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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΥΧΟΣ 2424 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05 ΑΥΓΟΥΣΤOΥ 2022

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Εντός των ημερών η δημοσίευση της πρόσκλησης και του οδηγού 
για την «Έξυπνη Μεταποίηση» 
- Υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας υπ. Ανάπτυξης-ΓΓ Βιομη-
χανίας-ΤΕΕ-ΟΕΕ για την υλοποίηση της δράσης 
- Άδ. Γεωργιάδης: Στόχος η ενίσχυση της παραγωγικότητας, αντα-
γωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της βιομηχανίας
- Γ. Στασινός: Είναι η ώρα η παραγωγή μας να περάσει σε έναν 
πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό που θα της δώσει εφόδια 
ανάπτυξης και ευημερίας
Σελ 1 και 5
Στη φάση των δεσμευτικών προσφορών ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ για 
το φράγμα Χαβρία, προϋπολογισμού 85,4 εκατ.
- Κ. Καραμανλής: Έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή το οποίο 
δίνει τέλος στο πρόβλημα της λειψυδρίας
Σελ 4
ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η δημοπράτηση κατασκευής ταμιευτήρα στο 
Νομό Λάρισας
Σελ 6
ΥΠΕΝ: Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου οι προτάσεις χρηματοδότησης έρ-
γων στα δίκτυα ύδρευσης των ΟΤΑ 
- Στα 95 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός
Σελ 7
Αναβάθμιση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων
- Πάνω από 42.000 αιτήσεις ανέργων σε μία εβδομάδα για το νέο 
πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ  
Σελ 8
Υπουργείο Εργασίας: Η «τελική ευθεία» για τις συντάξεις τον Αύγουστο
Σελ 9, 10
«Διπλή Ανάπλαση»: Εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης τα έργα 
100 εκατ. ευρώ στην περιοχή του Βοτανικού   
Σελ 11, 12
Οι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη έκαψαν τη δεύτερη μεγαλύτε-
ρη σε έκταση περιοχή στα χρονικά 
- Τις επιπτώσεις του καπνού στην υγεία, εξηγεί ο δ/ντής του Ευρω-
παϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών, καθηγητής ΕΜΠ
Σελ 13
Ενεργειακή κρίση: Συνεχίζονται οι «κραδασμοί» στην Ευρώπη
Σελ 14
Ο πόλεμος “σκοτώνει” την αγορά smartphones σε Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη
Σελ 15
Η Αθήνα στις ευρωπαϊκές πόλεις που υπολείπονται σε δημόσιους 
σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
- Έχει τον 6ο μικρότερο συντελεστή φορτιστών, με 0,1 φορτιστές 
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Σελ 16, 17
Πριν την ΔΕΘ οι τελικές αποφάσεις για νέο πακέτο μέτρων στήριξης 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
Σελ 18
Alpha Bank: Στην κορυφή της επιχειρηματικής πίστης στην Ελλάδα
Σελ 19
ΣΕΒΕ: Τα 45 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να ξεπεράσουν φέτος, υπό 
προϋποθέσεις, οι ελληνικές εξαγωγές
Σελ 20
Κι άλλοι ελληνικοί πικοδορυφόροι στο Διάστημα το 2023 και το 2024   
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 22, 23
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Επιχειρησιακή συμφωνία για την υλοποίηση της δράσης 
«Έξυπνη Μεταποίηση», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, η γενική γραμματέας 
Βιομηχανίας Θέμις Ευτυχίδου, ο πρόεδρος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο πρόεδρος 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Στασινός.
   Η πρόσκληση και ο οδηγός της Δράσης θα δημοσιευθούν τις 
προσεχείς ημέρες.
   Η δράση της Έξυπνης Μεταποίησης προβλέπει χρηματοδό-
τηση ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ προς πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού και εν γένει βιομη-
χανικού κλάδου με σκοπό να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε 
νέες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την 
προσαρμογή τους στις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανά-
στασης (Industry 4.0).
   Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά σε επενδυτικά σχέδια 
στην βάση τριών (3) πυλώνων:
   1. Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση μεγάλων δεδομένων
   2. Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης, και
   3. Ρομποτική και αυτοματισμοί.
   Ο συνολικός προϋπολογισμός των 73 εκατομμυρίων ευρώ, 
κατανέμεται κατά 70% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
και κατά 30% στις μεσαίες και χρηματοδοτούνται επενδυτικά 
σχέδια με προϋπολογισμό από 250 χιλιάδες ευρώ έως 6 εκα-

τομμύρια.  
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η συνεργασία με τους δύο 
φορείς, την οποία προσωπικά επεδίωξα, γίνεται πράξη και 
είμαι βέβαιος ότι με το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας, θα φανούν αντάξιοι της εμπιστοσύνης μου με 
την άρτια και επιτυχή υλοποίησή μιας ακόμα εμβληματικής 
Δράσης του Υπουργείου μας που και αυτή στοχεύει στην 
ενίσχυση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και αν-
θεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα της 
βιομηχανίας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος 
Στασινός τόνισε: «Οι προκλήσεις για τις ελληνικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, είναι πολύ 
μεγάλες, ειδικά στον τομέα της μεταποίησης. Η ελληνική βιο-
μηχανία και βιοτεχνία, τα μικρά και μεγάλα εργοστάσια της 
χώρας, αποτέλεσαν για δεκαετίες τον παραγωγικό κορμό της 
ανάπτυξης. Με τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» και πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Πολιτεία δίνει 
κίνητρα για τον πραγματικό παραγωγικό εκσυγχρονισμό και 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κάθε ελληνικής μετα-
ποιητικής επιχείρησης. Τώρα είναι η ώρα η παραγωγή μας να 
περάσει σε έναν πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό που θα 
της δώσει εφόδια ανάπτυξης και ευημερίας». 
Αναλυτικά στη σελ 3

Προχωρά ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ για το φράγμα Χαβρία στη 
Χαλκιδική καθώς δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής 
δεσμευτικών προσφορών, με καταληκτική ημερομηνία τη 
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για 
ένα εμβληματικό έργο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών καθώς είναι το πρώτο φράγμα που υλοποι-
είται μέσω ΣΔΙΤ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 85,4 
εκατ.€.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καρα-
μανλής δήλωσε: «Το Φράγμα Χαβρία, για το οποίο οι κά-
τοικοι της Χαλκιδικής το ακούνε για τουλάχιστον 20 χρό-

νια μπαίνει στην τελική ευθεία υλοποίησής του. Πρόκειται 
για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή το οποίο 
δίνει τέλος στο πρόβλημα της λειψυδρίας, ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες, που η ζήτηση αυξάνεται κατακό-
ρυφα. Επίσης, κάτοικοι και επισκέπτες θα απολαμβάνουν 
νερό καλής ποιότητας.
Με το έργο, που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ, αναβαθμίζουμε 
το τουριστικό προϊόν της περιοχής κάτι το οποίο συνε-
πάγεται και οικονομική ανάπτυξη, τόσο για τη Χαλκιδική, 
όσο και για την Ελλάδα γενικότερα». 
Αναλυτικά στη σελ 5

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» 
Υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας υπ. Ανάπτυξης-ΓΓ Βιομηχανίας-ΤΕΕ-ΟΕΕ για την υλοποίηση της δράσης 
Άδ. Γεωργιάδης: Στόχος η ενίσχυση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της 
βιομηχανίας
Γ. Στασινός: Είναι η ώρα η παραγωγή μας να περάσει σε έναν πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό που θα 
της δώσει εφόδια ανάπτυξης και ευημερίας

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΧΑβΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85,4 ΕΚΑΤ.
Κ. Καραμανλής: Έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή το οποίο δίνει τέλος στο πρόβλημα της λειψυδρίας
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 Το πρόγραμμα «Internet of Things and Robotics: To 
Ψηφιακό μας Μέλλον στο Σημερινό Σχολείο» των Επιμορ-
φωτικών Προγραμμάτων Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης 
(Ε.Π.Τ.Α.) της Πολυτεχνικής Σχολής και του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποσκοπεί στην κατανόηση 
των τεχνολογιών της Ρομποτικής και του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων (ΙοΤ) και στην αξιοποίησή τους σε όλες τις 
βαθμίδες του σημερινού σχολείου.
 Έναρξη 26 Σεπτεμβρίου . Διάρκεια 9 μήνες (400 ώρες)
Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, τεχνολογικές και δι-
δακτικές ενώ εστιάζει στην εφαρμοσμένη χρήση και με 
πληρότητα ένταξη των συστημάτων ΙοΤ και της ρομπο-
τικής σε όλες τις βαθμίδες του σημερινού σχολείου. Η 
εφαρμογή γίνεται κλιμακωτά και επαγωγικά από το απλό 
στο σύνθετο και από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο 
και στο Λύκειο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότη-
τα στους εκπαιδευτικούς να έχουν σφαιρική άποψη για 
τις δυνατότητες και τα οφέλη των ΙοΤ και ρομποτικών 
διδακτικών προσεγγίσεων , αλλά και να μπορούν να ανα-
πτύσσουν τις δικές τους προσεγγίσεις προσαρμόζοντάς 
τες στις απαιτήσεις και συνθήκες του μαθήματός τους. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυ-
μούν να ενσωματώσουν τεχνολογίες αιχμής στο μάθημά 
τους και να φέρουν το μέλλον πιο κοντά στους μαθητές 

τους. Επιπλέον το πρόγραμμα αποτελεί μια πολύ καλή 
εισαγωγή στο χώρο, για απόφοιτους θετικών σχολών, 
ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανικούς πληροφορια-
κών συστημάτων και επαγγελματίες του κλάδου της πλη-
ροφορικής που θέλουν να επεκταθούν επαγγελματικά στο 
συγκεκριμένο κλάδο.  
Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
•      Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και κλάδων, 
ιδιαίτερα STEM
•      Φοιτητές και αποφοίτους παιδαγωγικών σχολών και 
τεχνολογικών κατευθύνσεων.
•      Στελέχη Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
ρομποτικά συστήματα IoΤ 
•      Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που 
δραστηριοποιούνται σε ρομποτικά συστήματα IoT 
Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Ε.Π.Τ.Α. 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η UIA μας ενημερώνει για την πρόσκληση υποβολής εργασιών  
για το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων της UIA, το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου 2023 στην 
Κοπεγχάγη της Δανίας. Αυτό το Συνέδριο, που θα έχει  θέμα “Βιώ-
σιμο μέλλον – Μην μείνει κανείς πίσω”, θα ασχοληθεί με το πώς 
η αρχιτεκτονική μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την αλλαγή, 
καθώς εργαζόμαστε για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ πριν από το 2030.
Η Επιστημονική Επιτροπή του Παγκόσμιου Συνεδρίου UIA 2023 
στην Κοπεγχάγη προσκαλεί αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο να 
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και το ταλέντο τους προκειμένου να 
παρουσιάσουν τρόπους με τους οποίους η αρχιτεκτονική μπορεί 
να δημιουργήσει ένα βιώσιμο, δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς 
μέλλον για όλους. Οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής.
Υποβολή περιλήψεων τελικών εργασιών έως 3 Οκτωβρίου 2022 
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.uia-architectes.
org/wp-content/uploads/2022/03/Call-for-papers-UIA-World-
Congress-2023-Copenhagen.pdf

Στις Βρυξέλλες από 5-6 Οκτωβρίου 2022 θα διεξαχθεί το διεθνές 
Συνέδριο Intersoil`2022 για τα εδάφη, τα ιζήματα και το νερό με 
θέμα: «Ποια στρατηγική για τα ευρωπαϊκά εδάφη το 2030;» με 
ταυτόχρονη μετάφραση. 
Προθεσμία πρόωρης εγγραφής: 16 Αυγούστου 2022
https://www.webs-event.com/en/event/intersoil/

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ IOT 
ΚΑΙ ROBOTICS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟβΟΛΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ UIA

INTERSOIL` 2022

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 Σεπτεμβρίου - 
1 Οκτωβρίου 2022

9ο Διεθνές Συνέδριο: 
SafeThessaloniki 2022

TEE/TKM 
σε συνεργασία με άλλους φορείς

29 Σεπτεμβρίου - 
2 Οκτωβρίου 2022

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά-
πτυξης 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολε-
οδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20 - 22 Οκτωβρίου 2022
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμι-
κής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογί-
ας 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ελλη-
νικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής 
(ΕΤΑΜ)

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

press@central.tee.gr

Το NewsletterΤΕΕ διακόπτει την καθημερινή του
έκδοση για την περίοδο του Αυγούστου και όπως
κάθε χρονιά, θα επανέλθει σε κανονική περιοδικότητα
έκδοσης στις αρχές Σεπτέμβριου.
Η συντακτική ομάδα του Newsletter και το Γραφείο
Τύπου του ΤΕΕ εύχονται σε όλους καλές καλοκαιρινές
διακοπές.
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Επιχειρησιακή συμφωνία για την υλοποίηση της δράσης 
«Έξυπνη Μεταποίηση», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέγραψε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, η γενική 
γραμματέας Βιομηχανίας Θέμις Ευτυχίδου, ο πρόεδρος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας 
και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος 
Στασινός, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η πρόσκληση και ο οδηγός της Δράσης θα δημοσιευθούν τις 
προσεχείς ημέρες.
H δράση της Έξυπνης Μεταποίησης προβλέπει χρηματοδότη-
ση ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ προς πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού και εν γένει βιομη-
χανικού κλάδου με σκοπό να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε 
νέες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και 
την προσαρμογή τους στις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης (Industry 4.0).
Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά σε επενδυτικά σχέδια 
στην βάση τριών (3) πυλώνων:
1. Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση μεγάλων δεδομένων
2. Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης, και
3. Ρομποτική και αυτοματισμοί.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των 73 εκατομμυρίων ευρώ, 
κατανέμεται κατά 70% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-
σεις και κατά 30% στις μεσαίες και χρηματοδοτούνται επεν-
δυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250 χιλιάδες ευρώ έως 
6 εκατομμύρια.  
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης δήλωσε:
«Σήμερα, ενεργοποιούμε και τυπικά τη συνέργεια του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και 
το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για την υλοποίηση της 
Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση». Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος 
που η συνεργασία με τους δύο φορείς, την οποία προσωπικά 
επεδίωξα, γίνεται πράξη και είμαι βέβαιος ότι με το συντονισμό 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, θα φανούν αντάξιοι της 
εμπιστοσύνης μου με την άρτια και επιτυχή υλοποίησή μιας 
ακόμα εμβληματικής Δράσης του Υπουργείου μας που και 

αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, αντα-
γωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας 
και συγκεκριμένα της βιομηχανίας. Θέλω με την ευκαιρία να 
συγχαρώ τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Βιομη-
χανίας και Εμπορίου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου για το μέχρι σήμερα έργο τους για τη 
διαμόρφωση της Δράσης και να ευχηθώ καλή δύναμη και 
επιτυχία στην υλοποίηση της».  
Η γενική γραμματέας Βιομηχανίας Θέμις Ευτυχίδου επε-
σήμανε:
«Με ιδιαίτερη χαρά υπογράφουμε σήμερα την επιχειρησιακή 
συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με το Οικονομικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος για την υλοποίηση της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση». Η 
συνεργασία των 3 φορέων εγγυάται  τόσο την απρόσκοπτη 
υλοποίηση της δράσης όσο και την ποιότητά της ως προς 
τα αποτελέσματά της, δεδομένης της υψηλής κατάρτισης 
και εμπειρίας των στελεχών κάθε φορέα. Στόχος μας είναι 
να υποστηρίξουμε τη βιομηχανική μετάβαση μέσω της ψη-
φιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουρ-
γιών, καθώς και των ψηφιακών υποδομών, για την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, καθώς και 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. 
Είμαστε στην διάθεση όλων των φορέων και των επιχειρήσε-
ων, ώστε να τους υποστηρίξουμε στην προσπάθεια να μετα-
σχηματίσουν και να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους».  
Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώρ-
γος Στασινός τόνισε:
«Οι προκλήσεις για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 
έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, είναι πολύ μεγάλες, ειδικά 
στον τομέα της μεταποίησης. Η ελληνική βιομηχανία και βι-
οτεχνία, τα μικρά και μεγάλα εργοστάσια της χώρας, αποτέ-
λεσαν για δεκαετίες τον παραγωγικό κορμό της ανάπτυξης. 
Με τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» και πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Πολιτεία δίνει κίνητρα για 
τον πραγματικό παραγωγικό εκσυγχρονισμό και τη βελτίω-

ση της ανταγωνιστικότητας κάθε ελληνικής μεταποιητικής 
επιχείρησης. Τώρα είναι η ώρα η παραγωγή μας να περάσει 
σε έναν πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό που θα της 
δώσει εφόδια ανάπτυξης και ευημερίας. Θέλω να ευχαρι-
στήσω θερμά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
ιδιαιτέρως τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη όχι μόνο για την 
καλή συνεργασία αλλά και για την έμπρακτη αναγνώριση 
του ρόλου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας τόσο στις 
μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα σε στρα-
τηγικό επίπεδο όσο και στα προγράμματα, έργα και δράσεις 
που οδηγούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και επιστήμονες και γενικά την επιχειρηματικό-
τητα σε ένα καλύτερο μέλλον. Μαζί με τη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας και το ΟΕΕ δεσμευόμαστε να προωθήσουμε και 
να ολοκληρώσουμε τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, προ όφελος της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής μεταποίησης».
 Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
Κωνσταντίνος Κόλλιας ανέφερε:
 «Μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, στο 
οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν και να προσαρμο-
στούν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, 
η συμβολή των κοινοτικών κονδυλίων είναι κάτι παραπάνω 
από σημαντική. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος συμ-
βάλλει και αυτό προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω της συμ-
μετοχής του στη δράση αυτή, που στόχο έχει την ενίσχυση 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του 
ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος. Μέσω της αξιο-
λόγησης των προτάσεων, του ελέγχου πιστοποίησης των 
έργων και της όλης υποστήριξης στην εν λόγω δράση, που 
έχουμε αναλάβει μαζί με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
και το ΤΕΕ, δεσμευόμαστε για την πλέον αξιόπιστη και ταχύτε-
ρη δυνατή ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής βιομηχανίας μέσω της ψηφιακής της μετάβα-
σης και της προώθησης του μετασχηματισμού Industry 4.0 
στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, για την εμπιστοσύνη που 
δείχνει στο ΟΕΕ».  

Οριζόντια παράταση δόθηκε για την επιτυχή πιστοποίηση 
δαπανών, την ολοκλήρωση των έργων και την καταβολή της 
ενίσχυσης, για τη δράση του ΕΣΠΑ που αφορά στην ενίσχυση 
των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοσιεύθηκε η 
τρίτη τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατι-
κών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχει-

ρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 
για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου», σε συνέχεια της 2ης τροποποίη-
σης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση, προκειμένου να δοθεί 
οριζόντια παράταση έως 30/06/2023 για όλα τα έργα, για 

την επιτυχή πιστοποίηση δαπανών, την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας των έργων, την καταβολή της ενίσχυσης και την 
αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
12.094.691,95 ευρώ.

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» 
Υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας υπ. Ανάπτυξης-ΓΓ Βιομηχανίας-ΟΕΕ-ΤΕΕ για την υλοποίηση της δράσης 
Άδ. Γεωργιάδης: Στόχος η ενίσχυση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της βιομηχανίας
Θ. Ευτυχίδου: Υποστηρίζουμε τη βιομηχανική μετάβαση μέσω ψηφιοποίησης επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών
Γ. Στασινός: Είναι η ώρα η παραγωγή μας να περάσει σε έναν πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό που θα της δώσει εφόδια ανάπτυξης 
και ευημερίας
Κ. Κόλλιας: Σημαντική η συμβολή των κοινοτικών κονδυλίων για την προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνή 
ανταγωνισμό

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30/06/2023 ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
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Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
έχοντας υπόψη:
α) τo άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικο-
ποιήσεως των περί Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/1984 και τροποποι-
ήθηκε από την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν.2166/93,
β) το άρθρο 50 του Ν. 1947/1991 και
γ) το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012,
προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 
θέμα «Οργάνωση και αξιοποίηση του αρχείου Γρηγόρη Δι-
αμαντόπουλου» αξιόλογου Αρχιτέκτονα / Πολεοδόμου της 
χώρας, που έχει δοθεί στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ.
Ειδικότερα, το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:
• Οργάνωση και καταγραφή του αρχείου.
• Επιλογή συστήματος καταγραφής και καταχώρησης.
• Φυσική διευθέτηση του αρχείου.
• Καταχώρηση στο σύστημα που θα επιλεγεί.
Η διάρκειά της Ο.Ε. θα είναι δώδεκα μήνες και το έργο της θα 
είναι αμειβόμενο.
Η Ομάδα Εργασίας θα απαρτίζεται από 1 (ένα) Αρχειονόμο και 
2 (δύο) Βιβλιοθηκονόμους. 
Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο ή Δίπλωμα του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθη-
κονομίας και Μουσειολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνω-
ρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
• Πτυχίο ή Δίπλωμα του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συ-
στημάτων Πληροφόρησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρι-
σμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
• Σχετική με το αντικείμενο της Ο.Ε. εμπειρία.
• Ευρύτερη γνώση χρήσης σχετικών συστημάτων εφαρμο-
γής.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κει-
μένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
Επιθυμητά Προσόντα: 
• Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακα-
δημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο Αρχειονομίας ή 
Βιβλιοθηκονομίας. 
• Επικουρικά, μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον 
ενός (1) ακαδημαϊκού έτους σε γνωστικό αντικείμενο Πληρο-
φοριακών ή Ψηφιακών Συστημάτων ή αντίστοιχο, ή Διοίκη-
σης Έργου ή αντίστοιχο. 
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
Η κατοχή των τίτλων σπουδών των υποψηφίων θα κριθεί με 
ημερομηνία αναφοράς την 30 Σεπτεμβρίου 2022, δηλαδή θα 

γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών που θα απονεμηθούν μέχρι 
την ημερομηνία εκείνη, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση 
των υποψηφίων. Ο τίτλος σπουδών ή αντίστοιχη βεβαίωση 
του εκπαιδευτικού ιδρύματος θα πρέπει να προσκομιστεί με το 
πέρας της ημερομηνίας αυτής και πριν την καταβολή οποια-
δήποτε αμοιβής. 
Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Διοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ, η οποία θα αποφασίσει κατόπιν εισήγησης 
του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων 
Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων. 
Οι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Αρχειονόμοι / Βιβλιοθηκο-
νόμοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ο.Ε., καλού-
νται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας τη 
συνημμένη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό 
σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_lib@tee.gr έως 
και 16/8/2022. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες 
πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3291703, 210 3291717 από 
09:00 έως 15:00. 
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτά-
ται στον ιστότοπο του ΤΕΕ, www.tee.gr

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, για την κάλυψη αναγκών των προγραμμάτων του, με 12 
άτομα. 
Η σύμβαση αφορά στις ειδικότητες: 
9 Μηχανικοί ΠΕ ή Μαθηματικοί, ή Φυσικοί ή Επιστήμονες Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ, 
1 Οικονομολόγος ΠΕ, 
1 Νομικός-Δικηγόρος

και 1 πτυχιούχος ΤΕ Μarketing. 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης αναγράφεται στους όρους της Προκήρυξης που είναι αναρτη-
μένη στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ : www.cres.gr. 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και 
να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας μας μέχρι και 22η /8/2022 και ώρα 14μ.μ. στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι, Υπόψιν κας Αικ. Μπεχράκη.

Υπεγράφη η δημοπράτηση για την κατασκευή ταμιευτήρα 
στο Νομό Λάρισας στην περιοχή Πουρναρίου - Αμπελακίων 
«Λιβαδόπος» με εκτιμώμενη συνολική αξία 7.490.000 ευρώ 
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το φράγμα έχει όγκο ταμί-
ευσης 2.423.000 κμ και ύψος 20 m επί της κοίτης του ρέματος 
Λιβαδόρεμα που συμβάλλει στον ποταμό Πηνειό λίγο ανάντι της 

κοιλάδας των Τεμπών.
Το σύνολο του έργου βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου 
«NATURA 2000» με την ονομασία «Αισθητικό δάσος Όσσα» γι’ 
αυτό και αξιολογήθηκε ειδικά η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) έργου.Το φράγμα θα παρέχει νερό μέσω των 
συνοδών νέων αρδευτικών δικτύων, σε έκταση 7.000 στρεμ-
μάτων σε πεδινές κτηματικές περιοχές στο Πουρνάρι, Συκούριο 

και Κυψελοχώρι.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15 
η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμ-
βρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Με την τοποθέτηση 2200 νέων μεταλλικών κάδων απορριμ-
μάτων σ’ όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας ενισχύεται 
σημαντικά ο τομέας καθαριότητας του δήμου.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση του δήμου, ήδη έχουν τοποθετηθεί οι 1.663 στην 1, 2η, 
3η, 4η, 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, ενώ τις επόμενες ημέρες 
ολοκληρώνεται η τοποθέτηση περίπου 450 κάδων στην 5η κοι-
νότητα. Οι νέοι κάδοι διαθέτουν ειδικό ποδομοχλό που επιτρέπει 
στους πολίτες να εναποθέτουν τα απορρίμματα τους εύκολα, 
ενώ έχουν ενισχυθεί με υλικό αντιγκράφιτι, έτσι ώστε να προ-

στατεύονται από βανδαλισμούς.
Επίσης, εκτός από τους μεταλλικούς κάδους, ο δήμος Αθηναίων 
συνεχίζει να τοποθετεί όπου χρειάζεται στις γειτονιές, επιδαπέ-
δια καλαθάκια, κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινοι), 
αλλά και ανακύκλωσης (μπλε), “διαμορφώνοντας σταδιακά ένα 
σύγχρονο δίκτυο που διευκολύνει σημαντικά τους κατοίκους 
και τους επισκέπτες της πόλης να την διατηρούν καθαρή”, όπως 
σημειώνεται στην ανακοίνωση. Σε δήλωση του, ο δήμαρχος 
Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, επισημαίνει ότι η Δημοτική 
του Αρχή εστίασε «από την πρώτη στιγμή στον πολιτισμό της 

καθημερινότητας, που για εμάς αποτελεί στρατηγική πυξίδα. 
Αλλάξαμε τη φιλοσοφία του δήμου και τον τρόπο με τον οποίο 
δουλεύουμε στο κέντρο και τις γειτονιές. Είπαμε όχι στον επι-
φανειακό και αποσπασματικό καθαρισμό, τοποθετώντας στην 
κορυφή της καθημερινής ατζέντας μας τις σαρωτικές δράσεις 
καθαριότητας, αλλά και την ουσιαστική ανανέωση του αστικού 
εξοπλισμού. Γιατί η Αθήνα είναι το σπίτι μας, από άκρη σε άκρη 
και η καθαριότητά της δεν αποτελεί διεκπεραίωση, αλλά αφετη-
ρία για να ζούμε καλύτερα σε αυτήν», ανέφερε.

ΤΕΕ-βΙβΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με θέμα: «Οργάνωση και αξιοποίηση του αρχείου Γρηγόρη Διαμαντόπουλου» 

ΚΑΠΕ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜβΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΑΑΤ: ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ    

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ 2200 ΝΕΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
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Προχωρά ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ για το φράγμα Χαβρία στη Χαλκι-
δική καθώς δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών 
προσφορών, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 17 Οκτω-
βρίου 2022.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα εμβλη-
ματικό έργο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς 
είναι το πρώτο φράγμα που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ. Ο προϋπολο-
γισμός του έργου είναι 85,4 εκατ.€.
Σημειώνεται ότι για το έργο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι οικο-
νομικοί φορείς:
•ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τ.Ε. ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
•Ένωση Εταιρειών INTRAKAT - SUEZ EAU FRANCE S.A.S. - ΕΥΑΘ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
•ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.   
Οφέλη
Το έργο αναμένεται να καλύψει το 33% των υδρευτικών αναγκών 
της Χαλκιδικής και θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος της περιοχής σε πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες 
και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού και στη βελτι-
στοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και 
δημιουργία νέων.
Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει θέματα ύδρευσης των Δημοτι-
κών Ενοτήτων Πολυγύρου και Ορμυλίας του Δήμου Πολυγύρου, 
Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, Σιθωνίας και 

Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και των Τοπικών και Δημο-
τικών Κοινοτήτων Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας της Δημοτικής 
Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και της Το-
πικής Κοινότητας Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς 
του Δήμου Αριστοτέλη.
Εξαιτίας της σημασίας του, το έργο αποτελούσε για πολλά χρόνια 
αίτημα της τοπικής κοινωνίας.
Έργα συνολικού ύψους 165 εκ ευρώ υλοποιούνται 
στη Χαλκιδική 
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καρα-
μανλής δήλωσε: «Το Φράγμα Χαβρία, για το οποίο οι κάτοικοι 
της Χαλκιδικής το ακούνε για τουλάχιστον 20 χρόνια μπαίνει στην 
τελική ευθεία υλοποίησής του. Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής 
σημασίας για την περιοχή το οποίο δίνει τέλος στο πρόβλημα της 
λειψυδρίας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που η ζήτηση 
αυξάνεται κατακόρυφα. Επίσης, κάτοικοι και επισκέπτες θα απο-
λαμβάνουν νερό καλής ποιότητας. 
Με το έργο, που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ, αναβαθμίζουμε το του-
ριστικό προϊόν της περιοχής κάτι το οποίο συνεπάγεται και οικο-
νομική ανάπτυξη, τόσο για τη Χαλκιδική, όσο και για την Ελλάδα 
γενικότερα. Τα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της περι-
οχής θα είναι μεγαλύτερα, μιας και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας για την περάτωση του έργου.
Αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική υλοποιούνται έργα συνολικού 

ύψους 165 εκ ευρώ. Πρόκειται για έργα που δίνουν λύση σε δύο 
ζητήματα καίριας σημασίας για την περιοχή: Πρώτον εύκολη 
πρόσβαση και υδροδότηση.
Η Χαλκιδική είναι ένας νομός, ο οποίος είχε ένα έλλειμμα υποδο-
μών. Όμως τα τελευταία χρόνια, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρ-
νηση της χώρας, έχει γίνει μία πολύ συντονισμένη προσπάθεια 
και κάτι το οποίο είναι σπάνιο στην πολιτική. Αυτά που είπαμε, τα 
κάναμε. Και μάλιστα και πιο νωρίς από τις δεσμεύσεις μας». 
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Γιώργος Καρα-
γιάννης δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την εξέλιξη του σημαντικού 
αυτού έργου. Το φράγμα Χαβρία καλύπτει μεγάλο ποσοστό των 
αναγκών ύδρευσης σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς, τη Χαλκιδική.
Επιπλέον, πρόκειται για το πρώτο φράγμα που υλοποιείται μέσω 
ΣΔΙΤ. Ένα εργαλείο που επιλέξαμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο 
και πλέον δικαιωνόμαστε.
Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουμε ένα portfolio 
έργων που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ με συνολικό προϋπολογισμό 
άνω των 4 δισ. € τα οποία, στην πλειονότητά τους, θα βρίσκονται 
σε διαγωνιστική διαδικασία έως το φθινόπωρο. Εξασφαλίζουμε, 
έτσι, ότι θα παραδώσουμε στην ώρα τους ποιοτικές υποδομές, 
καλοσυντηρημένες για πολλά χρόνια και λειτουργικές».

Παρελθόν από τη διοίκηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοι-
νωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) αποτελεί ο μέχρι πρότινος πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος, καθηγητής Γεώργιος Σκόδρας, 
ο οποίος είχε αναλάβει το «τιμόνι» το καλοκαίρι του 2019, μετα-
δίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σε δήλωσή του, ο κ. Σκόδρας αναφέρει ότι ενημέρωσε τον 
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ότι 
δεν επιθυμεί τη συνέχιση της θητείας του, καθώς «μετά από 
πολλή περίσκεψη» αποφάσισε ότι έκλεισε ο κύκλος του στον 
Οργανισμό: «Θεώρησα ότι από τη στιγμή που καταφέραμε να 
κάνουμε τον ΟΑΣΘ να σταθεί ξανά στα πόδια του, έχω ολοκλη-
ρώσει το έργο που μου ανέθεσε η κυβέρνηση», επισημαίνεται 
στο κείμενο της δήλωσής του.
   Κατά τον κ. Σκόδρα, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες, 
«ο ΟΑΣΘ του Αυγούστου του 2022 δεν θυμίζει σε τίποτε τον 

διαλυμένο ΟΑΣΘ του Ιουλίου του 2019 (...) Μέσα σε μόλις τρία 
χρόνια καταφέραμε να προχωρήσουμε τομές και αποφάσεις 
πρωτοφανείς, όχι μόνο για τα 65 χρόνια του ΟΑΣΘ, αλλά για τα 
ελληνικά δεδομένα. Καταφέραμε να διπλασιάσουμε τον στόλο 
των αστικών λεωφορείων και να νοικοκυρέψουμε τη λειτουρ-
γία του Οργανισμού σε όλες του τις πτυχές. Κανείς άλλωστε δεν 
ξεχνά ότι τον Ιούλιο του 2019 στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορού-
σαν σε καθημερινή βάση κατά μέσο όρο 235 αστικά λεωφορεία, 
ενώ σήμερα περίπου 500!».
   «Η μίσθωση 260 λεωφορείων, που επιτεύχθηκε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, καθώς έως πρότινος απαγορευόταν, σε 
συνδυασμό με την παραχώρηση δρομολογίων στα ΚΤΕΛ, 
που απαιτούσε «βαριές» διαδικασίες, αλλά και τη δωρεά των 
λεωφορείων από το Δήμο Θεσσαλονίκης, έδωσαν ανάσα ανα-
κούφισης στο επιβατικό κοινό» συνεχίζει και αναφέρεται ακόμα 

στο σύστημα εισροών-εκροών για τον έλεγχο της διακίνησης 
των καυσίμων, στα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία 
του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στην 
ενεργοποίηση των στάσιμων ελεγκτών και στη μίσθωση νέου 
χώρου για τα παλιά οχήματα, καθώς και στην κοινωνική πολι-
τική του ΟΑΣΘ, στην αναβάθμιση της Πολιτιστικής Γραμμής και 
των εξορθολογισμό εσωτερικών διαδικασιών στον Οργανισμό.
   «Αποτελεί για μένα τιμή και αναγνώριση το γεγονός ότι σε πρό-
σφατη δημοσκόπηση το ζήτημα των αστικών συγκοινωνιών 
αξιολογείται ως τρίτο πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ επί σειρά 
ετών ήταν σταθερά πρώτο. Θεωρώντας λοιπόν ότι ένας κύκλος 
γεμάτος προβλήματα, προκλήσεις αλλά και επιτεύγματα κλείνει, 
ευχαριστώ την κυβέρνηση, την ηγεσία του Υπουργείου Υποδο-
μών αλλά και τους συνεργάτες μου στον ΟΑΣΘ, όπως και όλο το 
προσωπικό, για τη συνεργασία», καταλήγει η δήλωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά 
με μια νέα πρωτοβουλία που θα διευκολύνει τη μέτρηση και τη 
σύγκριση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των διαφόρων τρό-
πων μεταφοράς.
Η κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών από 
τις μεταφορές («CountEmissions EU») θα συμβάλει στον συνεπή 
και ομοιόμορφο υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου που σχετίζονται με τις μεταφορές και την εφοδιαστική 

από πόρτα σε πόρτα, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς, τον 
κλάδο ή τη χώρα εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
για τη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, η πρω-
τοβουλία αυτή θα ενθαρρύνει τους μεταφορείς να μετρούν τις εκ-
πομπές τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποστολείς, τους 
επιβάτες, τους διαδικτυακούς πελάτες και τις δημόσιες αρχές να 
κάνουν ενημερωμένες και πιο βιώσιμες επιλογές όσον αφορά τα 
ταξίδια τους, την παράδοση ειδών ή τις υπηρεσίες που επιθυμούν 

να χρησιμοποιήσουν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η διαβούλευση θα 
διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου και καλούνται να συνεισφέρουν 
την άποψή τους σ’ αυτή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, από τις επι-
χειρήσεις έως τους επιβάτες και τους καταναλωτές. 

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΧΑβΡΙΑ, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85,4 ΕΚΑΤ.
Κ. Καραμανλής: Έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή το οποίο δίνει τέλος στο πρόβλημα της λειψυδρίας

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΘ Ο ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜβΟΥΛΟΣ Γ. ΣΚΟΔΡΑΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
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Έως τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι προ-
τάσεις χρηματοδότησης έργων στα δίκτυα ύδρευσης των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως έγινε γνωστό μετά 
την ανακοίνωση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 95 εκατ. ευρώ, συγ-
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και έχουν ως στόχο την κατασκευή έργων και την προμήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρ-
κούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανά-
λωση.
   Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ προβλέπεται η χρη-
ματοδότηση των ακόλουθων δράσεων:
Α. Υποδομές παροχής νερού
* Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης 

- ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πό-
σιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες.
* Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού.
* Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με 
τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
* Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου 
νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων.
* Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού.
* Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γε-
ωτρήσεων.
* Αναγκαία έργα υδροληψίας και τα απαραίτητα αντλιοστάσια 
για τη μεταφορά του νερού.
* Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων με τοποθέτηση 
μετατροπέων (inverters).

β. Τηλεμετρία - έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπι-
σμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών 
(τηλε-έλεγχος/τηλεχειρισμός) σε νέα ή υφιστάμενα δίκτυα με-
ταφοράς και διανομής νερού σε λειτουργικά εσωτερικά δίκτυα 
διανομής και εξωτερικά υδραγωγεία.
 Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού
Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών με σκοπό την ανίχνευση 
απωλειών, τη μείωση του χρόνου και της συχνότητας μέτρησης 
και συμβολή στη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου.
Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης
Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού 
με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊό-
ντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς αφαλατωμένου νερού με τα 
απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης ή αύξη-
ση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΕ και η Lafarge Beton, μέλος του Ομίλου 
ΗΡΑΚΛΗΣ, υπέγραψαν συμφωνία για την εγκατάσταση μονά-
δας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στον Μητροπολιτικό 
Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η Lafarge 
Beton, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, θα προχωρήσει στην 
εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδας παραγωγής έτοι-
μου σκυροδέματος, δυναμικότητας 130m3/h. Η μονάδα θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου, διαθέτοντας σκυροδέματα 
υψηλής ποιότητας, με χαμηλό ενσωματωμένο άνθρακα.
Η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελεί πυρήνα της δραστηρι-
ότητας και των δύο εταιρειών, που διασφαλίζουν την τήρηση 
των υψηλότερων προτύπων προστασίας του. Με αυτό το 
κριτήριο, η νέα μονάδα πληροί τις προδιαγραφές των ευρω-
παϊκών και διεθνών προτύπων και λειτουργεί με σύστημα 
εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.
Η νέα μονάδα έχει τη δυνατότητα διάθεσης καινοτόμων 
σκυροδεμάτων, όπως τα Ειδικά Αρχιτεκτονικά Σκυροδέματα 
(Agilia, Hydromedia, Artevia, Ultra), καθώς και της νέας πρά-
σινης σειράς σκυροδεμάτων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπω-
μα ECOPact, που προσδίδει προστιθέμενη αξία στις αειφόρες 
κατασκευές.
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής 
του, διαθέτει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD), τόσο 
για τη Δραστηριότητα Σκυροδέματος, όσο και για όλους τους 
τύπους τσιμέντου, που παράγει στα Εργοστάσιά του.
O κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε: «Για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η συνεργασία 
με την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε είναι ιδιαίτερα σημαντική και μας 
δίνει τη δυνατότητα, με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη αυτού 
του πρωτοποριακού για τη χώρα μας έργου. Προσβλέπουμε 
σε μία γόνιμη συνεργασία με πολλαπλά οφέλη για την οικονο-

μία και την κοινωνία».
Ο κ. Δημήτρης Κίτσιος Chief Infrastructure and Controls 
Officer της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.,ανέφερε: «Η προστασία του περι-
βάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη και τα οφέλη για τη χώρα και 
τους πολίτες αποτελούν για την Lamda Development τους κε-
ντρικούς πυλώνες για την δημιουργία του μεγάλου έργου του 
Ελληνικού. Η συνεργασία της Ελληνικό Α.Ε. με την Lafarge 
Beton ένα ακόμα πρωτοποριακό βήμα στην δημιουργία της 
νέας πράσινης πόλης του μέλλοντος».
Συμφωνία με Τιτάν 
   Παράλληλα, την υπογραφή συμφωνίας με την Ελληνικό 
Μ.Α.Ε. ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, για την εγκατάσταση 
υπερσύγχρονης μονάδας ετοίμου σκυροδέματος εντός του 
ακινήτου του Ελληνικού.
   Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για ένα ακόμη 
ορόσημο στη μακρά παράδοση της συμμετοχής του Ομίλου 
Τιτάν σε έργα υποδομών εθνικής σημασίας.
   Η πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα, η οποία θα εξυπηρε-
τεί την εκτέλεση των απαιτούμενων κατασκευαστικών εργα-
σιών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, θα αποτελεί πρότυπο 
σε ό,τι αφορά την υψηλή περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την 
τεχνολογία, τους αυτοματισμούς και τις δυνατότητες διαχείρι-
σης πολλαπλών πρώτων υλών, ώστε να εξυπηρετείται η πα-
ραγωγή των καινοτόμων σκυροδεμάτων που θα απαιτηθούν 
για τα έργα αυτά.
   Η μονάδα θα λειτουργήσει με όρους «κυκλικής οικονομίας», 
διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση προϊόντων 
ανακύκλωσης σκυροδέματος και υλικών κατεδαφίσεων, 
ενώ παράλληλα προβλέπει την επαναχρησιμοποίηση επε-
ξεργασμένων υδάτων από τις δεξαμενές καθίζησης. Επίσης 
η μονάδα θα διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης νωπού σκυ-
ροδέματος.
   Η στελέχωση της μονάδας με άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό 

προσωπικό και ο εξοπλισμός της με υπερσύγχρονο εργαστη-
ριακό εξοπλισμό αποτελούν εγγύηση ποιότητας και αξιόπι-
στης τροφοδοσίας των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες 
θα υποστηρίζονται και από το δίκτυο μονάδων έτοιμου σκυ-
ροδέματος της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ στην Αττική, μέσω του στόλου 
μεταφοράς και άντλησης σκυροδέματος της εταιρίας.
   Όπως δήλωσε ο κ. Άγγελος Καλογεράκος, Γενικός Διευθυ-
ντής Ελλάδος, «Η συμμετοχή μας στην ανάπλαση του Ελλη-
νικού, μας καθιστά υπερήφανους συν-δημιουργούς ενός 
οραματικού έργου διεθνούς απήχησης, το οποίο θα συμβάλει 
σημαντικά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του λεκανοπε-
δίου Αττικής, καθώς και στην προβολή της Αθήνας ως κορυ-
φαίου προορισμού για υψηλής ποιότητας τουρισμό. Τόσο η 
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ όσο και ο ΤΙΤΑΝ διαθέτουν την απαραίτητη 
εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να συνυπογράψουν την επι-
τυχία ενός τέτοιου, ιδιαίτερα απαιτητικού και μεγαλόπνοου 
εγχειρήματος». 
   Ο κ. Δημήτρης Κίτσιος, Chief Infrastructure and Controls 
Officer της Lamda Development ανέφερε: «Προχωράμε 
με ταχύτητα σε όλες τις αναγκαίες συνεργασίες, με στόχο η 
μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού να γίνει πέραν των άλλων 
και διεθνές πρότυπο στον κλάδο των κατασκευών. Με βάση 
αυτόν τον σχεδιασμό η προστασία του περιβάλλοντος προς 
όφελος της κοινωνίας αποτελεί κεντρική επιλογή μας. Η νέα 
υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος 
που θα δημιουργηθεί εντός του έργου του Ελληνικού από την 
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ του Ομίλου TITAN θα πληροί όλες τις αναγκαί-
ες προϋποθέσεις ώστε να υπηρετεί τις αρχές της ανακύκλω-
σης και της κυκλικής οικονομίας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιη-
μένοι από το γεγονός ότι μοιραζόμαστε με τους στρατηγικούς 
συνεργάτες μας την ίδια φιλοσοφία 
για την βιώσιμη ανάπτυξη».

ΥΠΕΝ: ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ    
Στα 95 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΙΤΑΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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Επεκτείνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος 
ασθένειας και για τους ασφαλισμένους των τέως φορέων 
ΤΑΞΥ, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, 
ΕΤΑΑ - ΤΥΔΘ, ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΤΤΑ) καθώς και 
για Ευρωπαίους Πολίτες και Πολίτες Τρίτων Χωρών, αναφέ-
ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Υπενθυμίζεται πως έως τώρα την δυνατότητα της ηλεκτρο-
νικής υποβολής του αιτήματος ασθένειας είχαν οι ασφαλισμέ-
νοι του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

   Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ο ΕΦΚΑ, «με την επέ-
κταση της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας καταργείται η αυτο-
πρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του 
φορέα και εξαλείφεται η πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία 
ενώ διεκπεραιώνονται αιτήματα πληρωμών των επιδομά-
των γρηγορότερα στους δικαιούχους», προσθέτοντας ότι 
«παράλληλα, απελευθερώνονται χιλιάδες ανθρωποώρες και 
αφαιρείται ένα σημαντικό διοικητικό βάρος για τις υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ».

   Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής χο-
ρήγησης επιδόματος Ασθενείας (https://www.efka.gov.gr/
el/epidoma) είναι διαθέσιμη στην ενιαία ψηφιακή πύλη του 
Δημοσίου Gov.gr και στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (https://
www.efka.gov.gr), στην ενότητα: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet.

Ξεπέρασαν τις 42.000 οι αιτήσεις ανέργων που υποβλήθηκαν 
σε μια εβδομάδα για συμμετοχή στη νέα δράση της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αναβάθμιση δεξι-
οτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της υπηρεσίας. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή 
μέχρι την συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων.
Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πρόγραμμα στοχεύει στην 
επαγγελματική κατάρτιση 80.000 ανέργων και υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης NextGenerationEU, ενώ ο συνολικός προϋπολογι-
σμός του αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 50 εκατ. 
ευρώ, που θα καλύψουν την κατάρτιση για 40.000 ανέργους, 
διατίθενται στα Κέντρα Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης 
(ΚΕΔΙΒΙΜ) των 14 ΑΕΙ που έχουν δηλώσει συμμετοχή, ενώ τα 
υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 181 ειδικώς αδειο-
δοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που ανήκουν είτε σε ιδι-
ώτες, είτε σε κοινωνικούς εταίρους, μέσα από τα προγράμμα-
τα των οποίων θα καλυφθούν οι υπόλοιποι 40.000 άνεργοι.
   Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΔΥΠΑ, «στόχος 
είναι η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
των ανέργων μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελ-
ματικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
οικονομίας, ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους και 
να επιτευχθεί ταχύτερα η εργασιακή επανένταξή τους».
 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ωφε-
λούμενων Ανέργων Α’ φάσης έχουν όσοι πληρούν τουλάχι-
στον τις εξής προϋποθέσεις:
1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ
2. Είναι άνω των 18 ετών
3. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι, το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να 
απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφε-
λούμενων.
Συγκεκριμένα, κάθε άνεργος που ενδιαφέρεται καλείται να 
προχωρήσει στα εξής βήματα:
1. Συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την «Αίτηση 
Συμμετοχής» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
μόσιας Διοίκησης, εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, 
στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/
katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-
metroo-opheloumenon-katartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-

ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-m
2. Επισυνάπτει: 1) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας-Διαβα-
τηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση), 2) Αντίγραφο απολυτηρίου, 
τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου 
σπουδών, και 3) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία 
θα δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί ή/και δεν έχει παρακολου-
θήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από 
το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της 
δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμι-
σης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες» και 
δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο 
αντικείμενο, κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από τη δημοσίευση 
της παρούσας πρόσκλησης.
3. Επισυνάπτει πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, εάν το κα-
τέχει.
4. Διαφυλάσσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής 
του, που αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης 
Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και 
ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσω-
πικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, αποτελεί το 
αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το 
ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα.
5. Το Μητρώο Ωφελουμένων Α’ φάσης θα εκδοθεί στις 25 
Αυγούστου. Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι θα μπορούν να 
επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να πα-
ρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προ-
γραμμάτων κατάρτισης που εμφανίζεται στον ωφελούμενο, 
σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κ.λπ.) 
καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχει ο ίδιος 
δηλώσει. Η εν λόγω λίστα θα ανανεώνεται διαρκώς.
   Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο 
Ωφελουμένων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υπο-
βολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα 
επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης 
γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρις εξαντλήσεως των 
προσφερόμενων θέσεων.
Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεω-
ρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και 
πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 
200 ωρών, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 
σε διάστημα 3 μηνών. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με 

δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% και με 
τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), 
που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 
30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση υπο-
χρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. 
Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το Πρόγραμμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτήσει την Πιστοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό 
επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για 
πρόγραμμα 200 ωρών φτάνει στα 1.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, «οι έξι βασικές καινοτομίες των προ-
γραμμάτων κατάρτισης νέας γενιάς είναι:
1. Ένα μέρος της πληρωμής των παρόχων και των ωφελου-
μένων -και συγκεκριμένα το 30%- συνδέεται με την πιστοποί-
ηση. Μόνο αν ο ωφελούμενος περνά τις εξετάσεις πιστοποί-
ησης θα λαμβάνει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, 
τόσο ο ίδιος όσο και ο πάροχος κατάρτισης που επέλεξε.
2. Ενεργοποιείται το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης που προ-
βλέπει αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια ως προς την 
τεχνική αλλά και οικονομική επάρκεια των παρόχων.
3. Διευρύνεται ουσιαστικά η «γκάμα» των επιλογών κα-
τάρτισης, με περισσότερα από 250 διαφορετικά αντικείμενα 
υψηλής ζήτησης και αυξημένη έμφαση στις ψηφιακές και 
«πράσινες» δεξιότητες.
4. Δίνεται η δυνατότητα για πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς 
εταιρείες τεχνολογίας, σε συνέχεια των συνεργασιών της 
ΔΥΠΑ με τη Microsoft, την Amazon, την Google και τη Cisco.
5. Οι πάροχοι πλέον θα αξιολογούνται για το αν συντελούν 
στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των ωφελουμένων και για το 
αν οδηγούν πράγματι τους ωφελούμενους στην αγορά ερ-
γασίας.
6. Τέλος, για πρώτη φορά όλα τα προγράμματα κατάρτισης 
ελέγχονται από ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να διασφα-
λιστεί η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού».
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελί-
δα της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-
katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghrammata-
anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=of
eloumenoi&tab3=
και στην ιστοσελίδα της Επιταγής Κατάρτισης - voucher.gov
 https://www.voucher.gov.gr/project/view-dypa

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Πάνω από 42.000 αιτήσεις ανέργων σε μία εβδομάδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ  
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Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο κέντρο συντονισμού του 
ΕΦΚΑ για την έκδοση συντάξεων, ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης είχε συνά-
ντηση με την ομάδα η οποία «και τον Αύγουστο συνεχίζει 
να εργάζεται για την επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξε-
ων», όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το 
υπουργείο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μετά την συνάντηση και την συζήτηση με τους εργαζομέ-
νους, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 
υπουργός επισημαίνει ότι «η κούρσα για την έκδοση των συ-
ντάξεων είναι πια στην τελική ευθεία και παραθέτει συγκεκρι-
μένα στοιχεία για την πρόοδο αυτή. Δίνει μάλιστα απαντήσεις 
για βασικά ερωτήματα των εν αναμονή συνταξιούχων».
«Οι άνθρωποι που παλεύουν για να βγουν οι συντάξεις συ-
νεχίζουν την προσπάθεια και τον Αύγουστο. Στο στρατηγείο 
του ΕΦΚΑ για τις συντάξεις στο λεγόμενο Πράσινο Κτίριο στην 
Κηφισίας, η προσπάθεια εντείνεται. Στη συνάντηση εργασίας 
που είχαμε με τον διοικητή Παναγιώτη Δουφεξή, τον επικεφα-
λής της Ομάδας Έργου Μιχάλη Κεφαλογιάννη, τη γενική διευ-
θύντρια Συντάξεων Ελένη Νιαρχάκου και όλη την υπόλοιπη 
ομάδα καταγράφηκε η μεγάλη πρόοδος που έχει γίνει μέχρι 
στιγμής. Και έγινε ξεκάθαρο ότι είμαστε στην τελική ευθεία» 
υπογραμμίζει ο κ. Χατζηδάκης.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι παρόλο που ο Ιούλιος είναι μήνας 
αδειών «θα αποδειχθεί όταν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία 
σε λίγες μέρες πολύ καλός μήνας στην έκδοση αποφάσεων, 
χάρη και στις συντάξεις εμπιστοσύνης και τις συντάξεις fast 
track που θεσπίσαμε».
Επίσης, ο υπουργός Εργασίας τονίζει ότι «οι αιτήσεις του 2019 

οδεύουν προς μηδενισμό», «οι αντίστοιχες εκκρεμείς αιτήσεις 
του 2020 είναι πια σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Μάλλον κάτω 
από 3%. Στις συντάξεις του 2021 έχει γίνει αντίστοιχα μεγά-
λη πρόοδος. Ενώ είναι σημαντικό ότι περίπου για το 75% 
των αιτήσεων του α’ τετραμήνου του 2022 έχει ήδη εκδοθεί 
σύνταξη. Ποσοστό αδιανόητο μέχρι πριν από λίγους μήνες!».
 «Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι οι συντάξεις 
του Δημοσίου» σχολιάζει ο κ. Χατζηδάκης προσθέτοντας ότι 
«τους τελευταίους μήνες (από τον Μάιο και μετά) έχει προχω-
ρήσει σε σημαντική κλίμακα η έκδοση συντάξεων με αυτομα-
τοποίηση. Και υπάρχει σημαντική πρόοδος και ως προς αυτό. 
Είμαστε όμως σε επαφή με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-
των, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα χρησιμοποιώντας όλες 
τις δυνατότητες της τεχνολογίας».
Ως προς τις διεθνείς συντάξεις, δηλαδή τις συντάξεις ασφαλι-
σμένων που διέμεναν και στο εξωτερικό, ο υπουργός είπε ότι 
«επίσης παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος τον Ιούλιο. Και 
για τους επόμενους μήνες έχω τη δέσμευση της Διοίκησης ότι 
θα καταβληθεί πολύ σημαντική προσπάθεια στον τομέα αυτό, 
παρά τους περιορισμούς που υπάρχουν λόγω της συνεργασί-
ας με άλλες χώρες».
Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, ο κ. Χατζηδάκης ενημέ-
ρωσε ότι «επίσης υπάρχει μικρή αποκλιμάκωση, τους επόμε-
νους μήνες είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν πολύ μεγαλύτερες 
ταχύτητες. Ακριβώς διότι βγήκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι 
κύριες, που είναι και βασική προϋπόθεση για τις επικουρικές. 
Το γεγονός άλλωστε ότι τα αιτήματα επικεντρώνονται πλέον 
στις επικουρικές είναι απόδειξη της τεράστιας προόδου που 

έχει γίνει στις κύριες συντάξεις».
Τέλος, όπως επεσήμανε ο ίδιος, για τις λεγόμενες «παράλληλες 
συντάξεις» (δηλαδή για την προσαύξηση της σύνταξης που 
δικαιούται πχ ένας γιατρός ή ένας δικηγόρος του Δημοσίου οι 
οποίοι ήδη λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο και προσδο-
κούν σε σχετική προσαύξηση από το ΤΣΑΥ ή το Ταμείο Νομι-
κών) «έχει εγκατασταθεί πλέον το λογισμικό, όχι μόνο για τις 
πιο πρόσφατες αλλά και για τις παλαιότερες περιπτώσεις. Και 
σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης του ΕΦΚΑ είναι 
θέμα 4-5 μηνών η ολοκλήρωση της σχετικής προσπάθειας».
Αξιολογώντας συνολικά την εξέλιξη της έκδοσης των συντά-
ξεων, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «η προσπάθεια που 
κάνουμε δεν είναι καθόλου απλή. Οι χρόνιες αδυναμίες του 
ΕΦΚΑ, συνδυαζόμενες με την πολυπλοκότητα του ασφαλι-
στικού μας συστήματος (πχ πάνω από 1.000 διαφορετικοί 
τρόποι ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα), καθιστούν την προ-
σπάθεια αυτή ακόμα δυσκολότερη. Είμαστε όμως, χάρη στα 
νέα συστήματα που τέθηκαν σε εφαρμογή, κοντά στην ολο-
κλήρωση της προσπάθειας για τις κύριες συντάξεις - που είναι 
και το βασικότερο- αλλά και σε μια φάση πλήρωσης όλων 
των βασικών προϋποθέσεων για την αντιμετώπιση του ζη-
τήματος των επικουρικών και των παράλληλων συντάξεων». 
Τέλος, ο υπουργός ευχαρίστησε «όλους όσοι συνετέλεσαν σε 
αυτά τα αποτελέσματα. Και τους καλώ να συνεχίσουν με τους 
ίδιους ρυθμούς. Το δικαιούνται όλοι οι συμπολίτες μας που 
προσδοκούν εύλογα να λάβουν όσο πιο έγκαιρα γίνεται τη 
σύνταξή τους».

Αναρτήθηκαν χθες, Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022, οι πίνακες Δι-
καιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του νέου Προ-
γράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Συνταξιούχων eΕΦΚΑ (τ. 
ΟΑΕΕ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-
sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee
 Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Σάββατο 06.08.2022 
και ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 3 εκατ. ευρώ.
 Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όσοι υπέβαλαν αίτηση έχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των 
αποτελεσμάτων από την Παρασκευή 05.08.2022 και ώρα 
11:00 έως την Κυριακή 07.08.2022 ώρα 23:59, αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr) στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/
apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-
tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφά-
λιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού 
τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)
 Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από το ΔΣ της ΔΥΠΑ και οι επικαι-

ροποιημένοι πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλει-
ομένων θα αναρτώνται στην παραπάνω διεύθυνση.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΔΥΠΑ, «πρόκειται 
για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό, τόσο 
για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς χα-
ρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετο-
χή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα 
τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους 
παρόχους» προσθέτοντας ότι «με το νέο πρόγραμμα ενισχύ-
εται περαιτέρω ο εσωτερικός τουρισμός και προστίθεται μία 
ακόμη κατηγορία δικαιούχων στα προγράμματα κοινωνικής 
πολιτικής της ΔΥΠΑ».
Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της Επιταγής 
Κοινωνικού Τουρισμού, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για 
κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά.
Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποι-
ήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που 
επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν 
απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, καταβάλλοντας 
μικρή ιδιωτική συμμετοχή.
Ειδικά για καταλύματα στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και 
στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 δι-

ανυκτερεύσεις και στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αι-
δηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και 
της νήσου Σάμου έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.
Στο πρόγραμμα ισχύουν αυξημένες τιμές επιδότησης, οι 
οποίες αφορούν όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων, ώστε 
να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί η με-
γαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Επιπλέον, για το μήνα αιχμής 
Αύγουστο προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%, 
ώστε να υπάρξει κίνητρο για την μεγαλύτερη συμμετοχή των 
τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Η αύξη-
ση θα ισχύει για όλο το χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας 
Εύβοιας και της Σάμου.
Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η κράτηση μέσω άλλων επι-
χειρήσεων, γραφείων τουρισμού κ.λπ. Κατά την άφιξή τους 
στο τουριστικό κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν ηλεκτρο-
νικά τις Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού μέσω των ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών (e- services) της ΔΥΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-
sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η «ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Αναρτήθηκαν οι πίνακες δικαιούχων    
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Ακόμη μία πολύ σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε τις τελευταίες 
ημέρες, στον δρόμο προς την υλοποίηση του μεγάλου και πολυ-
σύνθετου πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης» στις περιοχές του 
Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς εντάχθηκαν 
κι επίσημα στο Ταμείο Ανάκαμψης -με απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομικών- τα μεγάλα έργα ανάπλασης στην περιοχή του Βο-
τανικού, ύψους 100 εκατ. ευρώ, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Επί της ουσίας πρόκειται για δύο συν μία «δράσεις» για την 
αναμόρφωση της περιοχής και την «υποστήριξη» από πλευράς 
υποδομών του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού και των εγκα-
ταστάσεων του Ερασιτέχνη, στην περιοχή του Βοτανικού. Στο Τα-
μείο Ανάκαμψης εντάσσονται έργα ύψους σχεδόν 100 εκατ. ευρώ. 
Αναθέτουσα Αρχή των έργων είναι ο Δήμος Αθηναίων ο οποίος 
άλλωστε, έχει τρέξει όλους αυτούς τους μήνες όλες τις διαδικασίες 
γύρω απ’ το μεγάλο πρότζεκτ και πλέον ετοιμάζεται να... ανεβάσει 
κι άλλο «στροφές» για να υλοποιηθεί όλο το «πακέτο» των έργων 
εντός χρόνου. 
Συγκεκριμένα, τα έργα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης 
αναλύονται ως εξής:
-Το πρώτο έργο αφορά τα έργα ανάπλασης στον Βοτανικό και 
περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου και κατασκευή 
δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης. Τα έργα έχουν εκτιμώμενο 
κόστος 33,7 εκατ. ευρώ. Έχει υπολογιστεί επίσης κονδύλι 7,14 
εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις. 
-Το δεύτερο έργο αφορά επίσης έργα ανάπλασης τα οποία συ-
νοψίζονται σε έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων 
χώρων στην περιοχή της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού 
Οχυρού. Τα έργα έχουν εκτιμώμενο κόστος 42,04 εκατ. ευρώ. 
Έχει υπολογιστεί επίσης κονδύλι 13,86 εκατ. ευρώ για απαλλο-
τριώσεις. 
-Το τρίτο έργο αφορά παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 
για την οργάνωση και υλοποίηση των έργων, με το κόστος να 
φτάνει στα 2,96 εκατ. ευρώ. 
Επί της ουσίας με την ένταξη των παραπάνω έργων στο Ταμείο 
Ανάκαμψης δίνεται το «πράσινο φως» στον Δήμο Αθηναίων για 
να ξεκινήσει την ωρίμανση των έργων ανάπλασης και να ξεκινή-
σει η δημοπράτηση τους. Και σίγουρα είναι πολύ σημαντική η δι-
άρκεια του διαγωνισμού που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα 
για να μην χαθεί χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων. 
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως οι συμβάσεις θα καταστεί 
εφικτό να υπογραφούν το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Η ολοκλή-
ρωση των έργων υπολογίζεται τον Σεπτέμβριο 2025 και οριστική 
περαίωση για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. 
Αναλυτικά όλα όσα περιλαμβάνονται στα έργα με βάση τις μελέτες 
που έχουν γίνει: 
1.Έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου και κατασκευή 
δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης
1.1. Έργα Οδοποιίας

Στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα δεν έχουν διανοιχθεί οι δρό-
μοι που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη της περιοχής 
και έχουν εγκριθεί μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής. Η συνολική 
παρέμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή οδών (υπόβαση και 
ασφαλτόστρωση), τη διαμόρφωση κρασπέδων και τον οδοφω-
τισμό. Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει τις εξής φάσεις 
ωριμότητας: 
α) οδοί για άμεση διάνοιξη: αφορά οδούς που περιλαμβάνονται σε 
περιοχές με κυρωμένες πράξεις εφαρμογής.
β) Οδοί για διάνοιξη υπό προϋποθέσεις: αφορά οδούς που περι-
λαμβάνονται σε περιοχές όπου ναι μεν έχουν κυρωθεί οι πράξεις 
εφαρμογής αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες απαλ-
λοτριώσεις/αγορές των οφειλόμενων εκτάσεων. 
Στο εν λόγω υποέργο περιλαμβάνεται επίσης και η «Ανάπλαση 
Ιεράς Οδού με ποδηλατόδρομο». Προβλέπονται γραμμικοί κοι-
νόχρηστοι χώροι πλάτους 20μ εκατέρωθεν του οδικού άξονα, 
ενώ προτείνεται και η υλοποίηση ποδηλατοδρόμου. Το τμήμα της 
Ιεράς Οδού εντός Δήμου είναι περίπου 2.150 μ. Ο χώρος παρέμ-
βασης υπολογίζεται σε περίπου 43.000 τμ. 
1.2. Δίκτυα Ομβρίων και Αποχέτευσης
Η περιοχή παρέμβασης για τις υποδομές ομβρίων είναι βορείως 
της οδού Αγ. Πολυκάρπου, όπου δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί οι 
πράξεις εφαρμογής. Τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα του συγκε-
κριμένου υποέργου χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
1. Δίκτυο όμβριων υδάτων: το οδικό δίκτυο του υποέργου 1 
συνοδεύεται από έλλειψη δικτύου διαχείρισης όμβριων υδάτων. 
Για το σκοπό αυτό το υποέργο 1 συνδέεται άρρηκτα με την κατα-
σκευή του δικτύου ομβρίων στην ίδια περιοχή παρέμβασης.
2. Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων: αντίστοιχα με την έλλειψη δι-
κτύου ομβρίων, στην περιοχή μελέτης δεν υφίσταται ούτε δίκτυο 
αποχέτευσης. Για την ανάληψη της υλοποίησης του αποχετευτι-
κού δικτύου της περιοχή έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με 
την ΕΥΔΑΠ.
3. Καθαρισμός και αποκατάσταση ρέματος Προφ. Δανιήλ: το συ-
γκεκριμένο τμήμα του ρέματος είναι οριοθετημένο σύμφωνα με 
το ΦΕΚ 48/ΑΑΠ/2009. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι 
400μ, εντός του ακινήτου της Διπλής Ανάπλασης. 
Υποέργο 2: Τεχνική Βοήθεια
Για την ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών και των τευχών 
δημοπράτησης είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τεχνικής βοήθειας 
του υποέργου 1. Στις υπηρεσίες της Τεχνικής Βοήθειας θα περιλαμ-
βάνεται και η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη διαγωνιστική 
διαδικασία. 
Υποέργο 3: Απαλλοτριώσεις για διάνοιξη οδών
Ο Δήμος είναι υπόχρεος για την αποζημίωση των απαλλοτριώ-
σεων που εκκρεμούν για την περιοχή του Ελαιώνα σε συνολική 
έκταση 25 περίπου στρεμμάτων. Οι απαλλοτριώσεις έχουν προ-
κύψει από 2 βασικές κατηγορίες:

Απαλλοτριώσεις Πράξεων Εφαρμογής με βάση τις κυρωμένες 
μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής στην περιοχή του Ελαιώνα.
Απαλλοτριώσεις Διπλής Ανάπλασης με βάση το άρθρο 23 (πε-
ρίπτωση 2γ) του ν.3983/2011, τα ακίνητα εντός του έργου της 
Διπλής Ανάπλασης δεν έχουν υποχρέωση εισφοράς σε γη και σε 
χρήμα. Συνεπώς, μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες δι-
καστικού ή εξωδικαστικού καθορισμού τιμής μονάδας. Επιπλέον, 
στο συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνεται και η σύνταξη ενιαίας 
πράξης εφαρμογής για την υπόλοιπη περιοχή του Ελαιώνα. 
Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην 
ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυ-
ρού στην περιοχή του Ελαιώνα.
Κοινόχρηστο Πράσινο Διπλής Ανάπλασης
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος της Διπλής Ανά-
πλασης (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2013) ο Δήμος Αθηναίων ως κύριος της 
έκτασης είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων 
χώρων του ακινήτου. Οι διαμορφώσεις των κοινόχρηστων χώ-
ρων επιμερίζονται ως εξής:
Περιοχή α: Περιλαμβάνει περιοχές πρασίνου και διαμόρφωση 
πλατείας με άμεση σχέση και εξάρτηση από τις διαμορφώσεις ει-
σόδων στο γήπεδο και τον Ερασιτέχνη ΠΑΟ. Επίσης περιλαμβάνει 
και τον πεζόδρομο γύρω από το εμπορικό κέντρο.
Περιοχή β (τμήμα): Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση εισόδου – εξό-
δου από την πλευρά της Ιεράς Οδού από / προς το σταθμό μετρό 
Ελαιώνα.
Περιοχή γ: Περιλαμβάνει διαμορφώσεις πρασίνου και χώρων 
αναψυχής καθώς και διαμορφώσεις για δραστηριότητες ήπιας 
άθλησης. Ο χώρος περιλαμβάνει και εγκαταστάσεις αθλητισμού 
του Δήμου Αθηναίων που μπορούν να γίνουν σε δεύτερη φάση 
από άλλους πόρους. Επιπλέον, η σύμβαση αφορά και τα έργα 
διαμόρφωσης των ΟΤ 17,22 και 31 συνολικής έκτασης 93 στρεμ-
μάτων 
Ανάπλαση Ναυτικού Οχυρού
Το ακίνητο του Ναυτικού Οχυρού βρίσκεται εντός της περιοχής 
του Ελαιώνα και βορείως της Ιεράς Οδού. Το ακίνητο έκτασης 
περίπου 110 στρεμμάτων και έχει χαρακτηριστεί ως χώρος πρα-
σίνου στο σύνολο του, με εξαίρεση ορισμένα υφιστάμενα κτίρια, 
όπως αυτά εγκρίθηκαν με καθορισμό οικοδομικής γραμμής με το 
Προεδρικό Διάταγμα του 2010 (ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/2010).
Υποέργο 2: Έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου και προ-
σβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου ποδοσφαί-
ρου του Δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα 
3.2. Κοινόχρηστο Πράσινο Διπλής Ανάπλασης
Το Υποέργο αφορά τις διαμορφώσεις κοινοχρήστου χώρου και 
προσβάσεων του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του νέου γηπέ-
δου ποδοσφαίρου του Δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα.
Συνέχεια στη σελ 10

«ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ»: ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ βΟΤΑΝΙΚΟΥ 
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Συνέχεια από σελ 9

Επιπλέον περιλαμβάνει τις Η/Μ υποδομές και το δίκτυο όμ-
βριων υδάτων, αντλιοστάσια και δεξαμενές για πυρόσβεση 
και άρδευση του περιβάλλοντα χώρου την προμήθεια και 
εγκατάσταση φωτισμού και συστήματος ασφαλείας και 
παρακολούθησης, καθώς και την περίφραξη του γηπέ-
δου, τις δαπεδοστρώσεις, διάφορες οικοδομικές εργασίες 
διαμόρφωσης και τον εξοπλισμό (καθιστικοί πάγκοι, κάδοι, 
σήμανση κλπ) του περιβάλλοντος χώρου. 
Επίσης, το υποέργο αφορά και τις εργασίες διαμόρφωσης 
της οδού πρόσβασης προς και από το επίπεδο -1 των εγκα-
ταστάσεων του Γηπέδου, η οποία θα άρχεται από την οδό 
Αγ. Άννης και κινούμενη με κατεύθυνση από Β/Δ προς Ν/Α 
καταλήγει στην οδό Προφήτου Δανιήλ, γεφυρώνοντας το 
αντίστοιχο ρέμα. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 400μ. 
εκ των οποίων τα 230μ. είναι Cut and Cover και το υπέρ-
γειο τμήμα του είναι μέρος του περιβάλλοντα χώρου του 
γηπέδου. 
Υποέργο 3: Τεχνική Βοήθεια
Για την ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών και των 
τευχών δημοπράτησης είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τεχνι-
κής βοήθειας του υποέργου 1. Στις υπηρεσίες της Τεχνικής 
Βοήθειας θα περιλαμβάνεται επίσης και η υποστήριξη του 
Δικαιούχου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία 
Υποέργο 4: Απαλλοτριώσεις που αφορούν στις περιοχές 
πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων 
Ο Δήμος είναι υπόχρεος για την αποζημίωση των απαλλο-
τριώσεων που εκκρεμούν για την περιοχή του Ελαιώνα σε 

συνολική έκταση 35 περίπου στρεμμάτων. Οι απαλλοτριώ-
σεις έχουν προκύψει από 2 βασικές κατηγορίες:
Απαλλοτριώσεις Πράξεων Εφαρμογής με βάση τις κυρωμέ-
νες μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής.
Απαλλοτριώσεις Διπλής Ανάπλασης με βάση το άρθρο 23 
(περίπτωση 2γ) του ν.3983/2011 
Τεχνικός Σύμβουλος
Το τρίτο έργο αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης των έργων 
του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή του Ελαιώνα. Για την 
οργάνωση του συνολικού έργου των υποδομών οδοποι-
ίας και δικτύων καθώς της διαμόρφωσης κοινόχρηστων 
χώρων και την ενιαία παρακολούθηση και συντονισμό 
(project management), απαιτείται Τεχνική Βοήθεια του 
Δήμου Αθηναίων. Ο τεχνικός σύμβουλος θα υποστηρίξει το 
Δήμο καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης και παραλαβής των 
έργων των υποδομών και πρασίνου. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου θα πε-
ριλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές ενέργειες: 
Ο Τεχνικός Σύμβουλος αναλαμβάνει να υποστηρίζει την 
Αναθέτουσα Αρχή, προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες 
ενέργειες προώθησης, συντονισμού και επίβλεψης των 
έργων αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων στην Περιοχή 
Ανάπλασης ΙΙ. 
Η υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή περιλαμβάνει την 
παρακολούθηση και το συντονισμό της κατασκευής των 
έργων αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων, μέχρι και την 
αποπεράτωση και την παράδοση τους στον κύριο τους. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προωθεί και να συντονίζει τις 

αναγκαίες διαδικασίες και δράσεις για την κατασκευή των 
έργων. Ενδεικτικές εργασίες είναι:
– Ο συντονισμός και οργάνωση της επικοινωνίας όλων των 
εμπλεκόμενων μερών.
– Η οργάνωση του συστήματος διαχείρισης και προγραμ-
ματισμός υλοποίησης του έργου. Η υποστήριξη αφορά στην 
οργάνωση των ενεργειών, των πόρων, του χρονοδιαγράμ-
ματος, των απαιτήσεων ποιότητας και της μεθόδου αντιμε-
τώπισης των κινδύνων, σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα με 
βάση το οποίο θα πραγματοποιηθεί ο συντονισμός και η 
παρακολούθησή του έργου.
– Η παρακολούθηση της κατασκευής, της επιθεώρηση ερ-
γασιών, του ελέγχου προδιαγραφών και διαδικασιών κ.α
– Ο έλεγχος της τήρησης του χρονοδιαγράμματος κατα-
σκευής των έργων.
– Ο συντονισμός των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 
στα έργα από την έναρξη έως και την ομαλή εγκατάσταση 
του χρήστη και την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
– Ο συντονισμός των προμηθειών και της διαδικασίας 
εγκρίσεων των υλικών προς ενσωμάτωση στα έργα.
– Ο συντονισμός της παράδοσης των έργων και τη σύνταξη 
φακέλων των έργων.
– Η υποστήριξη των διαδικασιών που προβλέπονται από το 
Σύστημα Διαχείρισης Έργων (Σ.Δ.Ε), ως προς τις εργασίες 
στο ΟΠΣ για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονο-
μικού αντικειμένου του έργου.
Παραδοτέα του έργου να είναι η υποβολή Τριμηνιαίων 
Εκθέσεων Παρακολούθησης της Εκτέλεσης του Προγράμ-
ματος Εργασιών.

   Η ΔΕΗ έχει μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 
32% το 2021, σε σχέση με το 2019 και επιπλέον, υλοποιεί ένα 
επενδυτικό σχέδιο που θα αυξήσει την ισχύ της παραγωγής της 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 9,5 GW το 2026, από 3,4 
GW που είναι σήμερα (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων 
Υδροηλεκτρικών Σταθμών). Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΕΗ συμ-
βάλλει αποφασιστικά στις δεσμεύσεις της Ελλάδας για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που είναι και ένας 
από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνει η επιχείρηση 
σε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί τη δέσμευσή της 
να συμμετάσχει στην πρόκληση του Science Based Targets 
initiative για τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρό-
θεσμων στόχων μείωσης των εκπομπών βάσει του Προτύπου 
Net-Zero (καθαρών μηδενικών εκπομπών) του Science Based 
Targets initiative (SBTi), σύμφωνα με τον ρυθμό και στην κλί-
μακα που απαιτεί η κλιματική επιστήμη.
Σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση ότι ένας από τους βα-
σικούς πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου της ΔΕΗ είναι η 
εφαρμογή του «Green Deal» στο χαρτοφυλάκιο των μονάδων 

παραγωγής της Επιχείρησης, το οποίο συνίσταται στη σταδιακή 
κατάργηση των λιγνιτικών μονάδων με παράλληλη ταχεία ανά-
πτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθιστώντας τις τε-
λευταίες ως την κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού, 
καθώς και ότι το 2021 εξέδωσε το πρώτο Ομόλογο Υψηλής 
Απόδοσης στην ευρωπαϊκή αγορά, το οποίο συμπεριλαμβάνει 
δείκτη βιωσιμότητας (sustainability KPI).
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος 
Στάσσης δήλωσε: «Οι επιστήμονες παρατηρούν αλλαγές στο 
κλίμα του πλανήτη σε κάθε γεωγραφική περιοχή και σε όλο το 
φάσμα του κλιματικού συστήματος, γεγονός που αναδεικνύει 
την ανάγκη για ταχύτερη δράση. Σύμφωνα με διάφορες μελέ-
τες, όπως η τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής 
για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 
ότι οι εκπομπές CO2 είναι μία από τις κύριες αιτίες της κλιματικής 
κρίσης. Ωστόσο, η ανθρώπινη δράση έχει ακόμη τη δυνατό-
τητα να επηρεάσει τη μελλοντική πορεία του κλίματος. Αυτό 
όμως απαιτεί μεγάλη, ταχεία και συνεχή μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρών μηδενικών 
εκπομπών CO2. Ως η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, 

είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στον αγώνα κατά της κλιματι-
κής κρίσης και για το σκοπό αυτό έχουμε δεσμευθεί να θέσουμε 
επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου».
 Σκοπός της δέσμευσης που ανέλαβε η ΔΕΗ είναι:
*να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους για περιορισμό της αύ-
ξησης θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C βαθμούς σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
εκστρατείας Business Ambition for 1,5°C - της μεγαλύτερης και 
ταχύτερα αναπτυσσόμενης ομάδας εταιρειών στον κόσμο, που 
ευθυγραμμίζονται με αυτό τον στόχο συμβάλλοντας στην μεί-
ωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το ήμισυ για το 
2030 σε σχέση με το 2020,
 *να θέσει βραχυπρόθεσμους στόχους (5-10 έτη) και στόχο για 
καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040.
 Το επόμενο βήμα είναι η ΔΕΗ να αναπτύξει επιστημονικά τεκ-
μηριωμένους στόχους, οι οποίοι θα υποβληθούν για επίσημη 
επικύρωση στο SBTi.

«ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ»: ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ βΟΤΑΝΙΚΟΥ 

Η ΔΕΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΜΕΧΡΙ 1,5°C
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Οι δασικές περιοχές που εκδηλώθηκαν αυτό το καλοκαίρι σε 
ολόκληρη την Ευρώπη έχουν κάψει την δεύτερη μεγαλύτερη 
σε έκταση περιοχή στα χρονιά, από τότε που ξεκίνησαν να 
τηρούνται αρχεία, παρότι ακόμη βρισκόμαστε στη μέση της 
περιόδου κατά την οποία εκδηλώνονται συνήθως πυρκαγιές, 
σύμφωνα με στοιχεία του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ, 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε περίπου 12 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη σημειωθεί δα-
σικές πυρκαγιές αυτή τη χρονιά αναγκάζοντας χιλιάδες αν-
θρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας 
καταστροφές σε κατοικίες και επιχειρήσεις.
Χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστιο κίνδυνο εκδήλω-
σης δασικής πυρκαγιάς.
Οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει μια συνολική έκταση 
6.007.310 τετραγωνικών μέτρων σε χώρες της ΕΕ τη φετινή 

χρονιά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.
Αυτή η έκταση αναλογεί στη δεύτερη μεγαλύτερη συνολικά 
από το 2006 που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία.
Το 2017 είχαν καεί 9.878.440 τμ.
Η έκταση που κάηκε φέτος είναι υπερδιπλάσια από τη συνολι-
κή έκταση του Λουξεμβούργου.
Καμία άλλη χρονιά που υπάρχει στη βάση δεδομένων δεν έχει 
καεί τόσο μεγάλη έκταση στην Ευρώπη σε περίοδο μέχρι τον 
Αύγουστο.
Η περίοδος που καταγράφονται συνήθως δασικές πυρκαγιές 
στη Μεσόγειο εκτείνεται από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.
Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει το πρόβλημα αυξάνοντας τη 
θερμοκρασία και την υγρασία, συνθήκες που βοηθούν στη 
γρηγορότερη εξάπλωση της φωτιάς, στη αύξηση της χρονι-
κής της διάρκειας και της σφοδρότητάς της.
Ο Βίκτορ Ρέσκο ντε Ντίος, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Lleida 

της Ισπανίας, εξηγεί ότι οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στις 
αρχές Ιουλίου που εκδηλώθηκαν στη Γαλλία και στην Πορ-
τογαλία ήταν «υπερβολικά ασυνήθιστες» και απέδειξαν πως 
η κλιματική αλλαγή κάνει την περίοδο των πυρκαγιών να 
ξεκινάει νωρίτερα και να διαρκεί περισσότερο.
Τα στοιχεία του Κέντρου καλύπτουν πυρκαγιές που ξεπερ-
νούν σε έκταση τα 300 τμ, επομένως αν περιλαμβάνονταν 
και μικρότερης έκτασης φωτιές τότε ο συνολικός αριθμός της 
καμμένης έκτασης θα ήταν μεγαλύτερος.
Νοτιοευρωπαϊκές χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα 
καταγράφουν δασικές πυρκαγιές σχεδόν κάθε καλοκαίρι 
αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες μεταφέρουν τον κίνδυνο εκδή-
λωσης σοβαρής πυρκαγιάς και βορειότερα με τη Γερμανία, τη 
Σλοβενία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας να συγκαταλέγονται 
ανάμεσα στις πληγείσες χώρες αυτή την περίοδο.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση στην υγεία των ανθρώπων προκαλεί ο 
καπνός που παράγεται από τις δασικές πυρκαγιές επηρεάζο-
ντας ακόμα και όσους δεν βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της 
φωτιάς. Οι επιπτώσεις μιας δασικής πυρκαγιάς είναι πολλα-
πλές και δεν περιορίζονται μόνο στην άμεση απειλή για την 
ανθρώπινη ζωή, στην καταστροφή του περιβάλλοντος και 
των περιουσιών αλλά επεκτείνονται και σε άγνωστες πτυχές 
που κρύβονται πίσω από τις συνέπειες που μπορεί να έχει 
το «ταξίδι του καπνού». Με τον καπνό που παράγεται σε μια 
πυρκαγιά να αποτελείται από ένα πολύπλοκο μίγμα αέριων, 
υγρών και στερεών συστατικών (αέρια, πτητικές οργανικές 
ενώσεις και σωματίδια) η έκθεση στα συστατικά μπορεί να 
προκαλέσει οξείες, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώ-
σεις στην υγεία.
   Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠ, στο τμήμα Χημι-
κών Μηχανικών, και διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Δασικών πυρκαγιών, Μιλτιάδη Σταθερόπουλο, σε πρώτη 
φάση για να αξιολογήσει κανείς τον καπνό από μία δασική 
πυρκαγιά θα πρέπει να δει την ποσότητα που παράγεται, τη 
διάρκεια, τη συχνότητα, και τη σύνθεση. Παράλληλα, όπως 
τονίζει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο 
κ. Σταθερόπουλος,, ο καπνός δεν περιορίζεται στο σημείο 
που βρίσκεται σε εξέλιξη μια δασική πυρκαγιά. «Οι δασικές 
πυρκαγιές, ιδιαίτερα αυτές που είναι πολύ μεγάλης διάρκειας 
και έκτασης δεν έχουν τοπικές επιδράσεις, απλώνονται ακόμα 
και σε μία ολόκληρη ήπειρο ακόμα και σε όλο τον πλανήτη. 
Η ρύπανση από τον καπνό της δασικής πυρκαγιάς δεν είναι 
τοπικό φαινόμενο, ούτε του δήμου. Ανάλογα με τη διάρκειά 
της είναι μιας ολόκληρης γραμμής που κατευθύνεται ο κα-

πνός. Είναι η επίδραση σε όλη την κατεύθυνση του μετώπου 
του καπνού. Αυτός είναι ο λόγος που κάποιον θα πρέπει να 
τον ενδιαφέρουν οι δασικές πυρκαγιές και ο καπνός τους, όχι 
μόνο για οικολογικούς λόγους αλλά γιατί ο καπνός δεν είναι 
κάτι που περιορίζεται στο σημείο που θα γίνει. Ο καπνός είναι 
ένα στοιχείο που δεν είναι τοπικό, η ρύπανση μπορεί να είναι 
περιφερειακή, διασυνοριακή, διακρατική», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά.
   Όσον αφορά, λοιπόν, τις συνέπειες μιας δασικής πυρκαγιάς 
στο επίπεδο της υγείας αυτές χωρίζονται σε οξείες, βραχυχρό-
νιες και μακροχρόνιες.
   Οι οξείες, σύμφωνα με τον κ. Σταθερόπουλο, προέρχονται 
από τα αέρια ή από τον καπνό που προσβάλλει κάποιους 
ανθρώπους πολύ κοντά στο μέτωπο της δασικής πυρκαγιάς. 
«Κύριοι αποδέκτες αυτών των επιδράσεων είναι οι πυρο-
σβέστες και όσοι συμμετέχουν στην κατάσβεση της φωτιάς. 
Οι βραχυχρόνιες είναι κυρίως καρδιοαναπνευστικά προβλή-
ματα και οφθαλμολογικές συνέπειες και προσδιορίζονται την 
πρώτη ή την επόμενη μέρα, ενώ οι μακροχρόνιες έχουν να 
κάνουν με τη συχνότητα που εισπνέουμε τον καπνό της δασι-
κής πυρκαγιάς- και πραγματικά έχει βρεθεί ότι αυξάνουν στα-
τιστικά και κάποιες παθήσεις αλλά και καρκινογένεση», τονίζει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθερόπουλος και προσθέτει ότι υπάρχει 
ανάγκη οι άνθρωποι να αντιληφθούν την επικινδυνότητα του 
καπνού από μία δασική πυρκαγιά και τις συνολικές επιπτώ-
σεις στην υγεία. «Πολλές φορές οι άνθρωποι ενεργούν στο 
μέτωπο της πυρκαγιάς αγνοώντας αυτούς τους παράγοντες» 
αναφέρει προσθέτοντας ότι οι επιπτώσεις στην υγεία συνδέο-
νται με την τοξικότητα των συστατικών του παραγόμενου κα-

πνού, τα χαρακτηριστικά της έκθεσης στον καπνό, τον βαθμό 
ευπάθειας του εκτιθέμενου πληθυσμού και τις ειδικές ομάδες 
έκθεσης (πυροσβέστες).
   Σχετικά με την τοξικότητα των συστατικών του παραγό-
μενου καπνού, θα πρέπει να εξετάζεται ταυτόχρονα και το 
σύνθετο σενάριο μιας πυρκαγιάς που περιλαμβάνει τη δια-
δρομή ενός μετώπου, δηλαδή αν ένα μέτωπο περνάει από μία 
βιομηχανική ζώνη ή αν μέσα σε μία δασική έκταση υπάρχει 
παράνομη χωματερή.
   «Η κατάσταση με τον καπνό γίνεται ακόμα πιο σύνθετη όταν 
το μέτωπο της πυρκαγιάς περάσει από βιομηχανική ζώνη, 
βιοτεχνία πλαστικών ή αν περάσει σε μια μεγάλη χωματε-
ρή. Όταν μια δασική πυρκαγιά (η θερμοκρασία της οποίας 
κυμαίνεται από 600 βαθμούς έως 1.100) περάσει πάνω από 
μια χωματερή τότε δεν μιλάμε πια για απλή δασική πυρκαγιά 
μιλάμε για ένα πολύ σύνθετο και επιθετικό στον άνθρωπο 
μείγμα ουσιών. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο πρέπει 
να υπάρχει αυστηρή επιτήρηση και να εξαφανιστούν οι παρά-
νομες χωματερές», επισημαίνει ο κ. Σταθερόπουλος.
   Εξετάζοντας την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Πεντέλη 
και τις μετρήσεις αερίων και σωματιδίων από σταθμούς μέ-
τρησης της Παλλήνης και του Κορωπίου παρατηρεί κανείς ότι 
οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και 
PM2,5 (ατμοσφαιρικοί ρύποι ιδιαίτερα επιβλαβείς για την αν-
θρώπινη ζωή και το περιβάλλον) σχεδόν τετραπλασιάστηκαν 
μια μέρα μετά την πυρκαγιά, στις 20 Ιουλίου, ενώ αυξημένες 
είναι οι τιμές και στο διοξείδιο του αζώτου αλλά και του θείου. 
Συνέχεια στη σελ 12

ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΑΨΑΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

O ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  
Τι λέει ο δ/ντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών, καθηγητής ΕΜΠ, Μ. Σταθερόπουλος
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Συνέχεια από σελ 11

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία από τους σταθμούς 
μέτρησης αέριας ρύπανσης σε Παλλήνη, Κορωπί, Σπάτα, 
Γλυκά Νερά και Μαρκόπουλο που παραχώρησε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, τα σωματίδια PM10 
και PM2,5, σε Παλλήνη και Κορωπί, παρουσιάζουν πολύ 
μεγάλη αύξηση στις μέσες συγκεντρώσεις τους το επόμενο 
24ωρο από την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Για την ακρίβεια 
στον σταθμό στην Παλλήνη στις 18 και στις 19 Ιουλίου οι 
συγκεντρώσεις των PM10 κινούνταν σε πολύ φυσιολογι-
κά επίπεδα γύρω στα 17-19 μg/m³. Ωστόσο την επόμενη 
μέρα, στις 20 Ιουλίου, η τιμή αυτή έφτασε στα 68,14 μg/
m³. Η αντίστοιχη τιμή στο Κορωπί διπλασιάστηκε. Την ίδια 
ώρα οι συγκεντρώσεις των PM2,5 σε Παλλήνη και Κορωπί 
τετραπλασιάστηκαν μέσα σε μία μέρα.
   Σύμφωνα με τον κ. Σταθερόπουλο η οριακή τιμή στα επι-
τρεπτά όρια στο PM10 είναι τα 50 μg/m³ ενώ στα PM2,5 
τα 25 μg/m³, τιμές που όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
ξεπεράστηκαν κατά πολύ καθώς σε Παλλήνη και Κορωπί 
τα PM2,5 έφτασαν στις 20 Ιουλίου τα 35,49 μg/m³ και τα 
36,13 μg/m³ αντίστοιχα. Το αισιόδοξο ωστόσο, είναι ότι η 
αύξηση στις τιμές δεν διαρκεί πάνω από ένα 24ωρο καθώς 
τις επόμενες μέρες καταγράφουν πτωτική πορεία.
   «Σε Παλλήνη και Κορωπί έχουμε διπλάσια έως τετραπλά-
σια αυξημένη συγκέντρωση την ημέρα και την επόμενη της 
δασικής πυρκαγιάς. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι όσο 
πλησιάζουμε κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς αυτές οι τι-

μές θα είναι πολύ πιο αυξημένες. Στις περιοχές που είναι κο-
ντά στην εστία της πυρκαγιάς, πχ Πεντέλη, εκείνο το 24ωρο 
μπορεί να είχαν φτάσει σε 200 ή 400 ή 500 μικρογραμμάρια 
στα σωματίδια. Οι τιμές εκεί θα είχαν εκτοξευτεί», υπογραμ-
μίζει ο κ. Σταθερόπουλος και τονίζει ότι η ατμοσφαιρική 
αυτή ρύπανση δεν παραμένει εστιασμένη στην περιοχή της 
Πεντέλης αλλά απλώνεται σε πολύ μεγάλη απόσταση. «Άρα 
κάθε περιοχή μπορεί να δέχεται τον καπνό της δασικής πυρ-
καγιάς από πολύ μεγάλη απόσταση απ’ αυτήν που γίνεται. 
Η επίπτωση μιας δασικής πυρκαγιάς δεν περιορίζεται μόνο 
εκεί που γίνεται η πυρκαγιά αλλά επηρεάζει μεγάλη έκτα-
ση», σημειώνει.   
   Μέτρα προστασίας και ευάλωτες ομάδες   
   Το καλύτερο μέτρο προστασίας σύμφωνα με τον κ. Στα-
θερόπουλο είναι η πρόληψη, ωστόσο όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό η απομάκρυνση του πληθυσμού από τις περιοχές 
που έχει εκδηλωθεί αποτελεί μία λύση. «Ένας τρόπος εί-
ναι να φύγει κάποιος από τον χώρο όσο κρατάει η δασική 
πυρκαγιά. Κοντά στο μέτωπο της φωτιάς κινδυνεύεις άμε-
σα από τον καπνό αλλά και η επιβάρυνση της υγείας είναι 
πολύ μεγάλη. Η εκκένωση θεωρώ ότι δεν γίνεται μόνο για 
το ότι μπορεί να κατευθυνθεί εκεί η πυρκαγιά αλλά γίνεται 
και για λόγους προστασίας απέναντι στον καπνό», εξηγεί 
ο κ. Σταθερόπουλος. Ακόμη, όπως τονίζει, ένα άλλο μέτρο 
προστασίας θα ήταν η χορήγηση ειδικών μασκών κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς.
   Το πιο σημαντικό ωστόσο για εκείνον είναι οι άνθρωποι 
να αντιληφθούν άμεσα την επικινδυνότητα μιας δασικής 

πυρκαγιάς. «Σίγουρα υπάρχει ο κίνδυνος για περιουσία, για 
περιβάλλον αλλά είναι κι ένας κίνδυνος σημαντικός για την 
ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη υγεία», σημειώνει.
   Καταλυτικό ρόλο στα μέτρα προστασίας έχει η ενημέρω-
ση για τις επιπτώσεις του καπνού στην ατμόσφαιρα καθώς 
όπως αναφέρει χρειάζεται να ενημερωθούν ότι οι συγκε-
ντρώσεις μέσα στον καπνό αερίων, σωματιδίων και διαφό-
ρων χημικών ουσιών είναι τέτοιες που μπορούν είτε άμεσα 
να δημιουργήσουν κίνδυνο για την ζωή.
   Επιπλέον ο κ. Σταθερόπουλος τονίζει ότι χρειάζεται συγκε-
κριμένη πρόνοια και πρόβλεψη για τα άτομα ΑμεΑ αλλά και 
για όσους διαθέτουν κινητικά προβλήματα στην περίπτωση 
που ξεσπάσει μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή που ζουν. 
Ειδικότερα, όπως λέει, χρειάζεται η οικογένεια ή όσοι εργά-
ζονται σε δομές για ΑμεΑ να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι. 
«Εμείς παροτρύνουμε τις δομές για ανθρώπους ΑμεΑ που 
μπορεί να είναι σε περιοχές που υπάρχει πιθανότητα εκδή-
λωσης δασικής πυρκαγιάς να πραγματοποιούν ασκήσεις 
σε συνεργασία με την Πυροσβεστική για εκκένωση της 
δομής».
   Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις επιπτώσεις του 
καπνού από μια δασική πυρκαγιά είναι τα άτομα με ανα-
πνευστικά προβλήματα ή άσθμα, οι πάσχοντες από υπερευ-
αισθησία της αναπνευστικής οδού, άτομα με καρδιοαγγεια-
κές ασθένειες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα βρέφη, οι έγκυες 
γυναίκες και οι καπνιστές.

Τους Φινλανδούς και τους Νορβηγούς πυροσβέστες -που 
έχουν έρθει στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος 
προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών- υποδέχτη-
κε χθες στην Τρίπολη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης. Η νορβηγική 
αποστολή αποτελείται συνολικά από 27 πυροσβέστες που θα 
αναπτυχθούν σε δύο βάρδιες, ενώ 48 πυροσβέστες -σε δύο, 
επίσης, βάρδιες- συμμετέχουν στη φινλανδική αποστολή.
Οι δύο αποστολές έχουν εγκατασταθεί στην Τρίπολη, ενώ 14 
Φινλανδοί Πυροσβέστες επιχείρησαν ήδη στην πυρκαγιά που 
εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Σχίνου Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον χαιρετισμό του ο κ. Στυλια-
νίδης υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία του προγράμματος, 
όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη ως σύνο-
λο, σημειώνοντας: «Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα 
που επιτρέπει στις χώρες της Ευρώπης να ενώσουν δυνάμεις 
μπροστά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Η συνεισφο-
ρά σας και η συνδρομή σας προς τους Έλληνες συναδέλφους 

σας θα είναι αναμφίβολα πολύτιμες. Όπως πολύτιμη είναι 
η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η κοινή «γλώσσα» που θα 
αναπτύξετε στην αντιμετώπιση πολύ απαιτητικών πυρκα-
γιών. Αυτή η αίσθηση του «μαζί» είναι και η σημαντικότερη 
παρακαταθήκη του προγράμματος προεγκατάστασης και 
πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνούν και οι συνάδελφοί σας από 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη 
Βουλγαρία και Ρουμανία, που συμμετέχουν στην κοινή αυτή 
προσπάθεια».   
Από την πλευρά του, o πρέσβης της Νορβηγίας στη χώρα 
μας, Frode Overland Andersen, ευχαρίστησε θερμά την Ελ-
λάδα για τη φιλοξενία της αποστολής και τόνισε ότι «για τη 
Νορβηγία, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη 
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης». Ο ίδιος εξήρε τον καθημερινό 
αγώνα των Ελλήνων πυροσβεστών ενάντια στις πυρκαγιές, 
υπογραμμίζοντας ότι «τα λόγια δεν επαρκούν για να εκφρά-
σω τον θαυμασμό μου για τη γενναιότητά τους. Είμαστε 
ευγνώμονες που θα έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε 

τεχνογνωσία μαζί τους».
Η επιτετραμμένη της πρεσβείας της Φινλανδίας, Katja Annika 
Karppinen, σημείωσε με τη σειρά της τη σημασία του προ-
γράμματος και την άριστη συνεργασία των μελών της φιν-
λανδικής αποστολής με τους Έλληνες συναδέλφους τους.    
Τον υπουργό συνόδευσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ενώ το «παρών» 
έδωσαν, επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, Χρή-
στος Λαμπρόπουλος, ο δήμαρχος Τρίπολης, Κωνσταντίνος 
Τζιούμης, ο εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ, υποστράτηγος Δημήτρι-
ος Σκουφίδης, ο συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου 
και Δυτικής Ελλάδας του Πυροσβεστικού Σώματος, υπο-
στράτηγος Νικόλαος Ρουμελιώτης, ο περιφερειακός διοικητής 
Πελοποννήσου του ΠΣ, αρχιπύραρχος Αθανάσιος Κολυβήρας 
και ο εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Ταξίαρχος Παναγιώτης Πούπου-
ζας.   

O ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  
Τι λέει ο δ/ντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών, καθηγητής ΕΜΠ, Μ. Σταθερόπουλος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΝΛΑΝΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΡβΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣβΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Χρ. Στυλιανίδης: Οι χώρες της Ευρώπης ενώνουν δυνάμεις μπροστά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης
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Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι παρουσίασε χθες τα 
νέα μέτρα της κυβέρνησής του για την στήριξη νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων. Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ιταλός 
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόταση για υιοθέτηση 
πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πιο αναλυτικά, ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός υπο-
γράμμισε: «Σε ό,τι αφορά την τιμή του φυσικού αερίου, στην 
τελευταία Σύνοδο Κορυφής καταφέραμε να πετύχουμε σαφή 
δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει μια πρό-
ταση στην Σύνοδο του Οκτωβρίου. Εκεί θα το συζητήσουμε. 
Άλλο είναι να παρουσιαστεί μια πρόταση και άλλο αυτό που 
συνέβαινε: δηλαδή η πρόταση αυτή δεν προέκυπτε ποτέ. Θα 
έχουμε την πρόταση, θα τη συζητήσουμε και θα δούμε ποιες εί-
ναι οι θέσεις μας. Ειρήσθω εν παρόδω: όσοι υποστήριζαν ότι το 
πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου θα μπορούσε να προκα-
λέσει αρνητική αντίδραση από μέρους της Ρωσίας, ότι η Μόσχα 
θα μπορούσε να μειώσει την προμήθεια αερίου, θα έπρεπε να 
προβληματιστούν. Διότι η Ρωσία, τελικά, μειώνει τις προμήθειες 
και επιπλέον επιβάλλει τις τιμές της.
Παράλληλα, ο Μάριο Ντράγκι πρόσθεσε: «Σε ό,τι αφορά τη 
συνολική στήριξη της ΕΕ στις χώρες-μέλη για την αντιμετώπιση 
της νέας αυτής οικονομικής κρίσης, τα διάφορα κονδύλια ακό-
μη δεν εγκρίθηκαν. Συνολικά, όμως, υπήρξε λίγη συνοχή στην 
διαχείριση του προβλήματος. Τώρα, το συμβούλιο των υπουρ-
γών Ενέργειας ενέκρινε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο εξοικονόμησης 
ενέργειας, με το οποίο τυγχάνουν ενιαίας αντιμετώπισης κάποια 
προβλήματα. Υπήρξε μια ξεκάθαρη, καλή θέληση από μέρους 
της Ιταλίας. Εμείς, βέβαια, βρισκόμαστε σε ευνοϊκότερη θέση 
από άλλες χώρες».
Τα μέτρα στήριξης που υιοθέτησε η κυβέρνηση Ντράγκι ανέρ-
χονται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ. «Κύριος στόχος μας είναι να 
βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που αντιμετωπί-
ζουν οικονομικά προβλήματα», τόνισε ο επικεφαλής της ιταλι-
κής κυβέρνησης, ο οποίος - μετά την υποβολή της παραίτησής 
του - παραμένει στη θέση του για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες 
υποθέσεις.
Ο Μάριο Ντράγκι δεν έκρυψε την ανησυχία, του για την αύξηση 
του πληθωρισμού, του κόστους ζωής και τη γενικότερη γεω-

πολιτική αστάθεια. «Με τα μέτρα αυτά, βοηθάμε τους Ιταλούς 
να αντιμετωπίσουν με περισσότερη γαλήνη τους τελευταίους 
μήνες του έτους», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Μάριο Ντράγκι και ο υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Ρο-
μπέρτο Τσινγκολάνι υπογράμμισαν ότι η αποθήκευση φυσικού 
αερίου στην Ιταλία έχει φτάσει στο 74% της συνολικής δυνατό-
τητας και μέχρι τον χειμώνα αναμένεται να αγγίξει το 90%.
Για τον μεγαλύτερο «κόφτη» στην κατανάλωση από 
όλες τις χώρες της ΕΕ ετοιμάζεται η Γερμανία
Η Γερμανία θα χρειαστεί να μειώσει την κατανάλωση φυσικού 
αερίου περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για να επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης του 
15% της ποσότητας που αγοραζόταν ως τώρα, λογαριάζει το 
Γερμανικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε δεδομένα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το Βερολίνο θα πρέπει να βρει κάποιον τρόπο να εξοικονομήσει 
10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τις αρχές 
του τρέχονταμήνα ως τον Μάρτιο του 2023 για να επιτευχθεί 
ο στόχος των Βρυξελλών. Πρόκειται για ποσότητα ίση με την 
ετήσια μέση κατανάλωση 5 εκατομμυρίων τετραμελών νοικο-
κυριών.
Λόγω της υψηλής κατανάλωσης αερίου που κάνει, η μεγαλύ-
τερη οικονομία της Ευρώπης καλείται να κάνει μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση από κάθε-άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς θα πρέπει 
να εξοικονομήσει σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου που θα 
πρέπει να αποθηκευτεί στη Γηραιά Ήπειρο.
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ έχει διαβε-
βαιώσει πως η Γερμανία είναι ήδη σε τροχιά για να μειώσει την 
κατανάλωση κατά 14 ως 15% σε σύγκριση με το 2021. Όμως, 
την περασμένη εβδομάδα ο κ. Χάμπεκ είπε πως το Βερολίνο 
επιδιώκει να μειώσει την κατανάλωση κατά ποσοστό από το 
ελάχιστο όριο (15%) που συμφωνήθηκε.
Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών 
(BDI), ο Ζίγκφριντ Ρούσβουρμ, κάλεσε την κυβέρνηση να επι-
σπεύσει τα μέτρα εξοικονόμησης και προειδοποίηση πως επιχει-
ρήσεις που προσπαθούν να κάνουν μετάβαση από το αέριο στο 
πετρέλαιο αντιμετωπίζουν προσκόμματα και καθυστερήσεις 
λόγω της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με τον κ. Ρούσβουρμ, θα χρειαστούν μέτρα όπως 
η αντικατάσταση ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων που 
λειτουργούν με την καύση αερίου με εργοστάσια που καίνε 
άνθρακα.
«Δεν είναι αυτή η ταχύτητα που χρειάζεται η Γερμανία στη 
διαχείριση κρίσεων», είπε ο επικεφαλής του BDI. «Η Γερμανία 
βρίσκεται εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης από 
ιδρύσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Οι επιχειρήσεις 
και οι καταναλωτές πρέπει να κάνουν αυτό που τους αναλογεί 
για να εξοικονομηθεί αέριο ώστε να αποτραπούν διακοπές της 
παραγωγής. Είναι ζήτημα αποφασιστικότητας και ταχύτητας», 
υποστήριξε ο κ. Ρούσβουρμ.
Κατά 51,3% αυξήθηκε η αξία των εισαγωγών από τη 
Ρωσία το α’ εξάμηνο - Λιγότερη ενέργεια έναντι υψη-
λότερης τιμής    
Παρά τις ισχύουσες κυρώσεις, η αξία των εισαγωγών της Γερ-
μανίας από τη Ρωσία αυξήθηκε στο α’ εξάμηνο του 2022 κατά 
51,3%, φθάνοντας τα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, η αξία 
των γερμανικών εισαγωγών από τη Ρωσία αυξήθηκε απότομα 
από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο. Η συνολική αξία τους έφθασε 
τα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 51,3% μεγαλύτερη από 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μόνο τον Ιούνιο η Γερμανία αγόρασε αγαθά 3,5 δισεκατομμυρί-
ων ευρώ από τη Ρωσία, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,8% από 
τον προηγούμενο μήνα. Το αυξημένο κόστος αφορά κυρίως 
την αγορά ενέργειας σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές. Επιπλέον, η 
Γερμανία αγοράζει τώρα λιγότερη ρωσική ενέργεια, αλλά την 
πληρώνει πολύ ακριβότερα.
Αντιθέτως, η αξία των γερμανικών εξαγωγών προς τη Ρωσία 
στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν κατά 32,1% χαμηλό-
τερη από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ορισμένα αγα-
θά, όπως τα φάρμακα, εξαιρούνται από τις κυρώσεις.
Συνολικά, το γερμανικό εμπορικό ισοζύγιο σε σχέση με τη Ρω-
σία επιδεινώθηκε σημαντικά από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, 
καταγράφοντας έλλειμμα 13,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα έδωσε η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που 
δεν έχουν ακόμα προσαρμόσει τις διαφημιστικές τους καταχω-
ρήσεις ώστε να σταματήσουν οι παραπλανητικές αναφορές που 
έχουν εντοπιστεί, διαφορετικά θα προχωρήσει στην δημοσιο-
ποίηση των επωνυμιών τους.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΡΑΕ ανακοίνωσε χθες ότι ολοκλη-
ρώνει τον έλεγχο στις διαφημιστικές καταχωρήσεις για διαφαι-
νόμενες καταχρηστικές πρακτικές Προμηθευτών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, οι οποίες δύνανται να παραπλανούν τους καταναλω-
τές σε σχέση με την επιδότηση που παρέχεται από την Πολιτεία 

μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.
Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, οι Προμηθευτές έχουν 
αναλάβει ενέργειες για τη συμμόρφωση της διαφημιστικής 
τους στρατηγικής προς τις απαιτήσεις διαφάνειας, σαφήνειας 
και αποφυγής πρόκλησης παραπλανητικών εντυπώσεων. 
«Ωστόσο, τονίζει η Αρχή, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις 
Προμηθευτών, διαφαίνεται ότι η εμπορική επικοινωνία των 
προϊόντων τους ελέγχεται περαιτέρω υπό το πρίσμα της πα-
ραπλάνησης των καταναλωτών και του αθέμιτου ανταγωνι-
σμού, κατά παράβαση του κείμενου πλαισίου. Στους εν λόγω 
Προμηθευτές, η Αρχή απηύθυνε σήμερα επιστολή, με την οποία 

επεσήμανε τις συγκεκριμένες προβληματικές περιπτώσεις δια-
φημίσεων και έταξε αυστηρή προθεσμία για την υποβολή, έως 
τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00, των καταλλήλως 
αναμορφωμένων καταχωρήσεων, βάσει κατευθύνσεων που 
θα αποσταλούν εντός της ημέρας σε όλους τους Προμηθευτές».
Τονίζει τέλος ότι θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία 
των Προμηθευτών που δεν απέσυραν - αναθεώρησαν την 
εμπορική τους πολιτική την Τρίτη στις 11:00 όπως και όσων δε 
γνωστοποίησαν εμπρόθεσμα τον τρόπο 
συμμόρφωσής τους προς 
τις υποχρεώσεις τους.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ «ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Πιέζει για το πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου και η Ιταλία 
Για τον μεγαλύτερο «κόφτη» στην κατανάλωση από όλες τις χώρες της ΕΕ ετοιμάζεται η Γερμανία

ΡΑΕ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    
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Σε ισχυρή περιδίνηση βρίσκεται η παγκόσμια αγορά 
smartphones, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά 8,7% το 2ο 
τρίμηνο του 2022. Εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής αβεβαι-
ότητας και μείωσης της ζήτησης, οι πωλήσεις smartphones, 
σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία από το Worldwide 
Quarterly Mobile Phone Tracker της International Data 
Corporation (IDC), υποχώρησαν για τέταρτο συνεχές τρίμηνο,
Οι αποστολές “έξυπνων” κινητών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 
μειώθηκαν στα 286 εκατ. μονάδες, επίδοση η οποία κινείται πο-
σοστιαία περίπου 3,5% χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις 
της IDC, όπως ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληρο-
φορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ. 
“Αυτό που ξεκίνησε ως “βιομηχανία περιορισμένης προσφο-
ράς” νωρίτερα φέτος έχει μετατραπεί σε μια “αγορά περιορισμέ-
νης ζήτησης”. Ενώ η προσφορά βελτιώθηκε, καθώς η παγκό-
σμια παραγωγική δυναμικότητα αυξήθηκε, ο πληθωρισμός και 
η οικονομική αβεβαιότητα μείωσαν σοβαρά τις καταναλωτικές 

δαπάνες και αύξησαν τα αποθέματα σε όλες τις περιοχές”, ανα-
φέρει σε σχετική έκθεσή της η IDC. 
“Αν και αναμένουμε ότι η ζήτηση θα αρχίσει να αυξάνεται σε 
ορισμένες περιοχές προς το τέλος του έτους, οι προοπτικές για 
την αγορά smartphone του 2022 σίγουρα θα αναθεωρηθούν. 
Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε μείωση σήμερα 
δεν είναι ζήτηση που χάνεται, αλλά απλώς μετατίθεται χρονικά”, 
προσθέτει η ίδια έκθεση. 
Σοβαρή η πτώση στην ΚΑΕ
Από περιφερειακή σκοπιά, η μεγαλύτερη πτώση κατά το 2ο 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους σημειώθηκε - όπως άλλωστε 
αναμενόταν - στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ). Ειδι-
κότερα, οι πωλήσεις smartphones στην περιοχή μειώθηκαν, εν 
μέσω πολεμικών πυρών, κατά 36,5% σε ετήσια βάση. 
Ωστόσο, από άποψη όγκου, η ΚΑΕ αντιπροσωπεύει μόλις το 
6% των παγκόσμιων πωλήσεων smartphones, άρα η πτώση 
έχει περιορισμένη μόνο επίδραση στη συνολική αγορά. Μεγα-

λύτερο πλήγμα επέφερε στην παγκόσμια αγορά smartphones 
η μείωση που σημειώθηκε στην Κίνα, όπου οι πωλήσεις υπο-
χώρησαν κατά 14,3% σε ετήσια βάση. 
Η περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού (εκτός Ιαπωνίας και Κίνας), που 
αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των αποστολών 
παγκοσμίως, μειώθηκε επίσης κατά 2,2% το 2ο τρίμηνο του 
22ου. Όλες οι άλλες περιφέρειες, εκτός από τον Καναδά, παρου-
σίασαν χαμηλές έως μεσαίες μονοψήφιες μειώσεις. 
Παγκόσμια κατάταξη
Παρά το δύσκολο περιβάλλον, η κατάταξη των κατασκευαστών 
δεν άλλαξε σημαντικά κατά το 2ο τρίμηνο του 2022. Η Samsung 
κατείχε την πρώτη θέση με μερίδιο 21,8% και υγιή ανάπτυξη σε 
όλες τις περιοχές εκτός από την Ευρώπη. 
Η Apple ήρθε δεύτερη με μερίδιο 15,6%, η Xiaomi κατατάσ-
σεται τρίτη, ενώ οι vivo και OPPO έκλεισαν το 2ο τρίμηνο του 
2022, ισοβαθμώντας στην τέταρτη θέση με μερίδιο 8,7% και 
8,6% αντίστοιχα.

   Αύξηση εσόδων κατά 2,7% και προσαρμοσμένου EBITDA 
(AL) κατά 7,2% κατέγραψε ο Όμιλος ΟΤΕ για το Β’ τρίμηνο του 
2022 χάρη στις ισχυρές επιδόσεις τόσο της Ελλάδας όσο και 
της Ρουμανίας, όπως ανακοινώθηκε χθες, μεταδίδει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
   Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελε-
σμάτων της εταιρείας, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου στο 
τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 849,6 εκατ. ευρώ ενώ η προ-
σαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) αυξήθηκε σε 332,8 
εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ένα περιθώριο 39,2%. Τα κέρδη 
προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 144,1 εκατ. ευρώ μειωμένα 
κατά 1,6% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώ-
ντας το κόστος που σχετίζεται με το πρόγραμμα εθελούσιας 
αποχώρησης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι 
προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε 167,8 εκατ. ευρώ, 
αυξημένες κατά 22,3% από το Β’ τρίμηνο του 2021, λόγω 
της ανάπτυξης του δικτύου FTTH που είναι σε πλήρη εξέλιξη. 
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 
Ιουνίου 2022 ήταν 532,4 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 32,3% 
σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2021, και αντιστοιχεί σε 0,4 φορές 
το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.
   Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη συνεχίστηκε για ακόμα ένα τρί-
μηνο, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 1,9%, στα 773,1 εκατ. 
ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) κατά 5,1% κυρίως 
λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην κινητή.
   O αριθμός των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών του 
ΟΤΕ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, συνέχισε να αυξάνε-
ται στο δεύτερο τρίμηνο, αγγίζοντας τα 1,4 εκατ. Η συνδρο-
μητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 17 χιλιά-
δες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 92 χιλιάδες και αναμένεται να 

αυξάνεται σταθερά, καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο. Ήδη, το 
δίκτυο FTΤΗ είναι διαθέσιμο σε 674 χιλιάδες νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις. Στις 30 Ιουνίου, ο συνολικός αριθμός των συν-
δρομητών τηλεόρασης ανήλθε σε 642 χιλιάδες, αυξημένος 
κατά 10,8% σε ετήσια βάση, χάρη στη streaming υπηρεσία 
της COSMOTE TV και το ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο. 
Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 4,7%, 
υποστηριζόμενα από την ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων 
περιαγωγής, τα οποία αυξήθηκαν κατά 83% και ξεπέρασαν 
τα επίπεδα προ πανδημίας. Εξαιρουμένων των εσόδων πε-
ριαγωγής, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν αυξηθεί 
κατά 2%-3% λόγω της θετικής επίδοσης στα έσοδα καρτοκι-
νητής και στα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, αποτέλεσμα 
της πετυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης 
αξίας του ΟΤΕ, κυρίως στον τομέα των συμβολαίων.    
   Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,7% και διαμορ-
φώθηκαν στα 78,2 εκατ. ευρώ καθώς τα έκτακτα έσοδα από 
υπηρεσίες MVNO μαζί με τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις 
συσκευών υπεραντιστάθμισαν την πτώση των εσόδων από 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας λόγω της μείωσης στα τέλη 
τερματισμού.
   Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Διοίκηση του ΟΤΕ 
διατηρεί τους στόχους που έχει θέσει για το 2022. Οι προσαρ-
μοσμένες επενδύσεις του Ομίλου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 
στα 620 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές 
εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 600 εκατ. ευρώ περίπου. Η συ-
νολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει 
σε 500 εκατ. ευρώ και θα επιμεριστεί ισόποσα σε προτεινό-
μενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε Euro0,558 ανά μετοχή, και 
σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους 250 εκατ. 

περίπου ευρώ. Το μέρισμα καταβλήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022.
   Mιχ. Τσαμάζ: Πετύχαμε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο - Πίστη 
στη στρατηγική μας την οποία θα συνεχίσουμε να εφαρμό-
ζουμε απαρέγκλιτα
   Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, 
κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε «Πετύχαμε ένα ακόμη ισχυρό 
τρίμηνο, ενισχύοντας τη δυναμική του ΟΤΕ σε ένα δύσκολο 
περιβάλλον, με γεωπολιτικές προκλήσεις και πληθωριστικές 
πιέσεις». Και πρόσθεσε «Στην Ελλάδα, ενισχύσαμε τα έσοδα 
από υπηρεσίες κινητής, ενώ στη σταθερή υλοποιήσαμε σειρά 
πρωτοβουλιών, όπως η δωρεάν αναβάθμιση των ευρυζω-
νικών ταχυτήτων, δίνοντας περισσότερη αξία στις υπηρεσίες 
που παρέχουμε και ενισχύοντας την πιστότητα των πελατών. 
Η κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε για ένα ακόμη 
τρίμηνο, παρά τον αντίκτυπο στα κόστη μας από τις υψηλότε-
ρες τιμές, ιδίως για ενέργεια, τις οποίες έχουμε απορροφήσει 
χωρίς να επιβαρύνουμε τους πελάτες μας. Στη Ρουμανία, τα 
έσοδα και η κερδοφορία αυξήθηκαν καθώς η εταιρεία λει-
τουργεί όλο και πιο αποτελεσματικά ως πάροχος αποκλειστι-
κά κινητής τηλεφωνίας.
   Για το δεύτερο μισό του έτους, εκτιμούμε ότι η ανάκαμψη του 
τουρισμού και των εσόδων από περιαγωγή, καθώς και ο πε-
ριορισμός του κόστους σε ορισμένους τομείς, θα συμβάλλουν 
στο να αντιμετωπίσουμε πιθανές προκλήσεις σε ένα ολοένα 
και πιο αβέβαιο περιβάλλον. Συνεχίζουμε τις επενδύσεις σε 
FTTH και 5G, έχουμε πίστη στη στρατηγική μας, την οποία θα 
συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα, και επιβεβαιώ-
νουμε τους στόχους που έχουμε 
θέσει για το σύνολο του έτους».

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ “ΣΚΟΤΩΝΕΙ” ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ SMARTPHONES ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Μεγάλη πτώση πωλήσεων το 2ο τρίμηνο του 2022 κατά 36,5%

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ: ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ - ΑΥΞΗΣΗ 2,7% ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ 7,2% ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ EBITDA 
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Με την ηλεκτροκίνηση να κάνει άλματα και να μπαίνει δυνα-
μικά στην καθημερινότητά μας, η Αθήνα παραμένει μία από 
τις πόλεις της Ευρώπης που υπολείπεται σε δημόσιους σταθ-
μούς φόρτισης. Διαθέτει μόλις 0,1 φορτιστές ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο, γεγονός που δείχνει ότι πρέπει το επόμενο χρονικό 
διάστημα να υπάρξει μεγάλη πρόοδος στον τομέα των υπο-
δομών, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ελληνική πρωτεύουσα έχει τον 6ο μικρότερο συντελεστή 
φορτιστών για ηλεκτρικά οχήματα ανάμεσα στις ευρωπαϊ-
κές πόλεις, σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής υπηρεσίας 
σύγκρισης τιμών, Uswitch. Η αρνητική πρωτιά πηγαίνει στη 
Σόφια της Βουλγαρίας με 0,01 φορτιστές ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο και τη Ρίγα της Λετονίας με το Βίλνιους της Λι-
θουανίας να βρίσκονται στην ίδια θέση με 0,05 φορτιστές. 

Εντύπωση κάνει η πολύ χαμηλή βαθμολογία του Παρισιού 
στη συγκεκριμένη έρευνα, με τους Γάλλους να υπολείπονται 
σημαντικά σε υποδομές, καθώς υπάρχουν μόλις 0,16 φορτι-
στές ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Η Αθήνα διαθέτει μόλις 62 φορτιστές συνολικά, όταν η Ρώμη 
διαθέτει 499 φορτιστές. Ο συντελεστής ανά 100.000 κατοί-
κους είναι μόλις 0,02, δηλαδή 88% χαμηλότερος από αυτόν 
της Ρώμης (0,18), ενώ τους λιγότερους δημόσιους φορτιστές 
στην Ευρώπη έχει η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας με μόλις 15 
σημεία φόρτισης στο σύνολό της. Το Βίλνιους της Λιθουανίας 
έχει μόλις 21 φορτιστές, 69% λιγότερους από τη Βαρσοβία της 
Πολωνίας (68), ενώ το Βουκουρέστι της Ρουμανίας έχει 121 
σημεία φόρτισης.
Από την άλλη, οι ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν κάνει μεγάλα 

βήματα ανάπτυξης στην ηλεκτροκίνηση είναι το Όσλο της 
Νορβηγίας που κατέχει την πρώτη θέση με 5,47 φορτιστές 
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Διαθέτει 2.481 σημεία φόρτισης, 
όταν η Κοπεγχάγη (Δανία) διαθέτει 95 φορτιστές. Με σχεδόν 
4 φορτιστές (3.98) ανά 100.000 κατοίκους, η πρωτεύουσα 
της Νορβηγίας είναι η ευρωπαϊκή πόλη που μπορεί να υπο-
στηρίξει καλύτερα τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. 
Το Λονδίνο ακολουθεί στη λίστα, με 3,17 φορτιστές ανά χλμ² 
και συνολικά σχεδόν 4,991 σημεία, ενώ ακολουθούν το Άμ-
στερνταμ με 2,24 φορτιστές και 680 σημεία, Λισσαβώνα με 
2,09 φορτιστές και 1.332 σημεία φόρτισης και οι Βρυξέλες με 
1,35 φορτιστές και 220 σημεία φόρτισης.

Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης αναμένεται να ενισχύσουν 
περαιτέρω τα κλιματικά οφέλη των ηλεκτρικών οχημάτων. Η 
νέα τεχνολογία θα μπορούσε να μειώσει το αποτύπωμα άν-
θρακα μιας μπαταρίας ηλεκτρικού αυτοκινήτου έως και κατά 
39%.
Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης θα πρέπει να μειώσουν το 
αποτύπωμα άνθρακα των μπαταριών ηλεκτρικών οχημά-
των σχεδόν κατά τα δύο πέμπτα - αυξάνοντας περαιτέρω το 
περιβαλλοντικό πλεονέκτημα των EV έναντι των οχημάτων 
ορυκτών καυσίμων.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό προκύπτει από έρευνα που 
παρήγγειλε η Transport & Environment (T&E) στη Minviro, 
μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ειδικεύεται 
στην ανάλυση του κύκλου ζωής των πρώτων υλών, η οποία 
συνέκρινε την αναδυόμενη τεχνολογία στερεάς κατάστασης 
με τις τρέχουσες χημικές ουσίες μπαταριών.
Μια μπαταρία στερεάς κατάστασης, η οποία αποθηκεύει πε-
ρισσότερη ενέργεια με λιγότερα υλικά, μπορεί να μειώσει το 
ήδη μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα μιας μπαταρίας ηλεκτρι-
κού αυτοκινήτου κατά επιπλέον 24%, διαπιστώνει η μελέτη.
Η ανάλυση συγκρίνει μια μπαταρία στερεάς κατάστασης 
NMC-811, η οποία είναι μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες 
χημικές ουσίες που αναπτύσσονται, με την τρέχουσα τεχνολο-
γία ιόντων λιθίου. Η τεχνολογία στερεάς κατάστασης χρησι-
μοποιεί στερεό κεραμικό υλικό αντί για υγρούς ηλεκτρολύτες 
για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, καθιστώντας επίσης 
τις μπαταρίες ελαφρύτερες, ταχύτερες στη φόρτιση και τελικά 
φθηνότερες. Οι κατασκευαστές μπαταριών προβλέπουν ότι 
οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης θα χρησιμοποιηθούν στα 
ηλεκτρικά οχήματα κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας.
Ο Matt Finch, διευθυντής του Ηνωμένου Βασιλείου στην 
T&E, δήλωσε: «Τα ηλεκτρικά οχήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
παράγουν ήδη πολύ λιγότερες εκπομπές από τα αυτοκίνητα 
που καίνε πετρέλαιο και αυτό βελτιώνεται κάθε χρόνο καθώς 
η ηλεκτρική ενέργεια γίνεται πιο πράσινη. Αλλά η τεχνολογία 

στερεάς κατάστασης θα επιτύχει μια αλλαγή σταδίου που 
απαιτεί πολύ λιγότερα υλικά και θα προκαλέσει ακόμη λιγό-
τερη περιβαλλοντική ζημιά».
Η νέα τεχνολογία μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο τον 
αντίκτυπο των μπαταριών στο κλίμα - κατά 39% σε σύγκριση 
με τις τρέχουσες μπαταρίες λιθίου - εάν οι μπαταρίες στερεάς 
κατάστασης κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τα πιο βιώ-
σιμα υλικά, διαπιστώνει επίσης η έρευνα. Νέες μέθοδοι εξό-
ρυξης, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης λιθίου από γεω-
θερμικά πηγάδια -η οποία πρωτοπορεί μεταξύ άλλων από το 
Cornish Lithium-, έχουν σημαντικά χαμηλότερες κλιματικές 
επιπτώσεις από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πηγές όπως 
το λίθιο από σκληρό βράχο που εξορύσσεται στην Αυστραλία 
και εξευγενίζεται στην Κίνα.
Η T&E ισχυρίζεται ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου κα-
θιστά την τεχνολογία αυτή ηγέτη στην κατασκευή καθαρότε-
ρων μπαταριών, αλλά χρειάζεται ισχυρές διασφαλίσεις για να 
διασφαλιστεί ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται με συνέπεια και 
ανακυκλώνονται στο τέλος της ζωής τους.
Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης θα μπορούσαν να απαι-
τούν έως και 35% περισσότερο λίθιο από την τρέχουσα τε-
χνολογία ιόντων λιθίου, αλλά χρησιμοποιούνται πολύ λιγότε-
ρος γραφίτης και κοβάλτιο. Οι απαιτήσεις στον προτεινόμενο 
κανονισμό της ΕΕ για τις μπαταρίες για υπεύθυνη πηγή λιθίου 
- όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις - 
και την ανακύκλωση είναι μια πολιτική «χωρίς λύπη» που θα 
διασφαλίσει ότι υπάρχει αρκετός εφοδιασμός για μπαταρίες 
στερεάς κατάστασης. Δεν προβλέπονται ισοδύναμες απαιτή-
σεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Matt Finch πρόσθεσε: «Η ΕΕ εισάγει νέους κανόνες για να 
καθαρίσει τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύουμε τις πρώτες 
ύλες στις μπαταρίες και να απαιτήσει την επαναχρησιμοποίη-
ση και ανακύκλωση των παλαιών στοιχείων. Αλλά το Ηνω-
μένο Βασίλειο δεν έχει ισοδύναμα σχέδια και ως εκ τούτου, 

η Γερμανία έχει προγραμματίσει τρεις φορές περισσότερες 
μονάδες ανακύκλωσης μπαταριών. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
κυριολεκτικά πετάει την ευκαιρία να μειώσει τις εισαγωγές 
πρώτων υλών, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να 
μειώσει τον αντίκτυπο της κατασκευής μπαταριών».
Η T&E θέλει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρ-
μόσει παρόμοιους αλλά καλύτερους κανόνες από αυτούς 
που προτείνει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων 
στόχων ανακύκλωσης λιθίου. Οι κανόνες του ΗΒ θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες υποχρεούνται να προ-
στατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον σε 
όλα τα στάδια της παραγωγής μπαταριών.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος, 
που κοινώς αναφέρεται ως Transport & Environment (T&E), 
είναι μια ευρωπαϊκή ομπρέλα για μη κυβερνητικούς οργανι-
σμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών 
και του περιβάλλοντος, προωθώντας τις βιώσιμες μεταφορές 
στην Ευρώπη που σημαίνει μια προσέγγιση των μεταφορών 
που είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη, οικονομικά υγιής και 
κοινωνικά δίκαιη.
Από την ίδρυσή της πριν από 30 χρόνια, η T&E έχει διαμορ-
φώσει ορισμένους από τους σημαντικότερους περιβαλλοντι-
κούς νόμους της Ευρώπης. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να 
πείσει την ΕΕ να θέσει τα πιο φιλόδοξα πρότυπα διοξειδίου του 
άνθρακα στον κόσμο για αυτοκίνητα και φορτηγά και βοήθη-
σε επίσης στην αποκάλυψη του σκανδάλου dieselgate. Έκανε 
επιτυχή εκστρατεία για τον τερματισμό του ντίζελ φοινικέλαι-
ου. Εξασφάλισε μια παγκόσμια απαγόρευση των βρόμικων 
καυσίμων ναυτιλίας και τη δημιουργία της μεγαλύτερης 
αγοράς άνθρακα στον κόσμο για τις αερομεταφορές κ.ά. Το 
2020, η καμπάνια της T&E οδήγησε την Uber να δεσμευτεί να 
εξηλεκτρίσει μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών 
δραστηριοτήτων της.

Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Έχει τον 6ο μικρότερο συντελεστή φορτιστών, με 0,1 φορτιστές ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο 

ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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Προϋποθέσεις για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσι-
ονομικού χώρου, μέσω του οποίου θα μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, δημιουργεί η εισπραξιμότητα στον φόρο 
εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ, ενώ ιδιαίτερα καλή είναι η 
εικόνα και στην αποπληρωμή των «επιστρεπτέων προ-
καταβολών. Παράλληλα, επιπλέον έσοδα στα δημόσια 
ταμεία φέρνουν και οι «υψηλές ταχύτητες» που καταγρά-
φονται στις συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα», ενώ πολύ 
υψηλές είναι έως τώρα και οι τουριστικές εισπράξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελικές αποφάσεις για το 
περιεχόμενο του νέου πακέτου των μέτρων στήριξης για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επεξεργάζεται το υπουρ-
γείο Οικονομικών, αναμένεται να «κλειδώσουν» στις 
αρχές του φθινοπώρου, ενόψει και της ομιλίας του πρω-
θυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», τονίζει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Από τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχει στη διάθεσή 
του το υπουργείο Οικονομικών, προκύπτει ότι οι φορο-
λογούμενοι σπεύδουν να τακτοποιήσουν τους λογαρια-
σμούς τους με την εφορία, ενώ, παράλληλα, έχουν ήδη 
επιστραφεί περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ για την απο-
πληρωμή των «επιστρεπτέων προκαταβολών», με πε-
ρισσότερους από 203.000 ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιχειρηματίες να καταβάλλουν εφάπαξ το επιστρεπτέο 
ποσό, έχοντας έκπτωση 15%. Στοιχεία, που οδήγησαν 
πρόσφατα τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα 
να ευχαριστήσει δημοσίως τους πολίτες για την ανταπό-
κριση στις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ειδικότερα, με βάση τα εν λόγω στοιχεία: 
*Στον φόρο εισοδήματος, το περίπου 50% του έως τώρα 
βεβαιωμένου φόρου έχει καταβληθεί από τους υπό-
χρεους. Από τα 2,258 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν έως 
στιγμής από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσε-
ων των φυσικών προσώπων, οι φορολογούμενοι έχουν 
καταβάλει 1,046 δισ. ευρώ. Ενώ, όσον αφορά στα νομικά 
πρόσωπα, από τα 2,1 δισ. που έχουν βεβαιωθεί ως φόρος 
εισοδήματος, έχουν πληρωθεί ήδη 450 εκατ. ευρώ. 
*Στον ΕΝΦΙΑ, από τα 2,269 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν 
εφέτος έχει πληρωθεί ήδη ποσό ύψους 1,2 δισ. ευρώ. 
Ήτοι, έχει εισπραχθεί περισσότερος από τον μισό φόρο 
ακινήτων, στην ουσία μετά την πληρωμή των τριών 
πρώτων δόσεων. 
*Στις «επιστρεπτέες προκαταβολές», μετά την καταβολή 
της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής 
έως τις 29 Ιουλίου, ένας αριθμός 203.235 ΑΦΜ προχώρη-

σαν σε ολική εξόφληση για να αποκομίσουν την έκπτωση 
15%. Εξ αυτών: 
-156.000 ΑΦΜ κατέβαλαν ποσά έως 500 ευρώ.
-52.000 ΑΦΜ πλήρωσαν ποσά από 500- 1.000 ευρώ.
-8 ΑΦΜ πλήρωσαν ποσά από 200.000- 300.000 ευρώ. 
Τέλος, εκτιμάται ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα κα-
ταρρίψουν εφέτος νέο ρεκόρ, υπερβαίνοντας τα 60 δισ. 
ευρώ, από 53 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 και 44 δισ. 
ευρώ το 2019. Μόνο τον Ιούνιο, οι συναλλαγές αυτές ήταν 
αυξημένες κατά 36%, με την αξία τους το α’ εξάμηνο να 
ξεπερνά ήδη τα 30 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, οι συναλλαγές 
με «πλαστικό χρήμα» σταθεροποιούνται στην περιοχή 
του 30%- 40%. Τον Ιανουάριο διαμορφώθηκαν στο 
17,6%, τον Φεβρουάριο στο 30%, τον Μάρτιο στο 39%, 
τον Απρίλιο στο 32% και τον Μάιο στο 36,5%. Φέρνοντας 
πρόσθετα έσοδα στα δημόσια ταμεία.
Χρ. Σταϊκούρας: Συμπληρωματικός προϋπολογι-
σμός για την επιπλέον στήριξη νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων    
Στο μεταξύ, την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπο-
λογισμού, καθώς η οικονομία κινείται ικανοποιητικά, 
για την επιπλέον στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, 
προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας. Ο υπουργός δεν θέλησε να προσδιορίσει το ύψος 
του συμπληρωματικού προϋπολογισμού (σ.σ. οι πληρο-
φορίες κάνουν λόγο για 2 δισ. ευρώ). Είπε, ωστόσο, ότι 
η ανταπόκριση των φορολογουμένων στις υποχρεώσεις 
τους (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, επιστρεπτέες προκατα-
βολές- με τους πολίτες να πληρώνουν την προηγούμενη 
εβδομάδα 3 δισ. ευρώ χωρίς να μειωθούν οι καταθέσεις) 
και η πορεία του τουρισμού δημιουργούν πρόσθετο δη-
μοσιονομικό χώρο για περισσότερες δαπάνες για τη στή-
ριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το φθινόπωρο.
Μιλώντας στην ΕΡΤ1 και ερωτηθείς εάν θα υπάρξει Fuel 
Pass-3, απάντησε πως «είναι πολύ νωρίς ακόμη. Το Fuel 
Pass-2 τελειώνει τον Σεπτέμβριο και τότε θα το δούμε, 
ανάλογα και με την πορεία στις τιμές των καυσίμων. Σε 
κάθε περίπτωση, ο δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει 
στην κοινωνία».
Ο υπουργός άφησε, παράλληλα, ανοικτό το ενδεχόμενο 
να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης, λέγοντας ότι «προφα-
νώς το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα από τα στοιχεία που 
συνεκτιμούμε, όπως και πολλά άλλα μέτρα. Αλλά δεν μπο-
ρώ να σας πω από τώρα για το φθινόπωρο». Πρόσθεσε 
δε, ότι «στις αρχές του Σεπτεμβρίου θα δούμε πώς κινείται 

η οικονομία, πώς θα εξελιχθεί το ΑΕΠ το β’ τρίμηνο και τις 
ανάγκες του δ’ τριμήνου. Ούτως ή άλλως τον Σεπτέμβριο 
θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Τυχαίνει να είναι τότε χρονι-
κά και η ΔΕΘ».
Σε ερώτηση για τη χορήγηση «επιταγής ακρίβειας» ή την 
επίσπευση στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο 
υπουργός απάντησε «όλα στην ώρα τους». Επισημαίνο-
ντας πως «το καράβι της οικονομίας εδώ και τρία χρόνια 
πάει καλά, αλλά αυτούς τους μήνες έχουμε και θα έχουμε 
πολλά μποφόρ». Προσθέτοντας γενικότερα, ότι «πρέπει 
να υπάρξει και ο δημοσιονομικός χώρος για να υλοποι-
ηθεί η δέσμευση για την κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης από το 2023 για το σύνολο των εργαζομένων και 
τους συνταξιούχους».
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, απαιτούνται γενναίες ευ-
ρωπαϊκές λύσεις για την ακρίβεια (με αιχμή τις τιμές του 
φυσικού αερίου), δηλώνοντας «πιο αισιόδοξος από ό,τι 
πριν από λίγους μήνες για κοινή ευρωπαϊκή λύση».
Γ. Οικονόμου: Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανα-
κοινώσει τα μέτρα στήριξης που μπορεί να περι-
μένει η ελληνική κοινωνία   
«Στη ΔΕΘ αφού μετρήσουμε σωστά, ιεραρχήσουμε τις 
προτεραιότητες, καταλήξουμε στις δυνατότητες, ο πρω-
θυπουργός πολύ συγκεκριμένα και με μεγάλη σαφήνεια 
θα ανακοινώσει ποια είναι εκείνα τα μέτρα στήριξης που 
μπορεί να περιμένει η ελληνική κοινωνία» τόνισε χθες ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην ενη-
μέρωση των πολιτικών συντακτών. «Έχουμε αποδείξει 
ότι πολύ στοχευμένα, πολύ ουσιαστικά, με σώφρονες 
κινήσεις, κρατώντας πάντα εφεδρείες και χωρίς να θέτου-
με σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας 
στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών για να αντιμετωπί-
σουμε αυτές τις πρωτόγνωρες κρίσεις που έχουν πολύ δυ-
σάρεστες συνέπειες στον οικονομικό τους βίο με τις οποίες 
είναι αντιμέτωπη και η ελληνική αλλά και οι ευρωπαϊκές 
κοινωνίες», πρόσθεσε.
Σε ερώτηση αν ισχύει πως η κυβέρνηση εξετάζει το ενδε-
χόμενο και ενός fuel pass 3 το φθινόπωρο απάντησε πως 
«ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, όπως κάνει πάντο-
τε, με υπεύθυνο τρόπο θα μιλήσει για το τι μπορεί να περι-
μένει η ελληνική κοινωνία ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα 
και για το ποια θα είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας 
συνολικά αυτόν τον τελευταίο χρόνο της πρώτης μας κυ-
βερνητικής θητείας».
Συνέχεια στη σελ 17

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΕΘ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΕΘ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Γ. Οικονόμου: Τα έσοδα από τον Τουρισμό δίνουν τη δυνατότητα για περαιτέρω στήριξη της κοινωνίας 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Διαπιστώσεις έρευνας της Focus Bari    

Συνέχεια από σελ 16

«Η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι δουλεύει με σχέδιο 
για κάθε παραγωγικό τομέα της ελληνική οικονομίας. 
Φέτος αυτή η επαγγελματική δουλειά φαίνεται ιδιαίτερα 
και στο κομμάτι του Τουρισμού», τόνισε ο κ. Οικονόμου, 
μεταξύ άλλων.
«Τα έσοδα από τον Τουρισμό δίνουν τη δυνατότητα στο 
κράτος να στηρίξει περισσότερο την κοινωνία που χει-
μάζεται από την ενεργειακή και από τις υπόλοιπες κρίσεις 
και να έχουμε επίσης τις πολύτιμες εφεδρείες που χρεια-
ζόμαστε ενόψει του χειμώνα που έρχεται. Παράλληλα τα 
έσοδα από τον Τουρισμό περνούν άμεσα στην καθημερι-
νή οικονομία και ενισχύουν απευθείας το εισόδημα των 
πολιτών», πρόσθεσε.
Αναλυτικά είπε ότι η τουριστική κίνηση στη χώρα μας 
φέτος καταγράφει ισχυρή δυναμική καθώς οι τουριστι-
κές ροές ξεπερνούν ακόμη και τις πιο αισιόδοξες αρχικές 
προβλέψεις. «Οι αφίξεις από το εξωτερικό στα αεροδρόμια 
της χώρας ανήλθαν τον Ιούνιο σε 3.481.000 καταγράφο-

ντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το περσινό ποσοστό, 
ήταν περίπου 1.980.000 οι αφίξεις ενώ οριακά αυξημένες 
είναι συγκριτικά και με τον Ιούνιο το 2019 όταν είχαμε 
3.478.000 αφίξεις περίπου».
Ανέφερε ακόμη ως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πάνω 
από 15.000 τουρίστες επισκέπτονται καθημερινά την 
Ακρόπολη ενώ αυτή την εβδομάδα εκτιμάται ότι οι επι-
σκέπτες στην Αθήνα ξεπέρασαν το 1 εκατ. «Σε υψηλά 
επίπεδα κινείται επίσης ο τουρισμός και σε άλλες περιοχές 
της χώρας, στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία κα-
θώς η αντικατάσταση των Ρώσων και των Ουκρανών 
ταξιδιωτών από επισκέπτες βαλκανικών χωρών μπόρεσε 
να ισοσκελίσει τις απώλειες που είχαμε από τους τουρίστες 
αυτούς», είπε.
Υπογράμμισε ότι μεγάλη αύξηση αφίξεων που φθάνει 
το 280% παρατηρείται και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
καθώς συμμετέχει πλέον στο κομμάτι αυτό και η κρουα-
ζιέρα. «Στόχος τώρα είναι η επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου αλλά και η προσέλκυση τον Νοέμβριο, τον Δε-
κέμβριο και τον Ιανουάριο, βορειοευρωπαίων συνταξιού-

χων», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.
Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει σε 
εφαρμογή σειρά προγραμμάτων που απευθύνονται και 
στο εσωτερικό κι έχουν κυρίως σκοπό να βοηθήσουν 
εκείνους τους συμπολίτες μας που πλήττονται από τις 
επάλληλες κρίσεις και δυσκολεύονται στην καθημερινό-
τητά τους. Σκοπός είναι να κάνουν και αυτοί κάποιες μέρες 
διακοπές δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση σε περι-
οχές της χώρας που έχουν πληγεί από φυσικές καταστρο-
φές, πρόσθεσε. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα 
κοινωνικού τουρισμού του πρώην ΟΑΕΔ με προϋπολογι-
σμό 35 εκατ. ευρώ και τρέχει από την 1η Αυγούστου για 
περιοχές με ειδική μέριμνα για περιοχές όπως η βόρεια 
Εύβοια αλλά και σε εκείνο που απευθύνεται αποκλειστικά 
σε συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.
Εξήγησε επίσης ότι ιδιαίτερα διευρυμένο είναι φέτος και 
το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με την παροχή άυλης 
ψηφιακής κάρτας.

Διακοπές στην παραλία με κριτήριο το χαμηλό κόστος θα 
κάνουν εφέτος οι Έλληνες, σύμφωνα έρευνα της Focus 
Bari | YouGov, η οποία απεικονίζει τις στάσεις, απόψεις 
και προθέσεις των Ελλήνων σχετικά με τα ταξίδια και τις 
διακοπές, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σύμφωνα με την ταυτότητα της έρευνας, αυτή ήταν 
Online Ποσοτική Πανελλαδική Έρευνα (CAWI) Profiles, 
μέσω ΥouGov panel και αφορούσε άντρες και γυναίκες, 
18-64 χρόνων (εκτίμηση ΕΣΥΕ 6.495.473 άτομα) σε δείγ-
μα 9.477 ατόμων. Διεξήχθη τον Ιούλιο του 2022 από την 
Focus Bari που είναι ο Affiliate Partner της YouGov για την 
Ελλάδα.
   Συγκεκριμένα, αναφορικά με τα είδη διακοπών που 
προτιμούν οι Έλληνες εφέτος τονίζεται ότι οι διακοπές 
στην παραλία είναι στην κορυφή των προτιμήσεων των 
Ελλήνων με ποσοστό 53% του δείγματος. Στο μεταξύ, η 
επίσκεψη σε μια άλλη πόλη ή επίσκεψη σε φίλους ή στην 
οικογένεια συγκεντρώνει το 36% των προτιμήσεων των 
Ελλήνων. Μάλιστα στην έρευνα τονίζεται ότι ένα ποσοστό 
9% του δείγματος των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα 
πάει εφέτος διακοπές.
   Σε ό,τι αφορά στον τρόπο επιλογής των διακοπών ποσο-

στό 61% τονίζει ότι τα οικονομικά κριτήρια, με κυριότερη 
την σχέση ποιότητας -τιμής κυριαρχούν στην επιλογή 
τους. Το 50% επιλέγει με κριτήριο τη φυσική ομορφιά, το 
42% λογαριάζει το κόστος των εισιτηρίων και ξενοδοχεί-
ων. Στο μεταξύ ένα 29% έλκεται από τα πολιτιστικά στοι-
χεία της περιοχής, ενώ μόλις ένα 16% ενδιαφέρεται για τη 
νυχτερινή διασκέδαση.
   Στο σκέλος του προγραμματισμού των διακοπών τους 
και συγκεκριμένα πώς και πότε σχεδιάζουν οι Έλληνες 
Ταξίδια και Διακοπές, η έρευνα αναφέρει ότι το 62% του 
δείγματος είναι διατεθειμένο να ταξιδέψει μακριά για να 
γνωρίσει καινούργια μέρη και το 58% έχει τουλάχιστον 
ένα προορισμό στο μυαλό του για τις επόμενες διακοπές. 
Μάλιστα το 31% επιστρέφει συνήθως στα ίδια μέρη για 
διακοπές, ενώ το 21% προτιμά να βρίσκει προσφορές δι-
ακοπών της τελευταίας στιγμής.
   Στο ερώτημα της έρευνας τι εμπειρίες αναζητούν οι 
Έλληνες στα ταξίδια & στις διακοπές τους τονίζεται ότι το 
74% δήλωνε ότι του αρέσει να επιστρέφει από τις διακο-
πές έχοντας μάθει κάτι καινούργιο. Το 69% των ερωτη-
θέντων δηλώνει ότι στις διακοπές του αρέσει να περνάει 
χρόνο χαλαρώνοντας, ενώ ένα 68% όταν ταξιδεύει στο 

εξωτερικό θέλει να βιώνει τον πολιτισμό της χώρας.
   Ένα ποσοστό 62% στις διακοπές του αρέσκεται να επι-
σκέπτεται μη τουριστικά μέρη, ενώ ένα 57% να περνάει 
χρόνο σε χόμπι και δραστηριότητες.
   Τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια, λόγω της πανδημίας, 
άλλαξαν όλα τα σχέδια για ταξίδια και διακοπές, αναφέρει 
η έρευνα.
   Εφέτος, και ενώ πλέον τα ταξίδια και οι μετακινήσεις 
επιτρέπονται, η έρευνα σε πολίτες 25 χωρών δείχνει ότι ο 
κόσμος ακόμα προτιμά να περάσει τις διακοπές του στην 
χώρα του.
   Βεβαίως, υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ χωρών, 
με τους κατοίκους κρατών εκτός Ευρώπης να προτιμούν 
περισσότερο τις διακοπές στην χώρα τους παρά σε μια 
χώρα του εξωτερικού.
   Ειδικά οι Ευρωπαίοι, φαίνεται ότι τείνουν να συνδυά-
ζουν διακοπές και στην χώρα τους αλλά και στο εξωτερικό 
(σε σύγκριση με τους κατοίκους των άλλων ηπείρων), και 
μέσα στην Ευρώπη, οι νότιες χώρες προτιμούν περισσότε-
ρο απ’ όλες τις άλλες χώρες τις τοπικές διακοπές.
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ALPHA BANK: ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΕΡΕΥΝΑ METRON ANALYSIS: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ HDB  

ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στη χρη-
ματοδότηση της επιχειρηματικότητας βρίσκεται η Alpha Bank 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου που δημο-
σιοποίησαν όλες οι τράπεζες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, σε 1,9 δισ. ευρώ ανήλθαν οι νέες εκταμιεύσεις δα-
νείων στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με έμφαση 
στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρι-
σμού και των υποδομών. Παράλληλα, περαιτέρω ενίσχυση 
κατά 3% σε τριμηνιαία βάση ή 0,9 δισ. ευρώ, σημείωσε και 
το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου 
της Alpha Bank (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και 
«Cosmos»). Τα εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 
30,6 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα σημαντικής αύξησης των 
νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις.
Η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση το πρώτο εξάμηνο 
του 2022, διαμορφώθηκε σε 1,7 δισ. ευρώ, με μεγάλες εκτα-
μιεύσεις επιχειρηματικών, κυρίως, δανείων. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα, μόλις τους πρώτους 6 μήνες, η Alpha Bank να 

πετύχει το 73% του συνολικού της στόχου για καθαρή πιστω-
τική επέκταση για το σύνολο του έτους 2022.
Περιλαμβανομένων και των κοινοπραττηθέντων δανείων 
που διανεμήθηκαν στις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες εκ μέ-
ρους της Alpha Bank ύψους 0,6 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο 
τρίμηνο 2022, η «πραγματική» καθαρή πιστωτική επέκταση 
της Alpha Bank το ίδιο διάστημα ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ κα-
λύπτοντας σχεδόν το σύνολο του ετήσιου στόχου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησαν όλες 
οι τράπεζες, η Alpha Bank ήδη από το πρώτο τρίμηνο 2022 
κατέχει σημαντικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών 
της στις πιστοδοτήσεις επιχειρήσεων, ενώ το δεύτερο τρίμη-
νο 2022 η άνοδος συνεχίστηκε δυναμικά, με αποτέλεσμα τη 
διατήρηση για δεύτερο συνεχές τρίμηνο της πρώτης θέσης σε 
μερίδιο αγοράς.
Βιώσιμη ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου με κερδο-
φόρα ανοίγματα και κοινοπρακτικά δάνεια
«Οι άοκνες προσπάθειές μας επανέφεραν την Alpha Bank 
ως την κορυφαία τράπεζα στα επιχειρηματικά δάνεια στην 

Ελλάδα, έχοντας επιτύχει μια αξιοσημείωτη αύξηση 44% 
στα λειτουργικά μας υπόλοιπα από το τέλος του 2018. Μαζί 
με την ανάπτυξη που είδαμε πέρυσι και λαμβάνοντας υπόψη 
τις τάσεις στο υπόλοιπο του βιβλίου, έχουμε ήδη επιτύχει σε 6 
τρίμηνα το 37% του 4ετούς στόχου που παρουσιάσαμε στο 
επιχειρηματικό μας σχέδιο πέρυσι, ο οποίος προέβλεπε αύξη-
ση 8 δισ. ευρώ στο βιβλίο δανείων στην Ελλάδα. Αυτό είναι το 
απαύγασμα της στρατηγικής που έχουμε θέσει σε εφαρμογή 
για να αξιοποιήσουμε το ισχυρό μας Δίκτυο στην επιχειρημα-
τική πίστη», σημείωσε o διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου 
Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, κατά τη διάρκεια της ενημέρω-
σης προς τους αναλυτές, προσθέτοντας ότι «η ανάπτυξη του 
δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας επιτυγχάνεται με 
βιώσιμο τρόπο, καθώς διασφαλίζουμε ότι αναλαμβάνουμε 
κερδοφόρα ανοίγματα και όταν είναι απαραίτητο κοινοπρατ-
τούμε μέρος των μεγάλων δανείων που εξασφαλίσαμε, προ-
κειμένου να διατηρήσουμε τις συνετές πολιτικές διαχείρισης 
κινδύνου που χαρακτηρίζουν την τράπεζά μας».

   Ο Δείκτης Ικανοποίησης πελατών της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζα-HDB αυξήθηκε στο 80% (έναντι 70% το 
2021), σύμφωνα με έρευνα της Metron Analysis, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, για δεύτερη δια-
δοχική χρονιά, ανέθεσε στην εγνωσμένου κύρους εταιρεία 
Metron Analysis, την διενέργεια εκτεταμένης έρευνας ικα-
νοποίησης των πελατών της. Από την έρευνα προκύπτει 
λοιπόν, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, μια σημαντική 
βελτίωση που αφορά στη συνολική λειτουργία της HDB, 
στα προϊόντα και στα μη χρηματοδοτικά εργαλεία που προ-
σφέρει.
 Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τα προγράμ-
ματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας -HDB, μίλησαν 
για την συνολική εμπειρία τους από τα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία της HDB, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών, 
του χρόνου υλοποίησης των προγραμμάτων, τη γενικότε-
ρη συνεργασία, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στο μέλλον.
   Τα κεντρικά συμπεράσματα της έρευνας:
 * Το 82% (77% το 2021) πιστεύει θεωρεί πως η HDB προ-
σφέρει περισσότερες δυνατότητες για υλοποίηση επενδυ-
τικών στόχων σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του 
παρελθόντος.
* Το 82% (79% το 2021) αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια 
για το μέλλον σε περιόδους κρίσης.
 * Το 82% (77% το 2021) διαπιστώνει ταχύτητα στη δια-
νομή πόρων.
 * Το 75% (70% το 2021) εντοπίζει σημαντικές ευκαιρίες 
καινοτομίας.
 Επιπλέον:
 * Το 77% (71% το 2021) εκτιμά πως η διανομή των πό-
ρων γίνεται με μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ το 72% (66% το 
2021) πιστεύει πως χρηματοδότηση των ΜμΕ υποστηρίζε-
ται πιο ουσιαστικά με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος τομέας επέκτασης για τις 

επιχειρήσεις είναι το «Περιβάλλον/πράσινη οικονομία/εξοι-
κονόμηση ενέργειας» με 42% και ακολουθεί ο «Τουρισμός - 
πολιτισμός - αθλητισμός - εκπαίδευση - κοινωνία» με 35%.  
   Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της HDB, Αθηνά 
Χατζηπέτρου δήλωσε: «Είναι στρατηγική μας απόφαση και 
αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας, να 
«ακούμε» την ελληνική επιχείρηση. Να παρακολουθούμε 
και να καταγράφουμε τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντι-
κές ανάγκες των επιχειρήσεων για να μπορούμε να συνεχί-
ζουμε με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τη δημιουργία 
στοχευμένων εργαλείων για την στήριξη και ενδυνάμωση 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
  Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, η έρευνα αυτή καταδεικνύει 
πως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει γίνει πιο απο-
τελεσματική και ένας σταθερός συνεργάτης των ΜμΕ. Θα 
συνεχίσουμε την προσπάθεια, με νέα δυναμική, βάζοντας 
τον πήχη ακόμα πιο ψηλά».

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, 
Κώστα Σκρέκα, διπλασιάζεται, από το 20% σε 40%, το 
ποσοστό που πρόκειται να διατεθεί στον Δήμο Αριστοτέλη 
Χαλκιδικής, από τέλη που βεβαιώθηκαν κι εισπράχθηκαν 
εντός του 2021 από την εκμετάλλευση ενεργών παρα-
χωρήσεων μεταλλείων. Η απόφαση ελήφθη μετά από 

εισήγηση του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Κώστας Σκρέ-
κας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συνεχίζουμε την 
ενεργό στήριξη του Δήμου Αριστοτέλη, λόγω των ειδικών 
συνθηκών που επικρατούν στα όριά του από την εκτε-

ταμένη μεταλλευτική δραστηριότητα. Με την απόφαση 
αυτή επιστρέφουμε μέσω του Δήμου, στους κατοίκους 
της περιοχής, ένα μέρος των εσόδων από την παραχώρη-
ση των μεταλλείων και δείχνουμε για άλλη μια φορά την 
εμπιστοσύνη μας στην Αυτοδιοίκηση».
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ΣΕβΕ: ΤΑ 45 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ, ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
   Αισιόδοξος ότι οι ελληνικές εξαγωγές θα μπορούσαν -υπό 
προϋποθέσεις- να ξεπεράσουν τα 45 δισ. ευρώ το 2022, «πιά-
νοντας» ήδη από φέτος τον στόχο για αύξησή τους στο 25% 
του ΑΕΠ, που έχει τεθεί για το 2025, διατυπώνει σε συνέντευξή 
του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέ-
ων (ΣΕΒΕ), επιχειρηματίας Συμεών Διαμαντίδης.
   «Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές «τρέχουν» με 35% στο πρώτο 
πεντάμηνο του 2022 και η πορεία τους κρίνεται κάτι περισ-
σότερο από θετική. Παρά το παγκόσμιο κλίμα αστάθειας και 
αβεβαιότητας, οι Έλληνες εξαγωγείς συνεχίζουν να κερδίζουν 
τις διεθνείς αγορές και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Αισιοδοξία 
ότι ο στόχος εξωστρέφειας -εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό 
του ΑΕΠ- που έχουμε θέσει σε 25%, θα επιτευχθεί ήδη από 
το 2022 με τις εξαγωγές να ξεπερνάνε τα 45 δισ. ευρώ (σ.σ. 
το 2021 πραγματοποίησαν ιστορικό ρεκόρ, κλείνοντας στα 
39,89 δισ. ευρώ). Ωστόσο, αυτό θα γίνει εάν και εφόσον συνε-
χιστεί ο υφιστάμενος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών και πε-
ριοριστούν τα προσκόμματα που έχουν εμφανιστεί τελευταία, 
όπως ο υψηλός πληθωρισμός. Οι εξαγωγείς εκφράζουν μεν 
αισιοδοξία για τις εξαγωγές, είναι δε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί 
ως προς τις διεθνείς και εγχώριες οικονομικές συνθήκες, όπως 
προκύπτει από την έρευνα TCI ΣΕΒΕ-DHL για το πρώτο εξά-
μηνο του 2022», παρατηρεί ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ιδιοκτήτης 
της καινοτόμου εξαγωγικής επιχείρισης ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε, ο οποίος 
εξελέγη ομόφωνα στις 28 Ιουνίου, διαδεχόμενος τον επιχειρη-
ματία Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.
   Συνεπεία της διεθνούς κατάστασης, οι πρώτες ύλες δεν 
είναι πάντα άμεσα παραδοτέες και το ενεργειακό κόστος για 
τις παραγωγικές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά. 
Πώς επηρεάζονται -πρακτικά- σε αυτό το σκηνικό οι Έλληνες 
εξαγωγείς; «Οι καθυστερήσεις από τη μία και η αύξηση του 
κόστους των πρώτων υλών από την άλλη πλευρά συνθέτουν 
ένα δύσκολο παζλ για τους εξαγωγείς. Η κανονικότητα δεν 
έχει επέλθει ακόμη στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και 
όλα δείχνουν πως αυτό θα αργήσει να συμβεί. Η αυξητική 
τάση των κρουσμάτων (της πανδημίας) στην Ανατολή, αλλά 
και η επικίνδυνη κλιμάκωση Κίνας- Ταιβάν- ΗΠΑ, συνιστούν 
ανησυχητικά σημάδια για την εξομάλυνση της κατάστασης. 
Αυτό σημαίνει πως οι Έλληνες εξαγωγείς πρέπει να αυξήσουν 
τα αποθέματά τους εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων. Οι 
προβλέψεις είναι δυσοίωνες και, δυστυχώς, αυτή μοιάζει να 
είναι η μοναδική λύση στην παρούσα φάση», επισημαίνει ο 
κ. Διαμαντίδης.
   Τυχόν μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου 
κατά 15% θα έπληττε σημαντικά τις ελληνικές εξα-
γωγές
   Ο ευρωπαϊκός Νότος είπε πρόσφατα «όχι» στην πρόταση 
της Κομισιόν για τη μείωση της κατανάλωσης του φυσικού 

αερίου κατά 15%, λόγω της ενεργειακής κρίσης που ξέσπασε 
συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία. Πώς θα μπορούσε να 
επηρεάσει τις ελληνικές εξαγωγές η δυνητική επίδραση αυ-
τού του «όχι» στην παραγωγικότητα της βιομηχανίας; «Μια 
τέτοια λύση (σ.σ. η μείωση της κατανάλωσης αερίου κατά 
15%) θα είχε άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική 
βιομηχανία και ιδιαίτερα στη μεταποίηση με σημαντικές επι-
πτώσεις και στις ελληνικές εξαγωγές. Η μηχανή της ελληνικής 
βιομηχανίας πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί με αμείωτο 
ρυθμό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Ελλάδα δήλωσε ξεκά-
θαρα την αντίθεσή της στην πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας 
την ελληνική κοινωνία και οικονομία, και ταυτόχρονα προτεί-
νοντας το δικό της πλάνο προσαρμοσμένο στις δικές μας ανά-
γκες. Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη λύση, ώστε να διασφαλιστεί 
η ενεργειακή επάρκεια τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για 
τους πολίτες», υπογραμμίζει.
   Υπερδιπλασιάστηκαν οι εξαγωγές προς Γαλλία, 
ΗΠΑ και Ισπανία- Νέοι εξαγωγικοί στόχοι Σ. Αραβία, 
ΗΑΕ, Ασία και Αφρική
   Ποιες νέες αγορές «ξεκλειδώθηκαν» τα προηγούμενα χρό-
νια και ποιες νέες αγορές μπαίνουν στο «στόχαστρο» για την 
επόμενη πενταετία; «Αναμφίβολα τα κράτη-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των 
ελληνικών εξαγωγών. Ιταλία, Γερμανία και Κύπρος κατέχουν 
περίπου το 23,6% του συνόλου, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή 
το ποσοστό αυξάνεται σε 28,3%. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για χώρες με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα 
-όπως είναι πλέον και η Ελλάδα- να έχουν ένα διευρυμένο 
χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των 
εξαγωγών και τη διατήρηση του ρίσκου από δυνητικούς κιν-
δύνους σε χαμηλά επίπεδα. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε 
υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές μας σε χώρες όπως η Γαλλία, η 
Ρουμανία, οι ΗΠΑ και η Ισπανία. Πέραν αυτών όμως, στοχεύ-
ουμε στην ανάπτυξη νέων συνεργειών με χώρες όπως η Σα-
ουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρες της 
Ανατολής όπως η Κίνα και η Ιαπωνία και φυσικά η Αφρική και 
ιδιαίτερα το υποσαχάριο τμήμα της. Και φυσικά εργαζόμαστε 
προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εξωτερικών και όλους τους αρμόδιους φορείς», γνωστοποιεί 
ο κ. Διαμαντίδης.
   Έκκληση προς τις επιχειρήσεις -με παρουσία του 
ΣΕβΕ και στην 86η ΔΕΘ- για ν’ αποκτήσουν το μακε-
δονικό σήμα
   Κατά τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, το brand name της Ελλάδας δέ-
χτηκε σημαντικά πλήγματα την περασμένη δεκαετία, κυρίως 
με το Grexit και τα capital controls, «με μια κακή φήμη να μας 
ακολουθεί και να αποτελεί τροχοπέδη στη διεθνή μας δραστη-
ριοποίηση. Χρειάστηκε περισσότερη προσπάθεια, αλλά το αλ-

λάξαμε• πείσαμε τους δυνάμει πελάτες και συνεργάτες μας για 
την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό μας και σήμερα έχουμε 
χτίσει ένα ισχυρό brand name, το οποίο διευκολύνει και προ-
άγει τις εξαγωγές. Πάνω σε αυτό το brand name θέλουμε να 
χτίσουμε και την ταυτότητα των προϊόντων και υπηρεσιών 
συγκεκριμένων περιοχών, με πρώτη και σημαντικότερη τη 
Μακεδονία. Γι’ αυτό και ο ΣΕΒΕ έχει δημιουργήσει το σήμα 
των μακεδονικών προϊόντων, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο 
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε., στο Αλικάντε. Με το 
σήμα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες από την περιοχή της Μακε-
δονίας θα γίνουν ακόμη πιο αναγνωρίσιμα. Πιστεύουμε πολύ 
σε αυτήν την προσπάθεια, γι’ αυτό και καλούμε όλες τις επιχει-
ρήσεις να αποκτήσουν το σήμα. Μάλιστα, στη φετινή ΔΕΘ θα 
είναι έτοιμο και το περίπτερό μας (περίπτερο 11, κύτταρο 5), 
όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν περαι-
τέρω γι’ αυτή την πρωτοβουλία», λέει.
   Το 2023 δεν απέχει πλέον πολύ. Τι πρέπει να προσέξουν οι 
Έλληνες εξαγωγείς, ώστε οι εξαγωγές να συνεχίσουν ανο-
δικά, περισσότερες επιχειρήσεις να μπουν στο παιχνίδι της 
εξωστρέφειας ευκαιρίας και όχι ανάγκης, και να μη χαθούν 
σημαντικές ευκαιρίες; «Οι επιχειρηματικές προκλήσεις της 
επόμενης πενταετίας είναι πραγματικά πολλές. Από τους δεί-
κτες ESG στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό. Εγρήγορση και προσαρμογή• αυτά τα δύο 
στοιχεία θα βοηθήσουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να συνεχί-
σουν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και να κατακτούν νέες 
κορυφές εξωστρέφειας. Και έχοντας αυτές ως παράδειγμα θα 
πρέπει να ακολουθήσουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
γιατί εξωστρέφεια σημαίνει ανάπτυξη. Το μεγάλο στοίχημα 
του ΣΕΒΕ και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι να βά-
λουμε στο παιχνίδι της εξωστρέφειας όλο και περισσότερες 
επιχειρήσεις» σημειώνει ο κ. Διαμανατίδης και προσθέτει: «Ο 
στόχος που έχουμε θέσει στον ΣΕΒΕ για τη συμμετοχή των 
εξαγωγών αγαθών στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 25%. Μαζί με τις 
υπηρεσίες ο στόχος διαμορφώνεται σε 50% και είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό το γεγονός ότι και η κυβέρνηση συμμερίζεται 
τη θέση μας, αφού αποτελεί μέρος του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Εξαγωγών. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι το 
ζητούμενο είναι η παράλληλη ενίσχυση των εξαγωγών και 
της οικονομίας, και όχι η επίτευξη του στόχου μέσω της μείω-
σης του παρονομαστή, δηλαδή του ΑΕΠ. Τα πλήγματα από τις 
προηγούμενες κρίσεις ήταν πολλά και δύνανται να αποτελέ-
σουν τροχοπέδη στην επίτευξη του στόχου, αλλά το γεγονός 
ότι είμαστε κοντά στο να πετύχουμε τον στόχο του 25% από 
το 2022, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, αποτελεί την έμπρακτη 
απόδειξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».
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ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΙΚΟΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟ 2023 ΚΑΙ ΤΟ 2024   
Συμφωνία του ελληνικού οργανισμού Libre Space Foundation με την ισπανική UARX για την εκτόξευση 

ΤΑΧΥΤΕΡΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΜΟΝΙΜΑ 
ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ   

   Στο Διάστημα αναμένεται να εκτοξευτούν, το 2023 και το 
2024, άλλοι έξι ελληνικοί πικοδορυφόροι, πιθανώς πάνω 
σε πύραυλο της «Space-X», στο πλαίσιο της συμφωνίας 
που υπέγραψε ο ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
«Libre Space Foundation» (LSF) με την ισπανική εταιρεία 
«UARX Space» (Γιουάρξ Σπέις).
   Όπως γνωστοποίησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του 
LSF Ελευθέριος Κοσμάς, η συμφωνία αφορά δύο διαφο-
ρετικές αποστολές στο Διάστημα, σε καθεμία από τις οποί-
ες σχεδιάζεται να εκτοξευτούν τρεις ελληνικοί πικοδορυ-
φόροι μέσα στο αντίστοιχο σύστημα απελευθέρωσής τους 
σε τροχιά (deployer), ενδεχομένως (αλλά όχι σίγουρα) 
πάνω σε πύραυλο «Falcon» της «SpaceX», εταιρείας του 
Ίλον Μασκ.
   Οι πικοδορυφόροι αυτοί θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο 
του χρηματοδοτούμενου από τον ESA (Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό Διαστήματος) έργου SIDLOC, το οποίο έχει ως 
αντικείμενο τον εντοπισμό και ταυτοποίηση αντικειμένων 
στο Διάστημα. Γιατί είναι ένα τέτοιο έργο απαραίτητο; 
Όπως έχει γράψει το ΑΠΕ-ΜΠΕ (https://www.amna.gr/
macedonia/article/573184/Technologia-me-elliniki-
upografi-tha-tautopoiei-doruforous-sto-Diastima), είναι 
απαραίτητο διότι στο Διάστημα έχει αρχίσει να επικρατεί 
«συνωστισμός»: πάνω από 6.000 δορυφόροι βρίσκονται 
σε τροχιά γύρω από τη Γη, εκ των οποίων το 60% εκτι-
μάται πως είναι ανενεργοί -διαστημικά σκουπίδια- και 
περίπου το 40% λειτουργικοί, σύμφωνα με το Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ (Oκτώβριος 2020). Εντός της επόμε-

νης δεκαετίας υπολογίζεται πως θα εκτοξεύονται ετησίως 
990 δορυφόροι, κάτι που σημαίνει ότι έως το 2028 θα 
μπορούσαν να βρίσκονται σε τροχιά πάνω από 15.000.
   Μέσα στον συνωστισμό που σταδιακά δημιουργείται, 
με εκατοντάδες ταυτόχρονες εκτοξεύσεις ενίοτε, δεν είναι 
ασύνηθες ο ιδιώτης ή ο οργανισμός που «ανέβασε» έναν 
δορυφόρο να χάνει τα ίχνη του -έστω προσωρινά- και να 
μη μπορεί να τον εντοπίσει άμεσα, να τον ελέγξει και να 
του δώσει εντολή για ελιγμούς. Σε αυτό το σημαντικό πρό-
βλημα φιλοδοξεί να δώσει λύση η τεχνολογία με ελληνική 
υπογραφή, που αναπτύσσει ο LSF, σε κοινοπραξία με το 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο του 
τριετούς έργου SIDLOC, με χρηματοδότηση από τον ESA 
και το πρόγραμμα ARTES.
   Ποια είναι όμως η UARX Space, με την οποία υπεγρά-
φη η συμφωνία; Η ισπανική εταιρεία δραστηριοποιείται 
με αξιώσεις στον χώρο των αποστολών και στη παροχή 
υπηρεσιών πολλαπλών αποστολών στο Διάστημα. Θα 
συνεργαστεί, λοιπόν, με το LSF, για να στείλει «εκεί πάνω» 
το καινοτόμο σύστημα απελευθέρωσης πικοδορυφόρων 
κατασκευής του Libre Space Foundation, μέσα στο οποίο 
θα υπάρχουν οι τρεις συν τρεις πικοδορυφόροι. «Η UARX 
Space αποτελεί μία από τις ανερχόμενες εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών εκτόξευσης στην Ευρώπη» ανέφερε ο Μάνθος 
Παπαματθαίου, πρόεδρος του LSF και πρόσθεσε: «Είμαστε 
πολύ χαρούμενοι με την υπογραφή αυτών των συμφωνι-
ών για συνεργασία, καθώς και για την υποστήριξη που θα 
λάβουμε από την τόσο έμπειρη ομάδα της UARX».

   Η πατρίδα των μικρών δορυφόρων
   Η UARX Space, με έδρα το Νιγράν της Γαλικίας, στην 
Ισπανία, δραστηριοποιείτιαι στον χώρο της οργάνωσης 
και επιμέλειας αποστολών στο Διάστημα, παρέχοντας 
αποκλειστικές υπηρεσίες εκτόξευσης για μικρούς δορυ-
φόρους, όχι μόνο σε τροχιά LEO (χαμηλή τροχιά γύρω 
απο τη Γη), αλλά και στη Σελήνη κι ακόμη πιο μακριά. Οι 
ιδρυτές της UARX Space, Γιανίνα Χάλακ και Άντρες Βίγια, 
είναι αμφότεροι απόφοιτοι του «California Polytechnic», 
ενός πανεπιστημίου που έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό ως 
«η πατρίδα των μικρών δορυφόρων», καθώς ασχολείται 
σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη και κατασκευή 
μικροδορυφόρων.
   Ο Libre Space Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2015. Απο-
στολή του είναι να προάγει και να αναπτύσσει ανοιχτές 
τεχνολογίες για το Διάστημα (τεχνολογίες που είναι δω-
ρεάν και ελεύθερες προς χρήση από όλους). Στα έργα του 
Οργανισμού περιλαμβάνεται η διατήρηση και η ανάπτυξη 
του μεγαλύτερου, παγκοσμίου δικτύου επίγειων δορυ-
φορικών σταθμών ανοιχτού λογισμικού (https://www.
amna.gr/macedonia/article/528747/Elliniki-upografi-
sto-megalutero-diktuo-lipsis-doruforikon-dedomenon), 
καθώς και ο σχεδιασμός και η κατασκευή του πρώτου 
μικροδορυφόρου ανοιχτού λογισμικού, και του πρώτου 
συστήματος εκτόξευσης πικοδορυφόρων, επίσης ανοι-
χτού λογισμικού.

Οι μόνιμα χαμηλοί μισθοί σχετίζονται με σημαντικά ταχύ-
τερη εξασθένηση της μνήμης αργότερα στη ζωή, δείχνει 
μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, η πρώτη που 
κάνει αυτή τη συσχέτιση.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ερευνητές της Σχολής Δημό-
σιας Υγείας του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρ-
κης, με επικεφαλής τη δρ Κατρίνα Κέζιος του Τμήματος 
Επιδημιολογίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
αμερικανικό περιοδικό επιδημιολογίας «American Journal 
of Epidemiology», καθώς και ανάλογη ανακοίνωση σε δι-
εθνές συνέδριο για τη νόσο Αλτσχάιμερ (2022 Alzheimer’s 
Association International Conference), ανέλυσαν στοι-
χεία για 2.879 άτομα γεννημένα μεταξύ 1936-1941.
Χαμηλό θεωρήθηκε το ημερομίσθιο, όταν ήταν κάτω από 
τα δύο τρίτα του μέσου εθνικού ημερομισθίου σε ένα συ-
γκεκριμένο έτος. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις 

ομάδες αναφορικά με το ιστορικό των μισθών τους: εκεί-
νους που ποτέ δεν είχαν πάρει χαμηλούς μισθούς, όσους 
είχαν πάρει τέτοιους μισθούς κατά περιόδους και όσους 
μόνιμα είχαν χαμηλούς μισθούς μεταξύ 1992-2004. Στη 
συνέχεια αξιολογήθηκε η κατάσταση της μνήμης τους τα 
επόμενα 12 χρόνια (2004-2016).
Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με εκείνους που ποτέ δεν 
είχαν πάρει χαμηλούς μισθούς, οι μόνιμα χαμηλόμισθοι 
εμφάνιζαν πολύ πιο γρήγορη εξασθένηση της μνήμης 
τους στην τρίτη ηλικία. Κατά προσέγγιση, παρουσίαζαν 
ένα έξτρα έτος γνωστικής γήρανσης ανά δέκα χρόνια χα-
μηλών μισθών. Με άλλα λόγια, ένας χαμηλόμισθος επί μια 
δεκαετία εμφάνιζε μετά από δέκα χρόνια την μνήμη που 
θα είχε μετά από 11 χρόνια ένας υψηλόμισθος.
Στο παρελθόν οι χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας 
έχουν σχετιστεί με διάφορα προβλήματα υγείας, όπως 

συμπτώματα κατάθλιψης, παχυσαρκία, υπέρταση κ.α., 
που όλα συνιστούν, μεταξύ άλλων, παράγοντες κινδύνου 
για πρόωρη γνωστική γήρανση. Η νέα μελέτη για πρώτη 
φορά συσχετίζει συγκεκριμένα τους μόνιμα χαμηλούς μι-
σθούς στη διάρκεια του εργασιακού βίου με την κατοπινή 
γνωστική λειτουργία.
«Η έρευνα μας παρέχει νέα στοιχεία ότι η διαρκής έκθεση 
ενός ανθρώπου σε χαμηλούς μισθούς, στη διάρκεια ιδί-
ως της κορύφωσης του εργασιακού βίου του, σχετίζεται 
με επιταχυνόμενη μείωση της μνήμης του αργότερα στη 
ζωή», δήλωσε η δρ Κέζιος. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η 
αύξηση του ελάχιστου ημερομισθίου θα έχει θετική επί-
πτωση και στη γνωστική υγεία των ανθρώπων.
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ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟ 
ΛΑΣΙΘΙ ΚΑΙ 5 ΚΤΙΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΑΔΜΗΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
20% ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION

 

 

 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 21,24                                                    05/08/2022

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,21,28                                               05/08/2022

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΣΕΛΙΔΑ 7                                                              05/08/2022

Συνεχείς είναι οι προσθήκες διαγωνισμών έργων ΣΔΙΤ στον σχε-
τικό κατάλογο, ο οποίος αριθμεί πλέον δεκάδες έργα συνολικού 
προϋπολογισμού της τάξεως των 3 δισ. ευρώ, ενώ έως το τέλος 
του έτους δεν αποκλείεται το ποσό αυτό να έχει αυξηθεί ακόμα 
και σε 5 δισ. ευρώ. Οι πιο πρόσφατες εντάξεις έργων είναι της τά-
ξεως των 130 εκατ. ευρώ αθροιστικά. Συγκεκριμένα, εντός της 
εβδομάδας η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ ενέκρινε το έργο «Λι-
μνοδεξαμενή Χοχλακίων Ν. Λασιθίου και συνοδά έργα - Φράγ-
μα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου», που είναι εκτιμώμενου 
συνολικού ύψους επένδυσης 82 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμ-
βάνει την κατασκευή και λειτουργία χωμάτινης λιμνοδεξαμενής 
στην περιοχή Χοχλάκια του Δήμου Σητείας και την κατασκευή 
και λειτουργία του φράγματος Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας. 
Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε εγκριθεί και το έργο για την κα-
τασκευή και διαχείριση πέντε νέων κτιρίων αστυνομικών διευ-
θύνσεων, συνολικού ύψους επένδυσης της τάξεως των 50 εκατ. 
ευρώ. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό που 
θα προκηρυχθεί τις επόμενες εβδομάδες θα αναλάβει την κατα-
σκευή και διαχείριση πέντε νέων κτιρίων που θα στεγάσουν τις 
αστυνομικές διευθύνσεις σε Έβρο, Λευκάδα, Καρδίτσα, Ημαθία 
και Αχαΐα. Στη λίστα των επόμενων έργων προς δημοπράτηση 
βρίσκονται επίσης δύο σημαντικά οδικά έργα, που αφορούν 
τους άξονες Δράμα - Αμφίπολη και Θεσσαλονίκη - Έδεσσα. 
Το πρώτο έργο είναι προϋπολογισμού της τάξεως των 275 
εκατ. ευρώ και το δεύτερο 300 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προς 
δημοπράτηση βρίσκονται και τα δύο νέα δικαστικά μέγαρα σε 
Θεσσαλία και Κρήτη, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 200 εκατ. 
ευρώ. Νέοι διαγωνισμοί αναμένονται επίσης για την κατασκευή 
των φραγμάτων Ενιπέα στα Φάρσαλα, ενώ μέσω ΣΔΙΤ θα προ-
ωθηθεί και το έργο ύδρευσης της Κέρκυρας. Υπενθυμίζεται ότι 
ήδη έχουν δημοπρατηθεί τα έργα για το εξωτερικό υδροδοτικό 
σύστημα της Αττικής και το φράγμα Χαβρία στη Χαλκιδική. 
Στις αρχές Σεπτεμβρίου είναι επίσης προγραμματισμένη η 
υποβολή δεσμευτικών προσφορών για το έργο ΣΔΙΤ για την 
κατασκευή 16 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη και ενός 
μουσικού σχολείου στην Κατερίνη. Πρόκειται για έργο της τά-
ξεως των 160 εκατ. ευρώ. Σε προχωρημένο στάδιο εκτιμάται 
ότι βρίσκονται και οι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη νέων 
φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών υποδομών των πανεπι-
στημίων Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης. Το μεγαλύτερο έργο 
προωθείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι ύψους της 
τάξεως των 230 εκατ. ευρώ. Προβλέπει την κατασκευή 3.000 
φοιτητικών εστιών, εκ των οποίων οι 2.000 θα βρίσκονται στο 

Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ για την απόκτηση του-
λάχιστον του 67% 
Στην τελική φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση πλειοψη-
φικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, 
έχουν προκριθεί επτά σχήματα. Το άνοιγμα των προσφορών θα 
γίνει τις επόμενες εβδομάδες.
Ξεκινάει σήμερα, οπότε και εκπνέει η καταληκτική προθεσμία κα-
τάθεσης δεσμευτικών προσφορών, η «ναυμαχία» για το λιμάνι 
της Ηγουμενίτσας, η τρίτη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση ελληνικού 
λιμανιού μετά του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Στην τρέχουσα 
τελική φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση πλειοψηφικού 
πακέτου μετοχών (τουλάχιστον 67%) του Οργανισμού Λιμένος 
Ηγουμενίτσας, έχουν προκριθεί η Attica Group σε κοινοπραξία με 

Στη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος (Invitation to submit an Expression of Interest - «ΕοΙ») 
για τη διάθεση μειοψηφικού ποσοστού (20%) του μετοχικού 
κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής του εταιρείας Αριάδνη 
Interconnection, φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδε-
σης Κρήτης - Αττικής, προχώρησε χθες ο ΑΔΜΗΕ. Η προθεσμία 
για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπνέει στις 28 
Σεπτεμβρίου 2022.
Η διαγωνιστική διαδικασία αποτελείται από δύο φάσεις, ως 
ακολούθως: Τη φάση προεπιλογής (Α’ φάση) κατά την οποία οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδια-
φέρον τους και να τεκμηριώσουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια 
που περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδι-
κασία και τη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β’ 
φάση) κατά την οποία οι επενδυτές που θα επιλεχθούν κληθούν 
υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Η Β’ φάση αναμένεται να 
διαρκέσει 3-4 μήνες, περίπου. Ως χρηματοοικονομικός σύμβου-
λος στη διαδικασία ενεργεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 
η Norton Rose Fullbright Ελλάδος ως νομικός σύμβουλος της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Ρέθυμνο και οι υπόλοιπες 1.000 στο Ηράκλειο. Το έργο διεκδι-
κούν οι ΓΕΚ Ακτωρ Παραχωρήσεις, Αβαξ, Archirodon, Intrakat 
και η κοινοπραξία Μυτιληναίος ΑΤΕΣΕ. Ο ανάδοχος θα αναλάβει 
την εκμετάλλευση των ακινήτων για τα προσεχή 30 χρόνια. 
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την Ακτωρ, η κοινοπραξία της Grimaldi Euromed με τις Μινωικές 
Γραμμές, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, η ιαπωνικών συμ-
φερόντων Portek International Private, η αμερικανικών συμφε-
ρόντων Quintana Infrastructure & Development, που συμμετέχει 
και στον διαγωνισμό για την Αλεξανδρούπολη, η Αιγαίον Οϊλ, 
συμφερόντων του ομίλου Μελισσανίδη και η κοινοπραξία της 
Archirodon με την ANEK και την Trident Hellas. 
Ωστόσο πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι δεσμευτικές προσφορές 
είναι βέβαιο πως θα καταθέσουν μόνο δύο εξ αυτών, ενώ για τα 
υπόλοιπα πέντε σχήματα δεν υφίσταται «ορατότητα». Ειδικότερα, 
εκτιμάται πως ανταγωνιστικές προσφορές θα υποβάλουν ο όμιλος 
Grimaldi και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Τα δύο σχήμα-
τα εκτιμούν πως μπορούν να εξάγουν συνέργειες των σημερινών 
δραστηριοτήτων τους με αυτές στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και 
αμφότερα θεωρούν πως μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τον 
κύκλο εργασιών του. Πιθανή αλλά όχι βέβαιη θεωρείται δεσμευ-
τική προσφορά και από την κοινοπραξία της Attica με την Ακτωρ. 
Για τα υπόλοιπα τέσσερα σχήματα δεν υπάρχει ασφαλής πληρο-
φόρηση στην αγορά ως προς τις προθέσεις τους. 
Όσον αφορά το τίμημα, οι ίδιοι κύκλοι υπογραμμίζουν πως τα 
τελευταία οικονομικά δεδομένα, και συγκεκριμένα η αύξηση των 
επιτοκίων αλλά και των κατασκευαστικών υλικών και όχι μόνο 
που θα επωμιστεί ο νέος βασικός μέτοχος για την υποχρεωτική 
ανάπτυξη μιας από τις μαρίνες που ελέγχει Οργανισμός Λιμένος 
Ηγουμενίτσας, ενδέχεται να επηρεάσουν το ύψος των προσφο-
ρών. Παραμένει ασφαλώς άγνωστο το επίπεδο της αποτίμησης 
που έχουν προσδιορίσει οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά στην 
αγορά ακούγονται τιμήματα από 15 έως και 30 εκατομμύρια για 
την παραχώρηση. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να 
ζητήσει βελτιωμένες προσφορές από τους δύο πρώτους σε ύψος 
τιμήματος υποψηφίους αλλά και από τον τρίτο, εάν υπάρχει και η 
προσφορά του απέχει λιγότερο από 20% από αυτή του δεύτερου. 
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, χω-
ρίς να έχει ακόμα προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος. 
Ο «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.» (ΟΛΗΓ Α.Ε.) έχει το 
δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, 
κτιρίων και εγκαταστάσεων τεσσάρων λιμένων, και συγκεκριμέ-
να του λιμένα Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιά-
δας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου 
σκαφών αναψυχής Συβότων, που βρίσκονται στη βορειοδυτική 
Ελλάδα, στην Περιφέρεια Ηπείρου, δυνάμει σύμβασης παρα-
χώρησης με το ελληνικό Δημόσιο. Η σύμβαση παραχώρησης 
έχει διάρκεια 60 ετών από την υπογραφή της και λήγει την 3η 
Φεβρουαρίου 2062. Οι κύριες δραστηριότητες του οργανισμού 
σήμερα αφορούν την εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών 
ελλιμενισμού σε πορθμειακά πλοία (ferry boat) και πλοία Ro-Ro 
(φορτηγά και άλλα οχήματα), τόσο εγχώριων όσο και διεθνών 
ακτοπλοϊκών γραμμών. Επιπλέον, παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες 
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Σε έναν μήνα έχουν περάσει πάνω από 1.743 πλοία, εκ των 
οποίων τα 160 ήταν φορτηγά, δεξαμενόπλοια και ρυμουλκά και 
τα 1.583 κρουαζιερόπλοια, σκάφη αναψυχής επαγγελματικά και 
ιδιωτικά
Αυξημένες ήταν οι διελεύσεις Αυξημένες πλοίων από τη Διώρυγα 
Κορίνθου κατά τον πρώτο μήνα επαναλειτουργίας της, σε σύ-
γκριση με την περίοδο πριν απ’ τη διακοπή λειτουργίας της. Όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση από την Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος 
Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), 1 00% θυγατρική του Υπεταμείου, οι διελεύσεις 
στην τουριστική κατηγορία, στα κρουαζιερόπλοια, στα ιδιωτικά 
και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ήταν αυξημένες κατά το δι-
άστημα 4 Ιουλίου με 4 Αυγούστου σε ποσοστό 60%, 3% και 23%, 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που η Διώρυγα ήταν 
σε πλήρη λειτουργία. 
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, τα πλοία και άλλα σκάφη που έχουν 
πραγματοποιήσει διελεύσεις από τη Διώρυγα της Κορίνθου προ-
έρχονται από 45 διαφορετικές χώρες με κυριότερες τη Γαλλία, τη 
Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Εσθονία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και τη 
Νέα Ζηλανδία. Σε αυτό το διάστημα, από την επαναλειτουργία της 
Διώρυγας, έχουν γίνει πάνω από 1.743 διελεύσεις πλωτών, εκ των 
οποίων 160 διελεύσεις εμπορικής κατηγορίας όπως φορτηγών 
πλοίων, δεξαμενόπλοιων και ρυμουλκών και 1.583 διελεύσεις 
τουριστικής κατηγορίας, δηλαδή κρουαζιερόπλοιων, επαγγελ-
ματικών σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. 
Όπως αναφέρεται, σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί από τις αρχές 
Ιουλίου η ΑΕΔΙΚ, 100% θυγατρική του Υπερταμείου που διαχει-
ρίζεται τη Διώρυγα της Κορίνθου, φέρνοντας οφέλη στην τοπική 
κοινωνία και την εθνική οικονομία. Μέσα στον πρώτο μήνα 
(4/07-04/08), στο πλαίσιο της πρώτης φάσης επαναλειτουργίας 
της, η Διώρυγα της Κορίνθου αποδεικνύει τον σημαντικό της ρόλο 
για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, «καθώς είναι η συντομότερη και 
ασφαλέστερη θαλάσσια οδός για πλοία ερχόμενα από λιμάνια του 

σε πλοία (υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, επικοινωνίες κ.λπ.) και 
αξιοποιεί χερσαίες και κτιριακές υποδομές του λιμένα Ηγουμενί-
τσας. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει από το 2012 μετοχές που αντιστοιχούν 
στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Οργανισμός 
Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.». 
Το Ταμείο συνεπικουρούν στον διαγωνισμό οι Deloitte Business 
Solution και Ευρωσύμβουλοι ως από κοινού χρηματοοικονομικοί 
σύμβουλοι, οι Your Legal Partner, Δρακόπουλος & Βασαλάκης 
Δικηγορική Εταιρεία και Αλεξίου Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγό-
ρων, ως νομικοί σύμβουλοι, η Doxiadis Associates ως τεχνικός 
σύμβουλος και η Port Consultants Rotterdam BV ως εμπορικός 
σύμβουλος. 

Ιονίου, της Αδριατικής, της νότιας Ιταλίας, αλλά και για τα πλοία 
που περνούν από τον πορθμό της Μεσσήνης με κατεύθυνση λι-
μάνια της ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και 
αντίστροφα». 
Η ΑΔΙΚ υπενθυμίζει ότι το φθινόπωρο, που θα ολοκληρωθεί η 
θερινή περίοδος και η διέλευση των πλοίων θα είναι πολύ περι-
ορισμένη, η Διώρυγα θα διακόψει τη λειτουργία της για διάστημα 
λίγων μηνών, με στόχο να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του 
έργου. 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στον ιστότοπό της η ΑΕΔΙΚ, το 
1830 ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας 
αποφασίζει να προχωρήσει το έργο το οποίο ήταν στα σχέδια για 
πολλά χρόνια και το σχέδιο της διάνοιξης του Ισθμού ήρθε ξανά 
στο προσκήνιο. Ο Ιωάννης Καποδίστριας αναθέτει τη μελέτη στον 
γάλλο μηχανικό Βιρλέ ντ’ Οστ, ο οποίος εκτίμησε ότι για να ολο-
κληρωθεί το έργο χρειαζόταν περίπου 40 εκατομμύρια χρυσά 
φράγκα. Το ποσό αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο για το νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος αλλά οι διαδικασίες είχαν δρομολογηθεί. 
Το 1869 λειτουργεί η διώρυγα του Σουέζ και η εξέλιξη αυτή κινη-
τοποιεί και την ελληνική κυβέρνηση που αποφασίζει ότι πρέπει να 
εντείνει τις προσπάθειές της. Την ίδια χρονιά η κυβέρνηση Ζάί’μη 
αποφασίζει και ψηφίζει τον νόμο «περί διορύξεως Ισθμού» και 
ουσιαστικά λαμβάνονται ευνοϊκές αποφάσεις για τη σύσταση 
εταιρειών για να αναλάβουν το έργο. Το 1882 συστάθηκε η «Δι-
εθνής Εταιρεία της Θαλάσσιας Διώρυγας της Κορίνθου» από τον 
ούγγρο στρατηγό Στέφανο Τυρ, στον οποίο το ελληνικό Δημόσιο 
ένα χρόνο νωρίτερα είχε κατακυρώσει το έργο με το προνόμιο εκ-
μετάλλευσής του για 99 χρόνια. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 
23 Απριλίου 1882. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν 
αρχιτέκτονες και μηχανικοί απ’ όλη την Ευρώπη και χρησιμοποιή-
θηκαν πρωτότυπα εκρηκτικά μηχανήματα, δυναμίτιδα και άλλες 
εκρηκτικές ύλες, από τα εργοστάσια της οικογένειας Νόμπελ στην 
Ιταλία και τη Γερμανία. Όμως το έργο και πάλι σταματάει μετά από 
περίπου οκτώ χρόνια, λόγω χρεοκοπίας του Τυρ. Το 1890 η προ-
σπάθεια συνεχίσθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εργοληψιών και 
συμμετοχή του Ανδρέα Συγγρού. Τελικά η Διώρυγα ανοίχθηκε το 
1893 μετά από εργασίες 11 ετών. Στις 25/7/1893 έγιναν τα εγκαί-
νια της Διώρυγας.
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Σφοδρή κριτική από την οργάνωση SOS Τροχαία 
Εγκλήματα στην ηγεσία του υπουργείου Μεταφο-
ρών 
Σφοδρή κριτική στην ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών για 
τις «σοβαρές ελλείψεις» και «οπισθοδρομήσεις» τού υπό κατάρ-

τια η Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 202 12030 άσκη-
σε ενώπιον της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της 
Βουλής η γνωστή οργάνωση SOS Τροχαία Εγκλήματα. 
Παρουσιάζοντας τις θέσεις τους στην επιτροπή, οι εκπρόσωποι 
της οργάνωσης Γιώργος Κουβίδης και Άννα Ευαγγελινού επικε-
ντρώθηκαν αρχικά στην εκκρεμότητα της ολοκλήρωσης του 
Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 202 1203 0 εστιάζοντας 
«στις σοβαρές ελλείψεις που υπήρχαν από την αρχή, αλλά και 
στις ακόμα πιο σοβαρές οπισθοδρομήσεις σε σχέση με τα αρχι-
κά εξαγγελθέντα κατά την παρουσίαση των πυλών του σχεδίου 
των Φεβρουάριο του 2021 από τον αρμόδιο υφυπουργό (τότε) 
ΥΜΕ I. Κεφαλογιάννη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό», όπως 
τονίζουν στη σχετική ανακοίνωσή τους. 
Πριν από τη συνεδρίαση η οργάνωση είχε κοινοποιήσει σε 
όλους τους βουλευτές-μέλη της επιτροπής δέσμη 1 8 προτάσε-
ων για τπ βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, τις οποί-
ες, όπως σημειώνουν, «είχαμε υποβάλει στη διαβούλευση για 
το Στρατηγικό Σχέδιο χωρίς να ληφθούν, δυστυχώς, υπόψη». 
Η παρέμβαση των εκπροσώπων περιστράφηκε γύρω από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για την οδική ασφάλεια και τα 
ατυχήματα, την υπερβολική ταχύτητα, το αλκοόλ και οδήγηση, 
Δικαιοσύνη και τροχαία εγκλήματα, καθώς και στη μετά το τρο-
χαίο αντιμετώπιση των θυμάτων. 
Ειδικά σε σχέση με την ταχύτητα, επί σημάνθηκε ως απαράδε-
κτη η αλλαγή θέσης στο προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο, στο 
οποίο εγκαταλείπεται η αρχικά εξαγγελθείσα θέσπιση ίου ορίου 
ταχύτητας των 30 km/h στις κατοικημένες περιοχές και αυτό 
περιορίζεται στις κεντρικές περιοχές των πόλεων. Μια τέτοια 
απόφαση θα έχει μηδαμινή επίπτωση στον περιορισμό των 
τροχαίων συγκρούσεων δεδομένου ότι τα κέντρα των πόλεων 
ήδη είναι σε μεγάλο βαθμό πεζοδρομημένα, ενώ δεν αποτελούν 
περιοχές κατοικίας αλλά κυρίως εμπορική ς/επαγγελματικής 
χρήσης. Η διατήρηση του ορίου των 50 km/h στις κατοικημένες 
περιοχές αποτελεί εγγύηση, υπογραμμίζει η οργάνωση, «ότι τα 
τροχαία δεν θα μειωθούν». 
Η οργάνωση χαρακτηρίζει, τέλος, απογοητευτική την πρόσφα-
τη δήλωση του ΥΜΕ Κ. Καραμανλή ότι «εξετάζεται η αύξηση 
ίων ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους τα οποία σε 
ορισμένα σημεία είναι εξωφρενικά χαμηλά», επισημαίνοντας 
ότι «οι ασφαλέστερες κυκλοφοριακά χώρες της Ευρώπης 
έχουν πολύ χαμηλότερα όρια ταχύτητας και στους αυτοκινη-
τόδρομους από τα 130 km/h που έχουμε εμείς. Νορβηγία 100, 
Σουηδία 110, Ηνωμένο Βασίλειο 112, Ελβετία 120 km/h. Την 
ίδια στιγμή, οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση 
παραβίασης των ορίων είναι πολύ αυστηρότερες από τις ισχύ-
ουσες στη χώρα μας» καταλήγει. 


