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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΥΧΟΣ 2481 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24 NOEMβΡΙOΥ 2022

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 5 
Στο 1,3 δις ευρώ ανήλθε το 2021 η δημοσιονομική επιβάρυνση για τις 
φυσικές καταστροφές 
- Χ. Τριαντόπουλος: Με έργα και θεσμικές αλλαγές ενισχύεται η θωρά-
κιση και η ανθεκτικότητα της χώρας και των τοπικών κοινωνιών 
Σελ 1 και 3, 4
80 έργα και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχέδιο για την Πάτρα του 
2030 
- Κ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα συνεκτικό και κοστολογημένο αναπτυξι-
ακό έργο για την Δυτική Ελλάδα 
- Γ. Καραγιάννης: Σχεδόν 2 δισ. ευρώ το πρόγραμμα έργων που υλο-
ποιεί το υπουργείο Υποδομών στην Αχαΐα
Σελ 1 και 6
Σε πλήρη λειτουργία το καλοκαίρι τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
- Το σχέδιό της για δυναμική επανεκκίνηση των ναυπηγείων παρου-
σίασε η ΟΝΕΧ  
Σελ 7
Νέα «μάχη» για το ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου στο 
αυριανό έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας 
- Κ. Σκρέκας: Πάμε για ένα πλαφόν κάτω από τα 200 ευρώ στην τιμή 
του φυσικού αερίου 
- Αντιδράσεις προκαλεί το υψηλό όριο που πρότεινε η Κομισιόν
Σελ 8
Πόροι ύψους 1,44 δισ. ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία από το νέο 
ΕΣΠΑ 2021 – 2027 
- Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, «Εξοικονομώ» και ανάπτυξη σχολι-
κών κτιριακών υποδομών στις πρώτες προσκλήσεις μέχρι τον Απρίλιο   
Σελ 9, 10, 11
Το κείμενο συμπερασμάτων του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ
- Τα αιτήματα – Οι προτεραιότητες
Σελ 12
Στο επίκεντρο η προσέλκυση επενδύσεων από τη Γερμανία
- Μνημόνιο Συνεργασίας Ταμείου Ανάκαμψης - υπουργείων Ανάπτυ-
ξης και Εξωτερικών -Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου 
Σελ 13, 14, 15
11 ερωτήσεις - απαντήσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο 
- Τις βασικότερες ρυθμίσεις που ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή αναλύ-
ει το Υπουργείο Εργασίας   
Σελ 16
Επτά νέοι Έλληνες ερευνητές χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας 
- Με επιχορήγηση εκκίνησης ως ανερχόμενα επιστημονικά ταλέντα 
Σελ 17
Υποδομών: Η ηλεκτροκίνηση προσφέρει σημαντικές λύσεις στην Ψυ-
χόμενη Εφοδιαστική Αλυσίδα 
Σελ 18
Έρχεται αύξηση «κόκκινων δανείων» και μικρότερες αυξήσεις των 
επιτοκίων από την ΕΚΤ 
- Τι εκτιμά ο διοικητής της ΤτΕ   
Σελ 19
Οι πέντε τομείς – πυλώνες της οικονομίας που προσελκύουν επενδύσεις
- Για επενδυτική άνοιξη στη χώρα και αλλαγή του παραγωγικού μοντέ-
λου κάνει λόγο η Eurobank
Σελ 20
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ανακοίνωσε τους νέους Ευ-
ρωπαίους αστροναύτες 
- Για πρώτη φορά και ένας παρα-αστροναύτης με σωματική αναπηρία
Σελ 21
Το 1ο BUILDING MATERIALS FORUM συνδιοργανώνουν 
BOUSSIAS & TEE, στις 13 Δεκεμβρίου 2022
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Στη στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των πα-
ραγόντων που τροφοδοτούν την κλιματική κρίση, αλλά και στη 
θεραπεία των συνεπειών της, αναφέρθηκε χθες κατά την ομιλία 
του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ ο υφυπουργός στον 
Πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος, αρμόδιος για Θέματα 
Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστρο-
φές. Εστίασε δε στα έργα αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές 
και δίκτυα μετά από μία φυσική καταστροφή, αλλά και στον 
σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό τόνισε ότι 
«πρόκειται για ένα κρίσιμο πεδίο που αφορά όλους μας και 

εμπλέκει πολλούς από εμάς σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, ειδικά 
με τους δήμους. Είναι η πολιτική προστασία και η διαχείριση των 
κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Είναι ένα κρίσιμο πεδίο, 
στο οποίο η παρούσα κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της 
και υπό τις οδηγίες του πρωθυπουργού, έχει δώσει μεγάλη έμ-
φαση, μέσα από πολιτικές, δράσεις και θεσμικές παρεμβάσεις». 
Ο κ. Τριαντόπουλος είπε ότι από το υπουργείο Εσωτερικών, την 
περίοδο 2019-2022, η έκτακτη χρηματοδότηση -οι εντάξεις 
έργων- προς τους δήμους ανέρχεται έως τώρα στα 277 εκατ. 
ευρώ, ενώ τα έργα αποκατάστασης από το υπουργείο Υποδο-
μών έφτασαν τα 267 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά στη σελ 5

«Έχουμε ένα συνεκτικό και κοστολογημένο αναπτυξιακό έργο 
για την Δυτική Ελλάδα, 80 και πλέον έργων υποδομών, έρ-
γων με αναπτυξιακό πρόσημο και κοινωνικό χαρακτήρα, που 
συγκροτεί το αφήγημα μας ότι η Πάτρα αξίζει να είναι η δυτική 
πύλη της χώρας προς την Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης στη διευρυμένη σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε χθες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην 
διάρκεια της οποίας έγινε η παρουσίαση του ολοκληρωμένου 
σχεδίου για την Πάτρα του 2030. Στην εκδήλωση παρουσιά-
στηκαν τα περισσότερα από 80 έργα και παρεμβάσεις που υλο-
ποιούνται, έχουν δρομολογηθεί ή σχεδιάζονται στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδίου για την Πάτρα του 2030 παρουσία 

πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου και του περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Την εκδήλωση συντόνι-
σε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.
Αναλύοντας το πρόγραμμα, ο υφυπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών, Γιώργος Καραγιάννης, τόνισε ότι «στην Αχαΐα 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση υλοποίησης, μόνο από το 
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έργα ύψους σχεδόν 
2 δισεκατομμυρίων ευρώ...Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο κρίσιμων υποδομών που απαντούν σε προβλήματα 
δεκαετιών, βελτιώνουν την καθημερινότητα και βέβαια υπη-
ρετούν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους» εξήγησε. 
Αναλυτικά στις σελ 3, 4

Τα σχέδια της ONEX για τη δυναμική επανεκκίνηση των Ναυπη-
γείων Ελευσίνας αφού επικυρωθεί το σχέδιο εξυγίανσης από τα 
αρμόδια δικαστήρια, παρουσίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας κος Πάνος Ξενοκώστας σε συνάντησή 
του με εκπροσώπους του Τύπου.
Αυτή τη στιγμή στο ναυπηγείο κάνουμε αποτυπώσεις με τη 
συνδρομή και των εργαζομένων, προκειμένου μετά την από-
φαση του δικαστηρίου να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα, ενώ 
εκτιμώ ότι θα είμαστε σε πλήρη λειτουργία να μπορέσουμε να 
δεχθούμε πλοία μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου του 2023, είπε 
ο κ. Ξενοκώστας.

Επεσήμανε ότι η ONEX μπαίνει δυναμικά στα ναυπηγεία της 
Ελευσίνας, καθώς έχει δώσει ήδη τα εχέγγυα από το ναυπηγείο 
του Νεωρίου, για το οποίο, όπως πρόσθεσε, έως το 2022 είχαν 
ολοκληρωθεί 350 επισκευές πλοίων, ενώ είχαν καταβληθεί 10 
εκατ. ευρώ σε αποπληρωμές και οφειλές εργαζομένων και άλλα 
5 εκατ. ευρώ σε οφειλές εφορίας ΙΚΑ και τράπεζες.
Τόνισε ότι περισσότερα από 100 εκατομμύρια ήρθαν από δεξα-
μενισμούς πλοίων για επισκευές στο Νεώριο ενώ έχουν γίνει συ-
νολικά επενδύσεις περίπου 20 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 
των υποδομών του. Αναλυτικά στη σελ 6

ΣΤΟ 1,3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ 2021 Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙβΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
Χ. Τριαντόπουλος: Με έργα και θεσμικές αλλαγές ενισχύεται η θωράκιση και η ανθεκτικότητα της 
χώρας και των τοπικών κοινωνιών 

80 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜβΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ 2030 
Κ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα συνεκτικό και κοστολογημένο αναπτυξιακό έργο για την Δυτική Ελλάδα 
Γ. Καραγιάννης: Σχεδόν 2 δισ. ευρώ το πρόγραμμα έργων που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών στην Αχαΐα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Το σχέδιό της για δυναμική επανεκκίνηση των ναυπηγείων παρουσίασε η ΟΝΕΧ 



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 27 Νοεμβρίου 2022
InnoDays 2022 - Η Κρήτη της Γνώσης 
και της Παραγωγής

Περιφέρεια Κρήτης

30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμ-
βρίου 2022

6th Sustainability Summit for SE 
Europe and the Mediterranean

Economist Impact Events, SDSN 
Europe, SDSN Greece και EIT Climate- 
KIC Hub Greece

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

Η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών και Συ-
στημάτων, BAU 2023, θα πραγματοποιηθεί τις 17 έως τις 
22 Απριλίου 2023 σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκθεσια-
κού Οργανισμού Μονάχου, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην 
Ελλάδα και την Κύπρο από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Η δομή της έκθεσης και τα κύρια θέματα της παραμένουν τα 
ίδια.: «Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής», «προσιτό κόστος 

ζωής», «Πόροι και ανακύκλωση» και «Ψηφιακός μετασχη-
ματισμός». Στην θεματολογία παραμένει επίσης το νέο θέμα 
«Modular κατασκευή».
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
https://bau-muenchen.com/en/visitors/plan-your-visit/purchase-ticket/ 
Για πληροφορίες αναφορικά με την BAU: 
https://bau-muenchen.com/en/
www.german-fairs.gr

Οι εκλογές για τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων 
Ανωτάτων Σχολών -Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑ-
Σ-ΠΕΑ) θα διεξαχθούν πανελλαδικά την Κυριακή 27 Νοεμ-
βρίου 2022, από ώρα 9:00 – 20:00. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση σημειώνεται ότι: Οι συνάδελφοι της 
Αττικής θα ψηφίσουν στα γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).
Οι συνάδελφοι των Περιφερειών θα ψηφίσουν σε οποιοδήποτε 
από τα εκλογικά τμήματα της Περιφέρειάς τους που θα ανακοι-
νωθούν έγκαιρα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Προσοχή:  Οι συνάδελφοι ψηφίζουν μόνο στην Περιφέρεια 

στην οποία ανήκουν.
Ειδικά για τους συναδέλφους της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου 
(Κυκλάδες & Δωδεκάνησα) και Βόρειου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος 
& Σάμος), εκτός από τα εκλογικά κέντρα που θα υπάρχουν στην 
Περιφέρειά τους επιτρέπεται να ψηφίσουν και στην Αθήνα σε ει-
δική κάλπη. Επισημαίνουμε επίσης ότι οι συνάδελφοι που έχουν 
συνταξιοδοτηθεί παραμένουν ενεργά μέλη στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
με πλήρη δικαιώματα και βεβαίως με τα δικαιώματα του εκλέ-
γειν και εκλέγεσθαι.
http://www.sadas-pea.gr/

Το Διεθνές Μηχανολογικό Συνέδριο με θέμα τους κινητήρες  
«International Conference on Gears 2023» θα πραγματο-
ποιηθεί στις 13 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023. 
Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Γερμανικό Επιμελη-
τήριο Μηχανικών με την  υποστήριξη του ΤΕΕ και άλλων ση-
μαντικών εθνικών και διεθνών ενώσεων, και αναμένεται να 
συγκεντρώσει περισσότερους από 500 κορυφαίους ειδικούς 

από το χώρο της βιομηχανίας και της επιστήμης.
Παράλληλα θα διεξαχθούν τα παρακάτω συνέδρια:  
• Gear Production 2023
• High Performance Plastic Gears 2023
Οι νέες ημερομηνίες ανακοινώθηκαν : 
Η ημερομηνία υποβολής περιλήψεων λήγει αύριο 25 Νοεμβρίου.
http://www.vdi-gears.eu

ΕΚΘΕΣΗ BAU 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

INtErNAtIONAl CONfErENCE ON GEArs 2023

Εκδήλωση-συνάντηση εργασίας με θέμα «Η Επιστήμη των Πο-
λιτών στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων» θα πραγματοποιηθεί  
στο πλαίσιο του έργου Περιφερειακής Αριστείας του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Ορθολογική διαχείριση του νε-
ρού στην Π-ΑΜΘ μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών 
ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών» με ακρωνύμιο 
Eye4water, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και 
ώρα 09:30, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Ροδόπης.
Το αντικείμενο του έργου Eye4water αφορά στην ορθολογι-
κή διαχείριση λεκανών απορροής στην Περιφέρεια ΑΜΘ, και 
συγκεκριμένα του ποταμού Λίσσου,  στην μείωση του οικο-
λογικού αποτυπώματος στην ΑΜΘ και στην συνεισφορά της 
Κοινωνίας των Πολιτών.
Σκοπός  της συνάντησης  είναι η  ενημέρωση σχετικά με τα  
επιστημονικά ευρήματα του έργου και η καταγραφή των  από-
ψεων των  εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την  διατύπωση  
προτάσεων για την ορθολογική διαχείριση του ποταμού Λίσ-
σου.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης  
Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος Eye4Water :
https://eye4water.com/

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  «Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

https://duth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-171%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD187
https://www.vdiconference.com/event/international-conference-on-gears/
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«Έχουμε ένα συνεκτικό και κοστολογημένο αναπτυξιακό 
έργο για την Δυτική Ελλάδα, 80 και πλέον έργων υποδο-
μών, έργων με αναπτυξιακό πρόσημο και κοινωνικό χαρα-
κτήρα, που συγκροτεί το αφήγημα μας ότι η Πάτρα αξίζει να 
είναι η δυτική πύλη της χώρας προς την Ευρώπη» τόνισε 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη διευρυμένη 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στην Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδος, στην διάρκεια της οποίας έγινε η παρουσία-
ση του ολοκληρωμένου σχεδίου για την Πάτρα του 2030. 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα περισσότερα από 80 
έργα και παρεμβάσεις που υλοποιούνται, έχουν δρομο-
λογηθεί ή σχεδιάζονται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου 
σχεδίου για την Πάτρα του 2030 παρουσία πολυπληθούς 
κυβερνητικού κλιμακίου και του περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Την εκδήλωση συντόνισε ο 
υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.
«Είμαστε εδώ για να ακούμε την τοπική κοινωνία» υπο-
γράμμισε ο  κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι ενδεικτικό της 
σημασίας που δίδεται σε αυτό το σχέδιο είναι «η σημερινή 
παρουσία υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων 
και διοικητών οργανισμών. Κάτι που πιστοποιεί πως αντι-
λαμβανόμαστε τη λειτουργία του επιτελικού κράτους ως 
προς την άσκηση πολιτικών και ειδικώς αυτών που έχουν 
περιφερειακό χαρακτήρα».
Όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε στην σημασία 
της συνεργασίας με τις Περιφέρειες και τους τοπικού παρά-
γοντες «για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε αποδέκτες των 
δικών σας αγωνιών, των δικών σας προτεραιοτήτων, κα-
θώς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς τις τοπικές ιδιαιτερότη-
τες, και πρόσθεσε ότι είμαστε πάντοτε ανοικτοί σε προτάσεις 
παρατηρήσεις και επισημάνσεις ώστε το αυτό το σχέδιο να 
γίνει πιο ουσιαστικό και πιο περιεκτικό ως προς τα αποτελέ-
σματα τα οποία παράγει».
Ανέφερε ότι επιζητεί την συνεργασία με την τοπική αυτοδι-
οίκηση σε όλα τα επίπεδα, σημειώνοντας ότι «την έχουμε σε 
εξαιρετικό επίπεδο αυτή τη συνεργασία με την Περιφέρεια 
και θα ήθελα να την έχουμε και με τον Δήμο Πατρέων. Θέλω 

να τονίσω ότι ουδέποτε η Κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά 
είδαμε την αυτοδιοίκηση μέσα από κομματικές παρωπίδες 
και εύχομαι να ισχύει και το αντίστροφο».
«Η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να είναι δίκαιη» τόνισε 
ο πρωθυπουργός και χαρακτήρισε την Πάτρα μια πόλη με 
παραγωγική ιστορία, με δυναμική αστική τάξη, η οποία 
είχε παραπέσει τις τελευταίες δεκαετίες σε ουραγό σε ότι 
αφορά την ανάπτυξη. «Αυτό ερχόμαστε να διορθώσου-
με με το ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε 
σήμερα» επεσήμανε και σημείωσε: «Αποδίδουμε πολλή 
μεγάλη σημασία στο να κλείσουμε εκκρεμότητες που έρ-
χονται από το παρελθόν σε σχέση με τις υποδομές, όπως ο 
δρόμος Πατρών Πύργου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έργο που 
να αναδεικνύει στο μεγαλύτερο βαθμό τις παθογένειες του 
παρελθόντος αλλά και τη σύγκριση της προηγούμενης και 
της νυν κυβέρνησης, ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντι-
λαμβανόμαστε την παραγωγή δημόσιας πολιτικής».
Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «το έργο αυτό ήταν κατα-
δικασμένο να μην γίνει. Χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια 
του υπουργείου Υποδομών έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
εξασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σήμερα 
είμαστε απολύτως βέβαιο καθώς το έργο τρέχει με γρήγο-
ρους ρυθμούς ότι στο τέλος του 2025 το έργο θα παραδοθεί 
στους κατοίκους της περιοχής».
Όπως ανέφερε και στη διάρκεια της περιοδείας του προχθές 
ο πρωθυπουργός, στα δεκάδες δρομολογημένα και σχεδια-
ζόμενα έργα περιλαμβάνονται η κατασκευή νέου τμήματος 
για εμπορευματοκιβώτια στον νέο λιμάνι της Πάτρας και η 
κατασκευή σιδηροδρομικής σύνδεσης, ο τετραπλασιασμός 
της χωρητικότητας των υποδομών για αποθήκευση LNG 
στο νέο λιμάνι και η ανάπλαση εκτάσεων και αθλητικών 
εγκαταστάσεων στο παραλιακό μέτωπο Πάτρας - Ρίου.
Ακόμη, στον φάκελο των παρεμβάσεων έχουν ενταχθεί, με-
ταξύ άλλων, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο λιμάνι 
του Αιγίου με «πράσινα» πρότυπα, η κατασκευή μονάδας 
επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας επεξεργασίας 
βιοαποβλήτων, η ανάπτυξη περιφερειακού ερευνητικού 

κέντρου στη Δυτική Ελλάδα, η αναβάθμιση των δομών 
Υγείας της Πάτρας, η διεθνοποίηση του πανεπιστημίου της 
πόλης και η αποκατάσταση ιστορικών τοπόσημων, όπως το 
ρωμαϊκό ωδείο και το θέατρο «Απόλλων».
Τα έργα, όπως ανακοινώθηκε, θα καλύψουν το χρόνιο κενό 
σε υποδομές και θα δώσουν νέα ώθηση σε στρατηγικής 
σημασίας εμπορικές συνδέσεις, αφενός με το εξωτερικό 
και αφετέρου με την υπόλοιπη ελληνική αγορά χάρη στην 
αναβάθμιση των δυνατοτήτων της περιοχής σε ό,τι αφορά 
τις μεταφορές και τα logistics, ενώ παράλληλα η τοπική 
επιχειρηματικότητα και ο πρωτογενής τομέας θα επωφε-
ληθούν από την καλύτερη αξιοποίηση των δράσεων του 
πανεπιστημίου.
Το πλέγμα ενεργειών, που αφορούν την ανάπτυξη υποδο-
μών, την παιδεία, την υγεία, την ποιότητα ζωής και άλλες 
πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της ευρύτερης 
περιοχής, παρουσίασαν και ανέλυσαν η υπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υγείας Θά-
νος Πλεύρης, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, η αναπληρώτρια 
υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, οι υφυπουργοί Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Χρίστος Δήμας, ο υφυ-
πουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ο υφυπουργός Υποδο-
μών Γιώργος Καραγιάννης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, ο υφυπουργός Αθλητισμού 
Λευτέρης Αυγενάκης, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, η γενική 
γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάν-
δρα Σδούκου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Δη-
μήτρης Πολίτης. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι φορέων της 
ευρύτερης περιοχής και βουλευτές από τη Δυτική Ελλάδα.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις 
Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, ανέλυσε το πρόγραμμα 
έργων υποδομών που υλοποιούνται στην Αχαΐα, μιλώντας 
στην ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, 
που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
στην Πάτρα. 

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη «στην Αχαΐα βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε φάση υλοποίησης, μόνο από το υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών, έργα ύψους σχεδόν 2 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ...Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο κρίσιμων υποδομών που απαντούν σε προβλήματα 
δεκαετιών, βελτιώνουν την καθημερινότητα και βέβαια 

υπηρετούν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους» εξή-
γησε ο υφυπουργός Υποδομών.

Συνέχεια στη σελ 4
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Συνέχεια από σελ 3

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι με την ανάληψη του χαρτοφυλακί-
ου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «βρήκαμε 
όλα τα μεγάλα έργα μπλοκαρισμένα», υπογραμμίζοντας 
ότι «το πιο ‘μπλεγμένο’ έργο, αυτό με τα πιο σύνθετα και 
πιο περίπλοκα προβλήματα, δεν θα ήταν άλλο από την 
Πατρών- Πύργου». Ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα έργο 
«που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, ότι δεν θα τελείωνε 
ποτέ αν δεν είχαμε πάρει γενναίες αποφάσεις, αν δεν είχαμε 
πει στους πολίτες της Αχαΐας και της Ηλείας την αλήθεια. Αν 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είχε επέμβει 
ο ίδιος προσωπικά για να δώσει λύση σε αυτό το γόρδιο 
δεσμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». 
«Βέβαια, κάνουμε και κάτι που δεν έχει γίνει ξανά ως τώρα. 
Δεν μένουμε στο να περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο νέος 
αυτοκινητόδρομος αρχές του 2025. Δεν μπορούμε να ανε-
χθούμε άλλο φόρο αίματος σε αυτό τον επικίνδυνο δρόμο. 
Γι’ αυτό δημοπρατήσαμε και υλοποιούμε ένα έργο αρχικού 
προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, για στοχευμένες 
παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στην υφιστάμενη εθνική 
οδό, μέχρι να κατασκευαστεί η νέα» συνέχισε ο κ. Καραγιάν-
νης. Ταυτόχρονα, ξεκινά και το Πρόγραμμα Επεμβάσεων 
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ) ύψους 15 εκατομ-
μυρίων ευρώ στο υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο του νομού. 
Ακολούθως, ο κ. Καραγιάννης, αναφέρθηκε στην σιδη-
ροδρομική σύνδεση, κυρίως του λιμανιού της Πάτρας, με 

σύγχρονο τρένο υψηλών ταχυτήτων. 
«Πρόκειται για ένα έργο με τεράστια αναπτυξιακά οφέλη για 
την περιοχή, που και αυτό έχει περάσει από σαράντα κύμα-
τα. Κάποιοι ήρθαν και έταξαν στους πολίτες ένα φαραωνικό 
έργο. Ένα έργο με αστάθμιστες τεχνικές και πρακτικές δυ-
σκολίες, με υπέρογκο κόστος, χωρίς χρηματοδότηση. Εμείς, 
είπαμε για μια ακόμη φορά την αλήθεια» τόνισε. 
Αναλύοντας την στρατηγική που ακολούθησε το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε 
ότι «βρήκαμε τη χρυσή τομή ώστε και το τρένο να φτάσει 
στο λιμάνι, να υπογειοποιηθεί σε ολόκληρο τον βαρύ αστι-
κό ιστό σε μήκος 5,2 χλμ., να αποδοθούν στην πόλη 70 
στρέμματα αναπλάσεων και να εξασφαλιστεί η χρηματοδό-
τηση του, δηλαδή επιτέλους να υλοποιηθεί». Υπογράμμισε, 
μάλιστα, ότι «γι’ αυτό η πλειονότητα των κατοίκων της 
Πάτρας συντάσσεται με το σχέδιό μας και αντιλαμβάνεται 
το μέγεθος των θετικών προοπτικών που το έργο αυτό θα 
προσδώσει στην πόλη». 
«Αντίστοιχα, αναβαθμίζουμε την υφιστάμενη - σε πρώ-
τη φάση - σιδηροδρομική μετρική γραμμή από την Κάτω 
Αχαγιά, ώστε και το τρένο να φτάσει ως τον Πύργο, ενώ πα-
ράλληλα προχωράμε και τις διαδικασίες για την επέκταση 
του οδοντωτού στην Αγία Λαύρα, ένα σημαντικό έργο ανά-
δειξης της πολιτισμικής και ιστορικής μας παρακαταθήκης» 
πρόσθεσε ο υφυπουργός Υποδομών.  
Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, «μέσα σε 3 χρόνια, λύσαμε 
εκκρεμότητες δεκαετιών για τα μεγάλα οδικά και σιδηρο-

δρομικά έργα της Αχαΐας και ταυτόχρονα, βάλαμε μπρος 
μια σειρά ακόμα από υποδομές που επίσης έχει ανάγκη ο 
τόπος». Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται, όπως είπε 
ο υφυπουργός Υποδομών, «έργα για τη λειτουργία του δι-
κτύου ύδρευσης, αφού προηγουμένως ολοκληρώσαμε την 
κατασκευή του Φράγματος Πείρου- Παραπείρου, καθώς 
και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, ύψους 44 εκατομ-
μυρίων ευρώ».  
Ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε και σε σημαντικά κτιριακά 
έργα που υλοποιούνται «όπως η ενεργειακή αναβάθμιση 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, του Γενι-
κού Νοσοκομείου ‘Άγιος Ανδρέας’, του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αιγίου, αλλά και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας». 
«Όλα αυτά τα έργα αυτά που υλοποιούμε, αποδεικνύουν 
έμπρακτα και τον εξέχοντα ρόλο της Αχαΐας στις προτεραι-
ότητες του κυβερνητικού σχεδιασμού. Είναι ένα άλμα ανά-
πτυξης άμεσο, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, 
αλλά και μακροπρόθεσμο. Γιατί με τα έργα αυτά η Πάτρα 
και ολόκληρη η περιοχή θα μπει στην επόμενη δεκαετία, 
έχοντας νέα όπλα στην φαρέτρα της. Καλύτερη ποιότητα 
ζωής για τους κατοίκους της. Περισσότερες και καλά αμει-
βόμενες θέσεις εργασίας. Ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα 
με ταχύτερες και πιο αξιόπιστες μεταφορές. Ελκυστικότερο 
τουριστικό προϊόν. Και βέβαια με υποδομές ικανές να την 
αναδείξουν ως μια από τις σημαντικότερες πολύ-τροπικές 
πύλες εισόδου-εξόδου της Δυτικής Μεσογείου» είπε κατα-
λήγοντας ο κ. Καραγιάννης. 

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την έναρξη των εργασι-
ών αποκατάστασης και ανάδειξης του παραθαλάσσιου 
τμήματος των ενετικών τειχών Ηρακλείου, αποτελεί η 
Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, προϋ-
πολογισμού 2.062.500 ευρώ, η οποία υπεγράφη από την 
υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, τον 
περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον δήμαρχο 
Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό και τον διευθύνοντα σύμβου-
λο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Μηνά Παπαδάκη.

Όπως πληροφορεί ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, σκοπός της 
Προγραμματικής Σύμβασης είναι η αποκατάσταση του 
τμήματος του παραθαλάσσιου τείχους του Ηρακλείου, από 
τον Κόλπο του Δερματά (ανατολικά) έως την Πλατεία 18 
Άγγλων (δυτικά) και την ένωσή του με τον προσήνεμο μόλο 
προς το ενετικό φρούριο Roca a mare (Κούλες), η άρση της 
επικινδυνότητας και η θωράκισή του έναντι του σφοδρού 
κυματισμού του Κρητικού Πελάγους. Με αυτήν, καθορίζο-
νται οι όροι συνεργασίας των φορέων, για την απρόσκοπτη 

υλοποίηση του ενταγμένου στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» 
έργου, από τον Δήμο Ηρακλείου.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το έργο, που χρηματοδοτείται 
εξ ολοκλήρου από το Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, αποτελείται από 3 υποέργα, ένα από τα οποία 
υλοποιείται από τον Δήμο Ηρακλείου, ενώ τα άλλα δύο από 
τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Στο μεταξύ, σύμβαση με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ για 
την υλοποίηση του έργου οδικής ασφάλειας «Διαγράμμιση 
και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου» υπέγραψε 
χθες ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
To έργο προβλέπει την τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύ-
βδινων στηθαίων ασφαλείας, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 
ΠΕΗ. Οι ακριβείς χιλιομετρικές θέσεις των επεμβάσεων 
θα επιλεχθούν και θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα 

υπηρεσία. Προβλέπεται επίσης η συντήρηση και η αντι-
κατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης στο οδικό 
δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου, διαγράμμιση οδοστρώματος 
καθώς και τοποθέτηση μεταλλικών ανακλαστήρων. Επίσης 
θα γίνει αποξήλωση παλαιών ή κατεστραμμένων προς αντι-
κατάσταση στηθαίων ασφαλείας. Στόχος του έργου, όπως 
επισημάνθηκε, είναι να αυξηθεί η ασφάλεια του οδικού δι-
κτύου, η προστασία των διερχόμενων αυτοκινήτων για την 
ελαχιστοποίηση ατυχημάτων.

Στην υπογραφή της σύμβασης από τον κ. Αρναουτάκη 
παρόντες ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συ-
ριγωνάκης, ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας 
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
Γιώργος Μαΐδης και η προϊσταμένη του τμήματος συγκοι-
νωνιακών έργων Π.Ε. Ηρακλείου Χαρά Τριαματάκη.

Σύμβαση 900.000 ευρώ για τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και διαγραμμίσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Ολοκληρώθηκαν χθες στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας 
οι εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που 
πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου 
Βόλου, με την παρουσία δεκάδων δημάρχων από όλη την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Μεταξύ των ομιλητών χθες ήταν και 
ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, 
αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης 
από Φυσικές Καταστροφές, ο οποίος ανέπτυξε την θεματική 
ενότητα «Η τοπική αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο της πολιτικής 
προστασίας».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ομιλία του ο κ. Τριαντό-
πουλος αναφέρθηκε στη στρατηγική της κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση των παραγόντων που τροφοδοτούν την 
κλιματική κρίση, αλλά και στη θεραπεία των συνεπειών της, 
ενώ εστίασε στα έργα αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές 
και δίκτυα μετά από μία φυσική καταστροφή, αλλά και στον 
σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό τόνισε ότι «πρόκειται για ένα κρίσιμο 
πεδίο που αφορά όλους μας και εμπλέκει πολλούς από εμάς σε 
ένα πλαίσιο συνεργασίας, ειδικά με τους δήμους. Είναι η πολι-
τική προστασία και η διαχείριση των κινδύνων από φυσικές 
καταστροφές. Είναι ένα κρίσιμο πεδίο, στο οποίο η παρούσα 
κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της και υπό τις οδηγίες 
του πρωθυπουργού, έχει δώσει μεγάλη έμφαση, μέσα από 
πολιτικές, δράσεις και θεσμικές παρεμβάσεις».
Ο κ. Τριαντόπουλος πρόσθεσε ακόμη ότι «μπορεί κανείς να 
αναλογιστεί πού ήταν ξεχασμένη η παλιά Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας και να κάνει σύγκριση με το υπουργείο 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ένα νέο υπουρ-
γείο με αρμοδιότητες, με ξεκάθαρες διαδικασίες συντονισμού, 
με άμεσες δράσεις, και με συνέργειες με όλους τους εμπλεκό-
μενους, δηλαδή με τις περιφέρειες, με τους δήμους, αλλά και 
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, στις οποίες προστίθενται και νέες, 
όπως οι δασικές υπηρεσίες και τα δασαρχεία. Αυτός είναι και 
ο ένας από τους τρεις συν ένα πυλώνες της στρατηγικής της 
κυβέρνησης σε αυτό το νέο περιβάλλον. Η πρόληψη, η ετοι-
μότητα και η ικανότητα της άμεσης αντιμετώπισης των κινδύ-
νων αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατη-
γικής της κυβέρνησης απέναντι στους κινδύνους και στις νέες 
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την κλιματική κρίση. 
Με τους άλλους πυλώνες να είναι φυσικά, η προώθηση της 
πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και η αποτελεσματι-
κή διαχείριση των δυσμενών καταστάσεων που διαμορφώ-
νονται σε μία περιοχή μετά από μία φυσική καταστροφή. Αυτό 
που εμπερικλείεται στην έννοια της κρατικής αρωγής. Η μέρι-
μνα, βέβαια, για τις περιοχές αυτές, τόσο σε βραχυπρόθεσμο 
ορίζοντα όσο όμως, πολλές φορές, και σε πιο μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα, με έμφαση στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας».
Στη συνέχεια ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αναφέρ-
θηκε στο έργο που έχει γίνει και τόνισε: «Θέλω να σταθώ στις 
παρεμβάσεις και στα έργα αποκατάστασης υποδομών και 
δικτύων μετά από μία φυσική καταστροφή. Έργα αποκατά-
στασης με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της ανθεκτικότητας 
και της απάντησης στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης. 
Έργα, με έκτακτη κρατική χρηματοδότηση από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσα από τα αρμόδια υπουργεία, 
κυρίως προς δήμους και περιφέρειες. Έργα υποδομών πιο 
ανθεκτικά, καλύτερα και βελτιωμένα σε σχέση με αυτά πριν 
τη φυσική καταστροφή. Έργα αντιπυρικής προστασίας, αλλά 
και αντιδιαβρωτικών παρεμβάσεων την επομένη μιας πυρ-
καγιάς. Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, απαντώντας σε 
παραλείψεις δεκαετιών και γνωστές σε όλους μας πολεοδομι-
κές και χωροταξικές στρεβλώσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που 
μετά από ένα ακραία καιρικό φαινόμενο εντοπίζουμε αυτές τις 
δομικές, τις διαχρονικές στρεβλώσεις: κανάλια αντιπλημμυρι-
κής προστασίας που καταλήγουν σε τοίχους σπιτιών. Κοινό-
τητες χτισμένες σε χώρους που παλαιότερα υπήρχαν ποτάμια, 
με τη γέφυρα να είναι πάνω από τα σπίτια των κοινοτήτων 
αυτών. Παραλιακά μέτωπα καλυμμένα από κτίσματα, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιθώριο και χώρος εκτόνωσης 
των πλημμυρικών πιέσεων. Δρόμοι πάνω σε ρέματα με έργα 
πλημμυρικής εκτόνωσης βασισμένα στα κλιματικά δεδομένα 
προηγούμενων δεκαετιών. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε 
τέτοιες εικόνες, από δομικές παθογένειες που έρχονται από 
το παρελθόν. Σε αυτές τις δομικές παθογένειες ερχόμαστε 
να απαντήσουμε με έργα, δυστυχώς, μετά από ένα ακραίο 
καιρικό φαινόμενο, μετά από μία φυσική καταστροφή. Και 
πρόκειται για έργα που δρομολογούνται και υλοποιούνται σε 
συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες. Έργα με ση-
μαντική δημοσιονομική επίπτωση, που αποτυπώνει την αλ-
λαγή στη φιλοσοφία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη και, φυσικά, απέχει παρασάγγας από 
ό,τι γινόταν κατά το παρελθόν».
Ακολούθως ο κ. Τριαντόπουλος είπε ότι «από το υπουργείο 
Εσωτερικών, την περίοδο 2015-2018, η έκτακτη χρηματοδό-
τηση -οι εντάξεις έργων- προς τους δήμους διαμορφώθηκε 
στα 85,5 εκατ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2019-2022 ανέρχεται 
έως τώρα στα 277 εκατ. ευρώ και θα ξεπεράσει τα 300 εκατ. 
ευρώ. Από το υπουργείο Υποδομών, την περίοδο 2017-2018 
τα έργα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές ανήλθαν 
στα 94 εκατ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2019-2021 έφτασαν τα 
267 εκατ. ευρώ. Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, την περίοδο 2015-2018, η έκτακτη χρηματοδότηση προς 
τις περιφέρειες -εντάξεις για έργα αποκατάστασης- διαμορ-
φώθηκε στα 376 εκατ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2019-2022 

έφτασε τα 979 εκατ. ευρώ. Και σε αυτά θα πρέπει να συνυπο-
λογίσουμε τα 35 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, 
καθώς και τα 9,4 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για μελέτες και έργα αποκατάστασης μετά 
από φυσικές καταστροφές. Έτσι, το σύνολο των σχετικών 
εντάξεων την περίοδο 2015-2018 έφτασε 557 εκατ. ευρώ, 
ενώ την περίοδο 2019-2022 ξεπέρασε το 1,5 δισ. ευρώ και 
αυξάνεται. Έκτακτες χρηματοδοτικές εντάξεις για έργα απο-
κατάστασης, αλλά και πρόληψης, δίνοντας έμφαση στην 
ανθεκτικότητα και την ανταπόκριση στα νέα δεδομένα της 
κλιματικής κρίσης. Έργα, κυρίως, προς τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Και σε όλα αυτά δεν έχουμε συνυπο-
λογίσει και τις δαπάνες που δεν αφορούν έργα, αλλά αποζημι-
ώσεις προς επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγρότες μετά από ένα 
ακραίο καιρικό φαινόμενο, μετά από μία φυσική καταστροφή. 
Εάν το κάνουμε, το ποσό αυξάνεται ακόμα περισσότερο».
Επίσης, ο κ. Τριαντόπουλος σημείωσε ότι «μόνο το 2021 η συ-
νολική δημοσιονομική επίπτωση -για έργα και αποζημιώσεις- 
ξεπέρασε το 1,3 δισ. ευρώ. Θεώρησα αναγκαίο να μιλήσουμε 
για όλα αυτά τα ποσοτικά δεδομένα, για να αποτυπωθεί η νέα 
κυβερνητική φιλοσοφία και η μεγάλη προσπάθεια που έχει 
γίνει όλη αυτή την περίοδο, σε μία δύσκολη εποχή, σε μία 
εποχή που χαρακτηρίζεται από νέες προκλήσεις. Προκλήσεις 
που σχετίζονται και με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και 
τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και οι οποίες έχουν δη-
μιουργήσει νέα δεδομένα τόσο στο πεδίο της πρόληψης και 
της πολιτικής προστασίας, όσο όμως και στο πεδίο της διαχεί-
ρισης των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους. 
Απέναντι στα νέα δεδομένα, η κυβέρνηση ανταποκρίνεται 
υπεύθυνα, με έργα, πολιτικές και θεσμικές αλλαγές. Αφενός 
για να ενισχυθεί η θωράκιση και ανθεκτικότητα της χώρας και 
των τοπικών κοινωνιών απέναντι στους κινδύνους φυσικών 
καταστροφών. Αφετέρου για να στηρίξει και να σταθεί δίπλα 
στις περιοχές και τους πολίτες που υπέστησαν τις δυσμενείς 
συνέπειες των φυσικών καταστροφών. Η τοπική αυτοδι-
οίκηση είναι φυσικά αναπόσπαστος κρίκος όλης αυτής της 
διαδικασίας. Είναι σύμμαχος. Είναι στενός συνεργάτης. Είναι 
μέρος της νέας στρατηγικής. Με έργα και παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. Με ενεργό ρόλο 
στις διαδικασίες κρατικής αρωγής».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος 
ανέφερε ότι «η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και 
αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Και σε όλη 
αυτή την πορεία προχωράμε μαζί με την τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Σε συνεργασία και με κοινή προσπάθεια».

ΣΤΟ 1,3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ 2021 Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
Χ. Τριαντόπουλος: Με έργα και θεσμικές αλλαγές ενισχύεται η θωράκιση και η ανθεκτικότητα της χώρας και των τοπικών κοινωνιών 
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Τα σχέδια της ONEX για τη δυναμική επανεκκίνηση των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας αφού επικυρωθεί το σχέδιο εξυγίανσης 
από τα αρμόδια δικαστήρια, παρουσίασε ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Πάνος Ξενοκώστας 
σε συνάντησή του με εκπροσώπους του Τύπου, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτή τη στιγμή στο ναυπηγείο κάνουμε αποτυπώσεις με 
τη συνδρομή και των εργαζομένων, προκειμένου μετά την 
απόφαση του δικαστηρίου να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα, 
ενώ εκτιμώ ότι θα είμαστε σε πλήρη λειτουργία να μπορέ-
σουμε να δεχθούμε πλοία μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου του 
2023, είπε ο κ. Ξενοκώστας.
Επεσήμανε ότι η ONEX μπαίνει δυναμικά στα ναυπηγεία της 
Ελευσίνας, καθώς έχει δώσει ήδη τα εχέγγυα από το ναυ-
πηγείο του Νεωρίου, για το οποίο, όπως πρόσθεσε, έως το 
2022 είχαν ολοκληρωθεί 350 επισκευές πλοίων, ενώ είχαν 
καταβληθεί 10 εκατ. ευρώ σε αποπληρωμές και οφειλές ερ-
γαζομένων και άλλα 5 εκατ. ευρώ σε οφειλές εφορίας ΙΚΑ και 
τράπεζες.
Τόνισε ότι περισσότερα από 100 εκατομμύρια ήρθαν από 
δεξαμενισμούς πλοίων για επισκευές στο Νεώριο ενώ έχουν 
γίνει συνολικά επενδύσεις περίπου 20 εκατ. ευρώ για την ανα-
βάθμιση των υποδομών του.
Είπε, εξάλλου, ότι το Δεκέμβριο τη Σύρο σε συνεργασία με τη 
cisco και την περιφέρεια σε ένα άλλο κτίριο θα δημιουργηθεί 
Κέντρο Θαλάσσιας Καινοτομίας ενώ το Φεβρουάριο θα προ-
χωρήσει σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας η ίδρυση 
σχολής νέων εργατοτεχνιτών, προαναγγέλλοντας ότι κάτι 

ανάλογο θα γίνει και στο ναυπηγείο της Ελευσίνας.   
Χρηματοδότηση για τα ναυπηγεία Ελευσίνας
Ο CEO της ΟΝΕΧ είπε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάναμε 
στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, ήταν η εξασφάλιση στήριξης 
χρηματοδότησης με 102 εκατ. ευρώ με τη μορφή δανείου 
και με τη δυνατότητα μετατροπής του, μετά από συμφωνία 
με την Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC, ενώ ανέφερε 
ότι υπάρχουν και ίδια κεφάλαια του ομίλου που δύναται να 
αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες, σε δεύτερη φάση.
Πρόσθεσε ότι για να μπορέσει να επιτευχθεί η συμφωνία με τη 
DFC θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές στον αμερικανικό νόμο που 
ψηφίστηκε και από τους ρεπουμπλικάνους και του δημοκρα-
τικούς, για να μπορούν να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις για 
συγκεκριμένες επενδύσεις στην Ελλάδα καθώς η χώρα μας 
δεν ήταν έως σήμερα επιλέξιμη.
«Γνωρίζουμε τη δουλειά απέναντι σε ένα περιβάλλον που τα 
τελευταία χρόνια μεταμορφώνεται και γίνεται φιλικό αλλά δεν 
είναι αυτό που λένε ανοίγει τις πόρτες και σου λέει να καθίσεις» 
τόνισε ο κ. Ξενοκώστας.
Εκτίμησε ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ONEX στα 
ναυπηγεία στη Σύρο θα είναι 10 φορές περισσότερες για τα 
ναυπηγεία της Ελευσίνας αφού πολλές άδειες έχουν λήξει.   
Συνεργασία με τον ιταλικό όμιλο fincantieri
«Πάμε να φτιάξουμε ένα ναυπηγείο στο οποίο θα μπορούμε 
να κάνουμε επισκευές τουλάχιστον 200 πλοίων όλων των 
τύπων το χρόνο, με μεγάλο focus στα ενεργειακά και τις επι-
σκευές στην εμπορική ναυτιλία» είπε ο πρόεδρος του ομίλου 
ONEX Πάνος Ξενοκώστας. Ανέφερε ότι δεν είναι τυχαίο ότι η 

DFC, επί της ουσίας έχει συμφωνήσει με την εμπορική εταιρεία 
του ομίλου(ONEX ELEFSIS Shipyards Industries), και έχει πει-
στεί και πιστέψει ότι τη δουλειά μας την ξέρουμε και παίρνει το 
ρίσκο με λεφτά των αμερικανών φορολογούμενων.
«Εμείς προχωράμε με ένα συγκεκριμένο πλάνο με αυτό που 
έχουμε να κάνουμε τη ναυτιλία, αλλά επειδή στα ναυπηγεία 
της Ελευσίνας βρήκαμε και ένα αμυντικό κομμάτι που λει-
τουργούσε για πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει ενταχθεί στα 
πλάνα μας» ανέφερε ο ίδιος.
Στο σχέδιο εξυγίανσης τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση 
ούτε έμμεση ούτε άμεση για κάποιο συμβόλαιο με το πολεμικό 
ναυτικό αλλά εμείς θέλουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίας 
μας αφού αυτές μας ζητηθούν από το πολεμικό ναυτικό και 
είναι τιμή μας, είπε.
Ανέφερε εξάλλου ότι η ONEX σαν όμιλος πλέον των ναυπηγεί-
ων Ελευσίνας έχει ενώσει τις δυνάμεις της με τον ιταλικό όμιλο 
fincantieri που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία 
της Ευρώπης και από τα τέσσερα μεγαλύτερα στον κόσμο.
Πρόσθεσε ότι σε συνεργασία με τον ιταλικό κολοσσό υπάρ-
χουν πολλές καλές σχεδιάσεις και ο όμιλος έχει συμφωνήσει 
εφόσον πάρει κάποιο πρόγραμμα κορβετών, οι τρεις να χτι-
στούν οι στην Ελλάδα.
Η συνεργασία με τη ficanterri δεν αρχίζει και δεν τελειώνει 
μόνο σε ένα πρόγραμμα, το ναυπηγείο έχει στόχο να μεγαλώ-
σει το αμυντικό κομμάτι διεθνώς και να είναι ικανό να μπορεί 
να προσφέρει κατασκευαστικές πλατφόρμες στην παγκόσμια 
αγορά τόνισε κ. Ξενοκώστας.

Υπεγράφη χθες, 23 Νοεμβρίου, η συμφωνία για την απόκτη-
ση μετοχών των εταιρειών Γέφυρα ΑΕ και Γέφυρα Λειτουργία 
ΑΕ, συνολικής αξίας 16,6 εκατ. ευρώ, μεταξύ της εταιρείας 
Άκτωρ Παραχωρήσεις του ομίλου Ελλάκτωρ και της Άβαξ ΑΕ, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση των 
ποσοστών 5,69% της Γέφυρα ΑΕ και 6,35% της Γέφυρα Λει-
τουργία ΑΕ από την Άβαξ στην Άκτωρ Παραχωρήσεις, η συμ-
μετοχή της οποίας ανέρχεται πλέον σε 27,71% και 29,48% 
αντίστοιχα. 
«Η επένδυση αυτή που ενισχύει κατά 12,4% τη συμμετοχή 
της εταιρείας στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, πιστοποιεί την 

επιχειρησιακή στρατηγική ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου 
της Άκτωρ Παραχωρήσεις σε μεγάλα έργα της Περιφέρειας. 
Στόχος είναι η ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση των 
οδικών αξόνων και υποδομών, η προώθηση και διασφάλιση 
της ποιότητας διασύνδεσης της χώρας και της ανάπτυξης του 
περιφερειακού ιστού καθώς και η βελτιστοποίηση της ποιό-
τητας ζωής των τοπικών κοινωνιών» σημειώνεται στην ίδια 
ανακοίνωση. 
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ελλάκτωρ, Ε. Μπουλού-
τας δήλωσε σχετικά: «Στρατηγικός στόχος του ομίλου, αξιο-
ποιώντας τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία του, είναι 
η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου 

του σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, επενδύοντας 
σε έργα προστιθέμενης οικονομικής, κοινωνικής αλλά και πε-
ριβαλλοντικής αξίας δημιουργώντας παράλληλα συνέργειες 
με τους υπόλοιπους κλάδους του ομίλου. Διαθέτοντας πλει-
οψηφική συμμετοχή στους αυτοκινητοδρόμους της Αττικής 
Οδού και του Μορέα αλλά και διατηρώντας σημαντικά πο-
σοστά στους αυτοκινητοδρόμους Ολυμπία Οδός και Αυτοκι-
νητόδρομος Αιγαίου, η αύξηση συμμετοχής του στη Γέφυρα 
Ρίου - Αντιρρίου ενδυναμώνει το αποτύπωμα του κλάδου 
παραχωρήσεων του ομίλου στα μεγάλα έργα παραχώρησης 
της χώρας».

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Το σχέδιό της για δυναμική επανεκκίνηση των ναυπηγείων παρουσίασε η ΟΝΕΧ  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
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Έντονη αντιπαράθεση για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αε-
ρίου, αναμένεται στο αυριανό έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας στις 
Βρυξέλλες, στο οποίο η ελληνική πλευρά προσέρχεται αποφασι-
σμένη να πιέσει και να δημιουργήσει συμμαχίες για ένα πλαφόν 
κάτω από τα 200 ευρώ/ Mwh.
«Στο αυριανό Συμβούλιο Ενέργειας πάμε να επιβεβαιώσουμε 
ότι υπάρχει πλειοψηφία ικανή να τεθεί ένα πλαφόν κάτω από τα 
200 ευρώ στην τιμή του φυσικού αερίου και όχι στα παράλογα 
επίπεδα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δήλωσε χθες, ο 

Υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας από τις Βρυξέλλες, όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Επιδίωξη της Ελλάδας είναι να υιοθετηθούν και οι δύο κανονι-
σμοί μαζί (κανονισμός αλληλεγγύης και κανονισμός διόρθωσης 
τιμών) και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις απαραί-
τητες συμμαχίες», τόνισε ο Έλληνας Υπουργός, ο οποίος χαρα-
κτήρισε «μη ικανοποιητική» την πρόταση της Επιτροπής για ένα 
«μηχανισμό διόρθωσης» στα 275 ευρώ/ Mwh.
«Το όριο που προτείνει η Επιτροπή δε διασφαλίζει ότι θα μειωθούν 

οι τιμές του φυσικού αερίου, άρα δεν πετυχαίνει το στόχο του που 
είναι η μείωση των τιμών», τόνισε ο Κ. Σκρέκας, σημειώνοντας ότι 
η Ελλάδα υποστηρίζει ένα πλαφόν μεταξύ 150-200 ευρώ.
Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, εκτός από την 
Ελλάδα, τουλάχιστον ακόμα έξι χώρες (Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία, 
Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία) υποστηρίζουν το πλαφόν στην 
τιμή του φυσικού αερίου να θεσπιστεί κάτω από τα 200 ευρώ. 
Η διαπραγμάτευση για το ενεργειακό ζήτημα συνεχίζεται σήμερα 
σε επίπεδο Μόνιμων Αντιπροσώπων της ΕΕ.

Ανατέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ στην Hellenic Cables, η υποβρύχια 
ηλεκτρική διασύνδεση Λαύριο-Σέριφος και Σέριφος-Μήλος στο 
πλαίσιο της δ’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτι-
κό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικού μήκους 
170 χλμ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, 
το έργο «με το κλειδί στο χέρι» («turnkey») περιλαμβάνει τη με-
λέτη, παραγωγή και προμήθεια των χερσαίων και υποβρυχίων 
καλωδίων υψηλής τάσης 150 kV καθώς και των παρελκομένων 
εξαρτημάτων, την εγκατάσταση, πόντιση και προστασία των 
χερσαίων και υποβρυχίων καλωδίων, την πραγματοποίηση των 

αναγκαίων συνδέσεων και τερματισμών καθώς και την πραγμα-
τοποίηση των τελικών δοκιμών μετά την εγκατάσταση. Η σχετική 
σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2022 μετά την ολο-
κλήρωση των νόμιμων προσυμβατικών διαδικασιών.
Το έργο που θα ενσωματώσει ενεργειακά τη Μήλο και τη Σέριφο 
στο ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντάσ-
σεται στην τέταρτη και τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυ-
κλάδων και θα ολοκληρωθεί το 2024.
Με τη λειτουργία της, η νέα διασύνδεση θα αναβαθμίσει σημα-
ντικά την ποιότητα ηλεκτροδότησης σε ακόμη επτά (7), άμεσα 
και έμμεσα διασυνδεόμενα, νησιά των Κυκλάδων (Φολέγανδρος, 

Μήλος, Σέριφος, Ίος, Κίμωλος, Σίφνος και Κύθνος) καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του χρόνου ενώ θα επιτρέψει τη σταδιακή απόσυρση των 
ρυπογόνων και παλαιάς τεχνολογίας σταθμών ηλεκτροπαραγω-
γής που λειτουργούν μέχρι σήμερα στη Μήλο και τη Σέριφο.
Η υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστα-
σης των καλωδίων, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 28 μηνών 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα καλώδια θα κατα-
σκευαστούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Hellenic Cables 
στην Κόρινθο.

Πρωτοκολλήθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου η έγκριση που 
απεστάλη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αφορά στην υπογραφή 
προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, προκειμένου να 
υλοποιηθεί το έργο της μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος από 
την ακτή της Πλάκας προς την Σπιναλόγκα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για μία προσπάθεια που 
εξελίσσεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όπως εξήγησε ο δήμαρχος 
Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός, ενώ απαιτήθηκε το χρονικό 
διάστημα των πέντε μηνών, για να ολοκληρωθούν οι τυπικές δια-
δικασίες και να έρθει η σχετική έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Μάλιστα όπως ο ίδιος έκανε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα σε 

συνεννόηση με την ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου θα υπο-
γραφεί η προγραμματική σύμβαση, ενώ σε διάστημα δύο ετών 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο, δεδομένου ότι η ΔΕΔΔΗΕ 
έχει ήδη προχωρήσει στην σύνταξη των απαραίτητων μελετών.
Επιπλέον, εξελίσσεται - όπως είναι γνωστό - η διαδικασία εκ νέου 
ανάθεσης σε ειδική μελετήτρια, μελέτης για το σωστό φωτισμό της 
Σπιναλόγκας με στόχο την ανάδειξη του μνημείου.
Την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την ενημέρωση του δη-
μάρχου Αγίου Νικολάου, προγραμματίζεται συνάντηση με τα στε-
λέχη της ΔΕΥΑΑΝ, αφού ήδη έχει παραδοθεί η μελέτη μεταφοράς 
νερού από την Πλάκα στην Σπιναλόγκα.

Αναφορικά με την κατασκευή compact βιολογικού καθαρισμού 
στην Σπιναλόγκα, ο κ. Ζερβός ενημέρωσε ότι το έργο θα είχε ήδη 
δημοπρατηθεί, ωστόσο δεν έχει λογική - όπως εξήγησε - να εγκα-
τασταθεί η συγκεκριμένη υποδομή, εάν δεν μεταφερθεί το ρεύμα 
και το νερό στο νησί.
Να σημειωθεί ότι η Δημοτική Αρχή, την παρούσα περίοδο με 
αφορμή την συμπλήρωση των βασικών υποδομών του νησιού, 
βρίσκεται στην διαδικασία αναζήτησης 400 χιλ. ευρώ (εγκεκριμέ-
νη μελέτη ΚΑΣ), για την ανακατασκευή και επέκταση του μώλου 
της Σπιναλόγκας που εξυπηρετεί κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό 
επισκεπτών.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι η αντίδραση 
της ισπανικής κυβέρνησης η οποία κατηγόρησε χθες την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ότι «κοροϊδεύει τον κόσμο» με την πρόταση της 
για προσωρινό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, διαβε-
βαιώνοντας ότι η Μαδρίτη «θα αντιταχθεί σθεναρά».
«Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί μια 
πρόταση και, την τελευταία στιγμή, μας παρουσιάζει αυτήν την 
πρόταση, η οποία δεν είναι πρόταση» είπε στους δημοσιογρά-
φους η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Τερέσα Ριμπέρα, 
χαρακτηρίζοντας «αστειότητα» τον μηχανισμό που επιθυμούν 
οι Βρυξέλλες. «Αυτό που θα προκαλέσει η πρόταση αυτή είναι το 
αντίθετο από το ζητούμενο: θα προκαλέσει σημαντική αύξηση 
της τιμής, θα θέσει σε κίνδυνο όλες τις πολιτικές χαλιναγώγησης 
του πληθωρισμού», συνέχισε η υπουργός, κατηγορώντας την 

Κομισιόν ότι «κοροϊδεύει τον κόσμο».
Η Επιτροπή πρότεινε την Τρίτη έναν προσωρινό μηχανισμό με 
τον οποίο θα τίθεται ανώτατο όριο στην τιμή χονδρικής του φυ-
σικού αερίου, όμως υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να 
πειστούν οι χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη αυτό 
το μέτρο. «Ξέρω ότι υπάρχει αγανάκτηση στις περισσότερες 
χώρες μέλη» για την πρόταση αυτή, είπε η Ριμπέρα, τονίζοντας 
ότι η Μαδρίτη «θα αντιταχθεί σθεναρά» στον μηχανισμό αυτόν, 
στην αυριανή σύνοδο των υπουργών Ενέργειας. «Η Κομισιόν 
θα ακούσει πολύ σκληρά πραγματα εκ μέρους της μεγάλης 
πλειονότητας των υπουργών», πρόσθεσε, καλώντας τις Βρυ-
ξέλλες «να υποβάλουν μια σοβαρή πρόταση». «Σε διαφορετική 
περίπτωση, απλώς θα πάψουμε να στηρίζουμε τις προτάσεις 
της Κομισιόν σε άλλα θέματα που μπορεί να είναι σημαντικά για 

αυτήν», προειδοποίησε.
Ο μηχανισμός που προτείνουν οι Βρυξέλλες ορίζει ότι θα τίθεται 
πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου εφόσον ξεπερνά για δύο 
συνεχόμενες εβδομάδες τα 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτό 
συνέβη φέτος μόνο μία φορά, στα τέλη Αυγούστου, όταν η τιμή 
έφτασε για ένα μικρό χρονικό διάστημα τα 350 ευρώ, την περί-
οδο που οι «27» προσπαθούσαν να γεμίσουν τις αποθήκες τους 
ενόψει του χειμώνα. Σήμερα η τιμή κυμαίνεται γύρω στα 120 
ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Μια εκπρόσωπος της Κομισιόν που ρωτήθηκε από το Γαλλικό 
Πρακτορείο παραδέχτηκε ότι, με βάση τις προϋποθέσεις που 
θέτει ο μηχανισμός, δεν θα είχε τεθεί σε ισχύ τον Αύγουστο, κα-
θώς το ανώτατο όριο των 275 ευρώ δεν ξεπεράστηκε για δύο 
συνεχόμενες εβδομάδες.

ΝΕΑ «ΜΑΧΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Κ. Σκρέκας: Πάμε για ένα πλαφόν κάτω από τα 200 ευρώ στην τιμή του φυσικού αερίου 
Αντιδράσεις προκαλεί το υψηλό όριο που πρότεινε η Κομισιόν

HEllENIC CABlEs: ΑΝΑΛΑΜβΑΝΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟβΡΥΧΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΛΑΥΡΙΟ-ΣΕΡΙΦΟΣ ΚΑΙ ΣΕΡΙΦΟΣ-ΜΗΛΟΣ

ΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

Ισπανία: Η Κομισιόν «κοροϊδεύει τον κόσμο» με την πρότασή της    
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Πόρους ύψους 1,44 δισ. ευρώ προβλέπει το πρόγραμμα του νέου 
ΕΣΠΑ για τη χρονική περίοδο από το 2021 ως το 2027, γεγονός 
που, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολο Τζιτζικώστα, το καθιστά ως τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή 
παρέμβαση που έγινε ποτέ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την πρώτη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ την Τρίτη, ο κ. Τζι-
τζικώστας γνωστοποίησε ότι σε αυτό το νέο πρόγραμμα, αν και 
εγκρίθηκε πρόσφατα, η Περιφέρεια είναι έτοιμη να ξεκινήσει από 
την πρώτη γραμμή δυναμικά καθώς ήδη προγραμματίζει προ-
σκλήσεις για ένταξη δράσεων ύψους 250 εκατ. ευρώ, 134 από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 116 από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσκλήσεις αυτές αναμένεται, 
μάλιστα, να ανοίξουν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2023, δη-
λαδή μέχρι τον προσεχή Απρίλιο.
Παρουσιάζοντας τους άξονες του νέου προγράμματος, ο κ. Τζι-
τζικώστας ανέφερε ότι ο πρώτος άξονας για τον παραγωγικό 
ανταγωνιστικό μετασχηματισμό της οικονομίας περιλαμβάνει 
δράσεις 183 εκατ. ευρώ, ο δεύτερος για τη στήριξη της πράσινης 
και αειφόρου ανάπτυξης δράσεις 290 εκατ. ευρώ, ο τρίτος για την 

εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας της Κεντρικής Μακεδονίας 
δράσεις ύψους 105,5 εκατ. ευρώ και ο τέταρτος για την στήριξη 
της κοινωνικής συνοχής, δράσεις 211 εκατ. ευρώ για νέα σχολεία, 
εκσυγχρονισμό νοσοκομείων, επέκταση πολιτιστικών υποδομών 
καθώς και δράσεις 265 εκατ. ευρώ από το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
ταμείο για την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, εκπαίδευση, 
κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και στήριξη των ευάλωτων 
πολιτών. Ο πέμπτος άξονας για την ολοκληρωμένη χωρική ανά-
πτυξη προβλέπει δράσεις 258 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστας συνεχάρη την ενδιάμεση διαχει-
ριστική αρχή, τόνισε ότι η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται πρώτη 
στη γραμμή εκκίνησης και συμπλήρωσε ότι η Περιφέρεια κατέ-
κτησε μια από τις κορυφαίες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη της συνεργασίας και επισήμανε 
ότι οι δήμοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν δημόσια ότι τα μεγάλα 
έργα - σημαία που γίνονται σε αυτούς χρηματοδοτούνται από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και, μάλιστα, από ευρωπαϊκά 
κονδύλια. Μάλιστα, τόνισε ότι όποιος φορέας υλοποιεί έργα και 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υποχρεούται -βάσει των 
κανόνων της ΕΕ- να το αναφέρει ρητά και να το δημοσιοποιεί και 

απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση ότι σε άλλη περίπτωση, οι 
κανόνες της ΕΕ προβλέπουν ακόμη και αποδέσμευση των πόρων 
από τα συγκεκριμένα έργα και δράσεις.
Από την πλευρά της, η Μαρία Κωστοπούλου, εκπροσωπώντας 
τον ΓΓ Επενδύσεων Δημήτρη Σκάλκο, επισήμανε ότι η εθνική 
αρχή συντονισμού και η διαχειριστική αρχή καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για να διαμορφώσουν το σχετικό πλαίσιο με διαφά-
νεια, απλοποίηση των διαδικασιών και μεγαλύτερη συμμετοχή 
των μελών της επιτροπής παρακολούθησης. Σχολίασε, παράλλη-
λα, ότι στη νέα προγραμματική περίοδο η δουλειά είναι αυξημένη, 
τα προγράμματα είναι μεγαλύτερα και το ΕΣΠΑ είναι μεγαλύτερο.
Εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Παναγιώτης Θάνου 
από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ χαρα-
κτήρισε, μεταξύ άλλων, μεγάλη πρόκληση το θέμα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων για το οποίο σχολίασε ότι το ποσοστό της τα-
φής θα πρέπει από 80% να μειωθεί στο 20%. Επιπλέον είπε ότι η 
διαχείριση του νερού θα γίνεται κατευθείαν από το περιφερειακό 
πρόγραμμα και γνωστοποίησε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για 
κατανομή 100 εκ. ευρώ στο πρόγραμμα της τεχνικής βοήθειας 
που φιλοδοξεί να ενισχύει στους δικαιούχους για την ωρίμανση 
των έργων πάνω σε ένα στρατηγικό σχέδιο.

Στη μεγάλη χρηματοδοτική δυνατότητα του νέου ΕΣΠΑ 2021-
2027, στο πλαίσιο του κοινωνικού ταμείου, αναφέρθηκε η προ-
ϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κε-
ντρική Μακεδονία» 2021- 2027 Αγγελική Ωραιοπούλου.
Η ίδια, μάλιστα, σημείωσε ότι το στοιχείο αυτό, μαζί με το μεγάλο 
χρηματοδοτικό σύνολο του νέου ΕΣΠΑ που φτάνει τα 1,4 δισε-
κατομμύρια ευρώ για την Κεντρική Μακεδονία, αποτελούν τα 
βασικά του χαρακτηριστικά. «Ποτέ στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας δεν υπήρξε τόσο υψηλό ποσό στο κοινωνικό ταμείο, 
ένα ποσό το οποίο ταυτίζεται αυτή την περίοδο με την οικονομι-
κή συγκυρία και τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ανέφερε η κ. Ωραιοπούλου, 
επισημαίνοντας πως ειδικά για τον άξονα προώθησης της Κοινω-
νικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνει δράσεις 
ύψους 576,4 εκατ. ευρώ.
Σε αυτές προβλέπονται έργα για τη βελτίωση της ισότιμης πρό-
σβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά 
βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της ανάπτυξης προ-
σβάσιμων υποδομών και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ 
αποστάσεως και διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (68 
εκατ. ευρώ). Επίσης θα υλοποιηθούν έργα για την εξασφάλιση 
της ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την ενί-
σχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμ-
βανομένης της Πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Στον 
τομέα αυτό ξεχωρίζουν δράσεις για τη μετάβαση από την ιδρυμα-
τική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας 

και τοπικής κοινότητας. Το ύψος των παραπάνω δράσεων φτάνει 
συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του 
βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ένταξη και την κοινωνική καινοτομία, τα έργα θα έχουν ύψος 43 
εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και δράσεις 26,7 εκατ. ευρώ για τη 
βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και τη λήψη μέτρων 
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία. Για την 
προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά 
εργασίας και τη δημιουργία ισότιμων συνθηκών εργασίας και 
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής, ο προϋπολογισμός δράσεων φτάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Σχετικά με την προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως για τις 
μειονεκτούσες ομάδες, προβλέπεται χρηματοδότηση 70,6 εκατ. 
ευρώ, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα των 
μειονεκτουσών ομάδων 10,6 εκατ. ευρώ, για την προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και με-
ταναστών 10 εκατ. ευρώ και για την κοινωνικονομική ένταξη των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, 5 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα, δράσεις θα γίνουν για την ενίσχυση της πρόσβασης 
σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο (ύψους 
234,8 εκ. ευρώ) και για την κοινωνική ένταξη των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών (ύψους 5,1 
εκατ. ευρώ).

   Η κ. Ωραιοπούλου τόνισε ακόμη ότι πολύ αυξημένη χρηματο-
δότηση, σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, υπάρχει και 
στο κομμάτι της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης, ενώ μια πάρα 
πολύ ισχυρή χρηματοδοτική παρέμβαση υπάρχει και στον τομέα 
της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.
   Από την πλευρά της, η προϊσταμένη της μονάδας Α2 Προγραμ-
ματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων ΕΥΔ ΠΚΜ 2021-2027 Στέλλα 
Αικατερινειάδου, παρουσίασε τις πρώτες 18 προσκλήσεις του 
νέου ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία που θα έχουν ανοίξει μέχρι 
τον Απρίλιο για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα επενδυτικά Σχέδια Καινοτομί-
ας, το πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ, η ανάπτυξη κτιρια-
κών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης, η αγορά εξοπλισμού για 
μονάδες του συστήματος υγείας και η συνέχιση των δράσεων 
των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με 
Αναπηρία (ΚΔΗΦ), την Κέντρων Κοινότητας και των Κέντρων 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). Θα ανοίξουν, επί-
σης, προσκλήσεις για την ένταξη παιδιών στην προσχολική εκ-
παίδευση, την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, 
την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας καθώς 
και τη συνέχιση της δράσης Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, 
δομών αστέγων, Κέντρων Κοινότητας και Κέντρων Ένταξης Με-
ταναστών, Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και δομών προς 
όφελος των γυναικών.

ΠΟΡΟΙ ΥΨΟΥΣ 1,44 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, «Εξοικονομώ» και ανάπτυξη σχολικών κτιριακών υποδομών στις πρώτες προσκλήσεις μέχρι τον Απρίλιο  

Μεγάλη χρηματοδοτική δυνατότητα του νέου ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του κοινωνικού ταμείου
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Με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων ετών ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της 
ΚΕΔΕ που διεξήχθη στο Βόλο από 21-23 Νοεμβρίου. Όπως 
υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, περισσότεροι από 
1.800 σύνεδροι και παρατηρητές παρακολούθησαν για τρεις 
ημέρες τις εργασίες, όπου συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά ζη-
τήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού. 
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, μετά από εκτενή 
διάλογο κατέληξαν κατά πλειοψηφία σε σειρά πολιτικών θέ-
σεων και προτάσεων, οι οποίες τίθενται υπόψη του συνόλου 
της Αυτοδιοίκησης, της Κυβέρνησης και των πολιτικών κομ-
μάτων του Εθνικού Κοινοβουλίου.  
Αναλυτικά, το κείμενο συμπερασμάτων του Ετήσιου Συνεδρί-
ου της ΚΕΔΕ έχει ως εξής: 
«Για τα μέλη της Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί προτεραιότητα η 
αναβάθμιση του θεσμικού και λειτουργικού ρόλου της Αυ-
τοδιοίκησης Α’ Βαθμού, στη βάση της εγγύτητας, της αποκέ-
ντρωσης και της αποτελεσματικότητας, γιατί πιστεύουμε πως 
Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, σημαίνει καλύτερη Ελλάδα. 
Το Συνέδριό μας, που διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρο-
νική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές 
αλλαγές και γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η 
ενεργειακή κρίση και η κατακόρυφη αύξηση του κόστους 
ζωής, αποτέλεσε την ευκαιρία για να συζητήσουμε όλα τα 
μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αυτοδιοί-
κησης Α’ Βαθμού. 
Καθώς και να αναζητήσουμε τους τρόπους και τα μέσα που 
θα μας επιτρέψουν να μετατρέψουμε τους Δήμους μας, σε 
σύγχρονους, πράσινους και ψηφιακούς, προς όφελος των 
πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών. 
Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλα όσα πέτυχε ενω-
μένη η ΚΕΔΕ και η αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού τα προηγούμενα 
χρόνια, αλλά και να αναδείξουμε όλα όσα δεν έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα, που θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε 
με επάρκεια κι αποτελεσματικότητα, στο θεσμικό μας ρόλο, 
αφού εξακολουθούν να μην επιλύονται πάγια, δίκαια και δι-
αχρονικά αιτήματά μας. 
Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από τη ΚΕΔΕ ένα 
νέο, διαφανές, δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο κατα-
νομής των ΚΑΠ. 
Ένα μοντέλο που απαντά στις ανάγκες των δήμων για τις επό-
μενες δεκαετίες, αντιμετωπίζει με ισότιμο τρόπο δήμους με τα 
ίδια χαρακτηριστικά, διασφαλίζει ότι κανένας δήμος δεν θα 
εισπράττει μελλοντικά λιγότερα χρήματα από όσα εισπράττει 
σήμερα, ενώ στηρίζει στην πράξη τους μικρούς ορεινούς και 
νησιωτικούς δήμους, αποτελώντας ουσιαστικό εργαλείο ενί-
σχυσης της πολιτικής συνοχής. 
Το μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί από 1-1-2024, αφού 
οριστικοποιηθεί από τις νέες αιρετές διοικήσεις που θα προ-
κύψουν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του 

2023, με απαραίτητη προϋπόθεση την ενίσχυση των ΚΑΠ, 
κατά τουλάχιστον 15% όπως ήδη υπήρξε δέσμευση στο προ-
ηγούμενο συνέδριο.
Παρά τα όποια θετικά βήματα μπροστά που έχουν γίνει, εξα-
κολουθούν να υπάρχουν πολλά και σημαντικά ζητήματα, που 
δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, τα οποία είναι αναγκαία προκειμέ-
νου να καταστεί η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, βασι-
κός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την 
ανάπτυξη της χώρας, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής 
προστασίας κι αλληλεγγύης.
Οι προτεραιότητές μας
Με βάση τα νέα δεδομένα, η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, μετά 
τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στο Βόλο ενωμένη 
διεκδικεί:
• την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης του αιρετού προ-
σωπικού της.
• την ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας 
των Δήμων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις θε-
σμοθετημένες υποχρεώσεις τους και να παρέχουν υπηρεσίες 
ποιότητας στους πολίτες.
• την άμεση προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και τη χρηματοδότηση των δημοτικών ενεργειακών κοινοτή-
των, μαζί με καινοτόμα μοντέλα αποθήκευσης της ενέργειας
• ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης του κράτους, με 
ανακατανομή και ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων.
•  την άμεση ενίσχυση των Δήμων, με νέο προσωπικό υψη-
λών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις 
αυξημένες αρμοδιότητές τους.
• την περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
, μέσα από τη  προώθηση του μοντέλου λειτουργίας των “έξυ-
πνων πόλεων”.
• την προώθηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, της 
διαλογής στην πηγή και της βιώσιμης κινητικότητας, ως μόνη 
λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής 
κρίσης.
• την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων στα ζητήματα 
που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμά-
των, καθώς και την αναστολή για το 2023 στην επιβολή του 
τέλους ταφής.
•  την αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων στα ζητήματα κοι-
νωνικής μέριμνας, παιδείας, υγείας και πολιτικής προστασίας.
Στο πλαίσιο των παραπάνω απαιτούμε:
1. Όσον αφορά την κυβερνησιμότητα των Δήμων και τη βελ-
τίωση του μοντέλου λειτουργίας τους
Έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση 
αυτή.
• Ενισχύει την κυβερνησιμότητα των Δήμων η αλλαγή του 
εκλογικού συστήματος διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών 
εκλογών, που αποτελούσε απαίτηση της πλειοψηφίας  του 
αιρετού πολιτικού προσωπικού της αυτοδιοίκησης.

• Ο Ν. 4782 για τις δημόσιες συμβάσεις συνέβαλε στο να απο-
κτήσουμε την αναγκαία ευελιξία για να μπορούμε γρήγορα 
και αποτελεσματικά να δίνουμε λύσεις στα ζητήματα των 
δήμων μας.
• Αναγνωρίζονται ως πολύ θετικά όλα τα βήματα που έχουν 
γίνει μέχρι σήμερα με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και σε συνερ-
γασία με τους Δήμους, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη 
δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων ψηφιακών πλατφορ-
μών, εφαρμογών και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των 
δημοτικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών. Προσπάθεια όμως που δεν σταματά εδώ.
Τα βήματα που έχουν γίνει όμως δεν είναι αρκετά. Γι’ αυτό 
ζητάμε:
• Να προχωρήσει άμεσα και χωρίς καμία επιπλέον καθυστέ-
ρηση η Μεταρρύθμιση στη Λειτουργία του Κράτους και της 
Αυτοδιοίκησης. Ως προς το περιεχόμενο της Μεταρρύθμισης 
στο Κράτος, υποστηρίζουμε την ανάγκη για Αποκέντρωση,  
Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και ανακατανομή αρμοδιοτή-
των, στη βάση της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της 
αποτελεσματικότητας.
• Προς την κατεύθυνση αυτή έχει κατατεθεί κείμενο θέσεων 
της Κ.Ε.Δ.Ε. προς το ΥΠ.ΕΣ., ως βάση του διαλόγου για το πε-
ριεχόμενο της Μεταρρύθμισης.
2. Όσον αφορά τα Οικονομικά των Δήμων
Έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από σημαντικά θετικά 
βήματα.
•  Μετά από μια δεκαετία κατακόρυφης μείωσης των πόρων 
προς την αυτοδιοίκηση και τη μείωση των ΚΑΠ, την τριετία 
2020-2022 οι πόροι μας που προέρχονται από ΚΑΠ λειτουρ-
γικών, επενδυτικών και ειδικών δαπανών αυξήθηκαν κατά 
31% ( 6,95 δις ευρώ), σε σχέση με την τριετία 2017-2019( 
5,3 δις ευρώ)
• Δίνονται  σημαντικές δυνατότητες στους Δήμους για πρώ-
τη φορά μετά από πολλά χρόνια να εκτελέσουν έργα, αξι-
οποιώντας τους πόρους του Προγράμματος «Α. Τρίτσης», 
Προγράμματα από το ΕΣΠΑ (Έξυπνες πόλεις – Smart Cities), 
το Ταμείο Ανάκαμψης ( Πρόγραμμα Οδική Ασφάλεια), το 
Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», Το Πρόγραμμα 
Ηλέκτρα, το Πράσινο Ταμείο,  κλπ.
• Η εκταμίευση από το ΥΠΕΣ έκτακτων επιχορηγήσεων, 
ύψους 1,2 δις ευρώ, για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες των 
Δήμων.
• Η δημόσια δέσμευση στο Συνέδριό μας από τον Υπουργό 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για διάθεση πο-
σού 130 εκ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για αγορά 
εξοπλισμού πολιτικής προστασίας από τους Δήμους, προκει-
μένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους στον τομέα αυτό.

Συνέχεια στη σελ 10

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
Τα αιτήματα – Οι προτεραιότητες 
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Συνέχεια από σελ 9

• Η έγκριση για καταβολή μέσα στο 2023 , της 13ης ΚΑΠ , 
ύψους 120 εκ. ευρώ.
• Είμαστε σε αναμονή για την υλοποίηση της δέσμευσης από 
το συνέδριο της Θεσσαλονίκης του 2021, για αύξηση κατά 
320 εκ. ευρώ των ετήσιων ΚΑΠ από 1-1-2023.
Παραμένουν σε εκκρεμότητα μια σειρά από οικονομικά ζη-
τήματα, για τα οποία απαιτούμε άμεσες λύσεις. Δεν αποδεχό-
μαστε καμιά μεταφορά νέας ευθύνης η αρμοδιότητας στους 
δήμους, χωρίς τη μεταφορά και των αναγκαίων πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε:
• Την εφαρμογή από 1-1-2024 του νέου μοντέλου κατανομής 
των ΚΑΠ στους Δήμους, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο Συ-
νέδριο του Βόλου και θα αποσαφηνιστεί στις λεπτομέρειες στο 
αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μετά από διαβούλευση 
στα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης.
• Τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τη χρημα-
τοδότηση των ΔΕΥΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, με 
σκοπό την κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους ύψους 
περίπου 100 εκ. ευρώ που επιβαρύνει τη λειτουργία τους, με 
βάση τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης. Η υπόσχεση για 
απόδοση μέχρι σήμερα μόλις 20 εκ. ευρώ, δεν δίνει λύση στο 
πρόβλημα.
• Την αύξηση των πόρων που καταβάλλονται μέσω των ΚΑΠ 
στους Δήμους, στο ύψος που προβλέπει η ισχύουσα νομοθε-
σία, προκειμένου να καλύπτεται το σύνολο των λειτουργικών 
τους αναγκών.
• Τη σταδιακή απόδοση στους Δήμους, την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, 
των παρακρατηθέντων πόρων από προηγούμενα έτη. Δεν θα 
σταματήσουμε να τα διεκδικούμε, είναι χρήματα των δήμων 
και δεν τα απεμπολούμε.
• Την προώθηση Νομοθετικής Ρύθμισης, για την αναβολή ως 
31-12-2023, όσον αφορά στην αποπληρωμή δανείων που 
έχουν συναφθεί μεταξύ Δήμων και Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων.
• Τη διάθεση επιπλέον 130 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα «Οδική 
Ασφάλεια» του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καλυφθεί το 
σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από όλους 
τους Δήμους.
• Για να μην χαθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, να 
μεταφερθούν εκεί όλα τα ώριμα έργα που δεν χωρούν στο Α. 
Τρίτσης και συνάδουν με το σχεδιασμό του Ταμείου.
• Την άμεση λειτουργία της Επιτροπής για την ναυαγοσω-
στική κάλυψη, την εκκαθάριση της διαφοράς ύψους 20 εκ. 
ευρώ μεταξύ δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και πόρων 
που μέχρι σήμερα έχουν δοθεί προς τους δήμους, καθώς και 
διαγραφή των προστίμων που επιβλήθηκαν σε δήμους που 

τήρησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αλλά δεν βρή-
καν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών.
• Την διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας του τέλους ακα-
θαρίστων και παρεπιδημούντων της ΚΕΔΕ (govhub) με το 
πληροφοριακό σύστημα του ΦΠΑ της ΑΑΔΕ και διάταξη υπο-
χρεωτικότητας υποβολής των αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά.
• Την απόδοση του φόρου διαμονής από ξενοδοχεία και 
AirBnb (city tax) στους Δήμους.
• Την προώθηση ως το τέλος του τρέχοντος έτους ευνοϊκής 
ρύθμισης με δυνατότητα δόσεων, για την καταβολή προς 
τους δήμους παλιών οφειλών.
• Την ένταξη στη ΣΑΤΑ του ποσοστού του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων που αφορά έργα τοπικής ανάπτυξης και 
να αφαιρεθεί από τη χρηματοδότηση των Τομεακών και Πε-
ριφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης των Περιφερειών.
• Την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που 
απαλλάσσει σήμερα τους παραχωρησιούχους από την κατα-
βολή ανταποδοτικών τελών.
• Την επαναφορά του ανταποδοτικού τέλους των πετρελαιο-
ειδών καθώς και την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου 
για τα τέλη υπεδάφους.
3. Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το 
περιβάλλον, ζητάμε τα παρακάτω:
• Την αναστολή ως το τέλους του 2023 της επιβολής του 
τέλους ταφής. Δεν είναι δυνατόν να καλούνται οι Δήμοι και 
οι δημότες να πληρώσουν την έλλειψη των απαραίτητων 
υποδομών για τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των 
απορριμμάτων, ο σχεδιασμός και υλοποίηση των οποίων 
αποτελεί ευθύνη του Κεντρικού Κράτους. Σε κάθε περίπτωση, 
αν  δεν εισακουστεί η πρότασή μας, θα εφαρμόσουμε την ήδη 
ειλημμένη απόφαση της ΚΕΔΕ για δικαστική προσβολή του.
• Την ενίσχυση των ΦΟΔΣΑ για κάλυψη μέρους του τεράστιου 
ενεργειακού κόστους λειτουργίας Μονάδων, ΧΥΤΑ, έργων 
κλπ, αναλογική και κατ’ αντιστοιχία των ενισχύσεων προς 
δήμους και ΔΕΥΑ.
• Την έκδοση ΚΥΑ που θα επιτρέπει σε δήμους χωρίς πιστολη-
πτική ικανότητα, να συνάψουν δάνεια με το Τ.Π.&Δ., αποκλει-
στικά για τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.
• Την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους των σχολεί-
ων από το Κεντρικό Κράτος κι όχι από τους Δήμους, αφού οι 
ενεργειακές δαπάνες των σχολείων αποτελούν ευθύνη του 
κρατικού προϋπολογισμού.
• Να δοθεί στους Δήμους ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος 
για να δημιουργήσουν τα δικά τους αιολικά και φωτοβολταϊ-
κά πάρκα. Καθώς και να δοθεί χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Ανάκαμψης για να καλύψουν με τραπεζικό δανεισμό την ίδια 
συμμετοχή.
• Να προχωρήσει η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συ-

στήματος ΤΑΠ-Δημοτικών Τελών- Δημοτικού Φωτισμού και 
η διαλειτουργικότητα με το ΔΕΔΔΗΕ και τη ΡΑΕ για τους πα-
ρόχους, τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του συστήματος 
από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ταμείο 
Ανάκαμψης.
• Τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στο σχεδιασμό 
της επόμενης μέρας όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων. Η μόνη εξέλιξη που μπορεί να γίνει αποδεκτή είναι η 
απόσυρση της προτεινόμενης τροποποίησης του ΕΣΔΑ , η συ-
γκρότηση της που προτείνει το άρθρο 166 του Ν. 4951/2022 
και η διεξαγωγή ενός εξαντλητικού διαλόγου εντός του πλαι-
σίου των ευρωπαϊκών οδηγιών.
4. Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό 
των Δήμων, αποτελεί θετικό βήμα η σταδιακή προκήρυξη 
νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού,  που θα καλύψουν τις 
τεράστιες ελλείψεις των Δήμων στον τομέα αυτό.
Ταυτόχρονα όμως ζητάμε:
• Να προχωρήσει άμεσα ο προγραμματισμός νέων προσλή-
ψεων μόνιμου προσωπικού από το ΥΠΕΣ, που να καλύπτουν 
τις σημερινές μεγάλες ανάγκες, κυρίως σε επιστημονικό προ-
σωπικό υψηλών δεξιοτήτων.
• Την αλλαγή του μοντέλου της κινητικότητας. Να υπάρχει 
δυνατότητα μετακίνησης μόνον από Δήμο σε Δήμο και να 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δημάρχων, που γνωρί-
ζουν καλύτερα από τον καθένα, τις ανάγκες των Δήμων τους.
• Να γίνουν προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στις 
ΔΕΥΑ, οι οποίες δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
• Να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους η ψήφιση του νομο-
σχεδίου που αφορά τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, 
ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τη λειτουργία των πόλεων 
μας. Χωρίς Δημοτική Αστυνομία δεν θα μπορούμε να αντα-
ποκριθούμε σε πρόσφατες αρμοδιότητες που μας έχουν δοθεί 
, όπως αυτές για τα ζώα συντροφιάς.
• Να δοθεί μόνιμη και δίκαιη λύση στο ζήτημα του προσω-
πικού που στελεχώνει το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Να 
εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα ώστε οι εργαζόμενοι στο 
πρόγραμμα να μείνουν στις θέσεις τους.
• Τη διατήρηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, 
για να καλυφθούν οι ανάγκες των δήμων σε εποχικό προσω-
πικό.
• Την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, που 
υποχρεώνει τους Δήμους να πληρώνουν από τον προϋπολο-
γισμό τους τη μισθοδοσία εργαζομένων που έχουν αποσπα-
στεί σε άλλες υπηρεσίες, απασχολούνται εκεί κι όμως οι Δήμοι 
εξακολουθούν να τους πληρώνουν.

Συνέχεια στη σελ 11

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
Τα αιτήματα – Οι προτεραιότητες 
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Συνέχεια από σελ 10

• Την άμεση χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την 
υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων 
στους δημοτικούς υπαλλήλους, μέσω προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ ΥΠΕΣ- Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης- ΚΕΔΕ, 
με τη συμμετοχή του ΕΚΔΑ.
5. Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την καταστατική θέση 
των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, θεωρούμε κα-
ταρχήν προτεραιότητα την αντιμετώπιση του με όρους ισοτιμίας, 
σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε θετική εξέλιξη τη δέσμευση του 
Υπουργού Εσωτερικών:
• για επαναφορά της ειδικής δωσιδικίας, ώστε οι Δήμαρχοι να δι-
κάζονται σε πρώτο βαθμό από το Εφετείο.
• για επαναφορά της αποζημίωσης για τη συμμετοχή των αιρετών 
στα Δημοτικά Συμβούλια ζητώντας την επέκταση και για τα μέλη 
της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Επιπλέον ζητάμε:
• Την εφαρμογή του νόμου σχετικά με τον Επόπτη Νομιμότητας 
και την λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.
• Την εφαρμογή της πιλοτικής πρότασης που καταθέσαμε, με την 
οποία αξιολογούμε και κατηγοριοποιούμε μια προς μια, τις 900 
περίπου αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
• Τη διόρθωση της μισθολογικής θέσης των αιρετών, με τον καθο-
ρισμό του ύψους των αποδοχών του αιρετού πολιτικού προσω-
πικού των δήμων, σε συνάρτηση με το ύψος των ευθυνών που 
αναλαμβάνουν.
• Την επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση των ετών 

θητείας στην Τ.Α. ως προϋπηρεσίας για την υπαλληλική εξέλιξη 
των αιρετών.
• Την άμεση αλλαγή των όσων προβλέπει η υφιστάμενη νομοθε-
σία για τα ζώα συντροφιάς, που καθιστά τους Δημάρχους όμη-
ρους μιας απαράδεκτης κατάστασης, αφού δεν τους παρέχονται 
τα μέσα για να ασκήσουν την αρμοδιότητα αυτή.
• Την αλλαγή των όσων παράλογων και ανεφάρμοστων όπως 
αποδείχθηκε στην πράξη προβλέπει η νομοθεσία για τη ναυαγο-
σωστική κάλυψη.
6. Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ορεινότητα και 
νησιωτικότητα, ζητούμε:
• Την ειδική νομοθέτηση για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που 
θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την διοικητική και οικονομική 
υποστήριξη των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, ώστε 
να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, εργα-
σίας και εκπαίδευσης, για τη στήριξη και ενίσχυση των τοπικών 
πληθυσμών.
• Δημιουργία αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα περιλαμβά-
νει τις μικρές ορεινές και νησιωτικές περιοχές ανά Περιφερειακή 
Ενότητα.
• Τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στο ΥΠΕΣ, 
με αρμοδιότητα την προαγωγή της ανάπτυξης των ορεινών πε-
ριοχών.
Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και επηρεάζουν την 
καθημερινότητα των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών, κρί-
νουμε αναγκαίο ως αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού να βγούμε μπροστά 
και να απαιτήσουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, θεωρώντας 
επιτακτική την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης της λειτουργίας 
του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης.

Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη 
διάθεσή μας ώστε να σχεδιάσουμε, εκτελέσουμε και να παραδώ-
σουμε έγκαιρα σημαντικά έργα υψηλής ποιότητας κι αξίας, που 
έχουν ανάγκη οι πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών.
Διεκδικούμε πόρους για να ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας και 
να ανταποκριθούμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις 
σημερινές αλλά και μελλοντικές κρίσεις, δημιουργώντας ένα απο-
τελεσματικό δίκτυ κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες 
συμπολιτών μας.
Είμαστε πρωταγωνιστές στην εθνική προσπάθεια για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής και κλιματικής κρίσης.
Οι διεκδικήσεις μας είναι δίκαιες και διαχρονικές, υπερβαίνουν τα 
κόμματα και υπηρετούν το μακροπρόθεσμο συμφέρον της ελλη-
νικής κοινωνίας
Το μέλλον μας είναι πράσινο και η μετατροπή των Δήμων μας σε 
σύγχρονους, πράσινους και ψηφιακούς αποτελεί για μας μονό-
δρομο.
Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού ενωμένη, στο επόμενο διάστημα θα 
επιδιώξουμε μέσα από τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της 
χώρας, τον Πρωθυπουργό, αλλά και τις ηγεσίες όλων των πολιτι-
κών κομμάτων, για να προωθήσουμε τις κοινές μας θέσεις.
Από το Συνέδριο του Βόλου η Κ.Ε.Δ.Ε. βγαίνει πιο ενωμένη και 
πιο δυνατή, με στόχο μια Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, όχι μόνο στη 
συνείδηση των πολιτών αλλά και στη λειτουργία των θεσμών του 
Κράτους μας.
Γιατί Ισχυρή Αυτοδιοίκηση σημαίνει Καλύτερη Ελλάδα. 
Προς όφελος των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών». 

Μοντέλο Φινλανδίας στον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ 
του κεντρικού κράτους και της αυτοδιοίκησης φιλοδοξεί να εισάγει 
το υπουργείο Εσωτερικών μέσω του σχεδίου νόμου «Πολυεπίπε-
δη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα», 
που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Βασικός στόχος του είναι ο εξορθολογισμός και η βελτιστοποίηση 
του συντονισμού μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου 
τομέα, με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για την κατανομή αρμοδι-
οτήτων και για τη μεταφορά μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα 
ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης.
Προβλέπεται η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Πολυε-
πίπεδης Διακυβέρνησης ως «το νέο μοντέλο κυβερνησιμότητας 
της χώρας». Επικεφαλής του είναι ο υπουργός Εσωτερικών ως ο 
συντονιστής, ο οποίος παρακολουθεί και αξιολογεί το σχετικό έργο 
των εμπλεκομένων φορέων. Επίσης, εποπτεύει και καθοδηγεί το 
λεγόμενο «κεντρικό σημείο αναφοράς», που είναι ο γενικός γραμ-
ματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του υπουργείου 
Εσωτερικών, που με τη σειρά του συνεργάζεται με τα «επιμέρους 
σημεία αναφοράς», που είναι μεταξύ άλλων οι καθ’ ύλην αρμό-
διοι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς κάθε υπουργείου, καθώς και οι 

εκπρόσωποι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Συστήνεται συλλογικό όργανο με την ονομασία Εθνικό Συμβούλιο 
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης που υπάγεται στη Γενική Γραμ-
ματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και αποτελείται 
από εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκη-
σης. Έχει γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ανακατανομής 
ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 
διακυβέρνησης, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας με 
εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους, με εκπροσώπους φορέ-
ων ή και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Πρότυπο για τη θεσμοθέτηση αυτού του νέου οργάνου αποτέλεσε 
ο φινλανδικός δίαυλος συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ κε-
ντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης για σημαντικά διοικητικά και 
οικονομικά ζητήματα.
Αξιοποιήθηκε, επίσης, το διεθνές πρότυπο ταξινόμησης των 
λειτουργιών της κυβέρνησης [«Classification of the functions of 
government» (COFOG)], όπως δημοσιεύεται από τον ΟΗΕ.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, ακόμη, διατάξεις για τη διαχείριση 

κινδύνων από τους δημόσιους φορείς, ως δομικό στοιχείο του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. «Η ικανότητα του φορέα να 
εντοπίζει και να διαχειρίζεται τους κινδύνους που απειλούν την 
εύρυθμη λειτουργία του συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτι-
κότητας και αποτελεσματικότητάς του, καθώς και στην πρόληψη 
της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας και της χρηστής 
διακυβέρνησης στο Δημόσιο, με προστιθέμενη μακροπρόθεσμα 
αξία στη διοίκηση και στην οικονομία της χώρας», αναφέρεται 
στην εισηγητική έκθεση.
Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση Μονάδας Διαχείρισης Κινδύ-
νων σε κάθε φορέα που στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγο-
ρίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (ΤΕ). Αυτοί οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων 
μετά από παρακολούθηση ειδικού προγράμματος από το Εθνικό 
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Το σχέδιο νόμου θα παραμείνει αναρτημένο στη διαδικτυακή 
πύλη της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (opengov.gr) για παρατηρή-
σεις και σχόλια έως τις 7 Δεκεμβρίου.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
Τα αιτήματα – Οι προτεραιότητες 

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ
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Μνημόνιο συνεργασίας (ΜοU) για την ανάπτυξη στενότερης συ-
νεργασίας σε θέματα που αφορούν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» υπέγραψαν το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το υπουργείο 
Εξωτερικών και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο του θεσμικού και επι-
χειρησιακού τους ρόλου, το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το υπουργείο Εξωτερικών και το Ελ-
ληνογερμανικό Επιμελητήριο καλούνται ως συμβαλλόμενα μέρη 
να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνογνωσία, τις υποδομές, τις 
εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις σε θέματα που αφο-
ρούν το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0».
Κύριος σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι:
1) Ευαισθητοποίηση-ενημέρωση Γερμανών επενδυτών για την 
επενδυτική πρόταση που προσφέρει η Ελλάδα μέσα από το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
2) Συνεργασία σε επίπεδο δράσεων για την προσέλκυση Γερμα-
νών επενδυτών με στόχο να εισέλθει η Ελλάδα στο χάρτη των 
επενδυτικών τους επιλογών.
3)  Συνεργασία - Συντονισμός με συναρμόδια Υπουργεία ή και 
άλλους φορείς του Δημοσίου για την επίτευξη των προαναφερό-
μενων στόχων.
Σημειώνεται ότι το «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 
68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες, χρηματοδοτεί-
ται δε με ευρωπαϊκούς πόρους 17,7 δις ευρώ ως μη επιστρεπτέα 
στήριξη και 12,3 δις ευρώ ως δανειακή στήριξη για να κινητοποι-
ήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα 
πέντε χρόνια. 
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γε-
ωργιάδης δήλωσε πως «υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας, 
με το οποίο ορίζουμε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο συνερ-
γάτη μας στην προσπάθεια να διαφημίσουμε τις επενδυτικές ευ-
καιρίες που προσφέρει η Ελλάδα γενικότερα αλλά και μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης στις γερμανικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι η 
προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων από την Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα. 
Είμαι αισιόδοξος ότι μέσω της συνεργασίας μας με το Ελληνογερ-
μανικό Επιμελητήριο που είναι διαχρονικά καλή και εξαιρετικά 
χρήσιμη, όπως έχει αποδειχθεί, θα μπορούμε να έχουμε σύντομα 
απτά αποτελέσματα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και της 
ελληνικής οικονομίας». 
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος 
Σκυλακάκης δήλωσε ότι «σκοπός του συμφώνου συνεργασί-
ας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εξωτερικών και του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου είναι να 
καταστήσουν σαφή στην επενδυτική κοινότητα -μέσα από τις 
πρωτοβουλίες που θα λάβουμε από κοινού- τα οφέλη από την 
αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το 2023 
αναμένεται να έχουμε νέο ρεκόρ επενδύσεων, γεγονός που θα μας 
κρατήσει μακριά από την ύφεση. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» θα έχει κομβικό ρόλο σ’ αυτό 
το εγχείρημα. Ήδη, στο πρόγραμμα των δανείων, που είναι το 
μεγαλύτερο επενδυτικό εργαλείο που είχε ποτέ η χώρα μας, έχουν 
υποβληθεί, προς το παρόν, 224 επενδυτικά σχέδια, συνολικού 
προϋπολογισμού 8,44 δισ. ευρώ. Παράλληλα, στο πρόγραμμα 
των επιχορηγήσεων έχουν ενταχθεί, μέχρι στιγμής, 440 έργα, 
συνολικού προϋπολογισμού 13,7 δισ. ευρώ». 
Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε ότι «η πατρίδα μας ανα-
μένει ανάπτυξη 5,6% για το 2022, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από 
το ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης. Ένας από τους βασικούς 
άξονες της ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις. Η συνεργασία με το Ελ-
ληνογερμανικό Επιμελητήριο συμβάλλει σημαντικά στην προσέλ-
κυση επενδύσεων από τη Γερμανία. Με τη στήριξη του επιμελη-
τηρίου, πολλές γερμανικές επιχειρήσεις επιλέγουν την Ελλάδα και 
η Γερμανία έρχεται στις πρώτες θέσεις κατάταξης ‘Αμεσων Ξένων 
Επενδύσεων στην πατρίδα μας. Θέλουμε όλο και περισσότερες 
νέες επενδύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για όλες 
τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες». 
Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης 
δήλωσε: «Το Μνημόνιο που υπογράψαμε σήμερα με το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ανοίγει για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις ακόμα μία πόρτα προς τη μεγαλύτερη 

οικονομία της Ευρώπης. Πρόκειται για άλλη μία σημαντική δρά-
ση εξωστρέφειας της ελληνικής πολιτείας, στην οποία συμμετέχει, 
προφανώς, και το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Οικονομικής 
Διπλωματίας, για την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων της 
Ελλάδας μέσα από την ενδυνάμωση των διεθνών οικονομικών 
μας σχέσεων». 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελη-
τηρίου, βασίλης Γούναρης δήλωσε: «Πρόθεση του Επιμε-
λητηρίου είναι να στηρίξει την προσπάθεια της κυβέρνησης για 
την τόνωση των γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, σε μία 
εποχή που η χώρα επιδιώκει να διατηρήσει την οικονομία της σε 
ανοδική τροχιά εν μέσω δυσμενών γεωπολιτικών συνθηκών. 
Επιδίωξή μας είναι να αναδείξουμε την Ελλάδα ως έναν ισχυρό 
και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, πλαισιώνοντας την καμπά-
νια ενημέρωσης των Γερμανών επενδυτών με όλα τα διαθέσιμα 
επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, με βασικότερο το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, το Ελληνογερμανικό 
Επιμελητήριο σχεδιάζει την υλοποίηση τακτικών επισκέψεων και 
επαφών στη Γερμανία με τοπικές εταιρείες καθώς και με εκπρο-
σώπους οικονομικών κέντρων της χώρας. Στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθούν επενδυτικά και επιχειρη-
ματικά σχήματα τα οποία δραστηριοποιούνται σε μεγάλες πόλεις 
της Γερμανίας, όπως το Βερολίνο, το Μόναχο, η Φρανκφούρτη, το 
Ντίσελντορφ, το Αμβούργο, η Στουτγκάρδη και η Κολωνία.
Είμαι βέβαιος ότι με τη νέα αυτή πρωτοβουλία το επενδυτικό 
ρεύμα προς την Ελλάδα θα τονωθεί περαιτέρω, με τη Γερμανία να 
παραμένει πρώτη μεταξύ των χωρών προέλευσης άμεσων επεν-
δύσεων στην Ελλάδα. Την περίοδο 2016-2020, οι καθαρές άμεσες 
επενδύσεις  νομικών και φυσικών προσώπων της Γερμανίας στη 
χώρα προσέγγισαν τα 5,6 δισ. ευρώ και η συνολική συμβολή των 
επιχειρήσεων-μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, 
ανήλθε στο 3,9% του ΑΕΠ για το 2020 ή σε αξία στα 6,4 δισ. ευρώ. 
Πρόκειται για επιδόσεις που κατά τα προσεχή έτη είναι βέβαιο ότι 
θα αυξηθούν σημαντικά, με τις γερμανικές εταιρείες να αναβαθμί-
ζουν το ρόλο και τη θέση τους σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η 
ενέργεια, η φαρμακοβιομηχανία, οι νέες τεχνολογίες και η πληρο-
φορική, το real estate, οι υποδομές, η αγροδιατροφή, το λιανικό 
εμπόριο και η ιδιωτική ασφάλιση».

Το UN SDSN ESG, το πρώτο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτι-
σης στη χώρα σε θέματα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης ξεκινάει τη 
λειτουργία του, από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την PwC 
Ελλάδας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 36 ωρών που για πρώτη φορά 
παρέχει στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό κατάρτισης σε θέμα-
τα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 
κατανοήσουν πλήρως τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 

και να ενσωματώσουν με επιτυχία τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά 
και Εταιρικής Διακυβέρνησης κριτήρια (ESG) στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα διδάσκεται από καθηγητές διεθνούς φήμης, ερευ-
νητές και επαγγελματίες από την αγορά και την PwC και απευθύ-
νεται σε στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους στα πρώτα βήματα 
της καριέρας τους και σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν 
γνώσεις για το ESG. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της 
ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ της PwC Ελλάδας και του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου και προσβλέπει στη συνεχή ενδυνάμωση 
της σχέσης μεταξύ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το UN SDSN ESG, στο οποίο συμμετέχει και το Ερευνητικό Ερ-
γαστήριο Κοινωνικοοικονομικής & Περιβαλλοντικής Αειφορίας 
(ReSEES) του ΟΠΑ, ακολουθεί δια ζώσης μοντέλο διδασκαλίας 
ενώ οι διαλέξεις διεξάγονται σε διαδραστικό πλαίσιο, με τη χρήση 
σύγχρονων μελετών περίπτωσης (case studies).
Ο πρώτος κύκλος προγράμματος θα ξεκινήσει στις 23 Ιανουαρίου 
2023 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή 
στην ιστοσελίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, από 23 Νοεμβρίου.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μνημόνιο Συνεργασίας Ταμείου Ανάκαμψης - υπουργείων Ανάπτυξης και Εξωτερικών -Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ EsG 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ PWC
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Τις βασικότερες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, με 
τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νο-
μοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες 
διατάξεις», αναλύει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων μέσα από 11 ερωτήσεις και απαντήσεις, επισημαί-
νοντας μεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποσκο-
πεί στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων ρυθ-
μίσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα ρυθμίζει 
μία σειρά από ζητήματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων 
και τον τρόπο καταβολής των αυξήσεων.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι 11 ερωτήσεις-απαντήσεις 
έχουν ως εξής: 
«1. Ποιες είναι συνοπτικά οι βασικότερες ρυθμίσεις;    
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό 
και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων ρυθμίσεων της ασφαλιστικής 
νομοθεσίας, ενώ, παράλληλα, ρυθμίζει μία σειρά από ζητήματα 
για την ενίσχυση των συνταξιούχων και τον τρόπο καταβολής 
των αυξήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έως τις 20 Δεκεμ-
βρίου 2022 στους ευάλωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους 
αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους 
δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δι-
καιούχους επιδόματος παιδιού.
2. Μείωση σε 10 χρόνια (από 20) του χρόνου παραγραφής των 
ασφαλιστικών οφειλών που δεν έχουν βεβαιωθεί.
3. Μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.
4. Αύξηση από 12 σε 24 των μηνιαίων δόσεων των υπό ρύθμι-
ση ασφαλιστικών οφειλών.
5. Επέκταση της άδειας μητρότητας για εργαζόμενες στον ιδιω-
τικό τομέα σε 9 (από 6) μήνες.
6. Κρατική επιδότηση 40% των ασφαλιστικών εισφορών για 
μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης εργαζομένων 
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε συμβάσεις πλήρους 
απασχόλησης.
7. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% των ασφαλισμένων του 
πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), 
καθώς και για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν εί-
ναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ. Πραγματική αύξηση εισοδήματος.
8. Επέκταση σε όλους τους ενστόλους του δικαιώματος της 
«μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε 
επιπλέον ετών ασφάλισης, με την καταβολή των αντίστοιχων 
εισφορών.
9. Μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για τη 
λήψη σύνταξης και παροχών αναπηρίας, για όλους τους ασφα-
λισμένους του ΕΦΚΑ για τους οποίους προβλεπόταν μεγαλύτε-
ρο ποσοστό.

10. Θέσπιση προγράμματος πρώιμης παρέμβασης για παιδιά 
0-6 ετών που έχουν διαγνωστεί με αναπηρίες ή αναπτυξιακές 
δυσκολίες.
2. Τι ακριβώς προβλέπεται για την οικονομική ενί-
σχυση ευάλωτων ομάδων;    
Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους ευάλωτους συ-
νταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους 
ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυ-
ημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους επιδόματος παιδιού, 
έως τις 20 Δεκεμβρίου.    
Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τους χαμηλο-
συνταξιούχους αυξάνεται στα 250 ευρώ (από 200 προηγουμέ-
νως). Διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 
Η περίμετρος των δικαιούχων συνταξιούχων της έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ είναι μεγαλύτερη σε 
σύγκριση με πέρυσι, καθώς την λαμβάνουν όσοι έχουν ατομικό 
εισόδημα έως 9.600 ευρώ (από 7.200 ευρώ, που ίσχυε πέρυσι), 
οικογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ (από 14.400 ευρώ, 
που ίσχυε πέρυσι) και αντικειμενική αξία ακινήτων έως 300.000 
ευρώ (από 200.000 ευρώ, που ίσχυε).
Χορηγείται επίσης έκτακτη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ 
στους 174.000 περίπου δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος 
του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενώ η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων 
υπερηλίκων και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφά-
λιστων υπερήλικων χορηγούνται προσαυξημένα κατά 250 
ευρώ στους 36.000 περίπου δικαιούχους. Διευκρινίζεται ότι, αν 
ένας χαμηλοσυνταξιούχος του ΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα δικαιού-
χος αναπηρικού ή άλλου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, θα λάβει μόνο 
την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.
Τον Δεκέμβριο, θα χορηγηθεί επίσης διπλή δόση στους περίπου 
225.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, 
ενώ προβλέπεται και χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 
για τον Δεκέμβριο των οικογενειών που λαμβάνουν επίδομα 
παιδιού, η οποία αντιστοιχεί σε μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση 
επιδόματος παιδιού. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 
63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 
ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 210 ή 126 ή 84 
ευρώ από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.
Η έκτακτη δόση καταβάλλεται, μέχρι 20 Δεκεμβρίου, στους 
δικαιούχους του επιδόματος κατά το πέμπτο δίμηνο του 2022. 
Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους 
δικαιούχους του επιδόματος του 2022, μετά την έγκριση της 
αίτησής τους.
Τέλος, σημειώνεται ότι, έως τις 20 Δεκεμβρίου, θα λάβει χώρα 
και η τακτική καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.    
3. Τι αλλάζει στο νομοσχέδιο αναφορικά με το «ξεπά-
γωμα» των συντάξεων από 1/1/2023;    

Αυτό που διευκρινίζεται είναι ο τρόπος καταβολής της αύξησης. 
Το ποσοστό αύξησης των κύριων συντάξεων από 1/1/2023 θα 
ισούται με το ήμισυ του αθροίσματος του ετήσιου ποσοστού 
μεταβολής του ΑΕΠ και του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 
καταναλωτών (πληθωρισμός) του προηγούμενου έτους. Σύμ-
φωνα με το νομοσχέδιο, ο υπολογισμός αυτού του ποσοστού 
θα γίνεται πριν την αλλαγή του έτους, με βάση τις εκτιμήσεις του 
κρατικού προϋπολογισμού. Αν από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που 
δημοσιεύονται αργότερα μέσα στο έτος, προκύψει διαφορετικός 
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ και του τιμαρίθμου, η απαραίτητη δι-
όρθωση γίνεται στην απόφαση του επόμενου έτους.
Με τη ρύθμιση αυτή, την αύξηση της τάξεως του 7,75% θα 
δουν σχεδόν 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Από αυτούς, ένα 
τεράστιο ποσοστό θα δει ακέραια την αύξηση της τάξεως του 
7,75%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει 
αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 7%, αναλόγως του ύψους της 
προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.
Για τους υπόλοιπους μειώνεται σημαντικά η προσωπική διαφο-
ρά. Ωστόσο και το 90% περίπου εκείνων που έχουν προσωπική 
διαφορά, θα δουν αυξήσεις, μέσω της κατάργησης της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης και της καταβολής της έκτακτης ενίσχυ-
σης των 250 ευρώ.
Υπενθυμίζεται σε αυτό το πλαίσιο ότι, εκτός από τις αυξήσεις 
της τάξεως του 7,75%, οι συνταξιούχοι μπορούν να δουν τρεις 
ακόμα αυξήσεις στα εισοδήματά τους. Καταργείται η έκτακτη ει-
σφορά αλληλεγγύης, καταβάλλεται εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ 
σε ευάλωτους συνταξιούχους και καταβάλλεται η τέταρτη δόση 
των αυξήσεων του νόμου Βρούτση σε παλαιούς συνταξιούχους 
με περισσότερα από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου. Με τον συν-
δυασμό των παραπάνω αυξήσεων, προκύπτει ότι παραπάνω 
από το 95% των συνταξιούχων θα δουν τελικά αύξηση στα 
εισοδήματά τους.    
4. Πώς θα γίνεται εφεξής η παραγραφή των χρεών 
προς τον ΕΦΚΑ;    
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μειώνεται ο χρόνος που έχει στη 
διάθεσή του ο ΕΦΚΑ, για να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτή-
σεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές σε 10 χρόνια 
από 20 χρόνια που είναι σήμερα. Εάν η απαίτηση δεν βεβαιωθεί 
(αναζητηθεί) μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, παραγράφε-
ται.
Το νομοθετικό πλαίσιο προσαρμόζεται κατ’ αρχάς στην από-
φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη συνέχεια, από 1ης 
Ιανουαρίου 2027, η παραγραφή γίνεται πενταετής, ώστε να 
είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τη φορολογική διοίκη-
ση, συνεπώς και ο ΕΦΚΑ θα οφείλει να βεβαιώνει οφειλές εντός 
πενταετίας.

Συνέχεια στη σελ 14

11 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
Τις βασικότερες ρυθμίσεις που ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή αναλύει το Υπουργείο Εργασίας   
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Συνέχεια από σελ 13

Η διάταξη αφορά σε όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστι-
κών εισφορών (εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτε-
λώς απασχολούμενοι, αγρότες). Αφορά και στον ΕΦΚΑ, στον 
βαθμό που θα πρέπει να βεβαιώνει τις απαιτήσεις πιο κοντά 
στην ημερομηνία γένεσης των οφειλών, κάτι που ενισχύει τα 
ασφαλιστικά έσοδα και αποθαρρύνει κακές πρακτικές υπερβο-
λικών καθυστερήσεων. Να σημειωθεί ότι, μετά τη δημιουργία 
του ΚΕΑΟ, η βεβαίωση των οφειλών γίνεται σχεδόν σε πραγμα-
τικό χρόνο. Επομένως, η διάταξη αυτή αφορά σχεδόν αποκλει-
στικά παλαιές οφειλές.
Διευκρινίζεται πως οι μισθωτοί δεν θίγονται από την παραγρα-
φή οφειλών του εργοδότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί 
στις παραγεγραμμένες οφειλές αυτές εξακολουθεί να τους ανα-
γνωρίζεται.
Επιπλέον, οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να καταβάλουν 
τις οφειλές τους, παρά την παραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, 
προκειμένου να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο το διά-
στημα που παραγράφηκε.
Παράδειγμα 1
Αυτοαπασχολούμενος που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότη-
σης το 2022, οφείλει εισφορές για τα έτη 2002-2011, τις οποίες 
ο ΕΦΚΑ δεν του έχει καταλογίσει, μέχρι τη στιγμή της αίτησης. 
Οι εισφορές αυτές αφορούν διάστημα πέραν της δεκαετίας 
και, άρα, είναι παραγεγραμμένες. Έστω ότι, για να θεμελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ο αυτοαπασχολούμενος χρειάζεται 
ακόμη 5 χρόνια ενσήμων. Τότε έχει τη δυνατότητα να πληρώσει 
τα 5 από τα 10 παραγεγραμμένα χρόνια, ώστε να τα αναγνωρί-
σει ως ασφαλιστικό χρόνο.
Αντιθέτως, εάν ο ΕΦΚΑ είχε προβεί σε κοινοποίηση προς τον 
ασφαλισμένο της βεβαίωσης οφειλής των εν λόγω εισφορών 
εντός δεκαετίας από τη γένεσή της, γεγονός που διακόπτει τον 
χρόνο παραγραφής, τότε ο ασφαλισμένος οφείλει το σύνολο 
των εισφορών.
Παράδειγμα 2
Το 2019, βεβαιώθηκε και, στη συνέχεια, με αίτηση του ασφαλι-
σμένου, ρυθμίστηκε οφειλή του 2008, η οποία με την εν λόγω 
διάταξη αναφέρεται σε διάστημα πέραν της δεκαετίας και, άρα, 
καθίσταται παραγεγραμμένη. Ο οφειλέτης αυτός μπορεί, με αί-
τησή του, να ζητήσει τη διακοπή της ρύθμισης και τη διαγραφή 
της υπολειπόμενης οφειλής του. Μπορεί, όμως, να συνεχίσει να 
εξυπηρετεί τη ρύθμιση, ώστε να του αναγνωριστεί ο ασφαλιστι-
κός χρόνος που αντιστοιχεί στην οφειλή.
5. Αν, δηλαδή, κάποιος δεν πληρώσει μέσα στη δεκα-
ετία τις οφειλές του, αυτές «σβήνονται»;
Όχι, επειδή η παραγραφή διακόπτεται κάθε φορά που ο ασφα-

λισμένος ειδοποιείται ότι οφείλει ασφαλιστικές εισφορές και η 
δεκαετία ξεκινά εκ νέου από την ειδοποίηση.
Παράδειγμα
Αν κάποιος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές για την άσκηση ελεύ-
θερου επαγγέλματος το 2018 και δεν τις έχει καταβάλει, η πα-
ραγραφή της οφειλής του ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2019. 
Εάν δεν έχει ειδοποιηθεί ότι χρωστά, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2028, η απαίτηση παραγράφεται. Εάν, όμως, βεβαιωθεί η οφει-
λή και του έλθει ατομική ειδοποίηση στις 5 Οκτωβρίου 2021, η 
παραγραφή εκτείνεται, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2031. Εάν, στη 
συνέχεια, γίνει κάποια πράξη διοικητικής εκτέλεσης (λ.χ. κατά-
σχεση κάποιου περιουσιακού στοιχείου) στις 10 Μαρτίου 2030, 
η παραγραφή εκτείνεται, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2041.
6. Τι αλλάζει στις δόσεις της πάγιας ρύθμισης ασφαλι-
στικών οφειλών στον ΕΦΚΑ; 
Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση 
ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. 
Η αίτηση ρύθμισης γίνεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ. Με τον τρόπο 
αυτό, εναρμονίζονται οι κανόνες για τη φορολογική και ασφα-
λιστική διοίκηση (ίδιος αριθμός δόσεων για ρύθμιση χρεών σε 
ΔΟΥ και ΕΦΚΑ) και διευκολύνονται οι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών οφειλών στην τήρηση της ρύθμισης. 
7. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι με το νομοσχέδιο 
αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στον 
δημόσιο τομέα. Τι ισχύει;
Ασφαλώς όχι. Αυτό που ισχύει είναι ότι ενιαιοποιούμε τους 
κανόνες που αφορούν στα όρια ηλικίας για έξοδο με μειωμένη 
σύνταξη μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων που θε-
μελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/2013 και μετά, 
χωρίς να αιφνιδιάζουμε κανέναν. Από την πρώτη στιγμή, είχαμε 
πει πως στόχος μας είναι να ενιαιοποιήσουμε τους κανόνες και 
να μην θιγούν γεγενημένα δικαιώματα και αυτό ακριβώς κά-
νουμε!    
Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι τα μειωμένα όρια 
ηλικίας για όσους δημοσίους υπαλλήλους θεμελίωσαν συντα-
ξιοδοτικό δικαίωμα την περίοδο 2010-2012 και έχουν υποβάλει 
αίτηση συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη εντός του 2022 
διατηρούνται ενεργά. Το ίδιο ισχύει και για όσους συμπληρώ-
σουν τα μειωμένα αυτά όρια ηλικίας μέχρι και 31/12/2022, 
ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτηση. Οι τελευταίοι, 
μάλιστα, θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόω-
ρη συνταξιοδότηση οποτεδήποτε επιθυμούν, δηλαδή και μετά 
το 2023.  
Πιο αναλυτικά, προβλέπεται ότι για όσους δημοσίους υπαλλή-
λους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα έτη 2010, 
2011 και 2012, (άρα είχαν ήδη 25 χρόνια συμπληρωμένης 
υπηρεσίας, μέχρι τότε), το δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύ-

νταξης κρίνεται με βάση τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι τον 
ν. 4336/2015, εφόσον αυτά συμπληρωθούν έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2022.
Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος που είχε συμπληρώσει 25 
χρόνια υπηρεσίας κατά τα προαναφερόμενα έτη και εξακολου-
θεί να υπηρετεί από τότε, με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε πριν 
από το 2015, δικαιούται να λάβει μειωμένη σύνταξη το 2022, 
εάν συμπληρώνει τα μειωμένα κατά περίπτωση έτη ηλικίας 
μέχρι και 31/12/2022. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, 
το δικαίωμα στην άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης μπορεί 
να ασκηθεί οποτεδήποτε - και μετά το 2022, οπότε και θα έχουν 
συμπληρωθεί τουλάχιστον 35 χρόνια υπηρεσίας.
Αντιθέτως, αν τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι τον ν. 
4336/2015 δεν συμπληρώνονται εντός του 2022, οι δημόσιοι 
υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας τα έτη 
2010, 2011 και 2012, δεν δικαιούνται μειωμένη σύνταξη το 
2022, αλλά μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.
8. Η αντιπολίτευση κάνει επίσης λόγο για παρέμβαση 
στην περιουσία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων, ενώ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και 
δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Τι απαντάτε;    
Η ανάγκη θέσπισης σοβαρής διαχείρισης της κινητής και ακίνη-
της περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 
συνιστά απαραίτητο όρο για την παροχή αξιοπρεπών μερισμά-
των.
Για τον λόγο αυτό, δίνεται στο Ταμείο για πρώτη φορά η δυ-
νατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των δύο δημόσιων 
εταιρειών που ασκούν από το 2000 τον ρόλο του επαγγελμα-
τία διαχειριστή για τα δημόσια ασφαλιστικά Ταμεία: της ΕΔΕΚΤ 
ΑΕΠΕΥ (Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών).
Πρόκειται για εταιρείες εξειδικευμένες στη διαχείριση κεφαλαί-
ων. Την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των δημοσίων 
αυτών εταιρειών στήριξαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις 
έκτοτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο αυτές εταιρείες, τα τελευταία 20 
χρόνια, παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελέσματα και εντυπωσι-
ακές αποδόσεις στη διαχείριση των αποθεματικών, που ανέλα-
βαν, παρά την πολύ δύσκολη συγκυρία, λόγω της δεκαετούς 
οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία.
Αντίθετα, η διαχείριση των πόρων του ΜΤΠΥ όλες τις τελευταίες 
δεκαετίες αποδείχθηκε ζημιογόνα, καθώς το αρχικό κεφάλαιο 
ανά τις δεκαετίες έχει μειωθεί κατά 63%! Όλοι λοιπόν όσοι κά-
νουν κριτική στη συγκεκριμένη διάταξη, από τη σκοπιά που την 
κάνουν, είναι απλώς εκτός τόπου και χρόνου!

Συνέχεια στη σελ 15
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Στη νέα εποχή της εργασίας σε ένα περιβάλλον καινοτομίας 
και ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και στο μέλλον των ερ-
γασιακών σχέσεων, επικεντρώθηκε η Chief Human Resources 
Officer της Alpha Bank Φραγκίσκη Μελίσσα, από το βήμα του 
Innovation Forum 2022 του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου την Τρίτη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Μιλώντας για το πώς συνδέεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
με την εργασία, η CHRO του Ομίλου επισήμανε ότι «αναπόφευ-
κτα, ο μετασχηματισμός επηρεάζει το σύνολο των διαδικασιών, 
διευθύνσεων και εργαζομένων, εξελίσσοντας τους ρόλους τους 
από διεκπεραιωτικούς και μηχανιστικούς σε ρόλους που προ-
σθέτουν αξία μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών στους πελάτες - εσωτερικούς και εξωτερικούς». 
Σε αυτή την κατεύθυνση, η κυρία Φραγκίσκη Μελίσσα μετέφε-
ρε την εμπειρία της Τράπεζας, κάνοντας αναφορά στο καθολικό 
Πρόγραμμα Μετασχηματισμού που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 
σε όλο τον Όμιλο από το 2020. Το Πρόγραμμα καλύπτει κατά τα 
2/3 τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία, μέσω των οποίων 
η Τράπεζα εντάσσει στις λειτουργίες της τεχνολογίες αιχμής, τε-
χνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Ένα από τα αποτελέσματα 
αυτού του Μετασχηματισμού, όπως τόνισε, ήταν, μόνο για το 
2022, να δημιουργηθούν 300 νέες θέσεις εργασίας στην Alpha 
Bank, που αφορούσαν κυρίως στις νέες τεχνολογίες. 
Ακαδημίες Εκπαίδευσης για ενίσχυση των δεξιοτήτων 
Για την αξιοποίηση των ευκαιριών του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητη η ενδελεχής διάγνωση 
των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ο σχεδιασμός προγραμ-

μάτων μετεκπαίδευσης. «Η μετάβαση στη νέα εποχή απαιτεί 
από όλους μας να οπλιστούμε με νέες δεξιότητες», σημείωσε. 
Η Alpha Bank έχει εισάγει 6 νέες Ακαδημίες Εκπαίδευσης, οι 
οποίες είναι ανοιχτές και διαθέσιμες σε όλους τους εργαζόμε-
νους, με στοχευμένα «εκπαιδευτικά μονοπάτια», σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της ενίσχυσης των δεξιοτήτων του προσωπικού 
(upskilling). Μιλώντας και πάλι για το παράδειγμα της Alpha 
Bank, η κυρία Μελίσσα ανέδειξε επίσης την κρισιμότητα της 
αποδοχής της αλλαγής και της ευθυγράμμισης των εργαζομέ-
νων με τον νέο σκοπό του οργανισμού, ως απαραίτητου πα-
ράγοντα για την επιτυχή έκβαση του μετασχηματισμού. Για τον 
λόγο αυτόν, εξήγησε ότι η Τράπεζα σχεδιάζει τον επαναπροσδι-
ορισμό των αξιών και του σκοπού της (Values & Purpose), που 
«αποτελεί τον τρόπο να επανασυστηθούμε, τόσο εσωτερικά, 
όσο και εξωτερικά». «Ο σκοπός και οι αξίες μας, αποτελούν το 
πρίσμα μέσω του οποίου σχεδιάζουμε τη στρατηγική μας, επι-
λέγουμε κατεύθυνση και προτεραιοποιούμε τις δράσεις μας», 
σημείωσε, για να υπογραμμίσει ότι «απώτερος στόχος είναι να 
αποτελέσουν τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς για το σύνολο 
των εργαζομένων στην καθημερινότητά τους». 
Εξειδικεύοντας περαιτέρω το θέμα των αξιών της Τράπεζας, η 
CHRO της Alpha Bank στάθηκε ιδιαίτερα στα σημαντικά βήματα 
που έχει κάνει ο Όμιλος για την ενσωμάτωση της Διαφορετι-
κότητας και της Συμπερίληψης στην οργανωσιακή του κουλ-
τούρα. «Για εμάς στην Alpha Bank, στο κέντρο των ενεργειών 
μας προς την κατεύθυνση της Διαφορετικότητας, της Ισότητας 
και της Συμπερίληψης, είναι η εκπαίδευση όλων των εργαζο-

μένων σε θέματα ακούσιας προκατάληψης - του unconscious 
bias - γιατί θέλουμε να χτίσουμε μία βάση κοινής αντίληψης 
και κατανόησης για όλους», ανέφερε. Μοιράστηκε, επίσης, 
ορισμένα παραδείγματα, όπως τη διαμόρφωση - της πρώτης 
στον τραπεζικό κλάδο - πολιτικής κατά της βίας και της παρενό-
χλησης, αλλά και τα προγράμματα γυναικείας ενδυνάμωσης και 
mentoring που έχει αναπτύξει η Τράπεζα. 
«Στην παρούσα φάση, χτίζουμε την ευρύτερη στρατηγική της 
Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, η οποία εκτός 
από το φύλο, περιλαμβάνει τρεις ακόμα πυλώνες - αυτόν της 
ηλικίας, της κουλτούρας και της οικονομικής συμπερίληψης ή 
αλλιώς οικονομικού εγγραμματισμού, που εμείς ως Τράπεζα το 
γνωρίζουμε πολύ καλύτερα», πρόσθεσε. 
Αναφερόμενη στο μέλλον της εργασίας, η κυρία Φραγκίσκη 
Μελίσσα, με αφορμή το φαινόμενο της «Μεγάλης Παραίτησης» 
(The Great Resignation) που παρατηρείται ιδιαίτερα στις ΗΠΑ 
από το 2021, σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι πλέον αξιολογούν ως 
πολύ σημαντικότερους παράγοντες την ευεξία και την ισορρο-
πία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παράλληλα, 
οι εργαζόμενοι εξετάζουν αυστηρά και το κοινωνικό προφίλ του 
εργοδότη και τον βαθμό που ανταποκρίνεται σε θέματα βιωσι-
μότητας και ESG. «Οι νεότερες γενιές εργαζομένων επιζητούν 
περισσότερες επιλογές σχετικά με τον τρόπο, τόπο και χρόνο 
που θα εργασθούν και οι νέες μορφές εργασίας οφείλουν να 
απαντούν σε αυτές τις απαιτήσεις», σημείωσε.

AlPHA BANK: 300 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ 2022 ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Συνέχεια από σελ 14
  
9. Τι αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο για τους συμπο-
λίτες μας με αναπηρία;  
Η σημαντικότερη πρόβλεψη είναι η μείωση του ποσοστού 
αναπηρίας (από 67% σε 50%) που απαιτείται για τη λήψη σύ-
νταξης, λόγω αναπηρίας, για όλους τους ασφαλισμένους του 
φορέα για τους οποίους προβλεπόταν μεγαλύτερο ποσοστό. 
Καταργούνται όλες οι επιμέρους συνταξιοδοτικές διατάξεις των 
φορέων που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση ανα-
πηρικής σύνταξης από κοινή νόσο και δημιουργείται ένα ενιαίο 
πλαίσιο για όλα τα Άτομα με Αναπηρία.
   Από την 1η Ιανουαρίου 2025, ο τ. ΟΓΑ θα υπαχθεί και εκείνος 
πλήρως στο ενιαίο αυτό πλαίσιο ως προς την αναπηρία. Το να 
υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για τις αναπηρικές συντάξεις συνιστά 
έναν ακόμα «κρίκο» στην αλυσίδα των μεταρρυθμίσεων που 
προωθούνται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων 
με αναπηρία, όπως είναι, ενδεικτικά, τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η 
Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας.
10. Πώς θα επεκταθεί η «μάχιμη πενταετία» σε όλους 

τους ένστολους;    
Μέχρι τώρα, σταδιακά, το δικαίωμα της «μάχιμης πενταετίας» 
είχαν αποκτήσει με διαφορετικές ρυθμίσεις αρκετές κατηγορίες 
ενστόλων. Εξαιρούνταν, όμως, κάποιες άλλες κατηγορίες, με 
αποτέλεσμα διαμαρτυρίες για άνιση μεταχείριση. Με τη ρύθμι-
ση, που προωθείται, όσοι ένστολοι εξαιρούνταν από τις σχετικές 
προβλέψεις θα αποκτήσουν πλέον το δικαίωμα να αναγνωρί-
σουν έως και επιπλέον 5 έτη ασφάλισης, καταβάλλοντας τις 
αναλογούσες εισφορές.    
Με την επέκταση της «μάχιμης πενταετίας», διασφαλίζεται η ίση 
μεταχείριση των ενστόλων (στρατός ξηράς, ναυτικό, αεροπο-
ρία, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική) και εξασφαλίζεται η 
καλύτερη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμά-
των ασφαλείας.    
11. Γιατί μπαίνει πλαφόν σε υψηλές επικουρικές 
συντάξεις;
Με βάση τη νομοθεσία του 2015-2016, οι επικουρικές συντά-
ξεις υπολογίζονται, κατά ένα μέρος τους, με βάση τις εισφορές 
που είχαν καταβληθεί κατά το χρονικό διάστημα 2002-2014. 
Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι εισφορές αυ-

τές ενσωμάτωναν και κοινωνικούς πόρους, με αποτέλεσμα να 
καταλήγουν, αν δεν γινόταν αυτή η παρέμβαση, σε προκλητι-
κά υψηλές επικουρικές συντάξεις (ακόμα και 15.000 ευρώ τον 
μήνα ή και παραπάνω)!
   Με το πλαφόν περιορίζεται το ανώτατο ύψος των επικουρικών 
συντάξεων σε αυτό, που αντιστοιχεί στις νόμιμες προσδοκίες 
που είχαν δημιουργηθεί στους ασφαλισμένους κατά τον καιρό 
που κατέβαλαν τις εισφορές.    
Συγκεκριμένα, θεσπίζεται το πλαφόν στις επικουρικές συντάξεις, 
ίσο με το 6/20 του πλαφόν κύριας σύνταξης (1.382,40 ευρώ/
μήνα).
Η επιβολή πλαφόν, (που εφαρμόζεται στις κύριες συντάξεις, 
αλλά όχι στις επικουρικές), σε αυτές τις προκλητικά υψηλές επι-
κουρικές συντάξεις καθίσταται επιβεβλημένη, για να αποκατα-
σταθεί η ισορροπία μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων. 
Παράλληλα, ικανοποιείται το περί δικαίου αίσθημα ανάμεσα σε 
όλους τους συνταξιούχους σε σχέση με το θεμιτό ύψος των επι-
κουρικών συντάξεων και το τι πράγματι είναι εισφορές». 

11 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
Τις βασικότερες ρυθμίσεις που ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή αναλύει το Υπουργείο Εργασίας   



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

16

Επτά Έλληνες ερευνητές - τέσσερις που δραστηριοποιούνται κυ-
ρίως στην Ελλάδα και τρεις στο εξωτερικό - βρίσκονται ανάμεσα 
στους 408 που, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας (ERC), επιλέχθηκαν για να χρηματοδοτηθούν με επιχο-
ρήγηση εκκίνησης (Starting Grant) ως ανερχόμενα επιστημονι-
κά ταλέντα, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η συνολική χρηματοδότηση ύψους 636 εκατ. ευρώ, η οποία 
θα δοθεί μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», θα 
βοηθήσει τους 408 νεαρούς επιστήμονες - που έχουν δύο έως 
επτά χρόνια ερευνητική εμπειρία μετά το διδακτορικό τους - να 
ξεκινήσουν τα δικά τους πλέον ερευνητικά προγράμματα, σχη-
ματίζοντας τις δικές τους επιστημονικές ομάδες. 
Οι επιχορηγήσεις κατευθύνονται κυρίως σε ερευνητές στη 
Γερμανία (81 νέα ερευνητικά σχέδια), στη Βρετανία (70), στην 

Ολλανδία (40) και στη Γαλλία (39). Από πλευράς εθνικότητας ξε-
χωρίζουν οι Γερμανοί ερευνητές (70), οι Ιταλοί (41), οι Ισραηλι-
νοί (30) και οι Ολλανδοί (28). Συνολικά είχαν υποβληθεί σχεδόν 
3.000 ερευνητικές προτάσεις προς χρηματοδότηση. Οι επιχορη-
γήσεις αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 2.000 
θέσεις μεταδιδακτορικών, διδακτορικών και άλλων ερευνητών. 
Από ελληνικής πλευράς, επιλέχθηκαν οι Γρηγόριος Φουρνό-
δαυλος (επίκουρος καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Πα-
νεπιστημίου Κρήτης), Εμμανουήλ Φρουδαράκης (ερευνητής 
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ΙΤΕ στην 
Κρήτη), Αναστάσιος Κωστόπουλος (ερευνητής Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Σπουδών ΙΤΕ στην Κρήτη), Κώστας Παλληκαράς 
(ΕΚΠΑ), Γεώργιος Γκατζέλης (γερμανικό κέντρο Ερευνών Julich 
Research Centre και Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημί-

ου Πατρών), Βασίλειος Κόκκορης (επίκουρος καθηγητής Ελευ-
θέρου Πανεπιστημίου του ‘Αμστερνταμ - απόφοιτος Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών) και Αντώνης Καλογερόπουλος 
(Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ - απόφοιτος Τμήματος Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ ΕΚΠΑ). 
Το ERC, που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2007, είναι ο βασικός ευρωπαϊκός βραχίονας χρηματοδότησης 
της έρευνας αιχμής μέσω τεσσάρων ειδών επιχορηγήσεων: 
Εκκίνησης (Starting Grants), Εδραίωσης (Consolidator Grants), 
Προχωρημένου Σταδίου (Advanced Grants) και Συνέργειας 
(Synergy Grants). Πρόεδρος του ERC από τον Νοέμβριο 2021 
είναι η Γερμανίδα βιολόγος Μαρία Λέπτιν. Ο προϋπολογισμός 
του ERC για την περίοδο 2021-2027 ξεπερνά τα 16 δισ. ευρώ.

Ένας διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας της διασποράς, ο 
Γιάννης Γιώρτσος, καθηγητής Χημικής και Πετρελαϊκής Μη-
χανικής και κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Viterbi 
Engineering School του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας 
(USC), ανέλαβε τη διεύθυνση του σημαντικού περιοδικού PNAS 
Nexus της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (NAS) των ΗΠΑ, 
όπως ανακοίνωσε η τελευταία.
Πρόκειται για ένα επιλεκτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης 
που εστιάζει σε καινοτόμες και διεπιστημονικές έρευνες στις βι-
ολογικές, φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, καθώς επίσης στις 
επιστήμες της μηχανικής και της υγείας. Ο Γ. Γιώρτσος είχε εκλε-

γεί στην Εθνική Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ το 2008, ενώ 
από το 2013 είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
«Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών είναι τυχερή που έχει έναν 
ηγέτη με εξαιρετική ακαδημαϊκή φήμη και δέσμευση στην επι-
στημονική επικοινωνία στο πρόσωπο του Γιάννη Γιώρτσου, για 
να καθοδηγήσει τη νέα φάση ανάπτυξης του νέου περιοδικού 
της», δήλωσε η πρόεδρος της αμερικανικής Ακαδημίας Μάρσια 
ΜακΝατ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το PNAS Nexus δημιουργή-
θηκε το 2021 και εκδίδεται από την NAS σε συνεργασία με τις 
Εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (OUP).
Ο Γιάννης Γιώρτσος γεννήθηκε στην Ρόδο το 1950, το 1973 

απεφοίτησε πρώτος από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του 
ΕΜΠ και στη συνέχεια φοίτησε με υποτροφία στο Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech), από το οποίο έλαβε το 
διδακτορικό του το 1978, ενώ από το 1979 διδάσκει στο Τμήμα 
Πετρελαϊκής και Χημικής Μηχανικής (Petroleum and Chemical 
Engineering) του USC. Στο ίδιο Τμήμα έλαβε την τιμητική έδρα 
«Chester D. Dolley in Chemical and Petroleum Engineering» 
(1995). Κατά το διάστημα 1991-1997 υπήρξε πρόεδρος του 
Τμήματος, ενώ το 2005 έγινε κοσμήτωρ (Dean) της USC Viterbi 
School of Engineering, όπου κατέχει επίσης την τιμητική έδρα 
Ζ.Α. Kaprielian.

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του ΑΠΘ θα αναγορευτεί ο διευθυντής του Κέντρου 
Πράσινης Χημείας και Πράσινης Μηχανικής του Πανεπιστημίου 
Yale, καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας Paul T. Anastas. Η 
τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 24 
Νοεμβρίου 2022, στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου 
της Φιλοσοφικής Σχολής.
Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής Paul T. Anastas, ο 
οποίος θα μιλήσει στην τελετή αναγόρευσής του για την «πρά-
σινη χημεία για έναν βιώσιμο κόσμο» («Green Chemistry for a 
Sustainable World») είναι επιστήμονας, συγγραφέας, επιχει-
ρηματίας, έχει υπηρετήσει σε δημόσιους φορείς και σήμερα 
είναι Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας και Διευθυντής του 
Κέντρου Πράσινης Χημείας και Πράσινης Μηχανικής του Πα-
νεπιστημίου Yale. Είναι ευρύτερα γνωστός ως ο «Πατέρας της 
Πράσινης Χημείας». Μαζί με τον John Warner στο βιβλίο τους, 
με τίτλο «Green Chemistry: Theory and Practice», το 1998, ει-
σήγαγαν τις «12 Αρχές της Πράσινης Χημείας», οι οποίες έχουν 
επηρεάσει και διαμορφώσει τα προγράμματα σπουδών και την 
ακαδημαϊκή έρευνα σε όλο τον κόσμο. Επίσης, έχουν αλλάξει 

το πρόσωπο και την αντίληψη για την Χημεία ως μία «παλιά» 
επιστήμη, καθώς και τον τρόπο που εφαρμόζεται στην βιομη-
χανία για την παραγωγή αναγκαίων αγαθών, όπως φάρμακα, 
καύσιμα, πλαστικά κ.ά.
Γεννήθηκε το 1962, στη Βοστώνη των ΗΠΑ. Η οικογένεια του 
προέρχεται από την Νάουσα της Μακεδονίας. Έχει σπουδάσει 
Χημεία στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης (1984) και έχει λά-
βει το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Οργανική Χημεία (1989). 
Έχει υπηρετήσει για περισσότερα από 15 χρόνια σε κυβερνητι-
κούς οργανισμούς, με αποκορύφωμα τον διορισμό του από τον 
Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την Γερουσία των ΗΠΑ, ως Βο-
ηθό Διαχειριστή και Υπεύθυνο Έρευνας & Ανάπτυξης της Υπη-
ρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental Protection 
Agency, EPA) των ΗΠΑ (2009-2012). Το 2007 ξεκίνησε την 
ακαδημαϊκή του καριέρα ως Καθηγητής στην Πράσινη Χημεία 
στο Πανεπιστήμιο Yale.
Όσον αφορά στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά επιτεύγματα του 
καθηγητή Paul Anastas, έχει περισσότερες από 200 εργασίες σε 
διεθνή περιοδικά υψηλού δείκτη απήχησης, με περισσότερες 
από 35.000 αναφορές (Google Scholar). Έχει γράψει 12 κεφά-

λαια σε βιβλία, 14 βιβλία (ως συγγραφέας ή συντάκτης) και 6 
πατέντες.
Η έρευνά του εστιάζει κυρίως σε καινοτόμες συνθετικές μεθο-
δολογίες και στην ανάπτυξη νέων καταλυτών για τη μετατροπή 
της βιομάζας και του διοξειδίου του άνθρακα σε πολύτιμα προϊ-
όντα, καθώς και στον σχεδιασμό διεργασιών που μειώνουν την 
εγγενή τοξικότητα διαφόρων κατηγοριών χημικών ουσιών. 
Έχει επιδείξει, επίσης, σημαντική επιχειρηματική πρωτοβουλία 
συν-ιδρύοντας νεοφυείς επιχειρήσεις ή συμβουλεύοντας μεγά-
λες εταιρείες στον χώρο της βιώσιμης παραγωγής ασφαλέστε-
ρων χημικών και συναφών προϊόντων.
Πέραν της διεθνούς επιστημονικής καταξίωσής του, ίσως η 
σημαντικότερη προσφορά του στην Επιστήμη της Χημείας, 
έγκειται στην υιοθέτηση και καθιέρωση των Αρχών της Πράσι-
νης Χημείας, τόσο στην έρευνα και την βιομηχανική παραγωγή, 
όσο και στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων, με απώτερο στό-
χο τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στην ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον.

ΕΠΤΑ ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Με επιχορήγηση εκκίνησης ως ανερχόμενα επιστημονικά ταλέντα 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΤΣΟΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ  

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΙ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
ΤΟΝ «ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» PAUl t. ANAstAs
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Τα οφέλη που μπορεί να εξασφαλίσουν η χρήση ηλεκτρο-
κίνητων μέσων και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών στην 
Ψυχόμενη Εφοδιαστική Αλυσίδα, παρουσίασε χθες, Τετάρτη 
23 Νοεμβρίου 2022, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος, 
στο συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & 
Logistics.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε 
ως βασική προτεραιότητά του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών να καταστούν οι μεταφορές βιώσιμες και σε 
αυτό το πλαίσιο, η καινοτομία και η ψηφιακή μετάβαση δια-
δραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ψυχόμενης 
και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνολικά, καθώς βελτιώνουν 
την αποδοτικότητα των μεταφορών και προσφέρουν λύσεις 
στην αγορά. «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμ-
μετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο FENIX, 
το οποίο αποτελεί την πρώτη πανευρωπαϊκή ομοσπονδιακή 
αρχιτεκτονική για απρόσκοπτη ανταλλαγή και κοινή χρήση 
δεδομένων ανάμεσα στις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες με-
ταφορών και εφοδιαστικής. Η υιοθέτηση τέτοιων εργαλείων 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως αποτέ-
λεσμα την αύξηση της απόδοσης, προσφέροντας εξοικονόμη-
ση χρόνου και κόστους, ενώ περιορίζει τις εκπομπές άνθρακα 
μέσω της καλύτερης φόρτωσης και της χρήσης ενεργειακά 
αποδοτικών τρόπων λειτουργίας για την Ψυχόμενη Αλυσίδα» 

δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών.
Σε θεσμικό επίπεδο, σημείωσε ότι στην Κυβερνητική Επιτρο-
πή για την Εφοδιαστική, όπου συμμετέχει ως αντιπρόεδρος, 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουρ-
γεία, η αναδιαμόρφωση του νόμου 4302/2014, με στόχο 
την αναβάθμιση του περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών 
Εφοδιαστικής και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας.
«Εξετάζουμε την ένταξη στο νέο θεσμικό πλαίσιο της έννοιας 
της Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, έτσι ώστε με την επαρ-
κή πληροφόρηση σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 
οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να προκρίνουν πιο βιώσι-
μες επιλογές παραδόσεων και μετακινήσεων.
Η χρήση «καθαρών τεχνολογιών» είναι κομβικός παράγοντας 
για τη μεταφορά και τη διανομή αγαθών και εμπορευμάτων 
εντός του αστικού ιστού, όπως αναδεικνύεται εμφατικά, μά-
λιστα, στην παρούσα συγκυρία. Η ηλεκτροκίνηση μπορεί να 
συμβάλλει καθοριστικά, ειδικά στην αστική εφοδιαστική αλυ-
σίδα, μειώνοντας το ημερήσιο κόστος των επιχειρήσεων και 
περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηρι-
ότητας, βελτιώνοντας τις συνθήκες μεταφοράς και διανομής 
των ψυχόμενων προϊόντων» δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος.
Ο υφυπουργός Μεταφορών τόνισε ότι η σημερινή κυβέρ-
νηση δημιουργεί τις υποδομές που υποστηρίζουν αυτή την 
επιλογή, με τον πολλαπλασιασμό των σημείων φόρτισης, τα 

οποία θα αυξηθούν περαιτέρω, μέσα από τα Σχέδια Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας των Δήμων, ενώ σημεία φόρτισης 
μπορούν να εγκατασταθούν και στα νέα «logistic centers»».
Προσέθεσε ότι στις διεθνείς μεταφορές, η Ελλάδα τηρεί τη 
συμφωνία ATP, σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποι-
είται στη μεταφορά των ευπαθών τροφίμων. Συγκεκριμένα, 
ανέφερε:
«Προβλέπονται συγκεκριμένες απαιτήσεις μόνωσης του εξο-
πλισμού, στον θάλαμο ή τη δεξαμενή όταν πρόκειται για τα 
υγρά τρόφιμα, καθώς και τις ψυκτικές συσκευές, η καλύτερη 
λειτουργία των οποίων περιορίζει και τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου. Χορηγείται σχετική πιστοποίηση από ερ-
γαστήριο του ΕΜΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της 
ψυκτικής αλυσίδας. Το όχημα πρέπει να φέρει το σχετικό πι-
στοποιητικό και το Υπουργείο Μεταφορών έχει θεσπίσει και 
το πλαίσιο διενέργειας των ελέγχων».
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Μεταφορών 
τόνισε ότι η μετάβαση σε ένα περιβάλλον λιγότερο ρυπογόνο 
και ταυτόχρονα, περισσότερο αποδοτικό για τις επιχειρήσεις 
του κλάδου της Εφοδιαστικής συντελείται ήδη, και η σημερι-
νή κυβέρνηση όχι απλώς συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια 
αλλά προνοεί ώστε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στο νέο 
περιβάλλον.

Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα νέα 
πρότυπα εκπομπών ρύπων Euro7, τα οποία έχουν προγραμ-
ματιστεί να ισχύσουν για όλα τα νέα αυτοκίνητα και φορτηγά 
από την 1η Ιουλίου 2025. Όμως αυτό θα αυξήσει περαιτέρω 
τις τιμές των ήδη ακριβών αυτοκινήτων, σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Πλέον τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τους 
αναλυτές της αγοράς θα στοιχίζουν ακριβότερα, καθώς σε 
αυτά αναπτύσσεται υψηλή τεχνολογία. Ο κανονισμός εφαρ-
μόζει αυστηρότερα πρότυπα για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα 
με αποτέλεσμα να χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις. Τα πρότυ-
πα προβλέπουν μείωση στο μέγιστο όριο για το οξείδιο του 
αζώτου (NOx) στα 60 mg/χλμ, από 80 mg/χλμ. Τα όρια για τη 
βενζίνη παραμένουν τα ίδια στα 60 mg/χλμ, ενώ τα οχήματα 
θα πρέπει επίσης να είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένα συ-
στήματα παρακολούθησης για τη μέτρηση της απόδοσης των 
εκπομπών τους και να μπορούν να ειδοποιούν τους οδηγούς 
για τυχόν προβλήματα εκπομπών.
Το Euro7 θα ισχύει και για τα ηλεκτρικά οχήματα, θέτοντας 

πρότυπα για την ανθεκτικότητα των μπαταριών, καθώς και 
θέσπιση ορίων στις εκπομπές σωματιδίων από τα φρένα και 
τα ελαστικά, τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι 
σύντομα θα είναι η κύρια πηγή εκπομπών σωματιδίων από 
τις οδικές μεταφορές.
Τα νέα πρότυπα του Euro7 στα νέα αυτοκίνητα θα ισχύουν για 
10 χρόνια και 200.000 χλμ. Μέχρι το 2035, οι πρώτες εκτιμή-
σεις, αναφέρουν ότι θα μειώσουν τις συνολικές εκπομπές NOx 
από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατά 35% σε σύγκριση με 
το Euro6, τα σωματίδια της εξάτμισης κατά 13% και τα σωμα-
τίδια από τα φρένα των αυτοκινήτων κατά 27%. Η Επιτροπή 
λέει ότι τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά είναι η μεγαλύτερη 
πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις, υπεύθυνα για πε-
ρισσότερο από το 39% των NOx και το 10% των πρωτογενών 
εκπομπών σωματιδίων PM2,5 και PM10. ‘Αλλωστε αυτά τα 
μικροσωματίδια ευθύνονται για περίπου 70.000 πρόωρους 
θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Οχημάτων (ACEA) 
επισημαίνει ότι μια τέτοια απόφαση θα ανεβάσει ακόμη περισ-

σότερο την τιμή των αυτοκινήτων, ενώ ο γενικός διευθυντής 
της Ford Ευρώπης, Μάρτιν Σάντερ, έγραψε στο Twitter ότι 
είναι απογοητευμένος από το προτεινόμενο πρότυπο Euro7 
για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, προτρέποντας 
να επενδύσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες αποκλειστικά σε 
τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών ρύπων.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Πε-
ριβάλλοντος (T&E), καταδίκασε τα πρότυπα που θέτει το 
Euro7. Η Anna Krajinska, υπεύθυνη του τμήματος εκπομπών 
οχημάτων και ποιότητας αέρα δήλωσε: «Παρά το γεγονός 
ότι απολαμβάνουν κέρδη ρεκόρ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
στηρίζουν το φιλόδοξο πλάνο Euro7, το οποίο γνωρίζουν ότι 
κατά μία έννοια δεν είναι προσιτό να εφαρμοστεί. Η τραγωδία 
είναι ότι η τοξική ρύπανση από τις οδικές μεταφορές σκοτώνει 
70.000 ανθρώπους κάθε χρόνο. Θα βγουν στην κυκλοφορία 
κοντά στα 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα υψηλής ρύπανσης, 
τα οποία θα παραμείνουν εκεί για τις επόμενες δεκαετίες».

ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ EUrO7 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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Aύξηση των κόκκινων δανείων προέβλεψε ότι θα έχουμε εξαιτί-
ας της ανόδου των επιτοκίων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Ο ίδιος προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προχωρήσει σε μικρότερη αύξηση 
του επιτοκίου της σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες φορές 
όταν η ΕΚΤ τα είχε αυξήσει κατά 0,75%
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μιλώντας σε live podecast του 
Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ότι «αύξηση των κόκκινων δανείων θα έχουμε. Όταν 
έχεις συνδυασμό αύξησης των δόσεων λόγω αύξησης των επι-
τοκίων, δηλαδή θα ανέβει και η δόση του στεγαστικού, θα ανέ-
βουν και οι δόσεις στις επιχειρήσεις που χρωστάνε χρήματα στις 
τράπεζες. Έχεις και την αύξηση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, 

η οποία δεν είναι μεγάλη βέβαια, γιατί το κράτος ειδικά στην Ελ-
λάδα έχει δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια, αλλά αυτό δεν μπορεί να 
συνεχιστεί επ’ άπειρον. Ελπίζουμε δηλαδή όταν σταματήσει, να 
έχει σταματήσει και ο πόλεμος» .
Συμπλήρωσε δε ότι «σε ορισμένα κόκκινα δάνεια θα έχουμε 
αύξηση». Ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει ότι σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της ΤτΕ η αύξηση αυτή δεν θα είναι δραματική. «Πι-
στεύω ότι γύρω στο 2024 θα συγκλίνουν τα κόκκινα δάνεια τα 
ελληνικά ως ποσοστό με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Από το ‘24. 
Ακόμα είμαστε αρκετά πάνω» είπε χαρακτηριστικά.
Για το θέμα των επιτοκίων επεσήμανε ότι «ότι θα πάμε σε πιο λο-
γικές αυξήσεις». Όσον αφορά δε στα επιτόκια των καταθέσεων 
εκτίμησε ότι παρόλο που η ΤτΕ δεν έχει αρμοδιότητα να πιέσει τις 

τράπεζες «σιγά - σιγά» θα τα αυξήσουν.
Αναφορικά με τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα ανέφερε, ότι 
ενώ έχουμε μόνο τέσσερεις συστημικές τράπεζες, γεγονός που 
προσδίδει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, εντούτοις «έχουμε 
αρκετούτσικες μη συστημικές, συνεταιριστικές, την Attica, εκεί 
θα μπορέσουν να γίνουν συγχωνεύσεις, αφού όμως πρώτα 
ενδυναμωθούν κεφαλαιακά». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπάρχει 
συμφωνία με τον Ευρωπαίο Επόπτη (SSM) όταν τελειώσει ο 
κορονοϊός όλες οι μη συστημικές Τράπεζες στην Ευρώπη να 
προχωρήσουν και αυτές σε αυξήσεις κεφαλαίου, ούτως ώστε 
ν’ αυξηθεί ο ανταγωνισμός στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

«Έκθεση- σταθμό» χαρακτηρίζει ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας την 1η Έκθεση Μεταπρογραμματικής 
Εποπτείας για την Ελλάδα που δημοσιοποίησε την Τρίτη η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς ανοίγει και επίσημα ένα νέο κε-
φάλαιο για τη χώρα και την επιστροφή της στην ευρωπαϊκή 
κανονικότητα.
Παράλληλα, όπως αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας, οι διαπιστώσεις 
της Κομισιόν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για αποφάσεις 
του Eurogroup σχετικές με την εφαρμογή συμπεφωνημένων 
μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, τα οποία περιλαμ-
βάνουν την αποδέσμευση της όγδοης και τελευταίας δόσης από 
τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από αγορά 
ελληνικών ομολόγων.
Επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός δήλωσε ότι η 
Έκθεση:
-Πιστοποιεί την ισχυρή και σταθερή αναπτυξιακή τροχιά στην 
οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία, και την οποία διατηρεί 
παρά τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού και της αβεβαιότη-
τας που πυροδότησαν, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η συνακόλουθη 
ενεργειακή κρίση.
-Αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που έχει 
εφαρμόσει, και συνεχίζει να υλοποιεί, η κυβέρνηση στην προ-
σπάθειά της να μετριάσει τις επιπτώσεις αυτής της νέας- δεύτε-
ρης, μέσα σε διάστημα τριών μόλις ετών- μεγάλης εξωγενούς 
κρίσης, στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Πολιτι-
κές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μέτρα στήριξης έναντι των 
επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης- τα οποία η Έκθεση περι-
γράφει ως από τα πλέον εκτεταμένα ανάμεσα στα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022- οι μειώσεις φορολογίας, 

και η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας.
-Προβλέπει ότι, παρά τις εξαιρετικά μεγάλες εξωτερικές προκλή-
σεις, το επίπεδο απασχόλησης θα συνεχίσει να αυξάνεται φέτος 
και τα επόμενα δύο χρόνια. Το ίδιο προβλέπεται και για το επίπε-
δο διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.
-Αναδεικνύει την πρόβλεψη για σημαντική βελτίωση των δη-
μοσίων οικονομικών την περίοδο 2022- 2024 και επισημαίνει 
την ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού 
του ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο. Η βελτίωση των δημοσιονομι-
κών μεγεθών συμβαδίζει με την εφαρμογή μέτρων στήριξης 
ενάντια στην ενεργειακή κρίση και νέες, μόνιμες μειώσεις φό-
ρων για το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων 
από την 1η/1/2023.
-Επιβεβαιώνει, παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία στις χρημα-
ταγορές, τη συνεχιζόμενη βελτίωση των επιδόσεων του τραπε-
ζικού τομέα και τη συνακόλουθη επέκταση της χρηματοδότη-
σης της πραγματικής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης 
και της απασχόλησης. Ανάλογη θετική δυναμική αναπτύσσεται 
και από την πρόοδο που καταγράφει η έκθεση στην εφαρμογή 
του νέου πλαισίου για το ιδιωτικό χρέος.
-Περιγράφει τη σταθερή και απρόσκοπτη παρουσία της Ελλά-
δας στις αγορές κρατικών ομολόγων, με σταθερό, τους τελευ-
ταίους μήνες, περιθώριο αποδόσεων, παρά τις αναταράξεις 
και αυξήσεις επιτοκίων στις διεθνείς αγορές. Ως αποτέλεσμα, η 
Ελλάδα διατηρεί υψηλό απόθεμα ταμειακών διαθεσίμων. Συνο-
λικά, η Έκθεση διαπιστώνει ότι η Ελλάδα μπορεί απρόσκοπτα να 
εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος της.
-Συμπεραίνει ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει, παρά τις δυσμενείς διε-
θνείς συνθήκες, μια σειρά από στόχους που είχαν τεθεί, σε τομείς 

όπως η δημοσιονομική και διαρθρωτική πολιτική, η φορολογι-
κή διοίκηση, η δικαιοσύνη, οι μεταρρυθμίσεις του χρηματοπι-
στωτικού τομέα, το κτηματολόγιο και οι ιδιωτικοποιήσεις.
Ο υπουργός δηλώνει ότι οι διαπιστώσεις αυτές μπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση για αποφάσεις του Eurogroup σχετικές 
με την εφαρμογή συμπεφωνημένων μέτρων ελάφρυνσης του 
ελληνικού χρέους.
Αυτά περιλαμβάνουν την αποδέσμευση της όγδοης και τε-
λευταίας δόσης από τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών 
τραπεζών από αγορά ελληνικών ομολόγων (τα γνωστά ANFA/
SMPs), η οποία σημειωτέον εκκρεμούσε από το πρώτο εξάμηνο 
του 2019, τον μηδενισμό, για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, 
του επιπρόσθετου περιθωρίου (step-up margin), η ενσωμά-
τωση του οποίου προβλέπεται στο επιτόκιο δανείων που έχει 
παραχωρήσει ο EFSF στην Ελλάδα, και - για πρώτη φορά - τη 
μόνιμη μείωση του περιθωρίου αυτού σε μηδενική τιμή για την 
περίοδο 2023- 2049.
Ο κ. Σταϊκούρας καταλήγει στη δήλωσή του ότι «όλα τα παρα-
πάνω συνιστούν ακόμα μία αναγνώριση και επιβεβαίωση της 
σκληρής, μεθοδικής και αποτελεσματικής προσπάθειας που 
όλοι μας- πολίτες και πολιτεία- καταβάλλουμε στο πεδίο της 
οικονομίας, μέσα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον που χαρα-
κτηρίζεται από μεγάλες και διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις.
Προσπάθεια η οποία συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα, 
χωρίς εφησυχασμό και με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. 
Συνεχίζεται με σχέδιο, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις μας και στις δυνατότητες της χώρας, ώστε να κατα-
στήσουμε την Ελλάδα ολόπλευρα ακόμα πιο ισχυρή και την 
οικονομία της πιο δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή και κοι-
νωνικά δίκαιη».

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ» ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ
Τι εκτιμά ο διοικητής της ΤτΕ  

Ο ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
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H αλλαγή παραγωγικού μοντέλου στην ελληνική οικονομία 
έχει αρχίσει να γίνεται πράξη, κάτι νέο αρχίζει να γεννιέται 
στην ελληνική οικονομία, ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας, εκτιμώντας ότι το 
ρεκόρ 20ετίας άμεσων ξένων επενδύσεων που έγινε το 2021, 
θα ξεπεραστεί ξανά το 2022, κάνοντας λόγο για επενδυτική 
άνοιξη.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε εκδήλωση της 
Eurobank η διοίκηση της τράπεζας παρουσίασε αναλυτικά 
και με συγκεκριμένα παραδείγματα τους πέντε τομείς - πυλώ-
νες της οικονομίας που προσελκύουν επενδύσεις, στηρίζουν 
την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας και πρωταγωνιστούν 
στη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, καθώς και τη 
συμβολή της Eurobank στη χρηματοδότησή τους. Στη διάρ-
κεια της εκδήλωσεις παρουσιάστηκε μελέτη της Eurobank, 
που αναφέρει ότι τα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 
38,5 δισ. ευρώ που εξετάζονται στην μελέτη μπορούν να 
αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 55,4 δισ. ευρώ στη δεκαετία και 95,9 
δισ.ευρώ στην εικοσαετία, ενώ στα ίδια τα έργα -και στα υπό-
λοιπα που θα προκύψουν από αυτά- μπορούν να απασχολη-
θούν τουλάχιστον 470.000 εργαζόμενοι.
Στην παρουσίαση αναπτύχθηκε η επιχειρηματική στρατηγική 
δανειοδοτήσεων για δημόσια και ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια 
που αντιμετωπίζει ολιστικά την οικονομία της χώρας και δίνει 
προτεραιότητα στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων τα οποία 
διαχέονται και μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα 
στη μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη. Τα πεδία όπου την 
επόμενη τριετία θα κατευθυνθούν επενδύσεις ύψους τουλά-
χιστον 30 δισ. ευρώ οριοθετούνται γύρω από πέντε πυλώνες: 
(1) Υποδομές, real estate, αστικές αναπλάσεις, (2) Ενέργεια, & 
Πράσινη Μετάβαση, (3) Τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή αναβάθ-
μιση, (4) Τουρισμός, ξενοδοχειακές μονάδες, δομές ευεξίας, 
(5) Βιομηχανία, αναβάθμιση παραγωγικού ιστού.
Το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας για την ενίσχυση των 
επενδύσεων που μεγιστοποιούν το αναπτυξιακό δυναμικό 
της Ελλάδας ανέπτυξε σε ειδική εκδήλωση, ο διευθύνων σύμ-
βουλος, κ. Φωκίων Καραβίας, παρουσία του προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργου Ζανιά. Τις πρωτοβουλίες 
που λαμβάνει η Eurobank, ανά πυλώνα, μέσω του χρηματο-
δοτικού της σχεδιασμού ανέλυσε ο αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν, επίσης, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβου-
λος, κ. Αντρέας Αθανασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι Γενικοί Διευθυντές, κ.κ. Ανδρέας 
Χασάπης και Μιχάλης Βλασταράκης και οι αναπληρωτές γε-
νικοί διευθυντές, κ.κ. Σπύρος Βενετσιάνος και Πάνος Λυμπε-
ρόπουλος.
Ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Φωκίων Καραβίας, επεσήμα-
νε ότι: «Παρά τις ισχυρές πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως 

συνέπεια της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και της 
αύξησης των επιτοκίων, η Ελλάδα για πρώτη φορά το 2022 
αρχίζει να καλύπτει το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε 
τα χρόνια της κρίσης. Σήμερα, παρουσιάζουμε το στρατηγι-
κό σχέδιο της Eurobank, ώστε αυτή η επενδυτική άνοιξη που 
ξεκίνησε, να έχει συνέχεια. Είναι σημαντικό ότι οι επενδύσεις 
που παρουσιάζουμε σήμερα έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή, 
με το αποτέλεσμα τους να διαχέεται προς τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και συνολικά σε όλη την οικονομία. Η προβολή 
της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον με όχημα τη σταθερή 
και στοχευμένη επενδυτική δραστηριότητα είναι η οπτική, η 
λογική, ο στόχος και η δέσμευσή μας για την Eurobank ως 
Τράπεζα της Ανάπτυξης».
Ο επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου, κ. Τάσος Αναστα-
σάτος, ανέλυσε τα βασικά ευρήματα ειδικής μελέτης με θέμα 
«Το Αναδυόμενο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονο-
μίας | 5 Πυλώνες, Μεγάλα Επενδυτικά Έργα και η Συνεισφορά 
τους στο ΑΕΠ», σημειώνοντας ότι :
-Η συνολική αύξηση των επενδύσεων επαρκεί για να καλυ-
φθεί σχεδόν η απώλεια 94 δισ. ευρώ κεφαλαιακού αποθέμα-
τος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 12ετίας.
-Το 2022 θα είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2009 που οι νέες 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίων θα ξεπεράσουν τις αποσβέ-
σεις και το κεφαλαιακό απόθεμα θα αυξηθεί.
-Η κλαδική τους διάρθρωση έχει αρχίσει να αλλάζει προς όφε-
λος δραστηριοτήτων υψηλότερης γνώσης και προστιθέμενης 
αξίας.
-Το 2021 σημειώθηκε ρεκόρ εικοσαετίας στις ‘Αμεσες Ξένες 
Επενδύσεις το 2021 (5,4 δισ. ευρώ ή 3% του ΑΕΠ), το οποίο 
θα ξεπεραστεί το 2022. Τα έτη 2021, 2022 και 2023, η αύξηση 
των επενδύσεων διαμορφώθηκε ή αναμένεται να διαμορφω-
θεί σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα του 8%.
-Για να φτάσει το μερίδιο των επενδύσεων στο ΑΕΠ τον μέσο 
όρο της Ευρωζώνης απαιτείται μέση ετήσια πραγματική αύ-
ξηση των επενδύσεων παγίων κατά σχεδόν 8% έως το 2031.
-Τα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 38,5 δισ. ευρώ που 
εξετάζει η μελέτη μπορούν να αυξήσουν το ΑΕΠ μεταξύ 55,4 
δισ. ευρώ στη δεκαετία και 95,9 δισ. ευρώ στην εικοσαετία, 
ενώ στα ίδια τα έργα -και στα υπόλοιπα που θα προκύψουν 
από αυτά- μπορούν να απασχοληθούν τουλάχιστον 470.000 
εργαζόμενοι.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, επικεφαλής 
Corporate & Investment Banking, κ. Κωνσταντίνος Βασιλεί-
ου, παρουσίασε το χρηματοδοτικό σχεδιασμό της Τράπεζας 
και τις σημαντικότερες επενδύσεις ανά πυλώνα. Συνολικά, 
από το 2019 μέχρι σήμερα το χαρτοφυλάκιο της Eurobank 
στην επιχειρηματική πίστη έχει αυξηθεί κατά 50% φτάνοντας 
τα 14,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να έχει σχεδόν διπλασια-
στεί, αγγίζοντας τα 18 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2025. Η κα-

θαρή πιστωτική επέκταση της Τράπεζας προς τις επιχειρήσεις 
αναμένεται να ξεπεράσει φέτος τα 2,5 δισ.ευρώ. Οι πέντε πυ-
λώνες μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις της τάξης των 
32 δισ. ευρώ έως το 2025. Όπως είπε, σωρευτική χρηματο-
δότηση των σχετικών επενδυτικών σχεδίων από το τραπεζικό 
σύστημα υπολογίζεται σε 24 δισ. ευρώ (περιλαμβανομένων 
των πόρων του ΤΑΑ).
«Η Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Βασιλείου, «βρίσκεται σε δυναμική 
πορεία υλοποίησης σημαντικών επενδυτικών σχεδίων και 
νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση που αποτελούμε εταίρο στη 
μεγάλη προσπάθεια επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της 
εθνικής οικονομίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. 
Μέσα από τη χρηματοδότηση έργων στρατηγικής σημασίας 
για τη βελτίωση καίριων υποδομών, την ενεργειακή μετά-
βαση, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, στοχεύουμε η 
Ελλάδα να ανταμείβει τον κάτοικο και τον επισκέπτη και να 
αποτελεί πόλο έλξης ολοένα και περισσότερων εγχώριων και 
διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Αντιμετωπίζοντας ολιστικά 
το επενδυτικό οικοσύστημα, βλέπουμε πώς συνδέεται το ένα 
σχέδιο με το άλλο και όλα μαζί με την εθνική επενδυτική στρα-
τηγική και τις ανάγκες της χώρας. Έτσι, δεν χρηματοδοτούμε 
απλώς επενδυτικά σχέδια, αλλά χρηματοδοτούμε μια στρατη-
γική ανάπτυξης της χώρας.»
Ο κ. Βασιλείου σημείωσε, επίσης, ότι η Eurobank πρωτοστατεί 
στην απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Είναι η πρώτη τράπεζα που έχει 
ήδη διαθέσει πλήρως την πρώτη δόση των δανείων του ΤΑΑ, 
και έχει αξιοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης δόσης 
χρηματοδοτώντας έργα που αφορούν στο σύνολο των παρα-
γωγικών τομέων της οικονομίας.
Κλείνοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας, 
κ. Γιώργος Ζανιάς, αναφέρθηκε στη δυναμική που αναπτύσ-
σεται στην ελληνική οικονομία μέσα από τις επενδύσεις. «Οι 
επενδύσεις», σημείωσε, «αποτελούν την καρδιά ενός βιώσι-
μου μοντέλου ανάπτυξης καθώς έχουν πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα στην παραγωγή, την απασχόληση, τις εξαγωγές 
και προάγουν την κοινωνική ευημερία σε μακροπρόθεσμη 
βάση. Η προτεραιοποίηση που κάνει η Eurobank σε αυτόν 
τον τομέα συμβάλλει στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού 
επενδύσεων που δημιούργησε η κρίση στη χώρα μας, παρά 
τις σχετικά πρόσφατες βελτιώσεις, και στην αποτροπή ανα-
πτυξιακών λαθών του παρελθόντος.».
Η μελέτη για «Το Αναδυόμενο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλη-
νικής Οικονομίας» θα παρουσιαστεί στην πλήρη της μορφή το 
αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ θα ακολουθήσει σειρά επι-
μέρους μελετών, οι οποίες θα αναφέρονται ξεχωριστά στον 
καθέναν από τους πέντε πυλώνες που αναλύονται.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ – ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Για επενδυτική άνοιξη στη χώρα και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου κάνει λόγο η Eurobank
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Τη νέα τάξη των Ευρωπαίων αστροναυτών παρουσίασε ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA). Η ανακοίνωση έγινε 
στο Παρίσι μετά τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου της ESA 
σε υπουργικό επίπεδο.
Η νέα τάξη (ESA Astronaut Class 2022) περιλαμβάνει πέντε 
αστροναύτες καριέρας που θα ενταχθούν άμεσα στο υπάρχον 
σώμα των Ευρωπαίων αστροναυτών, ορισμένους επιλαχόντες 
ή «ρεζέρβες» (που προσωρινά τουλάχιστον θα συνεχίσουν να 
απασχολούνται στις νυν θέσεις εργασίας τους) και -για πρώτη 
φορά- έναν παρα-αστροναύτη με σωματική αναπηρία.
Οι πέντε νέοι αστροναύτες που θα στελεχώσουν την ESA, είναι 
μία Γαλλίδα πιλότος ελικοπτέρων διάσωσης, μία Βρετανίδα 
αστροφυσικός, ένας Ισπανός μηχανικός, ένας Βέλγος βιοϊατρι-
κός μηχανικός με διδακτορικό στη νευροεπιστήμη και ένας Ελ-
βετός γιατρός. Οι «ρεζέρβες» θεωρούνται και αυτοί αστροναύ-

τες, αλλά η εκπαίδευση τους θα ενεργοποιηθεί όταν προκύψει 
κάποια ανάγκη. Ο παρα-αστροναύτης -μία παγκόσμια πρωτιά 
για την Ευρώπη- είναι ο Βρετανός Τζον ΜακΦολ, αθλητής αγώ-
νων δρόμων στους Παραολυμπιακούς αγώνες, ο οποίος είχε 
χάσει το ένα πόδι του σε τροχαίο ατύχημα όταν ήταν 19 ετών.
Η επιλογή έγινε ανάμεσα σε 22.523 υποψήφιους (17.126 άν-
δρες και 5.397 γυναίκες) που είχαν αρχικά κάνει σχετική αίτηση 
από τα κράτη μέλη, ενώ στον επόμενο γύρο είχαν προχωρήσει 
831 άνδρες και 530 γυναίκες. Από την Ελλάδα είχαν κατατεθεί 
αρχικά 281 υποψηφιότητες (220 άνδρες και 60 γυναίκες), ενώ 
είχαν προκριθεί στην επόμενη φάση επιλογής 22 άνδρες και δύο 
γυναίκες.
Οι νέοι αστροναύτες θα παρουσιασθούν στο Κέντρο Ευρω-
παίων Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας. Μετά τη 
συμπλήρωση 12μηνης εκπαίδευσης, θα αρχίσουν εκπαίδευση 

για αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και, σε επόμενο 
στάδιο, σε άλλες πιο μακρινές αποστολές όπως στη Σελήνη.
Ο Γερμανός γενικός διευθυντής της ESA Γιόζεφ Ασμπάχερ έκανε 
επίσης γνωστό ότι η συνάντηση του συμβουλίου των υπουρ-
γών των κρατών μελών ενέκρινε τελικά τη χρηματοδότηση της 
ESA με 16,92 δισ. ευρώ για την τριετία 2023-25, έναντι 14,51 
την περίοδο 2019-22 (αύξηση προϋπολογισμού 17%). Τα 
περισσότερα κονδύλια θα κατευθυνθούν στο επιστημονικό 
πρόγραμμα (3,2 δισ. ευρώ, ποσοστό 19%), στις μεταφορές-ε-
κτοξεύσεις στο διάστημα (2,8 δισ., ποσοστό 17%), στην αν-
θρώπινη και ρομποτική εξερεύνηση του διαστήματος (2,7 δισ. 
ευρώ, 16%), στην παρατήρηση της Γης από το διάστημα (2,7 
δισ. ευρώ, 16%) και στις τηλεπικοινωνίες από το διάστημα (1,9 
δισ. ευρώ, 11%).

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb πέτυχε άλλη μια πρω-
τιά, καθώς παρήγαγε το πιο λεπτομερές «πορτρέτο» μέχρι σή-
μερα για την ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, αποκαλύπτοντας 
στοιχεία για τη χημική σύνθεση και τα νέφη της με τρόπο που 
ποτέ έως τώρα δεν είχε γίνει. Πρόκειται για τον καυτό πλανήτη 
WASP-39b σε απόσταση 700 ετών φωτός από τη Γη, ο οποίος 
γίνεται πλέον ο πλανήτης για τον οποίο γνωρίζουμε τα περισσό-
τερα πράγματα στον γαλαξία μας, μετά τους οκτώ πλανήτες του 
ηλιακού μας συστήματος.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ερευνητές από διάφορες χώρες 
έκαναν πέντε ξεχωριστές προδημοσιεύσεις με τα ευρήματα τους 
στο arXiv, ενώ θα ακολουθήσουν κανονικές δημοσιεύσεις στο 
«Nature». «Είχαμε μελετήσει πολλούς πλανήτες πριν, αλλά ποτέ 
δεν είχαμε δει δεδομένα όπως αυτά», ανέφερε η Λάουρα Κράι-
ντμπεργκ, διευθύντρια του γερμανικού Ινστιτούτου Αστρονομί-
ας Μαξ Πλανκ στη Χαϊδελβέργη.
Ο WASP-39b, ένας αέριος γίγαντας που βρίσκεται στον αστε-
ρισμό της Παρθένου, έχει περίπου το ένα τρίτο της μάζας του 
Δία, χρειάζεται μόνο τέσσερις μέρες για μια πλήρη περιφορά 

πέριξ του άστρου του (αυτή είναι η διάρκεια του έτους του) 
και λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ εξωπλανήτη-άστρου 
(μόνο 7 εκατ. χλμ. ή οκτώ φορές μικρότερη από την απόσταση 
Ήλιου-Ερμή), στον εν λόγω εξωπλανήτη αναπτύσσονται θερ-
μοκρασίες σχεδόν 900 βαθμών Κελσίου. Το γεγονός αυτό τον 
καθιστά αφιλόξενο για ζωή - τουλάχιστον όπως την ξέρουμε 
στον δικό μας πλανήτη.
Το James Webb, που είχε εκτοξευθεί τον Δεκέμβριο του 2021, 
παρατήρησε τον WASP-39b επί 40 ώρες και, μεταξύ άλλων, 
βρήκε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα του (παρατη-
ρείται για πρώτη φορά). Επίσης ανίχνευσε σε αυτήν νερό σε 
μορφή υδρατμών, μονοξείδιο του άνθρακα, νάτριο, κάλιο κ.α., 
μια χημική σύνθεση παρόμοια με εκείνη του Κρόνου.
Ακόμη, η ανίχνευση διοξειδίου του θείου μαρτυρά την πραγ-
ματοποίηση φωτοχημικών αντιδράσεων στην ατμόσφαιρα 
του εξωπλανήτη: καθώς πέφτει πάνω της το φως του μητρικού 
άστρου, διασπά το νερό της ατμόσφαιρας σε υδρογόνο και 
υδροξείδιο, το οποίο με τη σειρά του αντιδρά με σουλφίδιο του 
υδρογόνου για να παράγει το διοξείδιο του θείου. Είναι η πρώτη 

φορά που ανιχνεύεται φωτοχημική αντίδραση πέρα από το ηλι-
ακό μας σύστημα και μάλιστα μοιάζει με εκείνη μέσω της οποίας 
παράγεται όζον στη γήινη ατμόσφαιρα.
Οι παρατηρήσεις του James Webb ακόμη δείχνουν ότι ο WASP-
39b δεν διαθέτει ολική νεφοκάλυψη, κάτι που επίσης δεν είχε 
ποτέ έως τώρα παρατηρηθεί σε εξωπλανήτη. Ο πλανήτης φαί-
νεται να καλυμμένος με πυκνά σύννεφα σε ποσοστό μόνο 60%, 
τα οποία δεν περιέχουν υδρατμούς όπως στη Γη αλλά άλλα 
χημικά στοιχεία.
Το James Webb, που αποτελεί συνεργασία της αμερικανικής 
(NASA), της ευρωπαϊκής (ESA) και της καναδικής διαστημικής 
υπηρεσίας (CSA) και είναι το ισχυρότερο και μεγαλύτερο που 
έχει ποτέ σταλεί στο διάστημα, έχει βάλει στο στόχαστρο του 
περίπου 70 εξωπλανήτες, μεταξύ άλλων τους επτά βραχώδεις 
«γήινους» πλανήτες του κοντινού συστήματος Trappist-1, 
οπότε αναμένονται νέα στοιχεία για τις ατμόσφαιρες και άλλων 
εξωπλανητών.

Η αμερικανική κατασκευάστρια ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και εκτυπωτών HP ανακοίνωσε την Τρίτη πως θα απολύσει από 
4.000 ως 6.000 υπαλλήλους της μέχρι το 2025, ακολουθώντας 
τα βήματα αρκετών ακόμη εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας 
οι οποίες ανακοίνωσαν παρόμοιες αποφάσεις μέσα στο φθινό-
πωρο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η βιομηχανία αυτή απασχολεί το τρέχον διάστημα περίπου 
61.000 εργαζόμενους, ή 10.000 περισσότερους απ’ ό,τι πριν 
από έναν χρόνο.
Εκπρόσωπος της HP Inc δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως 
«αυτή η νέα στρατηγική (...) θα μας επιτρέψει να εξυπηρετούμε 
καλύτερα τους πελάτες μας και να δημιουργήσουμε αξία μα-

κροπρόθεσμα μειώνοντας τα κόστη μας και επανεπενδύοντας 
σε τομείς κλειδιά για το μέλλον».
Με τις απολύσεις, η εταιρεία ελπίζει ότι θα εξοικονομεί 1,4 δισε-
κατομμύρια δολάρια τον χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια.
Το τελευταίο διάστημα, αρκετοί γείτονές της στη λεγόμενη 
Κοιλάδα του Πυριτίου, όπως οι Meta (Facebook, Instagram), 
Amazon, Twitter, Lyft (πλατφόρμα κρατήσεων για μεταφορά 
με αυτοκίνητο με σοφέρ), Salesforce και Stripe (χρηματοοικο-
νομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου), μεταξύ άλλων, ανακοί-
νωσαν αλλεπάλληλα κύματα απολύσεων.
Αν και η πανδημία γενικά έδωσε ώθηση στον τομέα της τεχνο-
λογίας, η τρέχουσα οικονομική κρίση πλήττει τις εταιρείες του 

κλάδου, ορισμένες από τις οποίες είχαν προχωρήσει σε μεγάλο 
αριθμό προσλήψεων, χάρη στη θεαματική πορεία τους.
Το οικονομικό έτος 2022, που έκλεισε στα τέλη του Οκτωβρίου, 
η HP είχε τζίρο 63 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μειωμένο κατά 
0,8% σε ετήσια βάση, και καθαρά κέρδη 3,5 δισεκ. δολαρίων, 
μειωμένα κατά περίπου το μισό σε έναν χρόνο.
Οι προβλέψεις για τα αποτελέσματα χρήσης της το τρέχον τρίμη-
νο επίσης απογοήτευσαν.
Στη Γουόλ Στριτ, η τιμή της μετοχής της έχανε γύρω στο 1% στις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου.

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ 
Για πρώτη φορά και ένας παρα-αστροναύτης με σωματική αναπηρία

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ JAMEs WEBB 
Αποκάλυψε με λεπτομέρειες την ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη όπως ποτέ πριν

Η HP ΑΠΟΛΥΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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& Εγκατάσταση Σταθμών Φόρτισης
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Βασικά στοιχεία Ηλεκτροκίνησης
Νομοθετικό πλαίσιο
Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εγκατάσταση & Διαχείριση σταθμών φόρτισης
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«ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ» ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  21,26                                                   24/11/2022 

Η smart Cities της Mytilineos παρέχει σειρά εφαρ-
μογών και προϊόντων και απευθύνεται σε πόλεις, 
κοινότητες, οικισμούς, ακόμα και σε μεγάλους ορ-
γανισμούς που μπορούν να ενσωματώσουν είτε 
ολόκληρη την πλατφόρμα είτε μέρος αυτής. 
Σε ένα εργαστήριο καινοτομίας, μια μικρογραφία «έξυπνης 
πόλης» του μέλλοντος, όπου ευέλικτες εφαρμογές και τεχνητή 
νοημοσύνη ανοίγουν νέες δυνατότητες βελτίωσης της ποιό-
τητας ζωής και βιωσιμότητας, έχει μετατρέψει η Mytilineos 
τον πρότυπο αρχιτεκτονικά οικισμό Άσπρα Σπίτια, στην 
παραλία του Διστόμου, που σχεδίασε τη δεκαετία του ’60 ο 
πολεοδόμος Κωνσταντίνος Δοξιάδης. Η εταιρεία παρουσίασε 
χθες σε ανοιχτή εκδήλωση την πλατφόρμα Smart Cities που 
προέκυψε ως αποτέλεσμα των συνεργειών των τεσσάρων 
τομέων δραστηριοποίησής της και η οποία προστίθεται στο 
χαρτοφυλάκιο της Mytilineos για να ενισχύσει το προφίλ 
Energy Utility της νέας εποχής. 
«Οραματιζόμαστε όχι απλώς να κάνει πιο έξυπνες τις πόλεις 
μας, αλλά να τις κάνει πιο φιλικές, “πράσινες” και βιώσιμες. 
Ταυτόχρονα ευελπιστούμε να κάνει πιο εύκολη την καθη-
μερινότητα των πολιτών και των κατοίκων, σε μια κρίσιμη 
στιγμή για την ανθρωπότητα», τόνισε ο επικεφαλής της εται-
ρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος στην ομιλία του, ανοίγοντας 
την εκδήλωση. Με το προνόμιο ενός δικού της οικισμού που 
κατοικείται από εργαζομένους της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» 
η Mytilineos δημιούργησε την πρώτη στην Ελλάδα «έξυπνη 
πόλη», διασφαλίζοντας στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι 
ανταγωνιστών ενόψει και των διαγωνισμών που αναμένο-
νται από τους δήμους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
«Έξυπνες Πόλεις» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
συνολικού προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ. 
Το πρόγραμμα αφορά και τους 332 δήμους της χώρας, εκ των 
οποίων οι 17 με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων θα 
χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικούς 
πόρους 90 εκατ. ευρώ και οι υπόλοιποι 315 θα μοιραστούν 
όρους του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, με ποσά 
από 200.000 ευρώ για τους πολύ μικρούς δήμους, που όμως 
φτάνουν τα 2,5 εκατ. ευρώ για τους δήμους που έχουν λίγο 
κάτω από 100.000 κατοίκους. 
Η Smart Cities της Mytilineos παρέχει σειρά εφαρμογών και 
προϊόντων και απευθύνεται σε πόλεις, κοινότητες, οικισμούς, 
ακόμα και σε μεγάλους οργανισμούς που μπορούν να ενσω-
ματώσουν είτε ολόκληρη την πλατφόρμα είτε μέρος αυτής. 
Από τον Ιούλιο η πλατφόρμα έχει εγκατασταθεί σε 15 σπίτια 
του οικισμού παρέχοντας ευέλικτες υπηρεσίες για τη διαχείρι-
ση ενέργειας και την έξυπνη διαχείριση υδάτων. Συνέχεια στη σελ. 25

Παράλληλα, κατά μήκος της παραλίας έχουν τοποθετηθεί 
έξυπνοι στύλοι, οι οποίοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν 
από τη Mytilineos και οι οποίοι είναι ενεργειακά αυτόνομοι 
και λειτουργούν με την «πράσινη» ενέργεια που οι ίδιοι πα-
ράγουν από τα φωτοβολταϊκά πάνελ τις ανεμογεννήτριες 
που διαθέτουν. Μέσω αυτών οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε 
ελεύθερη σύνδεση Internet μέσω 5G Wi-Fi, στη μετεωρολο-
γική πρόβλεψη με ακριβή καιρικά δεδομένα που λαμβάνονται 
από τους εγκατεστημένους μετεωρολογικούς σταθμούς στον 
οικισμό, σε πληροφορίες για την πόλη τους μέσω διαδρα-
στικής οθόνης, φόρτισης των συσκευών τους, ακόμη και σε 
μουσική μέσω μέσω bluetooth σύνδεσης και streaming. Οι 
δήμοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους πολίτες για 
δρώμενα της πόλης αλλά και για άμεση αποστολή μηνυμά-
των σε πολίτες. 
Μέσω τέλος της Πλατφόρμας του Πολίτη οι κάτοικοι στα 
Άσπρα Σπίτια έχουν μαζί τους στο κινητό ή στο tablet ό,τι 
χρειάζονται για να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα την πόλη τους 
και να συμμετέχουν ενεργά και διαδραστικά σε αυτήν. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΙΧΕ 
Η lAMDA DEVElOPMENt

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,24                                                      24/11/2022 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ιανουαρίου - Σεπτεμ-
βρίου 2022 
Λειτουργική κερδοφορία, αρνητικό τελικό αποτέ-
λεσμα και αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου 
ακινήτων της 7,3%, στα 3,049 δισ. ευρώ, παρουσί-
ασε η lamda Development για το εννεάμηνο. 
Ειδικότερα, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη 
(EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 
και λοιπών αναπροσαρμογών κατά την εξεταζόμενη περίοδο 
αυξήθηκαν 43% έναντι του 2021, στα 39,6 εκατ. Η εν λόγω 
αύξηση προέκυψε λόγω: (α) της σημαντικής αύξησης της 
λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων 
και (β) της ενοποίησης για περίοδο σχεδόν 2 μηνών (από 
την 06.08.2022) του νεοαποκτηθέντος εκπτωτικού χωριού 
Designer Outlet Athens (θετική συνεισφορά 1,3 εκατ.). 
Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας, ήταν ζημία 55,2 εκατ. έναντι κερδών 
209,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2021. Επισημαίνεται 
ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2021 περι-
λάμβαναν τη θετική επίπτωση ποσού 306,1 εκατ. βάσει της 
επανεκτίμησης της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που πε-
ριλαμβάνονται στην Ελληνικό από τον ανεξάρτητο εκτιμητή. 
Σημειώνεται ότι εξαιρουμένων των εξόδων σχετικά με την 
αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (36,7 εκατ.) και των 
χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα 

ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση 
μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του 
ακινήτου στο Ελληνικό (27,6 εκατ.), τα αναπροσαρμοσμένα 
ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δι-
καιώματα μειοψηφίας, ήταν κέρδος 9,2 εκατ. (έναντι κερδών 
238,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021). 
Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου του Ελ-
ληνικού ανήλθε σε 1 ,860 δισ., των Εμπορικών Κέντρων σε 
1 ,002 δισ., με την ενοποίηση του νεοαποκτηθέντος Designer 
Outlet Athens και των λοιπών (μαρίνα, γραφεία, οικόπεδα 
κ.λπ.) 187 εκατ. ευρώ (σύνολο 3,049 δισ. έναντι 2,840 δισ. 
31/12/2021). 
Τα έσοδα της Lamda διαμορφώθηκαν σε 83,061 εκατ. έναντι 
53,958, τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα σε 452,3 εκατ. και ο 
δανεισμός σε 1.162,4 εκατ. ευρώ. 
Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 30.09.2022 διαμορ-
φώθηκε σε 1,32 δισ. (7,60 ανά μετοχή), οριακά χαμηλότερα 
(3% ή περίπου 37 εκατ.) έναντι της 31.12.2021. συνολικός 
κύκλος εργασιών των καταστημάτων μειώθηκε 2% έναντι 
της αντίστοιχης περιόδου το 2019), ο συνολικός αριθμός 
επισκεπτών μειώθηκε 29% έναντι του 2019, ωστόσο η μέση 
δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 39%. Η αύξηση της μέσης 
δαπάνης εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι ο βα-
σικός λόγος επίσκεψης πλέον είναι οι αγορές αγαθών. 
Αναφορικά επίσης με το Ελληνικό, η Lamda αναφέρει ότι για 
το Vouliagmenis Mall έχει ήδη κατατεθεί εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος (ΕοΙ) από ενοικιαστές για το 92 % της μικτής εκμισθώ-
σιμης επιφάνειας (GLA) και για το Riviera Galleria για το 71%. 

βΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 
ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1,8                                                        24/11/2022 

Αποχωρούν λόγω της κατάστασης μετά το Brexit 
Το «Brexit» των Ελλήνων φοιτητών «Στροφή» 
προς τα ιδιωτικά κολέγια που συνεργάζονται με 
βρετανικά ΑΕΙ 
Μετά την αλλαγή του καθεστώτος από την 1/1/2021, οι οι-
κονομικές επιπτώσεις είναι δυσμενείς για τους φοιτητές από 
την Ε.Ε., καθώς περιλαμβάνονται πλέον στην κατηγορία 
«φοιτητές από τρίτες χώρες», με αντίκτυπο στο ύψος των 
διδάκτρων, την πρόσβασή τους σε φοιτητικά δάνεια, τους 
όρους διαμονής τους. 
Οι Έλληνες αποχωρούν από τα βρετανικά πανεπιστήμια 
λόγω Brexit, και μία από τις ισχυρές βιομηχανίες της Βρε-
τανίας κλονίζεται, καθώς είναι γενικό το κλίμα αποχώρησης 
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Ένα όραμα που ξεκίνησε πριν από περίπου επτά χρόνια και 
είχε στόχο την προστασία αλλά και την επαφή κατοίκων και 
επισκεπτών με το βουνό, μέσα από μονοπάτια με ευρω-
παϊκή πιστοποίηση, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Το 
πρώτο, δε, τμήμα της πεζοπορικής διαδρομής μονοπατιών 
Υμηττός Trail εγκαινιάζεται σήμερα από τον Σύνδεσμο Προ-
στασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). 
Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, με αγάπη για τον Υμηττό, 
περπάτησε σπιθαμή προς σπιθαμή το βουνό. Η πεποίθησή 
τους ήταν πως τα μονοπάτια με ευρωπαϊκή πιστοποίηση 
θα είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας του 
Υμηττού. 
Έτσι, αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια προσπάθεια χάραξης, 
αποτύπωσης και ένταξης των μονοπατιών σε μια ενιαία, 
κυκλική διαδρομή. 
«Μέχρι σήμερα στον Υμηττό υπάρχουν μονοπάτια που περ-
πάτησαν οι γονείς μας, περπατήσαμε εμείς και θέλουμε να 
τα περπατούν και τα παιδιά μας. Η ατυχής σηματοδότηση, 
ωστόσο, μας έκανε να αναλάβουμε την πρωτοβουλία για 
τη δημιουργία του Υμηττός Trail. Βάλαμε κάτω τους χάρτες, 
βρήκαμε και συνομιλήσαμε με περιπατητές, ανακαλύψαμε 
μέρη. Μετά από πολλές ώρες δουλειάς αποφασίσαμε ότι 

φοιτητών από χώρες της Ε.Ε. «Πλέον οι Κινέζοι και οι Ινδοί 
έχουν μείνει στο πανεπιστήμιό μας», παραπονέθηκε στέ-
λεχος γνωστού βρετανικού πανεπιστημίου στην υπουργό 
Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά την πρόσφατη επίσκεψή της 
στη Βρετανία. Ωστόσο τα εμπόδια που ορθώνονται λόγω 
Brexit επηρεάζουν και τους Έλληνες εκπαιδευτικούς σε σχο-
λεία στη Βρετανία. 
Ειδικότερα, καθώς η Βρετανία αποχώρησε επισήμως από 
την Ε.Ε. την 1η Ιανουαρίου 2021, οι αιτήσεις ξένων για εγ-
γραφή σε βρετανικά ΑΕΙ για το 2021-2022 βούλιαξαν. Με 
βάση τα στοιχεία της Universities and Colleges Admissions 
Service (UCAS) η πτώση στον αριθμό των αιτήσεων ξένων 
το 2021-2022 ήταν 47%, ποσοστό που για την Ελλάδα εκτι-
μάται ακόμα μεγαλύτερο. Το 2020-2021 σπούδαζαν εκεί 
10.250 Έλληνες. 
Ωστόσο, μέχρι τότε οι Έλληνες φοιτητές σε πρώτο πτυχίο 
σημείωναν αύξηση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη 
Βρετανία (HESA) το 2018-2019 ο αριθμός των Ελλήνων 
σε πρώτο πτυχίο ήταν 5.260, το 2019-2020 αυξήθηκαν 
σε 5.365 και το 2020-2021 περαιτέρω σε 5.570. Και αυτό 
διότι οι φοιτητές που ξεκίνησαν προπτυχιακές σπουδές στη 
Βρετανία έως το 2020-21 συνέχιζαν να υπάγονται στο κα-
θεστώς των χαμηλών διδάκτρων και της χορήγησης δανεί-
ου για το κόστος ζωής. Από 1/1/2021 άλλαξε το καθεστώς 
των φοιτητών από Ε.Ε. (και άρα και των Ελλήνων), οι οποίοι 
περιλαμβάνονται πλέον στην κατηγορία των international 
students (φοιτητές από τρίτες χώρες) με επιπτώσεις στο 
ύψος των διδάκτρων, την πρόσβασή τους σε φοιτητικά 
δάνεια, τους όρους διαμονής τους. Έχασαν, επομένως, το 
καθεστώς εξομοίωσης με τους Βρετανούς φοιτητές. 
Πάντως, ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων φοιτητών 
(προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) στη Βρετανία άρχιζε να 
μειώνεται σταδιακά (10.905 το 2018-19, 10.565 το 2019-
20 και 10.250 το 2020-21), με όλη τη μείωση να καταγρά-
φεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκεκριμένα σε 
μάστερ ήταν 3.365 το 2018-19, 3.105 το 2019-20 και 2.735 
το 202021, ενώ σε διδακτορικές σπουδές 2.075 το 2018-19, 
1.935 το 2019-20 και 1.835 το 2020-21. 
Από την άλλη, παρατηρείται ότι τα πανεπιστήμια της Σκωτί-
ας συγκρατούν δυνάμεις σε σχέση με τα ΑΕΙ της Αγγλίας, της 
Ουαλλίας και της Βορείου Ιρλανδίας. Τα επίσημα στοιχεία 
για την τρέχουσα χρονιά αναμένονται στα τέλη Ιανουαρίου 
- αρχές Φεβρουαρίου. 
Οι Έλληνες φοιτητές, ως φαίνεται, έχουν μετακινηθεί προς 
τα ιδιωτικά ελληνικά κολέγια που συνεργάζονται με βρετα-
νικά ΑΕΙ, ως παραρτήματά τους στη χώρα μας. Σύμφωνα με 
την έκθεση «The scale of UK higher education transnational 
education 2020-21» που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη 
Παρασκευή, το 2020-21 συνολικά 21.530 Έλληνες σπού-
δαζαν σε κολέγια-παραρτήματα βρετανικών ΑΕΙ στη χώρα 
μας, αριθμός αυξημένος κατά 9,2% σε σχέση με την προη-
γούμενη χρονιά. Με βάση τον ίδιο αριθμό, η Ελλάδα ήταν 
στην έβδομη θέση παγκοσμίως (πρώτη η Κίνα με 61.495 
φοιτητές) και πρώτη στην Ευρώπη. 

Την ίδια στιγμή, η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων -και 
των εκπαιδευτικών-, απεριόριστη εντός Ε.Ε., υποβλήθηκε 
σε σημαντικούς περιορισμούς, όπως υποχρέωση έκδοσης 
βίζας έναντι σημαντικού αντιτίμου, εισοδηματικά κριτήρια 
παραμονής στη χώρα, χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης 
απαραίτητων εγγράφων κ.ά. Αυτό είχε επίπτωση στους 
Έλληνες εκπαιδευτικούς που με απόσπαση στελέχωναν τα 
ελληνικά σχολεία της Βρετανίας. 
Κατά την επίσκεψή της στη Βρετανία, η κ. Κεραμέως έθεσε 
υπόψη της ομολόγου της Τζίλιαν Κίγκαν τα προβλήματα 
που έχουν προκύψει για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς 
και προτάσεις για την επίλυσή τους (σημειωτέον, η Ελλάδα 
έχει βρει προσωρινές λύσεις όπως π.χ. την κάλυψη των 
θέσεων με ωρομίσθιους, που εμφανίζονται να μην έχουν 
εργασιακό καθεστώς μονιμότητας στη Βρετανία), και τη 
στρατηγική της Ελλάδας για την εξωστρέφεια των πανεπι-
στημίων μας και το ενδεχόμενο συνεργειών με τα βρετα-
νικά, όπως γίνεται ήδη με τα ανώτατα ιδρύματα των ΗΠΑ. 
Όπως σημείωσε χθες στην «Κ» η διευθύντρια του Γραφείου 
Τύπου του υπ. Παιδείας Ολγα Γιαννιάδη, «η συνεργασία θα 
είναι αμοιβαία επωφελής: για τα ελληνικά και τα βρετανικά, 
αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διδακτικού προσωπι-
κού, φοιτητών, κοινά/ διπλά πτυχία, θερινά προγράμματα 
κ.ά. - καθώς και πρόσβαση των βρετανικών σε ΑΕΙ κρά-
τους-μέλους της Ε.Ε.».

έπρεπε το όνειρο να πάρει σάρκα και οστά» σημειώνει στα 
«ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Περιπατητικής Ομάδας Υμηττού και 
αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού, 
Οικολογίας του Δήμου Καισαριανής, Μάνος Κιτσέλλης. 
Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη προσπάθεια υπεγράφη το 
2020 σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, του ΣΠΑΥ, της Περιπατητικής Ομάδας 
Υμηττού, του τμήματος Τοπογράφων του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. 
Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και δήμαρχος Ελληνικού 
- Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, το μητροπολιτικό 
μονοπάτι, με ευρωπαϊκή πιστοποίηση, φιλοδοξεί να κατα-
στήσει τον Υμηττό επίκεντρο της περιαστικής πεζοπορίας, 
προσελκύοντας όχι μόνο κατοίκους των γύρω περιοχών 
και της πρωτεύουσας αλλά και επισκέπτες της χώρας μας. 
Στην Καισαριανή 
Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης 
Υμηττού, τα μέλη της Περιπατητικής Ομάδας ξεκίνησαν το 
πρώτο τμήμα της πεζοπορικής διαδρομής στην Καισαρια-
νή. Πρόκειται για ένα κομμάτι 15 χλμ., που ξεκινά από το 
τέρμα των λεωφορείων 224, περνά μέσα από το δάσος Και-
σαριανής και όλους τους αξιοσημείωτους σταθμούς, όπως 
η Μονή Καισαριανής, ο πύργος Ανθούσας, η Καλοπούλα, 
για να τερματίσει στο αναψυκτήριο στο πάρκο του Αη Γιάν-
νη (Ξύλινα). 
Σχηματίζει, ουσιαστικά, ένα πέταλο πάνω από την Καισα-
ριανή με πανοραμική θέα προς την Ακρόπολη και τη θά-
λασσα του Σαρωνικού. 
Όπως εξηγεί ο κ. Κωνσταντάτος, το 10% του πληθυσμού 
της χώρας μας κατοικεί γύρω από τον Υμηττό, περίπου 1 
εκατομμύριο πολίτες, ενώ ταυτόχρονα το βουνό φιλοξενεί 
δεκάδες σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και συνυπάρχει 
αρμονικά με τον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια. 
«Αυτή την τεράστια κληρονομιά έχουμε ιερό καθήκον 
να την προστατεύσουμε και να την παραδώσουμε στις 
επόμενες γενιές. Κορωνίδα όλων των σχεδίων ανάδειξης 
του Υμηττού αποτελεί το Μητροπολιτικό Μονοπάτι που 
οραματιστήκαμε με την ονομασία Υμηττός Trail, μια πρω-
τοβουλία με σημαντικό περιβαλλοντικό πρόσημο, διότι θα 
ενώσει όλον τον Υμηττό απ’ άκρη σ’ άκρη και συγχρόνως 
θα συνδεθεί με το πλέγμα των μεγάλων χώρων πρασίνου 
της Αττικής, όπως με το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδίου και 
Ιλισίων, με το πάρκο του Ελληνικού και με το παραλιακό 
μέτωπο του Σαρωνικού. 
Στόχος μας είναι να πιστοποιήσουμε 110 χιλιόμετρα μονο-
πατιών που θα ενώσουν όλους τους δήμους περιμετρικά 
του Υμηττού και θα αναδείξουν τον φυσικό του πλούτο και 
τα πολιτιστικά του μνημεία».


