σχεδόν 22 εκατομμυρίων ευρώ, η δια-
γωνιστική διαδικασία βρίσκεται στην τελική φάση. Έχου-
με προσωρινό ανάδοχο και υπογράφουμε τη σύμβαση σε 
λιγότερο από ένα μήνα. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι το 
έργο ξεκινά. 
 Και δεν σταματάμε εκεί. Λύνουμε το υδροδοτικό πρό-
βλημα όλου του νησιού, με ένα τεράστιο έργο 170 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Φανταστείτε: 16,3 εκ. κυβικά νερού, 
ποσότητα που θα είναι υπεραρκετή για να καλύψει τις 
ανάγκες ενός νησιού, το οποίο βρίσκεται σε μία πορεία 
ανάκαμψης. Και αυτό το έργο θα το κάνουμε με ΣΔΙΤ. 
Θα περάσει διυπουργική μέσα στον επόμενο μήνα. Αυτό 
το έργο λοιπόν θα γίνει για ένα πολύ απλό λόγο: Γιατί το 
έχουμε συνδέσει με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Άρα η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσί-
ου, ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, θα καλύπτεται από το 
Ταμείο Ανάκαμψης. 
 Επομένως ένα έργο, το οποίο συζητιόταν για πάνω από 
40 χρόνια, επιτέλους μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Και 
αυτό είναι κάτι που νομίζω πλέον δείχνει τη βούληση 
αυτής της Κυβέρνησης να μη λέει μεγάλα λόγια, αλλά να 
κάνει συγκεκριμένα έργα». 
 Ο κ. Καραμανλής πρόσθεσε: 
 «Δεν σταματάμε όμως εκεί. Ξεκινάμε μέσα στο καλοκαίρι, 
το Υπουργείο Υποδομών σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια, το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας. Στην Περιφέρεια 
εδώ θα ‘πέσουν’ 32 εκατομμύρια ευρώ και αυτό το έργο 
θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλος καλοκαιριού.  Για ένα τερά-
στιο πρόβλημα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα και πόσο 
μάλλον σε μία τόσο σημαντική τουριστική περιοχή, που 
είναι η αναβάθμιση των οδικών μας υποδομών, βάζουμε 
ένα πολύ σημαντικό ποσό για να βρούμε λύσεις». 
Έργα συνολικής αξίας σχεδόν 250 εκατομμυρί-
ων ευρώ στην Κέρκυρα 
Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
υπουργείου, ο κ. Καραμανλής ανήγγειλε ότι: «Προχωράμε 
με πολύ μεγάλη ταχύτητα και με πολύ καλή συνεργασία με 
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στην αναβάθμιση των 
τριών λιμένων, ύψους σχεδόν 27 εκατομμυρίων ευρώ με 
χρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Πρόκειται συγκεκριμένα για τη βελτίωση των λιμανιών 

στο Μαθράκι, στους Οθωνούς και στον Άγιο Στέφανο Αυ-
λιωτών. «Έργα που συζητούνταν  επί πολλά χρόνια αλλά 
ποτέ μέχρι σήμερα δεν γίνονταν», σημείωσε ο κ. Καρα-
μανλής και κατέληξε: 
«Σήμερα λοιπόν, με την παρουσία μου, σηματοδοτούμε 
έργα συνολικής αξίας σχεδόν 250 εκατομμυρίων ευρώ. 
Και άκουσα όλους τους τοπικούς άρχοντες, σημείωσα όλα 
τα προβλήματα και τα ζητήματα που υπάρχουν, είτε αυτά 
έχουν να κάνουν με έργα οδοποιίας είτε έχουν να κάνουν 
με έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Και δεν 
σταματάμε εδώ. Αλλά έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό πρώ-
το βήμα για να δούμε μία Κέρκυρα που θα αφήσει το χτες 
πίσω, μία Κέρκυρα που θα μπορέσει πλέον να μπει ξανά σε 
μία τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης». 
Χρηματοδότηση της Περιφέρειας για να τρέξει τη 
μελέτη του οδικού άξονα βόρειας - νότιας Κέρκυρας
Ερωτηθείς για το θέμα του οδικού άξονα Βόρειας - Νότιας 
Κέρκυρας, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι το ζήτημα συ-
ζητήθηκε εκτενώς στη σύσκεψη, επισήμανε ότι το έργο 
δυστυχώς δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, 
αλλά τόνισε ότι παρόλα αυτά θα δώσει λύση στο χρημα-
τοδοτικό κενό ώστε να ωριμάσει όλο το έργο και να επι-
καιροποιηθούν οι μελέτες.
Εξήγησε ειδικότερα ότι υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό, 
που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ευρώ και δήλωσε: 
«Εγώ δεσμεύομαι ότι αυτά τα χρήματα μπορώ να τα 
δώσω στην Περιφέρεια άμεσα, για να μπορέσει η Πε-
ριφέρεια να τρέξει τη μελέτη και μετά, αφού ωριμάσει η 
μελέτη, να βοηθήσουμε, να δούμε από που μπορούμε να 
βρούμε τα χρήματα». 
Μίλησε όμως με ειλικρίνεια στους πολίτες της Κέρκυρας 
λέγοντας: «Δεν είμαστε όμως ώριμοι αυτή τη στιγμή να 
κάνουμε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση ή να δε-
σμευτούμε, δίνοντας φρούδες ελπίδες ότι αυτό το έργο 
θα ξεκινήσει αύριο. Δεν θα ξεκινήσει αύριο. Διότι δεν έχει 
ωριμάσει μελετητικά στο σύνολο του. Η Περιφέρεια χρει-
άζεται κάποια κονδύλια. Εδώ είμαστε ως Κυβέρνηση να 
τη βοηθήσουμε, να πάρει αυτά τα κονδύλια, για να ξεκι-
νήσουμε σοβαρά να διεκδικήσουμε χρήματα για αυτό το 
πάρα πολύ σημαντικό έργο». 
Ο κ. Καραμανλής άκουσε προηγουμένως στη σύσκεψη 
με προσοχή τους τοπικούς φορείς για το μείζον θέμα της 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων του νησιού. 

Συνέχεια στη σελ 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΥψΟΥΣ 250 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Κ. Καραμανλής: Λύνουμε το υδροδοτικό του νησιού μετά από σχεδόν μισό αιώνα



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Συνέχεια από σελ 8

Υπενθύμισε ότι πριν από περίπου ένα μήνα αναδείχθηκε 
προσωρινός ανάδοχος για την πρώτη φάση του εξωτερικού 
υδροδοτικού συστήματος της Κέρκυρας, ύψους σχεδόν 22 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μήνα υπογράφεται 
η σύμβαση και το έργο ξεκινά, πρόσθεσε και εξήγησε ότι ήθελε 
να έρθει στο νησί όταν θα είχε να ανακοινώσει συγκεκριμένα 
πράγματα και όχι μεγαλεπήβολα «θα».
Τόνισε, όμως, ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
δεν σταματά στη λύση του υδροδοτικού προβλήματος της πό-
λης της Κέρκυρας, αλλά προχωρά για να λυθεί το ζήτημα και 

για το βόρειο και νότιο κομμάτι του νησιού. Εξήγησε δε ότι τα 
προηγούμενα χρόνια κανείς δεν έλεγε στους κατοίκους του νη-
σιού την αλήθεια, ότι δηλαδή δεν υπήρχαν οι πόροι, αλλά τους 
έλεγαν «θα», κανείς δεν τους έλεγε ποια πράγματα γίνονται και 
ποια δε γίνονται. 
Σημείωσε δε, ότι εάν το έργο δεν γινόταν με ΣΔΙΤ, δεν θα γινόταν 
ποτέ. 
 Ο κ. Καραμανλής αναγνώρισε επίσης την ανάγκη εξεύρεσης 
λύσης και για το εσωτερικό υδροδοτικό της Κέρκυρας. 
 Όσον αφορά στο ζήτημα της οδοποιίας υπενθύμισε ότι από 
τον «Καλλικράτη» και τον «Κλεισθένη» τα μικρά έργα ανήκουν 
στους Δήμους, η κεντρική διοίκηση όμως συνδράμει όποτε 

χρειάζεται, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών έδωσε για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών 25 
εκατομμύρια ευρώ στην Περιφέρεια και από 500.000 ευρώ σε 
κάθε Δήμο της Κέρκυρας. 
 Ο κ. Καραμανλής συνοψίζοντας τόνισε ότι μέσα σε τρία χρόνια 
λύνεται το υδροδοτικό ζήτημα που απασχολούσε το νησί σχε-
δόν μισό αιώνα, αναβαθμίζονται τρία λιμάνια και γίνονται έργα 
οδικής ασφάλειας. Και υπογράμμισε ότι πρόκειται για τρία έργα 
πολύ σημαντικά, που δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά 
είναι έργα που υλοποιούνται και τρέχουν τώρα.

Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εγκαινιαστεί η ακτοπλοϊκή 
σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σμύρνης, η οποία θα εκτελείται μέσω 
Μυτιλήνης, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, παραπέμπο-
ντας για περισσότερες λεπτομέρειες στον Οργανισμό Λιμένος 
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) και στην εταιρεία που θα εκτελεί τα 
δρομολόγια.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός, ο οποίος επισκέ-
φτηκε χθες το πρωί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, επισήμανε 
ακόμα ότι συνεχίζεται και φέτος η ακτοπλοϊκή σύνδεση της 
πόλης με τις Σποράδες, ενώ επεκτείνεται -για τη θερινή περί-
οδο- και εκείνη με τη Λήμνο και τη Μυτιλήνη.
«Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε εγκαινιάσει 18 νέες (ακτο-
πλοϊκές) γραμμές, ενισχύοντας τη σύνδεση της ηπειρωτικής 
και νησιωτικής Ελλάδας και των νησιών μεταξύ τους, ενώ 
αυξήσαμε το κονδύλιο των άγονων γραμμών, από τα 90 
εκατ. το 2019 στα 130 εκατ. το 2020 και στα 138 εκατ. κατά 
τη διάρκεια του διαστήματος 2021-2023. Αυτό έχει ενδυνα-

μώσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, 
ενώ είμαστε σε διαδικασία διαβούλευσης με την ΕΕ, ώστε να 
δρομολογήσουμε «πράσινα» πλοία στην ακτoπλοΐα, σύμ-
φωνα βέβαια και με τους νέους περιβαλλοντικούς κανόνες», 
διευκρίνισε ο κ. Πλακιωτάκης.
Σε ερώτημα για τις πληθωριστικές πιέσεις, την ενεργειακή κρί-
ση και τον ενδεχόμενο αντίκτυπό τους στην ακτοπλοΐα, όπου 
ήδη σημειώνεται αύξηση ναύλων, ο υπουργός επισήμανε 
ότι το ζήτημα της ακρίβειας είναι σύνθετο και «δεν αφορά 
μόνο την ακτοπλοΐα ή τόσο την ακτοπλοΐα». Υπενθύμισε ότι 
τα τελευταία χρόνια, με στοχευμένες παρεμβάσεις και μέτρα, 
η κυβέρνηση έχει ενισχύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με 
ποσά που υπερβαίνουν τα 6 δισ. ευρώ. Όπως είπε, η κυβέρ-
νηση δεν έχει μεν λύσει το πρόβλημα, όπως και κανένας στον 
κόσμο, αλλά θα δώσει κάθε διαθέσιμο ευρώ, που μπορεί να 
ενισχύσει την ελληνική κοινωνία.
Ο κ. Πλακιωτάκης ξεναγήθηκε στον χώρο της προβλήτας 6, 
όπου βρίσκονται οι δύο νέες γερανογέφυρες, τύπου «New 

Panamax», που παρέλαβε πρόσφατα η ΟΛΘ ΑΕ, επιση-
μαίνοντας ότι χάρη σε αυτές επιτυγχάνεται ενίσχυση των 
δυνατοτήτων του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Υπενθύμισε 
πως οι συγκεκριμένες γερανογέφυρες αποτελούν μέρος του 
προγράμματος υποχρεωτικών επενδύσεων της ΟΛΘ ΑΕ, που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, το οποίο αναβαθμίζει την προοπτική του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε επίπεδο εμπορικής κίνησης 
αλλά και στο γεωπολιτικό πεδίο στην ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου.
«Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με την διοίκηση του ΟΛΘ, με 
σκοπό την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος χωρίς 
προβλήματα», είπε ο κ. Πλακιωτάκης, ενώ αναφερόμενος 
στην κρουαζιέρα επισήμανε ότι η υπό εφαρμογή στρατηγική 
για την αναβάθμισή της ήδη αποδίδει σημαντικά αποτελέ-
σματα, αφού το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι πλέον home 
port (λιμάνι άφιξης και τερματισμού κρουαζιέρας), αποφέρο-
ντας σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο των συμβάσεων 
υπεκμίσθωσης μεταξύ ΟΑΣΑ/ ΟΣΕΘ και των ΚΤΕΛ, προβλέ-
πεται σε τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική 
έκθεση της σχετικής τροπολογίας του υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, η οποία και συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο 
νόμου του υπουργείου Οικονομικών, «η προτεινόμενη ρύθ-
μιση αποτελεί ένα αναγκαίο μέτρο για αντιμετώπιση διάδοσης 
και διασποράς νόσου του COVID-19 από τη χρήση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς, μέσω της παράτασης της δυνατότητας 
ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου.
Ειδικότερα, καθώς δεν εξαλείφθηκε η πανδημία και εκτιμάται 

από τους ειδικούς επιστήμονες ότι θα συνεχίσει να υφίσταται, 
υπάρχει ανάγκη καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού 
κοινού και αποφυγής του συνωστισμού». Παράλληλα, επιση-
μαίνεται ότι «με την ισχύουσα ρύθμιση περί ανάθεσης του συ-
γκοινωνιακού έργου, δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτα-
σης των συμβάσεων ανάθεσης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει 
να διακοπεί το έργο. Τούτο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι 
δημόσιοι συγκοινωνιακοί φορείς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
χρειάζονται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να αποκτήσουν 
τον αναγκαίο αριθμό σύγχρονων λεωφορείων και το απα-
ραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση του συνόλου του έργου 
που τους έχει ανατεθεί στην περιοχή ευθύνης τους».
Αναλυτικότερα, το άρθρο 1 αναφέρει τα εξής:

Συμβάσεις ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου, καθώς και 
συμβάσεις υπεκμίσθωσης, που έχουν υπογραφεί έως έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος μεταξύ του Οργανισμού Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) του Οργανισμού 
Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και 
των οικείων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρ-
θρου 54 του ν. 4568/2018 (Α’ 178), δύνανται να παραταθούν 
έως και ένα (1) από λήξη τους.
Η παράταση των συμβάσεων ανάθεσης και των συμβάσεων 
υπεκμίσθωσης, κατ’ εφαρμογή του παρόντος, συνιστά τρο-
ποποίηση των υφισταμένων συμβάσεων ως προς αυτούς 
τους όρους και υπόκειται έγκριση του αρμοδίου οργάνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΥψΟΥΣ 250 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Κ. Καραμανλής: Λύνουμε το υδροδοτικό του νησιού μετά από σχεδόν μισό αιώνα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ Η ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕΣΩ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜβΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ ΜΕ ΤΑ ΚΤΕΛ
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Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, βρέθηκε στο επίκεντρο 
έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή, ανάμεσα στον Υπουργό 
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον πρώην υπουργό 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την αρμόδια τομε-
άρχη του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου, με αφορμή τη συζήτηση 
του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό και την επαναλει-
τουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και την δημιουργία 
Καζίνο στο Ελληνικό, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, με τη ΝΔ και το 
ΚΙΝΑΛ να το υπερψηφίζουν επί της αρχής του, ενώ όλα τα 
υπόλοιπα της Αντιπολίτευσης να το καταψηφίζουν.
Ένα ακόμα σημείο λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ τους 
ήταν η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των νυν εργα-
ζομένων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με τον υπουργό 
Οικονομικών, αλλά και τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι 
Γεωργιάδη, να απορρίπτουν κατηγορηματικά τις αιτιάσεις 
των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι «η κυβέρνηση επέλεξε να ικα-
νοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ιδιώτη νομοθετώντας την 
απόλυση τους».
Τόσο ο κ. Σταϊκούρας όσο και ο κ. Γεωργιάδης έκαναν λόγο 
για υποκρισία και κροκοδείλια δάκρυα στο ΣΥΡΙΖΑ, καταλο-
γίζοντας όλη την ευθύνη στη κυβέρνηση του καθώς, όπως 
υποστήριξαν, το 2018 έβαλε τα Ναυπηγεία σε καθεστώς 
ειδικής διαχείρισης χωρίς να διασφαλίσει τίποτα για τους 
εργαζόμενους.
Ο Υπουργός Οικονομικών , υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου 
του τονίζοντας ότι, «τελικός του στόχος είναι οι μειώσεις φό-
ρων, η υλοποίηση εμβληματικών επενδύσεων και η αντιμε-
τώπιση χρονιζόντων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν 
με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων».
«Με το νομοσχέδιο κάνουμε μια εμβληματική επένδυση στο 
Ελληνικό και δίνουμε τη δυνατότητα για μια πιο ουσιώδη 
επένδυση στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά» είπε.
«Αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθη-
κε φέτος, άρα αυτά τα 250 εκατομμύρια που βρέθηκαν είναι 
από υπέρβαση των στόχων για να βοηθήσουμε την ελλη-
νική κοινωνία. Αυτό είναι μια ορθολογική αξιόπιστη λύση 
για την οποία θα δούμε αν την ψηφίσετε», σημείωσε ο κ. 
Σταϊκούρας, απευθυνόμενος στην Αντιπολίτευση.
Στο σημείο αυτό, έδωσε έμφαση στις τέσσερεις νομοθετικές 
παρεμβάσεις με την παροχή κινήτρων στους Έλληνες του 
εξωτερικού για να επιστρέψουν στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι 

«τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά».
Όπως είπε, στα δυόμιση χρόνια εφαρμογής του θεσμικού 
πλαισίου εγκρίθηκαν 75 επενδύσεις, οι οποίες ξεπερνούν τα 
50 εκ ευρώ, ενώ είναι σε επεξεργασία άλλες 27 αιτήσεις για 
νέες επενδύσεις.
«Αυτό το αποτέλεσμα είναι απόδειξη ότι το φορολογικό 
σύστημα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τα δημόσια 
έσοδα γι’ αυτό οφείλουμε να βαδίζουμε με σχέδιο, όραμα 
και αυτοπεποίθηση. Ενισχύουμε λοιπόν τη διαδικασία των 
κινήτρων, για να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους 
επενδυτές», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην διάταξη για την αξιοποίηση 
του Ελληνικού και τη δημιουργία Καζίνο, τονίζοντας ότι η 
περιοχή αποκτά ισχυρή επενδυτική μορφή.
«Η σημερινή συμφωνία που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ για 
το Ελληνικό είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με την συμ-
φωνία παραχώρησης που υπέγραψε, και ορθά, η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, απορρίπτοντας αι-
τιάσεις περί μονόπλευρης διασφάλισης των συμφερόντων 
των επενδυτών, αντιτείνοντας ότι «τα επιχειρήματα αυτά 
στερούνται λογικής».
Ιδιαίτερα, όμως, επικριτικός ήταν ο κ. Σταϊκούρας, για τη 
στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη ρύθμιση για τα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά, επισημαίνοντας ότι, ενώ τα στελέχη του ήταν 
λαλίστατα στη κριτική τους για το νομοσχέδιο, κατηγορώ-
ντας την κυβέρνηση για περίεργες συναλλαγές, προσπέρα-
σαν το γεγονός ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής 
δεν κάνει καμία αναφορά στη διάταξη.
«Να θυμίσω ότι το καθεστώς ειδικής διαχείρισης των 
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά μπήκε το 2018, επί κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, και ήταν απόρροια της κακής διαχείρισης τους επί 
πολλά χρόνια. Το πλαίσιο αδειοδότησης τους υπάρχει από 
το 2018. Εμείς τα παραλάβαμε με μεγάλα προβλήματα και 
με καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου ύψους 700 εκ. ευρώ για παράνομες κρατικές ενισχύσεις.
Έχουμε συνέχεια του κράτους. Αυτό που υλοποιήσαμε ήταν 
αυτό που προέκυπτε από το θεσμικό πλαίσιο που βρήκαμε. 
Καταφέραμε και κάναμε μία διαγωνιστική διαδικασία από-
λυτα διαφανή και επιτυχή», επεσήμανε ο Υπουργός Οικονο-
μικών.
Αναφερόμενος στο ζήτημα της διασφάλισης των θέσεων 
εργασίας, που έθεσε με επίταση, σύσσωμη η Αντιπολίτευση, 

ο κ. Σταϊκούρας είπε χαρακτηριστικά: «Φυσικά και κάνουμε 
τα πάντα για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των νυν 
εργαζομένων και στο μέλλον και να τους καταβληθούν οι 
αποζημιώσεις και οι οφειλές για τα δεδουλευμένα τους. 
Κάνουμε αυτό που είναι εφικτό, σωστό και ρεαλιστικό για 
να προχωρήσει ακόμα μια επένδυση. Η διαφορά μας είναι 
ότι εμείς επιλύουμε προβλήματα που δημιουργήσαμε όλες 
οι κυβερνήσεις και δεν τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Συ-
νεχίζουμε το δρόμο των μεταρρυθμίσεων νομοθετώντας με 
συνέπεια, μακριά από τα κροκοδείλια δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ 
γιατί είμαστε η παράταξη της ευθύνης».
Έντονη ήταν η αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών, 
στις κατηγορίες «για εμπαιγμό και για οικονομική αφαίμαξη 
ύψους 3,8 δις των Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση 
της ΝΔ», τόσο του πρώην υπουργού Οικονομικών, Ευκλεί-
δη Τσακαλώτου όσο και της αρμόδιας τομεάρχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Έφης Αχτσιόγλου, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ο πληθωρισμός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι πολί-
τες ασφυκτιούν και συνθλίβονται από το δυσθεώρητο κό-
στος ζωής και ο Υπουργός Οικονομικών απέναντι σε αυτή 
την κατάσταση λέει ότι έδωσε πολλά χρήματα. Επαίρεται, 
δηλαδή, γιατί τροφοδότησε την αισχροκέρδεια από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και οι λογαριασμοί των πολιτών 
όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά έρχονται 4 και πέντε φορές 
πάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Αχτσιόγλου.
«Η κ. Αχτσιόγλου με τη γνωστή κινδυνολογία και το τυχο-
διωκτισμό που διακατέχονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε 
αναφορά στη πορεία της οικονομίας. Η ίδια η πραγματικό-
τητα και τα στοιχεία όμως διαψεύδουν την επιχειρηματολο-
γία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης» αντέτεινε ο Υπουργός 
Οικονομικών και συνέχισε:
«Είναι ή όχι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο δείκτη 
ανάπτυξης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με 7% το πρώ-
το τρίμηνο του 2022; Ότι έχει μειωθεί σημαντικά η ανεργία 
τα τρία τελευταία χρόνια; Ότι ενισχύθηκε σημαντικά ο κα-
τώτατος μισθός με πάνω από 11,5% και η Ελλάδα μάλιστα 
είναι στην 9η θέση των υψηλότατων κατώτατων μισθών 
στην ΕΕ; Είναι αλήθεια ή όχι ότι τέλος του 2021 το διαθέσιμο 
εισόδημα ήταν αυξημένο; Ότι στηρίξαμε τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις και την ελληνική κοινωνία με σειρά παρεμβάσεων; 

Συνέχεια στη σελ 11

ψΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΚΑζΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Χρ. Σταϊκούρας: Εμβληματική η επένδυση στο Ελληνικό, διαφανής και επιτυχής ο διαγωνισμός για τα ναυπηγεία 
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Συνέχεια από σελ 10

»Ότι οι πολίτες πληρώνουν λιγότερους φόρους από το 
2018; Ότι το 68% των φορολογουμένων δεν θα πληρώσει 
φόρους φέτος, ενώ ένα 14% θα έχει πιστωτικό; Είναι αλή-
θεια ή όχι ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα με μείωση 
της φορολογικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων;»
«Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν γιατί η οικονομία πάει 
καλύτερα. Ο φόβος της Αντιπολίτευσης για λουκέτα και 
ανεργία δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα. Όμως είναι 
γεγονός ότι έχουμε μία νέα εξωγενή κρίση που θολώνει 
την καλή εικόνα της οικονομίας και εμείς ερχόμαστε να 
βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία με όσο πιο γενναία 
και ισορροπητικά μέτρα, ύψους 8,5 δις ευρώ που με βάσει 
τα στοιχεία είναι πολλά λεφτά. Η Ελλάδα δίνει πολύ περισ-
σότερους πόρους σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης για 
να βοηθήσει τους πολίτες της. Απαντήστε αν ενισχύουμε 
την αισχροκέρδεια με όλες αυτές τις παρεμβάσεις ή τη κοι-
νωνία; Η επιδότηση του ρεύματος και του φυσικού αερίου 
είναι ενίσχυση της αισχροκέρδειας; Όχι. Είναι ρεαλισμός 
και απόδειξη ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά σε κάθε 
πολίτη και επιχείρηση. Η ορθότητα λοιπόν των στοχευ-
μένων μέτρων ενίσχυσης της κοινωνίας μέσα από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, είναι η απάντηση», επεσήμανε 
και πρόσθεσε:
«Αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο με σύνεση και 
υπευθυνότητα και οι πολίτες το αναγνωρίζουν και γυρί-
ζουν τις πλάτες στο παρελθόν, αναγνωρίζοντας ότι δεν 
επιθυμούν να γυρίσουμε πίσω στην εθνικά και πολιτικά 
ανεύθυνη πολιτική του 2015, με τις αυταπάτες και τις 
ψευδαισθήσεις. Με σύνεση και σεμνότητα δημιουργούμε 
τις προοπτικές προόδου και ανάπτυξης της οικονομίας. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που επιδιώκει είναι οι εντυπώσεις».

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας, απέρριψε την τροπολογία του 
ΣΥΡΙΖΑ για το «πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων», 
αποδίδοντας του προσπάθεια εντυπώσεων και προανήγ-
γειλε ότι «είναι στο τελικό στάδιο και θα κατατεθεί σύντο-
μα από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, μία συνολική ρύθμιση 
με στόχο τη λογοδοσία, τον ουσιαστικό έλεγχο και την 
ενίσχυση της διαφάνειας».
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος, σε παρέμβαση του, κατηγόρησε τον κ. Σταϊκούρα 
ότι «επιλέγει ένα στυλ ειρωνικό και παρελθοντολογικό 
για να αντιμετωπίσει την Αντιπολίτευση, χωρίς να απαντά 
στα ουσιαστικά και κρίσιμα ερωτήματα που του θέτει». 
«Κουράστηκε όλη η Αντιπολίτευση με αυτό το ειρωνικό 
παρελθοντολογικό στυλ του υπουργού Οικονομικών που 
δεν απαντά σε καμία ερώτηση. Αλλά υπάρχει η αγανάκτη-
ση του κόσμου. Απαντήστε γιατί άλλαξε η συμφωνία μετά 
τον διαγωνισμό και έγινε πιο ευνοϊκό το καθεστώς για τον 
ιδιώτη επενδυτή;», ανέφερε.
«Δεν παίρνετε βαθμό αξιοπιστίας μη δίνοντας απαντήσεις 
σε αυτά που σας ρωτάμε, αλλά λέτε αυτά που έχετε ήδη 
ετοιμάσει. Αυτό δεν τιμά τη ΝΔ. Όταν ο κόσμος αισθάνεται 
την ακρίβεια και πρέπει να κάνει περικοπές παντού και 
δεν πάει διακοπές, δεν μπορεί να λέει ο Υπουργός ότι δεν 
υπάρχουν προβλήματα και όλα πάνε καλά. Η απόσταση 
όμως από την πραγματικότητα θα απαντηθεί πολύ γρή-
γορα από τον ελληνικό λαό», κατέληξε ο κ. Τσακαλώτος.
Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών. «Σε 
αντίθεση με τη δική σας θητεία, που ως υπουργός Οικο-
νομικών δεν ερχόσασταν στη βουλή να απαντήσετε εμείς 
απαντάμε επί της ουσίας. Υπάρχει η οικονομική συνέχεια 
στη χώρα, με βάση τους κανόνες της ΕΕ και τα δεδομένα 
που εσείς έχετε υπογράψει. Εσείς δεν καταλάβατε τις απα-
ντήσεις. Με βάσει αυτά που υπογράψατε εσείς οι εργαζό-
μενοι δεν μπορούν να παραμένουν και δεν διαγράφονται 

τα πρόστιμα. Αυτό υπογράψατε. Οι συμβάσεις των εργα-
ζομένων λήγουν και στη συνέχεια ο επενδυτής θα πάρει 
όσους θέλει και ευχόμαστε να τους πάρει όλους», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας και κατέληξε:
«Εγώ απάντησα διεξοδικά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να καταλά-
βει. Εμείς όμως με ευθύτητα και πληρότητα θα συνεχίσου-
με το έργο μας».
Στο θέμα παρενέβη και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, καταλογίζοντας στο ΣΥΡΙΖΑ 
«υποκρισία και κροκοδείλια δάκρυα για τους εργαζόμε-
νους».
«Όταν ανέλαβα Υπουργός Ανάπτυξης, στη πρώτη συνά-
ντηση που είχα με τον εκκαθαριστή, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ 
διόρισε, μου εξήγησε ότι ήταν απαράβατη η συμφωνία 
που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση για τους εργαζόμε-
νους. Καλώς έκανε τη συμφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ για τα Ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά γιατί διαφορετικά θα πληρώναμε πρό-
στιμα. Όμως έρχεστε σήμερα και υποκρίνεστε, κάνοντας 
με ανοίκειο τρόπο κριτική για αυτά που εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ 
υπογράψατε. Μην κοροϊδεύετε κατάμουτρα τους εργαζό-
μενους. Ούτε κόμμα δεν αλλάξαμε από τη συμφωνία που 
κάνατε για τους εργαζόμενους, γιατί δεν μπορούσαμε. 
Εμείς όμως καταφέραμε να κάνουμε ένα επιτυχημένο δια-
γωνισμό. Και τώρα εσείς χύνετε κροκοδείλια δάκρυα» είπε 
μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.
Απευθυνόμενος δε προσωπικά στον κ. Τσακαλώτο, ο κ. 
Γεωργιάδης ανέφερε ότι, «δεν μπορεί, όταν όλοι οι οίκοι 
αξιολόγησης λένε ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά να 
μηδενίζει το ρεκόρ επενδύσεων του 2021 -που είναι ρε-
κόρ των τελευταίων 30 χρόνων και το 2022 αναμένεται 
να είναι ρεκόρ όλων των εποχών- και όταν επί δικής του 
θητείας, η Ελλάδα ήταν 10η στη κατάταξη, μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών χωρών».

Συγκεκριμένα περιβαλλοντικά έργα όπως η λειτουργία βι-
ολογικών καθαρισμών σε Δήμους, κοινότητες, οικισμούς, 
έχουν οικολογικό αποτύπωμα και συμβάλουν, σύμφωνα 
με τον κ. Αρναουτάκη, στην προστασία του περιβάλλο-
ντος και στην πράσινη ανάπτυξη. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης 
εγκαινιάζοντας την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
στον οικισμό Σισάρχων του Δήμου Ανωγείων, έργο που 
χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης ανέφερε 

πως: «Το περιβαλλοντικό έργο είναι στους στόχους της 
Περιφέρειας, έχει οικολογικό αποτύπωμα και συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος, 
στην «πράσινη Κρήτη» και στην τροπική οικονομία». Από 
την πλευρά του ο δήμαρχος, Σωκράτης Κεφαλογιάννης 
ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση 
και υλοποίηση του έργου, αλλά και την συνεχή στήριξη 
του, και όπως είπε πρόκειται για έργο «…αναγκαίο και 
ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή καθώς συμβάλλει 

στην προστασία του περιβάλλοντος, και παράλληλα δίδει 
ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη». 
Ο βιολογικός καθαρισμός στα Σίσαρχα είναι έργο προϋ-
πολογισμού 135.000 ευρώ, είναι σε πλήρη λειτουργία 
συμβάλλοντας καθοριστικά, όπως τονίστηκε, αφενός 
στην περιβαλλοντική προστασία της περιοχής, αφετέρου 
γίνεται επανάχρηση των επεξεργασμένων λυμάτων για 
άρδευση στους αγρότες

ψΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΚΑζΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Χρ. Σταϊκούρας: Εμβληματική η επένδυση στο Ελληνικό, διαφανής και επιτυχής ο διαγωνισμός για τα ναυπηγεία

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Ο βΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΙΣΑΡΧΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ    
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Να μην υπάρξει πιλοτική δίκη για το θέμα της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια, αποφάσισε χθες η αρμόδια 
τριμελής επιτροπής του Αρείου Πάγου και απέρριψε το σχετικό 
αίτημα της ΔΕΗ.
Αναλυτικότερα, η ΔΕΗ ζητούσε το θέμα της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής που απασχολεί σχεδόν όλους τους καταναλωτές ηλε-
κτρικής ενέργειας, σε πιλοτική δίκη έτσι ώστε να μην βγαίνουν 
αντίθετες ή αντιφατικές αποφάσεις από τα δικαστήρια της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αρεοπαγίτες συντάχθη-
καν με τις θέσεις της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βερβεσό εκπροσωπώντας την Ολομέ-
λεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και 
τον ΔΣΑ, η εισαγωγή της ρήτρας έγινε μονομερώς χωρίς προη-
γούμενη ειδοποίηση των καταναλωτών και είναι αντίθετη με τους 
γενικούς όρους συναλλαγών σε διάφορες κατηγορίες συμβολαί-

ων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπενθυμίζεται ότι συλλογική αγωγή έχουν καταθέσει καταναλω-
τικές οργανώσεις -το ΙΝΚΑ και η Γενική Ομοσπονδία Καταναλω-
τών Ελλάδος - ζητώντας να κηρυχθεί παράνομος ο τρόπος εφαρ-
μογής της ρήτρας, που επιφέρει στα οικιακά τιμολόγια αύξηση του 
κόστους παραγωγής ρεύματος, το οποίο λόγω της ενεργειακής 
κρίσης, έχει εκτοξευθεί στα ύψη.

Νέα απάντηση στις αναφορές που έκανε ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 
Αθανάσιος Δαγούμας για τα τιμολόγια του ΑΔΜΗΕ έδωσε χθες 
ο Διαχειριστής, υποστηρίζοντας ότι η ΡΑΕ έχει κάνει λάθη στις 
παραμέτρους που χρησιμοποιεί για τον καθορισμό της απόδο-
σης των κεφαλαίων του (WACC), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ τα λάθη εντοπίζονται στις 
εξής παραμέτρους:
• Τρέχουσα απόδοση 10ετούς γερμανικού ομολόγου: Χρησι-
μοποιείται η απόδοση 0,5%, ενώ η πραγματική απόδοση στις 
24.06.2022 ήταν 1,44%.
• Συντελεστής συστηματικού κινδύνου beta : Χρησιμοποιείται ο 
συντελεστής 0,80 ενώ ο πραγματικός συντελεστής σήμερα είναι 
0,926.
• Κόστος δανεισμού του Διαχειριστή για την τετραετία: Χρησι-
μοποιείται συντελεστής 2,8% ενώ το πραγματικό μέσο επιτόκιο 

δανεισμού στις εμπορικές τράπεζες διαμορφώνεται στο 5%. Η 
ΡΑΕ όρισε το κόστος δανεισμού της επόμενης τετραετίας λαμβά-
νοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο με το κόστος δανεισμού 
της εταιρείας για το έτος 2021, μη λαμβάνοντας υπόψη ούτε την 
αύξηση των επιτοκίων που έχει ήδη συντελεστεί για τα δάνεια 
κυμαινόμενου επιτοκίου, αλλά ούτε και συγκρίσιμες εταιρείες 
όπως η ίδια η μεθοδολογία ορίζει.
«Η απόφαση της ΡΑΕ να καθορίσει στα χαμηλά επίπεδα που 
αναφέρθηκαν το WACC του ΑΔΜΗΕ, όχι μόνο δεν προστατεύ-
ει τον καταναλωτή, αλλά αντίθετα δυσχεραίνει σημαντικά την 
προσπάθεια του Διαχειριστή να πετύχει τους στρατηγικούς 
στόχους που έχουν συμφωνηθεί από κοινού με τη ΡΑΕ και την 
Πολιτεία», τονίζει ο ΑΔΜΗΕ και επαναλαμβάνει το αίτημα για 
αναθεώρηση του WACC αφού διορθωθούν τα λάθη που ο ίδιος 
εντοπίζει στους υπολογισμούς της ΡΑΕ.

Σημειώνει τέλος ότι: «Στις τρέχουσες συνθήκες αυξημένου 
ενεργειακού κόστους, βασική παράμετρος στις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο Διαχειριστής είναι ο σεβασμός του Έλληνα κατανα-
λωτή και η αξιοποίηση των πόρων που ξοδεύει για το Σύστημα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ εργάζεται εντατικά 
για την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι 
επενδύσεις στοχεύουν ακριβώς σε αυτό, μέσω της μείωσης των 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και την περαιτέρω διείσδυση των 
ΑΠΕ. Γι’ αυτό τον λόγο, σεβόμαστε απεριόριστα τον ρόλο της 
ΡΑΕ ως προασπιστή των συμφερόντων των καταναλωτών, 
καθώς συμφωνούμε πώς κάθε ευρώ που ξοδεύεται πρέπει να 
έχει αντίκρισμα, και ο ρόλος της ΡΑΕ για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού είναι καθοριστικός».

Την αντίθεσή του με την τροπολογία που προβλέπει την κατάρ-
γηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικής 
ενέργειας εκφράζει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών 
Ενέργειας υποστηρίζοντας ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
οδηγείται σε αδιέξοδο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Σύνδεσμος επικεντρώνει την κρι-
τική του στην ρύθμιση που επιβάλλει στους προμηθευτές να 
ανακοινώνουν τα τιμολόγια που θα εφαρμόζουν τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν την θέση τους σε ισχύ, σημειώνοντας ότι σε συν-
θήκες κρίσης είναι αδύνατη η πρόβλεψη των τιμών. Ειδικότερα, 
μεταξύ άλλων επισημαίνει τα εξής:
«Είναι κατανοητή η καλή πρόθεση του Υπουργείου να λάβει 
μέτρα υπέρ των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, είναι 
ωστόσο απαραίτητο να επισημανθεί ότι οι προτεινόμενες διατά-
ξεις παρουσιάζουν σημαντικά ζητήματα ως προς την εφαρμογή 
τους και δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μέριμνα για την αντι-
στάθμιση του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές, οι 
οποίοι συνεχίζουν να είναι απολύτως εκτεθειμένοι στις διακυ-
μάνσεις της «οριακής τιμής» του συστήματος. 

Οι διατάξεις αυτές αναμένεται συνεπώς να οδηγήσουν σε αυξή-
σεις στις τελικές χρεώσεις των καταναλωτών, εφόσον επιβάλλε-
ται η ενσωμάτωση του κινδύνου των αγορών φυσικού αερίου 
και ηλεκτρισμού στα προσφερόμενα τιμολόγια». 
Δεδομένης της πρωτοφανούς μεταβλητότητας που παρατη-
ρείται τον τελευταίο χρόνο στις τιμές της χονδρικής αγοράς του 
φυσικού αερίου και, κατά συνέπεια, της ηλεκτρικής ενέργειας, 
είναι σαφές πλέον σε όλους ότι είναι αδύνατον να γίνει ορθή 
πρόβλεψη των τιμών της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, και μάλιστα για διάστημα ενός μηνός, τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν την έναρξη της περιόδου, με αποτέλεσμα η εφαρμογή 
της προτεινόμενης τροποποίησης να αυξάνει κατακόρυφα τις 
επισφάλειες που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές και να απειλεί 
την ομαλή λειτουργία της αγοράς. 
Η διοικητική απαγόρευση όλων των εναλλακτικών τύπων 
τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν των 
προβλεπόμενων στην τροπολογία, σταθερών και κυλιόμενα 
σταθερών, αποστερεί από τους καταναλωτές τη δυνατότητα 
οι ίδιοι να επιλέγουν ελεύθερα τον τύπο που επιθυμούν, ανα-

λαμβάνοντας επίσης και το αντίστοιχο ρίσκο προκειμένου να 
συμβληθούν στο τιμολόγιο που οι ίδιοι επιλέγουν. 
Ειδικά δε για τις επιχειρήσεις με τις οποίες οι προμηθευτές δια-
πραγματεύονται διμερώς το τιμολόγιο προμήθειας, οι διατάξεις 
αυτές θα επιφέρουν αναίτιες αυξήσεις των χρεώσεων που θα 
θίξουν την ανταγωνιστικότητα τους, στερώντας τους τη δυ-
νατότητα να ελέγξουν το κόστος τους μέσω της επιλογής ενός 
δυναμικού τιμολογίου. 
Επιπρόσθετα, η δυνατότητα των καταναλωτών να αλλάζουν 
προμηθευτή ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης ύπαρξης ληξιπρό-
θεσμων οφειλών προς τους προηγούμενους προμηθευτές, 
αναμένεται με βεβαιότητα να επιτείνει τα φαινόμενα «ενεργεια-
κού τουρισμού», και αφήνει τους προμηθευτές ενέργειας απο-
λύτως εκτεθειμένους στις ανακύπτουσες επισφάλειες. 
Οι προτεινόμενες διά της τροπολογίας αλλαγές, οι οποίες 
οδηγούν σε κατάργηση όλων των εναλλακτικών τύπων τιμο-
λογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εμφανίζουν πολύ 
σοβαρά τεχνικά και ρυθμιστικά ζητήματα, και θα πρέπει να δι-
ευκρινιστούν περαιτέρω ως προς την εφαρμογή τους».

Λόγω συνεχούς ροής αιτήσεων και προκειμένου να διευκολυν-
θούν οι πολίτες, δίνεται παράταση ως τις 5 Ιουλίου για την υπο-

βολή αιτήσεων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (power pass) στη σχετική 

πλατφόρμα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Γιάννης Οικονόμου. Η προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου

ΑΠΕΡΡΙψΕ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ 
ΣΤΗ ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΛΑΘΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΕΝΤΟΠΙζΕΙ Ο ΑΔΜΗΕ 

ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΤΙΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ POWER PASS  
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Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την «τρομακτική 
ακρίβεια» στην ενέργεια και τα καύσιμα, κατά τη συνά-
ντηση που είχε με αντιπροσωπείες του Ινστιτούτου Κα-
ταναλωτή και της ΕΚΠΟΙΖΩ, ενώ έκανε λόγο για «διπλή 
αισχροκέρδεια και των παραγωγών και του κράτους», 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αφού υπενθύμισε την κριτική που έχει ασκήσει για 
«πλήρη απουσία» ρυθμίσεων και ελέγχου στην αγορά 
και την κατηγορία που είχε προσάψει στην κυβέρνηση 
ως «τροχονόμο των καρτέλ, ιδίως στην ενέργεια», ο κ. 
Τσίπρας σχολίασε πως «με τις τελευταίες εξελίξεις έχω 
την αίσθηση ότι δεν είναι τροχονόμοι αλλά προστάτες 
των καρτέλ». Ανέφερε ότι δεν  έχει ξαναδεί τα τελευταία 
χρόνια οι δύο ανεξάρτητες Αρχές να είναι σε σύγκρουση 
με την κυβέρνηση διότι αισθάνονται ότι εμποδίζονται να 
επιτελέσουν το έργο τους και υπογράμμισε «την πρωτο-
φανή διαφωνία των δύο βασικών ανεξάρτητων Αρχών 
(Επιτροπή Ανταγωνισμού και ΡΑΕ), οι επικεφαλής των 
οποίων είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση, με την ίδια 
την κυβέρνηση». 
Αναφορικά με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση 
για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία το ΙΝΚΑ έχει 
χαρακτηρίσει «παράνομη και ληστρική» και κατά της 
οποίας έχει προσφύγει δικαστικά, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκανε λόγο για 
«τραγέλαφο». «Επί έξι μήνες η κυβέρνηση μας έλεγε πως 
δεν είναι παράνομη και τώρα προεκλογικά την απαλεί-
φουν εικονικά από τα τιμολόγια, διότι την ενσωματώνουν 
στα κυμαινόμενα τιμολόγια» σημείωσε, εκτιμώντας πως 
από το Σεπτέμβριο που θα ισχύσει και κάθε μήνα θα ανα-
κοινώνονται οι τιμές «ο καταναλωτής θα τρέχει από πίσω 
να δει ποια τιμή τον συμφέρει». Επιπλέον στηλίτευσε το 
γεγονός ότι παρά τις διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως προς 
τον τρόπο καθορισμού του ποσού των υπερκερδών από 
την ενέργεια, ακόμα «και αυτά τα υπερκέρδη που υπολο-
γίστηκαν κουτσουρεμένα ακόμα δεν έχουν φορολογηθεί, 
δεν έχει επιστραφεί τίποτα στους καταναλωτές». Τόνισε 
δε ότι αντί να επιστραφούν στους καταναλωτές τα υπερ-
κέρδη, η κυβέρνηση με την τροπολογία που συμπεριλαμ-
βάνεται στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο, «χρεώνει 
στους καταναλωτές επιπλέον 300 εκατ. ευρώ, στα ΥΚΩ 
των τιμολογίων της ΔΕΗ για μία υπόθεση που χρονολο-
γείται από το 2004 ως αποζημίωση για τις μονάδες στα 
νησιά και την οποία καμία κυβέρνηση δεν ενεργοποίησε». 
Επιπλέον, «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρθηκε και 

στα 67 εκατ. ευρώ από την αγορά εξισορρόπησης, που 
κατήγγειλε και ο πρόεδρος της ΡΑΕ πως αν και πρέπει να 
επιστραφούν στους καταναλωτές, παραμένουν στις τσέ-
πες των παραγωγών ενέργειας». 
Ο κ. Τσίπρας με αφορμή την «έκρηξη τιμών» στην ενέρ-
γεια και τα καύσιμα μίλησε για «διπλή αισχροκέρδεια»: 
«η μία είναι των παραγωγών ενέργειας και η άλλη του 
κράτους». Σημείωσε πως «τα 3,8 δισ. πάνω από το στό-
χο των φορολογικών εσόδων στο πρώτο πεντάμηνο 
του έτους προέκυψαν από την υπερφορολόγηση και την 
αισχροκέρδεια του κράτους», διότι, όπως είπε, «με πλη-
θωρισμό 11,5% και τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ καυσίμων να 
παραμένουν στα ύψη, προκύπτουν αυτά τα τρομακτικά 
ποσά, που στην πραγματικότητα είναι από την αφαίμαξη 
των καταναλωτών». Ως εκ τούτου χαρακτήρισε «συνει-
δητή λεηλασία» την άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει 
τον ΕΦΚ στα καύσιμα, «με στόχο αυτά τα υπερκέρδη να 
πηγαίνουν είτε στις τσέπες των λίγων και εκλεκτών της 
ενέργειας και των καυσίμων είτε στο κράτος για να  γίνο-
νται στοχευμένα επιδόματα προεκλογικού χαρακτήρα». 
Υπογράμμισε την ανάγκη «να υπάρχει μία προσπάθεια 
ελέγχου της ανεξέλεγκτης κατάστασης που επικρατεί στην 
αγορά», χαρακτηρίζοντας «ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο 
της κοινωνίας των πολιτών. «Πρέπει να αναδείξει όχι μόνο 
αυτή την ατζέντα, αλλά και την ανάγκη να μπει ένα τέλος 
σε αυτήν την πολιτική που έχει οδηγήσει την συντριπτική 
πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και επιχειρήσεων σε 
απόγνωση», είπε, ενώ πρόσθεσε πως «υπάρχουν λύσεις, 
υπάρχουν τρόποι, υπάρχει και το πλαίσιο της νομιμότητας 
που εσείς και διεκδικείτε και πολύ ορθώς κάνετε». 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του 
ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, έκανε λόγο για μεγάλο παζάρι 
και φαγοπότι της κυβέρνησης με τις εταιρείες ενέργειας 
και κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για ενοχή και συ-
νενοχή στην εκτόξευση της ακρίβειας και των τιμολογίων 
ενέργειας. «Γιατί η κυβέρνηση έμενε κουφή, με την ανοχή 
της αλλά και την συνενοχή της σε αυτούς τους οποίους 
αισχροκερδούσαν, αποδεδειγμένα αισχροκερδούσαν. 
Το είπε ο συνήγορος του καταναλωτή στην Βουλή των 
Ελλήνων που ανήκει στην ΝΔ», ανέφερε. «Γιατί αυτό το 
παζάρι το μεγάλο και το φαγοπότι να περάσει έτσι;», ρώ-
τησε, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες πλέον δεν μπορούν 
να ανταπεξέλθουν. «Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν και να 
εξαπατούν τους Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες βιώνουν την 
ακρίβεια στις τσέπες τους. Δεν  μπορούν να πληρώσουν 
το ρεύμα, κόβουν από τα τρόφιμα για να μπορέσουν να 
πληρώσουν το ρεύμα. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος των 

500 ευρώ να έχει ρεύμα 900 ευρώ, τα 150 ευρώ να είναι 
η κατανάλωση και τα 750 να είναι ρήτρα αναπροσαρμο-
γής» είπε. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναφερόμενος στην αγω-
γή που έκαναν στην ΔΕΗ για την ρήτρα αναπροσαρμογής, 
ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ άφησε ερωτηματικά για τη στάση 
που τηρούν οι υπόλοιπες πλευρές: «Το παράδοξο είναι 
ότι πήγαμε μέσα στην κυρία αξιότιμη πρόεδρο του Αρεί-
ου Πάγου συζητήσαμε οι ενώσεις καταναλωτών η κάθε 
μία ξεχωριστά και όταν ως εκ θαύματος εμείς φύγαμε 
μέσα από την σύσκεψη παρέμειναν οι δικηγόροι της ΔΕΗ. 
Γιατί παρέμειναν; Δεν ξέρω τι διαβουλεύσεις γίνονται και 
δεν θέλω το μυαλό μου να πάει στο πονηρό ότι γίνονται 
μαγειρέματα. Ενδεχομένως και να μην γίνονται. Μακάρι 
να μην γίνονται. Η Δικαιοσύνη να μείνει στο ύψος της 
ανάγκης  των πολλών και όχι των λίγων». Τέλος, «κατη-
γόρησε την κυβέρνηση που προεκλογικά ασκούσε κριτική 
στην προηγούμενη κυβέρνηση για την δήθεν επιδοματική 
πολιτική που ασκούσε και τώρα που ήρθε στα πράγματα 
έχει δώσει ό,τι επίδομα υπάρχει». «Το μόνο που λείπει εί-
ναι το by pass», σχολίασε. 
Από την πλευρά της η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα 
Καλαποθαράκου, τόνισε πως «οι καταναλωτές βρίσκονται 
σε μία ασφυκτική και αδιέξοδη κατάσταση, δεν μπορούν 
να πληρώσουν τους  λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος με κίνδυνο να γίνει διακοπή και έχει γίνει διακοπή 
σε πολλά νοικοκυριά». Χαρακτήρισε μείζον το πρόβλημα 
της ακρίβειας που αγγίζει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, 
επισημαίνοντας ότι η ΕΚΠΟΙΖΩ κατέθεσε την πρώτη  συλ-
λογική αγωγή σχετικά με τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής, για 
την οποία τόνισε ότι είναι πεπεισμένοι ότι είναι παράνομη, 
καταχρηστική,  αδιαφανής και θα πρέπει να καταργηθεί. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙ-
ΖΩ, υποστήριξε ότι η επιδοματική πολιτική των λίγων 
ευρώ στην οποία έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από τον 
Οκτώβριο κάθε άλλο παρά απαλύνει το πρόβλημα και 
υποστήριξε ότι με την τροπολογία σχετικά με τη Ρήτρα 
Αναπροσαρμογής η κυβέρνηση παραδέχθηκε εμμέσως 
πλην σαφώς ότι υπάρχει πρόβλημα. Όμως, όπως πρόσθε-
σε, η συγκεκριμένη τροπολογία δεν λύνει το πρόβλημα, 
αναφέροντας ότι είναι «απολύτως αδιαφανής, ασαφής και 
δεν γνωρίζουμε εάν και τι θα επωφεληθεί ο καταναλωτής, 
ελάχιστα θα επωφεληθεί εντέλει, εάν θα επωφεληθεί και 
μπαίνει σε μία διαδικασία να ελέγχει ο καταναλωτής κάθε 
μήνα και να μεταβαίνει σε άλλο προμηθευτή είναι αδιανό-
ητο αυτό και ακατανόητο».

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΚΡΙβΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ 
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων 
βιομηχανικών κρατών συμφώνησαν να μελετήσουν την επιβολή 
ανώτατων ορίων στις τιμές εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου και 
αερίου προσπαθώντας έτσι να περιορίσουν την ικανότητα της 
Μόσχας να χρηματοδοτεί την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλω-
σαν χθες αξιωματούχοι της G7, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διερευνήσει με διεθνείς εταίρους τρό-
πους για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, περιλαμβανομένου 
του κατά πόσον είναι εφικτό να επιβληθούν προσωρινά ανώτατα 
όρια στις τιμές εισαγωγής, αναφέρεται σε ένα απόσπασμα του τελι-
κού ανακοινωθέντος της G7 που είδε το Ρόιτερς. Οι αξιωματούχοι 

είπαν πως αυτό αφορά τόσο το πετρέλαιο όσο και το αέριο.
Η G7 συζητούσε την επιβολή ενός ορίου στις τιμές στις οποίες αγο-
ράζει ρωσική ενέργεια ώστε να εμποδίσει τη Μόσχα να ωφεληθεί 
από την εισβολή της στην Ουκρανία, εξαιτίας της οποίας έχουν 
αυξηθεί κάθετα οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου.
Τα έσοδα από τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου αυξήθηκαν το 
Μάιο μολονότι οι κυρώσεις έχουν μειώσει τον όγκο των εξαγω-
γών του, ανέφερε στη μηνιαία έκθεσή του για τον Ιούνιο ο Διεθνής 
Οργανισμός Ενέργειας (IEA).
Οι ΗΠΑ ήταν οι πρώτες που ζήτησαν να υπάρξει ένας μηχανισμός 
που θα έθετε ανώτατα όρια στην τιμή που πληρώνουν οι άλλες 

χώρες για το ρωσικό πετρέλαιο.
Η ιδέα είναι να συνδεθούν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η 
ασφάλιση και η θαλάσσια μεταφορά φορτίων πετρελαίου με μια 
ανώτατη τιμή στις τιμές του ρωσικού πετρελαίου. Έτσι, αν ένας με-
ταφορέας ή ένας εισαγωγέας θέλει αυτές τις υπηρεσίες, θα πρέπει 
να δεσμεύεται ότι το ρωσικό πετρέλαιο πωλείται σε μια καθορι-
σμένη μέγιστη τιμή.
Η Ιταλία, η οικονομία της οποίας βασίζεται στη ρωσική ενέργεια, 
άσκησε πίεση για να επεκταθεί αυτό το όριο των τιμών και στο 
αέριο.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες ότι η Gazprom είναι πιθανόν να 
επιδιώξει την μεταβολή των όρων των συμβολαίων προμήθει-
ας φυσικού αερίου προς τις δυτικές χώρες που θα επιβάλουν 
πλαφόν στις τιμές του ρωσικού φυσικού αερίου, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να εξετάσουν πιθανό πλαφόν 
στις τιμές του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, με στό-
χο τον περιορισμό της ικανότητας της Μόσχας να χρηματοδοτεί 
τον πόλεμό της στην Ουκρανία.
Δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θέλουν να ενθαρρύνουν τις 
πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου σε επίπεδα ελαφρά υψηλότερα 
του κόστους παραγωγής για να διασφαλισθεί η μείωση των 
ρωσικών κερδών παράλληλα με την διατήρηση του όγκου 
παραγωγής.

«Εξαρτάται από την κατεύθυνση, εξαρτάται από την απόφαση 
που θα λάβει η Gazprom. Πιθανότατα, θα εγερθεί το θέμα της 
μεταβολής των όρων των υπαρχόντων συμβολαίων, μεταβο-
λής της τιμής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι 
Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική της 
επιβολής πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου.
Ο Πεσκόφ δεν διευκρίνισε αν οι μεταβολές θα σημαίνουν σύν-
δεση των συμβολαίων με τα προτεινόμενα πλαφόν ή συνολική 
αναθεώρηση των όρων των συμβολαίων.
Όταν ερωτήθηκε σχετικά με το αν οι προτάσεις της G7 για να 
επιβολή πλαφόν στις τιμές του ρωσικού πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου θα πλήξουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ο Πεσκόφ 
απάντησε: «Δεν ξέρουμε ακόμα περί τίνος πρόκειται ... Σύμφω-
να με το Σύνταγμά μας, η Ρωσία είναι ένα κοινωνικό κράτος - η 

εκπλήρωση των κοινωνικών μας υποχρεώσεων αποτελεί κύ-
ρια προτεραιότητά μας».
Παρά την αύξηση των εσόδων της σε σχέση με πριν λόγω της 
εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας που έχει προκαλέσει η 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εν μέσω των δυσκολιών που 
έχει προκαλέσει η επιβολή των δυτικών κυρώσεων κατά της 
Μόσχας, η Ρωσία προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2% 
του ΑΕΠ αυτό το έτος, καθώς ενισχύει την υποστήριξη προς τις 
επιχειρήσεις και τις κοινωνικές παροχές για να αντισταθμίσει τις 
κυρώσεις.
Ακόμη και με αυτό το προβλεπόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, 
η Ρωσία χρειάζεται τιμή πετρελαίου στα 100 δολάρια/βαρέλι 
για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της, σύμφωνα με την 
Νατάλια Ορλόβα, επικεφαλής οικονομολόγο της Alfa Bank.

Η ανανέωση της συνεργασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
με την αντίστοιχη αρχή της Κύπρου, συμφωνήθηκε στη συνά-
ντηση των προέδρων των δύο αρχών, Αθανάσιου Δαγούμα 
και Ανδρέα Πουλλικκά, στα γραφεία της ΡΑΕΚ στη Λευκωσία.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 

συζητήθηκαν οι νέες προκλήσεις των δύο Ρυθμιστικών Αρχών 
σε όλους τους τομείς της ενέργειας, η περιφερειακή συνεργασία, 
η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενεργειακή 
απόδοση, η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιόπιστης μεταφοράς εφοδιασμού 

και διαμετακόμισης φυσικού αερίου, αλλά και ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, η προοδευτική ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρισμού, 
η διασύνδεση των Νοτιοανατολικών Χωρών της Μεσογείου 
με τις ευρωπαϊκές χώρες μέσω ηλεκτρικών διασυνδέσεων και 
μακροπρόθεσμα η παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου.

Επίσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πραγμα-
τοποιήσει ο διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης 
Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ Α.Ε.), Μάριος Τσάκας και 
κλιμάκιο στελεχών της εταιρείας, από σήμερα Τετάρτη 29 Ιου-
νίου 2022 έως και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, προκειμέ-
νου να επιβλέψουν την πρόοδο των εργασιών των μεγάλων 
έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΔΕΔΑ επισημαίνει ότι στη 
Φλώρινα, την Καστοριά και τα Γρεβενά, οι εργασίες κατα-
σκευής των δικτύων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και υλο-
ποιούνται διαρκώς νέες συνδέσεις νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων, ενώ εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσει το έργο 
στο Άργος Ορεστικό.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα διευθετηθούν 

ζητήματα αναφορικά με το πρωτοποριακό project «Χωριό 
Υδρογόνου» της ΔΕΔΑ. Πρόκειται για το πρώτο πιλοτικό 
έργο στην Ελλάδα για την παραγωγή, διανομή και χρήση του 
υδρογόνου από φυσικό αέριο, το οποίο αφορά στην πλήρη 
κάλυψη των αναγκών σε ρεύμα και θέρμανση ενός οικισμού 
στη Δυτική Μακεδονία.

ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ G7 ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙβΟΛΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Η GAZPROM ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑβΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜβΟΛΑΙΩΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙβΟΛΗΣ ΠΛΑΦΟΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ

ΕΠΙΣΚΕψΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΔΕΔΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙβΛΕψΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
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Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ 
ΑΕ-GRNET), φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, ανακοίνωσε την προμήθεια πρόσθετου δικτυακού εξο-
πλισμού και υποδομών οπτικών ινών, στο πλαίσιο της Πράξης 
«Ήφαιστος», για τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών 
των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, με 
στόχο να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνη-
τικών και ακαδημαϊκών τους δραστηριοτήτων σε μακροχρόνιο 
ορίζοντα, καθώς και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των 
χρηστών τους. Παράλληλα, στόχος είναι να η πρόσβαση στο 
δίκτυο της ΕΔΥΤΕ σε υψηλότερες ταχύτητες, συγκριτικά με αυτές 

που είχαν προηγουμένως.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα εγκαταστα-
θούν στα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας 
περισσότεροι από 2.800 μεταγωγείς Ethernet και περισσότε-
ροι από 80 δρομολογητές τελευταίας γενιάς. Επιπλέον, θα έχει 
κατασκευαστεί εντός των ιδρυμάτων μικροτάφρος, συνολικού 
μήκους μεγαλύτερου των 20 χιλιομέτρων και θα έχουν εγκα-
τασταθεί περισσότερες από 950 ενδοκτιριακές και διακτιριακές 
καλωδιώσεις οπτικών ινών, συνολικού μήκους μεγαλύτερου 
από 180 χιλιόμετρα.
Με την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών οπτι-

κών ινών θα διευκολυνθούν οι εργασίες των φοιτητών, των 
ερευνητών και του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού των ιδρυμάτων. Τέλος, θα ενισχυθεί η δυνατότη-
τα της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για προηγμένη 
επιστημονική έρευνα, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με 
διεθνείς ερευνητικές ομάδες. Η Πράξη υλοποιείται από την ΕΔΥ-
ΤΕ ΑΕ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 
2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς 
πόρους.

Περί το τέλος του 2023 - α  ́δίμηνο του 2024 προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί πλήρως το έργο «Αρχύτας», ενώ από τις αρχές 
του Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι πειραματικές πτήσεις, αρχικά 
με λειτουργικό μοντέλο υπό κλίμακα, και η οργάνωση των ειδι-
κών γραμμών βιομηχανικής παραγωγής στην ΕΑΒ.
Αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δήλωσε ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μετά τη συμπλήρωση του α’ 
τριμήνου της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος, 
που έχει στόχο τον σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή 

αυτόνομου εναέριου οχήματος (drone) πολλαπλών χρήσεων, 
εκ μέρους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Βάσει της ανά τρίμηνο αξιολόγησης των αρμοδίων, η υλοποίη-
ση του προγράμματος εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμ-
ματισμό. Είναι σε εξέλιξη ο δομικός σχεδιασμός του συστήματος 
και, παράλληλα, η προμήθεια και ο έλεγχος συσκευών-υλικών 
για το προς παραγωγή σύστημα. Κατά το δ’ τρίμηνο και έως το 
τέλος Αυγούστου, θα συνεχιστούν οι προαναφερθείσες διαδικα-
σίες. Ενώ ταυτόχρονα, προχωρούν οι προεργασίες για δεύτερο, 

αναβαθμισμένο σύστημα, με συνεργασία των υπουργείων Οι-
κονομικών, Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης.
Σημειώνεται ότι, το έργο αποτελεί πρωτοβουλία και χρηματο-
δοτείται από το υπουργείο Οικονομικών. Υλοποιείται, ως προς 
το ερευνητικό-σχεδιαστικό μέρος, με συνεργασία των Πανεπι-
στημίων «Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης», «Δημοκρίτειο Θράκης» 
και «Θεσσαλίας», καθώς και της ΕΑΒ. Η βιομηχανική παραγωγή 
αναλαμβάνεται από την ΕΑΒ.

«Δεν γνωρίζω εταιρεία πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη που 
να μην έχει μεγάλα κενά αυτή τη στιγμή», τόνισε με νόημα ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων Veltio Greece, 
Κώστας Μάλαμας, μιλώντας στο συνέδριο «Τhessaloniki Future 
Thinking Dialogues 2022» (TFTD), στην ενότητα για την ικανο-
ποίηση μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ίδιος ανέφερε ότι οι απόφοιτοι πληροφορικής στη 
βόρεια Ελλάδα είναι όσοι ήταν πριν από 15 χρόνια, όμως πλέον 
οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν υπάρχει καμία σχέση 
ανάμεσα σε αυτό που ζητάει η αγορά και σε αυτό που παράγει 
η εκπαίδευση.
Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος επισήμανε ότι 
το μεγαλύτερο μετεκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα για 
ενηλίκους λειτουργεί από τις ίδιες τις εταιρείες που κάνουν με-
τεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στους δικούς τους 
ανθρώπους. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε πως «το καλύτερο 
και το πρακτικότερο για τις εταιρείες είναι να κάνουν επανεκπαί-
δευση (reskilling) ανθρώπων» και εξηγώντας τι σημαίνει αυτό 
ανέφερε: «άνθρωποι που έχουν τελειώσει φυσικομαθηματικό, 

πολιτικοί μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, να μπορέσουμε να τους 
κάνουμε data scientists, data engineers, πληροφορικούς, ανα-
λυτές για να μπορέσουμε να καλύψουμε κενά που έχουμε ήδη. 
Οπότε το πρακτικό είναι μπροστά μας και για να βοηθήσουμε τα 
παιδιά και τις εταιρείες». 
Υπάρχει καλό επίπεδο επιστημόνων, λείπουν όμως 
ειδικότητες και εξειδίκευση 
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Alumil, Γιώργος Μυλωνάς, σημείωσε ότι «από τα ελληνικά πα-
νεπιστήμια, κυρίως τις θετικές σχολές για τις οποίες ενδιαφέρεται 
η βιομηχανία, βγαίνει ένα καλό επίπεδο επιστημόνων από τους 
οποίους όμως λείπουν πολλά χαρακτηριστικά και ειδικότητες». 
Παράλληλα επισήμανε ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα 
σε μια σύγχρονη βιομηχανία που χρησιμοποιεί αντικείμενα 
όπως οι αυτοματισμοί, η ρομποτική και οι ψηφιακές τεχνολογίες 
ενώ ακόμη και αυτοί που έρχονται με μεταπτυχιακά από το εξω-
τερικό έχουν γενικής φύσεως τίτλους.
Για το λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι οι εταιρείες αναγκάζονται 
να ξοδέψουν χρόνο, ώστε τα άτομα που προσλαμβάνουν να 

φτάσουν στο επίπεδο της εξειδίκευσης, όταν θα έπρεπε να μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους ανθρώπους αμέσως. 
Σε επίπεδο λύσεων, τόνισε την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας, σε 
συνεργασία με τα πανεπιστήμια, στους τομείς των υλικών, των 
εφαρμογών και της τεχνητής νοημοσύνης ενώ ιδιαίτερη έμφα-
ση έδωσε στην προαγωγή της συνεργασίας και την εκπαίδευση 
των νέων στη δια βίου μάθηση, τη δημιουργικότητα, την επι-
κοινωνία και τους εναλλακτικούς τρόπους σκέψης. 
Να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στις απαιτήσεις 
των επιχειρήσεων και αυτό που προσφέρουν τα 
πανεπιστήμια 
Την ανάγκη να έρθουν πιο κοντά οι απαιτήσεις των επιχειρή-
σεων με αυτό που μπορούν να προσφέρουν τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα υπογράμμισε ο Kωνσταντίνος Κουκούντζος, Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Kleemann. Και ο ίδιος αναγνώρισε ότι 
υπάρχει υστέρηση στο επίπεδο των αποφοίτων ειδικοτήτων 
πληροφορικής και σχολίασε ότι διευρύνεται η απόσταση ανά-
μεσα σε αυτούς και στο επίπεδο που χρειάζεται η βιομηχανία σε 
πραγματικό χρόνο.

Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» 
πραγματοποιεί σήμερα την εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου 
«Χρηματοδότηση Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας 
στο ΕΚΠΑ», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η Μεταφορά Τεχνολογίας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της 
καινοτομίας στους Ακαδημαϊκούς Φορείς, και εργαλείο διασύν-
δεσης των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων με την 
Οικονομία, και τη Κοινωνία γενικότερα. Οι αντίστοιχες δράσεις 
υποστηρίζουν την μεταφορά γνώσεων, ιδεών, και καινοτόμων 
αποτελεσμάτων από τα εργαστήρια στην υπηρεσία του κοινωνι-

κού συνόλου. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, από το 2018, το ΕΚΠΑ έχει ιδρύσει 
και λειτουργεί το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης», για την υπο-
στήριξη των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε θέματα 
διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας, και 
διασύνδεσης του ΕΚΠΑ με οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελ-
λάδα και διεθνώς. 
Το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ έρχεται να 
υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και να της δώσει νέα ώθηση με 

την χρηματοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν τον πυρήνα της 
μεταφοράς τεχνολογίας. 
Παράλληλα, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου 
Αρχιμήδης, θα «μεταφέρει» τεχνογνωσία και εμπειρία, και θα υπο-
στηρίξει στα πρώτα της βήματα τη μεταφορά τεχνολογίας σε τρία 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Χαροκόπειο πα-
νεπιστήμιο και Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων 
με ισχυρή διεπιστημονικότητα.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 
ΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Στο πλαίσιο της Πράξης «Ήφαιστος»

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΠΡΟβΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΡΧΥΤΑΣ»

ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ»
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Οι 27 συμφώνησαν χθες να απαγορευτεί από την ΕΕ η εμπορία 
έξι προϊόντων, όπως η σόγια, καθώς συμβάλλουν στην απο-
ψίλωση των δασών, αλλά χωρίς να περιλαμβάνουν το καου-
τσούκ ή άλλα απειλούμενα οικοσυστήματα, προς μεγάλη δυσα-
ρέσκεια των οικολογικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ που συνεδρίασαν στο Λου-
ξεμβούργο επανέλαβαν ουσιαστικά την πρόταση που παρουσί-
ασε στα μέσα Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορευ-
τεί η εισαγωγή σόγιας, βοδινού κρέατος, φοινικέλαιου, ξυλείας, 
κακάο και καφέ, εάν η παραγωγή τους προέρχεται από εκτάσεις 
που αποψιλώθηκαν μετά τον Δεκέμβριο του 2020.
Ο συμβιβασμός που υιοθετήθηκε από τα κράτη μέλη, ο οποίος 
και θα συζητηθεί με τους ευρωβουλευτές, συμπεριλαμβάνει αυ-
τές τις έξι πρώτες ύλες προσθέτοντας ορισμένα παράγωγα προ-
ϊόντα (δέρμα, σοκολάτα, επίπλωση...) και καθορίζει τις απαιτή-
σεις για τη διατροφή των βοοειδών στις μονάδες εκτροφής.
Η κατανάλωση στην Ευρώπη προέρχεται κατά 16% από την 
αποψίλωση μέσω των εισαγωγών, καθιστώντας την ΕΕ τον 
δεύτερο καταστροφέα τροπικών δασών, μετά την Κίνα και πριν 
από την Ινδία και τις ΗΠΑ.

Το κείμενο περιλαμβάνει την αποψίλωση, αλλά και την «επιδεί-
νωση (της κατάστασης) των δασών»: «διαρθρωτικές αλλαγές 
υπό τη μορφή μιας μετατροπής των πρωτογενών δασών», του 
οποίου ο ορισμός προκάλεσε έντονες συζητήσεις.
Πρακτικά, οι εισαγωγικές εταιρίες θα είναι υπεύθυνες για την 
εφοδιαστική τους αλυσίδα, με την ιχνηλασιμότητα να μπορεί 
να γίνεται μέσω των δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού 
των καλλιεργειών και των δορυφορικών φωτογραφιών, που 
θα δημιουργούν μια βάση δεδομένων προσβάσιμη στις αρχές.
Ο απαιτούμενος βαθμός επαλήθευσης θα γίνεται σε συνάρτη-
ση με τον κίνδυνο «υψηλό, κανονικό και μικρό» της περιοχής 
προέλευσης, σύμφωνα με τον συμβιβασμό που επεξεργάστηκε 
η Γαλλία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ έως 
τα τέλη Ιουνίου.
Η αρχική πρόταση επίσης «ενισχύθηκε σημαντικά» όσον αφο-
ρά την συνεκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων των αυτοχθόνων λαών και των μικρών παρα-
γωγών», σύμφωνα με το Παρίσι.
Το κείμενο αυτό «μας επιτρέπει να μειώσουμε το περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα της ΕΕ», δήλωσε εκφράζοντας ικανοποίηση 

η Γαλλίδα υπουργός Ενεργειακής Μετάβασης Ανιές Πανιέ-Ρυ-
νασέρ, χαιρετίζοντας κυρίως μια «μείωση των (διοικητικών) 
βαρών για τις εταιρίες όπως και για τις αρχές.
Οι μικροί φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούν να καλούν μεγα-
λύτερες εταιρίες για να προετοιμάσουν τις δικές τους «δηλώσεις 
δέουσας επιμέλειας».
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατήγγειλαν χθες τα «κενά» της 
συμφωνίας, που δεν περιλαμβάνει ορισμένα βασικά προϊόντα 
(καλαμπόκι, καουτσούκ, χοιρινό και πουλερικά) ούτε άλλα 
οικοσυστήματα που τα δάση (υγροτόποι, σαβάνες, πάμπα (πε-
διάδα) Αργεντινής... υποβαθμίζονται επίσης από την εντατική 
γεωργία).
Η ΜΚΟ Global Witness εξέφρασε λύπη για μια «χαμένη ευκαι-
ρία» κυρίως γιατί ο μηχανισμός δεν αφορά τις χρηματοδοτήσεις 
που έχουν σχέση με την αποψίλωση των δασών από τράπεζες 
της ΕΕ.
Η ΜΚΟ Fern χαιρέτισε την αναφορά στα δικαιώματα των αυτο-
χθόνων πληθυσμών «στα χαρτιά», φοβούμενη ωστόσο μήπως 
αυτή η προστασία «δεν τηρείται» λόγω έλλειψης επαρκών 
ελέγχων.

Ο «επείγων χαρακτήρας» της ανάληψης δράσεων για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης σε εθνική, ευρωπαϊκή και 
διεθνή κλίμακα, καθώς και η ανάγκη «δίκαιης πράσινης με-
τάβασης» ώστε να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να 
διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή αναδείχθηκαν στο διεθνές 
συνέδριο που διοργάνωσε η Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή (ΟΚΕ) Ελλάδας με θέμα «Κλιματική κρίση και Κοινωνικός 
Διάλογος προς τη βιώσιμη μετάβαση».
«Στόχος μας είναι να επισημάνουμε όχι απλώς το πρόβλημα της 
κλιματικής αλλαγής, αλλά της κλιματικής κρίσης, γιατί όπως είπε 
και ο Χρήστος Ζερεφός, ΓΓ της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικός 
Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή, ο οποίος ήταν ο κεντρι-
κός ομιλητής της εκδήλωσης, δεν είμαστε στο 12 παρά ή στο 12, 
αλλά στο 12 και δέκα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της 
ΟΚΕ Ιωάννης Πάιδας.
«Μη αναστρέψιμη» χαρακτήρισε την επιβάρυνση του πε-
ριβάλλοντος και ο Νίκος Χαραλαμπίδης, Γ. Διευθυντής της 
Greenpeace στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον οποίο μπορούμε να 
επέμβουμε μόνον για την ανάσχεση της επιδείνωσης.
Το συνέδριο της ΟΚΕ αποτελεί το επιστέγασμα σειράς δράσεών 
της, μεταξύ των οποίων η Γνώμη Πρωτοβουλίας, μια μελέτη 
που συντάχθηκε με τη βοήθεια Ελλήνων επιστημόνων και 
προτείνει σειρά πολιτικών «για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής στην Ελλάδα και την Ευρώπη».
Οι πολιτικές που περιέχει η μελέτη μαζί με τα συμπεράσματα 
του συνεδρίου θα κατατεθούν στην ελληνική κυβέρνηση, στα 
ευρωπαϊκά όργανα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Πρόκειται για πέντε προτάσεις που αφορούν πολιτικές για:
1. Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό 
της.

2. Τη δίκαιη μετάβαση και την προστασία των ευάλωτων νοικο-
κυριών και των εργαζόμενων
3. Τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
4. Την ενεργειακή μετάβαση της χώρας και την κλιματική ου-
δετερότητα
5. Την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.
«Δυστυχώς ο πόλεμος είναι μια ατυχής συγκυρία γιατί ανα-
γκαζόμαστε να γυρίσουμε πίσω λόγω της ενεργειακής κρίσης 
βάζοντας σε λειτουργία τη βιομηχανία του άνθρακα, αλλά αι-
σιοδοξούμε ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει και με πρωτοπόρο 
την ΕΕ θα προωθήσουμε τα θέματα αυτά στα Ηνωμένα Έθνη», 
πρόσθεσε ο κ. Πάιδας. 
Μεταξύ των πρώτων ομιλητών ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες 
που έχει αναλάβει η Επιτροπή με κορυφαίες την Πράσινη Συμ-
φωνία και το REpowerEU για να αμβλυνθεί το φαινόμενο της 
κλιματικής αλλαγής και να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή εξάρτη-
ση, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Γεωργαντάς, 
τόνισε ότι είναι επείγον να αναληφθεί δράση σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο και έκανε αναφορά στις πρόσφατες κα-
ταστροφές στη Β. Ελλάδα οι οποίες κατέδειξαν ότι χρειάζονται 
ανθεκτικές υποδομές και βάσεις για τον πρωτογενή τομέα.
Ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην 
υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την 
ανάγκη υλοποίησης των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
κάλεσε την κυβέρνηση να εργαστεί στην κατεύθυνση αυτή 
εντάσσοντάς τους στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. 
Οι θερμοκρασίες και οι ξηρασία αυξάνονται γύρω από τη Με-
σόγειο

Ο κ. Ζερεφός αναφέρθηκε στις μελέτες που αποδεικνύουν την 
αύξηση της θερμοκρασίας και τη μείωση των βροχοπτώσεων 
στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα.
Ειδικότερα για την Ελλάδα είπε ότι η θερμοκρασία αυξάνεται ρα-
γδαία ειδικά κατά τη θερινή περίοδο με την αύξηση να ξεπερνά 
τους 2.5 °C τα τελευταία 100 χρόνια.
Επίσης η μέση βροχή κατά τη βροχερή περίοδο στην Ελλάδα 
αναμένεται να εξακολουθήσει να μειώνεται έως και κατά 15% 
(RCP 4.5) / 30% (RCP 8.5) στα νοτιότερα τμήματα της Ελλάδας 
ως το 2100.
«Μιλάμε μόνον για περιορισμό της επιδείνωσης, αν λάβουμε 
ακόμη και τα πιο δραστικά μέτρα», είπε ο κ. Χαραλαμπίδης. Ο 
Διευθυντής της Greenpeace έδωσε έμφαση στον άδικο χαρα-
κτήρα της κλιματικής κρίσης η οποία «χτυπάει περισσότερο αυ-
τούς που φταίνε λιγότερο», όπως τις μικρές νησιωτικές χώρες, 
τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες με αδύναμες οικονο-
μίες. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η Κίνα αν και εμφανίζεται μεταξύ 
των πρώτων ρυπαντών, η ανάπτυξή της ξεκίνησε τα τελευταία 
χρόνια και μάλιστα «με βρώμικες βιομηχανίες που εξάγαμε εμείς 
εκεί για φτηνή εργασία χωρίς περιβαλλοντικούς όρους».
«Οι χώρες που ευθύνονται ιστορικά για τη ρύπανση πρέπει να 
βοηθήσουν τις άλλες με τεχνογνωσία και κυρίως με κεφάλαια», 
τόνισε ο κ. Χαραλαμπίδης και πρόσθεσε ότι αυτή η βοήθεια θα 
συμβάλει οικονομικά και κοινωνικά «για να μην δούμε εκατομ-
μύρια πρόσφυγες να μετακινούνται από τις χώρες τους. Γι’ αυτό 
πρέπει να δουλέψουμε σε παγκόσμια κλίμακα».
Η λύση, όπως την περιέγραψε, είναι «να κόψουμε τον ομφάλιο 
λώρο από το αέριο, όχι μόνον το ρωσικό». Οι μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις ας γίνουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην απο-
θήκευση ενέργειας, σε ΑΠΕ.

ΕΕ-ΑΠΟψΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 27 ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
Δεν είναι αρκετή, δηλώνουν οι ΜΚΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΚΕ: ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑβΑΣΗ   
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Ένας στους δύο ενοικιαστές δυσκολεύεται ή αδυνατεί να πλη-
ρώσει το ενοίκιό του και το 76,9% αφού πληρώσει τα έξοδα 
σπιτιού τα βγάζει πέρα ίσα ίσα, κάνει περικοπές ή λαμβάνει οι-
κονομική βοήθεια από τρίτους. Τα παραπάνω προκύπτουν από 
έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του Ινστιτούτου για την 
Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή Eteron και η οποία αναδει-
κνύει το άγχος, την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που δια-
κατέχει τους ενοικιαστές στην Ελλάδα, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα 24 Μαΐου-3 Ιουνίου 
2022 από την εταιρεία aboutpeople σε δείγμα 1.007 ενοικια-
στών, ηλικίας 18 ετών και άνω, σε όλη την Ελλάδα.
Το 42,3% των ερωτηθέντων έχει δει αυξήσεις στο ενοίκιο την 
τελευταία διετία, ενώ τα ενοίκια στην Αττική έχουν αυξηθεί πε-
ρισσότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα βασικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες ως προς τη 
στέγαση είναι το ακριβό ρεύμα και λειτουργικά έξοδα (65,5%), 
το ακριβό ενοίκιο (34,8%), η δυσκολία εύρεσης κατοικίας για 
ενοικίαση (28,9%), η κακή κατάσταση της κατοικίας (26,4%) 
και η ανεπάρκεια θέρμανσης και ψύξης (21,9%).
Το 47,8% των ενοικιαστών δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πλη-
ρώσει το ενοίκιο. Επίσης, το 61,7% ανέφερε ότι έχει προχωρήσει 
σε περικοπές άλλων βασικών αναγκών και το 15,2% ότι για να 
καλύψει τις άλλες βασικές του ανάγκες λαμβάνει οικονομική βο-
ήθεια ή δανείζεται από τρίτους.
Τα στεγαστικά έξοδα για περίπου δύο στους τρεις καλύπτονται 
από την προσωπική τους εργασία, ενώ το 33,1% βασίζεται συ-
στηματικά ή περιστασιακά σε οικογένεια/φίλους και το 12,3% 
σε επιδόματα και άλλες δημόσιες πολιτικές. Ένας στους πέντε 
λαμβάνει επίδομα ενοικίου.
Οι λόγοι για τους οποίους η εύρεση οικονομικά προσιτού σπι-
τιού είναι δύσκολη είναι αρκετοί. Οι κύριες αιτίες που αναφέρ-
θηκαν στην έρευνα είναι η ακρίβεια (49%), η απουσία ελέγχου 
των τιμών και οι παράλογες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη (45,3%), 
η μείωση των εισοδημάτων (40,5%), η αύξηση των βασικών 
πάγιων στεγαστικών δαπανών (25,7%), οι βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις τύπου Airbnb (24,1%), η ανεργία (21,8%) και η απου-

σία δημόσιας κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής (21,3%).
Το ζήτημα της ενοικιαζόμενης στέγης δημιουργεί στους ενοικι-
αστές κυριότερα αδυναμία αποταμίευσης (49,1%), οικονομική 
δυσχέρεια (41%), δυσκολία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού 
(28,6%), ανάγκη εύρεσης δεύτερης δουλειάς (12,6%) και 
αναβολή δημιουργίας οικογένειας ή/και απόκτησης παιδιών 
(9,6%). Σε ερώτηση για τα συναισθήματα που τους δημιουργεί 
η σημερινή κατάσταση με τα ενοίκια, οι συμμετέχοντες ανέφε-
ραν κυριότερα ανασφάλεια (28,7%), άγχος (21,9%) και αγανά-
κτηση (17,9%). 
Τρεις στους τέσσερις θέλουν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Οι 
μισοί από αυτούς πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν, το 22,5% 
λαμβάνοντας κάποιο δάνειο, το 15,8% με κληρονομιά και το 
8,4% χωρίς να χρειαστεί να δανειστεί. Περισσότερο αισιόδοξες 
είναι οι νέες ηλικίες.
Οι ερωτηθέντες θεωρούν βασικούς υπεύθυνους για το στεγα-
στικό πρόβλημα την κυβέρνηση (57,1%) και τους ιδιοκτήτες 
(50,2%). Σε μικρότερα ποσοστά ακολουθούν τα πολιτικά κόμ-
ματα, οι επενδυτές, οι προηγούμενες γενιές, οι μετανάστες, η 
τοπική αυτοδιοίκηση και οι τουρίστες.
Τέλος, σχετικά με τα μέτρα, με τα οποία μπορεί να αντιμετω-
πιστεί το στεγαστικό πρόβλημα στο ενοίκιο, οι συμμετέχοντες 
απάντησαν την αύξηση μισθών και δημιουργία θέσεων εργα-
σίας (56,5%), το πλαφόν στα ενοίκια (53,3%), τα φορολογικά 
και άλλα κίνητρα στους ιδιοκτήτες προκειμένου να διαθέσουν 
τις ιδιοκτησίες τους σε προσιτές τιμές (37,9%), το επίδομα ενοι-
κίου (33,2%), τις πολιτικές για κοινωνική κατοικία (23,8%), τη 
ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων (19,7%) 
και την αξιοποίηση των κενών κτιρίων του δημοσίου (19,2%).
Αναδεικνύοντας καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, το Ινστιτούτο Eteron αναφέρεται στον έλεγ-
χο και τη ρύθμιση των ενοικίων στη Βαρκελώνη και την Ολλαν-
δία, τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Αυστρία, 
τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικια-
στών και τα κίνητρα στους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές στη 
Γαλλία και τη δημιουργία ενώσεων ενοικιαστών στη Γερμανία.

Το Ινστιτούτο Eteron επισημαίνει ότι απαιτείται συγκροτημένη 
και αποφασιστική δημόσια παρέμβαση και θεσμική ρύθμιση 
για τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων σε χαμηλά επίπεδα 
και την εξασφάλιση πρόσβασης για όλους σε οικονομικά προ-
σιτή ενοικιαζόμενη στέγη. Η δημόσια παρέμβαση, προσθέτει, 
δεν είναι δυνατό να περιορίζεται σε μέτρα έκτακτης ανάγκης και 
για συγκεκριμένες μόνο ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή τις πιο 
ακραία αποστερημένες. Χρειάζεται μια συστηματική πολιτική 
υποστήριξης, με το βλέμμα στραμμένο σε ευρύτατες πληθυσμι-
ακές ομάδες.
Ο διευθυντής του Eteron, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, κατά τη διάρ-
κεια σχετικής συνέντευξης τύπου χαρακτήρισε το ζήτημα της 
στέγης και ειδικότερα των ενοικίων «ένα σημαντικό αγκάθι στην 
κοινωνία». «Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια «βουβή 
κρίση» που μπορεί να μην εκφράζεται με όρους εξωστρέφειας, 
όμως απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τα νοικοκυριά, γίνεται αντι-
κείμενο συζήτησης σε οικογένειες και παρέες και καθορίζει τόσο 
τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς όσο και τη συναισθη-
ματική κατάσταση όλων μας», επισήμανε και πρόσθεσε: «Έχει 
φτάσει πια η στιγμή το ζήτημα της στέγασης και των ενοικίων να 
έρθει στο προσκήνιο με όρους δημόσιας πολιτικής και η πολιτεία 
να σταματήσει το στρουθοκαμηλισμό».
Μεταξύ άλλων το Ινστιτούτο Eteron προτείνει την επιδότηση 
ενοικίου σε μεγαλύτερο φάσμα δικαιούχων και στεγαστικών 
δαπανών, τον έλεγχο και ρύθμιση ενοικίου ως άμεση παρέμβα-
ση για τη συγκράτηση των τιμών, τη ρύθμιση των βραχυχρό-
νιων μισθώσεων και τον έλεγχο των επενδύσεων προκειμένου 
να περιοριστούν οι γρήγορες και ευκαιριακές επενδύσεις. Επί-
σης, την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικά προσιτής 
κατοικίας, μέσω ενός φορέα υποστηριζόμενης στέγης ή/και 
ενός φορέα διαμεσολάβησης, και την υιοθέτηση κινήτρων προς 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ υπογραμμίζει τη θετική εμπειρία 
του προγράμματος στέγασης αιτούντων άσυλο ESTIA. Τέλος, 
προτείνεται η εκ νέου κατασκευή κοινωνικών και οικονομικά 
προσιτών κατοικιών.

Είκοσι χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησης στην ελληνική 
αγορά γιόρτασε φέτος η Mapei Hellas, η ελληνική θυγατρική 
του πολυεθνικού ομίλου Mapei, σε μια εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο Ορέστης Καβαλάκης, γενικός 
γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ ο οποίος απηύθυ-
νε χαιρετισμό εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η Mapei Hellas, μέλος του 
παγκόσμιου ομίλου Mapei με έδρα την Ιταλία, έχει εξελιχθεί 
σήμερα σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο των δομι-
κών υλικών στην ελληνική αγορά και συνεχίζει να πρωτοπορεί 
διατηρώντας το ίδιο όραμα από την πρώτη ημέρα λειτουργίας 
της, και να παρέχει με το ίδιο πάθος, μεράκι και ενθουσιασμό τα 

καλύτερα δομικά υλικά».
Ο δρ Σπυρίδων Παπαγιαννάκης, γενικός διευθυντής της Mapei 
Hellas, δήλωσε: «Με πυξίδα την ποιότητα και με ανθρωπο-
κεντρική προσέγγιση, στην πάροδο των 20 αυτών χρόνων, 
η εταιρεία κυριολεκτικά μεταμορφώθηκε. Σήμερα, η Mapei 
Hellas συγκαταλέγεται στις 3 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου 
με ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, υπερήφανη αφενός 
για τις βραβεύσεις για την ποιότητα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών της και αφετέρου για τις διακρίσεις στον τομέα των 
πωλήσεων, της ανάπτυξης του δικτύου και γενικά του επιχει-
ρείν. Απαρέγκλιτο στόχο μας αποτελεί τα προϊόντα μας να είναι 
ποιοτικά και ταυτόχρονα οικονομικά προσβάσιμα σε όλους». 
Επίσης ανακοίνωσε σημαντικές επενδύσεις για την αύξηση της 

παραγωγής και τη διάθεση νέων προϊόντων στην ελληνική 
αγορά όπως τη σειρά επιχρισμάτων Intomap και τη σειρά αρ-
μόστοκων Keracolor και Ultracolor.
Την εκδήλωση τίμησε και η πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα 
Πατρίτσια Φαλτσινέλι, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Λάουρα 
Μποσέρ, Corporate HR Manager του Mapei Group.
Υπενθυμίζεται ότι η ιστορία της Mapei στην Ελλάδα ξεκίνησε 
στις 12 Νοεμβρίου 2001, στον όροφο ενός κτηρίου στο κέντρο 
της Αθήνας και μια μικρή ομάδα μόλις 3 εργαζομένων. Μέσα σε 
αυτά τα 20 χρόνια η εταιρεία μεγάλωσε και ο όροφος έγινε ένα 
υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής.

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ Η ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΟΥ 
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Δεν φαίνεται να έπεισαν τις αγορές ομολόγων οι χθεσινές 
εξαγγελίες Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η ΕΚΤ όπως 
αποκάλυψε η επικεφαλής της, ξεκινάει από την Παρασκευή 1η 
Ιουλίου, τις «ευέλικτες αγορές ομολόγων» σε μία προσπάθεια 
να συγκρατήσει την αύξηση του κόστους δανεισμού κυρίως για 
τα υπερχρεωμένα κράτη του Νότου. «Αποφασίσαμε να εφαρ-
μόσουμε τον ευέλικτο τρόπο επανεπένδυσης των ομολόγων 
που λήγουν και τα οποία βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της 
πανδημίας (ΡΕΡΡ) αρχής γενομένης της 1ης Ιουλίου» ανέφερε 
η Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας σε συνέδριο στην Πορτογαλία. 
Πρόσφατα το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ στη διάρκεια έκτα-
κτης συνεδρίασης του είχε αποφασίσει να δημιουργηθεί ένα νέο 
εργαλείο προκειμένου να παρεμβαίνει η ΕΚΤ στην αγορά των 
ομολόγων μετά των τερματισμό των προγραμμάτων ποσοτι-

κής χαλάρωσης που εφαρμόζει σήμερα, και να προχωρήσει με 
ευελιξία στην επανεπένδυση των ομολόγων που ωριμάζουν. Η 
επικεφαλής της ΕΚΤ επαναβεβαίωσε σήμερα την πρόθεση της 
ΕΚΤ να προχωρήσει με πιο επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων 
στην περίπτωση που οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παρα-
μείνουν δυσοίωνες. Το βασικό σενάριο μέχρι στιγμής προβλέπει 
μία αύξηση του επιτοκίου κατά 0,25% στις 21 Ιουλίου και άλλη 
μία, ισόποση, το Σεπτέμβριο. 
Όσον αφορά στο νέο εργαλείο το οποίο θα αντικαταστήσει τα 
προγράμματα αγοράς ομολόγων που εφάρμοσε η ΕΚΤ τα τε-
λευταία χρόνια, η επικεφαλής της ΕΚΤ το περιέγραψε σε αδρές 
γραμμές, αναφέροντας ότι «θα πρέπει να είναι αποτελεσματι-
κό, αλλά και να είναι αναλογικό και να περιλαμβάνει επαρκείς 
δικλείδες ασφαλείας ώστε να διατηρεί το κίνητρο στα κράτη - 

μέλη να ακολουθούν συνετή δημοσιονομική πολιτική». 
Στο ΗΔΑΤ καταγράφηκαν συναλλαγές 86 εκατ. ευρώ εκ των 
οποίων τα 36 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η 
απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,85% 
έναντι 1,63% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλε-
σμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,22% από 2,35% που 
έκλεισε τη Δευτέρα. 
Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινήθηκε το ευρώ έναντι 
του δολαρίου, Νωρίς το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα δια-
πραγματευόταν στα 1,0527 δολ. από το επίπεδο των 1,0537δολ. 
που άνοιξε η αγορά. Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολ 
που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,0561 δολ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προχωρήσει «όσο 
μακριά είναι απαραίτητο» για να καταπολεμήσει τον «υπερβολι-
κά αυξημένο» πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει 
υψηλός «για ένα ορισμένο διάστημα ακόμη» στην ευρωζώνη, 

προειδοποίησε η πρόεδρός της, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έκανε δηλώσεις κατά την έναρξη 
του ετήσιου φόρουμ της ΕΚΤ στην Πορτογαλία, βλέπει στο ση-
μερινό πληθωριστικό σοκ «μια μεγάλη πρόκληση για τη νομι-

σματική πολιτική μας», όπως δήλωσε η ίδια απευθυνόμενη σε 
ένα ακροατήριο αποτελούμενο από κεντρικούς τραπεζίτες και 
οικονομολόγους.

Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται αναδρομικά 
τις περικοπές των κύριων συντάξεων τους για το 11μηνο από 
11.6.2015 έως 11.5.2016 ανεξάρτητα εάν έχουν προσφύγει στα 
δικαστήρια ή όχι, σύμφωνα με πέντε αποφάσεις της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ δικαιούνται τις περικοπές 
των επικουρικών συντάξεως και των τριών δώρων (Χριστου-
γέννων-Πάσχα-θερινής άδειας) μόνο οι συνταξιούχοι που είχαν 
προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι 31.7.2020. 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ολομέλεια του 
ΣτΕ (πρόεδρος η Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια η σύμβουλος 
Επικρατείας Άννα Καλογεροπούλου) με τις υπ  ́ αριθμ. 1403-
1407/2022 αποφάσεις της, έκρινε ότι είναι σύμφωνη με το 
Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου (ΕΣΔΑ) η επιστροφή ποσών για περικοπές 11 μηνών 
(11.6.2015 -11.5.2016) σε κύριες συντάξεις (όχι σε επικουρι-
κές συντάξεις και τα 3 δώρα-επιδόματα) και η απόσβεση των 
λοιπών αξιώσεων των συνταξιούχων για όσους δεν άσκησαν 
αγωγή έως 31.7.2020. 
Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του ΣτΕ αναφέρεται ότι «απορρί-
φθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως σωματείων και συνταξιούχων 
του ιδιωτικού τομέα κατά της κοινής υπουργική απόφασης 
Φ.11321/35005/1528/13.10.2020 «επιστροφή ποσών μειώ-
σεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα» κατά το σκέλος: 
α) προβλέπεται η επιστροφή σε όλους τους συνταξιούχους (ανε-
ξαρτήτως αν είχαν ασκήσει ένδικα βοηθήματα ή όχι) ποσών 
που αντιστοιχούν σε μειώσεις μόνον των κύριων συντάξεων 
(μειώσεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, που κρίθηκαν 

αντισυνταγματικές με τις 2287-2288/2015 αποφάσεις του ΣτΕ) 
για χρονικό διάστημα 11 μηνών, από 11.6.2015 έως τη δημο-
σίευση του ν. 4387/2016, ενώ δεν προβλέπεται η επιστροφή 
ποσών που αντιστοιχούν σε περικοπές των επικουρικών συντά-
ξεων και των επιδομάτων αδείας και εορτών, και
β) προβλέπεται η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε 
περικοπές κύριων συντάξεων αποσβέννυνται, σύμφωνα με το 
άρθρο 114 παρ. 4 του ν. 4714/2020, όπως ισχύει, οι επιπλέον 
αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για ποσά που 
αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις, δυνάμει 
του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, κύριων, επικουρικών 
συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών, κατά το χρονι-
κό διάστημα από τις 11.6.2015 έως την δημοσίευση του ν. 
4387/2016, εφόσον, ως προς τις αξιώσεις αυτές, δεν υπήρχε 
εκκρεμής δίκη κατά τη δημοσίευση του εν λόγω ν. 4714/2020 
(31.7.2020)».
Ακόμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι «οι διατάξεις του 
άρθρου 114 του ν. 4714/2020, με τις οποίες προβλέπεται η χο-
ρήγηση ποσών που αντιστοιχούν μόνον σε περικοπές κύριων 
συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα 
και απόσβεση των αξιώσεων για επιπλέον ποσά που αντιστοι-
χούν σε περικοπές επικουρικών συντάξεων και καταργήσεις 
επιδομάτων εορτών και αδείας μόνον όμως για όσους δεν 
είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τη δημοσίευση τω ως 
άνω νόμου ( 31.7.2020), αφορώσες ένα περιορισμένο χρονικό 
διάστημα αναγόμενο στο παρελθόν, δεν θεσπίζουν πάγιες πε-
ρικοπές των συνταξιοδοτικών παροχών και, για το λόγο αυτό, 

δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφά-
λιση ούτε θέτουν σε διακινδύνευση το επίπεδο αξιοπρεπούς 
διαβιώσεως των συνταξιούχων, αλλά θεσπίζουν έκτακτο μέτρο 
δημοσιονομικού χαρακτήρα, το οποίο, ως εκ της φύσεώς του, 
δεν απαιτείται να συνοδεύεται από ειδική επιστημονική μελέτη». 
Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι «η 
ρύθμιση του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, με την οποία προ-
βλέφθηκε η καταβολή στους συνταξιούχους των ποσών που 
αντιστοιχούν μόνο σε περικοπές κύριων συντάξεων (και όχι σε 
περικοπές επικουρικών συντάξεων ή καταργηθέντα επιδόματα 
εορτών και αδείας) δεν αντίκειται στην υποχρέωση συμμόρφω-
σης προς τις δικαστικές αποφάσεις, δεν συνιστά παράβαση του 
δεδικασμένου και δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις υπέρτερης 
τυπικής ισχύος τις οποίες επικαλούνται οι αιτούντες».
Τέλος, στις δικαστικές αποφάσεις αναφέρεται: «Τηρείται, εν 
προκειμένω, η δίκαιη ισορροπία μεταξύ της προσβολής της 
περιουσίας των ανωτέρω συνταξιούχων (διά του περιορισμού 
των προβλεπομένων να χορηγηθούν σε αυτούς αναδρομικών 
ποσών) και του δημοσίου συμφέροντος και, ως εκ τούτου, οι 
διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 δεν αντίκεινται στο 
άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., 
ούτε στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ  ́του 
Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας. Περαιτέρω, με τα ανω-
τέρω δεδομένα δεν συντρέχει περίπτωση παραβιάσεως ούτε 
του άρθρου 17 του Συντάγματος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΕΚΤ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΚΡ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ: Η ΕΚΤ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ «ΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ» 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ   

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣτΕ: ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 11 ΜΗΝΩΝ
Ως προς επικουρικές και δώρα, αναδρομικά θα λάβουν μόνον όσοι προσέφυγαν στα δικαστήρια
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«Χώρες όπως η Ελλάδα έχουν, νομίζω, ισχυρά πλεονεκτήμα-
τα που πρέπει να αξιοποιήσουν (ως προς την ανάπτυξη καινο-
τομίας). Οι Έλληνες εκτιμούν πολύ την επιστήμη, υπάρχει μια 
μακρά και γνωστή ιστορία έρευνας και πειραματισμού και ο 
πληθυσμός έχει πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι Έλληνες 
είναι επίσης αρκετά κοσμοπολίτες (...). Είναι ακόμα σημαντικό 
ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια διεξάγουν πραγματική έρευνα. 
Έτσι, ήδη, οι ελληνικές εταιρείες βρίσκονται σε πολύ καλή 
θέση για να επωφεληθούν από ό,τι συμβαίνει παγκοσμίως, 
πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες. Οι Έλληνες μπορούν 
να δημιουργήσουν τις δικές τους τεχνολογίες, καθώς και να 
αξιοποιήσουν εκείνες που έχουν δημιουργήσει άλλοι»: με τις 
φράσεις αυτές, ο Στιβ Σιεσίνσκι (Steve Ciesinski), ιδρυτής και 
διευθύνων εταίρος της «Kalele Partners», διεθνούς εταιρείας 
επενδύσεων επιχειρηματικών συμμετοχών και συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών, απαντά στο ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ ως προς 
το ποια θεωρεί ότι είναι η προοπτική αναπτυσσόμενων οικο-
συστημάτων καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων, όπως 
το ελληνικό.
Η άποψη του Στιβ Σιεσίνσκι σε θέματα καινοτομίας σίγουρα 
«μετράει»: ο Αμερικανός επενδυτής, που στις 29 Σεπτεμβρί-
ου θα είναι εκ των κεντρικών ομιλητών στο 9ο Technology 
Forum (https://technology-forum.eu/), στη Θεσσαλονίκη, 
διετέλεσε πρόσφατα πρόεδρος ενός ερευνητικού κολοσσού: 
του SRI International, γνωστού στο παρελθόν ως «Stanford 
Research Institute».
Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους ορ-
γανισμούς έρευνας και ανάπτυξης στον κόσμο, γνωστό για 
τις πρωτοποριακές τεχνολογικές καινοτομίες και προϊόντα 
που αναπτύσσει, μεταξύ των οποίων η ψηφιακή βοηθός της 
Apple «Siri», αλλά και πολύ παλαιότερα το ποντίκι των υπο-
λογιστών. Προηγουμένως, ο Στιβ Σιεσίνσκι κατείχε διευθυ-
ντικές θέσεις σε τεχνολογικές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, 
όπως οι «Applied Materials», «Octel Communications» και 
«Resumix».
Τι θα πρότεινε ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει επαρ-
κώς το δυναμικό της;
«Επιλέξτε μερικούς τομείς, στους οποίους η Ελλάδα μπορεί 
να διαπρέψει στη δημιουργία νέων ψηφιακών τεχνολογι-
ών, τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών, και εφαρμόστε τις 
σε κλάδους που είναι κρίσιμοι στη χώρα και στα Βαλκάνια, 
και στην περιοχή γενικότερα. Δεν είμαι ειδικός στα ελληνικά 
θέματα, αλλά θεωρώ πως τέτοιοι τομείς μπορεί να είναι οι 
μεταφορές, ναυτιλία, εφοδιαστικές αλυσίδες, ωκεανογρα-
φία, περιβαλλοντικά οικοσυστήματα, τουρισμός, τράπεζες 
και χρηματοοικονομικά, ιατρική τεχνολογία, ακόμη και αν-
θρωπολογία. Στη συνέχεια, κάντε αυτές τις προτεραιότητες 
γνωστές μέσω εθνικών κυβερνητικών προγραμμάτων, 
χρηματοδοτήσεων και φορολογικών κινήτρων για πανεπι-

στήμια, θερμοκοιτίδες, επιχειρηματικούς επιταχυντές, μικρές 
και μεγάλες εταιρείες, ενδεχομένως με τη βοήθεια της ΕΕ και 
άλλων πηγών. Δημιουργήστε επίσης ένα είδος εθνικού προ-
γράμματος, όπως αυτό που ξεκινήσαμε στη Χιλή πριν από 
πολλά χρόνια, το «startup Chile», για να προσελκύσουμε επι-
στήμονες και επιχειρηματίες από άλλες χώρες, ώστε να εργα-
στούν στα μείζονα πεδία ανάπτυξης τεχνολογίας της χώρας», 
σημειώνει και προσθέτει ότι η ευθυγράμμιση οικονομικών και 
φορολογικών κινήτρων με αυτή τη γενικότερη στρατηγική 
έχει προφανώς νόημα.
«Σημαντικό είναι επίσης η κυβέρνηση να διευκολύνει αυτές τις 
προσπάθειες, αλλά και να μείνει όσο χρειάζεται μακριά από τα 
επιχειρηματικά κεφάλαια και τις εταιρείες, ώστε να υλοποιή-
σουν τον σχεδιασμό τους με περιορισμένη γραφειοκρατία. 
Το να πετύχετε συνολικά κάτι τέτοιο δεν είναι γρήγορη λύση, 
πρέπει να μείνετε αφοσιωμένοι για πέντε, δέκα, 15 χρόνια», 
λέει.
Το παράδειγμα της DARPA και η καινοτομία μέσω 
εθνικής άμυνας
Κατά τον Στιβ Σιεσίνσκι, η Ελλάδα πρέπει επίσης να αξιο-
ποιήσει έναν τομέα, οι δυνατότητες του οποίου φαίνεται να 
περνούν απαρατήρητες από πολλές χώρες, αυτόν της εθνι-
κής άμυνας: «Στις ΗΠΑ έχουμε μια κυβερνητική υπηρεσία 
(προηγμένων αμυντικών ερευνητικών προγραμμάτων), 
την DARPA, η οποία είναι υπεύθυνη για απίστευτο όγκο πα-
ραγωγής καινοτομίας. Π.χ., τα smartphone μας διαθέτουν 
πολλές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο SRI μέσω της 
DARPA. Πρόσφατα διάβασα ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει σοβαρά το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ταμείου επιχειρηματικών συμμε-
τοχών, ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ειδικά για την 
επιτάχυνση της καινοτομίας στην εθνική ασφάλεια, το οποίο 
ονομάζεται «Defence Innovation Accelerator for the North 
Atlantic» (DIANA). Φαίνεται ότι η Ελλάδα αποτελεί μια από τις 
χώρες, που είναι στο πρόγραμμα για επενδύσεις σε επιταχυ-
ντές. Η Ελλάδα θα πρέπει να «αγκαλιάσει» αυτή την ευκαιρία 
και κάθε άλλη παρόμοια», υπογραμμίζει.
ΗΠΑ, Κίνα και μια «διχαλωτή» πορεία καινοτομίας
Στο ερώτημα «ποιες είναι οι χώρες που αναμένεται να ηγη-
θούν στην παραγωγή καινοτομίας παγκοσμίως στα επόμενα 
15-20 χρόνια», απαντά: «Είναι πολύ πιθανό ότι τουλάχιστον 
στο εγγύς μέλλον θα καταλήξουμε σε μια, κατά κάποιο τρόπο, 
«διχαλωτή» πορεία τεχνολογικής καινοτομίας. Θα μπορού-
σαμε να καταλήξουμε σε ένα σενάριο, κατά το οποίο Κίνα και 
ΗΠΑ θα κάνουν ουσιαστικά η καθεμία τα δικά της πράγματα 
σε πολύ ευρεία τεχνολογικά πεδία, όπως: τεχνολογία μικροε-
πεξεργαστών ή ημιαγωγών, κβαντική πληροφορική, τεχνητή 
νοημοσύνη, ρομποτική, φάρμακα κ.ά. Και οι δύο χώρες δια-
θέτουν, όπως γνωρίζουμε, τεράστιους οικονομικούς πόρους 
και πολλούς ανθρώπους να εργαστούν προς αυτή την κατεύ-

θυνση. Μπορούν να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια 
στην ανάπτυξη έρευνας και την καινοτομία και το αποτέλεσμα 
θα μπορούσε να είναι να δημιουργηθούν δύο παράλληλοι 
δρόμοι».
Όπως λέει, ελπίζει πως αυτό δεν θα συμβεί, καθώς δεν θα λει-
τουργούσε αποδοτικά συνολικά για τον κόσμο και σίγουρα θα 
προκαλούσε σύγχυση στις χώρες που βρίσκονται στη μέση. 
«Φανταστείτε μια χώρα, που χρησιμοποιεί κάποια τεχνολογία 
από τις ΗΠΑ και κάποια από την Κίνα και οι τεχνολογίες αυ-
τές δεν συνεργάζονται καλά μεταξύ τους. Όλο αυτό θα είναι 
πολύ αντιπαραγωγικό» επισημαίνει, προσθέτοντας ότι αυτή 
τη στιγμή υπάρχουν εντάσεις -στο πεδίο, π.χ., των δασμών 
ή της ανησυχίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων- 
που εμποδίζουν την Κίνα και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν πάνω 
σε (κοινά αποδεκτά) πρότυπα για την τεχνολογία, παρότι η 
ύπαρξή τους θα ήταν πολύ σημαντική.
«Με λίγα λόγια, τα πράγματα είναι αρκετά ανοιχτά, κάποιοι 
θα έλεγαν πολύ ακατάστατα (...) Ελπίζω ειλικρινά ότι αυτές οι 
εντάσεις μπορούν να εκτονωθούν, κι ότι οι ηγεσίες σε αυτές 
τις χώρες, θα μπορέσουν να συζητήσουν για τον καθορισμό 
κοινών προτύπων, ώστε να αναπτύξουμε θαυμάσιες τεχνο-
λογίες, που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίλυση κοινω-
νικών προβλημάτων», επισημαίνει ο Σιεσίνσκι.
Πώς μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να ευημε-
ρήσουν σε εποχές αυξημένης αβεβαιότητας;
Κατά τον Στιβ Σιεσίνσκι, οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να 
διαβάζουν και να παρατηρούν, ώστε να εντοπίζουν τις σοβα-
ρές τάσεις παγκοσμίως και να έχουν εικόνα τι συμβαίνει στην 
τεχνολογική έρευνα, για να συμπεραίνουν πώς οι διάφορες 
εξελίξεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
«Αυτό ισχύει για τις startups, τις εταιρείες κεφαλαίων επιχει-
ρηματικών συμμετοχών (VC) και τις μεγαλύτερες εταιρείες. 
Καμία εταιρεία σήμερα δεν είναι απρόσβλητη από το να κα-
ταστεί παρωχημένη. Έτσι, είναι απαραίτητο, η βασική ηγετική 
ομάδα να είναι ευφυής, να έχει περιέργεια και ευελιξία και να 
συνεργάζεται αγαστά, για να σχεδιάσει το μέλλον της επιχεί-
ρησης. Και να εξετάζει πάντα τους τρόπους με τους οποίους 
ο ανταγωνισμός μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά της. Αυτό δεν 
αφορά μόνο νέες τεχνολογικές εφαρμογές, αλλά και τα πολύ 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα», λέει.
Τα «δώρα» της ύφεσης
Κατά τον Στιβ Σιεσίνσκι, η ευφυής ανώτερη ηγεσία και τα 
έμπειρα στελέχη γνωρίζουν πως αυτή η δύσκολη στιγμή για 
την παγκόσμια οικονομία είναι η κατάλληλη, για να εργα-
στούν οι εταιρείες πάνω σε νέα προϊόντα και να επιταχύνουν 
την πρόοδό τους, ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν 
αυτά τα προϊόντα στην αγορά, όταν αυτή «γυρίσει». 
Συνέχεια στη σελ 20
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Συνέχεια από σελ 19

Πώς το πετυχαίνουν; «Κάνοντας προσεκτική έρευνα για τους 
πελάτες και τις προοπτικές. Οι τάσεις που θα γίνουν πραγμα-
τικότητα, θα αποδώσουν καρπούς. Καλό είναι να θέτουν το 
ερώτημα «τι αλλάζει στον κόσμο, το οποίο θα μπορούσα να 
εκμεταλλευτώ, όταν η οικονομία βελτιωθεί;»» προτείνει.
Προσθέτει, επίσης, πως οι επενδυτές παγκοσμίως ψάχνουν 
τώρα να επενδύσουν σε εταιρείες αρχικών σταδίων. Γιατί; Επει-
δή πολλές σπουδαίες εταιρείες δημιουργούνται εν μέσω ύφεσης 
ή καθοδικής οικονομίας. «Το έχουμε δει ξανά και ξανά. Το 2007, 
2008, 2009, στη διάρκεια της τελευταίας μεγάλης ύφεσης, δη-
μιουργήθηκαν εταιρείες όπως οι Fitbit, AirBnB, Beyond Meat, 
Credit Karma, What’s Up, Groupon, Instagram, Uber, Slack, 
Square και πολλές άλλες. Αυτά είναι καλά παραδείγματα για 
το πώς μπορεί μια επιχείρηση να εργαστεί πολύ έξυπνα, αλλά 
και σκληρά, ώστε όταν η οικονομία αρχίσει να βελτιώνεται, να 
βρίσκεται ήδη σε καλή θέση», επισημαίνει.
Γιατί πρέπει να προσπαθείς ο ίδιος να καταστήσεις τα 
προϊόντα σου …παρωχημένα
«Οι ώριμες εταιρείες δεν πρέπει ποτέ να επαναπαύονται. Η ψη-
φιακή οικονομία είναι εδώ και θα αλλάξει τα πάντα. Λέω πάντα 
στην ηγεσία των ώριμων εταιρειών ότι πρέπει να εφαρμόζει 
δύο μορφές καινοτομίας. Είναι βέβαια απλό να λέγεται, αλλά 
δύσκολο να εφαρμοστεί. Η μία μορφή είναι η σταδιακή καινοτο-

μία (incremental innovation), όπου οι εταιρείες εργάζονται συ-
νέχεια για να βελτιώσουν τα τρέχοντα προϊόντα τους λίγο-λίγο, 
πιθανώς αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Η δεύτερη 
μορφή καινοτομίας, εκεί όπου οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες 
αποτυγχάνουν, είναι η συνεχής εκτέλεση έργων ανατρεπτικής 
καινοτομίας (disruptive innovation). Σε αυτή την περίπτωση, 
οι εταιρείες διαθέτουν ένα προηγμένο ερευνητικό εργαστήριο 
ή ομάδα προϊόντων, και επικεντρώνονται στο να κάνουν ένα 
μεγάλο άλμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, αλλά και στο να 
προσπαθήσουν να καταστήσουν παρωχημένα τα ίδια τους τα 
προϊόντα. Διότι αν δεν το κάνουν οι ίδιες, θα το κάνει ο αντα-
γωνισμός. Πολλές εταιρείες τα καταφέρνουν καλά στο πρώτο 
είδος καινοτομίας, αλλά αποτυγχάνουν στο δεύτερο. Πρέπει να 
υπάρχει καλή ισορροπία», υπογραμμίζει.
Ποια στοιχεία αναζητά ως επενδυτής σε μια startup;
«Υπάρχουν τρία κορυφαία στοιχεία, που αναζητώ. Πρώτον, 
μια σπουδαία βασική ιδρυτική ομάδα, ποικιλόμορφη από πολ-
λές απόψεις: εμπειρία, λειτουργική εξειδίκευση, ηλικία, φύλο, 
φυλή, εθνικότητα. Φυσικά πρέπει επίσης (τα μέλη της ομάδας) 
να είναι ευφυή, να έχουν υψηλή ακεραιότητα, να κατανοούν 
την επιχειρηματικότητα, να έχουν εμπειρία στον τομέα που μου 
προτείνουν (να επενδύσω) και να υπάρχει κάποιος που να μπο-
ρεί να μιλήσει καλά για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος 
και αγοράς, αν πρόκειται για μια νέα κατηγορία. Δεύτερον, η 
startup θα πρέπει να είναι ανοιχτή στο pivoting και -τρίτον, και 

ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα- να μπορεί να προσελκύσει 
ταλέντα στον οργανισμό. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν παρα-
μένουν νεοσύστατες για πολύ. Είτε πεθαίνουν -πολλές από αυτές 
πεθαίνουν- είτε αναπτύσσονται, και για να αναπτυχθείς πρέπει 
να έχεις σπουδαίους ανθρώπους να σε πλαισιώσουν» εξηγεί.
«Υπερασπίσιμη» καινοτομία
Και τέλος, όταν ο Στιβ Σιεσίνσκι ετοιμάζεται να επενδύσει σε 
μια startup αναζητά επίσης την «υπερασπίσιμη καινοτομία» 
(Defensible innovation): μια πρωτοποριακή καινοτομία που 
κομίζει κάτι πολύ διαφορετικό στον συγκεκριμένο κλάδο και 
που πιθανώς είναι ένας συνδυασμός μιας αρχιτεκτονικής 
τεχνικών στοιχείων και ενός επιχειρηματικού μοντέλου -το 
επιχειρηματικό μοντέλο θα μπορούσε να αφορά τη διανομή, 
την αλυσίδα εφοδιασμού, την πνευματική ιδιοκτησία ή κάποια 
τεχνογνωσία, που μπορεί να προστατέψει τη εταιρεία από κα-
λύτερα θεμελιωμένες startups ή από μεγάλες εταιρείες που θα 
προσπαθήσουν να προηγηθούν της νεοφυούς επιχείρησης.
Στη συζήτηση, που μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ https://
www.youtube.com/watch?v=rhkJciFJvc0, τέθηκαν ακόμα επί 
τάπητος τα σενάρια σχετικά με τις εξελίξεις στην επιστήμη και την 
τεχνολογία, που δεν αποκλείεται να αλλάξουν τη ζωή μας στα 
επόμενα χρόνια. Η συζήτηση έγινε ενόψει του 9ου Technology 
Forum, το οποίο συνδιοργανώνουν 25 φορείς, μεταξύ των 
οποίων το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μια σειρά νέων χαρακτηριστικών σε προϊόντα υψηλής τεχνο-
λογίας, όπως σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα, laptops, ακουστι-
κά, που μόλις μερικά ακόμη χρόνια δεν απασχολούσαν παρά 
ελάχιστους καταναλωτές βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της 
προσοχής και του ενδιαφέροντος του καταναλωτικού κοινού 
που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό στη διαδικασία αγοράς 
των προϊόντων που επιθυμεί.
Χαρακτηριστικά όπως η διάρκεια της μπαταρίας και το μέγεθος 
ενός έξυπνου κινητού που ήταν μέχρι πρόσφατα στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος ενός καταναλωτή έχουν εμπλουτιστεί με μια 
σειρά άλλων, τα οποία αναδείχθηκαν με τον πιο έντονο τρόπο 
στην παρουσίαση των νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 
του τεχνολογικού κολοσσού της Huawei σε εκδήλωση στην 
Κωνσταντινούπολη, από τον πρόεδρο της Huawei Consumer 
Business Group, Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, Σκανδιναβίας 
& Καναδά, Derek Yu, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ.Yu ανέλυσε 
επίσης τους βασικούς τομείς εστίασης της στρατηγικής που 
ανέπτυξε η εταιρεία κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης πε-
ριόδου, για να καλύψει τις νέες ανάγκες τεχνολογίας που έχουν 
δημιουργηθεί.
Τα χαρακτηριστικά που ζητούν οι καταναλωτές
Ποια όμως είναι τα συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά που 
αποτελούν αντικείμενο έρευνας και ανάπτυξης από τις τεχνολο-

γικές εταιρείες καθώς η ενσωμάτωση τους στα προσφερόμενα 
προϊόντα τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
Συνομιλώντας με εξειδικευμένους τεχνολογικούς συντάκτες και 
ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας από μέσα ενημέρωσης από πε-
ρισσότερες από 20 χώρες της Ευρώπης αλλά όπως προέκυψε 
και από την παρουσίαση της Huawei, τα χαρακτηριστικά αυτά 
μπορεί να κατηγοριοποιηθούν στα ακόλουθα:
-Στο μέγεθος και ευκρίνεια οθόνης, σε συνδυασμό με ελαφρύ 
βάρος που πλέον μετριέται ακόμη και σε γραμμάρια
-Στην υψηλή ποιότητα κάμερας που ξεπερνά ακόμη και τις 
επαγγελματικές κάμερες με δυνατότητα νυχτερινής λήψης, 
zoom που ακόμη και πριν δύο χρόνια έδειχνε αδύνατον να 
επιτευχθεί, λήψη βίντεο που μπορεί να προβληθεί και για κινη-
ματογράφο, σύγχρονα υλικά κατασκευής.
- Στη ποικιλία σχεδιασμού (design) από κλασικά έξυπνα κινητά 
μέχρι αναδιπλούμενα καθώς και στην μεγάλη επιλογή χρωμά-
των
- Στους ισχυρούς επεξεργαστές που μεταξύ άλλων εξασφαλί-
ζουν ταχύτητες πρόσβασης σχεδόν πραγματικού χρόνου. 
- Στη δυνατότητα άμεσης και με απλά βήματα διασύνδεσης των 
έξυπνων κινητών με όλο το οικοσύστημα των προϊόντων υψη-
λής τεχνολογίας, όπως με τα λάπτοπ, τα ακουστικά, τα τάμπλετ 
αλλά και κάθε συσκευής που μπορεί να συνδέεται στο διαδίκτυο 

των πραγμάτων (IoT). Η τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότη-
τες που δίνει στις εφαρμογές των έξυπνων κινητών είναι επίσης 
ένας ουσιαστικός παράγοντας που κοιτούν οι καταναλωτές και 
κατ’ επέκταση οι εταιρίες.
Στα προϊόντα που παρουσιάστηκαν συγκαταλέγονται το νέο 
αναδιπλούμενο έξυπνο κινητό Huawei Mate Xs 2, τo Huawei 
MateBook D 16 (φορητός υπολογιστής 16 ιντσών με παρα-
δοσιακό μέγεθος σώματος 15,6 ιντσών για εργασία, μελέτη 
και ψυχαγωγία με απόλυτη φορητότητα), το πρώτο τάμπλετ 
Huawei MatePad Paper με οθόνη e-ink, τα νέα έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα HUAWEI nova Y70 και HUAWEI nova Y90, καθώς τα 
ασύρματα ακουστικά, FreeBuds Pro 2.
Όπως ανέφερε ο Derek Yu «η Huawei έχει δεσμευτεί για συνε-
χή καινοτομία και εύκολη πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο για 
κάθε άτομο, οικογένεια και οργανισμό. Για αυτό συνεχίζουμε να 
επενδύουμε σημαντικά στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Θέλου-
με να παρέχουμε επαναστατική καινοτομία στους καταναλωτές 
και να ηγούμαστε συνεχώς στην ανάπτυξη του κλάδου».
Όπως ανακοινώθηκε, πολλά από τα παραπάνω προϊόντα θα 
κυκλοφορήσουν και στην ελληνική αγορά, την οποία η Huawei 
συγκαταλέγει ανάμεσα στις βασικές της ευρωπαϊκές αγορές με 
συνεχείς επενδύσεις, με πρώτο το HUAWEI Matebook D16 που 
έκανε ήδη πρεμιέρα του στις 23 Ιουνίου.
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Σε αποδρομή οδηγείται το σχέδιο υπόγειας αποθήκης 
φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα, την ίδια στιγμή που 
η Ελλάδα αναζητεί αποθηκευτικό χώρο στη Βουλγαρία 
και την Ιταλία για τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμά-
των ενόψει του χειμώνα και του κανονισμού της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την υποχρεωτική αποθεματοποίηση 
του 15% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου. 
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε. που δεν δι-
αθέτει αποθήκες φυσικού αερίου. Αυτό όμως δεν την 
εμποδίζει να διατηρεί την πολυτέλεια καθυστέρησης 
στην υλοποίηση ενός έργου που σχεδιάστηκε το 2011, 
δρομολογήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπτυξή του 
από το ΤΑΙΠΕΔ το 2018 και ξεκίνησε με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Ιούνιο του 2020, αλλά 
μέχρι σήμερα οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές δεν έχουν 
κληθεί να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Εάν το 
έργο είχε προχωρήσει σε κανονικούς χρόνους και όχι… 
ελληνικούς, είναι βέβαιο ότι η χώρα θα ήταν καλύτερα 
οχυρωμένη στην ενεργειακή κρίση και τις υψηλές δια-
κυμάνσεις των τιμών φυσικού αερίου. 
Καθοριστική για την πορεία του διαγωνισμού είναι η 
απόφαση της ΡΑΕ για τον βαθμό κοινωνικοποίησης 
του κόστους του έργου. Το ποσοστό δηλαδή που θα 
περάσει στους καταναλωτές, το οποίο η ΡΑΕ και στη 
δεύτερη απόφαση που έχει εκδώσει –και αναμένεται να 
αποστείλει στους επενδυτές μέσα στον Ιούλιο- περιορίζει 
στο 50% και μέγιστο ποσό ανάκτησης τα 160 εκατ. ευρώ 
από τα 314 εκατ. που εκτιμάται το κόστος του έργου. Η 
ΡΑΕ δεν εγκρίνει επίσης τα συνοδά έργα που προτείνει 
ο ΔΕΣΦΑ, τα οποία βάσει μελέτης προσδιορίζει στα 420 
εκατ. ευρώ και θεωρεί απαραίτητα, όχι μόνο για τη λει-
τουργία της αποθήκης Καβάλας αλλά και για την ενίσχυ-
ση του συστήματος. 
Η πλευρά των επενδυτών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - ΔΕΣΦΑ και 
Εηergean) στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ πρότεινε 
ένα ποσοστό που να εγγυάται τη βιωσιμότητα του έρ-
γου πολύ κοντά στο 100%, επικαλούμενη και το αρχικό 
ποσοστό 95% που είχε οριστεί για τον τερματικό σταθμό 
της Ρεβυθούσας. 
Η επιχειρηματολογία της ΡΑΕ και στην περίπτωση της 
αποθήκης Καβάλας είναι η προστασία των καταναλω-
τών, να μην επιβαρυνθούν δηλαδή από πρόσθετα κό-
στη. 
Αν το ίδιο σκεπτικό επικρατούσε και όταν παίρνονταν 
οι αποφάσεις για τη Ρεβυθούσα, το πιθανότερο είναι ότι 

Αύξηση κατά 700 εκατ. αν υπογραφεί η σύμβα-
ση για την Εγνατία Οδό 
Επενδύσεις της τάξεως των 300 εκατ. θα πραγματοποι-
ήσει η ΓΕΚ Τέρνα μέχρι το τέλος του έτους, ενώ αν υπο-
γραφεί φέτος η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας 
Οδού το capex θα αυξηθεί κατά 700 εκατ. ευρώ. 
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η κρίσιμη αυτή υποδομή εισαγωγής και αεριοποίησης 
LNG να μην υπήρχε σήμερα, υπόθεση που στις παρού-
σες συνθήκες μοιάζει με πραγματικό εφιάλτη. 
Περισσότερο από ποτέ σήμερα η ενεργειακή κρίση απέ-
δειξε πόσο κρίσιμες είναι τέτοιου είδους υποδομές για 
την ενεργειακή ασφάλεια, ακόμη και εάν τις χρειαστείς 
μια φορά. Αν σήμερα λειτουργούσε η αποθήκη της Κα-
βάλας, το κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς, σύμφω-
να με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, δεν θα ξεπερνούσε το 0,5 
ευρώ/ MWh. Το κόστος αποθήκευσης στην Ιταλία και 
μεταφοράς του στο ελληνικό σύστημα συνεπάγεται ένα 
κόστος της τάξης των 3 ευρώ/MWh. 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αναμένουν την κοι-
νοποίηση από τη ΡΑΕ της απόφασης για τον κανονισμό 
τιμολόγησης του έργου, για να τοποθετηθούν επίσημα. 
Η απροθυμία τους, ωστόσο, να παραμείνουν στον δι-
αγωνισμό με κοινωνικοποίηση του κόστους στο 50% 
διατυπώνεται ανεπίσημα και είναι διάχυτη στα κείμενα 
που υπέβαλαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΕ. 
Ο πρόεδρος της ΡΑΕ στη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης 
που παραχώρησε προχθές, επανέλαβε ότι η απόφαση 
έχει βγει επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για το ποσο-
στό κοινωνικοποίησης και ότι θα σταλεί στους επενδυτές 
μέσα στον μήνα. 
Το ΤΑΙΠΕΔ φαίνεται να προσανατολίζεται σε μετάθεση 
της ημερομηνίας κατάθεσης των δεσμευτικών προσφο-
ρών από τον Ιούλιο για το φθινόπωρο. «Στα άμεσα σχέ-
δια του ΤΑΙΠΕΔ για την αποθήκη Καβάλας είναι η επανα-
ξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας υπό το πρίσμα 
των διεθνών εξελίξεων και των κανονιστικών υποχρεώ-
σεων στην αγορά ενέργειας», αναφέρει χαρακτηριστικά 
στο αναθεωρημένο επιχειρησιακό του σχέδιο. 
Αυτό που αναμένεται στο διάστημα μέχρι και το φθινό-
πωρο είναι η διασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο 
με την ένταξή του στα ενεργειακά έργα του Repower EU, 
κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες δρομολογεί το ΥΠΕΝ 
προκειμένου να κρατήσει ζωντανό το επενδυτικό ενδια-
φέρον και το ίδιο το έργο, που κλείνει δεκαετία από τον 
αρχικό σχεδιασμό του. 

Όπως είπε κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέ-
λευσης των μετόχων χθες ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του κατασκευαστικού - ενεργειακού ομίλου, 
Γιώργος Περιστέρης, το 2022 αποτελεί ορόσημο για τον 
Όμιλο, καθώς φέτος αποδίδουν σωρευτικά οι εργώ-
δεις και πολύχρονες προσπάθειες σε διάφορα μέτωπα 
σχεδόν σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η 
ΓΕΚ Τέρνα. «Δεν είναι τυχαίο», πρόσθεσε, «ότι αυτή τη 
στιγμή ο Όμιλός μας υλοποιεί ή συμμετέχει σε επενδύ-
σεις συνολικού ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ, που θα 
δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες και κυ-
ρίως ποιοτικές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα 
προσεχή χρόνια». 
Από τα 6,5 δισ., τα 4,7 δισ. αφορούν κυρίως κυρίως τις 
παραχωρήσεις και τα 2-2,5 δισ. καθαρή ενέργεια, ενώ 
οι προαναφερόμενες επενδύσεις των 300 εκατ. αφορούν 
τους τομείς των παραχωρήσεων και της συμβατικής 
παραγωγής ενέργειας στη μονάδα της Κομοτηνής (με 
εταίρο τη Motor Oil). 
Για τη σύμβαση παραχώρησης δημιουργίας του σύνθε-
του τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο στο Ελληνικό 
ο κ. Περιστέρης είπε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα 
οι μελέτες, ωστόσο εκτιμά ότι το κατασκευαστικό αντι-
κείμενο θα είναι της τάξεως των 600 εκατ. ευρώ (μέχρι 
σήμερα ο λόγος ήταν για κατασκευαστικό αντικείμενο 
950 εκατ. ευρώ, προφανώς ο νέος σχεδιασμός είναι λι-
γότερο απαιτητικός). Υπενθυμίζεται ότι στην κοινοπρα-
ξία με τη Hard Rock για την ανάπτυξη στο Ελληνικό η 
ΓΕΚ Τέρνα ελέγχει το 49%, θα κατασκευάσει ωστόσο το 
σύνολο του έργου. 
Πρόσθεσε πως για τις υφιστάμενες άμεσες επενδύσεις 
έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αποκλείοντας σε 
αυτή τη φάση νέες κινήσεις άντλησης ρευστότητας, 
όπως η έκδοση ενός ομολόγου ή μια νέα αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου. 
Ακόμη, μιλώντας για τη μεγάλη αύξηση του κόστους κα-
τασκευής, είπε πως το τελευταίο διάστημα παρατηρείται 
μια «επιπέδωση» της καμπύλης ανόδου, , καθώς και μια 
πολύ μικρή μείωση σε ορισμένα υλικά. Εκτίμησε πως η 
κερδοφορία του κατασκευαστικού τομέα δεν πρόκειται 
να «αλλάξει πρόσημο», δεδομένου του μίγματος των 
κατασκευαστικών έ έργων, των διαφόρων επιμέρους 
συμβάσεων και του χρονισμού των έργων. 
Για τα υπερκέρδη 
Κληθείς επίσης να σχολιάσει τη συζήτηση για τα υπερ-
κέρδη στην ενέργεια ο κ. Περιστέρης δήλωσε: «Είναι λέξη 
της μόδας τα «υπερκέρδη» των ενεργειακών εταιρειών. 
Έχουν κυκλοφορήσει κάποια νούμερα, κάποιοι αριθμοί, 
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Ισχυρό ενδιαφέρον για το έργο 3,7 εκατ. που βα-
σίζεται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Η πλατφόρμα Διαδικτύου των Πραγμάτων και το δίκτυο 
αισθητήρων θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 14 μηνών. 
Τα δεδομένα αποτελούν το νέο πετρέλαιο είχε αναφέρει ο 
Βρετανός μαθηματικός Κλάιβ Χόμπι, πριν από 16 χρόνια. 
Εάν όμως, το 2006, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet 
of Things - ΙοΤ) δεν βρισκόταν σε εμβρυακή μορφή, ίσως 
ο Χόμπι να μην επέλεγε τη λέξη πετρέλαιο, του οποίου τα 
παγκόσμια αποθέματα είναι πεπερασμένα. Το ΙοΤ επιτρέπει 
σε αντικείμενα, όπως ηλεκτρονικές συσκευές ή αισθητήρες, 
να συνδέονται μεταξύ τους μέσω Διαδικτύου και να πα-
ράγουν πολύτιμη πληροφορία. Η πληροφορία αυτή είναι 
ανεξάντλητη, σε αντίθεση με το πετρέλαιο. Αυτό γίνεται 
κατανοητό, εάν ληφθεί υπόψη ο συνεχώς αυξανόμενος 
όγκος δεδομένων που θα δημιουργούσαν εκατοντάδες 
αισθητήρες εάν είχαν τοποθετηθεί σε μια χώρα, όπως η 
Ελλάδα, με σκοπό τη μέτρηση, επί 24ώρου βάσεως, των 

επιπέδων θορύβου, υγρασίας ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Τη δημιουργία μιας τέτοιου είδους υποδομής προβλέπει το 
έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 3,7 εκατ. ευρώ, φορείς 
υλοποίησης το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη 
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και 
αντικείμενο την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος 
οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things (iot.gov.gr) και 
δικτύου αισθητήρων. 
Ο διαγωνισμός του συγκεκριμένου έργου είναι σε εξέλιξη, 
με το ενδιαφέρον να είναι ισχυρό τόσο από ξένες εταιρείες 
με τεχνογνωσία στην κατασκευή των εξειδικευμένων πλατ-
φορμών διαχείρισης Διαδικτύου των Πραγμάτων όσο και 
από παρόχους τηλεπικοινωνιών, όπως αναφέρουν οι πλη-
ροφορίες. Δεδομένου όμως ότι σήμερα είναι η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών για το συγκεκριμένο 
έργο, τις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστά ο ακριβής 
αριθμός και η σύνθεση των υποψήφιων κοινοπρακτικών 
σχημάτων. 
Το έργο έχει διττό αντικείμενο: Τη δημιουργία ενιαίας πλατ-
φόρμας που θα αποτελέσει την υποδομή που θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για να στη-
ρίξουν τις λύσεις ΙοΤ (αισθητήρες μέτρησης κατανάλωσης 
ενέργειας) που έχουν αναπτύξει. Η εν λόγω πλατφόρμα 
θα διαθέτει επαυξημένες προδιαγραφές κυβερνοασφά-
λειας και θα στηρίζεται σε ανοιχτά πρότυπα, ώστε να είναι 
συμβατή με συστήματα διαφορετικών τεχνολογιών. Το 
δεύτερο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
πανελλαδικού δικτύου σταθμών αισθητήρων για την παρα-
κολούθηση της ποιότητας του αέρα, των μετεωρολογικών 
συνθηκών, της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της 
στάθμης και ταχύτητας ροής των ποταμιών. Συνολικά, ο 
ανάδοχος θα εγκαταστήσει και παραδώσει 135 σταθμούς 
αισθητήρων.
 «Η συγκεκριμένη υποδομή, που έχει πιλοτικό χαρακτήρα, 
θα είναι η πρώτη του είδους της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα 
διαθέτει, αρχικά, 500 αισθητήρες, των οποίων ο αριθμός, σε 
βάθος χρόνου, αναμένεται ότι θα πολλαπλασιαστεί. Το δί-
κτυο θα αποτελέσει εφαρμογή ολοκληρωμένης λύσης ώστε 
να λειτουργήσει ως οδηγός υλοποίησης άλλων αντίστοιχων 
έργων πανελλαδικής κλίμακας. Ένας από τους βασικούς 
στόχους μας είναι να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα 
λειτουργίας και να αντλήσουμε πολύτιμη τεχνογνωσία. 
Η πλατφόρμα θα στηρίζεται σε ανοιχτά πρωτόκολλα επι-
κοινωνίας, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε μικρή 
εταιρεία ή πολίτης θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει και να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα που θα παράγονται, ώστε να εξα-
γάγει πολύτιμα συμπεράσματα. Τα ανοιχτά δεδομένα που 
να είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν αποτελούν στρατηγική 
της κυβέρνησης», εξηγεί στην «Κ» ο γενικός γραμματέας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αθανάσιος Στάβερης. 

οι οποίοι πιστεύουμε είχαν προκύψει από κάποιους γρή-
γορους και βιαστικούς υπολογισμούς, προκειμένου να 
εξαχθούν κάποια πρώτα συμπεράσματα. Τα λεγόμενα 
«υπερέσοδα» αναφέρθηκαν, αλλά κατά σύμπτωση ξε-
χάστηκε να αφαιρεθούν αντίστοιχης περιόδου. Δεν ότι 
μιλάμε ούτε για «υπερκέρδη», ούτε για «υπερέσοδα», 
ούτε για τίποτα παρεμφερές. Τα πράγματα είναι πολύ 
πιο μέτρια. Κατά την άποψη τη δική μου, , το να απομο-
νώνουμε μια συγκεκριμένη περίοδο επιλεκτικά, 3 μήνες 
από τον έναν χρόνο και 3 μήνες από τον άλλον και να 
ξεχνάμε τα υ υπόλοιπα διαστήματα, παραμορφώνει την 
εικόνα. Η εκτίμησή μας είναι ότι βλέποντας από το μέσο 
του 2021 που άρχισε να ανεβαίνει δραματικά η τιμή του 
φυσικού αερίου, αλλά και κάνοντας μια όσο το δυνατόν 
πιο προσεχτική πρόβλεψη για μέχρι το τέλος του 2022, 
αυτή η ιστορία των «υπερεσόδων» δεν έχει καμία υπό-
σταση, γιατί όπως είπαμε πρέπει να αφαιρεθούν ν τα 
υπερέξοδα και οι επιστροφές ποσών στους καταναλωτές 
που έγιναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται με 
διάφορους τρόπους». 
Η ΓΕΚ Τέρνα φέτος προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου 
ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά θα διανεμηθούν 
περίπου 12,5 εκατ. ευρώ στους μετόχους της. Σύμφωνα 
με τη διοίκησή της η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρ-
ξη μιας νέας εποχής απολαβών.

Η πλατφόρμα Διαδικτύου των Πραγμάτων και το δίκτυο 
αισθητήρων αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε διά-
στημα 14 μηνών. Μέσω των αισθητήρων θα είναι δυνατή 
η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, των επιπέδων 
βροχόπτωσης, της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και 
της στάθμης και ταχύτητας ροής των ποταμών. Η αποστο-
λή των δεδομένων των αισθητήρων θα καθίσταται εφικτή 
μέσω της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσής τους, την οποία θα 
προσφέρει ο πάροχος.

Πρόγραμμα 320 προσλήψεων επιστημονικού προ-
σωπικού ανακοίνωσε η εταιρεία πληροφορικής 
Netcompany-Intrasoft, εκ των οποίων οι 270 θέσεις 
ανοίγουν στην Ελλάδα και οι υπόλοιπες 50 στο Βέλγιο 
και το Λουξεμβούργο. Οι νέες θέσεις εργασίας έχουν 
ήδη αναρτηθεί και αφορούν υψηλά καταρτισμένο προ-
σωπικό κυρίως από τους κλάδους Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν προγραμ-
ματιστές λογισμικού, καθώς και συμβούλους πληρο-
φορικής, μηχανικούς συστημάτων/λειτουργίας, project 
managers, business analysts κ.ά. 
Να σημειωθεί ότι στις αρχές του 2022 η Intrasoft 
International εξαγοράστηκε από την εταιρεία Πληρο-
φορικής της Δανίας Netcompany. Σύμφωνα με την 
Intrasoft, μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης και της 
μεταφοράς τεχνογνωσίας, η επένδυση αυτή άνοιξε τον 
δρόμο για έναν νέο, ακόμη πιο δυναμικό κύκλο ανά-
πτυξης για την εταιρεία με άξονα την αξιοποίηση του 
ταλέντου της χώρας, τη διαφορετικότητα, το κοινωνικό 
αποτύπωμα και την τεχνολογική καινοτομία. 
Η Netcompany-Intrasoft από την πλευρά της επισημαί-
νει ότι παράλληλα ενθαρρύνει τη συμμετοχή γυναικών 
υποψηφίων πληρούν κριτήρια των θέσεων εργασί-
ας, σε μια πρωτοβουλία ενίσχυσης της απασχόλησης 
γυναικών στον τεχνολογικό κλάδο. Στη διάρκεια της 
πανδημίας Covid-19, η εταιρεία προσέλαβε γυναίκες 
σε ποσοστό 36%, αποδεικνύοντας εμπράκτως την προ-
σήλωση στην πολιτική ίσων ευκαιριών που εφαρμόζει 
σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Η αναλογία 
ανδρών-γυναικών σήμερα στην Netcompany-Intrasoft 
διαμορφώνεται σε 66% - 34%.

NEtCOMPANY-INtRASOFt 
ΠΡΟΣΛΗψΕΙΣ 270 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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