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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΥΧΟΣ 2550 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20 ΜΑΡΤΙOΥ 2023

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4, 5, 6, 7
Οι εξελίξεις σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη
- Γ. Γεραπετρίτης: Τα βήματα για την επανεκκίνηση του σιδη-
ροδρόμου με ασφάλεια  
- Τι συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Συντονι-
στικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων ΟΣΕ
- Τι λένε ΡΑΣ και ΟΣΕ για την εκπαίδευση των σταθμαρχών
Σελ 1 και 3
Στο ΤΕΕ ανατίθεται ο προσεισμικός έλεγχος σε δημόσια κτίρια 
- Τι προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΝ – Πως θα λειτουργήσει η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΣΠ με τα δεδομένα των κτιρίων
Σελ 1 και 8
12 δις ευρώ κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια στο Ταμείο 
Ανάκαμψης
- Θ. Σκυλακάκης: Νέο αίτημα πληρωμής τις επόμενες εβδομάδες 
Σελ 16, 17
Ισχυρό το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, παρά την διεθνή 
αβεβαιότητα   
- Συντονισμένες ενέργειες των μεγάλων κεντρικών τραπεζών 
για βελτίωση της πρόσβασης στην ρευστότητα
- Η Credit Suisse εξαγοράστηκε από τη UBS
Σελ 9, 10
Στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
- Επιστημονικό Συμβούλιο: Προβληματισμός για τη μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων για το νερό στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας 
- Κ. Σκρέκας: Το νερό ήταν και παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο   
Σελ 11
ΤΑΙΠΕΔ: Το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του Οργανι-
σμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. 
- Ποια είναι τα επόμενα βήματα για περιφερειακά λιμάνια της 
χώρας
Σελ 12
Φόρουμ των Πόλεων-Ελ. Φερέιρα: 24 δις ευρώ για βιώσιμες 
αστικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια 
- Συνολικά 378 δις για πράσινη μετάβαση, ψηφιοποίηση και 
ανάπτυξη
Σελ 13
Μείωση 55% στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με 
το Δεκέμβριο - Σήμερα τα τιμολόγια Απριλίου
Σελ 14
Σχέδια Βελτίωσης: «Πακέτο» 250 εκ. ευρώ για βιώσιμο και 
πράσινο πρωτογενή τομέα 
Σελ 14, 15
Augmenta: Η «τεχνητή νοημοσύνη» στο χωράφι 
- Η ελληνική startup και το χρυσό deal των 110 εκατ. δολαρίων 
Σελ 18
Οι «άμυνες» του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη νέα διεθνή 
αναταραχή 
Σελ 19
Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ 
- Πώς διαμορφώνονται επιδόματα - τριετίες   
Σελ 20
Χαρτί από βακτήρια δημιούργησαν Έλληνες επιστήμονες
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 22, 23
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, 
μιλώντας την Παρασκευή σε εκδήλωση, στο πλαίσιο του 11ου Συ-
νεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο 
κ. Σκυλακάκης, «στο κομμάτι των επιδοτήσεων είμαστε στη φάση 
ενός μεγάλου κύματος διαγωνισμών που έχει βγει στον αέρα, 
όπου κλείνουν και θα κλείσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, 

αλλά και μέσα στους επόμενους μήνες».
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των δανείων, τόνισε ότι «πράγματι έχου-
με πάει ταχύτερα του αναμενόμενου και τώρα έχουμε κοντά στα 
12 δισεκατομμύρια ευρώ κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια», ενώ 
τόνισε ότι είμαστε έτοιμοι, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, να στεί-
λουμε το επόμενο αίτημα πληρωμής. Αναλυτικά στη σελ 8

Καθησυχαστικός ως προς τις επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα από την αναταραχή που βιώνει τις τελευταίες ημέρες το 
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η οποία πυροδοτήθηκε 
από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και τις εξελίξεις με 
την Credit Suisse, εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας από το βήμα της Βουλής την εβδομάδα που μας πέ-
ρασε.
Τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη των τραπεζών επιβεβαιώθηκαν και 
από τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν για 

το 2022, καθώς δείχνουν ισχυρή κερδοφορία, επαρκή ρευστότη-
τα για την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και δραστική 
μείωση των μην εξυπηρετούμενων δανείων. 
Στο μεταξύ, οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, Ελβετίας, Καναδά, 
Αγγλίας, Ιαπωνίας και η ΕΚΤ ανακοίνωσαν χθες συντονισμένη 
δράση για να βελτιώσουν την πρόσβαση στην ρευστότητα και να 
καθησυχάσουν τις αγορές. 
Αναλυτικά στις σελ 16, 17

Την ανάθεση στο ΤΕΕ, του προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια 
κτίρια προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Πα-
ρασκευής στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας που εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της 
Βουλής σήμερα.
Με την τροπολογία επικαιροποιείται το πρόγραμμα για τον προ-
σεισμικό έλεγχο κτιρίων και συγκεκριμένα:
α. Ανατίθεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) η υλοποίηση δράσης για τη 
διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού 
ελέγχου των κτιρίων, που στεγάζονται φορείς του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου Τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει 
λειτουργίες του ιδιωτικού Τομέα.

Παράλληλα, ο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προ-
στασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του 
προαναφερόμενου ελέγχου καθώς και την ανάπτυξη, συντήρη-
ση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής 
των σχετικών αποτελεσμάτων.
Προς τούτο, το Τ.Ε.Ε. και ο Ο.Α.Σ.Π. συνεργάζονται με την Κε-
ντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).
β. Προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των προανα-
φερόμενων δράσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και λοιπά αναπτυξιακά Προγράμματα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή. Αναλυτικά στη σελ 3

Την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου με ασφάλεια έτσι ώστε 
να αναβαθμιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην χρήση του 
επανέλαβε το Σάββατο ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γε-
ραπετρίτης αρμόδιος για θέματα υποδομών και Μεταφορών 
τονίζοντας πως θα υπάρξει διερεύνηση μέχρι τέλους για το 
πρόσφατο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.
Όπως είπε ο υπουργός μετά την πρώτη συνεδρίαση του 
νέου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του ΟΣΕ, 

την επόμενη Τετάρτη εκκινεί το νέο σταδιακό πλαίσιο για την 
λειτουργία των τρένων, ανά πενθήμερο θα προστίθενται 
γραμμές, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ανάπτυξη σε περίπου 
εικοσιπέντε μέρες πριν από το Πάσχα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα ασφάλειας, όπως είναι 
κατεξοχήν τα ζητήματα της πυρασφάλειας και της πυρανί-
χνευσης, καθώς και η πιστή τήρηση του κανονισμού κυκλο-
φορίας. Αναλυτικά στις σελ 4, 5, 6, 7

12 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Θ. Σκυλακάκης: Νέο αίτημα πληρωμής τις επόμενες εβδομάδες 

ΙΣΧΥΡΟ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, 
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑβΕβΑΙΟΤΗΤΑ   
Συντονισμένες ενέργειες των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για βελτίωση της πρόσβασης στην ρευστότητα
Η Credit Suisse εξαγοράστηκε από τη UBS

ΣΤΟ ΤΕΕ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 
Τι προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΝ – Πως θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΣΠ 
με τα δεδομένα των κτιρίων

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΕΚΡΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ
Γ. Γεραπετρίτης: Τα βήματα για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου με ασφάλεια  
Τι συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων ΟΣΕ
Τι λένε ΡΑΣ και ΟΣΕ για την εκπαίδευση των σταθμαρχών



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

28 - 30 Μαρτίου 2023 Intersol΄2023
https://www.webs-event.com/en/
event/intersol/

4 Απριλίου 2023
Συνέδριο Energy Efficiency in 
Buildings 2023

BOUSSIAS EVENTS, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας

12 - 18 Μαΐου 2023
World Tunnel Conference 
2023: Expanding Underground

International Tunnelling and 
Underground Space Association 
(ΙΤΑ-AITES)

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

press@central.tee.gr

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο TMM_CH «Recapturing the World in 
Conflict through Culture, promoting mutual understanding 
and Peace» πραγματοποιείται από σήμερα 20 Μαρτίου 
9πμ έως  και 23 Μαρτίου.
Το Διεθνές Συνέδριο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στο 
Ίδρυμα Ευγενίδου και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής. 
Το ευρύ κοινό μπορεί να παρακολουθήσει την εναρκτήρια και 
καταληκτήρια συνεδρίαση και όλες τις συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης του Διεθνούς Συνεδρίου κατά τις τρεις ημέρες εργα-
σιών με δωρεάν είσοδο στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Παράλληλα 
θα υπάρχει δυνατότητα ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης ως 
ακολούθως.
TMM-CH 2023 – Ημέρα 1 - 20.03.2023
https://www.youtube.com/watch?v=AjLZ0Lo0reQ
TMM-CH 2023 - Ημέρα 2 - 21.03.2023
https://www.youtube.com/watch?v=52DWomY2oOA
TMM-CH 2023 - Ημέρα 3 - 22.03.2023
https://www.youtube.com/watch?v=wY4lSX52lUw
Για περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.tmm-ch.com/

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TMM-CH 23

Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συνέδριο των επαγγελμα-
τιών στους τομείς της Τοπογραφίας και Γεω-χωροταξίας το 
2023 αναμένεται να είναι το FIG WORKING WEEK 2023, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Ορλάντο της Φλόριντα των ΗΠΑ από τις 
28 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2023. 
Τοπικός οικοδεσπότης της Εβδομάδας Εργασίας είναι το μέλος 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (FIG-International 
Federation of Surveyors) στις ΗΠΑ -  National Society of 
Professional Surveyors - NSPS, η οποία, μαζί με την FIG προ-
γραμματίζουν  μια εξαιρετική εβδομάδα συνεδριών και κοινω-
νικών εκδηλώσεων με περίπου 1.500 - 2.000 εμπειρογνώμονες 

Τοπογραφίας και Γεωχωροταξίας από όλο τον κόσμο.
Η τοποθεσία διεξαγωγής είναι ξεχωριστή και εκτός από το τεχνι-
κό πρόγραμμα θα υπάρχουν και τεχνικές ξεναγήσεις ειδικά σχε-
διασμένες για τους συμμετέχοντες στην Εβδομάδα Εργασίας.
Το γενικό θέμα της Εβδομάδας Εργασίας είναι Προστατεύο-
ντας τον κόσμο μας, κατακτώντας νέα σύνορα: “Protecting 
our World. Conquering New Frontiers” και είναι στρατηγικά 
ευθυγραμμισμένο με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών (SDGs). 
Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης 
εδώ: https://fig.net/fig2023

Από τις 22 έως τις 24 Μαρτίου, το νερό θα εξεταστεί, θα 
συζητηθεί και θα γιορταστεί με αφορμή τη διοργάνωση του UN 
2023 Water Conference. Από τη διάσκεψη της Μαρ ντελ Πλάτα, 
πριν από 50 και πλέον χρόνια, η σιωπή είναι εκκωφαντική, το 
νερό έχει εξαφανιστεί από την παγκόσμια σκηνή.
Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα του νερού, καθώς και το δι-
καίωμα πρόσβασης στο νερό έχουν αφαιρεθεί από τις προτε-
ραιότητες αυτού του κόσμου. Μόνο με την οδηγία βιώσιμης 
ανάπτυξης του ΟΗΕ, SDG 6 (Sustainable Development Goal 6 
– SDG6 Clean Water & Sanitation) η σημασία του νερού επα-
νήλθε στο φως.
Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το νερό του 2023, σηματοδοτεί μια 
νέα συνειδητοποίηση της επείγουσας ανάγκης να θεωρηθεί η 

ασφάλεια του νερού ως απαραίτητη για την επιβίωση του πλα-
νήτη, αλλά και μια ευκαιρία να πειστούν οι υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό ότι πρέπει 
να σταματήσουμε να αγνοούμε το νερό.
Εάν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στη Διάσκεψη, θα μπορείτε 
να παρακολουθήσετε τις εργασίες μέσω του UN Web TV (για το 
οποίο δεν απαιτείται εγγραφή) και μπορείτε επίσης να διαβάσετε 
όλα τα έγγραφα της Διάσκεψης εδώ: 
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/documentation
Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω διοργάνωση μπο-
ρείτε να βρείτε εδώ: 
https://sdgs.un.org/conferences/water2023

ΣΥΝΕΔΡΙΟ FIG WOrkING WEEk

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
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Την ανάθεση στο ΤΕΕ, του προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια 
κτίρια προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της 
Παρασκευής στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων 
και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των 
υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων». 
Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της 
Βουλής σήμερα Δευτέρα, 20/03/2023.
Σύμφωνα με ο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την τροπολογία επικαιροποιείται 
το πρόγραμμα για τον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και συγκε-
κριμένα:
α. Ανατίθεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) η υλοποίηση δράσης για τη 
διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού 
ελέγχου των κτιρίων, που στεγάζονται φορείς του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου Τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει 
λειτουργίες του ιδιωτικού Τομέα.
Παράλληλα, ο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης 
του προαναφερόμενου ελέγχου καθώς και την ανάπτυξη, συ-
ντήρηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατα-
γραφής των σχετικών αποτελεσμάτων.
Προς τούτο, το Τ.Ε.Ε. και ο Ο.Α.Σ.Π. συνεργάζονται με την Κε-
ντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).
β. Προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των προανα-
φερόμενων δράσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και λοιπά αναπτυξιακά Προγράμματα ευρωπαϊκά 
ή διεθνή.
Με την ίδια τροπολογία διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της 
αρμοδιότητας των δήμων σχετικά με τη μέριμνα αυτών για 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης 
από τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομι-
σθωτές, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, των 
οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, προκειμένου να 
αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, με 
επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στις περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης.
Επανακαθορίζεται η διαδικασία καθαρισμού σε περιφραγμένου 
ή περιτοιχισμένους χώρους καθώς και σε επείγουσες περιπτώ-
σεις άμεσου και ιδιαίτερου υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (αυ-
τεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο δήμο με καταλογισμό 
στους υπόχρεους της σχετικής δαπάνης και με επιβολή των 
προβλεπόμενων προστίμων).
Απαγόρευση πρόσβασης στο ναυάγιο Ζακύνθου
Με άλλο άρθρο της τροπολογίας (α) απαγορεύεται, εφεξής, η 
πρόσβαση στην οριζόμενη περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου 
και προβλέπονται κυρώσεις στους παραβάτες του εν λόγω 

μέτρου και (β) παρέχεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων και για το χρονικό διάστημα (17.3.2023 μέχρι 
31.10.2023 ), να προβαίνει, κατά παρέκκλιση της κείμενης 
νομοθεσίας, στην ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της ανωτέρω 
περιοχής.Αναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου 
περιοχές της Μυκόνου
Με την ίδια τροπολογία, προβλέπεται επίσης, η αναστολή 
οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου 
Μυκόνου έως την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(Ε.Π.Σ.) δήμου Μυκόνου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 
31ης.12.2023.
Ξεκινά άμεσα ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσι-
ων κτιρίων 
Στο επίκεντρο των ελέγχων τίθενται τα δημόσια κτίρια, ενώ προ-
τεραιότητα θα δοθεί στα σχολεία και στα νοσοκομεία, κτίρια που 
εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 20.000. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος 
θα είναι υποχρεωτικός και στη συνέχεια εφόσον απαιτηθεί θα 
γίνεται και δευτεροβάθμιος έλεγχος. Όταν ολοκληρωθεί ο προ-
σεισμικός έλεγχος σε σχολεία και νοσοκομεία, θα πραγματοποι-
ηθεί έπειτα έλεγχος σε άλλα δημόσια κτίρια που υπολογίζονται 
από 35- 45.000. Σκοπός των προσεισμικών ελέγχων, οι οποίοι 
σύμφωνα με πληροφορίες υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε 
ορίζοντα 6 έως 8 μηνών, θα είναι η καταγραφή και εκτίμηση της 
σεισμικής διακινδύνευσης τους προκειμένου να καθοριστούν οι 
προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο ώστε να ληφθούν περαιτέρω 
μέτρα, εφόσον απαιτούνται.   
Η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου και 
του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου ανατίθεται στο Τε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ ο Οργανισμός Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) θα έχει την εποπτεία και 
θα συνδράμει επιστημονικά σε ό,τι του ζητηθεί. Παράλληλα 
θα δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΟΑΣΠ 
όπου θα καταχωρούνται όλοι οι έλεγχοι που διενεργούνται. Η 
πλατφόρμα αυτή θα χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα βάση 
δεδομένων που διαθέτει ο ΟΑΣΠ για όλα τα κτίρια της χώρας. 
Εφόσον τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τους ελέγχους είναι 
σωστά και επαρκή θα καταχωρούνται άμεσα στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα. Την ίδια ώρα, για τη διενέργεια των ελέγχων ο 
ΟΑΣΠ και το ΤΕΕ θα συνεργαστούν με την Κεντρική Ένωση Δή-
μων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ενώ με κοινή απόφαση 6 υπουργείων θα 
καθοριστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με την κατηγοριοποίηση 
και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων των ελεγχόμενων κτιρίων 
και τη διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης των μηχανικών με 
σκοπό οι έλεγχοι να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί.   
«Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος θα γίνει μέσα σε 6-8 μήνες από εκεί 
που κάναμε 20 χρόνια για να ελέγξουμε το 30% των σχολείων. 
Το ΤΕΕ θα κάνει τους ελέγχους με την εποπτεία και την επιστημο-
νική συνδρομή του ΟΑΣΠ, που θα έχει και τη βάση δεδομένων 
για όλα τα κτίρια της χώρας. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που 

θα φτιαχτεί θα καταχωρούνται οι έλεγχοι με ηλεκτρονικό τρόπο 
όχι με δελτία που γίνονταν παλαιότερα. Τα στοιχεία αυτά αν είναι 
σωστά και επαρκή πηγαίνουν απευθείας στην πλατφόρμα του 
ΟΑΣΠ, αν δεν είναι δεν μπορούν να αποσταλούν για καταχώρη-
ση», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγη-
τής του ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας.   
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΠ, το 46% των υφιστάμενων 
κατασκευών της Ελλάδας έχουν χτιστεί από το 1959-1985 με 
τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959, το 32% πριν το 1959 
χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, το 13% των κτιρίων που έχουν 
χτιστεί από το 1985 έως το 1995 με τον αντισεισμικό κανονισμό 
του 1959 και τα πρόσθετα άρθρα του 1984/85 ενώ το 9% που 
έχουν χτιστεί από το 1995 έως σήμερα με τον νέο αντισεισμικό 
κανονισμό του 1995 και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 
του 2000.   
«Το 1959 είχαμε την πρώτη απόφαση για αντισεισμικές συστά-
σεις. Όλα τα κτίρια μέχρι το 1985 που ήταν ο πρώτος αντισει-
σμικός κανονισμός χτίστηκαν με αυτές τις συστάσεις που είχαν 
εκδοθεί από καθηγητές του ΕΜΠ, ήταν κανονιστική διάταξη. 
Αυτά τα κτίρια δεν είναι επικίνδυνα αλλά είναι κτίρια που δεν εί-
ναι τόσο σύγχρονα όσο με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1985 
και 1995. Ήταν όμως και κτίρια πριν το 1959. Τα κτίρια έχουν 
κι αυτά μια αντισεισμικότητα διότι από το 1929 και μετά (έπειτα 
δηλαδή από τους σεισμούς του 1926) δόθηκαν τότε κάποιες 
συστάσεις κανονισμών, οπότε κι αυτά έχουν ως έναν βαθμό 
κάποια αντισεισμική θωράκιση», εξηγεί ο κ. Λέκκας.   
Επιπλέον, όπως τονίζει ο κ. Λέκκας, ο πρωτοβάθμιος έλεγχος 
που θα διενεργηθεί στα δημόσια κτίρια δεν θα κρίνει την καταλ-
ληλότητα ή την ακαταλληλότητα ενός κτιρίου, αλλά τη στάθμη 
της αντισεισμικότητας.   
«Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος δεν θα λέει αν ένα κτίριο είναι κατάλ-
ληλο ή ακατάλληλο αλλά οδηγεί στη διαπίστωση μιας στάθμης 
κινδύνων. Τα κτίρια θα έχουν έναν χαρακτηρισμό ως προς την 
στάθμη της αντισεισμικότητας. Αυτή η διαδικασία του πρωτο-
βάθμιου και δευτεροβάθμιου ελέγχου είναι μία επιτελική διαδι-
κασία για να δούμε τι κτιριακό απόθεμα έχουμε, που είμαστε και 
τι επεμβάσεις χρειάζεται να κάνουμε την κάθε φορά», προσθέτει 
ο κ. Λέκκας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.   
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ο προσεισμικός έλεγχος ξεκίνησε 
το 2001 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 
16.000 πρωτοβάθμιοι έλεγχοι από περίπου 80.000 στατικά 
ανεξάρτητα κτίρια Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης (20%) 
και περίπου 9.000 έλεγχοι από περίπου 16.000 σχολικά κτί-
ρια (56%), που εκτιμάται ότι υπάρχουν σε όλη την επικράτεια 
αντίστοιχα. Η καθυστέρηση, οφείλεται, κυρίως στο γεγονός ότι 
σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει υπο-
χρεωτική εφαρμογή.

ΣΤΟ ΤΕΕ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 
Τι προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΝ – Πως θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΣΠ με τα δεδομένα των κτιρίων
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Την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου με ασφάλεια έτσι 
ώστε να αναβαθμιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην 
χρήση του επανέλαβε το Σάββατο ο υπουργός Επικρατεί-
ας Γιώργος Γεραπετρίτης αρμόδιος για θέματα υποδομών 
και Μεταφορών τονίζοντας πως θα υπάρξει διερεύνηση 
μέχρι τέλους για το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα των 
Τεμπών.
Όπως είπε ο υπουργός μετά την πρώτη συνεδρίαση του 
νέου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του 
ΟΣΕ, την επόμενη Τετάρτη, εκκινεί το νέο σταδιακό πλαί-
σιο για την λειτουργία των τρένων, ανά πενθήμερο θα 
προστίθενται γραμμές, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ανά-
πτυξη σε περίπου εικοσιπέντε μέρες πριν από το Πάσχα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα 
θέματα ασφάλειας, όπως είναι κατεξοχήν τα ζητήματα της 
πυρασφάλειας και της πυρανίχνευσης, καθώς και η πιστή 
τήρηση του κανονισμού κυκλοφορίας.
Ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπε, ζήτησα στο ζήτημα της 
ασφάλειας των σηράγγων. Ειδικά για τις σήραγγες, πέρα 
από την αναγκαία αναβάθμιση, η οποία θα πρέπει να 
υπάρξει, έχουμε στα πολύ άμεσα σχέδια και την αναβάθ-
μιση της επιτήρησης με ηλεκτρονικές κάμερες. Επιπλέον 
για το διάστημα έως ότου εγκατασταθεί πλήρως η τηλε-
διοίκηση θα υπάρχει σε κάθε περίπτωση μία μόνο αμαξο-
στοιχία εντός των σηράγγων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
απολύτως η κίνηση στις σήραγγες, καθώς και κάθε άλλο 
μέτρο, το οποίο είναι αναγκαίο για την αναβάθμιση του 
επίπεδο ασφάλειας.
Επανέλαβε ότι το σύστημα της τοπικής τηλεδιοίκησης στη 
Λάρισα λειτουργούσε απολύτως την κρίσιμη νύχτα. «Δυ-
στυχώς θα μου επιτρέψετε να πω με περισσή υποκρισία 
και καθόλου αίσθημα ευθύνης ορισμένοι διακινούν ότι 
δεν υπάρχει καμία τηλεδιοίκηση στη Λάρισα», είπε χαρα-
κτηριστικά.
Για τις ελλείψεις προσωπικού στο σιδηρόδρομο αλλά και 
την εκπαίδευση, είπε πως τα οποιαδήποτε κενά στα ζη-
τήματα προσωπικού, αυτά θα εξεταστούν και πρόσθεσε 
χαρακτηριστικά: «Ήμουν πάρα πολύ σαφής στο ότι θα 
υπάρχει άμεση ενίσχυση προσωπικού. Η απαίτηση για 
αναβάθμιση του επίπεδου της εκπαίδευσης και της επι-
μόρφωσης των κρίσιμων υπαλλήλων του ΟΣΕ είναι στο 
πλαίσιο της δικής μας λειτουργικότητας»
Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:
«Σήμερα ήταν η πρώτη συνεδρίαση του νέου Συντονι-
στικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του ΟΣΕ. Κρίναμε 
σκόπιμο ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να 

υπάρξει ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει όλους τους δημόσιους εκείνους φορείς, οι 
οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσης, δηλαδή την 
Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και 
το ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και τον λειτουργό του δικτύου 
δηλαδή την HellenicTrain. Mε τον τρόπο αυτό θεωρούμε 
ότι θα μπορέσουμε αφενός να επιτηρήσουμε καλύτερα τα 
συστήματα ασφαλείας και αφετέρου να προχωρήσουμε 
με πολύ γοργά βήματα στην αναβάθμιση όλων των προ-
διαγραφών ασφαλείας του σιδηροδρομικού μας δικτύου, 
έτσι ώστε να βελτιώσουμε συνολικά την εμπιστοσύνη του 
κοινού απέναντι σε όλα τα θέματα, που έχουν να κάνουν 
με το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα.
Επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρ-
ξει επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου, έτσι ώστε αφενός 
να διατηρηθεί το επίπεδο της γραμμής και αφετέρου να 
αναβαθμιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην χρήση του 
σιδηροδρόμου.
Θα πρέπει όμως επανεκκίνηση αυτή να γίνει με όρους 
απόλυτης ασφαλείας.
Την επόμενη Τετάρτη εκκινεί το νέο σταδιακό πλαίσιο για 
την λειτουργία των τρένων, ανά πενθήμερο θα προστί-
θενται γραμμές, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ανάπτυξη σε 
περίπου εικοσιπέντε μέρες πριν από το Πάσχα.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι ιδιαίτερα έδωσα οδηγίες με 
τον υφυπουργό για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία αφο-
ρούν την ασφάλεια, όπως είναι κατεξοχήν τα ζητήματα 
της πυρασφάλειας και της πυρανίχνευσης, όπως είναι επί-
σης η πιστή τήρηση του κανονισμού κυκλοφορίας.
Θέλω να επισημάνω ότι ήδη υπάρχει ένα εγκεκριμένο 
σχέδιο για την διαχείριση κρίσεων από το Δεκέμβριο του 
2020, στους σιδηροδρόμους το οποίο έχει προκύψει μετά 
από διαβούλευση με τους φορείς και με την Ρυθμιστική 
Αρχή Σιδηροδρόμων και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί με 
απόλυτο σεβασμό.
Ιδιαίτερη έμφαση ζήτησα στο ζήτημα της ασφάλειας 
των σηράγγων. Ειδικά για τις σήραγγες, πέρα από την 
αναγκαία αναβάθμιση, η οποία θα πρέπει να υπάρξει, 
έχουμε στα πολύ άμεσα σχέδια και την αναβάθμιση της 
επιτήρησης με ηλεκτρονικές κάμερες. Επιπλέον για το διά-
στημα έως ότου εγκατασταθεί πλήρως η τηλεδιοίκηση θα 
υπάρχει σε κάθε περίπτωση μία μόνο αμαξοστοιχία εντός 
των σηράγγων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται απολύτως 
η κίνηση στις σήραγγες, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, το 
οποίο είναι αναγκαίο για την αναβάθμιση του επίπεδο 
ασφάλειας.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω μία κουβέντα για 
το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει και αφορά το θέμα της 
τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Όπως έχω επανειλημμένως 
έχω τονίσει και ενώπιον της Βουλής, της αρμόδιας διαρ-
κούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σε συνέντευξη την 
οποία παρεχώρησα: Το σύστημα της τοπικής τηλεδιοί-
κησης στη Λάρισα λειτουργούσε απολύτως την κρίσιμη 
νύχτα. Το επαναλαμβάνω με έμφαση, προκύπτει από όλα 
τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, η τοπική 
τηλεδιοίκηση στη Λάρισα είναι υπαρκτή, πραγματική και 
ακόμα και σήμερα όλες οι διαδρομές γίνονται με αυτόμα-
τες χαράξεις.
Δυστυχώς θα μου επιτρέψετε να πω με περισσή υποκρισία 
και καθόλου αίσθημα ευθύνης ορισμένοι διακινούν ότι 
δεν υπάρχει καμία τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Το Κέντρο 
Ελέγχου της Λάρισας είναι ένα Κέντρο Ελέγχου το οποίο 
αφορά περίπου 8,5 χιλιόμετρα της διαδρομής, είναι λει-
τουργικός πίνακας τον οποίο και εγώ ο ίδιος σε αυτοψία 
είδα και χρησιμοποίησα, λειτουργεί και λειτουργούσε και 
την κρίσιμη νύχτα. Το ζήτημα της επέκτασης της τηλεδι-
οίκησης σε όλο το δίκτυο, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα 
ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος 
έτους, πράγματι θα καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη 
έκταση από την Λάρισα προς τους Νέους Πόρους και Θεσ-
σαλονίκη. Αυτό είναι κάτι ανεξάρτητο, είναι το σύστημα το 
οποίο είχε υποστεί μεγάλη φθορά εξαιτίας της πυρκαγιάς 
το 2019 και είχε παραδοθεί σε μία κατάσταση μη λειτουρ-
γική. Ανατάχθηκε το τοπικό κέντρο και λειτουργεί από το 
Νοέμβριο. Το δε παλαιό το οποίο δυστυχώς μέσα ενημέ-
ρωσης αναπαρήγαγαν χθες εχθές βρίσκεται σε διαδικασία 
ανακατασκευής. Όμως δεν αφορά, το επαναλαμβάνω, το 
τοπικό δίκτυο τηλεδιοίκησης που έχει την αυτόματη χά-
ραξη, η οποία μπορούσε να έχει γίνει την κρίσιμη νύχτα.
Για εμάς το πιο κρίσιμο απ’ όλα είναι επανεκκίνηση με 
ασφάλεια, διερεύνηση μέχρι τέλους. Θα μένουμε πιστοί σε 
αυτό όμως το πλάνο».
Σε ερώτηση δημοσιογράφου, εάν θα υπάρχουν Σταθμάρ-
χες, δεδομένου ότι η ΡΑΣ ζητά να «ξηλωθούν» πολλοί εξ’ 
αυτών, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε: «οι αρμοδιότητες του 
κάθε δημόσιου φορέα προδιαγράφονται από το νόμο, 
όπως και οι ευθύνες του καθενός και η λογοδοσία την 
οποία έχει. 

Συνέχεια στη σελ 5

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΕΚΡΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ
Γ. Γεραπετρίτης: Τα βήματα για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου με ασφάλεια  
Τι συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων ΟΣΕ
Τι λένε ΡΑΣ και ΟΣΕ για την εκπαίδευση των σταθμαρχών
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Ελλιπής και ανεπαρκής υπήρξε ο θεωρητικός και πρακτικός 
κύκλος εκπαίδευσης που παρείχε ο Διαχειριστής της Σιδηρο-
δρομικής Υποδομής (ΟΣΕ) σε προσωπικό του ΟΣΕ που επιτελεί 
κρίσιμα καθήκοντα (σταθμάρχες-κλειδούχους), σύμφωνα με 
την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), στο πλαίσιο της 
αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξάγει για τη μετωπική σύ-
γκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση της ΡΑΣ, με τα έως σήμερα στοιχεία που έχει συγκε-
ντρώσει η Αρχή, διερεύνησε τον κύκλο της εκπαίδευσης του 
Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας στον οποίο συμμετείχε 
ο σταθμάρχης που εμπλέκεται στο δυστύχημα της 28ης Φε-
βρουαρίου 2023 και διαπίστωσε ότι δεν τεκμηριώνεται η σω-
στή και ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 
των εκπαιδευόμενων του συγκεκριμένου κύκλου μαθητείας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καταγράφονται στον Οδηγό 
Σπουδών.
Η απόφαση για λήψη έκτακτων μέτρων
Ως εκ τούτου, η Ολομέλεια της ΡΑΣ αποφάσισε, σύμφωνα με 
την ίδια ανακοίνωση, ομόφωνα τη λήψη έκτακτων προσω-
ρινών μέτρων λόγω σοβαρών ενδείξεων παράβασης συ-
γκεκριμένων διατάξεων της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, η 
μη τήρηση των οποίων ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη 
απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Με τα έκτακτα προσωρινά 
μέτρα η Αρχή υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τον Διαχειριστή 
Υποδομής ΟΣΕ ΑΕ να μην απασχολεί σε θέσεις κρίσιμων κα-
θηκόντων το σύνολο των υποψήφιων σταθμαρχών οι οποίοι 
μετείχαν στον διερευνούμενο κύκλο εκπαίδευσης. Πρόκειται 
για το προσωπικό το οποίον σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αν-
θρώπινου Δυναμικού του ΟΣΕ, είχε προσληφθεί με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών και μόνο δύο εξ αυτών είχαν μόνιμη 
υπαλληλική σχέση λόγω μετάταξης.

Η ευθύνη της εκπαίδευσης του προσωπικού
Υπογραμμίζεται ότι η κατάρτιση του προσωπικού του Δια-
χειριστή Υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, 
που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφάλειας, παρέχεται από τον 
Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΟΣΕ. Ο Οργανισμός Σιδη-
ροδρόμων Ελλάδος οργανώνει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Ρυθμιστική Αρχή 
Σιδηροδρόμων δεν έχει καμία εμπλοκή στην εκπαίδευση 
σταθμαρχών και κλειδούχων. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
και ο Διαχειριστής Υποδομής ευθύνονται για το επίπεδο της 
κατάρτισης και των προσόντων του προσωπικού τους, που 
επιτελεί βασική εργασία ασφάλειας. Η ΡΑΣ εγκρίνει στην αρχή 
κάθε έτους το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο κα-
ταρτίζεται από τον ΟΣΕ.
Οι διαπιστώσεις
Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του ΟΣΕ που περιλαμ-
βάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης έτους 2021 
«Βασική Εκπαίδευση Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας 
(ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ)» για το προαναφερθέν προσωπικό (κωδ. 
22075 και 22076) που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας 
προβλέπονταν 712 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης που θα 
πραγματοποιούνταν σε δύο κύκλους μαθητείας και 75 ώρες 
πρακτικής εκπαίδευσης. Κατά τη μαρτυρία της Διεύθυνσης 
Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, ο δεύτερος κύκλος θεωρίας πραγ-
ματοποιήθηκε παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση. Με 
βάση το προαναφερθέν πρόγραμμα και μετά από τους επί 
τόπου ελέγχους των στελεχών της ΡΑΣ στα γραφεία του ΟΣΕ, 
τη συγκριτική επισκόπηση, μελέτη και ανάλυση των προσκο-
μισθέντων στοιχείων και πληροφοριών προέκυψαν οι παρα-
κάτω διαπιστώσεις:
Δεν τεκμηριώνεται η σωστή και ολοκληρωμένη βασική εκ-
παίδευση Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας με κωδικούς 
ΚΠ 22075 (σταθμάρχες Αθήνας) και ΚΠ 22076 (σταθμάρχες 

Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού οδη-
γού σπουδών για τους εξής λόγους:
Πρώτον: Από την ανάλυση των στοιχείων δεν μπορεί να 
εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ότι οι εν λόγω υποψήφιοι 
σταθμάρχες ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο Β’ κύκλο θεω-
ρητικής εκπαίδευσης των 177 ωρών, ο οποίος θα διεξαγόταν 
παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση των 75 υποχρεω-
τικών ημερών μετά την ολοκλήρωση του Α’ κύκλου εκπαί-
δευσης των 535 ωρών. Δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκαν 
κρίσιμα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία από τα οποία να 
προκύπτουν με σαφήνεια και πληρότητα:
* Τα υπογεγραμμένα φύλλα παρουσίας των εκπαιδευομέ-
νων κατά τον Α’ κύκλο της θεωρητικής εκπαίδευσης στο 
πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης για τις ημερομηνίες 13.8.22, 
24.8.22, 30.8.22, 31.8.22, 9.9.22, 17.9.2022 και 7.10.22 και 
στο πρόγραμμα της Αθήνας για τις 13.8.22.
* Ο τρόπος υλοποίησης των υπολειπόμενων ωρών θεωρη-
τικής εκπαίδευσης ο οποίος ενσωματώθηκε στην πρακτική 
εκπαίδευση (Β’ κύκλο εκπαίδευσης) και ο ακριβής αριθμός 
του συνόλου των εκπαιδευομένων.
* Οι βεβαιώσεις των αρμόδιων Επιθεωρήσεων περί ολοκλή-
ρωσης του Β’ κύκλου θεωρητικής εκπαίδευσης (177 ωρών).
* Οι βεβαιώσεις πιστοποίησης περί ολοκλήρωσης της πρακτι-
κής εκπαίδευσης (75 ημερών).
* Τα έγγραφα στοιχεία για την πρακτική εκπαίδευση τριών 
εκπαιδευόμενων
Δεύτερον: Από το σύνολο των έγγραφων στοιχείων που 
έχει στη διάθεσή της η Αρχή, διαπιστώνεται ασάφεια μεταξύ 
του συνολικού αριθμού των αρχικά υποψήφιων εκπαιδευό-
μενων σταθμαρχών και του τελικού αριθμού των προσώπων 
που μετείχαν επιτυχώς στην ερευνώμενη εκπαίδευση.

Συνέχεια στη σελ 6

ΡΑΣ: Ελλιπής και ανεπαρκής η εκπαίδευση σταθμαρχών και κλειδούχων    

Συνέχεια από σελ 4

Είναι προφανές ότι εάν υπάρχουν τα οποιαδήποτε κενά στα 
ζητήματα προσωπικού, αυτά θα εξεταστούν. Ήμουν πάρα 
πολύ σαφής στο ότι θα υπάρχει άμεση ενίσχυση προσωπικού. 
Η απαίτηση για αναβάθμιση του επίπεδου της εκπαίδευσης και 
της επιμόρφωσης των κρίσιμων υπαλλήλων του ΟΣΕ είναι στο 
πλαίσιο της δικής μας λειτουργικότητας. Σε κάθε περίπτωση και 
για τους σταθμάρχες και για τους κλειδούχους και για το τεχνικό 
προσωπικό υπάρχει η εκπαίδευση, η οποία έχει γίνει και η οποία 
ήταν η πάγια εκπαίδευση που γινόταν, η οποία καταλαμβάνει 
και όσους λειτουργούσαν με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Εάν 
υπάρξει ζήτημα αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών, 

αυτό θα το αξιολογήσουμε. Καλό όμως είναι να μην ανακύ-
πτουν τα ζητήματα αυτά μόνο εκ των υστέρων, αλλά επίκαιρα.
Εγώ θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, σε 
μία προσπάθεια αφενός, να εξασφαλίσουμε την τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Θα δω υψηλούς αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που αφορούν στους σιδηροδρόμους και την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη και την ίδια την προεδρία. Σε κάθε περίπτωση 
εκείνο το οποίο οφείλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι θα υπάρ-
ξει πιστή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Θα ζητήσουμε τεχνική 
βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα ζητήματα, 
που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της ασφάλειας και του 
δικτύου και πιστεύουμε ότι το επόμενο βήμα του σιδηροδρό-

μου στην Ελλάδα θα είναι ένας σιδηρόδρομος, ο οποίος θα είναι 
ασφαλής, λειτουργικός στην υπηρεσία του πολίτη».
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης 
Παπαδόπουλος δήλωσε: «Σήμερα, έγινε η πρώτη συνεδρίαση 
της επιτροπής, με όλους τους αρμόδιους φορείς, τον ΟΣΕ, την 
πυροσβεστική, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ και την Hellenic Train. Η 
επόμενη συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνονται τακτικά οι 
συνεδριάσεις και ενόψει της επανεκκίνησης του σιδηροδρόμου. 
Στόχος και υπόσχεση της κυβέρνησης είναι ότι θα λειτουργήσει 
o σιδηρόδρομος με ασφάλεια για τους Έλληνες πολίτες. Την 
επόμενη μέρα θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη από τους επι-
βάτες στους σιδηρόδρομους και να λειτουργούν με απόλυτη 
ασφάλεια».

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΕΚΡΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ
Τι συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων ΟΣΕ
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Συνέχεια από σελ 5

Οι ενδείξεις
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η ΡΑΣ έχει ενδείξεις ότι ο Διαχει-
ριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΟΣΕ):
Δεν εξασφάλισε, ως όφειλε, πρόγραμμα κατάρτισης του προ-
σωπικού και των συστημάτων, τα οποία διασφαλίζουν ότι 
διατηρείται η επάρκεια προσόντων του προσωπικού και εκτε-
λούνται αναλόγως τα σχετικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομέ-
νων ρυθμίσεων σχετικά με την καλή φυσική και ψυχολογική 
κατάσταση.
Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση της διάταξης του άρθρου 
61 §3 «Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας» του Δεύτερου 
Μέρους [Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 11ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 138) του Ν. 4632/2019].
H  κατάρτιση που παρασχέθηκε από τον ΟΣΕ στον συγκεκριμέ-
νο ελεγχόμενο θεωρητικό και πρακτικό κύκλο εκπαίδευσης και 
αφορά σε προσωπικό του ΟΣΕ που επιτελεί κρίσιμα καθήκοντα 
ασφάλειας (σταθμάρχες) υπήρξε ελλιπής και ως εκ τούτου ανε-
παρκής, δεδομένου, ότι δεν πιστοποιούνται με σχετικές βεβαιώ-
σεις των αρμόδιων υπηρεσιών:
Α. Οι υπηρεσίες κατάρτισης των σταθμαρχών, οι οποίες, πρέπει 
να περιλαμβάνουν:
* Εκπαίδευση για τις απαραίτητες γνώσεις
* Κανόνες και διαδικασίες λειτουργίας
* Σηματοδότηση και σύστημα ελέγχου-χειρισμού
Β. Οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που ισχύουν για τα εκτελού-
μενα δρομολόγια.
Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση της διάταξης του άρθρου 

65 §§2 και 6 (Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης) του 
Δεύτερου Μέρους [Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 138)] του Ν. 
4632/2019, σε συνδυασμό και με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 
2019/773.
Η απόφαση της Ολομέλειας
Βάσει όλων των σοβαρών προαναφερθεισών ενδείξεων και 
ενόψει των σχετικών ανακοινώσεων για την έναρξη των σιδη-
ροδρομικών δρομολογίων, η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής 
Σιδηροδρόμων αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
Διαπιστώνει σοβαρές ενδείξεις παράβασης από τον Διαχειριστή 
της Σιδηροδρομικής Υποδομής με την επωνυμία «Οργανισμός 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό 
τίτλο «ΟΣΕ ΑΕ» των διατάξεων των άρθρων 61 §3 περίπτωση 
(στ) (Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας) και 65 §§2 και 6 
[Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης) του Δεύτερου Μέ-
ρους (Ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2016/798 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 11ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 138)] του Ν. 4632/2019, οι οποίες 
(παραβάσεις) σχετίζονται άμεσα με το Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειάς του (ΣΔΑ) κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο 
ανωτέρω σκεπτικό.
Καλεί τον Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής με την 
επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη 
Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΣΕ ΑΕ» εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε 
αυτόν της παρούσας και ενώπιον της Αρχής:
* Να εκθέσει με σχετικό έγγραφο υπόμνημά του τις απόψεις του.
* Να προτείνει (εγγράφως) άμεσα μέτρα αποκατάστασης, ώστε 

το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειάς του να είναι σύμφωνο 
με τις απαιτήσεις των άρθρων 61 §3 (Συστήματα διαχείρισης 
της ασφάλειας) και 65 §§2 και 6 (Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
κατάρτισης) του Δεύτερου Μέρους [Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 
138)] του Ν. 4632/2019, σε συνδυασμό και με τον Εκτελεστικό 
Κανονισμό 2019/773.
Υποχρεώνει τον Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής με 
την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη 
Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΣΕ ΑΕ» να μην απασχολεί 
σε θέσεις κρίσιμων καθηκόντων ασφάλειας το σύνολο των 
υποψήφιων σταθμαρχών οι οποίοι μετείχαν στην, κατά τα 
ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω ιστορικό της παρού-
σας, «Βασική Εκπαίδευση Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας 
(Σταθμάρχες)» με κωδ. 22075 και 22076.
Απειλεί τον Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής με την 
επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη 
Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΣΕ ΑΕ» με την επιβολή προ-
στίμου ποσού 100.000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης 
με το διατακτικό της παρούσας.
Ορίζει τη Μονάδα Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας της 
Αρχής καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει, να αξιολογήσει και να 
εισηγηθεί αρμοδίως τα, κατά τον ανωτέρω τόπο και χρόνο, 
προτεινόμενα από τον Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υπο-
δομής με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 
Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΣΕ ΑΕ» μέτρα 
αποκατάστασης.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΕΚΡΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ
Τι λένε ΡΑΣ και ΟΣΕ για την εκπαίδευση των σταθμαρχών

Απάντηση στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ότι υπήρ-
ξε ελλιπής και ανεπαρκής κύκλος εκπαίδευσης του σταθμάρχη 
δίνει με αναλυτική ανακοίνωση του ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων 
Ελλάδας (ΟΣΕ) δηλώνοντας: «Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο, εν 
μέσω μιας πολύ δύσκολης και οδυνηρής συγκυρίας για την ελλη-
νική κοινωνία και τον ελληνικό σιδηρόδρομο, επίσημοι φορείς να 
εκφράζουν απόψεις και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς ενδελεχή 
διερεύνηση και τεκμηρίωση των αναφερομένων σε αυτές, ειδικά 
όταν έχουν υπάρξει κοινωνοί σε αυτά επί των οποίων αποφαίνο-
νται» . 
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Οργανισμός Σιδηρο-
δρόμων Ελλάδας ( ΟΣΕ) στην ανακοίνωσή του τονίζει:
- «Με το από 28.7.2022 έγγραφο περί «Βασικής Εκπαίδευσης 
Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας», το οποίο κοινοποιήθηκε 
μεταξύ άλλων και στη ΡΑΣ, εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού, η υλοποίηση της Βασι-

κής Εκπαίδευσης Προσωπικού Κυκλοφορίας Σταθμαρχών. Στο 
ανωτέρω έγγραφο περιγράφεται η διαδικασία και το αντικείμενο 
εκπαίδευσης, τα οποία είναι απολύτως συμβατά με τον Οδηγό 
Σπουδών που η ίδια η Ρυθμιστική Αρχή ενέκρινε με την από 
29.7.2021 απόφασή της.
- Σε αυτή δε την εγκύκλιο αναφέρεται ρητώς ο τρόπος με τον οποίο 
υλοποιείται η εκπαίδευση. Επιπλέον με το από 9.3.2023 έγγραφο 
ο Οργανισμός ενημέρωσε αναλυτικά τη Ρυθμιστική Αρχή για τον 
τρόπο υλοποίησης του Β κύκλου, προσκομίζοντας:
 Α) Τα φύλλα παρουσίας - πρακτικής μαθητείας ανά μήνα από όλες 
τις Επιθεωρήσεις του Οργανισμού (Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα, Λιανο-
κλάδι, Θεσσαλονίκη) στις οποίες βρέθηκαν οι υπό εκπαίδευση 
σταθμάρχες με αναφορά ανά θεματική ενότητα στους εκπαιδευτές 
ανά Επιθεώρηση. 
Β) Τη διδακτέα ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης η οποία έχει δι-
αχωριστεί σε δύο κύκλους, ώστε να συμβαδίζει με το στάδιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και να λειτουργεί συν επικουρικά και 
βοηθητικά με την πρακτική μαθητεία σε πραγματικές συνθήκες.
Ουδέποτε ζητήθηκαν (ούτε κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ούτε με το 
από 9.3.2023 έγγραφο της Αρχής που αφορούσε στη διενέργεια 
αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με το δυστύχημα της 28ης Φε-
βρουαρίου 2023), βεβαιώσεις περί ολοκλήρωσης της διαδικα-
σίας. 
Οι βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
πιστοποιούνται με εσωτερική αλληλογραφία των εμπλεκόμενων 
Διευθύνσεων του Οργανισμού και είναι στη διάθεση κάθε αρ-
μόδιου φορέα εφόσον ζητηθούν. Επομένως ήταν στη διάθεση 
και της ΡΑΣ, η οποία έχει την αρμοδιότητα ελέγχου σε ζητήματα 
ασφάλειας. 

Συνέχεια στη σελ 7

Απάντηση του ΟΣΕ: Είναι ώρες ευθύνης για όλους και όχι ώρες διάχυσης ευθυνών  
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Συνέχεια από σελ 6

 Ο Οργανισμός λειτουργώντας απολύτως μέσα στα θεσμοθετη-
μένα πλαίσια και αντιλαμβανόμενος την ευαισθησία του θέμα-

τος απέναντι και στην κοινή γνώμη, θα απαντήσει με απόλυτη 
ακρίβεια, λεπτομέρεια και τεκμηρίωση σε όλα όσα η Αρχή ανα-
φέρει (βασιζόμενη καταρχάς σε «ισχυρές ενδείξεις»).
 Έως τότε καλό είναι να εκφράζονται δημοσίως μόνο οριστικά 

και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Είναι ώρες ευθύνης για 
όλους και όχι ώρες διάχυσης ευθυνών».

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΕΚΡΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ
Τι λένε ΡΑΣ και ΟΣΕ για την εκπαίδευση των σταθμαρχών

«Μετά την ανακοίνωση του ΟΣΕ, τις δηλώσεις των εργαζομένων 
στον ΟΣΕ και τα αναρίθμητα ρεπορτάζ με εικόνα και ήχο από την 
κατεστραμμένη αίθουσα τηλεδιοίκησης, έρχονται σήμερα οι απο-
καλύψεις της ιστοσελίδας ethnos.gr να καταδείξουν και αυτές τα 
ψέματα του κ. Γεραπετρίτη», αναφέρει ο Νίκος Παππάς.
Όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο τομεάρχης Υποδομών και Μετα-
φορών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε δήλωση του χθες αναφέρει ειδικότερα 
ότι «σύμφωνα με τη Δήλωση Δικτύου 2023 του ΟΣΕ, που δημο-
σιεύει ολόκληρη το Έθνος, η Λάρισα δεν έχει τηλεδιοίκηση από το 
καλοκαίρι του 2019».

Σχολιάζει πως «τα πράγματα, πλέον, είναι ξεκάθαρα. Ο κ. Γεραπε-
τρίτης επιχείρησε να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό αλλά και το 
κοινοβούλιο». 
Από την πλευρά του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 
ανακοίνωσή του τονίζει: «Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημε-
ρινή», δημοσιεύονται φωτογραφίες με την κατάσταση των σταθ-
μών που παραδόθηκαν το 2019, με την αλλαγή της κυβέρνησης, 
σε σχέση με την τωρινή κατάσταση. 
Προκύπτει, με ακλόνητα πειστήρια, ότι παραλήφθηκε μία διαλυ-
μένη κατάσταση η οποία συνεχίζει να ανατάσσεται με γοργούς 

ρυθμούς. Δυστυχώς, το τραγικό δυστύχημα συνέβη πριν από την 
ολοκλήρωση των έργων που αναμένεται στο τέλος Σεπτεμβρίου 
με πλήρη τηλεδιοίκηση όλου του κύριου άξονα. 
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αίσθημα ευθύνης 
απέναντι στους πολίτες, θα συνεχίσει την προσπάθεια να έρθουν 
στο φως τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, να 
επανεκκινήσει με ασφάλεια ο σιδηρόδρομος και να ολοκληρωθεί 
στον προβλεπόμενο χρόνο η αναβάθμιση των συστημάτων 
ασφαλείας του δικτύου».

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, 
με άρθρο του, στο Βήμα της Κυριακής, διατυπώνει πέντε προτά-
σεις για να λειτουργούν με ασφάλεια τα τραίνα στην Ελλάδα. 
Παράλληλα αποδίδει συγκεκριμένες ευθύνες στην κυβέρνηση της 
ΝΔ. Όπως επισημαίνει: «Όταν όλα πηγαίνουν καλά, γίνονται «με 
εντολή Μητσοτάκη». Όταν όμως υπάρχουν ευθύνες, προσπαθεί 
να κρυφτεί πίσω από την «άγνοια» περιφρονώντας τη νοημοσύ-
νη του ελληνικού λαού».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει συγκεκριμένα για την ασφάλεια 
και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών σιδηροδρόμων:
-Προσωρινή επαναφορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε κρατικό έλεγχο και την 
εξεύρεση σύντομα νέου στρατηγικού επενδυτή, 
- Ανασύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων με βάση τα 
διεθνή πρότυπα και την άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στην παροχή 
τεχνογνωσίας και εποπτείας και ηγεσία υψηλού συμβολισμού και 
ευρύτατης αποδοχής.
-Η νέα αυτή Αρχή θα πρέπει να είναι και υπεύθυνη για την εκπαί-

δευση και πιστοποίηση του προσωπικού του ΟΣΕ.
-Η αξιολόγηση και η αξιοκρατία στην ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού του ΟΣΕ πρέπει να είναι προτεραιότητα. Η επιλογή των 
διοικήσεων θα πρέπει να γίνεται με ανοιχτό διαγωνισμό, με μια 
αδιάβλητη και ακομμάτιστη διαδικασία.
-Να προχωρήσουμε στις απαραίτητες επενδύσεις στο σιδηροδρο-
μικό δίκτυο, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι το δυστύχημα στα 
Τέμπη αποκάλυψε τον συντονισμό όλων των παθογενειών της 
λειτουργίας του κράτους αλλά και τον αμετανόητο τρόπο άσκη-
σης εξουσίας των κυβερνώντων και πώς με τον πιο δραματικό και 
βίαιο τρόπο τραβήχτηκε η κουρτίνα αποκαλύπτοντας τη γύμνια 
του «επιτελικού κράτους».
Κατηγορεί τον Πρωθυπουργό πως μετά τον Αλέξη Τσίπρα δια-
χειρίστηκε το κράτος ως προσωπικό λάφυρο και όχι ως μοχλό 
ανατροπών υπέρ του γενικού συμφέροντος των πολιτών και το 
παρέδωσε σε ένα κλειστό σύστημα ημετέρων και το χρησιμοποίη-
σε ως εφαλτήριο της επικυριαρχίας τους.

Τονίζει ότι «οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στον σιδηρόδρομο, ένα πεδίο στο οποίο απέτυχαν 
τόσο η ιδιωτική Hellenic Train, όσο και οι δημόσιοι ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ 
και Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Έξι χρόνια μετά, η πώλη-
ση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική Ferrovie Dello Stato 
Italiane, έχει αποτύχει».
Επικρίνει τον Αλέξη Τσίπρα που μολονότι χαρακτήριζε ξεπούλημα 
το αρχικό αντίτιμο των 300 εκατ. ευρώ, την ιδιωτικοποίησε με μό-
λις 45 εκατ. ευρώ προικοδοτώντας την παράλληλα με 250 εκατ. 
για τις άγονες γραμμές ενώ ο Κώστας Καραμανλής έκανε ακόμη 
πιο ευνοϊκούς τους όρους για την ιταλική εταιρεία.
«Είναι εθνική ανάγκη και συμφέρον μας να εκσυγχρονίσουμε και 
να αναβαθμίσουμε τον σιδηρόδρομο απέναντι στα όποια συμ-
φέροντα μέχρι τώρα τον κρατούσαν δέσμιο παλαιοκομματικών 
συμπεριφορών. Είναι καιρός να διασφαλίσουμε τα βασικά, τα 
στοιχειώδη και τα αναγκαία. Να τολμήσουμε βαθιές τομές. Να λά-
βουμε αποφάσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον» σημειώνει 
μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Την πόρτα του εφέτη ανακριτή Λάρισας πέρασαν την Παρασκευή 
οι δύο από τους τρεις κατηγορουμένους για το δυστύχημα στα Τέ-
μπη, οι δύο σταθμάρχες, ενώ αναμένεται να απολογηθεί και τρίτος 
κατηγορούμενος, επιθεωρητής, που -μέχρι στιγμής- εμπλέκεται 
στην υπόθεση.
Οι δύο σταθμάρχες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την 

Παρασκευή 24 Μαρτίου οπότε αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις 
στον ανακριτή για το τι ακριβώς συνέβη το βράδυ του δυστυχή-
ματος, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στόχος του εφέτη ανακριτή είναι να συγκεντρωθούν όλα τα στοι-
χεία που χρειάζονται οι δικαστικές Αρχές για τα αίτια και τις ευθύνες 
που οδήγησαν στην τραγωδία.

Σημειώνεται πως ο ανακριτής έχει στα χέρια του μία ογκώδη δι-
κογραφία, την οποία μελετά, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για μία 
υπόθεση πολύπλοκη και με πολλές παραμέτρους, τόσο για τα αίτια 
του δυστυχήματος όσο και για την εμπλοκή προσώπων.

Στο μεταξύ, μηνυτήρια αναφορά που στρέφεται κατά παντός 
υπευθύνου του ΟΣΕ και εμπλεκόμενων εταιριών αλλά και κατά 
πολιτικών προσώπων που έχουν την εποπτεία του Οργανισμού 
κατέθεσαν στην Εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας οι συνήγο-
ροι τραυματία στο δυστύχημα στα Τέμπη διεκδικώντας την πλήρη 
διερεύνηση της υπόθεσης.
Η αναφορά κατατέθηκε από τους δικηγόρους Θεόδωρο Μαντά 
και Λουκά Αποστολίδη οι οποίοι προσέφυγαν στην Εισαγγελία 

της Αθήνας, με την επιφύλαξη να δηλώσουν και παράσταση προς 
υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Λάρισα.
Στην αναφορά επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ζητείται η πλήρης 
διερεύνηση «με την τέλεση πληθώρας ποινικών αδικημάτων, τε-
λεσθέντων εξ οιουδήποτε υπαιτίου, φυσικού ή ηθικού αυτουργού 
και συμμετόχου, με πράξεις ή δια παραλείψεως, ανεξαρτήτως της 
θέσεως τους, είτε στην ιεραρχία των διοικήσεων του τριχοτομημέ-

νου ΟΣΕ, είτε στα πολιτικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη και την 
εποπτεία του, αφενός σε βάρος της εντολέως μας και αφετέρου εις 
βάρος των επιβατών του μοιραίου τραίνου «Intercity 62».
Όπως εκτιμάται η αναφορά είναι πιθανό να διαβιβαστεί στην Βου-
λή ως αρμόδιας να κρίνει αν και πως θα αναζητηθούν ενδεχόμε-
νες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Αντιπαράθεση για την τηλεδιοίκηση

Ν. Ανδρουλάκης: Πέντε προτάσεις για ασφαλή και σύγχρονο σιδηρόδρομο 

Συνεχίζεται η έρευνα της Δικαιοσύνης  

Μηνυτήρια αναφορά από τραυματία του δυστυχήματος στα Τέμπη
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Στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακά-
κης, μιλώντας την Παρασκευή σε εκδήλωση, στο πλαίσιο του 
11ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Regional Growth 
Conference) που διοργανώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» 
στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης, «στο κομμάτι των 
επιδοτήσεων είμαστε στη φάση ενός μεγάλου κύματος διαγωνι-
σμών που έχει βγει στον αέρα, όπου κλείνουν και θα κλείσουν 
μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά και μέσα στους επόμενους 
μήνες».
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των δανείων, τόνισε ότι «πράγματι 
έχουμε πάει ταχύτερα του αναμενόμενου και τώρα έχουμε 
κοντά στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ κατατεθειμένα επενδυτικά 
σχέδια, εκ των οποίων περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ επεν-
δυτικά σχέδια, που αντιστοιχούν με περίπου 2 δισεκατομμύρια 
ευρώ συμβασιοποιήσεις, έχουν συμβασιοποιηθεί και οι επενδύ-
σεις αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει».
Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών επε-
σήμανε ότι «είμαστε έτοιμοι, καθώς κλείνουν οι διαγωνισμοί 
μέσα στις επόμενες εβδομάδες, να στείλουμε το επόμενο αίτημα 
πληρωμής, καθώς τα μεταρρυθμιστικά ορόσημα ουσιαστικά 
έχουν κλειδώσει, ενώ πάρα πολλά επενδυτικά ορόσημα έχουν 
και αυτά κλειδώσει».
Σχετικά με την είσοδο των χρημάτων στην πραγματική οικο-
νομία είπε ότι «η εισροή θα είναι φέτος διαρκώς αυξανόμενη», 
προσθέτοντας πως «προπαντός θα δούμε την πρώτη πολύ-πο-
λύ μαζική είσοδο χρημάτων στην πραγματική οικονομία, 
καθώς και τα δάνεια και οι επιδοτήσεις έχουν πλέον ωριμάσει».

Μιλώντας, στη συνέχεια, για την επιτυχία του προγράμματος, 
υπογράμμισε ότι «το πρώτο επίπεδο θα είναι να τελειώσουμε 
επιτυχώς όλα τα ορόσημα και τους στόχους, ώστε τα χρήματα 
που έχουμε πάρει να μείνουν σε εμάς».
«Το δεύτερο επίπεδο επιτυχίας είναι να έχουμε ένα τελείως δι-
αφορετικό ποιοτικό αποτύπωμα σε σχέση με τα προηγούμενα 
ευρωπαϊκά προγράμματα», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Αυτό 
σχεδιαστικά υπάρχει στο Ταμείο Ανάκαμψης, με την έννοια ότι 
από τα 60 δισ. που σχεδιάζουμε να κινητοποιήσουμε σε επενδύ-
σεις, τα περίπου 45 δισ. είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Εάν, λοιπόν, 
40 με 45 δισ. ιδιωτικές επενδύσεις περάσουν μέσα από ένα ευ-
ρωπαϊκό εργαλείο σε μία τετραετία, τότε αυτό αλλάζει ποιοτικά 
την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών εργαλείων».
«Το τρίτο επίπεδο είναι οι μεταρρυθμίσεις», σημείωσε τονίζο-
ντας ότι «αυτές δεν μπορούν να γίνουν χωρίς χρήματα».
Μάλιστα, σε αυτό το σημείο ο κ. Σκυλακάκης επεσήμανε ότι «η 
Ευρώπη έκανε μία σοφή επιλογή, μετά την εμπειρία των μνη-
μονίων, να αποφασίσει δηλαδή να κάνει μεταρρυθμίσεις με 
χρήματα και αυτό εκτιμώ ότι θα είναι το κλειδί της συνολικής 
επιτυχίας του ταμείου ανάκαμψης».
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία και τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αλέξης 
Χαρίτσης, ανέφερε στην αρχή της τοποθέτησής του ότι «το 
Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία πολύ θετική εξέλιξη, θα έλεγα είναι 
μία εξέλιξη ιστορικών διαστάσεων, που δικαιώνει και όσους μι-
λούσαμε για την ανάγκη αμοιβαιοποίησης των βαρών, καθώς 
και για την ανάγκη να υπάρξει μία συνολική, συντεταγμένη και 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση μιας κρίσης, όπως ήταν αυτή της 
πανδημίας».
Παράλληλα, σημείωσε πως «είναι μία τομή στα ευρωπαϊκά 

πράγματα, η οποία ειδικά για τη χώρα μας είναι ιστορικά κρί-
σιμη, γιατί θα έπρεπε να την αξιοποιήσουμε, ώστε να αντιμε-
τωπίσουμε δομικές παθογένειες του ελληνικού οικονομικού, 
κοινωνικού και πολιτικού συστήματος».
Μιλώντας για τις παθογένειες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε 
ότι «έχουμε μία τεράστια επιδείνωση του δείκτη εμπορικού 
ελλείμματος, ενώ έχουμε μία παραγωγική βάση, η οποία είναι 
μικρή, ρηχή και στενή, περιοριζόμενη σε λίγους οικονομικούς 
δρώντες».
Επίσης, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ισόρροπης ανάπτυξης, λέ-
γοντας πως «τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT δείχνουν 
τεράστιες περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες στη 
χώρα μας, ενώ παράλληλα βλέπουμε στοιχεία, τα οποία δεί-
χνουν όχι μόνο τη δημογραφική συρρίκνωση και τη γήρανση 
του πληθυσμού, αλλά και την περαιτέρω αστικοποίησή του».
Όπως πρόσθεσε, «ένα τέταρτο πολύ σημαντικό ζήτημα, το 
οποίο δυστυχώς και το δυστύχημα των Τεμπών το ανέδειξε με 
αδιανόητα τραγικό τρόπο, είναι αυτό της αξιοποίησης των πό-
ρων για την ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης».
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε: 
«Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος στην κριτική μου, έχει πάει καλά, 
μέχρι τώρα, η εκταμίευση των χρημάτων από την Ευρώπη 
προς την Ελλάδα». «Τι θα γίνει όμως με τη διοχέτευση αυτών 
των χρημάτων στην πραγματική οικονομία; Σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία, το 93% των δανείων, τα οποία έχουν μέ-
χρι τώρα συμφωνηθεί, πάνε σε μεγάλους επιχειρηματικούς 
ομίλους. Αυτό είναι η αναπαραγωγή ενός μοντέλου, το οποίο 
επικράτησε στην οικονομία και τις προηγούμενες δεκαετίες και 
σε μεγάλο βαθμό μάς έφερε και στην κρίση», πρόσθεσε.

Αύξηση του κύκλου εργασιών σημειώθηκε στον ΟΛΠ το 2022 
έναντι του 2021, ενώ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκαν τα 
έσοδα και τα κέρδη την περασμένη χρονιά για τον οργανισμό. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως αναφέρει ανακοίνωση της 
εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 194,6 εκατ. ευρώ 
έναντι 154,2 εκατ. ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 40,4 
εκατ. ή ποσοστό 26,2%. 
Τα κέρδη προ φόρων το 2022 ανήλθαν σε 74,7 εκατ. ευρώ ένα-
ντι 49,2 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 51,7%. 
Τα κέρδη μετά από φόρους για το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 
52,9 εκατ. έναντι 36,8 εκατ. το 2021, αυξημένα κατά 43,9%. 
Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε 1,04 ευρώ αυ-
ξημένο κατά 65% σε σχέση με το 2021 (0,63 λεπτά) 
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά αποτελούν τις υψηλότε-
ρες επιδόσεις στην ιστορία της ΟΛΠ ΑΕ, αναφορικά με τα έσοδα 
αλλά και την κερδοφορία. 
Τα αποτελέσματα των επιμέρους βασικών δραστηριοτήτων του 
λιμένα έχουν ως εξής: 

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 2022 ο κλάδος της 
κρουαζιέρας σημείωσε σημαντική άνοδο τόσο σε επίπεδο προ-
σεγγίσεων του λιμένα όσο και επιβατικής κίνησης. Η συνολική 
διακίνηση επιβατών το 2022 ανήλθε σε 880.416 επιβάτες έναντι 
303.665 το 2021 καταγράφοντας αύξηση ποσοστού 190%. 
Αυξημένοι κατά 79% ήταν και οι κατάπλοι κρουαζιερόπλοιων, 
με 677 κατάπλους έναντι 379 το προηγούμενο έτος, αριθμός ο 
οποίος ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και τα προ-πανδημίας επίπε-
δα. 
Συμπληρωματικά αξίζει να αναφερθεί ότι οι αφίξεις αποεπιβί-
βασης (Homeporting) κατέγραψαν αύξηση κατά 100,5% σε 
σχέση με το 2021. 
Αύξηση κατέγραψε και η δραστηριότητα της ακτοπλοΐας. 
Η συνολική διακίνηση επιβατών, το 2022, παρουσίασε θετι-
κή μεταβολή τής τάξης 26%, με 14.976.394 επιβάτες έναντι 
11.896.187 επιβάτες το 2021. 
Τέλος, ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων διατήρησε την ανοδι-
κή πορεία των τελευταίων ετών και το 2022. Πιο συγκεκριμένα, 

η συνολική διακίνηση του Προβλήτα Ι σημείωσε αύξηση 5,4%.
Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ Yu Zenggang εξέφρασε την 
απόλυτη ικανοποίησή του για τα οικονομικά αποτελέσματα του 
2022, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τα οικονομικά αποτελέ-
σματα για το 2022 επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο ότι 
η εφαρμοζόμενη στον λιμένα στρατηγική ανάπτυξης υψηλής 
ποιότητας αποδίδει πλήρως και είναι η ενδεδειγμένη. Συνδυ-
αζόμενη με τα μεγάλα έργα αναβάθμισης του λιμένα και τις 
στοχευμένες επενδύσεις, που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια 
από την ΟΛΠ ΑΕ, εξασφαλίζει τις συνθήκες ώστε ο Πειραιάς να 
αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς ως ένα από τα πιο σημαντικά 
και ανταγωνιστικά λιμάνια της Ευρώπης. Τα ιστορικά ως άνω 
αποτελέσματα μας γεμίζουν αισιοδοξία και δύναμη ώστε με την 
ίδια μέθοδο, συστηματικότητα και συνέπεια να συνεχίσουμε να 
κρατάμε το λιμάνι ψηλά, δημιουργώντας επιπρόσθετη αξία για 
όλους».
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Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, η ύδρευση συνιστά υπη-
ρεσία κοινής ωφέλειας, υπενθυμίζει το Επιστημονικό Συμβού-
λιο της Βουλής, στην έκθεσή του επί του νομοσχεδίου με το 
οποίο ανατίθενται στη ΡΑΕ αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγ-
χου των παρόχων υπηρεσιών ύδατος (ύδρευσης και αποχέ-
τευσης) και των φορέων διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Το 
Επιστημονικό Συμβούλιο παραθέτει το κοινοτικό πλαίσιο για 
την πολιτική ύδατος και τη νομολογία του ΣτΕ και, μεταξύ άλ-
λων, υπογραμμίζει ότι «τίθεται το ερώτημα αν και κατά πόσον 
οι μεταβιβαζόμενες με τον παρόν νομοσχέδιο αρμοδιότητες 
στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. συμβαδίζουν με τη νομολογία του Συμβουλίου 
της Επικρατείας».
Συνοπτικά, σύμφωνα με την έκθεση του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου:
-Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, έθεσε το 
νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση και προστασία 
των υδατικών πόρων και την αποτροπή της περαιτέρω υπο-
βάθμισής τους. Στο Προοίμιό της αναφέρεται ότι «το ύδωρ 
δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί 
κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της 
κατάλληλης μεταχείρισης», καθώς και ότι «η ύδρευση συνι-
στά υπηρεσία κοινής ωφέλειας».
-Σε εφαρμογή των προβλέψεων της Οδηγίας, ψηφίστηκε το 
2003 νόμος με τον οποίο συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Υδά-
των. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων καταργείται με το νόμο που 
εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια.
-Από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων η οποία χαράσσει την 
πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, είχε 
εκδοθεί απόφαση, όπως προέβλεπε ο νόμος 3199/2003, για 
την «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγη-
σης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανά-
κτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις 
του». Ωστόσο, δεν προχώρησε η εφαρμογή ενιαίου πλαισίου 
τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για τις διάφορες χρήσεις 
του. Το κενό αυτό επιχειρείται να καλυφθεί με το σημερινό 
σχέδιο νόμου που αναθέτει την εποπτεία και την παρακολού-
θηση των υπηρεσιών ύδατος στην ανεξάρτητη αρχή.
-Με το υφιστάμενο πλαίσιο, κατά τον προσδιορισμό του κό-
στους των υπηρεσιών ύδατος λαμβάνονται υπόψη τρεις συ-
νιστώσες: το χρηματοοικονομικό κόστος του παρόχου (σ.σ. 
επενδυτικό, λειτουργικό, δαπάνες συντήρησης, κόστος δανει-
σμού κ.λπ.), το περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο συνίσταται 
στο κόστος της απόκλισης της κατάστασης των υδάτων από 
την (προστατευόμενη) καλή κατάστασή τους, και το κόστος 
φυσικού πόρου (που συνθέτουν το περιβαλλοντικό κόστος), 
δηλαδή το κόστος άλλων εναλλακτικών χρήσεων του ύδα-
τος, οι οποίες είναι αναγκαίες σε περίπτωση που το υδατικό 
σύστημα χρησιμοποιείται πέραν του ρυθμού της φυσικής του 

αναπλήρωσης.
- «Υπό το φως των ανωτέρω, διατυπώνεται προβληματισμός 
κατά πόσον οι προτεινόμενοι στα υπό ψήφιση άρθρα ορισμοί 
και διαδικασίες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσι-
ών ύδατος εκπληρώνουν την απαίτηση για προηγούμενη οι-
κονομική ανάλυση, η οποία αποτελεί τη νόμιμη προϋπόθεση 
και το αιτιολογικό έρεισμα της τιμολογιακής πολιτικής, στη-
ρίζεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών συγκεκριμένης 
περιοχής και διέπεται από την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
κατανέμει, δηλαδή, τα οικονομικά βάρη στους χρήστες των 
υπηρεσιών ύδατος με γνώμονα τις προκαλούμενες από τις 
δραστηριότητές τους επιπτώσεις στην κατάσταση των επι-
φανειακών και υπόγειων υδάτων, κατά τρόπον ώστε, μέσω 
της τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών, να προστατεύ-
ονται κατά τρόπον αποτελεσματικό οι υδατικοί πόροι και να 
ελέγχεται η υπερβολική κατανάλωση του ύδατος», αναφέρει 
το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής και υπενθυμίζει ότι 
σύμφωνα με το ΣτΕ πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν, κατά την 
ανάκτηση του κόστους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής λεκάνης απορροής, οι κρατούσες γεωγραφικές και 
κλιματολογικές συνθήκες και τα δεδομένα που προκύπτουν 
από την οικονομική ανάλυση της χρήσης του ύδατος.
-«Εν προκειμένω δεν θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες 
και διαδικασίες με τις οποίες να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι 
των υπηρεσιών ύδατος προσαρμόζουν την τιμολογιακή τους 
πολιτική στα δεδομένα που προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 
σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών ούτε 
προβλέπεται ότι, κατά την έγκριση των τιμολογίων των 
παρόχων από τις αρμόδιες αρχές, ελέγχεται η τήρηση των 
κατευθύνσεων που τίθενται στα σχέδια διαχείρισης, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι η τιμολογιακή πολιτική διαμορφώνεται 
κατά τρόπο σύμφωνο προς τις ανωτέρω επιταγές του νόμου 
και της οδηγίας, κατ’ εκτίμηση των κοινωνικών, περιβαλλο-
ντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων της ανάκτησης και 
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»», σημειώνει το Επιστημο-
νικό Συμβούλιο της Βουλής.
-Περαιτέρω δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες παράμετροι, 
κατ’ εκτίμηση των οποίων πρέπει να καθορίζεται το επίπεδο 
ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφο-
ρες χρήσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που μνημονεύονται στο 
άρθρο 12 του ν. 3199/2003».
- σύμφωνα με το ΣτΕ, η εθνική πολιτική παροχής υπηρεσι-
ών ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης και της τιμολόγησης 
αυτών, σχεδιάζεται από τα κράτη μέλη ως πολιτική παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με βασικό κριτήριο την επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
-έχει κριθεί ότι οι διατάξεις του νόμου που αφορά στη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας, είναι διατάξεις που υπαγορεύονται 
από λόγους δημοσίου συμφέροντος, που συνίστανται στην 

ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας και στην προστασία και προ-
αγωγή του ελεύθερου υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα αυτό 
προς όφελος των καταναλωτών.
-«Τίθεται το ερώτημα αν και κατά πόσον οι μεταβιβαζόμενες 
με τον παρόν νομοσχέδιο αρμοδιότητες στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. συμ-
βαδίζουν με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας», 
σύμφωνα με το οποίο η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας, 
όπως υδρεύσεως και αποχετεύσεως, δεν συνιστά δραστηρι-
ότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας 
και δύναται να ανατίθεται σε δημόσια επιχείρηση υπό μορφή 
ανώνυμης εταιρείας, όπως η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η οποία παρέχει υπη-
ρεσίες κοινής ωφέλειας απολύτως ζωτικής σημασίας.
-Δεδομένης της νομολογίας του ΣτΕ είναι συνταγματικώς 
επιβεβλημένος ο έλεγχος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το Ελληνικό 
Δημόσιο, όχι απλώς με την άσκηση εποπτείας επ’ αυτής, αλλά 
και διά του μετοχικού της κεφαλαίου. (σ.σ. με το άρθρο 27 
του σχεδίου νόμου, «η εποπτεία της «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» και του 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 
Ε.ΥΔ.Α.Π.» μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας»).
Στην ολομέλεια
Το νομοσχέδιο εισάγεται για συζήτηση στην Ολομέλεια σήμε-
ρα Δευτέρα. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυβέρνηση έχει 
δηλώσει ότι η ανάθεση του νερού στον εποπτικό έλεγχο της 
ΡΑΕ θα ενισχύσει τη διαφάνεια και ορθολογικότητα της υδα-
τικής πολιτικής, θα αναβαθμίσει τη θέση των καταναλωτών, 
μέσω της θέσπισης λογοδοσίας των φορέων παροχής υπη-
ρεσιών ύδατος και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και μέσω 
του ελέγχου των αναπτυξιακών-επενδυτικών και τιμολογια-
κών πολιτικών.
Ο ίδιος ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας έχει δηλώσει ότι θέλει να διατηρήσει το δημόσιο χα-
ρακτήρα των υπηρεσιών παροχής ύδατος, και του πόσιμου 
νερού στις πόλεις και του αρδευτικού νερού στις καλλιέργειες. 
Όπως όμως έχει δηλώσει, σήμερα ο έλεγχος είναι πλημμελής 
και γι’ αυτό απαιτείται συστηματικά να ελέγχει και να εποπτεύ-
ει μια δημόσια ανεξάρτητη αρχή.
Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινο-
βουλευτική επιτροπή, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) επισήμαναν ότι στο νομοσχέδιο 
(άρθρο 11) ορίζεται πως η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, 
Ενέργειας και Υδάτων (σ.σ. σήμερα είναι η ΡΑΕ) θα πρέπει να 
«παρακολουθεί και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή συμβάσε-
ων παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους». «Ευλόγως 
συνεπώς», όπως σημειώνουν «όλοι οι φορείς της αυτοδιοί-
κησης έχουν την άποψη ότι, εν τέλει, πίσω από την υπόθεση 
αυτή, κρύβεται ιδιωτικοποίηση».

Συνέχεια στη σελ 10

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
Επιστημονικό Συμβούλιο: προβληματισμός για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για το νερό στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κ. Σκρέκας: Το νερό ήταν και παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο   
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«Η Ελλάδα έχει αλλάξει «πίστα» στο ενεργειακό τοπίο», δήλωσε 
η κα Αλεξάνδρα Σδούκου γενική γραμματέας Ενέργειας και Φυ-
σικών Πόρων του ΥΠΕΝ, κατά τη διάρκεια του Regional Growth 
Conference, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.
Όπως ανέφερε, «ο κλάδος της ενέργειας τα τελευταία τρία 
χρόνια έζησε ακραίες συνθήκες επηρεάζοντας τις χώρες, τις επι-
χειρήσεις, την οικονομία και πάνω από όλα την κοινωνία. Στην 
Ελλάδα με τις εμπροσθοβαρείς πολιτικές, και εμπεδώνοντας μία 
νέα κουλτούρα συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κα-
ταφέραμε όχι μόνο να αφήσουμε τα χειρότερα πίσω, αλλά να 
έχουμε πολύ στέρεες βάσεις για να μετασχηματισουμε το ενερ-
γειακό μας σύστημα».
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κα Σδούκου αναφέρ-
θηκε στη δυναμική διείσδυση των ΑΠΕ, στις στρατηγικές υπο-
δομές που δημιουργούνται για το φυσικό αέριο, στις ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις, αλλά και τις έρευνες υδρογονανθράκων.
Ενώ, ειδική αναφορά έκανε στον τομέα της πράσινης μετάβα-
σης και την ανάπτυξη ΑΠΕ, της εξοικονόμησης ενέργειας, την 
ηλεκτροκίνηση, εκφράζοντας την έντονη αισιοδοξία της «στο 
να συνεχίσουμε να επενδύουμε στις προοπτικές της χώρας».
«Οι προοπτικές της χώρας είναι πολύ μεγάλες και αυτά τα οφέλη 
πρέπει να ακουμπήσουν στην περιφέρεια και την κοινωνία», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Το ενεργειακό τοπίο το 2023 είναι εντελώς διαφορετικό και 
παρά τις κρίσεις έχουμε θέσει πραγματικές βάσεις, με ορόσημο 
το 2025 και με απώτερο στόχο το 2030. Είμαστε σε πολύ καλό 

δρόμο», εκτίμησε.
Και πρόσθεσε ότι: «Είμαστε στα μέσα της διαδρομής για την 
ενεργειακή μετάβαση και δεν πρέπει να χάσουμε ούτε ένα λεπτό 
για τις επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων με αποτύπωμα 
στην κοινωνία, έτσι ώστε η ενέργεια να είναι φθηνή και άφθονη 
για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».
Όπως είπε η κα Σδούκου, «στις ΑΠΕ έχουμε προσθέσει σε τρία 
χρόνια 3,5 Gwatt, και το 2025 πρόκειται να προστεθούν άλλα 
δύο. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε 
πολιτικές που θα ενισχύσουν το ενεργειακό περιβάλλον και τις 
επενδύσεις, με μείωση της γραφειοκρατίας, και την αφαίρεση 
εμποδίων» τόσο για την αγορά όσο και για τους πολίτες.
Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Γιαρέντης πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ανέφερε ότι 
τα τελευταία 3,5 χρόνια, υπήρξε μία πραγματική αναστροφή 
στην πορεία που υπήρχε κατά το παρελθόν. Έχουν τεθεί σε λει-
τουργία 6.500 νέες συμβάσεις με 4 GW, ανέφερε και πρόσθεσε 
ότι «πριν λίγες εβδομάδες σπάσαμε το φράγμα των 10GW».
Μάλιστα, όπως είπε, «η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη έχο-
ντας πολύ φιλόδοξους στόχους» και εξήγησε ότι οι συντελεστές 
της αγοράς που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο έχουν να κάνουν 
με τη σοβαρη εκσυγχρονιστική προσπάθεια από το ΥΠΕΝ και 
τον ΔΑΠΕΕΠ».
Όπως έκανε γνωστό ο κ. Γιαρέντης, «σήμερα προχωρούμε 

στη Πληροφοριακό Σύστημα των ΑΠΕ έτσι ώστε να έχουμε 
ένα ψηφιακό σύστημα που θα μας δίνει το στίγμα στο δρόμο 
της ενεργειακής μετάβασης» όπως είπε και συμπλήρωσε ότι 
ήδη ο ΔΑΠΕΕΠ προχωράει στη διαμόρφωση της Πλατφόρμας 
Διαδικασιών Εγγυήσεων Προέλευσης. Η εν λόγω πλατφόρμα 
ταυτόχρονα θα είναι και η πλατφόρμα διαπραγμάτευσης των 
RES PPA’s που θα είναι συνδεδεμένα και θα πιστοποιούνται με 
τις Εγγυήσεις Προέλευσης των ΑΠΕ, όπως είπε.
Ο κ. Γιαρέντης επεσήμανε τέλος, ότι «τα τελευταία 3,5 χρόνια 
έχει επέλθει μία απόλυτη εξυγίανση του Ειδικoύ Λογαριασμού 
ΑΠΕ και αυτός είναι ο λόγος που λειτουργεί απρόσκοπτα το 
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, που έχει ανακουφίσει ουσι-
αστικά την κοινωνία κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης 
και ταυτόχρονα έχει διαμορφώσει ένα ελκυστικό κλίμα για τους 
επενδυτές».
Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι κκ Λουκάς Λαζαράκης, Head, 
Energy Intrakat, Γιώργος Ρόκας, Chairman & CEO, R Energy1, 
Αναστάσιιος Τόσιος, Deputy Chief Exec. Director, ΕΥΔΑΠ, Δρ. 
Κώστας Ανδριοσόπουλος, Country Manager, Akuo Energy 
Greece, Σπύρος Κυριατζής, Manager New Technologies & 
Alternative Energy Sources, HELLENiQ ENERGY. Το σύνολο των 
συμμετεχόντων επεσήμαναν την υψηλή προστιθέμενη αξία που 
προσφέρει η πράσινη ενέργεια στο περιβάλλον και την κοινω-
νία., αλλά και την ανάγκη διευκόλυνσης περισσότερων επενδύ-
σεων για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, με ταυτόχρονη 
αναβάθμιση του δικτύου, και άρση των εμποδίων.

ΥΠΕΝ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ «ΠΙΣΤΑ» ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ   

Συνέχεια από σελ 9

Στο ίδιο περίπου κλίμα κινούνται και οι Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ), οι οποίοι ζητούν ενίσχυσή 
τους, με μόνιμο προσωπικό, και απόσυρση του νομοσχεδί-
ου. Τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου για τη βούληση της 
κυβέρνησης το νερό να μην ιδιωτικοποιηθεί αμφισβήτησαν 
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ που 
κάλεσαν την κυβέρνηση να απαντήσει «προς τι το ΣΔΙΤ στο 
εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας» και δήλωσαν 
αντίθετοι με την υπαγωγή του νερού σε μια «ρυθμιστική αρχή 

της αγοράς».
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καταγγείλει ότι το νο-
μοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό και κινείται αντίθετα με την 
απόφαση του ΣτΕ για το νερό. «Το νερό δεν είναι εμπορικό 
προϊόν, για να ρυθμίζεται σε καθεστώς αγοράς», έχουν υπο-
γραμμίσει.
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, 
στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έγινε γνωστό ότι θα υπάρξουν 
αλλαγές στο νομοσχέδιο, οι οποίες θα ανακοινωθούν, κατά τη 
συζήτηση στην ολομέλεια.

Την εβδομάδα που πέρασε, ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) της Ένωσης 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ). 
Μετά τη συνάντηση εκδόθηκε ανακοίνωση, σύμφωνα με την 
οποία, η πολιτεία διατηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών- κα-
νονιστικών αρμοδιοτήτων για την άσκηση της υδατικής πολι-
τικής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κοστολόγησης και 
τιμολόγησης της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

«Το νερό ήταν και παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστας Σκρέκας, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή 
με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Απο-
χέτευσης (ΔΕΥΑ), στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Εργαζομένων των ΔΕΥΑ, Παύλος Δραγκόλας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης ο κ. Σκρέκας χαρακτήρισε «παντελώς αβάσι-
μες τις φήμες περί δήθεν «ιδιωτικοποίησης του νερού»». Στό-

χος της νομοθετικής πρωτοβουλίας, όπως τόνισε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «είναι να επιτευχθεί η ενδυνά-
μωση και η αναβάθμιση του ρόλου των ΔΕΥΑ και βέβαια να 
διασφαλιστεί η επαρκής παροχή υπηρεσιών ύδατος σε όλους 
τους πολίτες, με ασφάλεια και σε προσιτές τιμές».
Ο κ. Σκρέκας επανέλαβε κατηγορηματικά, για ακόμα μία 
φορά, ότι το νερό ήταν και παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο. 
«Μεταφέρουμε αρμοδιότητες, εποπτεία κι έλεγχο για να προ-
χωρήσουμε στην ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρόλου 
των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης», 

πρόσθεσε.
Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέλυσε τη 
σημασία του νομοσχεδίου, που συζητείται στη Βουλή, για 
τη δημόσια εποπτεία και τον έλεγχο στη διαχείριση των υδά-
των και υπογράμμισε ότι η πολιτεία διατηρεί το σύνολο των 
ρυθμιστικών - κανονιστικών αρμοδιοτήτων για την άσκηση 
της υδατικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
κοστολόγησης και τιμολόγησης της ύδρευσης και της αποχέ-
τευσης.

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
Κ. Σκρέκας: Το νερό ήταν και παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο   
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Επίσκεψη εργασίας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης Α.Ε., πραγματοποίησαν την Παρασκευή ο 
διευθύνων σύμβουλος και ο εκτελεστικός σύμβουλος του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης και Παναγιώτης Σταμπουλίδης, καθώς 
και στελέχη του Ταμείου.
Τα δύο εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα 
στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ συναντήθηκαν με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου και τον πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κωνσταντίνο Χατζη-
μιχαήλ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για 
την ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, μετά τη ματαίωση 
του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του 
μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συζητήθηκαν τα εξής:
-Η υλοποίηση των έργων για την αποκατάσταση των βαθών 
της λιμενολεκάνης και του διαύλου εισόδου- εξόδου, την ολο-
κλήρωση του οδικού δικτύου εντός της χερσαίας ζώνης του 
λιμένα και τη σύνδεσή του με τη νέα περιφερειακή οδό Αλεξαν-
δρούπολης που ήδη βρίσκεται υπό κατασκευή. Πρόκειται για 
έργα που θα αναβαθμίσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του 
λιμένα και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείρι-
ση της κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η κίνηση των οχημάτων με 
προορισμό το λιμάνι δεν θα διεξάγεται μέσα από τον αστικό ιστό 
της πόλης.
Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ σε 
συνεργασία με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναλάβουν την ωρί-

μανση, δημοπράτηση και χρηματοδότηση των έργων συνο-
λικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ (18,5 εκατ. ευρώ για τα 
έργα εκβάθυνσης και 4,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του 
οδικού δικτύου).
Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα λειτουρ-
γήσει ως φορέας χρηματοδότησης, το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών ως αναθέτουσα αρχή και το ΤΑΙΠΕΔ ως φο-
ρέας ωρίμανσης των έργων. Τα συγκεκριμένα έργα υποδομής 
έχουν ήδη χαρακτηριστεί έργα στρατηγικής σημασίας από την 
Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και 
επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους στο Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
-Η ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που διενεργεί το 
ΤΑΙΠΕΔ για την πρόσληψη συμβούλου Στρατηγικής & Επιχει-
ρηματικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση 
Business Plan και θα μελετήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του 
Οργανισμού Λιμένος. Με βάση το Business Plan θα ληφθούν 
αποφάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, όπως την προμή-
θεια εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και την αναβάθμιση των 
λιμενικών υποδομών. Οι σύμβουλοι θα εξετάσουν, επίσης, το 
ενδεχόμενο συνεργασίας του Οργανισμού με νέους χρήστες, 
ενώ αναμένεται να συνδράμουν στην εφαρμογή του νέου επι-
χειρηματικού σχεδίου εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ως καταληκτι-
κή ημερομηνία για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό, 
με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ, έχει οριστεί η 20η Μαρτίου 
2023.
-Τα αιτήματα υφιστάμενων και δυνητικών χρηστών του λιμένα 

για τη μίσθωση χώρων εντός των εγκαταστάσεων του Οργα-
νισμού.
Σύμφωνα με στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, τα επόμενα βήματα για περι-
φερειακά λιμάνια της χώρας έχουν ως εξής:
-Ήδη προχωρά η διαδικασία για την έγκριση του masterplan 
για τα λιμάνια της Ραφήνας και της Πάτρας. Η έγκριση του 
Master Plan για τα δύο λιμάνια εντάσσεται σε μια ευρύτερη 
στρατηγική ανάπτυξης των περιοχών αυτών, σε συνδυασμό 
με τη διασύνδεσή τους με την Αττική Οδό και το σιδηροδρομικό 
δίκτυο αντίστοιχα.
-Την τρέχουσα περίοδο το ΤΑΙΠΕΔ ολοκληρώνει τις διαγωνιστι-
κές διαδικασίες για τους λιμένες της Καβάλας και της Ηγουμενί-
τσας και έπονται οι λιμένες του Ηρακλείου και του Βόλου. Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις, το ΤΑΙΠΕΔ, ως αρχή σχεδιασμού, πρόκει-
ται να συνδράμει τους επενδυτές στην υλοποίηση του επιχειρη-
ματικού πλάνου τους κατά τα πρότυπα του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.
Το Ταμείο έχει αναλάβει την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξαν-
δρούπολης, μετά από την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης 
να ματαιώσει τον διαγωνισμό για την παραχώρηση πλειοψηφι-
κού ποσοστού του μετοχικού του κεφαλαίου σε ιδιώτες.
Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ναυτιλίας μπορεί να αναθέσει στο 
ΤΑΙΠΕΔ τον ρόλο της Αρχής Σχεδιασμού και για λιμάνια εκτός 
του χαρτοφυλακίου του. Ήδη έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση 
για την ανάθεση στο Ταμείο του ρόλου της Αρχής Σχεδιασμού 
για τα λιμάνια της Χαλκίδας, της Μυτιλήνης και της Κύμης.

Δύο σημαντικές ρυθμίσεις για τη ΛΑΡΚΟ και τους εργαζόμε-
νούς της, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου του 
υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή, όπως επι-
σημαίνεται από το υπουργείο, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα:
1. Παρατείνεται η ειδική διαχείριση της εταιρείας έως τις 7 Φε-
βρουαρίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάθεση των 
περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ και του Δημοσίου στον 

επενδυτή που προέκυψε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 
δύο παράλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργή-
θηκαν από την Ειδική Διαχείριση και από το ΤΑΙΠΕΔ.
Η χορηγούμενη παράταση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν:
(α) Η υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης μεταξύ της ειδικής 
διαχείρισης και του επιτυχόντα επενδυτή.
(β) Η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ Δημοσίου 

και επιτυχόντος επενδυτή στον διαγωνισμό που διεξήγαγε το 
ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Δημοσίου και η συντήρηση του 
Συγκροτήματος Εργοστασίου Λάρυμνας, έως την εγκατάσταση 
του επενδυτή.
(γ) Η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων.
2. Παρατείνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου με τους εργαζόμενους της εταιρείας έως το 
τέλος του 2023.

Σειρά επεμβάσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) «Αίνεια», στη 
Νέα Μηχανιώνα του δήμου Θερμαϊκού, έβαλε σε γραμμή αφετη-
ρίας η ΕΥΑΘ ΑΕ, προχωρώντας στην υπογραφή νέας πενταετούς 
σύμβασης, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εργασίες για την πραγματοποίηση 
των επεμβάσεων ξεκινούν άμεσα και αναμένεται να ολοκληρω-
θούν το αργότερο μέσα σε δύο χρόνια, ενώ με τις επεμβάσεις που 
έχουν προγραμματιστεί, θα επιτευχθεί ο βέλτιστος αυτοματοποι-
ημένος έλεγχος όλων των διεργασιών (είσοδος - επεξεργασία – 
έξοδος. Παράλληλα, με τα προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης 
και συντήρησης θα υπάρχει συνεχής εποπτεία των καταναλώσε-
ων και της καθημερινής λειτουργίας του εξοπλισμού. «Απώτερος 
στόχος είναι, φυσικά, η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και η 
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΕΕΛ «Αίνεια» στη 
Νέα Μηχανιώνα», επισημαίνει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση 
η ΕΥΑΘ ΑΕ.

Με τη νέα σύμβαση, προβλέπεται η τοποθέτηση συστημάτων 
για την επιτήρηση των λυμάτων στην είσοδο και την έξοδο της 
εγκατάστασης, η παρακολούθηση του αζώτου στις δεξαμενές 
βιολογίας, η αναβάθμιση του τηλεχειρισμού και της τηλεπαρα-
κολούθησης της μονάδας και ο περαιτέρω αυτοματισμός των 
αντλιοστασίων αποχέτευσης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανα-
κοίνωση της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Επίσης, έχουν προγραμματιστεί εργασίες όπως η εγκατάσταση 
συστήματος ενεργειακής διαχείρισης για τη βελτιστοποίηση του 
ενεργειακού αποτυπώματος της ΕΕΛ «Αίνεια» και των αντλιοστα-
σίων της και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκής μονάδας, με τη χρήση 
της οποίας θα επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης ρεύματος 
κι ενεργειακή αυτονομία. Παράλληλα, προβλέπεται η συλλογή, 
μεταφορά και αξιοποίηση - τελική διάθεση της αφυδατωμένης 
ιλύος και των παραπροϊόντων επεξεργασίας σε αδειοδοτημένους 
αποδέκτες, με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
«Μετά και την αναβάθμιση της ΕΕΛΘ στη Σίνδο, η αναβάθμιση 

της “Αίνεια”, εντάσσεται απολύτως στο βιώσιμο, ανταγωνιστικό 
και τεχνολογικά αναπτυγμένο εταιρικό οικοσύστημα που στήνει η 
εταιρεία τα τελευταία χρόνια», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβου-
λος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων «Αίνεια», των τουριστι-
κών περιοχών της Θεσσαλονίκης, επεξεργάζεται καθημερινά πε-
ρίπου 27.000 m3 αστικών κυρίως λυμάτων και βοθρολυμάτων. 
Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η ιλύς που παράγεται στην 
εγκατάσταση διατίθεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εδαφο-
βελτιωτικού για καλλιέργειες.
Η εταιρεία, παρακολουθώντας με συνέπεια τους Στόχους Βιώσι-
μης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, την ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία» 
και τις εθνικές στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή, στηρίζει 
σταθερά με τις επενδύσεις της την «πράσινη» και την ψηφιακή 
μετάβαση.

ΤΑΙΠΕΔ: ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για περιφερειακά λιμάνια της χώρας

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ Ν/Σ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    

ΕΥΑΘ: ΕΠΕΜβΑΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 6,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
«ΑΙΝΕΙΑ», ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ   
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Τη συμβολή των πόλεων στην αντιμετώπιση των ευρω-
παϊκών προκλήσεων, τονίζοντας ότι η πολιτική συνοχής 
βασίζεται στα γερά θεμέλια των τοπικών πληθυσμών, εξήρε 
από του βήματος του ευρωπαϊκού Φόρουμ των Πόλεων που 
διεξάγεται στο Τορίνο, η επίτροπος για τη Συνοχή και τις Με-
ταρρυθμίσεις Ελίζα Φερέιρα, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Αποτελεί 
ήδη μια χειρονομία από την πλευρά των πόλεων σε σχέση με 
την αναγκαία ανασυγκρότηση. Σε κάθε κρίση, οι πόλεις απο-
τέλεσαν την αιχμή του δόρατος της Ευρώπης, στην πρώτη 
γραμμή της δράσης, ως πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, από 
νοσοκομεία για όσους πάσχουν από Covid-19, μέχρι κέντρα 
υποδοχής για τους πρόσφυγες. Οι πόλεις υπήρξαν κέντρα 
καινοτομίας και δραστηριότητας, οδηγώντας μας μακριά από 
τα ξένα ορυκτά καύσιμα και προς την πράσινη ενέργεια» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.
Στο πλαίσιο αυτό ανέδειξε τη σημασία της πολιτικής συνοχής. 
«Η πολιτική συνοχής εξελίχθηκε, αντέδρασε, ήταν μαζί σας, 
παρέχοντας πολύτιμη υποστήριξη σε αυτές τις πρωτοφανείς 
καταστάσεις» είπε απευθυνόμενη στους εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. «Η Συνοχή έχει κινητοποιήσει 23 δισ. 
ευρώ στο πλαίσιο της επενδυτικής πρωτοβουλίας για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού, υποστηρίζοντας την υγειονο-
μική περίθαλψη και τις θέσεις εργασίας και τις μικρές επιχει-
ρήσεις να συνεχίσουν, δίνοντας οξυγόνο στην οικονομία, στα 
σχολεία και στα κέντρα υγείας, κρατώντας την κοινωνία και 
την οικονομία μας ζωντανή. Επιπλέον, 51 δισ. ευρώ επανα-
προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο του REACT-EU επιπλέον του 
προϋπολογισμού 2014-2020 για τη στήριξη της οικονομικής 
ανάκαμψης» υπενθύμισε.
Περαιτέρω, ανέφερε ότι η Κομισιόν στηρίζει τους πιο ευάλω-
τους από τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών της ενέργειας. 
«Επιτρέπουμε έναν έκτακτο αναπρογραμματισμό κονδυλίων 
για τη στήριξη οικογενειών και μικρών επιχειρήσεων που δεν 

είναι σε θέση να αντισταθούν στις υψηλές τιμές της ενέργειας» 
όπως εξήγησε.
Παράλληλα, προέταξε το ρόλο των πόλεων ως προς την πρά-
σινη και ψηφιακή μετάβαση. «Στις αστικές περιοχές κατοικούν 
πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού της ΕΕ, αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και πα-
ράγουν έως και το 85% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.
«Επομένως, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση πρέπει να ξεκι-
νήσει από τις πόλεις» σημείωσε και έδωσε έμφαση στον ρόλο 
των μεγάλων πόλεων. «Οι μεγαλύτερες πόλεις έχουν ιδιαίτερο 
ρόλο να διαδραματίσουν ως πράσινοι και ψηφιακοί καινοτό-
μοι. Για παράδειγμα, στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, στην αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρη-
σης με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχεί-
ριση της κυκλοφορίας, ή στη βαθιά ανακαίνιση κοινωνικών 
κατοικιών ή μεγάλων κτιρίων. Πρέπει επίσης να βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής καινοτομίας, αντιμε-
τωπίζοντας τις αυξανόμενες ανισότητες, αντιμετωπίζοντας 
θύλακες φτώχειας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και 
την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση και καταπολε-
μώντας την ενεργειακή φτώχεια. Οι μεγάλες πόλεις διαδραμα-
τίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην καινοτομία: ως δημιουργοί, 
ως διάδρομοι και ως φορείς διάδοσης» επισήμανε.
Επιπλέον, ανέδειξε τον «ιδιαίτερο ρόλο» των μικρότερων πό-
λεων. Είναι συχνά οι άγκυρες στις περιφέρειές τους, παρέχο-
ντας θέσεις εργασίας και υπηρεσίες, από την εκπαίδευση και 
την υγειονομική περίθαλψη μέχρι τις δημόσιες μεταφορές, τον 
πολιτισμό και την ψυχαγωγία, και δημιουργούν ευκαιρίες για 
τους ανθρώπους να ζουν και να εργάζονται με καλή ποιότητα 
ζωής και αποτρέπουν την ερήμωση, τo brain drain, την απώ-
λεια ταλέντων, την απώλεια νέων ανθρώπων. «Αυτό είναι 
ένα ζήτημα που, ως Ευρωπαίοι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
πολύ σοβαρά» υπογράμμισε. Προσέθεσε ότι καθώς η Ευρώ-

πη αντιμετωπίζει τις δημογραφικές αλλαγές και τη γήρανση 
του πληθυσμού, όλες οι πόλεις πρέπει να γίνουν ελκυστικοί 
τόποι διαμονής, ιδίως για τους νέους και τις νέες οικογένειες.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι τα επόμενα χρόνια θα διατεθούν 
378 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής στήριξης για την πράσινη μετά-
βαση, την ψηφιοποίηση, την οικονομική ανάπτυξη και τις δη-
μόσιες υπηρεσίες. Από αυτά, τα 24 δισ. ευρώ θα αφιερωθούν 
σε βιώσιμες αστικές επενδύσεις με βάση τον τόπο, με άμεση 
καθοδήγηση από τις πόλεις στο πλαίσιο των στρατηγικών 
αστικής ανάπτυξης.
«Τα μέσα υπάρχουν. Η δοκιμασμένη μέθοδος είναι η εταιρική 
σχέση, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και ενδιαφερομέ-
νων. Αλλά το όραμα για το πώς θα το κάνετε πρέπει να είναι 
δικό σας» διαμήνυσε η Ευρωπαία επίτροπος και εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους μπορεί 
να λειτουργήσει ως εργαστήριο για νέους τρόπους ζωής και 
εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Μπάουχαους στοχεύει να επιταχύνει 
την πράσινη μετάβαση συνδυάζοντας τις αξίες της αισθητι-
κής, της βιωσιμότητας και της ένταξης και φιλοδοξεί να είναι 
μια γέφυρα μεταξύ του κόσμου της επιστήμης και της τεχνο-
λογίας, της τέχνης και του πολιτισμού. «Πρόκειται απλώς για 
μια ιδέα, αλλά θέλαμε να γίνουμε ένα πολιτιστικό κίνημα. Και 
έχει αρχίσει να γίνεται ένα πολιτιστικό κίνημα. Η ιδέα πίσω από 
το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι να προωθήσει βιώσιμες, 
χωρίς αποκλεισμούς και αισθητικές, όμορφες, λύσεις. Έχουμε 
ήδη μια ζωντανή κοινότητα του New European Bauhaus, με 
περισσότερους από 600 εταίρους» όπως ανέφερε η Ελίζα Φε-
ρέιρα. Παρέθεσε ως παράδειγμα πως η Επιτροπή αφιερώνει 
πόρους έρευνας και καινοτομίας για τη δημιουργία έως το 
2030 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων και 150 
ανθεκτικών στο κλίμα περιφερειών και τοπικών αρχών.

Ένας βασικός οδικός άξονας του δήμου Παιανίας, κάθε-
τος στη λεωφόρο Λαυρίου και με προορισμό την Αττική 
οδό, πρόκειται να αναβαθμιστεί σε μεγάλο τμήμα του, 
προκειμένου να γίνει πιο ασφαλής, αλλά και πιο «πράσι-
νος». Είναι η λεωφόρος Παλαιοπαναγιάς, για την οποία 
η δημοτική Αρχή ανακοίνωσε πως το έργο «Πρόγραμμα 
βελτίωσης οδικής ασφαλείας» θα χρηματοδοτηθεί από 
το Ταμείο Ανάκαμψης με ποσό 2,3 εκατ. ευρώ και οδεύει 
προς υλοποίηση. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου 
ασφαλούς κινητικότητας για οχήματα και πεζούς.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανάπλαση αφορά το 
τμήμα από τη λεωφόρο Λαυρίου έως την οδό Αρτέμι-
δας, ωστόσο το έργο περιλαμβάνει και διάνοιξη περιφε-
ρειακών οδών, όπου θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο με 
όδευση τυφλών. Θα γίνει διαπλάτυνση της λεωφόρου, με 

κατασκευή κρασπεδόρειθρων, πεζοδρομίων και ποδηλα-
τοδρόμου, θα εγκατασταθεί οδοφωτισμός και σήμανση 
(κάθετη και οριζόντια) και θα προστεθούν «έξυπνες» 
διαβάσεις πεζών, αλλά και φωτεινή σηματοδότηση στον 
κόμβο με τη λεωφόρο Λαυρίου.
Με την εφαρμογή ψυχρών υλικών και φωτοκαταλυτικών 
επιστρώσεων επί του οδοστρώματος θα εξασφαλιστεί 
η προστασία του μικροκλίματος της περιοχής. Σε όλο το 
μήκος θα γίνει φύτευση θάμνων και δέντρων κι εκεί όπου 
υπάρχει ικανοποιητικό πλάτος, θα δημιουργηθούν ση-
μεία στάσης και ανάπαυσης των διερχόμενων πεζών και 
ποδηλατών. Ακόμη, θα κατασκευαστεί δίκτυο άρδευσης 
σε όλο το μήκος της λεωφόρου και θα γίνει εγκατάσταση 
αυτοματισμών για την καλύτερη συντήρηση του πρασί-
νου. Ο αστικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί αφορά 

σε μικρούς κάδους απορριμμάτων, καθιστικά στοιχεία 
στα παρτέρια, παγκάκια και κολωνάκια οριοθέτησης της 
οδού και παρεμπόδισης παράνομης στάθμευσης επί του 
πεζοδρομίου
Τέλος, το έργο προβλέπει 58 θέσεις στάθμευσης αυτοκι-
νήτων εκ των οποίων οι τρεις θα είναι για ΑμεΑ, αλλά και 
ποδηλατοστάσια κατά μήκος του ποδηλατοδρόμου.
«Εκμεταλλευόμαστε κάθε δυνατή χρηματοδότηση προς 
όφελος των δημοτών και η πρώτη ένταξη έργου στο 
Ταμείο Ανάκαμψης μου δίνει ιδιαίτερη χαρά, καθώς απο-
δεικνύεται για ακόμα μια φορά πως στον δήμο Παιανίας 
έχουμε γυρίσει σελίδα», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος 
Ισίδωρος Μάδης.

ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΕΛ. ΦΕΡΕΙΡΑ: 24 ΔΙΣ ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ βΙΩΣΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Συνολικά 378 δις για πράσινη μετάβαση, ψηφιοποίηση και ανάπτυξη

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
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Κοντά στο 20% διαμορφώνεται η μείωση των τιμών του ρεύ-
ματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά το πρώτο μισό του 
Μαρτίου, ενώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο η μείωση πλησιάζει 
το 55 %, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η αποκλιμάκωση των τιμών χονδρικής αναμένεται να φανεί και 
στα τιμολόγια ρεύματος για τον Απρίλιο που θα ανακοινωθούν 
σήμερα από τους προμηθευτές, χωρίς ωστόσο ουσιαστικές 
αλλαγές για τους καταναλωτές καθώς οι τελικές τιμές που πλη-
ρώνουν διαμορφώνονται μέσω των επιδοτήσεων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κρίσης στα 15-16 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Έτσι η 
αποκλιμάκωση των τιμών χονδρικής σημαίνει ότι θα χρεια-
στούν μικρότερα κονδύλια για την επιδότηση της κατανάλω-
σης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η μέση 

τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας το Μάρτιο (μέχρι την περασμένη 
Παρασκευή) διαμορφώνεται στα 125,73 ευρώ ανά μεγαβατώ-
ρα έναντι 156,24 ευρώ το Φεβρουάριο (μείωση 19,5 %) και 
276,89 ευρώ το Δεκέμβριο (μείωση 55 %).
Η αποκλιμάκωση των τιμών οφείλεται σε σειρά παραγόντων, 
όπως:
-Η αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στο ενεργειακό μείγμα, που πιέζει προς τα κάτω τις τιμές καθώς 
οι ΑΠΕ βγάζουν εκτός αγοράς τις ακριβότερες μονάδες παρα-
γωγής σε συνδυασμό με την σχετικά χαμηλή, λόγω καιρικών 
συνθηκών, ζήτηση ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι την 
περασμένη Δευτέρα και Τρίτη με τη συμμετοχή των ΑΠΕ κοντά 
στο 50% στην κάλυψη του φορτίου, η τμήμα χονδρικής υπο-
χώρησε κάτω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

-Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου οι 
οποίες έπεσαν την περασμένη εβδομάδα κοντά στα 40 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα ενώ κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαν ξεπε-
ράσει και τα 320 ευρώ.
Ο ήπιος χειμώνας, η εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων 
φυσικού αερίου για την Ευρώπη μετά τη διακοπή του ρωσικού 
εφοδιασμού και η διατήρηση υψηλών αποθεμάτων στις απο-
θήκες φυσικού αερίου στο τέλος του χειμώνα είναι ορισμένες 
από τις αιτίες της πτώσης των διεθνών τιμών.
   Καθώς μπαίνουμε στην άνοιξη και αν δεν υπάρξει άλλη απροσ-
δόκητη εξέλιξη, η προσοχή των αγορών και των κυβερνήσεων 
στρέφεται στη διασφάλιση επάρκειας και κατά το δυνατόν στη 
συγκράτηση των τιμών τον επόμενο χειμώνα.

Τον καθορισμό, κατ’ εξαίρεση για το 2023, του τρόπου υπολο-
γισμού του απαιτούμενου εσόδου των Διαχειριστών Διανομής 
Φυσικού Αερίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε το 
βράδυ της Παρασκευής στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για τη «Μετονομασία της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και 
Υδάτων», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το νομοσχέδιο αυτό θα εισαχθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια 
της Βουλής σήμερα Δευτέρα 20/03/2023.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «κατ’ εξαίρεση, για το έτος 2023, 
με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας 
και Υδάτων, κατόπιν εισηγήσεως των Διαχειριστών Διανομής 
Φυσικού Αερίου, η εύλογη απόδοση που αναγνωρίζεται επί της 
Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της βασικής δραστηριότη-
τας διανομής μπορεί να καθορίζεται και να εγκρίνεται αυτοτε-
λώς πριν από την έγκριση των τιμολογίων Διανομής Φυσικού 

Αερίου».
Όπως αναφέρεται στην συνοδευτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθ-
μισης, με το προτεινόμενο άρθρο επέρχονται αλλαγές, όσον 
αφορά τον υπολογισμό επιτρεπόμενου εσόδου, κατά το τρέ-
χον έτος, ήτοι το 2023. «Η ανάγκη αυτή παρίσταται λόγω της 
απρόβλεπτης επί το δυσμενέστερο μεταβολής των συνθηκών 
στην αγορά ενέργειας και ιδίως στην αγορά Φυσικού αερίου, 
μετά την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Ουκρανία. Ακο-
λούθως, ενόψει αυτών των συνεπειών και της συνακόλουθης 
αύξησης του πληθωρισμού, διευκολύνεται ο αρμόδιος εθνικός 
ρυθμιστής, στο πλαίσιο λήψης της απόφασης, σχετικά με τον 
ανωτέρω υπολογισμό».
Με το άρθρο 2 της ίδιας τροπολογίας, υιοθετείται η δυνατότητα 
κάλυψης του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού εκ μέρους 
του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.
Σ.Φ.Α.) με την εισαγωγή ενός έκτακτου και εξαιρετικού μηχανι-

σμού προσωρινής μεταφοράς κεφαλαίων (στον Λογαριασμό), 
εν μέρει μέσω δανεισμού του και εν μέρει μέσω των εσόδων 
του, από την προσαύξηση της τιμής εκκίνησης των δημοπρα-
σιών δυναμικότητας μεταφοράς και Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (Υ.Φ.Α.) που διενεργήθηκαν το 2022, προκειμένου να 
προκύψει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο για την εφαρμογή του 
Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022.
Με το άρθρο 3 επιβεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου να 
απέχει από τη διεκδίκηση, συνήθως επ’ αφορμή του δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεων που δηλώνονται κατά τη διαδικασία της 
κτηματογραφήσεως, εκτάσεων που εμπίπτουν στην περιουσία 
Ιερών Μονών, ανά την Επικράτεια και των οποίων των ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς είναι ξεκάθαρο με διοικητικές πράξεις που κατά 
νόμο (παρ. 7 άρθρου 5 ν. 4301/2015, Α’ 223) και παγία νο-
μολογία του Αρείου Πάγου επέχουν αναμφίλεκτα Θέση τίτλου 
ιδιοκτησίας, προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων.

Την ολοκλήρωση του υποβρύχιου τμήματος της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, με την πόντιση και εγκατάστα-
ση του συνόλου των υποβρυχίων καλωδίων υπερυψηλής 
τάσης 500 kV τεχνολογίας συνεχούς ρεύματος, ανακοίνωσε η 
θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Αριάδνη Interconnection, που 
υλοποιεί το έργο, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε διάστημα 32 μηνών από την 
υπογραφή των συμβάσεων, τον Ιούνιο του 2020, η Αριάδνη 
Interconnection πόντισε συνολικά περίπου 1.350 χλμ. ηλεκτρι-
κών καλωδίων και καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ της Κορα-
κιάς Ηρακλείου και της Πάχης Μεγάρων. Το βάθος της εγκατά-

στασης στον βυθό του Αιγαίου έφτασε μέχρι και τα 1.200 μέτρα 
από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το βάρος των καλωδίων 
ξεπερνά τα 40 κιλά ανά μέτρο.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών προστασίας των καλωδί-
ων, που αναμένεται μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, τα 640 
χλμ. θα έχουν τοποθετηθεί κάτω από την επιφάνεια του βυθού 
για μέγιστη ασφάλεια.
Για την πόντιση των καλωδίων, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 
πέντε εξειδικευμένα πλοία καλωδιακών εργασιών, συμπεριλαμ-
βανομένων των δύο πλέον σύγχρονων πλοίων καλωδιακών 
ποντίσεων στον κόσμο, Aurora και Leonardo daVinci. Προη-

γήθηκε από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι τον Μάιο του 2021 
διεξοδική μελέτη βυθού από τις ανάδοχες εταιρείες Prysmian και 
Nexans, και σχεδιάστηκε η βέλτιστη όδευση και προστασία των 
καλωδίων με κριτήρια τόσο τεχνικά όσο και περιβαλλοντικά.
«Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική είναι η με-
γαλύτερη ενεργειακή επένδυση, ύψους 1 δισ. ευρώ που πραγ-
ματοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, με την οποία ο ΑΔΜΗΕ 
θα ενσωματώσει πλήρως την Κρήτη στο ηπειρωτικό σύστημα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έως το τέλος του 2024», το-
νίζει ο Διαχειριστής.

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 89 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023    

ΑΔΜΗΕ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΥΠΟβΡΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
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Για σχεδόν δυο μήνες οι αγρότες όλης της χώρας θα μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στα νέα Σχέδια βελτίωσης, κα-
θώς από την περασμένη εβδομάδα γίνονται δεκτοί οι φάκελοι, 
με καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί η Τρίτη, 16η Μαΐου.
Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα νέα Σχέδια Βελτίωσης κάνουν 
«στροφή» στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και την μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του πρωτογενή τομέα, 
όπως προκύπτει από τα κριτήρια αξιολόγησης και τους όρους 
επιλεξιμότητας που όρισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων στην τελευταία προκήρυξη.
«Συνεχίζουμε με πράξεις να είμαστε δίπλα στους Έλληνες 
παραγωγούς». Προσθέτοντας πως: «Τα νέα «Σχέδια Βελτίω-
σης» βάζουν την παραγωγή μας σε μια νέα εποχή, αυτή της 
«ευφυούς γεωργίας» και της «γεωργίας ακριβείας» καθώς και 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» δήλωσε στο Αθηναϊκό - 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρόσθεσε ότι «Τα οφέλη είναι 
πολλά: μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργίας 
-αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής- μειώ-
νουμε το κόστος της ενέργειας, βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. 
Δημιουργούμε, δηλαδή, ένα πραγματικά βιώσιμο και «πράσι-
νο» πρωτογενή τομέα».
Οι παραγωγοί φέτος θα μπορούν μόνο ηλεκτρονικά να κα-
ταθέσουν τις αιτήσεις στήριξης στον ιστότοπο http://www.
ependyseis.gr.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 180 
εκατ. ευρώ ενώ μπορούν να υπερδεσμευτούν μέχρι τα 250 
εκατ. ευρώ.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους ενώ δεν θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτεροι των 
63ων ετών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι επιλέξιμα τα 
συλλογικά σχήματα.
Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος πα-
ραγωγικής δυναμικότητας (τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο 
των:
- 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την 
Εύβοια.
- 10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 
κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.
- 8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 
3.100 κατοίκων.
- 8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν 
τουλάχιστον 109 κυψέλες.
Σε ό,τι αφορά τον ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό για κάθε 
δικαιούχο, φτάνει τις 250.000 ευρώ. Ωστόσο για επενδυτικά 
σχέδια με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ πρέ-
πει η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης κατά την υφιστάμενη 
κατάσταση να ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% της επένδυσης.
Λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ελληνικού 
πρωτογενή τομέα, αυτό του κατακερματισμένου κλήρου δί-
νεται μέσα από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης καθώς είναι η πρώτη 
φορά που είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά όμορης αγροτικής 
γης με στόχο τη συνένωση αγροτεμαχίων.
Επίσης, για πρώτη φορά είναι επιλέξιμες δαπάνες αυτές για την 
αγορά οικίσκων για τη φιλοξενία εργατών γης. Πρόκειται για ένα 
αίτημα που είχε φτάσει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων από πολλούς φορείς, αποτελώντας μια προσπάθεια 
συγκράτησης των υπαρχόντων εργατών γης αλλά και προσέλ-

κυση νέων, αλλοδαπών στην συντριπτική τους πλειοψηφία.
Σημαντικές αλλαγές εντοπίζονται και στην βαθμολογία. Συ-
γκεκριμένα, αυξάνεται κατά 50% η βαθμολογική επιρροή που 
προκύπτει από την πραγματοποίηση καινοτόμων επενδύσεων.
Επίσης, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε επενδυτικά σχέδια που 
εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις ότι θα υλοποιηθούν, αλλά και σε 
εκμεταλλεύσεις που παράγουν ποιοτικά προϊόντα και προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ.
Για πρώτη φορά βαθμολογείται η κατοχή οποιουδήποτε πτυ-
χίου επιπέδου ΤΕΙ / ΑΕΙ ή ανώτερου καθώς στόχος του ΥΠΑΑΤ 
είναι η προώθηση της δραστηριοποίησης γεωργών με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο.
Επιπλέον δίνεται σημαντική βαθμολογική ενίσχυση σε όσους 
είναι μέλη συνεταιρισμών ή/και ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών, και τέλος, η βαρύτητα της βαθμολογίας των Πε-
ριφερειακών Επιλογών (προωθούμενες καλλιέργειες σε επίπεδο 
Περιφέρειας) είναι υπερδιπλάσια από την βαρύτητα των επι-
λογών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου 
ο καθορισμός των προτεραιοτήτων να καθορίζεται κυρίως σε 
Περιφερειακό επίπεδο.
Για την γρήγορη αξιολόγηση των αιτήσεων, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε τη διεύρυνση 
του μητρώου αξιολογητών ενώ προς αυτήν την κατεύθυνση 
αυξάνεται σημαντικά και η αμοιβή ανά αξιολογούμενο φάκελο.
Τέλος, σύμφωνα με τον κανονισμό οι επενδύσεις τις συγκεκριμέ-
νης δράσης πρέπει να αποπληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2025 και συνεπώς ορίζεται ως όριο υποβολής των αιτήσεων 
πληρωμής η 15η Οκτωβρίου του 2025.

Το καλοκαίρι του 2018 μόλις 20 τρακτέρ είχαν τοποθετήσει 
στην οροφή τους την πρωτοποριακή συσκευή της εταιρείας 
Augmenta, που είχαν ιδρύσει οι συμφοιτητές του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας Γιώργος Βαρβαρέλης και Δημήτρης Ευαγγελό-
πουλος. Στόχος τους ήταν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύ-
νης (ΑΙ) να καταγράφουν, σε υψηλή ανάλυση και σε πραγματικό 
χρόνο, σειρά δεδομένων για τα φυτά σε μια καλλιέργεια και να 
διαπιστώνουν, μεταξύ άλλων, εάν υπάρχει έλλειψη λιπάσματος 
ή κάποια ασθένεια. Με απλά λόγια, εισήγαν την τεχνητή νοη-
μοσύνη στο χωράφι, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό που οι 
ίδιοι είχαν διαπιστώσει κατά την ενασχόλησή τους με δικές τους 
καλλιέργειες: Την πολύ περιορισμένη διείσδυση της τεχνολογίας 
στον αγροτικό κλάδο σε σχέση με άλλους τομείς, περιορίζοντας 
έτσι τα σχετικά οφέλη στην αγροτική παραγωγή.
Μάλιστα, η εταιρεία τους, όπως είχαν αναφέρει ο Δημήτρης και 
ο Γιώργος σε συνέντευξή τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το καλοκαίρι του 
2018, αναζητούσε κάποιους πρώιμους «υιοθετούντες», που 

με ένα χαμηλό κόστος θα επέλεγαν τη νέα συσκευή. «Να την 
βάλουν στο χωράφι τους κι εμείς θα είμαστε κοντά τους κατά 
τη χρήση, θα τους παρακολουθούμε με σκοπό να συλλέξουμε 
περισσότερα δεδομένα. Στη συνέχεια θα περάσουμε το προ-
ϊόν μας από ένα ακόμη γύρο βελτιώσεων, και του χρόνου (το 
2019), να μπορούμε να βγούμε μαζικά στην αγορά», έλεγαν 
τότε. Η αύξηση του εισοδήματος των αγροτών, παράλληλα με 
την προστασία του περιβάλλοντος, ήταν οι στόχοι του όλου εγ-
χειρήματος, με τους δημιουργούς να επιμένουν ότι η χρήση του 
συστήματος θα ωφελούσε όλη την παραγωγική αλυσίδα, από 
τον παραγωγό, έως τη βιομηχανία και το ευρύ κοινό.
Από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησαν πολλά που δικαίωσαν 
τους δύο επιστήμονες. Η Augmenta εξελίχθηκε γρήγορα σε 
πρωτοπόρο εταιρεία σε τεχνολογίες νέας γενιάς και κατασκευ-
αστή πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων εφαρμογής 
διαφοροποιημένων εισροών στον αγρό. Ένα από τα σημαντικά 
πλεονεκτήματα είναι πως η συσκευή για τα τρακτέρ είναι εύκο-

λη στην τοποθέτηση και τη λειτουργία. Πρακτικά, η συσκευή, 
χρησιμοποιώντας πολυφασματικές κάμερες και deep learning 
αλγορίθμους, αναλύει τα φυτά σε πραγματικό χρόνο και ελέγχει 
ψεκαστικά, ραντιστικά και λιπασματοδιανομείς, βελτιστοποιώ-
ντας την παραγωγή του αγρού.   
H επιβράβευση από την αγορά με το deal των 110 
εκατ. δολαρίων
Η επιβράβευση ήλθε από την ίδια την αγορά. Την εβδομάδα 
που πέρασε ανακοινώθηκε η εξαγορά της Augmenta από την 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης CNH Industrial, 
τη δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία τρακτέρ σε 
διεθνές επίπεδο με κεφαλαιοποίηση περίπου 20 δισ. δολάρια. 
Το ποσό της εξαγοράς ανήλθε μάλιστα σε 110 εκατ δολάρια 
επισφραγίζοντας το «χρυσό deal»!

Συνέχεια στη σελ 15

ΣΧΕΔΙΑ βΕΛΤΙΩΣΗΣ: «ΠΑΚΕΤΟ» 250 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ βΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
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Συνέχεια από σελ 14

H ελληνική νεοφυής εταιρεία θα δραστηριοποιείται υπό 
την επωνυμία της Raven, μια εταιρεία που εξαγοράστηκε 
από την CNH Industrial και προσφέρει τεχνολογικές λύσεις 
σε πολλά γεωργικά μηχανήματα και η συσκευή των Γ. 
Βαρβαρέλη και Δ. Ευαγγελόπουλου θα ταξιδέψει σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη.
Η Augmenta έκανε τα πρώτα βήματα στον κλάδο της 
αγροτικής τεχνολογίας ως Agile Agriculture Technologies. 
Το 2017 μετονομάσθηκε σε Augmenta, ενώ ουσιαστική 
ώθηση στα φιλόδοξα σχέδια των δύο νέων μηχανικών, 
αποτέλεσε η συμμετοχή της, από το 2016 έως και το 
2018, στο πρόγραμμα καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
egg - enter*grow*go της Eurobank, καθώς και η πρώτη 
της χρηματοδότηση 500.000 ευρώ από το ελληνικό fund 
Marathon Venture Capital το 2018.
Αξίζει να σημειωθεί πως η CNH Industrial πρόκειται να εν-
σωματώσει την τεχνολογία υψηλής προστιθέμενης αξίας 
της Augmenta Sense & Act στα τρακτέρ της αλλά και να 
δημιουργήσει innovation hub στην Αθήνα.
Η συμβολή του egg
Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της εταιρείας (2016), συγ-
γενείς τους συμβούλεψαν να δηλώσουν συμμετοχή στο 
egg-enter*grοw*go, τον επιχειρηματικό επιταχυντή της 
Eurobank. Το egg, εκτός από πολύτιμα εργαλεία και κα-
θοδήγηση, τους βοήθησε να κατανοήσουν τη φιλοσοφία 
του οικοσυστήματος startup και αποτέλεσε αφετηρία και 
ορμητήριο για την μετουσίωση της πραγματικά καινοτό-
μου ιδέας τους σε μια επιχειρηματική οντότητα με διεθνείς 
πλέον προδιαγραφές, κάτι που είναι πλέον εμφανές στην 
επιτυχημένη πορεία που ακολουθεί η εταιρεία. Ιδιαίτερα 
σημαντική ήταν η συμβολή του προγράμματος εξωστρέ-
φειας του egg, καθώς έτσι δόθηκε η ευκαιρία στην ομάδα 
να επισκεφθεί για πρώτη φορά το ΜΙΤ. Μέσω των επα-
φών που έκαναν στο εξωτερικό και της αντίστοιχης δικτύ-
ωσης, άνοιξαν σημαντικοί ορίζοντες, όπως η συμμετοχή 
του Γιώργου Βαρβαρέλη στο πρόγραμμα Mass Challenge 
Texas στο Austin, εκπροσωπώντας την εταιρεία η οποία 
ξεχώριζε τότε μεταξύ των 23 καλύτερων hitech, μέσα 
από 5.500 αιτήσεις. Παράλληλα με τις ευκαιρίες δικτύω-
σης, το egg έφερε σε επαφή την εταιρεία με το ευρύτερο 
οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε ένα χώρο 
που το brainstorming είναι ο κανόνας. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι περισσότεροι από 1.100 νέοι επιχειρηματίες έχουν 

φιλοξενηθεί και υποστηριχθεί από το egg δημιουργώντας 
171 καινοτόμες επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 101 καταγρά-
φουν συνολικό κύκλο εργασιών Euro12,25 εκατ. Επίσης, 
65 start-up από Έλληνες και ξένους επενδυτές (VCs, CVCs, 
Business Angels) του egg έχουν προσελκύσει συνολικά 
Euro43,4 εκατ. ενώ η Eurobank έχει χρηματοδοτήσει με 
Euro3.2 εκατ. 49 εταιρείες.
Βλέπουμε σήμερα πώς ένα όνειρο μπορεί να μετατραπεί 
σε μία βιώσιμη, εξωστρεφή ανταγωνιστική επιχείρηση 
διεθνών προδιαγραφών, σημείωσε ο Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάν-
νου, τονίζοντας πως «Μέτρο επιτυχίας της πολυετούς και 
πολυεπίπεδης επένδυσής μας στο egg-enter*grοw*go, 
αποτελούν αναμφισβήτητα τα success stories των νέων 
επιχειρηματιών που εκκολάφθηκαν εκεί. Η εξελικτική 
πορεία της Augmenta, μας έχει κάνει πραγματικά πολύ 
υπερήφανους. Με το πείσμα και τη σκληρή δουλειά τους, 
ο Γιώργος, ο Δημήτρης και οι συνεργάτες τους, πέτυχαν 
εντυπωσιακά αποτελέσματα και αποτελούν ένα από τα 
πιο δυνατά παραδείγματα που δικαιώνουν τη στήριξη 
της Eurobank στη νεανική καινοτόμο επιχειρηματικότητα, 
διευκολύνοντας το ταξίδι τους στην επιτυχία, εντός και 
εκτός συνόρων. Πρόθεσή μας ήταν το egg να προσδώσει 
όραμα στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτόμου επιχειρη-
ματικότητας, να ταυτιστεί μαζί του, και αισθανόμαστε ότι 
δικαιωθήκαμε έμπρακτα. Είμαστε στο πλευρό του νέου 
επιχειρηματία από το Α έως το Ω!».   
Πώς ξεκίνησε η ιδέα - H πορεία προς την κορυφή
Ο Δημήτρης από τα 17 του καλλιεργούσε μόνος του τα 
150 στρέμματα της κληρονομιάς του από τους γονείς 
του, σπουδάζοντας παράλληλα. Πολύτιμος σύμμαχος σε 
εκείνη τη δύσκολη φάση ήταν ο φίλος και συμφοιτητής 
του, Γιώργος, που τον βοηθούσε συχνά ενώ και εκείνος 
δούλευε σε εργοστάσια του Βόλου, παράλληλα πάντα με 
τις σπουδές του. Πολύ γρήγορα, μέσω της ενασχόλησης 
με τα χωράφια, οι δύο φίλοι διαπίστωσαν πως ο αγροτι-
κός κλάδος υστερούσε σημαντικά σε θέματα τεχνολογίας 
συγκριτικά με άλλους τομείς. Για παράδειγμα, αποφάσεις 
για κρίσιμες διαδικασίες όπως η λίπανση ή ο ψεκασμός 
λαμβάνονταν, εμπειρικά, χωρίς δεδομένα. Οι ίδιοι αντι-
λαμβάνονταν πως η στοχευμένη παροχή λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων 
εκεί ακριβώς που πραγματικά υπάρχουν, περιορίζουν 
το κόστος παραγωγής ενώ οδηγούν και σε αύξησή της. 
Η αύξηση της παραγωγής με μειωμένο κόστος είναι άλ-

λωστε ένα βασικό ζητούμενο στη σύγχρονη εποχή, ειδικά 
εάν λάβει κάποιος υπόψιν τις δυσμενείς προβολές διεθνών 
οργανισμών σχετικά με την απαιτούμενη αύξηση στην 
παραγωγή αγροτικών αγαθών, προκειμένου να υπάρχει 
επάρκεια τροφής ενόψει εκτιμήσεων για αύξηση του πα-
γκόσμιου πληθυσμού. Είναι ενδεικτικές οι επισημάνσεις 
παλαιότερης μελέτης του ΟΗΕ, προ πενταετίας, σύμφωνα 
με τις οποίες το 2050 θα έχει αυξηθεί ο πληθυσμός στον 
πλανήτη στα 9,8 δισ. και για να τραφεί θα πρέπει να 
αυξηθεί η παραγωγή αγροτικών αγαθών κατά 70%. Οι 
προβληματισμοί αυτοί αποτέλεσαν και την αφετηρία για 
να πάρει σάρκα και οστά το όραμα των δύο νεαρών επι-
στημόνων οι οποίοι δημιούργησαν την εφαρμογή «Plug 
& Play», το Field Analyzer ανοίγοντας το δρόμο για την 
σημερινή Augmenta.   
Η εφαρμογή της Augmenta - Εύχρηστη και απλή 
στη λειτουργία
Η εφαρμογή τοποθετείται εύκολα στην οροφή του τρακτέρ 
και, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι πολυφα-
σματικές κάμερες που περιέχει καταγράφουν με υψηλή 
ανάλυση (4Κ) τα φυτά σε πραγματικό χρόνο. Μέσω της 
ανάκλασης του φωτός της ακτινοβολίας, «καταλαβαί-
νει» εάν υπάρχει π.χ. έλλειψη αζώτου (λιπάσματος) ή 
κάποια ασθένεια. Η συσκευή, εφοδιασμένη με Software, 
εντοπίζει τυχόν προβλήματα και στη συνέχεια ρυθμίζει 
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο πίσω μέρος του 
τρακτέρ, προκειμένου το λίπασμα ή το φυτοφάρμακο να 
διοχετευθεί στοχευμένα στην περιοχή του χωραφιού και 
στο φυτό που πραγματικά το χρειάζεται. Τα δεδομένα που 
συλλέγονται, επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ 
το σύστημα στέλνει κάποιες από τις πληροφορίες στο υπο-
λογιστικό σύννεφο (cloud), όπου γίνεται παράλληλα μια 
ακόμη επεξεργασία η οποία υποβοηθά την όλη εργασία. 
Όλα τα δεδομένα είναι άμεσα προσβάσιμα στον παραγω-
γό και μέσω εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο.
Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου έγινε πολύ γρήγορα 
εμφανής. Είναι ενδεικτικό πως στις δοκιμές, που έγιναν 
στα πρώτα έτη της εφαρμογής, το Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας, που ήταν ο «παρατηρητής» του έργου, η αύξηση 
της παραγωγής άγγιξε το 12% κατά μέσο όρο στο σιτάρι 
και η εξοικονόμηση λιπάσματος το 5%, αριθμός ο οποίος 
αυξήθηκε στη συνέχεια, ενώ αυξήθηκε κατά 15% η πρω-
τεΐνη στο σιτάρι, που έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη τιμή 
πώλησης.
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Καθησυχαστικός ως προς τις επιπτώσεις στο ελληνικό τραπε-
ζικό σύστημα από την αναταραχή που βιώνει τις τελευταίες 
ημέρες το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η οποία 
πυροδοτήθηκε από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank 
και τις εξελίξεις με την Credit Suisse, εμφανίστηκε ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας από το βήμα της Βουλής 
την εβδομάδα που μας πέρασε, υπογραμμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα είναι σε καλύτερη κατά-
σταση από ό,τι το 2008, με βελτιωμένα επίπεδα ρευστότητας 
και κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και βελτιωμένο θεσμικό 
και κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας. Το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα, είναι σήμερα σαφώς σε καλύτερη θέση, ώστε να 
απορροφήσει τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές», 
ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας τους τέσσερεις λόγους.
Την εξυγίανση των ισολογισμών τους, με τη χρήση του 
προγράμματος «Ηρακλής», που οδήγησε σε μονοψήφιους 
δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων (8,7% το Δεκέμβριο 
του 2022), στην σημαντική ενίσχυση της της ρευστότητά 
τους, μέσω αύξησης των καταθέσεων (κατά 30% ή 50 δισ. 
ευρώ την τετραετία) και της επανάκτησης της πρόσβασή τους 
στις διεθνείς αγορές (εκδόσεις τίτλων και κεφαλαιακών μέ-
σων ύψους περίπου 12,5 δισ. ευρώ). Επίσης στη διατήρηση 
δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας αρκετά άνω του ελάχιστου 
ορίου (17,5% το Δεκέμβριο του 2022) και στην επάνοδο σε 
κερδοφορία, μετά από σειρά ζημιογόνων χρήσεων. 
Παρόλα αυτά, δεν χωράει εφησυχασμός. Οι αβεβαιότητες 
είναι πολλές και οι προκλήσεις νέες και μεγάλες, είπε ο υπουρ-
γός, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες εποπτικές αρχές, παρακολουθεί τις εξελίξεις, και θα 
συνεχίσει να μεριμνά για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρη-
ματοπιστωτικής σταθερότητας.
Εξάλλου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
Κριστίν Λαγκάρντ διαβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες 
διαθέτουν επαρκή ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή βάση. 
Βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με αυτή 
που ήταν όταν ξέσπασε η χρηματοοικονομική κρίση μετά την 
κατάρρευση της Lehman Brothers, ανέφερε, επισημαίνοντας 
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών 
τραπεζών και της αμερικανικής SVB που πτώχευσε. Τόνισε ότι 
η ΕΚΤ διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία στην περίπτωση που 
οι ευρωπαϊκές τράπεζες χρειαστούν ενίσχυση της ρευστότη-
τας τους.
Όπως αναφέρεται άλλωστε στην ανακοίνωση της ΕΚΤ: «Το 
Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά τις τρέχουσες 
αναταράξεις στις αγορές και είναι έτοιμο να αντιδράσει, εφό-
σον αυτό είναι απαραίτητο, για τη διατήρηση της σταθερότη-

τας των τιμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη 
ζώνη του ευρώ. Ο τραπεζικός τομέας της ζώνης του ευρώ 
είναι ανθεκτικός, με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα. 
Σε κάθε περίπτωση, η εργαλειοθήκη της ΕΚΤ είναι πλήρως 
εξοπλισμένη ώστε να παρέχει στήριξη ρευστότητας στο χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ, αν χρειαστεί, 
και να διατηρεί την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολι-
τικής».
Τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη των τραπεζών επιβεβαιώθη-
καν και από τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα που ανα-
κοίνωσαν για το 2022, καθώς δείχνουν ισχυρή κερδοφορία, 
επαρκή ρευστότητα για την χρηματοδότηση της ελληνικής 
οικονομίας και δραστική μείωση των μην εξυπηρετούμενων 
δανείων. Επίσης πιστή τήρηση των προγραμμάτων ψηφια-
κού μετασχηματισμού τους.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος 
Μυλωνάς ανέφερε ότι η Εθνική απέδειξε τη δυναμική της, 
καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας το βελτιωμένο μοντέλο λει-
τουργίας που διαμορφώθηκε κατά την τετραετή πορεία του 
επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπε-
ζας. H ρευστότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και τα μη εξυπη-
ρετούμενα ανοίγματα βρίσκονται σε επίπεδα που παρέχουν 
στην Εθνική Τράπεζα συγκριτικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε 
αυτό το ευμετάβλητο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ανέ-
φερε μεταξύ άλλων. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι 
ισχυρές βάσεις της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να δια-
τηρήσουν θετικό το πρόσημο της ανάπτυξης της χώρας για το 
2023, υπεραποδίδοντας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. 
Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον και αξιοποιώντας τον ισχυρό 
ισολογισμό και τη θετική δυναμική της κερδοφορίας μας, 
φιλοδοξούμε να πετύχουμε Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων άνω 
του 12% το 2025, ενώ η συστηματική δημιουργία κεφαλαίου 
προσφέρει επιλογές επιστροφής αξίας στους μετόχους μας, 
πρόσθεσε. Τα επιτεύγματα αυτά συνάδουν με τον στόχο μας 
να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας τα κατάλ-
ληλα προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρώντας την εμπιστοσύνη 
και την πίστη τους στην Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πρώτης 
Επιλογής, ανέφερε ο Παύλος Μυλωνάς.
Σε δήλωση του με αφορμή τα αποτελέσματα της Alpha Bank 
ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Βασίλης Ψάλτης ανέ-
φερε ότι κατά τη διάρκεια του 2022, η Alpha Bank ανέκτησε 
την πρωταγωνιστική της θέση στη χρηματοδότηση της επι-
χειρηματικότητας στην Ελλάδα, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο 
Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 10% σε ετήσια βάση. Ο κ. 
Ψάλτης μιλώντας για το 2023 και τις προοπτικές της τράπεζας 
επισήμανε ότι η Alpha Bank προχωράει πλέον δυναμικά στο 

2023, υλοποιώντας με αποφασιστικότητα και ταχύτητα το 
σύνολο του επιχειρησιακού της σχεδίου, ενώ πριν το καλοκαί-
ρι, θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο πλάνο και τους νέους 
στόχους της Τράπεζας. Προτεραιότητά μας είναι η επίτευξη 
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η δημιουργία αξίας, μέσω 
του έγκαιρου εντοπισμού των πλέον κερδοφόρων πεδίων 
δραστηριοποίησης και της αντίστοιχης κατανομής των κε-
φαλαίων μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η επικαιροποι-
ημένη στρατηγική θα επιφέρει αύξηση της τάξεως του 25% 
στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, και, σε συνδυασμό με 
τη διατήρηση της κεφαλαιακής μας βάση σε επίπεδα σταθε-
ρά υψηλότερα από τις κανονιστικές απαιτήσεις, θα ανοίξει το 
δρόμο για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος στους 
μετόχους μας, ανέφερε.
Δίχως να παραγνωρίζουμε τις γεωπολιτικές και μακροοικο-
νομικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, παραμένουμε 
θετικοί στις εκτιμήσεις μας αναφορικά με την αύξηση του 
ΑΕΠ στην Ελλάδα και τη συγκράτηση του πληθωρισμού σε 
επίπεδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε αυτό το 
περιβάλλον, πιστεύουμε ακράδαντα στην ικανότητά μας να 
αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες να υποστηρίξουμε 
χρηματοδοτικά την ανάπτυξη της οικονομίας και να παραμεί-
νουμε η Τράπεζα επιλογής, τόσο για τους εγχώριους πελάτες 
μας όσο και για τους διεθνείς επενδυτές που επιθυμούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην Ελλάδα για πρώτη φορά».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας 
ανέφερε ότι παρά τον αρνητικό αντίκτυπο από την αυξημένη 
γεωπολιτική αβεβαιότητα, τη διαταραχή της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, η οικονομική 
δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή στην Ελλάδα και στις άλλες 
βασικές αγορές όπου έχουμε παρουσία. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Eurobank 
αναδείχθηκε στα οικονομικά της αποτελέσματα, καθώς ξεπέ-
ρασε τους στόχους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και 
κεφαλαίων.
Τα επόμενα τρία χρόνια στοχεύουμε, είπε ο κ. Καραβίας η 
απόδοση των κεφαλαίων μας να ανέλθει σε 12% - 13%, επε-
κτείνοντας τις εργασίες μας οργανικά και με την αξιοποίηση 
ευκαιριών που θα προκύψουν. Οι στόχοι μας βασίζονται στο 
διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, όπου το ένα 
τρίτο των βασικών εσόδων προέρχεται από τις δραστηριό-
τητες στη Βουλγαρία και την Κύπρο, είπε ο κ. Καραβίας, εκ-
φράζοντας την ικανοποίηση του «που έχουμε ξεπεράσει τους 
στόχους μας για σειρά ετών.

Συνέχεια στη σελ 17

ΙΣΧΥΡΟ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑβΕβΑΙΟΤΗΤΑ   
Συντονισμένες ενέργειες των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για βελτίωση της πρόσβασης στην ρευστότητα
Η Credit Suisse εξαγοράστηκε από τη UBS
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Συνέχεια από σελ 16

 Ο ισχυρός ισολογισμός και το δοκιμασμένο επιχειρηματικό μοντέ-
λο μάς επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρέχουν 
οι αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας, να στηρίξουμε την 
ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς διακρίσεις, να επιτύχουμε δια-
τηρήσιμες αποδόσεις και να ανταμείψουμε τους μετόχους μας τα 
επόμενα χρόνια».
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς 
Χρήστος Μεγάλου στα τέλη Φεβρουαρίου ανέφερε ότι το 2022 

ήταν ένα ακόμη έτος ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία 
συνεχίζει να αναδεικνύει την εμπορική της αξία, υποστηριζόμενη 
από την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της. Η 
Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ισχυρά οικονομικά αποτελέσμα-
τα, υπερβαίνοντας τους στόχους σε όλους τους τομείς. Ο Όμιλος 
επέτυχε αύξηση επιχειρηματικών δανείων, κερδοφορία λαμβά-
νοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, πειθαρχία 
στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους και επιταχυνόμενη ενί-
σχυση κεφαλαίων. Η ενισχυμένη οργανική παραγωγή κεφαλαίου 
οδήγησε τον δείκτη CET1 fully loaded στο 11,5%, αυξημένο κατά 

περίπου 110 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και κατά περίπου 
300 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες, είπε.
Στα τέλη Ιανουαρίου 2023, η Τράπεζα Πειραιώς δημοσιοποίησε 
τους νέους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος. 
Τα κύρια σημεία περιλαμβάνουν την επίτευξη βιώσιμης απόδοσης 
ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10%, την περαιτέρω ενίσχυση του 
συνολικού κεφαλαίου σε επίπεδο υψηλότερο του 17,3% είπε ο κ. 
Μεγάλου.

Σε αναβάθμιση των προοπτικών του αξιόχρεου της Ελλάδας σε 
θετικές από σταθερές προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολό-
γησης Moody’s, επιβεβαιώνοντας το αξιόχρεο στη βαθμίδα Ba3.
Οι βασικοί μοχλοί για την αναβάθμιση του outlook, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του ο οίκος, είναι οι προοπτικές μίας περιόδου υψη-
λότερης αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ σε σχέση με την περασμέ-
νη δεκαετία, εν μέρει ως αποτέλεσμα βελτιώσεων στη διακυβέρ-
νηση και αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και 
τον τραπεζικό τομέα, οι οποίες αποφέρουν πιο ξεκάθαρα καρπούς.
Σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό, ο οποίος προβλέπεται να δια-
μορφωθεί σε περιορισμένα αλλά θετικά επίπεδα, μόλις υποχωρή-
σει το τρέχον σοκ στις τιμές ενέργειας ο Moody’s εκτιμά μία αύξηση 
του ονομαστικού ΑΕΠ κατά περίπου 4-6% τα επόμενα χρόνια σε 

σύγκριση με κάτω από το 2% και συχνά αρνητικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης την προηγούμενη δεκαετία.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Moody’s προβλέπει ότι η καλύτερη 
σε σχέση με τους φόβους κατάσταση στην Ευρώπη στον τομέα 
της ενέργειας θα στηρίξει την ανάπτυξη στην Ελλάδα, η οποία θα 
ανέλθει στο 1,8% το 2023 και το 2024, με μοχλούς κυρίως την 
εύρωστη κατανάλωση και τη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση των 
επενδύσεων.
Μαζί με τη συνεχιζόμενη δέσμευση για υγιείς δημοσιονομικούς 
δείκτες που στηρίζονται από την εφαρμογή δημοσιονομικών 
μέτρων, η υψηλότερη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ θα συμβά-
λει σε μία σημαντική μείωση στο βάρος του ελληνικού χρέους τα 
επόμενα χρόνια.

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης Ba3 αντανακλά μία ισορροπία 
μεταξύ των βελτιώσεων σε πολλούς τομείς του πιστωτικού προ-
φίλ της Ελλάδας με συνεχιζόμενες δυσκολίες. Ειδικότερα, περαι-
τέρω μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης, της παιδείας, 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αγορών εργασίας θα 
στήριζαν μία υψηλότερη αξιολόγηση.
Επιπλέον, σημειώνει ο Moody’s, το βάρος του δημόσιου χρέους 
παραμένει πολύ υψηλό και στηρίζεται από τους επίσημους πιστω-
τές, με μελλοντικές βελτιώσεις και πλήρη επιστροφή σε χρηματο-
δότηση από τις αγορές να συνεπάγεται τη διατήρηση υψηλών 
πρωτογενών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια.

Στο μεταξύ, οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, της Ελβετίας, του 
Καναδά, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσαν χθες συντονισμένη 
δράση για να βελτιώσουν την πρόσβαση στην ρευστότητα και για 
να καθησυχάσουν τις αγορές εν μέσω κρίσης εμπιστοσύνης προς 

το τραπεζικό σύστημα.
Η συντονισμένη αυτή δράση ανακοινώνεται αμέσως μετά την 
αναγγελία της εξαγοράς της Credit Suisse από την UBS σε μία 
επιχείρηση που ενορχηστρώθηκε από την ελβετική κυβέρνηση με 
στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστω-

τικό σύστημα.
Οι συντονισμένες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν σήμερα και θα συ-
νεχισθούν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Απριλίου, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Fed.

Η UBS εξαγόρασε την Credit Suisse, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι 
αρχές της Ελβετίας, σε μια προσπάθεια να διασωθεί η τράπεζα που 
αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.
«Με την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS βρέθηκε λύση ώστε 
να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να προστατευθεί η 
ελβετική οικονομία σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση», επεσήμα-
νε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η συμφωνία για την εξαγορά περιλαμβάνει την παροχή ρευστό-
τητας από την Κεντρική Τράπεζα ύψους 100 δισεκ. ελβετικών 
φράγκων προς την Credit Suisse και τη UBS.
«Σε αυτήν την κατάσταση ακραίας αβεβαιότητας, η εξαγορά της 
Credit Suisse από την UBS επέτρεψε την εξεύρεση λύσης για την 
εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για την προ-
στασία της ελβετικής οικονομίας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της 
η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λα-
γκάρντ χαιρέτισε την «ταχεία αντίδραση» των ελβετικών αρχών, 
που διευκόλυναν την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS λέ-

γοντας ότι οι αποφάσεις «θα συμβάλουν στην αποκατάσταση των 
όρων ευταξίας της αγοράς».
Οι αποφάσεις αυτές θα επιτρέψουν επίσης την διαφύλαξη της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προσθέτει στην ανακοίνωσή 
της η Κριστίν Λαγκάρντ τονίζοντας ότι «ο τραπεζικός τομέας της 
ευρωζώνης είναι ανθεκτικός, με στέρεες θέσεις ως προς την κεφα-
λαιοποίηση και την ρευστότητα».
Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν και ο πρόεδρος 
της κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζέρομ Πάουελ εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS 
δίνοντας παράλληλα την διαβεβαίωση ότι το αμερικανικό τραπε-
ζικό σύστημα είναι ισχυρό.
«Είμαστε ικανοποιημένοι από τις ανακοινώσεις που έγιναν από τις 
ελβετικές αρχές σήμερα για την υποστήριξη της χρηματοπιστωτι-
κής σταθερότητας», δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση αμερι-
κανικό υπουργείο Οικονομικών και Fed.
«Το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό ως προς την 
κεφαλαιοποίηση και την ρευστότητα και το αμερικανικό χρηματο-

πιστωτικό σύστημα είναι ανθεκτικό», προσθέτουν.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η Fed ήταν «σε στενή 
επαφή» με τους διεθνείς τους ομολόγους για να υποστηρίξουν την 
επιχείρηση της εξαγοράς.
Στο Λονδίνο, η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε τις ενέργειες των 
ελβετικών αρχών για την διευκόλυνση της εξαγοράς της Credit 
Suisse από την UBS και διαβεβαίωσε ότι ο βρετανικό τραπεζικό 
σύστημα είναι «ασφαλές».
«Η βρετανική κυβέρνηση χαιρετίζει τις ενέργειες των ελβετικών 
αρχών προς διευκόλυνση της εξαγοράς της Credit Suisse από την 
UBS για την υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», 
έγραψε στο Twitter ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζέ-
ρεμι Χαντ. «Η Τράπεζα της Αγγλίας επιβεβαίωσε ότι το τραπεζικό 
σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ασφαλές, υγιές και κεφα-
λαιοποιημένο», έγραψε επικαλούμενο σχετική ανακοίνωση της 
Τράπεζας της Αγγλίας.

ΙΣΧΥΡΟ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑβΕβΑΙΟΤΗΤΑ   
Συντονισμένες ενέργειες των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για βελτίωση της πρόσβασης στην ρευστότητα
Η Credit Suisse εξαγοράστηκε από τη UBS

MOODY’S: ΑΝΑβΑΘΜΙΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΧΡΕΟΥ BA3 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

Συντονισμένες ενέργειες των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για βελτίωση της πρόσβασης στην ρευστότητα

Η Credit Suisse εξαγοράστηκε από τη UBS, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας
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Τελικά ο μήνας Μάρτιος «στοιχειώνει» τις αγορές και το Χρημα-
τιστήριο Αθηνών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι «Μαύροι Κύκνοι» 
εμφανίζονται στις αγορές σχεδόν κάθε Μάρτιο, τα τελευταία 
έτη: Μάρτιος 2020 η πανδημία, Μάρτιος 2022 ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και Μάρτιος 2023 η πτώχευση της SVB και η κατάρ-
ρευση της Credit Suisse Group.
Από τις αρχές Μαρτίου ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης 
καταγράφει απώλειες 9,66%, η συνολική κεφαλαιοποίηση της 
αγοράς υποχωρεί πάνω από 7 δισ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δεί-
κτης σημειώνει απώλειες περίπου 20,85%.
Η αγορά είχε συμπληρώσει πέντε μήνες ανοδικής κίνησης που 
έφεραν τον βασικό δείκτη στα υψηλά των 1.133 μονάδων, από 
τα χαμηλά των 790 μονάδων που ήταν στα τέλη του περασμέ-
νου Σεπτεμβρίου. Στο πεντάμηνο ο βασικός χρηματιστηριακός 
δείκτης είχε ενισχυθεί κατά περίπου 43%, η κεφαλαιοποίηση της 
αγορά στο ίδιο διάστημα ενισχύθηκε κατά 20 δισ. ευρώ, ενώ οι 
τράπεζες ήταν οι πρωταγωνιστές της ανόδου με τον τραπεζικό 
δείκτη να καταγράφει μεγάλα κέρδη 83%.
Όπως σημειώνουν οι χρηματιστηριακοί αναλυτές η διεθνής 
τραπεζική αναταραχή ήταν η αφορμή για διόρθωση και στην 
ελληνική αγορά, η οποία είχε καταγράψει και τα μεγαλύτερα 
κέρδη διεθνώς για το 2022.
Το ελληνικό χρηματιστήριο είχε ολοκληρώσει ένα «θερμό» 
δίμηνο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να αναδεικνύεται σε πρω-
ταγωνιστή των αποδόσεων ανάμεσα στους μεγάλους παγκο-
σμίους δείκτες.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε το πρώτο δίμηνο του 
2023 με κέρδη 21,45%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε ενισχυθεί 

κατά 45,18%.
Όμως, τα νέα τραπεζικά επεισόδια με την SVB και την Credit 
Suisse Group «δυναμιτίζουν» μια από τις αγαπημένες επιλογές 
των επενδυτών για φέτος, τις ευρωπαϊκές τράπεζες και φυσικά 
τους ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.
Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα σε θέση να απορ-
ροφήσουν τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές. Οι 
τράπεζες έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους με τη χρήση 
του προγράμματος «Ηρακλής». Τα «κόκκινα» δάνεια στο χαρ-
τοφυλάκιο των τραπεζών από το 44%, σήμερα έχουν υπο-
χωρήσει στο 8%. Οι τράπεζες διατηρούν δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας αρκετά πιο υψηλά του ελάχιστου όρου και φυσικά 
έχουν επανέλθει σε κερδοφορία μετά από μία σειρά ζημιογόνων 
χρήσεων.
Τα ποιοτικά δεδομένα (κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό ύψος 
«κόκκινων» δανείων), σε συνδυασμό με το χαμηλό δείκτη δα-
νείων προς καταθέσεις (στο 61,12% στο 3ο τρίμηνο, με τις κα-
ταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στα 184,1 δισ. τον Ιανουάριο 2023 
και τα δάνεια στα 113,5 δισ.) παρέχουν ασπίδα στις ελληνικές 
τράπεζες.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει σημαντικές «άμυνες». 
Στήριγμα στην αγορά μπορεί να δώσει η αναπτυξιακή προοπτι-
κή της ελληνικής οικονομίας και της αύξησης των επενδύσεων 
λόγω των αυξημένων ροών ευρωπαϊκών κονδυλίων (Ταμείο 
Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ κυρίως).
Η Κομισιόν στις χειμερινές της προβλέψεις ανεβάζει τον πήχη για 
την φετινή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,2% φέτος 
και στο 2,2% το 2024, σαφώς υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο. Υπάρχουν, όμως, και προβλέψεις διεθνών οίκων 
όπως η UBS που βάζουν τον πήχη υψηλότερα ακόμη και στο 
3%.
Και φυσικά τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που ανακοινώ-
νουν οι εισηγμένες εταιρείες για το 2022, οι οποίες έχουν ανακοι-
νώσει διανομή μερισμάτων και επιστροφές κεφαλαίου που ήδη 
ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
Τέλος, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αναμένει και την 
απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα, η οποία 
φαίνεται να έχει προς το παρόν «παγώσει» κυρίως λόγω των 
εκλογών.
Οι αποδόσεις
Από τα υψηλά της 1ης Μαρτίου (1.133,11 μονάδες), στις με-
τοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο παρουσιάζουν 
μόνο οι μετοχές της Jumbo (+13,08%) και της Coca Cola HBC 
(+0,54%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσιάζουν οι μετο-
χές των: Alpha Bank (-27,54%), Πειραιώς (-23,80%), Εθνικής 
(-18,21%), Eurobank (-16,88%), Motor Oil (-16,34%), Ελλά-
κτωρ (-15,56%), ΟΤΕ (-13,85%), ΕΛΠΕ (-13,25%), ΑΔΜΗΕ 
(-12,71%), Elvalhalcor (-11,24%), Lamda Development 
(-11,03%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-10,17%).
Μικρότερες απώλειες σημειώνουν οι μετοχές των: Τιτάν 
(-8,92%), Quest Συμμετοχών (-8,85%), Viohalco (-8,42%), 
ΔΕΗ (-7,14%), Τέρνα Ενεργειακή (-6,80%), Σαράντης (-4,78%), 
Μυτιληναίος (-4,69%), ΟΠΑΠ (-2,37%) και ΟΛΠ (-1,83%).

Η αναταραχή στις αγορές την περασμένη εβδομάδα, αρχικά 
λόγω της χρεοκοπίας της αμερικανικής τράπεζας Silicon Valley 
Bank (SVB) και στη συνέχεια των προβλημάτων της ελβετικής 
Credit Suisse, οδήγησε πολλούς αναλυτές να επαναπροσδιο-
ρίσουν χαμηλότερα τις προσδοκίες τους για τις αυξήσεις των 
επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την 
κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ΕΚΤ δεν επιβεβαίωσε κατ’ αρχήν τις προσδοκίες αυτές την 
περασμένη Πέμπτη καθώς προχώρησε στην αύξηση των βα-
σικών επιτοκίων της κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, όπως είχε 
προαναγγελθεί από τον Φεβρουάριο, με στόχο τη μείωση του 
πληθωρισμού στον στόχο του 2%. Ωστόσο, απέφυγε επιμελώς 
να αναφερθεί σε νέες αυξήσεις επιτοκίων στο μέλλον, όπως έκα-
νε σε προηγούμενες ανακοινώσεις της, τονίζοντας την ανάγκη 
οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι τότε διαθέσιμα για την πορεία του γενικού 
δείκτη τιμών καταναλωτή και του δομικού πληθωρισμού. Μετά 
τις αυξήσεις της Πέμπτης, το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων δι-
αμορφώνεται στο 3% και το επιτόκιο αναχρηματοδότησης στο 
3,5%.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είπε ότι με τα σημερινά 

δεδομένα δεν μπορεί να γίνουν εκτιμήσεις για τη μελλοντική πο-
ρεία των επιτοκίων, επικαλούμενη την πρόσθετη αβεβαιότητα 
για τις προοπτικές του πληθωρισμού λόγω των αναταράξεων 
στις αγορές.
Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώ-
νη, οι οποίες έγιναν πριν από τα γεγονότα της περασμένης εβδο-
μάδας, δείχνουν μία ταχύτερη αποκλιμάκωσή του σε σχέση με 
τις προβλέψεις του περασμένου Δεκεμβρίου, η οποία οφείλεται 
στη μεγάλη πτώση των τιμών ενέργειας. Συγκεκριμένα, σε μέσα 
επίπεδα έτους ο πληθωρισμός αναμένεται στο 5,3% για φέτος, 
στο 2,9% το 2024 και στο 2,1% το 2025 που είναι και ο μεσο-
πρόθεσμος ορίζοντας αναφοράς για τις αποφάσεις της κεντρι-
κής τράπεζας. Τον Δεκέμβριο, αναμενόταν πληθωρισμός 6,3% 
για φέτος, 3,4% για το 2024 και 2,3% για το 2025.
Η αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό προς τα 
κάτω σηματοδοτεί πιθανόν μία μικρότερη ανάγκη προσαρμο-
γής της νομισματικής πολιτικής. Η Λαγκάρντ είπε ότι με βάση τις 
προβλέψεις αυτές, αν πρόκειται να επαληθευτούν υπό το φως 
των τελευταίων αναταράξεων, θα έπρεπε να καλυφθεί «περισ-
σότερο έδαφος», υπονοώντας ότι θα χρειαζόταν περαιτέρω 
αύξηση των επιτοκίων, ενώ σε προηγούμενες συνεντεύξεις της 

έκανε λόγο για «πολύ έδαφος» που έπρεπε να καλυφθεί.
Το ερώτημα, συνεπώς, είναι αν πράγματι η αναταραχή θα οδη-
γήσει σε κάποια σημαντική αλλαγή των προβλέψεων για τον 
πληθωρισμό, η οποία με τη σειρά της θα άλλαζε και την πολιτική 
για τα επιτόκια. Αν, για παράδειγμα, υπάρξει σημαντική πτώση 
των χρηματιστηρίων και ένα κλίμα πρόσθετης αβεβαιότητας, 
αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης που 
θα διευκόλυνε τη μείωση του πληθωρισμού. Αυτό, όμως, είναι 
πολύ πρόωρο να εκτιμηθεί καθώς η κρίση είναι πολύ νωπή και 
δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς αν θα κλιμακωθεί και σε ποιο 
βαθμό ή αν θα «σβήσει» μετά τις παρεμβάσεις της Fed και της 
ελβετικής κεντρικής τράπεζας για την παροχή ρευστότητας.
Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινώσει και η Fed τις αποφάσεις 
της για τα επιτόκια, οι οποίες αναμένονται επίσης με μεγάλο εν-
διαφέρον. Πριν τη χρεοκοπία της SVB, οι επενδυτές ανέμεναν ότι 
η Fed θα αύξανε το βασικό επιτόκιό της κατά 50 μονάδες βάσης 
(μισή ποσοστιαία μονάδα) για να αντιμετωπίσει τον πληθωρι-
σμό, αλλά στη συνέχεια οι προσδοκίες είναι ότι η αύξηση θα 
περιορισθεί σε 25 μ.β. Το επιτόκιο της Fed ανέρχεται σήμερα στο 
4,5% έως 4,75%.

ΟΙ «ΑΜΥΝΕΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ: ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ – ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FED
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Το επίδομα ανεργίας, αλλά και μία σειρά βοηθημάτων και 
επιδομάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο 
μισθό ή το ημερομίσθιο, συμπαρασύρει προς τα πάνω η νέα αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου στα 780 ευρώ 

και στα 34,84 ευρώ, αντίστοιχα, (αύξηση κατά 9,4%), που θα 
ισχύσει από την 1η Απριλίου 2023, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού, που αφορά 585.000 

εργαζόμενους, είναι σημαντική και δίκαιη, καθώς στηρίζει τους 
εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένου εισαγόμενου 
πληθωρισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν παράλληλα τις αντοχές 
των επιχειρήσεων.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΑ 780 ΕΥΡΩ 
Πώς διαμορφώνονται επιδόματα - τριετίες  

Όσον αφορά στην εξέλιξη του κατώτατου μισθού από το 2019 
έως και σήμερα, αυτός αυξήθηκε σωρευτικά κατά 20%, από 
650 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019, αυξήθηκε στα 663 ευρώ 
τον Ιανουάριο του 2022, στα 713 ευρώ τον Μάιο του 2022 και 
στα 780 ευρώ τον Απρίλιο του 2023 (συνολική αύξηση 130 
ευρώ). Μάλιστα, αν συνυπολογιστούν τα δώρα και το επίδομα 
άδειας, ο κατώτατος μισθός σε δωδεκάμηνη βάση διαμορφώ-
νεται στα 910 ευρώ ή 151,7 ευρώ τον μήνα περισσότερα σε 
σχέση με το 2019.
Σχετικά με τις καθαρές αποδοχές, το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζει ότι ο καθαρός μισθός μετά 
από φόρους και εισφορές ανέρχεται σε 667 ευρώ τον μήνα (778 
με δώρα και επίδομα άδειας) από 548 ευρώ το 2019 (639 με 
δώρα και επίδομα άδειας). Συνολικά, οι εργαζόμενοι που αμεί-
βονται με τον κατώτατο μισθό θα εισπράττουν τρεις επιπλέον 
καθαρούς μισθούς σε σχέση με το 2019 σε ετήσια βάση, καθώς 
οι ετήσιες αποδοχές αυξάνονται από 7.667 ευρώ το 2019 σε 
9.336 ευρώ το 2023 (συν 1.669 ευρώ ή 21,8%).
Σημειώνεται επίσης ότι όσοι είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 
μία τριετία στην εργασία τους, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012, 
έχουν επιπλέον αποδοχές, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι 
και το 30%, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας.
Σημαντικά έχει αυξηθεί και το κατώτατο ημερομίσθιο, το οποίο 
από 29,04 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019, αυξήθηκε στα 

29,62 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, στα 31,85 ευρώ τον Μάιο 
του 2022 και, τον Απρίλιο του 2023, αυξάνεται στα 34,84 ευρώ 
(συνολική αύξηση 5,8 ευρώ).
Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφορι-
ακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», οι μέσες αμοιβές το 2022 αυξήθη-
καν κατά 12,4% σε σχέση με το 2019.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, με την αύξηση, που αποφασίστηκε, η Ελλάδα ανεβαίνει 
στη 10η θέση μεταξύ των 22 χωρών-μελών της ΕΕ που έχουν 
κατώτατο μισθό, από τη 13η θέση προηγουμένως και, σε όρους 
αγοραστικής δύναμης, ανεβαίνει στη 13η θέση από τη 18η 
προηγουμένως. Επιπλέον, όπως επισημαίνει, οι τρεις αυξήσεις 
του κατώτατου μισθού υπερκαλύπτουν την αύξηση του πλη-
θωρισμού και η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι τριπλάσια 
σε σχέση με το ΑΕΠ.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνει ότι η σημαντική αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού από 1ης Απριλίου 2023 στηρίζει 
το εισόδημα των εργαζομένων, χωρίς να υπερβαίνει τις αντοχές 
των επιχειρήσεων.
Όπως υποστηρίζει, «η αύξηση αυτή κατέστη εφικτή, επειδή 
προηγήθηκε, παρά τις δυσκολίες, η θετική πορεία των τελευταί-
ων τεσσάρων ετών, με την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση 
της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. 

Αποτελέσματα τα οποία, με τη σειρά τους, επιτεύχθηκαν, γιατί 
υπήρξε κυβερνητική σταθερότητα, σοβαρότητα και θετικό κλί-
μα στην οικονομία, μειώθηκαν οι φόροι και οι ασφαλιστικές ει-
σφορές και απλουστεύθηκε η αδειοδότηση των επιχειρήσεων».
«Έτσι, προασπίζεται η κυβέρνηση τα συμφέροντα των εργα-
ζόμενων. Με πράξεις και όχι με λόγια και ανέξοδες υποσχέσεις, 
όπως αυτές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που πρότεινε υψηλότερο κα-
τώτατο μισθό ακόμη και από αυτόν που εισηγήθηκε η ΓΣΕΕ!» 
σχολιάζει ο κ. Χατζηδάκης και υπογραμμίζει ότι κεντρικός 
στόχος της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι 
η περαιτέρω βελτίωση της θέσης των εργαζομένων με αύξηση 
των αποδοχών και μείωση της ανεργίας.
Με τις δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εργασίας 
τονίζει ότι, χωρίς τις προϋποθέσεις που αποκατέστησαν την 
εμπιστοσύνη στην οικονομία, η θετική πορεία δεν μπορεί να συ-
νεχιστεί. «Αντίθετα», όπως σημειώνει, «θα ανακύψουν και πάλι 
προβλήματα, που αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια και 
για τα οποία χρειάστηκε η λήψη επώδυνων αποφάσεων». «Εί-
μαι βέβαιος ότι οι Έλληνες πολίτες δεν θα επιλέξουν την επιστρο-
φή στα προβλήματα του χθες, αλλά τη συνέχιση της ανάπτυξης 
με ουσιαστικό μέρισμα για τους εργαζόμενους» αναφέρει ο κ. 
Χατζηδάκης.

Ενδεικτικά, το επίδομα ανεργίας από 399 ευρώ τον Φεβρου-
άριο του 2019, αυξήθηκε στα 407 ευρώ τον Ιανουάριο του 
2022, ανήλθε στα 438 ευρώ τον Μάιο του 2022 και αυξάνεται 
στα 479 ευρώ τον Απρίλιο του 2023 (συνολική αύξηση 80 
ευρώ).
Τα υπόλοιπα επιδόματα, μετά την αύξηση του κατώτατου 
μισθού, διαμορφώνονται ως εξής:
Επίδομα-Ποσό
1. Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός (780 ευρώ).
2. Επίδομα γονικής άδειας: Κατώτατος μισθός (780 ευρώ).
3. Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα (249,08 
ευρώ).
4. Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: 15 
ημερήσια επιδόματα (287,4 ευρώ).
5. Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα 
(287,4 ευρώ).

6. Επίσχεσης Εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα (383,2 ευρώ).
7. Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί.
8. Εποχικό οικοδόμων: Το 70% των 37 κατ. ημερομ/θιων 
(902,356 ευρώ).
9. Εποχικό σμυριδεργάτων: Το 70% των 50 κατ. ημερομ/
θιων (1.219,4 ευρώ).
10. Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: Το 70% των 
25 κατ. ημερομ/θιων (609,7 ευρώ).
11. Άλλα εποχικά (δασεργατών-ρητινοσυλλεκτών, καπνερ-
γατών, αγγειοπλαστών-κεραμοποιών-πλινθοποιών και μι-
σθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): Το 70% των 35 κατ. ημερομ/
θιων (853,58 ευρώ).
12. Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας (479 
ευρώ).
13. Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας (239,5 
ευρώ).

14. Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. ημερομισθίου 
(26,13 ευρώ).
15. Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου 
μισθού (624 ευρώ).
16. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός (780 
ευρώ).
17. Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημε-
ρομίσθιο.
18. Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50%-90% του 
κατώτατου μισθού.
19. Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετά-
σεις: 30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς (1.045,2 
ευρώ)/10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς (348,4 
ευρώ).

Η εξέλιξη του κατώτατου μισθού

Πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού
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Κατάφεραν να φτιάξουν χαρτί από βακτήρια. Αξιοποίησαν τη 
γνώση από το Πανεπιστήμιο, τα εργαστήρια, αλλά και δικά τους 
πειράματα. Ο βιολόγος Παναγιώτης Δημητρίου από την Χαλκίδα, 
που συνεχίζει τις σπουδές και είναι φοιτητής Ιατρικής στο Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων και ο βιολόγος Γιώργος Ζωχιός, από την 
Σαντορίνη που κάνει μεταπτυχιακό στην Βιοτεχνολογία στο ΕΚΠΑ, 
αναζητούσαν ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο για τη δημι-
ουργία χαρτιού και πέτυχαν τον στόχο τους.  
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Παναγιώτης Δημητρίου, αναφέρθηκε 
στις αναζητήσεις και τους προβληματισμούς για την προστασία 
του περιβάλλοντος.
«Με τον Γιώργο Ζωχιό, γνωριστήκαμε, ως φοιτητές στο Βιολογικό 
Αθηνών. Ήμασταν συμφοιτητές για 2 χρόνια. Γίναμε αμέσως φί-
λοι και περνάγαμε τον χρόνο μας, κάνοντας πειράματα.
Κάποια στιγμή, κάτσαμε και σκεφτήκαμε, πόσα δέντρα κόβονται 
για χαρτί, που όλοι χρησιμοποιούμε και σκεφτήκαμε να βρούμε 
έναν πιο φιλικό τρόπο για το περιβάλλον. Τότε στον Γιώργο ήρθε η 

ιδέα να χρησιμοποιήσουμε βακτήρια».   
Ωστόσο δεν παραλείπει να επισημαίνει πως καταστρέφονται δάση 
για την παραγωγή χαρτιού λέγοντας:
«Όλοι μας γνωρίζουμε, πόσο σημαντικό είναι το χαρτί στην καθη-
μερινότητα μας. Αυτό που όμως δεν γνωρίζουμε, είναι το πόσα 
δέντρα κόβονται για τη δημιουργία του. Ένα κιλό χαρτί, απαιτεί 
3 φορές το βάρος του σε δέντρα. Φανταστείτε, ότι μόνο και μόνο 
για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι ετησίως κόβεται ένα δάσος, 10 
φορές το μέγεθος της Πάρνηθας.
Σήμερα περίπου 15 δισεκατομμύρια δέντρα, κόβονται ή καίγονται 
κάθε χρόνο και από αυτά, μόνο τα 5 δισεκατομμύρια ξαναφυτεύ-
ονται ή ξαναφυτρώνουν μόνα τους. Έτσι, κάθε χρόνο εκτιμάται 
ότι υπάρχει καθαρή απώλεια 10 δισεκατομμυρίων δέντρων και 
μειώνεται κατά το 0,3% περίπου ο δασικός πλούτος της Γης».   
Τα πειράματα ξεκίνησαν στο σπίτι του Γιώργου Ζωχιού στην 
Αθήνα.
Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Δημητρίου, σε «γενικές γραμμές με 

απλά λόγια, η διαδικασία είναι η εξής: Αναπτύσσουμε τα βακτήρια 
σε ένα δοχείο, σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό και αυτά παράγουν 
ένα μείγμα το οποίο περιέχει ινίδια κυτταρίνης. Τα ινίδια αυτά, τα 
συλλέγουμε, τα καθαρίζουμε από κυτταρικά υπολείμματα, και 
προσθέτουμε υλικά που καθορίζουν το χρώμα και την υφή. Τα 
αφήνουμε να στεγνώσουν, ώστε να πάρουμε χαρτί, ίδιο με αυτό 
που χρησιμοποιούμε καθημερινά».   
Ο Παναγιώτης Δημητρίου και ο Γιώργος Ζωχιός, συμμετέχουν 
ως ομάδα στον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επι-
χειρηματικότητας. Μάλιστα έχουν φτάσει στην τελευταία φάση, 
αποτελώντας μία από τις δέκα τελικές ομάδες.   
Πριν δύο χρόνια ο Παναγιώτης και ο Γιώργος, έφτιαξαν, την 
TrueMed, μια επιστημονική συγγραφική ομάδα υγείας, στην 
οποία μπορούν φοιτητές να γράφουν άρθρα ,βασισμένα σε 
έγκυρες πηγές. Ήδη μέσα σε δύο χρόνια περισσότεροι από 100 
φοιτητές,, έχουν γράψει άρθρα που στόχο έχουν να ενημερώσουν 
έγκυρα τον κόσμο για θέματα υγείας.

Πάνω από το 85% των πουλιών, θηλαστικών και αμφίβιων 
ειδών παγκοσμίως ζουν σε βουνά, ιδιαίτερα σε δασικούς βι-
ότοπους, ωστόσο οι ερευνητές εντοπίζουν ότι τα δάση αυτά 
εξαφανίζονται με επιταχυνόμενο ρυθμό.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «One 
Earth», 78,1 εκατομμύρια εκτάρια ορεινών δασών (ποσοστό 
7,1%) έχουν χαθεί παγκοσμίως από το 2000, μια περιοχή μεγα-
λύτερη από το μέγεθος του Τέξας. Μεγάλο μέρος της απώλειας 
σημειώθηκε σε σημεία τροπικής βιοποικιλότητας, ασκώντας 
αυξανόμενη πίεση στα απειλούμενα είδη.
Αν και η απόκρημνη τοποθεσία τους κάποτε προστάτευε τα 
ορεινά δάση από την αποψίλωση, αυτά έχουν γίνει ολοένα και 
περισσότερο αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις αρχές του 21ου 
αιώνα, καθώς οι πεδινές περιοχές εξαντλούνται ή υπόκεινται σε 
προστασία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μια ομάδα επιστημόνων από το 
Πανεπιστήμιο του Λιντς και το Νότιο Πανεπιστήμιο Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Κίνας, παρακολούθησε τις αλλαγές στα 
ορεινά δάση σε ετήσια βάση από το 2001 ως το 2018. Σημα-
ντικές απώλειες σημειώθηκαν στην Ασία, τη Νότια Αμερική, την 
Αφρική, την Ευρώπη και την Αυστραλία, αλλά όχι στη Βόρεια 
Αμερική και την Ωκεανία. Ήταν ανησυχητικό το εύρημα ότι ο 
ρυθμός απώλειας ορεινών δασών φαίνεται να επιταχύνεται: ο 
ετήσιος ρυθμός απώλειας αυξήθηκε κατά 50% από την περίοδο 
2001-2009 στην περίοδο 2010-2018. Οι ερευνητές αποδίδουν 
την επιτάχυνση αυτή στην ταχεία αγροτική επέκταση σε ορεινές 
περιοχές της ηπειρωτικής Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και 
στην αυξημένη υλοτόμηση ορεινών δασών.
Ο μεγαλύτερος παράγοντας απώλειας των ορεινών δασών συ-
νολικά ήταν η υλοτομία (42%), ακολουθούμενη από τις πυρκα-

γιές (29%), την καλλιέργεια σε καμένα και αποψιλωμένα εδάφη 
(15%) και τη μόνιμη ή ημιμόνιμη γεωργία (10%).
Τη μεγαλύτερη απώλεια (42%) και τον ταχύτερο ρυθμό επιτά-
χυνσης των απωλειών παρουσίασαν τα τροπικά ορεινά δάση, 
τα οποία είχαν επίσης ταχύτερο ρυθμό αναγέννησης σε σύγκρι-
ση με τα ορεινά δάση σε εύκρατες και αρκτικές περιοχές. Συνο-
λικά οι ερευνητές παρατήρησαν κάποια σημάδια αναγέννησης 
της κάλυψης με δέντρα στο 23% των περιοχών που έχασαν το 
δάσος.
Οι προστατευόμενες περιοχές παρουσίασαν μικρότερη απώλεια 
δασών από τις απροστάτευτες περιοχές, αλλά οι ερευνητές προ-
ειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για τη διατήρη-
ση των απειλούμενων ειδών.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(23)00085-4

Ο βρετανικός βιομηχανικός όμιλος Rolls-Royce ανακοίνωσε 
πως έλαβε χρηματοδότηση 2,9 εκατομμυρίων στερλινών (3,3 
εκατ. ευρώ) από τη βρετανική Διαστημική Υπηρεσία για να 
αναπτύξει μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για μελλοντικές 
βάσεις στη Σελήνη.
«Οι επιστήμονες και οι μηχανικοί της Rolls-Royce εργάζονται 
πάνω στο πρόγραμμα μικροαντιδραστήρων για να αναπτύ-
ξουν μια τεχνολογία η οποία θα παρέχει την ενέργεια που είναι 
απαραίτητη για να ζήσουν και να εργασθούν άνθρωποι στη 
Σελήνη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η επιχείρηση, μεταδίδει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο όμιλος προβλέπει πως ένας πρώτος αντιδραστήρας, ο οποίος 
θα έχει περίπου το μέγεθος ενός αυτοκινήτου, θα είναι έτοιμος 
για να σταλεί στη Σελήνη έως το 2029.
Περίπου 50 χρόνια μετά την τελευταία αποστολή του προγράμ-

ματος Απόλλων, η επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη συ-
γκεκριμενοποιείται: η NASA ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου ότι 
η διαστημική αποστολή Άρτεμις 2 θα φέρει αστροναύτες γύρω 
από το δορυφόρο της Γης το Νοέμβριο του 2024.
Η αποστολή Άρτεμις 3, στο πλαίσιο της οποίας αστροναύτες θα 
προσεδαφιστούν στη σεληνιακή επιφάνεια, προβλέπεται επισή-
μως για το 2025. Η NASA και η επιχείρηση Axiom Space παρου-
σίασαν την Τετάρτη, στο Χιούστον του Τέξας τη νέα διαστημική 
στολή που οι αστροναύτες αυτοί θα φορούν.
«Η πυρηνική ενέργεια έχει τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά 
τη διάρκεια των μελλοντικών αποστολών στη Σελήνη, καθώς 
και την επιστημονική αξία τους», διαβεβαίωσε η Rolls-Royce, η 
οποία θα συνεργασθεί με βρετανικά πανεπιστήμια, μεταξύ των 
οποίων αυτό της Οξφόρδης.
Η χρηματοδότηση, που ανακοινώθηκε, προστίθεται στις 

249.000 στερλίνες που είχε συνεισφέρει το 2022 η βρετανική 
Διαστημική Υπηρεσία, η οποία εξαρτάται από την κυβέρνηση. 
Το νέο ποσό θα επιτρέψει στην επιχείρηση να πραγματοποιήσει 
μια πρώτη επίδειξη ενός σεληνιακού αρθρωτού πυρηνικού 
αντιδραστήρα.
Η Rolls-Royce αναπτύσσει εξάλλου μικρούς αρθρωτούς αντι-
δραστήρες για την παραγωγή ηλεκτρισμού στη γη, κυρίως στο 
πλαίσιο των σχεδίων του Ηνωμένου Βασιλείου να επιταχύνει 
την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών στην επικράτειά του.
Η NASA ανακοίνωσε εξάλλου τον Ιανουάριο μια σύμπραξη 
με το Πεντάγωνο για να αναπτύξει έναν πύραυλο ο οποίος θα 
προωθείται με την πυρηνική ενέργεια και προορίζεται για την 
αποστολή ανθρώπων στον Άρη.

ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ βΑΚΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΔΑΣΗ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ, 
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗ βΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Η rOLLS-rOYCE ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΝΑΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ βΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ   
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ΔΡΑΣΗ 300 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ  1,6                                                         20/03/2023

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ  1,7                                                        20/03/2023

Σύντομα η προκήρυξη δύο εκ των τεσσάρων παρεμ-
βάσεων
Έως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τη 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, θα προκηρυ-
χθούν οι δύο από τις τέσσερις παρεμβάσεις του χρηματοδοτικού 
προγράμματος «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021 -2027». 
Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχε-
ται στα 300 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι αυτό (το πρόγραμμα) έρχεται ως συνέχεια της 
επιτυχημένης δράσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014 -2020. 
Στο τρέχον πρόγραμμα, οι πρώτες παρεμβάσεις που θα 
προκηρυχθούν είναι οι «Έρευνα και Ανάπτυξη από τις Επιχει-
ρήσεις» και «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων». Οι 
άλλες δύο και συγκεκριμένα οι «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με 
Ερευνητικούς Οργανισμούς» και «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of 
Excellence) για επιχειρήσεις» αναμένονται το αργότερο έως το 
τέλος Ιουνίου 2023. 
Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της 
καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση 
στην ποιοτική καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση 
της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 
Σημειώνεται ότι η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμ-
φαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ερευνητικούς 
οργανισμούς. Πιο αναλυτικά, δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης 
είναι: α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται 
ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φο-
ρείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν έργα έρευ-
νας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις 
παρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν. Για την υλοποίηση των 
σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν 
το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυ-
όμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, 
μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες σκοπιμότητας δεν χρηματοδο-
τούνται αυτοτελώς στο πλαίσιο της δράσης αλλά ως μέρος του 
ερευνητικού έργου. 
Προϋπολογισμός ανά δράση 
Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτη-
σης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση ορίζεται ως εξής: 
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, 800.000 ευρώ. 
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, 
2.000.000 ευρώ. 

Συνάρτηση του ποσοστού ανεργίας η επανεξέταση 
του μέτρου 
«Παγωμένες» θα μείνουν οι τριετίες για άλλο ένα έτος και έτσι, 
παρά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ, δεν θα 
μπορέσουν να καρπωθούν το επιπλέον ποσό που δικαιούνται 
δεκάδες χιλιάδες χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι. 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για όλους εκείνους που τον Φεβρουάριο του 2012, 
όταν θεσπίστηκε το συγκεκριμένο μνημονιακό «πάγωμα», ή 
δεν είχαν ενταχθεί στην αγορά εργασίας, ή είχαν ξεκινήσει να 
εργάζονται, αλλά δεν είχαν προλάβει να συμπληρώσουν εννέα 
χρόνια προϋπηρεσίας, δηλαδή τρεις τριετίες.
Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν εγκλωβιστεί στη συγκεκριμένη 
διάταξη και, όσο δεν αλλάζει, αναγκάζονται να καρπώνονται τις 
όποιες αυξήσεις, χωρίς το πρόσθετο ποσοστό, που είναι 10% για 
κάθε τριετία. Αυτό σημαίνει ότι στο ανώτατο πεδίο η αύξηση θα 
έπρεπε να είναι 30% επί του βασικού μισθού, για όσους έχουν 
συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν τρεις τριετίες. 

Συνέχεια στη σελ. 23

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000 ευρώ. 
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις, 
στο όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από το Horizon 
Europe. 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσε-
ων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες, με δυνατό-
τητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της 
αρχικής διάρκειας. Οι προτάσεις της παρέμβασης IV θα έχουν 
χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το πρόγραμμα 
«Horizon Europe». 
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το ύψος των επιλέξι-
μων δαπανών, ωστόσο το μέγιστο ποσοστό μπορεί να ανέλθει 
έως και το 80% στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων.
Οι κατηγορίες παρεμβάσεων 
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε 
από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες 
έξι επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνη-
τικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις 
τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων. 
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: Η παρέμ-
βαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 
ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια 
μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη ΜμΕ) είτε ομάδες επι-
χειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ. 
Επιπλέον, στην ομάδα επιχειρήσεων δύναται να συμμετέχει μία 
(ή περισσότερες) οντότητα/ ες που ανήκει/ουν στους λοιπούς 
φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις. 
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργα-
νισμούς: Η παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων 
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνη-
τικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο 
πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχι-
στον μία μικρομεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνη-
τικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει 
μία (ή περισσότερες) οντότητες που ανήκει στους λοιπούς φο-
ρείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί ή στους 
λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις. Ειδικότε-
ρα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης, σε συμπράξεις 
δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρωνφορέων, ο ένας θα πρέπει 
απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω τεσσάρων εταί-
ρων- φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις 
και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ. 
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Δυνη-
τικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση ΙΙΙ είναι υφιστάμενες μεμονω-
μένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). 
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επι-
χειρήσεις: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνι-
κές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of 
Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης 
του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης 

ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν αφορούν οκτώ (8) 
τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και συ-
γκεκριμένα: 1. Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία, 2. Τουρισμός, 
Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 3. Αγροδιατροφική 
Αλυσίδα, 4. Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία, 5. Βιοεπιστή-
μες, Υγεία, Φάρμακα, 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
7. Αειφόρος Ενέργεια, 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες. 
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στην ελληνική 
γλώσσα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή-
ματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η δυνατότητα εγγραφής 
χρηστών στο ΟΠΣΚΕ (app.opske.gr/) είναι ήδη ενεργοποιημένη 
και γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ με χρήση κωδικών TAXISnet. Κατά 
τη διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης υπο-
βάλλονται μαζί με την πρόταση και όλα τα δικαιολογητικά έντα-
ξης, συμπεριλαμβανομένου του συμφωνητικού συνεργασίας 
για τα συνεργατικά έργα.
Μέθοδος αξιολόγησης 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ θα είναι άμεση στην παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» και με βάση τη σειρά υποβολής 
των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋ-
πολογισμού. Το ίδιο ισχύει και στις προτάσεις έργων με Σφρα-
γίδα Αριστείας (παρέμβαση IV). Αντίθετα, η αξιολόγηση θα 
είναι συγκριτική στην Παρέμβαση I «Έρευνα και Ανάπτυξη από 
Επιχειρήσεις» και στην παρέμβαση II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων 
με Ερευνητικούς Οργανισμούς».
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Ξεκινά από σήμερα η λειτουργία του 
ΤΕΛΟΣ μπαίνει από σήμερα στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, κα-
θώς ξεκινά η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου για τα 
ακίνητα του δήμου, τα οποία θα εμφανίζονται για πρώτη φορά 
πάνω σε ενιαίο κτηματολογικό χάρτη, ενώ με ένα κλικ όλο το 
24ωρο θα έχουν πρόσβαση συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και 
μηχανικοί. Όπως εξηγούν πηγές από το Κτηματολόγιο στον 
«Ελεύθερο Τύπο», στη συντριπτική πλειονότητα η κτηματογρά-
φηση έχει ξεκαθαρίσει τις ιδιοκτησίες. 
«Ενδεικτικό είναι ότι με την περαίωση, που έγινε 1 Μαρτίου 
2023, μόνον 450 υποθέσεις μένουν να εξετασθούν από επι-
τροπές ενστάσεων. Αν αναλογιστούμε ότι η κτηματογράφηση 
του Δήμου Αθήνας αφορά σε 1,2 εκατομμύριο ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων, γίνεται αντιληπτό ότι οι περιπτώσεις υποθέσεων 
που εκκρεμούν είναι ελάχιστες», τονίζουν. 
Τι όμως αλλάζει; Από σήμερα το Πιστοποιητικό Κτηματογρα-
φούμενου Ακινήτου που απαιτείτο ως τώρα στις συναλλαγές 
καταργείται και αντικαθίσταται από το απόσπασμα κτηματολο-
γικού διαγράμματος, δεδομένου ότι τώρα όλα τα ακίνητα έχουν 
πάρει τη θέση τους στο μωσαϊκό της κτηματολογικής βάσης και 
κάθε πράξη που γίνεται επί ακινήτων του Δήμου Αθήνας πραγ-
ματοποιείται στο εξής υποχρεωτικά σε αυτήν. 
Συνεχής ενημέρωση 
Η βάση θα ενημερώνεται διαρκώς και είναι πλέον διαθέσιμη 
μέσω της υπηρεσίας πρόσβασης στους συμβολαιογράφους, 
στους δικηγόρους και στους μηχανικούς. Οι επαγγελματίες θα 
μπορούν να αναζητούν μέσω του Διαδικτύου, όλο το 24ωρο, 
με εύκολο τρόπο (π.χ. με τον κωδικό ΚΑΕΚ) όλα τα ακίνητα της 
επικράτειας του Δήμου Αθήνας και να ανακτούν πληροφορίες 
για την κυριότητα, τα βάρη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
τους. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν από 
το Ελληνικό Κτηματολόγιο. 
Το 2022 στο Υποθηκοφυλακείο Αθήνας για τον Δήμο Αθήνας 
εκτελέστηκαν συνολικά 34.056 πράξεις (μεταγραφές κατά 70%) 
και εισήλθαν 10.627 αιτήσεις για πιστοποιητικά και αντίγραφα. 
Σε σχέση με το προσωπικό, το Μεταβατικό Κτηματολογικό Γρα-
φείο που ανοίγει σήμερα συνολικά θα το υποστηρίζουν 53 άτο-
μα. Τα 40 από αυτά είναι του Υποθηκοφυλακείου. Το επόμενο 
βήμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως αναφέρουν οι ίδιες 
πηγές, είναι η έναρξη του οριστικού Κτηματολογικού Γραφείου 
Αθήνας, που θα υπάγεται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. 
Τότε θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος ώστε μετά από δύο έτη 
τα περισσότερα από τα 40 αυτά άτομα να μεταφερθούν, όπως 
έχουν δηλώσει αρχικά, σε άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Δι-
καιοσύνης. «Ως τότε όμως προγραμματίζονται προσλήψεις άνω 
των 200 μόνιμων υπαλλήλων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο από 
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που έχουν ήδη αρχίσει να καταλήγουν 
σε διορισμούς», επισημαίνουν.ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ περιουσιακών στοιχείων αξίας 

άνω των 300.000 ευρώ, όπως σκάφη αναψυχής, ομόλο-
γα και έργα τέχνης που έχουν δεσμευτεί από εγκληματικές 

Με δεδομένο ότι από την 1η Απριλίου ο νέος κατώτατος μισθός 
θα είναι 780 ευρώ μικτές αποδοχές, αυτό σημαίνει ότι οι απώ-
λειες για όσους έχουν μία τριετία είναι 78 ευρώ τον μήνα, ανέρ-
χονται στα 156 ευρώ για όσους έχουν δύο τριετίες και φτάνουν 
στα 234 ευρώ, σε μηνιαία βάση, για όσους έχουν συμπληρώσει 
τρεις τριετίες.
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, όπως έγιναν από τον 
αρμόδιο υπουργό Εργασίας, δεν διαφαίνεται η πρόθεση να αλ-
λάξει το συγκεκριμένο στάτους, όπως έχει διαμορφωθεί εδώ και 
11 χρόνια. 
Αντίθετα, η όποια επανεξέταση του μέτρου θα πραγματοποιηθεί 
τον Ιανουάριο του 2024, σε συνάρτηση με το ετήσιο ποσοστό 
της ανεργίας. Όπως τονίζεται αρμοδίως, η διάταξη αυτή θα κα-
ταργηθεί όταν γίνει μονοψήφιο το ετήσιο ποσοστό της ανεργίας 
στη χώρα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιανουάριο 
υποχώρησε στο 10,8% η ανεργία, έστω και αν η μείωση αυτή 
δεν αφορά τις όποιες τελικές προσαρμογές γίνουν και οι οποίες 
ενδεχομένως να καταλήξουν σε ένα πιο υψηλό ποσοστό για τον 
συγκεκριμένο μήνα. 
Στο 10,6% η ανεργία
Όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό για το τρέχον έτος, η 
εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το ετήσιο ποσοστό της ανεργίας 
θα υποχωρήσει στο 10,6%, ελάχιστα σε σχέση με το 10,7% που 
ήταν η πρόβλεψη για το 2022. Άρα, αυτό σημαίνει ότι οι τριετίες 
δεν θα μπορέσουν να «ξεπαγώσουν» ούτε κατά το 2024. 
Ο επόμενος επανέλεγχος θα γίνει τον Ιανουάριο του 2025, με 
την ελπίδα ότι τότε θα έχει επιτευχθεί ο στόχος του μονοψήφιου 
ποσοστού στην ανεργία της χώρας. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όσοι εργαζόμενοι είχαν προλάβει 
τον Φεβρουάριο του 2012 να συμπληρώσουν κάποια ή κάποιες 
από τις τριετίες στην προϋπηρεσία τους, θα λάβουν αυξήσεις 
στον κατώτατο μισθό με την ανάλογη προσαύξηση. Σε αυτή την 
περίπτωση, το ετήσιο όφελος σε 12μηνη αναπροσαρμογή θα 
είναι από 2.002 ευρώ για μία τριετία, ανέρχεται στα 2.1 84 ευρώ 
για δύο τριετίες και φτάνει στα 2.366 ευρώ για τρεις τριετίες. 
Υπενθυμίζεται ότι ειδικά ως προς το σκέλος των τριετιών υπήρξε 
παρέμβαση με εγκύκλιο που εκδόθηκε από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, από την τότε υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου 
, η οποία όμως δεν κατέστη εφικτό να ξεμπλοκάρει τη διαδικα-
σία. Υπήρξε καταγγελία επί αυτής της πρωτοβουλίας από τον 
ΣΕΒ, που κατήγγειλε την εν λόγω εγκύκλιο στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας. Το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή του Συνδέσμου, 
θεωρώντας ότι η επίμαχη ερμηνευτική εγκύκλιος στερείται 
εκτελεστού χαρακτήρα. Τονίστηκε επίσης ότι δεν είναι η ερμη-
νευτική εγκύκλιος, αλλά ο νόμος που παράγει νομική δέσμευση 
για την καταβολή των τριετιών, ακόμα και αν διατηρούνται 
«παγωμένες». 

δραστηριότητες, προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών με 
νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Με τις νέες 
διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στην ΕΤΑΔ να διαχειρίζεται 
τα δεσμευμένα ακίνητα αποκλειστικά μέσω της εκμίσθωσης 
ή παραχώρησης της χρήσης τους έναντι ανταλλάγματος, ενώ 
αποκλείεται η εκποίησή τους. 
Στόχος του νομοσχεδίου είναι η αξιοποίηση για κοινωνικούς 
σκοπούς των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων τα 
οποία προέρχονται από εγκληματικές οργανώσεις, ξέπλυμα 
βρόμικου χρήματος, απάτες, ληστείες, πλαστογραφίες, πα-
ράνομη διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπορία, χρηματιστη-
ριακά αδικήματα. Τα έσοδα θα κατατίθενται σε ειδικό λογα-
ριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με το νομοσχέδιο: 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Οι διαδικασίες ανάκτησης και δια-
χείρισης περιουσιακών στοιχείων περνάνε στον Φορέα Δια-
χείρισης μέσω της ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού μητρώου, 
του Κεντρικού Μητρώου Διαχείρισης Δεσμευμένων, Κατα-
σχεμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων, χωρίς 
να θίγονται τα δικαιώματα του υπόπτου ή κατηγορουμένου. 
Η Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ ορίζεται Φορέας Διαχείρισης 
Δεσμευμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων. 
ΜΕΤΡΗΤΑ: Χρήματα, περιεχόμενο θυρίδων, τίτλοι που δε-
σμεύονται μεταφέρονται σε δεσμευμένο έντοκο καταθετικό 
λογαριασμό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
ΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τα κινητά περιουσιακά 
στοιχεία που δεσμεύονται ή κατάσχονται εκποιούνται μόνο 
μετά το αμετάκλητο της απόφασης για τη δήμευσή τους. 
ΑΞΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000 ΕΥΡΩ: Ο Φορέας Διαχείρισης θα 
μπορεί να εκποιεί ή να διαθέτει δεσμευμένα κινητά περιουσι-
ακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας (άνω των 300.000 
ευρώ). Στα κινητά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα 
κινητά περιουσιακά στοιχεία πλην των χρηματικών ποσών 
όπως χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα, έργα τέχνης, άυλοι 
τίτλοι ή αντικείμενα που αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, για τα 
οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, 
από την τέλεση ποινικών αδικημάτων ή χρησιμοποιήθηκαν 
ως όργανα για τη διάπραξη αυτών και ενόψει πιθανής δήμευ-
σής τους. Η εκποίηση διενεργείται μόνο εάν επιτευχθεί πλει-
στηρίασμα ίσο ή μεγαλύτερο του 85% της εκτιμηθείσας αξίας. 
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Για κάθε δεσμευμένο ή κατασχε-
μένο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο συντάσσεται από τον Φο-
ρέα Διαχείρισης έκθεση εκτίμησης αξίας. Η διαχείριση δύναται 
να περιλαμβάνει εκμίσθωση του ακινήτου ή παραχώρηση 
της χρήσης του σε τρίτους με αντάλλαγμα για την εξυπηρέ-
τηση δημόσιου σκοπού. Η εκποίηση δεν επιτρέπεται. Στην 
περίπτωση ακινήτου μεγάλης οικονομικής αξίας, η διαχείριση 
κατά το διάστημα της δέσμευσης μπορεί να ανατεθεί στην 
ΕΤΑΔ Α.Ε. Το μίσθωμα ή το χρηματικό αντάλλαγμα, μετά την 
αφαίρεση των αναγκαίων δαπανών διαχείρισης, κατατίθεται 
στον δεσμευμένο υπολογαριασμό του δικαιούχου. 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ: Αν διατάσσεται η άρση 
των μέτρων της δέσμευσης ή της κατάσχεσης των παρακατα-
τεθέντων μετρητών, υπολοίπου τραπεζικών λογαριασμών ή 
μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, τα οποία κατατέθηκαν 
στον έντοκο δεσμευμένο λογαριασμό που τηρείται στο ΤΠΔ, 
αυτά αποδίδονται στους δικαιούχους εντόκως.


