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Διαβάστε σήμερα

ΤΕΚέ

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:
Σελ 1, 3 και 4
ΥΠΠΟΑ: Παρουσιάστηκαν οι δύο διαδικτυακές πύλες για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο και το Εθνικό Αρχείο Μνημείων, που
επιτρέπουν την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική
κληρονομιά
Σελ 1 και 6
Αλ. Σδούκου: Έχουν εξασφαλιστεί 500 εκατ. ευρώ για το «Ηλέκτρα» και 200 εκατ. για «Εξοικονομώ στο Δημόσιο» - Σε τροχιά
ενεργειακής αναβάθμισης 21 Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
της χώρας
Σελ 5
ΔΕΗ: Υπερδιπλασιασμός της λειτουργικής κερδοφορίας το 2020
Σελ 7
«Πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων λανσάρει στην ελληνική αγορά ο
όμιλος Ηρακλής
Σελ 8
Φορολογία: Για ποιους καταργείται το πέναλτι για τις e-αποδείξεις,
ποιοι απαλλάσσονται από τα τεκμήρια
Σελ 9
Οι προτάσεις του Green Tank για την νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ
«Πτολεμαΐδα 5»
Σελ 10
Θα στηρίξουμε τα σχέδια του προγράμματος «Α. Τρίτσης» δήλωσε
ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας
Σελ 11
Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Θεσσαλία
συμπράττουν για τον θαλάσσιο τουρισμό
Σελ 12
Η Elbisco πενθεί για την απώλεια του ιδρυτή της, Κυριάκου Φιλίππου
Σελ 13
Επικαιροποιήθηκε ο οδηγός εκκίνησης των νέων επιχειρηματιών
από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Σελ 14 και 15
Tροπολογία για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων - Οι
κυριότερες ρυθμίσεις
Σελ 16
Οι περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές της Ελλάδας για την
πράσινη μετάβαση, θέμα εκδήλωσης του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
Σελ 17 και 18
Κ. Μπακογιάννης για τον τουρισμό: Η επόμενη μέρα της κρίσης θα
βρει την Αθήνα έτοιμη να τρέξει
Σελ 19
Σε 5,5 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι απαιτήσεις αποζημιώσεων στις
ασφαλιστικές εταιρείες για τις ζημιές από τη «Μήδεια»
Σελ 20
Απ. Βεσυρόπουλος: Στόχος της κυβέρνησης είναι οι μειώσεις φόρων να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΥΠΠΟΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Επιτρέπουν την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά
Παρουσιάστηκαν χθες στην πολιτική ηγεσία και στα υπηρεσιακά
στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι δύο διαδικτυακές πύλες του «Αρχαιολογικού Κτηματολογίου» και του
«Εμπλουτισμού Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης νέου
Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»,
σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
Τα δύο μεγάλα ψηφιακά έργα, στρατηγικής σημασίας για το
ΥΠΠΟΑ, καθιστούν δυνατή την πλήρη εποπτεία του πολιτιστικού αποθέματος και τη διαχείρισή του, σε συνθήκες διαφάνειας,
με τα σύγχρονα εργαλεία που παρέχουν οι Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, επιτρέποντας την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά. Προβάλλουν το μοναδικό πλούτο και την ποικιλία του ελληνικού
πολιτιστικού αποθέματος.
Η διαδικτυακή πύλη του έργου «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»,
προσφέρει σε δημόσιους φορείς, ιδιώτες αλλά και επενδυτές
άμεση και έγκυρη ενημέρωση για το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, των μνημείων της επικράτειας,
καθώς και των ζωνών προστασίας τους, αλλά και για τυχόν δε-

σμεύσεις και περιορισμούς που υφίστανται, βάσει της κείμενης
νομοθεσίας. Μέσω ενός πολύ εύχρηστου Διαδραστικού Χάρτη,
πληροφορίες οι οποίες απαιτούσαν πολύ χρόνο, θα είναι τώρα
διαθέσιμες σε κάθε πολίτη, συγκεντρωμένες στο ψηφιακό αποθετήριο. Με το πάτημα ενός κουμπιού, παρέχεται, για πρώτη
φορά, η δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τους όρους και τους
πιθανούς περιορισμούς που επηρεάζουν την ιδιοκτησία ή τη
μελλοντική επένδυσή τους.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με
αυτό το σύγχρονο και λειτουργικό εργαλείο, διασφαλίζουν με
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάθε υπηρεσία, κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων,
σε όλη την Ελλάδα, θα μπορεί εύκολα και με απόλυτη ακρίβεια
να επεξεργάζεται τις νέες κηρύξεις Αρχαιολογικών Χώρων και
Μνημείων αλλά και να διορθώνει τυχόν λάθη και σφάλματα.
Στο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο έχουν ήδη καταχωρηθεί
18.600 ακίνητα μνημεία, 3.400 αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι και 844 ζώνες προστασίας. Τον Ιούνιο 2021, με την
ολοκλήρωση του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η Πύλη αποδίδεται στο ευρύ κοινό. Αναλυτικά στις σελ 3 και 4

ΑΛ. ΣΔΟΥΚΟΥ: ΈΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ
«ΗΛΕΚΤΡΑ» ΚΑΙ 200 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»

Σε τροχιά ενεργειακής αναβάθμισης 21 Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας
Σε καταλύτες για την ενεργειακή μετάβαση μπορούν να αναδειχθούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όπως
υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε διαδικτυακή συνάντηση σχετικά με την ίδρυση «Δικτύου Ελληνικών ΑΕΙ για την
Αειφορία», αναφέρει το ΑΠΕ.
«Τα Πανεπιστήμιά μας, υλοποιώντας πρωτοβουλίες και δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όχι μόνο θα εξοικονομήσουν
οικονομικούς πόρους, αλλά θα ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο
τους ως κέντρα έρευνας, βιωματικής μάθησης, καινοτομίας,
πρωτοπορίας και θα υπηρετήσουν ακόμη πιο πιστά την αποστολή τους, δηλαδή όχι μόνο να μεταδίδουν γνώσεις, αλλά να
δημιουργούν καινούργια γνώση, να ανοίγουν νέους δρόμους
στην επιστημονική έρευνα και στην απασχόληση» τόνισε χαρακτηριστικά.
Δεδομένου ότι η χώρα μας, όπως ανέφερε η κυρία Σδούκου, διαθέτει ένα κτιριακό δυναμικό τουλάχιστον 300.000 επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων, από τα συνολικά 5 εκατ. περίπου κτίρια ανά την επικράτεια, η υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής

αναβάθμισης και στα δημόσια κτίρια είναι κομβικής σημασίας
για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης. «Τα
κτίρια των δημόσιων φορέων μπορούν να κάνουν τη διαφορά,
συμβολίζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητά μας να πάμε
σε ένα νέο, βιώσιμο ενεργειακό τοπίο» είπε η Γενική Γραμματέας.
Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα, μέχρι
σήμερα, συνολικά 15 προτάσεις ΑΕΙ και ερευνητικών φορέων της χώρας έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ενεργειακή
Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε ΑΕΙ, Φοιτητικές Εστίες, και
εγκαταστάσεις Τεχνολογικών Φορέων», δεσμεύοντας πόρους
56,3 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 6 προτάσεις Πανεπιστημίων έχουν
υποβληθεί. Η πρόσκληση του Προγράμματος παραμένει ανοιχτή ως τις 31/5/2021.
«Υπάρχει έδαφος για όλα τα Ιδρύματα της χώρας, τα οποία διαθέτουν πλούσιο κτιριακό απόθεμα, προκειμένου να καταθέσουν
προτάσεις. Θεωρώ βέβαιο ότι όλες οι καλές προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν, αν όχι από το τρέχον, τότε και από το επόμενο
πρόγραμμα ΕΣΠΑ» τόνισε.
Αναλυτικά στη σελ 6
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
Διαδικτυακή εκδήλωση
“Παγκόσμια Γεωπάρκα
UNESCO - Δράσεις για την
κλιματική αλλαγή”

Οι δράσεις που έχουν αναπτύξει τα Παγκόσμια Γεωπάρκα
UNESCO στην Ελλάδα για την κλιματική αλλαγή και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους για την υλοποίηση εκπαιδευτικών
δράσεων θα αναδειχθούν σήμερα 21 Απριλίου σε διαδικτυακή ημερίδα στις 7:00 μ.μ. με αφορμή τον εορτασμό
της Διεθνούς Ημέρας Γης.
Η διαδικτυακή ημερίδα, με θέμα «Παγκόσμια Γεωπάρκα
UNESCO - Δράσεις για την κλιματική αλλαγή», συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, το
Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων και την Έδρα UNESCO για τα
Γεωπάρκα και τη βιώσιμη ανάπτυξη νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η ημερίδα απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς, τους οποίους καλεί να αξιοποιήσουν την πλούσια γνώση και τις δράσεις των Γεωπάρκων στο
πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η Ελλάδα φιλοξενεί σήμερα 5 περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO, στο πλαίσιο του
τρίτου προγράμματος αναγνώρισης περιοχών του Οργανισμού, το Διεθνές Πρόγραμμα Γεωεπιστημών και Γεωπάρκων.
Αυτές οι περιοχές είναι το Γεωπάρκο της Λέσβου, τα Γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της Σητείας στην Κρήτη, το Γεωπάρκο
Χελμού-Βουραϊκού στην Πελοπόννησο και το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου στην Ήπειρο. Επίσης, σήμερα στις 21 Απριλίου θα
ανακοινωθεί επίσημα από την UNESCO η ένταξη στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO του Γεωπάρκου Γρεβενών-Κοζάνης.
Η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89974208775?pwd=VWRrUTNEK1hmN1Vjb3A2U1JFakVUdz09
(Meeting ID: 899 7420 8775 - Passcode: jAe88A)

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

press@central.tee.gr

Προσεχώς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
4 - 6 Μαΐου 2021
25-28 Μαΐου 2021

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Transport logistic 2021

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Power Summit 2021: Electric Decade eurelectric.org

CAPITAL LINK FORUM
Το 11ο Ετήσιο Συνέδριο για τη Βιωσιμότητα - Capital Link
Sustainability Forum: «Εστιάζοντας στον κοινωνικό & οικονομικό μετασχηματισμό/ Βιώσιμη ανάπτυξη: Περιβάλλον
- οικονομία - κοινωνία». διοργανώνει η Capital Link σήμερα Τετάρτη 21 και αύριο Πέμπτη 22 Απριλίου.
Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα τnς Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Πειραιά
και τη συμμετοχή τόσο εκπροσώπων της Κυβέρνησης όσο
και κορυφαίων στελεχών της αγοράς και εκπροσώπων της
εκπαιδευτικής κοινότητας.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον
οποίο κάθε τομέας συμβάλλει στον μετασχηματισμό αυτόν
με τον βέλτιστο τρόπο προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.
Η ατζέντα του συνεδρίου έχει ως εξής:
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
- Στοχεύοντας σ’ ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για
την Ελλάδα και την Ευρώπη
- Ο ρόλος των τραπεζών στην επανεκκίνηση της οικονομίας
και βιώσιμη ανάπτυξη
- Κριτήρια ESG και τραπεζική χρηματοδότηση
- Επενδύσεις σε υποδομές - θεμέλιοί λίθοι για μια βιώσιμη
οικονομία και ανάπτυξη

- Νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη
- Ενέργεια - Πυλώνας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
- Πράσινη ανάπτυξη - Επενδύσει - Η πρόκληση της απορρόφησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανασυγκρότησης
- Επενδύσεις με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο
Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
- Δημιουργώντας τους επιχειρηματικούς πρωταθλητές του
αύριο
- Αγροτική ανάπτυξη και εξαγωγές - Πυλώνες ευημερίας
- Η ανάπτυξη ξεκινά από την περιφέρεια
- Η αναμόρφωση της Αθήνας και του Πειραιά - Δημιουργώντας μια νέα ποιότητα ζωής
- Επενδύσεις σε logistics, εμπορικούς χώρους και υποδομές
κοινωνικού χαρακτήρα
- Δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών, υπεύθυνες
επενδύσεις και Βιώσιμη οικονομία
- Η εκπαίδευση ως μοχλός ανάπτυξης για την κοινωνία και
την οικονομία
- Η Ελλάδα ξαναμπαίνει στον ορίζοντα των διεθνών επενδυτών
- Βιώσιμη οικονομία και επιχειρήσεις

Διαδικτυακή Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ:
Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας στον Αιολικό Κλάδο
Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ διοργανώνει , σε συνεργασία με τον Βρετανικό οργανισμό
HSE, Διαδικτυακή Εκδήλωση – Συζήτηση με τίτλο «Υγεία και
Ασφάλεια Εργασίας στον Αιολικό Κλάδο» την Τρίτη, 18 Μαΐου 2021, στις 10:00- 12:30
Ο αιολικός κλάδος έχει θέσει το ζήτημα της Υγείας και Ασφάλειας σε υψηλή

προτεραιότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και,
γενικότερα, η αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού
περιβάλλοντος και της προστασίας των εργαζομένων είναι
εξαιρετικής σημασίας.
Την εκδήλωση έχει προσκληθεί να χαιρετίσει ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΠΟΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Επιτρέπουν την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά
Παρουσιάστηκαν χθες στην πολιτική ηγεσία και στα
υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, οι δύο διαδικτυακές πύλες του «Αρχαιολογικού Κτηματολογίου» και του «Εμπλουτισμού
Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης νέου
Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου
Μνημείων», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του
ΥΠΠΟΑ.
Τα δύο μεγάλα ψηφιακά έργα, στρατηγικής σημασίας
για το ΥΠΠΟΑ, καθιστούν δυνατή την πλήρη εποπτεία
του πολιτιστικού αποθέματος και τη διαχείρισή του, σε
συνθήκες διαφάνειας, με τα σύγχρονα εργαλεία που
παρέχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών, επιτρέποντας την ψηφιακή πρόσβαση
των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά. Προβάλλουν το μοναδικό πλούτο και την ποικιλία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος.
Η διαδικτυακή πύλη του έργου «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», προσφέρει σε δημόσιους φορείς, ιδιώτες
αλλά και επενδυτές άμεση και έγκυρη ενημέρωση για
το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων, των μνημείων της επικράτειας, καθώς και
των ζωνών προστασίας τους, αλλά και για τυχόν δεσμεύσεις και περιορισμούς που υφίστανται, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας. Μέσω ενός πολύ εύχρηστου Διαδραστικού Χάρτη, πληροφορίες οι οποίες απαιτούσαν
πολύ χρόνο, θα είναι τώρα διαθέσιμες σε κάθε πολίτη, συγκεντρωμένες στο ψηφιακό αποθετήριο. Με το
πάτημα ενός κουμπιού, παρέχεται, για πρώτη φορά, η
δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τους όρους και τους
πιθανούς περιορισμούς που επηρεάζουν την ιδιοκτησία ή τη μελλοντική επένδυσή τους.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αυτό το σύγχρονο και λειτουργικό εργαλείο,
διασφαλίζουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάθε υπηρεσία, κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων, σε όλη την Ελλάδα,
θα μπορεί εύκολα και με απόλυτη ακρίβεια να επεξεργάζεται τις νέες κηρύξεις Αρχαιολογικών Χώρων
και Μνημείων αλλά και να διορθώνει τυχόν λάθη και
σφάλματα.
Στο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο έχουν ήδη καταχωρηθεί 18.600 ακίνητα μνημεία, 3.400 αρχαιολογικοί
χώροι και ιστορικοί τόποι και 844 ζώνες προστασίας.

Τον Ιούνιο 2021, με την ολοκλήρωση του έργου στο
ΕΣΠΑ 2014-2020, η Πύλη αποδίδεται στο ευρύ κοινό.
Μια μοναδική πύλη πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας είναι το έργο «Εμπλουτισμός των
Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου
Μνημείων». Από μεθαύριο οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν τον πλήρως ολοκληρωμένο και λειτουργικό
ιστότοπο nationalarchive.culture.gr. Είναι ένα εξαιρετικά εύχρηστο και φιλικό εργαλείο διαχείρισης του
πολιτιστικού αποθέματος. Περιλαμβάνει καταγραφές
684.000 κινητών μνημείων, από νεολιθικά εργαλεία
μέχρι κεραμεική κλασικών χρόνων, από ελληνιστικά
γλυπτά, μέχρι βυζαντινές τοιχογραφίες, από μεταβυζαντινές εικόνες μέχρι παραδοσιακές φορεσιές. Στη
Διαδικτυακή Πύλη δημοσιεύονται, σε πρώτη φάση,
περίπου 63.000 αντιπροσωπευτικά μνημεία, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Σε μια εποχή κατά την οποία το ψηφιακό περιεχόμενο και η ψηφιακή πρόσβαση έχουν αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο, το Εθνικό Αρχείο Μνημείων είναι ένα
πολύτιμο εργαλείο στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Είναι
προσαρμοσμένο στις υπηρεσιακές ανάγκες του, αλλά
και στους τύπους των μνημείων της ελληνικής επικράτειας και τους τρόπους καταγραφής και τεκμηρίωσης
τους διαχρονικά.
Το έργο επιτυγχάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου
και απαραίτητου εργαλείου για την καταγραφή και
τεκμηρίωση, που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των
λειτουργιών και των διαδικασιών του ΥΠΠΟΑ, ενώ
ταυτόχρονα παρέχει προστασία από την παράνομη
διακίνηση και την αρχαιοκαπηλία. Το πολιτιστικό περιεχόμενο καθίσταται ψηφιακά προσβάσιμο από διαφορετικές ομάδες κοινού και με εφαρμογή προτύπων
ψηφιακής πρόσβασης για ΑμεΑ.
Απαιτήθηκαν 10 ολόκληρα χρόνια για την ολοκλήρωσή των δυο έργων τα οποια ανέλαβε η Διεύθυνση
Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»: Το Αρχαιολογικό
Κτηματολόγιο με προϋπολογισμό 5.255.758,80€ ενώ
το έργο του Εμπλουτισμού των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων με συνολική δαπάνη

10.069.057,97 €.
Στην επιτυχή υλοποίηση συνέβαλαν καθοριστικά πολυάριθμα στελέχη του ΥΠΠΟΑ διαφόρων ειδικοτήτων,
από διάφορες θέσεις ευθύνης, όπως και καθηγητές
Πανεπιστημίων, στελέχη άλλων ειδικών υπηρεσιών
(όπως της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων) καθώς και μεγάλος αριθμός συμβασιούχων εργαζομένων, επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης.
Μετά το τέλος της παρουσίασης, τα θερμά τους συγχαρητήρια εξέφρασαν οι δύο Διευθύντριες της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πολυξένη Αδάμ Βελένη, της Γενικής Διεύθυνσης
Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Αμαλία
Ανδρουλιδάκη, τα στελέχη καθώς όλοι οι υπηρεσιακοί
παράγοντες του ΥΠΠΟΑ.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στην ομιλία της ανέφερε:
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους, όσους διαχρονικά από
το 2010 και εξής, εργάστηκαν για τα συγκεκριμένα δύο
έργα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, στο πρόσωπο της
κυρίας Γερούση, όλα τα στελέχη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, όλα τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που δούλεψαν -σε
δύσκολες συνθήκες σε ορισμένες περιόδους- για να
ολοκληρώσουν τα δύο αυτά έργα. Ευχαριστώ και
τους πολυπληθείς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων
που δεν είναι στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού,
αλλά είναι συνεργάτες από τον Ακαδημαϊκό χώρο, ή
δημοσίους λειτουργούς από άλλα Υπουργεία και άλλους φορείς, ιδιαίτερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
που δούλεψαν και συνέβαλαν στην ολοκλήρωση των
έργων.
Από σήμερα πιλοτικά, και σε κάθε περίπτωση από
τον Ιούνιο 2021, μετά από δύο μήνες, το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού όχι απλώς μπαίνει σε μια
νέα εποχή. Το ΥΠΠΟΑ ξεκινά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση επηρεάζει
πλέον τις πολιτικές μας στον τομέα της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Με τα δύο αυτά έργα τίθενται οι βάσεις
του ψηφιακού Εθνικού Αρχείου Μνημείων, το οποίο
αποτελείται από τα ακίνητα, τα κινητά μνημεία και το
Ιστορικό Αρχείο.
Συνέχεια στη σελ. 4
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΠΟΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Επιτρέπουν την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά
Συνέχεια από τη σελ. 3
Όταν το 2002, επεξεργαζόμαστε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή το Ν. 3028, είχε γίνει μακρά συζήτηση για το τι σημαίνει ένα Εθνικό Αρχείο Μνημείων
και πόσο σημαντική θα είναι η συγκρότησή του σε μια
χώρα με τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς
της πατρίδα μας. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες
μνημεία. Το ψηφιακό Εθνικό Αρχείο Μνημείο έρχεται
να επιτελέσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτά τα
οποία είχε οραματιστεί ο νομοθέτης του Αρχαιολογικού Νόμου.
Στην πραγματικότητα με τα δύο αυτά έργα, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο και των ψηφιοποίηση των
κινητών μνημείων δημιουργούνται δύο εξαιρετικά
εργαλεία για τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού,
αλλά και για όλους όσους ασχολούνται με τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος.
Ειδικά το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο απευθύνεται και
στους πολίτες, οι οποίοι μπορούν εύκολα και έγκυρα
να ενημερώνονται για οτιδήποτε αφορά στην προσωπική τους περιουσία, για οποιαδήποτε αγοραπωλησία,
για οποιαδήποτε πράξη σχετίζεται με αδειοδότηση από
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σήμερα,
που η απλοποίηση των διαδικασιών αποτελούν βασικό στόχο αυτής της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρούμε
ένα βήμα πιο μπροστά. Το έργο του Αρχαιολογικού
Κτηματολογίου θα συνδυαστεί με το παλαιότερο έργο
της απλοποίησης των διαδικασιών, στο οποίο την περίοδο 2010-14 επένδυσε το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Τώρα ο απώτερος στόχος του γίνεται εφι-

κτός: Ο πολίτης να μπορεί να παραλαμβάνει από τον
εκτυπωτή του σπιτιού του το πιστοποιητικό, το οποίο
χρειάζεται, για οποιαδήποτε αδειοδότηση σχετική με
τις χρήσεις γης αφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Υπάρχουν και η τεχνογνωσία και οι πόροι.
Αντίστοιχα, το έργο «Εμπλουτισμού Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών παρέχει στους χρήστες, στο
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αλλά και σε
όλους τους διαχειριστές του πολιτιστικού αποθέματος,
μια δυναμική βάση δεδομένων, η οποία ξεκινά με τα
63.000 τεκμήρια, παρέχοντας την εξαιρετική ευκαιρία
της εξωστρεφούς διάστασης και των υπηρεσιών του
ΥΠΠΟΑ, αλλά και του ελληνικού πολιτισμού. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα πρέπει να μάθουν να τα
χρησιμοποιούν αλλά και να το εμπλουτίζουν συνεχώς.
Με τη σημερινή παρουσίαση, αλλά και με τις δράσεις δημοσιότητας που θα ακολουθήσουν μέχρι τον
Ιούνιο 2021, δίνουμε την καλύτερη απάντηση σε
όλους όσους την περίοδο 2015-19 και ιδιαίτερα, το
2018-2019 έκαναν τα πάντα για να εμποδίσουν την
εξέλιξη και ολοκλήρωση των δύο έργων. Το έργο της
ψηφιοποίησης των κινητών διεσώθη με πολύ αγώνα
το 2020, καθώς λάθη και αβλεψίες της τότε πολιτικής
ηγεσίας είτε σκόπιμα είτε από άγνοια -δυστυχώς και
με συμμετοχή συγκεκριμένων υπηρεσιακών παραγόντων- είχαν οδηγήσει το έργο σε απένταξη, άρα σε
απώλεια περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα
έπρεπε να χρεωθούν στους εθνικούς πόρους.
Καθώς από προχθές, που ανακοινώθηκε η σημερινή
παρουσίαση, έπεσαν στην αντίληψή μου διάφορα
δημοσιεύματα από πολύ συγκεκριμένη μερίδα του

Τύπου, αλλά και δηλώσεις της Τομεάρχη Πολιτισμού
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οφείλω να πω ότι η
συγκεκριμένη πλευρά εξακολουθεί να παράγει για τα
συγκεκριμένα έργα fake news καθημερινά. Όμως, fake
news δεν είναι οι πύλες των έργων, τις οποίες μόλις είδαμε να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. Fake news
είναι η à la carte ερμηνεία αποφάσεων της Δικαιοσύνης. Και, δυστυχώς, πραγματικότητα είναι οι διώξεις
των δημοσίων λειτουργών στις οποίες προέβη η πολιτική ηγεσία του 2018-2019 είτε από άγνοια είτε από
σκοπιμότητα. Αυτά και ως απάντηση στα όσα -χθες και
σήμερα -είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς και
στη δήλωση της Τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ».
Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού κ.
Γιώργος Διδασκάλου: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος
που συμμετέχω σήμερα στην παρουσίαση δύο πολύ
σημαντικών εργαλείων για το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού, τα οποία πέρα από το γεγονός ότι
αναδεικνύουν τον πλούτο, την ποικιλία και τη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού είναι καθοριστικά
για την προστασία, για την έρευνα, αλλά και για την
ανάπτυξη στη χώρα μας. Αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία του σε μια
νέα ψηφιακή εποχή. Είναι σημαντικό το Υπουργείο να
προσφέρει άμεση, διαφανή, έγκυρη και ενιαία πληροφόρηση, μέσα από αυτά τα δύο εργαλεία. Θέλω να
ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού
και να δώσω συγχαρητήρια πέρα από την προσπάθεια
και την επιστημονική προσέγγιση, για τη δύναμη που
είχατε να αντέξετε σε χαλεπούς καιρούς και να φέρετε
εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο».

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ GLOBAL STRATEGY GROUP ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο
Πιερρακάκη για την θέση του προέδρου του Global
Strategy Group, επέλεξε το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ, το
οποίο συνεδρίασε χθες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Η εκλογή αυτή θα επικυρωθεί και τυπικά κατά την συνεδρίαση του Global Strategy Group τον προσεχή Νοέμβριο,
την οποία θα διοργανώσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ο Έλληνας υπουργός διαδέχεται την Marie-Gabrielle
Incichen-Fleisch από την Ελβετία, πρόεδρο του Global
Strategy Group από το 2018.
Το Global Strategy Group, που συγκεντρώνει κάθε
χρόνο υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς και άλλα
υψηλόβαθμα στελέχη, έχει ως αποστολή να διευκολύ-

νει την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Προετοιμάζει τις εργασίες της ετήσιας υπουργικής Συνόδου
του ΟΟΣΑ, υιοθετώντας όμως περισσότερο μακροπρόθεσμη οπτική.
Η Επιτροπή Global Strategy Group αποτελεί τη συνέχεια της Επιτροπής Executive Committee in Special
Session (ESCC). Η ESCC μετατράπηκε σε GSG μέσα στο
2012, με εισήγηση του Ulrik Vestergaard Knudsen από
τη Δανία, ο οποίος και έγινε ο πρώτος της πρόεδρος,
με στόχο να αποκτήσει περισσότερο στρατηγικό και
διευρυμένο χαρακτήρα. Μεταξύ των θεματικών που
έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της Επιτροπής, περιλαμβάνονται: ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το μέλλον

της αγοράς εργασίας και του εμπορίου σε ένα ψηφιοποιημένο κόσμο, ο σχεδιασμός πολιτικής και η διεθνής
συνεργασία σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό
σύστημα μετά την πανδημία, καθώς και ο σχεδιασμός
και εφαρμογή ενός αειφόρου και εμπεριστατωμένου
σχεδίου ανάκαμψης. Ένας ακόμη επιδιωκόμενος στόχος είναι να καταστεί η Επιτροπή περισσότερο ανοιχτή
σε παγκόσμιο επίπεδο, διευρύνοντας τη δυνατότητα
συμμετοχής σε σημαντικούς εταίρους, τόσο από τις
υποψήφιες για ένταξη χώρες όσο και από εκπροσώπους Sherpas των G7 και G20.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕΗ: ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ 2020
Κέρδη προ φόρων ύψους 67 εκατ. ευρώ για το 2020
έναντι ζημιών 2,05 δισ. ευρώ το 2019 ανακοίνωσε η
ΔΕΗ, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Ταυτόχρονα η λειτουργική
κερδοφορία υπερδιπλασιάστηκε και διαμορφώθηκε
στα 886 εκατ., υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των
650 εκατ., παρά τη μείωση της ζήτησης ρεύματος
λόγω πανδημίας και της υποχώρησης του μεριδίου
αγοράς της ΔΕΗ, ενώ το χρέος μειώθηκε κατά 400
εκατ. ευρώ στα 3,28 δισ. ευρώ.
Σε δηλώσεις του για την επιστροφή της Εταιρείας στην
κερδοφορία, ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος
της ΔΕΗ Α.Ε. Γιώργος Στάσσης τονίζει ότι η εντυπωσιακή αυτή επίδοση επιτεύχθηκε κυρίως λόγω εσωτερικών δράσεων όπως η καλύτερη διαχείριση του
παραγωγικού δυναμικού με μείωση των εκπομπών
CO2 και του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου, ενώ
ενισχυτικά λειτούργησαν και εξωγενείς παράγοντες
όπως οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας λόγω και της
covid-19 καθώς και η κατάργηση των ζημιογόνων
δημοπρασιών ΝΟΜΕ.
«Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας και η μείωση του καθαρού χρέους κατά 0,4 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με την στρατηγική επανατοποθέτηση της ΔΕΗ
συνέβαλαν στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης
πιστοληπτικής αξιολόγησης της από τον οίκο Standard
& Poor’s σε Β. Επίσης, η αξιολόγηση για πρώτη φορά
από την Fitch με ΒΒ-, τοποθέτησε την ΔΕΗ σε μία
νέα επενδυτική κατηγορία, καθιστώντας την πλέον
προσβάσιμη σε μεγαλύτερο πλήθος επενδυτών»,
υπογραμμίζει ο επικεφαλής της ΔΕΗ. Υπενθυμίζει την
πρόσφατη επιτυχή έκδοση ομολογιών βιωσιμότητας
ύψους 775 εκατ. ευρώ και την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη
εμπιστοσύνης από μεγάλους διεθνείς επενδυτές.
Αναφορικά με τις εξελίξεις στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, ο κ. Στάσσης επισημαίνει ότι έχει ξεκινήσει
η κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων 230MW
στην Πτολεμαΐδα, και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου 50MW
στην Μεγαλόπολη. «Επιπρόσθετα, αναπτύσσουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ μέσω της σημαντικής έκδοσης αδειών παραγωγής 2GW, της υποβολής αιτήσεων για επιπλέον άδειες περίπου 600MW
συμπεριλαμβανομένων και πλωτών φωτοβολταϊκών,

ενώ αναπτύσσουμε κοιτάζουμε και τον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας δεδομένης της αύξησης διείσδυσης των ΑΠΕ», αναφέρει ο κ. Στάσσης και καταλήγει:
«Εντός του 2020, θέσαμε τις βάσεις για την νέα αναμορφωμένη εμπορική μας δραστηριότητα, αλλαγή η
οποία σηματοδοτήθηκε και από την παρουσίαση της
νέας εταιρικής μας ταυτότητας. Έχουμε ήδη εισαγάγει
ένα νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και
κατά τη διάρκεια του 2021 σκοπεύουμε να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Η πανδημία λειτούργησε
στην ουσία ως επιταχυντής στη διαδικασία εισαγωγής
και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και για την εμπορική μας δραστηριότητα στο πλαίσιο του ευρύτερου
ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.
Για το 2021, στόχος μας είναι να επαναλάβουμε τις
επιδόσεις του 2020 σε επίπεδο επαναλαμβανόμενου
EBITDA, σταθεροποιώντας την λειτουργική κερδοφορία και δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες για
την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης του Ομίλου
τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ήδη επιτύχει ένα σημαντικό
μέρος των συνολικών στόχων που έχουμε θέσει για να
μετατρέψουμε την ΔΕΗ σε μια οικονομικά & περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ενέργειας και παραμένουμε προσηλωμένοι στην συνέχιση της
υλοποίησης του επιχειρηματικού μας πλάνου».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν:
- Το 2020 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 6,7% στις 54.752 GWh έναντι 58.660 GWh
το 2019 ως αποτέλεσμα της πανδημίας.
- Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο
σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 68,7% το 2020 από
75,8% το 2019.
- Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας
του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 40,7% της συνολικής ζήτησης το 2020 (, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2019
ήταν 45,5%.
- Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 45,1% ή 4.696
GWh, λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και
υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές
μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές.
Κώστας Σκρέκας: Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2020 δείχνουν ότι η μεγάλη
προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι του
2019 αποδίδει καρπούς

«Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2020
δείχνουν, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ότι η μεγάλη
προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2019 από
την κυβέρνησή μας για τη διάσωση της εταιρείας και
τη μετατροπή της σε μια σύγχρονη ενεργειακή δύναμη
αποδίδει καρπούς. Με σχέδιο και συνετό προγραμματισμό, η ΔΕΗ έχει αποκτήσει ξανά τη θέση που της αξίζει ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αφήνοντας πίσω της τις ζημιές-ρεκόρ
που κατέγραψε το 2018 και το 2019 και που την είχαν
μετατρέψει σε συστημικό κίνδυνο για την εθνική οικονομία».
Αυτό επισημαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σε δηλώσεις του για τα αποτελέσματα του 2020 της ΔΕΗ και προσθέτει σύμφωνα με
το ΑΠΕ:
«Τα στοιχεία, τα οποία δημοσιεύει σήμερα η εταιρεία,
είναι εντυπωσιακά και μιλούν από μόνα τους: τα κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν το 2020 συγκριτικά με το προηγούμενο
έτος και ανήλθαν σε 886 εκατ. ευρώ έναντι 333,6 εκατ.
ευρώ το 2019 και 260 εκατ. ευρώ το 2018. Το καλοκαίρι του 2019, παραλάβαμε από την προηγούμενη
κυβέρνηση μια εταιρεία στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με κεφαλαιοποίηση ύψους μόλις 300 εκατ. ευρώ.
Η εικόνα πλέον είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ να υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.
Η πιστοληπτική της ικανότητα έχει αναβαθμιστεί από
τους διεθνείς οίκους, καθιστώντας την εταιρεία ιδιαίτερα ελκυστική στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, όπως
άλλωστε φάνηκε ξεκάθαρα με την έκδοση ομολογιών
βιωσιμότητας τον περασμένο μήνα.
Ο όμιλος της ΔΕΗ πλέον έχει μπει σε μια νέα εποχή,
προκειμένου να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
που του αναλογεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό
της χώρας και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
Προχωράει στην υλοποίηση μεγάλων έργων ΑΠΕ και
θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην οραματική
μεταρρύθμιση της απολιγνιτοποίησης. Παράλληλα,
αναβαθμίζει την εμπορική δραστηριότητά του με την
εισαγωγή νέων προϊόντων, συμβάλλοντας έμπρακτα
στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και λειτουργώντας
προς όφελος των καταναλωτών.».
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ΑΛ. ΣΔΟΥΚΟΥ: ΈΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΚΑΙ 200 ΕΚΑΤ.
ΓΙΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»
Σε τροχιά ενεργειακής αναβάθμισης 21 Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας
Σε καταλύτες για την ενεργειακή μετάβαση μπορούν να
αναδειχθούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
χώρας, όπως υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε
διαδικτυακή συνάντηση σχετικά με την ίδρυση «Δικτύου
Ελληνικών ΑΕΙ για την Αειφορία», αναφέρει το ΑΠΕ.
«Τα Πανεπιστήμιά μας, υλοποιώντας πρωτοβουλίες και
δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όχι μόνο θα εξοικονομήσουν οικονομικούς πόρους, αλλά θα ενισχύσουν
περαιτέρω τον ρόλο τους ως κέντρα έρευνας, βιωματικής
μάθησης, καινοτομίας, πρωτοπορίας και θα υπηρετήσουν
ακόμη πιο πιστά την αποστολή τους, δηλαδή όχι μόνο να
μεταδίδουν γνώσεις, αλλά να δημιουργούν καινούργια
γνώση, να ανοίγουν νέους δρόμους στην επιστημονική
έρευνα και στην απασχόληση» τόνισε χαρακτηριστικά.
Δεδομένου ότι η χώρα μας, όπως ανέφερε η κυρία
Σδούκου, διαθέτει ένα κτιριακό δυναμικό τουλάχιστον
300.000 επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων, από τα
συνολικά 5 εκατ. περίπου κτίρια ανά την επικράτεια, η
υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης και
στα δημόσια κτίρια είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης. «Τα κτίρια
των δημόσιων φορέων μπορούν να κάνουν τη διαφορά,
συμβολίζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητά μας να
πάμε σε ένα νέο, βιώσιμο ενεργειακό τοπίο» είπε η Γενική

Γραμματέας.
Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα,
μέχρι σήμερα, συνολικά 15 προτάσεις ΑΕΙ και ερευνητικών φορέων της χώρας έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε ΑΕΙ, Φοιτητικές Εστίες, και εγκαταστάσεις Τεχνολογικών Φορέων»,
δεσμεύοντας πόρους 56,3 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 6 προτάσεις Πανεπιστημίων έχουν υποβληθεί. Η πρόσκληση
του Προγράμματος παραμένει ανοιχτή ως τις 31/5/2021.
«Υπάρχει έδαφος για όλα τα Ιδρύματα της χώρας, τα
οποία διαθέτουν πλούσιο κτιριακό απόθεμα, προκειμένου
να καταθέσουν προτάσεις. Θεωρώ βέβαιο ότι όλες οι καλές προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν, αν όχι από το τρέχον, τότε και από το επόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ» τόνισε.
Έκανε επίσης αναφορά στο Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για
την επιτάχυνση της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί 500 εκατ.
ευρώ με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, αγγίζοντας με την αναμενόμενη μόχλευση
περίπου το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης, ύψους 200 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν
σε ένα πρόγραμμα «Εξοικονομώ στο Δημόσιο», που περιλαμβάνει την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση
υποδομών και κτιρίων δημοσίων φορέων και τοπικής
αυτοδιοίκησης.

«Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να σημάνουν την
απαρχή για ενεργειακά αυτόνομα ΑΕΙ» σημείωσε. Προς
αυτή την κατεύθυνση, που αποτελεί και σύγχρονη διεθνή
τάση, η κυρία Σδούκου παρέθεσε ενδεικτικά 6 άξονες,
στους οποίους μπορούν να στραφούν τα ελληνικά Πανεπιστήμια για έρευνα και υλοποίηση σχετικών δράσεων:
- Ενεργειακή Αναβάθμιση στον ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό και στα παθητικά στοιχεία των κτιρίων για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
Ανάπτυξη «έξυπνων» εφαρμογών επιτήρησης και
ελέγχου των ενεργειακών καταναλώσεων.
- Αξιοποίηση των εφαρμογών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ, είτε από ώριμες τεχνολογίες, όπως τα
φωτοβολταϊκά, είτε από καινοτόμες εφαρμογές, όπως τα
υβριδικά συστήματα.
- Δημιουργία υβριδικών συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας που θα μπορούν να αποδίδουν την ενέργεια στο
σύστημα on demand.
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης από τις υποδομές
φόρτισης ως τις καινοτόμες μετατροπές και άλλα πρωτοποριακά συστήματα.
- Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών
και εφαρμογών που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη.

ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ, ΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Με στόχο την ολοκληρωμένη ανάδειξη και αξιοποίηση
ενός σημαντικού τεχνικού έργου της ρωμαϊκής εποχής,
του Αδριάνειου Υδραγωγείου, ξεκινάει συνεργασία της
ΕΥΔΑΠ με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την
Περιφέρεια Αττικής και τους ενδιαφερόμενους δήμους,
που θα αποκτήσουν σημαντικά πλεονεκτήματα όσον
αφορά την άρδευση της περιοχής αλλά και την διαμόρφωση χώρων ψυχαγωγίας και πολιτισμού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες με αντικείμενο το Αδριάνειο Υδραγωγείο, συμμετείχαν η υπουργός
Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής,
Γιώργος Πατούλης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ,
Χάρης Σαχίνης και εκπρόσωποι των δήμων Αθήνας, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου.
Μεταξύ άλλων στη συνάντηση αποφασίστηκε, οι επεν-

δύσεις για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του έργου να
προταθούν για ένταξη στη νέα Προγραμματική Περίοδο
του ΕΣΠΑ 2021-2027, προκειμένου να επωφεληθούν όλοι
οι φορείς που συμμετέχουν στην προσπάθεια, αλλά κυρίως οι δήμοι που βρίσκονται στην διαδρομή του υπόγειου
υδραγωγείου από τις πηγές της Πάρνηθας έως το Κολωνάκι, συνολικού μήκους πάνω από 20 χιλιόμετρα.
Το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί μνημείο μοναδικής
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο λειτουργεί περίπου 1.900 χρόνια μετά την κατασκευή του.
Η διαχείριση των υδάτων του βρίσκεται στη δικαιοδοσία
της ΕΥΔΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οδηγούνται
στη θάλασσα ετησίως τουλάχιστον 800.000 κμ. υπόγειου νερού της πόλης, που προέρχεται από το Αδριάνειο
Υδραγωγείο. Αν αξιοποιηθεί το Υδραγωγείο, το νερό
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη πόσιμες χρήσεις
καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες των δήμων, από τους

οποίους διέρχεται.
Η ολοκληρωμένη αξιοποίηση υδάτινου πόρου και μνημείου που προτείνει η ΕΥΔΑΠ ανταποκρίνεται σε στόχους
όπως:
- Η προστασία του μνημείου.
- Η ανάπλαση της ζώνης που διανύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο με στόχο τη μείωση της μέσης θερμοκρασίας στην
πόλη.
- Η αξιοποίηση του νερού για τις τοπικές ανάγκες άρδευσης και η διασύνδεση του μνημείου με έργα πνοής των
περιοχών που διανύει.
- Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από τη διασύνδεση του έργου με τις ανάγκες
της τοπικής οικονομίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης
κλπ.
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«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΣΕΙΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Το «πράσινο» προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο εμπλουτίζει ο
όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ με τη νέα σειρά σκυροδεμάτων ECOPact
κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μετάβαση προς
μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία. Πρόκειται,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για την πρώτη «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων στην ελληνική αγορά με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, που προσδίδει προστιθέμενη
αξία στις αειφόρες κατασκευές, αναφέρει το ΑΠΕ.
Στηριζόμενη στη νέα βελτιωμένη σύνθεση του τσιμέντου
CEM II 32,5N, το οποίο φέρει την «πράσινη» σήμανση ECO
της LafargeHolcim, η σειρά σκυροδεμάτων ECOPact διακρίνεται για τη βελτιωμένη απόδοση αειφορίας, καθώς

παράγεται με 30% χαμηλότερες εκπομπές CΟ2 σε σύγκριση με παραδοσιακά σκυροδέματα. Αποτελεί τη νέα «πράσινη» πρόταση για κάθε κατασκευαστικό έργο υψηλών
τεχνικά απαιτήσεων αλλά και προδιαγραφών ως προς το
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, οδηγώντας τις εξελίξεις
για το μέλλον των αειφόρων κατασκευών.
Η σειρά σκυροδεμάτων ECOPact του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ
διατίθεται στις βασικές κατηγορίες αντοχής (C 16/20, C
20/25, C 25/30) για όλες τις αντίστοιχες απαιτήσεις περιβαλλοντικής έκθεσης, καλύπτοντας ανάγκες όλου του
φάσματος των κατασκευών.
«Στον όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, εργαζόμαστε συστηματικά για να

ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις αλλά και να
προβλέπουμε τις εξελισσόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου οικοδομείν, που έχει στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα
και την αειφόρο ανάπτυξη. Η νέα «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων ECOPact, που συνδυάζει την καινοτομία με το
βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτελεί τη νέα
μας κινητήρια δύναμη για την ταχύτερη μετάβαση σε πιο
αειφόρες κατασκευές» ανέφερε ο Λευτέρης Μουστάκας,
διευθυντής της δραστηριότητας σκυροδέματος του ομίλου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ
Συνάντηση μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της
ΕΤΑΔ Α.Ε. Στέφανου Δ. Βλαστού και του περιφερειάρχη
Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Από την πλευρά του ο κ. Αρναουτάκης εξέθεσε όλους
τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας σχετικά
με το ακίνητο της ΕΤΑΔ στην πρώην αμερικανική βάση
στις Γούρνες, ενώ εν συνεχεία οι δύο πλευρές συζήτησαν
διεξοδικά τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση της

ΕΤΑΔ να ανακαλέσει την παραχώρηση του ακινήτου προς
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών «Ειρήνη» Α.Ε.
Τα δύο μέρη κατέληξαν ότι το μοντέλο ανάπτυξης που
ακολουθήθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 για
την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου δεν κατέστη
επωφελές για το Ελληνικό Δημόσιο και σε αυτή την κατεύθυνση συμφώνησαν να αναλάβει η ΕΤΑΔ το επόμενο διάστημα πρωτοβουλία για να εξετάσει με εξειδικευμένους
συμβούλους τις βέλτιστες λύσεις για την αξιοποίηση του

ακινήτου, τις οποίες και θα καταθέσει προς περαιτέρω συζήτηση στην Περιφέρεια Κρήτης και στους εμπλεκόμενους
Δήμους.
Στο πλαίσιο του πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης που
επικράτησε στην συνάντηση, συμφωνήθηκε το ακίνητο
να μην παραδοθεί άμεσα στην ΕΤΑΔ, αλλά το ζήτημα να
επανεξεταστεί όταν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι καταθέσουν τις προτάσεις τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση της
ΕΤΑΔ.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα αυξηθούν κατά 5% φέτος
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα αυξηθούν κατά
5% φέτος, υποδηλώνοντας ότι η οικονομική ανάκαμψη
από την COVID-19 μπορεί να είναι «κάθε άλλο παρά βιώσιμη» για το κλίμα, προειδοποίησε χθες ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Στην έκθεσή του για την παγκόσμια ενέργεια το 2021, ο
Οργανισμός προβλέπει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα φθάσουν στους 33 δισ. τόνους φέτος, αυξημένες κατά 1,5 δισ. τόνους σε σχέση με τα επίπεδα του 2020.
Η αύξηση αυτή θα είναι η μεγαλύτερη εδώ και πάνω από
μία δεκαετία.
«Αυτό αποτελεί μία δραματική προειδοποίηση ότι η οικονομική ανάκαμψη από την κρίση της COVID κάθε άλλο
παρά βιώσιμη είναι σήμερα για το κλίμα μας», δήλωσε ο
εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΑ Φατίχ Μπιρόλ.

Η φετινή αύξηση θα καθοδηγηθεί πιθανότατα από τη
μεγαλύτερη χρήση άνθρακα στον ενεργειακό τομέα, η
οποία προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ασία,
πρόσθεσε.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις για να δράσουν σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα έχει αυτή την
εβδομάδα τηλεδιάσκεψη με δεκάδες ηγέτες για να συζητήσει το θέμα ενόψει των παγκόσμιων διαβουλεύσεων
στη Σκωτία αργότερα φέτος.
Πέρυσι, όταν η χρήση ενέργειας μειώθηκε λόγω της πανδημίας, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την ενέργεια υποχώρησαν κατά 5,8% στους 31,5
δισ. τόνους, μετά το υψηλό επίπεδο των 33,4 δισ. τόνων
που είχαν φθάσει το 2019.

Η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί
κατά 4,6% το 2021, με αιχμή τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, για να περάσει τα επίπεδα του 2019, σύμφωνα με την
έκθεση. Η ζήτηση για το σύνολο των ορυκτών καυσίμων
είναι σε τροχιά ανόδου φέτος, καθώς τόσο ο άνθρακας
όσο και το αέριο αναμένεται να αυξηθούν σε επίπεδα
υψηλότερα από το 2019.
Πάνω από το 80% της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης άνθρακα το 2021 θα προέλθει από την Ασία και
κυρίως την Κίνα. Η χρήση του άνθρακα είναι σε ανοδική
τροχιά και στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα
παραμείνει χαμηλότερη από τα προ κρίσης επίπεδα, σύμφωνα με τον IEA.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ E-ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Εξαιρούνται από τη υποχρέωση να συγκεντρώσουν με e-αποδείξεις το όριο του 30% του εισοδήματος τους όλοι οι πληττόμενοι από την πανδημία και οι φορολογούμενοι άνω των
60 ετών, καθώς για όλους αυτούς καταργείται για τις φετινές
φορολογικές δηλώσεις το πέναλτι 22% εάν δεν συμπληρώσουν
το συγκεκριμένο όριο. Επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ, για όλους
τους πληττόμενους καταργούνται για φέτος και τα τεκμήρια
διαβίωσης.
Οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις θα περιλαμβάνονται στην τροπολογία που πρόκειται να καταθέσει σήμερα στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, στα μέτρα
αυτά θα περιλαμβάνεται ακόμη η μείωση στο μισό του πέναλτι
22% για όλους τους φορολογούμενους που θα έχουν συγκεντρώσει με e-αποδείξεις τουλάχιστον το 20% του εισοδήματος
τους και θα υπολείπονται από το 30% που προβλέπει ο νόμος.
Επίσης το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ο φόρος εισοδήματος θα πληρωθεί φέτος σε 8 μηνιαίες δόσεις με δυνατότητα καταβολής των δύο πρώτων δόσεων έως 27 Αυγούστου
ενώ αυξάνεται στο 3% από 2% το ποσοστό της έκπτωσης για
όσους εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 30 Ιουλίου.
Σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις
από τον Σεπτέμβριο.
Αναλυτικότερα το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τα εξής:
«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών, έχοντας πλήρη
αντίληψη των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία,

προχωρούν σε νέες θεσμικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση
της φορολογικής ελάφρυνσης και της διευκόλυνσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με γνώμονα την κοινωνική
δικαιοσύνη.
Σε νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφιστεί αύριο, Τετάρτη, περιλαμβάνονται:
-Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους
2020, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
-Η παροχή έκπτωσης 3% για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον η
δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει από αυτή
καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.
-Η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών
και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, με την
καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων.
-Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι
(6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο
του 2021.
-Η άρση της φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων
διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον
σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.
-Η μη επιβολή, στους πληττόμενους υπόχρεους και στους φο-

ρολογούμενους άνω των 60 ετών, της προσαύξησης φόρου
που προκύπτει εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος.
-Η μείωση, στο ήμισυ, για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην
ανωτέρω περίπτωση, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει για δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές το οποίο
υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού
εισοδήματος.
-Η εξαίρεση των έκτακτων εισοδημάτων από τον προσδιορισμό
του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το
ελάχιστο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
-Η πρόβλεψη ότι τα εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία δεν έχουν
εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, με μόνη προϋπόθεση την
κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή.
-Η παράταση της δυνατότητας για επιλογή υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων μέχρι τις 6 Μαΐου 2021.
Το παραπάνω πλέγμα ρυθμίσεων συμβάλλει, ώστε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για όσους επλήγησαν από
τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.
Η κυβέρνηση στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία
και την οικονομία, ώστε να βγουν όρθιες από την παρούσα δοκιμασία και να ανακάμψουν το ταχύτερο δυνατό».

ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Ζητά ο εμπορικός κόσμος
Δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας αιφνιδιασμός του εμπορικού
κόσμου και ειδικά του μικρού λιανεμπορίου για τα ζητήματα
Κυκλικής Οικονομίας, διαβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας την αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ, με
την οποία είχε χθες συνάντηση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η συζήτηση είχε ως κύριο
θέμα την οργανωμένη και θεσμική εκπροσώπηση του μικρομεσαίου εμπορίου στις δράσεις για την προώθηση της Κυκλικής
Οικονομίας, με στόχο την πλήρη ενημέρωση του και την ισότιμη
συμμετοχή του στα σχετικά προγράμματα που διαχειρίζονται
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο 4736/2020, «Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030» καθιερώνονται
τα συστήματα εγγύησης επιστροφής (Deposit Refund Systems
- DRS) για συγκεκριμένες κατηγορίες συσκευασιών: πλαστικό
και αλουμίνιο και ιδίως πλαστικές φιάλες ποτών (θέσπιση πα-

νελλαδικού συστήματος επιστροφής εγγύησης στον πολίτη για
τις πλαστικές φιάλες - ισχύς από 5.1.2023). Μάλιστα, παραμένει
ανοικτό το ενδεχόμενο, το σύστημα αυτό να επεκταθεί σύντομα
και στα είδη ένδυσης (λόγω κλωστοϋφαντουργικών ινών). Παράλληλα, σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030», το λιανικό εμπόριο θα υποχρεούται:
α. να πωλεί αγαθά που περιλαμβάνονται σε ένα εγγυοδοτικό
σύστημα (δηλαδή το σύστημα που θα επιστρέφει στον καταναλωτή ένα προσυμφωνημένο αντίτιμο το οποίο έχει προστεθεί
στην τιμή),
β. να παραλαμβάνει τις επιστρεφόμενες συσκευασίες από τους
καταναλωτές και να επιστρέφει την εγγύηση.
Η ΕΣΕΕ επισήμανε πως λόγω των νέων δεδομένων και λόγω
της ευρύτερης σημασίας του λιανικού εμπορίου στην ελληνική
οικονομία, κρίνεται επιβεβλημένη η συμμετοχή της συνομοσπονδίας στα σχετικά όργανα, εντός των οποίων διεξάγεται ο
διάλογος του υπουργείου Περιβάλλοντος με όλους τους φορείς

για την κυκλική οικονομία, όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας.
Τονίστηκε πως απαιτείται αποφυγή δυο ταχυτήτων μεταξύ «μεγάλου» και «μικρού» λιανεμπορίου σε ό,τι αφορά στην επικοινωνία με τον καταναλωτή. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλισθεί
ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση εμπορικών επιχειρήσεων από
δαπάνες που δεν τους αναλογούν.
Ο κ. Σκρέκας, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, διαβεβαίωσε την ΕΣΕΕ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας αιφνιδιασμός
του εμπορικού κόσμου και ειδικά του μικρού λιανεμπορίου για
τα ζητήματα Κυκλικής Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι
θα εξετάσει με προσοχή όλα τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου
και σε κάθε περίπτωση υπογράμμισε πως θα υπάρξει συνεχής
και διευρυμένη ενημέρωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ GREEN TANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΕΗ «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5»
Την μετατροπή της νέας, υπό κατασκευή λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5» σε μονάδα θερμικής
αποθήκευσης πράσινης ενέργειας προτείνει το φόρουμ
Green Tank υποστηρίζοντας, με βάση σχετική μελέτη, ότι
η συγκεκριμένη λύση είναι οικονομικά ανταγωνιστική,
συμβατή με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις
αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης της χώρας.
Η μονάδα –σύμφωνα με το ΑΠΕ- προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2022 και σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ
Γιώργου Στάσση, θα ξεκινήσει με καύσιμο λιγνίτη αλλά
θα μετατραπεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο, στα
μέσα της δεκαετίας, σε μονάδα φυσικού αερίου, κίνηση
που θα συνδυαστεί με αύξηση της ισχύος της στα 1.000
μεγαβάτ. Ο λόγος είναι ότι με την αύξηση του κόστους
αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα,
οι λιγνιτικές μονάδες καθίστανται μη ανταγωνιστικές.

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την γερμανική εταιρεία ενεργειακών συμβούλων enervis εξετάζει τέσσερις
εναλλακτικές λύσεις μετατροπής της μονάδας:
α) η χρήση της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης
διοξειδίου του άνθρακα σε συνδυασμό με τη συνέχιση της
λιγνιτικής λειτουργίας της μονάδας,
β) η μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα καύσης
βιομάζας,
γ) η αντικατάστασή της από μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο και
δ) η μετατροπή της σε μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ με τη μορφή θερμότητας, αξιοποιώντας την τεχνολογία των τηγμένων αλάτων
(molten salts).
Η τελευταία λύση -σύμφωνα με τη μελέτη- οδηγεί σε
κόστος παραγωγής ενέργειας 91-106 ευρώ ανά μεγαβατώρα και δημιουργεί 1.247 θέσεις εργασίας (μαζί με

τις θέσεις που θα δημιουργηθούν στην κατασκευή των
αιολικών και φωτοβολταϊκών που θα συνδυάζονται με
τη μονάδα).
Η αρχή λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι
η διοχέτευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ σε μορφή θερμότητας, η οποία χρησιμοποιείται στη
συνέχεια για την παραγωγή ατμού και την κίνηση στροβίλου που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Πάντως η συγκεκριμένη λύση δεν έχει ακόμα ευρεία εφαρμογή διεθνώς.
«Είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι
μακροχρόνιες τάσεις της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών
CΟ2, των τιμών ορυκτού αερίου, καθώς και η συμβατότητα της λύσης που θα επιλεγεί με τον νέο κεντρικό, πανευρωπαϊκό στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ως το
2050», δήλωσε ο Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής
για τη δεξαμενή σκέψης The Green Tank.

ΜΟΤΟΡ ΌΙΛ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020
Ζημιές μετά από φόρους του Ομίλου Μότορ Όιλ ύψους
112,3 εκατ. ευρώ για το 2020 έναντι κερδών 224,2 εκατ.
το 2019 ανακοίνωσε χθες η εταιρεία, προσθέτοντας ότι
το 1ο τρίμηνο του 2021 βρίσκεται σε κερδοφόρο πορεία,
τόσο για την εταιρία όσο και για τον όμιλο, αναφέρει το
ΑΠΕ.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε ως προς
τη χρήση 2020 σε 6,1 δισεκ. ευρώ έναντι 9,3 δισεκ.κατά
τη χρήση 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,70%,
λόγω της μείωσης των τιμών των προϊόντων πετρελαίου
κατά 37,08%, της ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 2,03% και της μείωσης του όγκου πωλήσεων
κατά 10,12%. Στην εγχώρια αγορά, μετά από μία περίοδο
σταθεροποίησης της κατανάλωσης στην περιοχή άνω

των 12 εκατ. μετρικών τόνων, η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε σε 10,4 εκατ. μετρικούς τόνους, δηλαδή στο
χαμηλότερο επίπεδο από την εισαγωγή της εταιρίας στο
Χρηματιστήριο το 2001.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο μεγαλύτερο μέρος της χρήσης 2020,
ο όγκος πωλήσεων της εταιρίας ξεπέρασε για ακόμα μία
χρονιά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της
Μότορ Όιλ διοχετεύθηκε σε αγορές του εξωτερικού.
Σε σχέση με τις προοπτικές που διανοίγονται, σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου και των προϊόντων, έχουν
σχεδόν επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα, οι
συνθήκες της αγοράς γίνονται ευνοϊκότερες ενώ τα πε-

ριθώρια διύλισης και οι όγκοι πωλήσεων έχουν αυξητική
τάση, η εταιρία και ο όμιλος έχουν εξασφαλίσει πρόσθετες
γραμμές χρηματοδότησης με ευνοϊκότερα επιτόκια, ενώ
το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας και του ομίλου εξελίσσεται κανονικά στο σύνολό του, όπως είχε σχεδιασθεί.
Στους στόχους της εταιρίας τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνεται η ενδυνάμωση του μεριδίου αγοράς στον κλάδο
λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών, όπου ο στόχος που έχει τεθεί
ξεπερνά τα 1000 μεγαβάτ.
Η διοίκηση της εταιρίας θα προτείνει στην ερχόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος
για τη χρήση 2020.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SPECISOFT ΜΕ ΤΗΝ AFM SYSTEMS

Για την παραγωγή και διανομή νέας ολοκληρωμένης έκδοσης λογισμικού
Σε συνεργασία προχώρησαν οι εταιρείες Specisoft και
AFM Systems σύμφωνα με το ΑΠΕ. Η συνεργασία αφορά
στην παραγωγή και διανομή από την Specisoft μιας νέας
ολοκληρωμένης έκδοσης του λογισμικού ABC - Κλείσιμο
Ισολογισμού της AFM Systems, με όλα τα εργαλεία και
την τεχνογνωσία της AFM Systems στο κλείσιμο του
ισολογισμού και της Specisoft στην παραγωγή του λογισμικού.

Επιστημονικός διευθυντής είναι ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Οικονομικών
Διευθυντών - ΣΕΟΔΙ. Το νέο λογισμικό είναι αυτοματοποιημένο πλήρως ως προς την λειτουργία του και ολοκληρωμένο ως προς την παραγωγή των αναφορών του.
Η Specisoft, εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, λειτουργεί από το 1987, με κύριο χαρακτηριστικό
την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα που περιέχουν

γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας
στοιχείων. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η
κατάκτηση σημαντικής θέσης στην διεθνή αγορά του
εξειδικευμένου λογισμικού. Η Specisoft έχει αναπτύξει
σταθερές και στιβαρές συνεργασίες με μια ευρεία γκάμα πελατών, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της πάνω από
2.000 πελάτες.
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ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ»
Δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας
«Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε ώριμα επενδυτικά σχέδια
θα υποβληθούν έως 31 Μαΐου που λήγει η ημερομηνία
υποβολής τους στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» δήλωσε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας αμέσως
μετά την σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
Γιώργο Κασαπίδη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι «το συγκεκριμένο πρόγραμμα ύψους 2,5 δις € εάν
χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να συμβάλλει ώστε ν αλλάξουν όψη οι τοπικές μας κοινωνίες».
Παρόντος του Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη τόνισε ότι «δύο
επενδυτικά σχέδια της Περιφέρειας που αφορούν τον πρωτογενή και τριτογενή τομέα ύψους 12,5 εκ ευρώ έχουν εγκριθεί»
και πρόσθεσε ότι «είμαστε σε καλό δρόμο με την αξιολόγηση
κι άλλων προτάσεων έως την κάλυψη του ποσού των 30 εκ
€». Απαντώντας στα παράπονα πολλών αυτοδιοικητικών
της περιοχής των οποίων τα έργα του προγράμματος «Α.
Τρίτσης» έχουν περάσει το πλαφόν που έχει ορίσει το υπουρ-

γείο, ο κ. Πέτσας διαβεβαίωσε ότι θα μπορέσουμε να τους
εξυπηρετήσουμε αρκεί να δείξουν την απαραίτητη ευελιξία
που τους έχουμε προτείνει». Δήλωσε ότι εξαιτίας της απολιγνιτοποίησης η κυβέρνηση θα στηρίξει με επιπλέον πόρους
την περιοχή και ανακοίνωσε ότι «θα στηρίξουμε τις χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων των δήμων μέσα και από την
ανακατανομή των ποσών από τα πλαφόν του προγράμματος
«Α.Τρίτσης» άλλων δήμων της χώρας».
Στις συναντήσεις του με αντιπροσωπείες αγροτών κα συνεταιριστών όπου του έθεσαν το θέμα των καταστροφών που
υπέστησαν οι δενδροκαλλιέργειές τους κατά την ανθοφορία
από τον παγετό που επικράτησε στην περιοχή, δήλωσε ότι
είναι σε γνώση της κυβέρνησης και θα υπάρξουν πρωτοβουλίες λέγοντας ότι «είναι θέμα ημερών το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης να προβεί σε ανακοινώσεις για το τι θα συμβεί
σε αυτές τις περιπτώσεις». Υποσχέθηκε ότι θα μεταφέρει στο
Οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τα αιτήματα των εκπρο-

σώπων του λιανεμπορίου και της εστίασης για την επιπλέον
οικονομική ενίσχυση των παραπάνω κλάδων και δήλωσε ότι
η κυβέρνηση προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να σταθεί
δίπλα στην περιοχή ικανοποιώντας και λύνοντας προβλήματα φέρνοντας ως παράδειγμα την παράταση των ωρών
λειτουργίας του ΑΗΣ Καρδιάς προκειμένου να εξυπηρετηθούν
οι ανάγκες τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας.
Νωρίτερα ο κ. Πέτσας πραγματοποίησε συνάντηση στο δημαρχείο Δεσκάτης με τον δήμαρχο Δημήτρη Κορδίλα ενώ
στην συνέχεια επισκέφθηκε το δημαρχείο Γρεβενών όπου
συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με τον Δήμαρχο Γιώργο Δασταμάνη, τους αντιδημάρχους του δήμου και τον βουλευτή
Ανδρέα Πάτση, όπου εξέτασαν την πορεία ένταξης των έργων
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Λίγο πριν αναχωρήσει
για την Θεσσαλονίκη ο κ. Πέτσας είχε σύντομη συνάντηση στο
δημαρχείο Κοζάνης με τον δήμαρχο Λάζαρο Μαλούτα.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
«Προτεραιότητά μας είναι να ανεβάσουμε δραστικά το επίπεδο στην κατάρτιση. Δεν γίνεται άλλο να πέφτουν θύματα
άνεργοι και εργαζόμενοι της κατασπατάλησης πόρων χωρίς
αποτέλεσμα», σημείωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στο
διαδικτυακό συνέδριο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης,
με θέμα «Επαναστάτες χωρίς παιδεία», όπως αναφέρει το
ΑΠΕ. «Σε αυτήν την προσπάθεια θα συνεργαστούμε με το
υπουργείο Παιδείας, τα πανεπιστήμια και τα Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης των πανεπιστημίων, έτσι ώστε να σηματοδοτηθεί
η ποιοτική αλλαγή, αλλά και να γίνουν χωρίς καθυστερήσεις
ορατά τα αποτελέσματα της προσπάθειας» συμπλήρωσε ο
υπουργός Εργασίας.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η χώρα μας,
μετά από 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τελευταία
στους 27, στο λεγόμενο skills matching. «Δηλαδή, έχουμε
τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών
της αγοράς εργασίας. Αυτό δεν είναι πηγή υπερηφάνειας για
κανέναν. Αυτή η αρνητική επίδοση σε συνδυασμό με την 4η
Βιομηχανική Επανάσταση υπογραμμίζει ότι πρέπει να δράσουμε τα ταχύτερο. Δεν θέλουμε να κάνουμε σχεδιασμούς
επί χάρτου, αλλά μία αλλαγή που θα πιάσει τόπο και θα μας
οδηγεί προς τα μπρος, μία μεταρρύθμιση με ένα σύγχρονο

ευρωπαϊκό αποτύπωμα», διευκρίνισε.
«Πρόσφατα», όπως είπε, «προχωρήσαμε τη συνεργασία
του ΟΑΕΔ με τη Google με ένα πρόγραμμα δωρεάν πιστοποιητικών ολοκληρωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης
σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως data analytics και project
management. Συνεργαζόμαστε με τα ελληνικά πανεπιστήμια,
με τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των πανεπιστημίων, ώστε να
έχουν ενεργό συμμετοχή και να ανεβάσουμε το επίπεδο στον
τομέα της κατάρτισης».
Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθεί την έναρξη
προγραμμάτων κατάρτισης, ύψους 300 εκατ. ευρώ, έως το
φθινόπωρο του 2021, αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο
Ανάκαμψης.
«Κορωνίδα αυτών των προσπαθειών θα είναι η παρουσίαση
και η ψήφιση στη συνέχεια του νομοσχεδίου για την κατάρτιση», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας ότι το
νομοσχέδιο θα διέπεται από τις εξής αρχές:
«- την πιστοποίηση όλων (παρόχων κατάρτισης και καταρτιζομένων), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου.
- την αξιολόγηση τόσο των παρόχων όσο και των καταρτιζομένων, αλλά και του ίδιου του κράτους, ώστε τα προ-

γράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης να πετυχαίνουν
τους στόχους τους και να ακολουθούν τις καλές ευρωπαϊκές
πρακτικές.
- Και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, ώστε τα
χρήματα να πιάνουν πράγματι τόπο. Γι’ αυτόν το λόγο, θα
συνδεθεί η χρηματοδότηση των παρόχων με τα αποτελέσματα της δουλειάς, που θα κάνουν, βάσει της πιστοποίησης».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι στόχος είναι να
αντιμετωπιστούν οι σημερινές παθογένειες και τα επαγγελματικά περιγράμματα, που θα επικαιροποιηθούν, να είναι
σχετικά σύντομα και εύχρηστα, να βασίζονται στην ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων ESCO και να επικαιροποιούνται
τακτικά. «Τα επαγγελματικά προγράμματα αποτελούν μία
ολοκληρωμένη περιγραφή ενός επαγγέλματος (τίτλος, ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του, ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκησή του
και προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτησή τους, κ.λπ.)
και είναι στην αρμοδιότητα του ΕΟΠΠΕΠ. Σήμερα, υπάρχουν
202 επαγγελματικά περιγράμματα, μη επικαιροποιημένα, ενώ
υπάρχουν πολλά νέα επαγγέλματα χωρίς περίγραμμα. Στο
πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ, έχει ξεκινήσει διαδικασία επικαιροποίησης για 124 από τα υφιστάμενα και για ανάπτυξη 39
νέων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Τρεις Περιφέρειες ενώνουν τις δυνάμεις τους και βάζουν
«πλώρη» για ένα κοινό τουριστικό αφήγημα, αυτό του
θαλάσσιου τουρισμού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Πρόκειται
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφέρεια
Θεσσαλίας οι οποίες σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα
ενιαίο τουριστικό προϊόν, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της 1ης Δια-περιφερειακής ημερίδας με θέμα «Θαλάσσιος τουρισμός-Κρουαζιέρα-Γιώτινγκ-Κατάδυση».
Όπως άλλωστε είπε και ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, με τη σημερινή 1η Δια-περιφερειακή ημερίδα του
Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού υλοποιείται η νέα
στρατηγική προσέγγιση της κυβέρνησης στην ανάπτυξη
του Ελληνικού Τουρισμού και ξεκινά η γόνιμη επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν στον θαλάσσιο τουρισμό
-με ιδιαίτερη έμφαση στην κρουαζιέρα, το γιώτινγκ και
την κατάδυση. «Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, για την απελευθέρωση
των δυνάμεων και την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση μορφών τουρισμού οι οποίες ανέκαθεν παρέμεναν παραμελημένες», τόνισε ο υπουργός.
Επεσήμανε δε, ότι ο θαλάσσιος τουρισμός εντάσσεται
στη γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησης για το άμεσο
μέλλον. Μια στρατηγική η οποία εστιάζει κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα στο ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού το 2021.
Στόχος είναι η συνεργασία για τη δημιουργία ενός ενιαίου τουριστικού προϊόντος με θέμα τη θαλάσσια Εγνατία
οδό και το οποίο, όπως ανέφερε ο τομεάρχης Τουρισμού
Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος, θα μπορεί να
παρουσιαστεί από κοινού ως ένα κοινό προϊόν για τη Βόρεια Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο είπε, γίνεται η αρχή, «να
ενισχύσουμε ως περιφέρειες την εξωστρέφεια και να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους τουρίστες». «Όπως
έχω ξαναπεί το τουριστικό προϊόν δεν περιορίζεται στα
διοικητικά όρια των Περιφερειών μας. Αυτή η σύμπραξη
είναι μια καλή ευκαιρία για να δημιουργήσουμε ακόμη
καλύτερες υπηρεσίες και δυνατότητες», πρόσθεσε.
Από την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, τη Θάσο ως τη
Χαλκιδική και τις Σποράδες, οι δυνατότητες να ταξιδέψει
κανείς μέσω της θάλασσας είναι πολλές. Όπως τόνισε ο
αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης Θανάσης Τσώνης, αναφερόμενος στην ενοποίηση του παράκτιου μετώπου έκανε λόγο για θαλάσσια
συνένωση, η οποία μπορεί να γίνει μέσω της καθιέρωσης
παράκτιων δρομολογίων με επαγγελματικά πλοιάρια και
ημερόπλοια που θα συνδέουν μεταξύ τους τις τουριστικές
συμβαλλόμενες επιχειρήσεις. Σε αυτό μπορεί να προστεθεί
η πραγματοποίηση καθημερινών σύντομων προκαθορι-

σμένων δρομολογίων από λιμένα σε λιμένα, από γειτονικό καταφύγιο/αγκυροβόλιο σε καταφύγιο/αγκυροβόλιο,
επιβιβάζοντας και αποβιβάζοντας κόσμο.
Κρουαζιέρα, γιώτινγκ και καταδυτικός τουρισμός ήταν
οι τρεις άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκαν οι
παρουσιάσεις των τριών θεματικών περιφερειαρχών
Τουρισμού, με τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας Γιάννη
Μπουτίνα να προτείνει τη δημιουργία δικτύου υποβρύχιων μουσείων και καταδυτικών πάρκων. Ο κ.Μπουτίνας
εξέφρασε μεταξύ άλλων την ικανοποίηση του για την
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες
που ανακοίνωσε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης
και θα λειτουργήσει από 1η Ιουνίου.
Σε αυτό το πλαίσιο η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι υπάρχει συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νησιωτικής
Πολιτικής για την αναγνώριση επισκέψιμων ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων και τη δημιουργία νέων πόλων
έλξης τουριστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, όπως είπε
η υφυπουργός επίκειται και η συγκρότηση του ειδικού καταδυτικού συμβουλίου για τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων και τυχόν αναγκών που δημιουργούνται και η χρηματοδότηση εννέα καταδυτικών πάρκων.
Το στοίχημα του «homeporting» στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης
Η κρουαζιέρα έχει μεγάλη δυναμική και παρά το πλήγμα
που υπέστη, δείχνει να αντέχει, σύμφωνα με όσα ανέφερε
ο Γιώργος Κουμπενάς, Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ)
& Αντιπρόεδρος Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Celestyal
Cruises.
Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι το 74% των επιβατών
κρουαζιέρας είναι πιθανόν να ταξιδέψουν ξανά τα επόμενα χρόνια ενώ 2 στους 3 επιβάτες επιθυμούν να ταξιδέψουν μέσα σε ένα χρόνο. Ήδη για το 2021 θα είναι σε
λειτουργία 270 κρουαζιερόπλοια, όπως ανέφερε ο κ.Κουμπενάς.
Την ίδια ώρα, με βάση τα στοιχεία από την ετήσια μελέτη
της διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας προ-κορωνοϊού, που
παρουσίασε η διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΟΛΘ
Θεοδώρα Ρήγα, ο επιβάτης που θα έρθει για την ημέρα,
(transit) θα ξοδέψει κατά μέσο όρο 100 ευρώ την ημέρα
της επίσκεψης ενώ ο επιβάτης homeporting ξοδεύει σχεδόν 4 φορές περισσότερα, διότι συνήθως έρχεται πριν από
την ημέρα του ταξιδιού και γνωρίζει την ευρύτερη περιοχή. Για αυτό και στόχος είναι να εδραιωθεί το λιμάνι της

Θεσσαλονίκης ως homeport. «Εμείς στην ΟΛΘ Α.Ε. αναβαθμίζουμε διαρκώς το φάσμα και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, χτίζοντας περαιτέρω σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις εταιρείες κρουαζιέρας για την προώθηση
και προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα με σκοπό
να υποστηρίξουμε την οικονομία και την κοινωνία, αυξάνοντας την τουριστική κίνηση», σημείωσε και πρόσθεσε
ότι σκοπός του ΟΛΘ ειναι να αναδείξει τους προορισμούς,
τις εμπειρίες (παράδοση, πολιτισμός, γαστρονομία) και τις
ποικίλες ευκαιρίες της ευρύτερης περιοχής.
Υπενθύμισε επίσης το επενδυτικό πλάνο της ΟΛΘ Α.Ε. συνολικής αξίας 180 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο αφορά
την επέκταση του 6ου Προβλήτα και τη μεγάλη αναβάθμιση του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών
της ΟΛΘ Α.Ε. «Αυτό που ίσως να μην είναι ευρέως γνωστό είναι ότι το ίδιο επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στον υφιστάμενο επιβατικό σταθμό
που αξιοποιείται για την Ακτοπλοΐα & την Κρουαζιέρα»,
σημείωσε η κ.Ρίγα.
Σχέδιο εθνικού σχεδίου στρατηγικής για την
ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων
Προς υλοποίηση ενός σχεδίου εθνικής στρατηγικής για
την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων βρίσκεται το
υπουργείο Τουρισμού, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, δημιουργώντας σειρά προβλημάτων όπως ανέφερε η
Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Βίκυ Λοϊζου. Τόνισε επίσης, τη σημασία των υποδομών
και το πρόβλημα που προκύπτει στους τουριστικούς λιμένες λόγω κενών στη νομοθεσία, πολυδιάσπασης των
φορέων διαχείρισης και των διαφορετικών μοντέλων
διακυβέρνησης αλλά και την πολυδιάσπαση των φορέων
διαχείρισης.
Αυτήν τη στιγμή, όπως επεσήμανε η κ.Λοϊζου δρομολογούνται η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του
θεσμικού πλαισίου, ο στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου
τουριστικών λιμένων, η επικαιροποίηση του μοντέλου
παραχώρησης/μίσθωσης τουριστικών λιμένων σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές, αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης και αναβάθμιση των υπηρεσιών αλλά
και των υποδομών τους.
Σημειώνεται ότι την ημερίδα χαιρέτισαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και
ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Χρήστος Μέτιος ενώ συμμετείχαν μεταξύ άλλων και οι
θεματικοί περιφερειάρχες τουρισμού των Περιφερειών
Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ELBISCO ΠΕΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Για την απώλεια του ιδρυτή της, Κυριάκου Φιλίππου,
που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 19 Απριλίου, πενθεί
η εταιρεία Elbisco, αναφέρει το ΑΠΕ.
Σε μήνυμά της η πρόεδρος της Elbisco, Έλενα Φιλίππου
Κουμαντάρου, επισημαίνει ότι ο Κυριάκος Φιλίππου γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1939. Μαθήτευσε στο 8ο γυμνάσιο Πατησίων, όπου παρουσίασε εξαιρετικές επιδόσεις
στα μαθηματικά, την φυσική και τη χημεία, επιστήμες
που αγαπούσε καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στη
συνέχεια, αποφοίτησε από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
«Τα όνειρα του και το όραμα του για το επιχειρηματικό
του μέλλον είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται, όταν ακόμα ήταν ένας νέος, πανύψηλος, αριστούχος απόφοιτος
του Πολυτεχνείου, που μόλις ξεκινούσε τη στρατιωτική
του θητεία στο Ναυτικό της πατρίδας μας. Πάντα πρώτα από όλα ο επιστήμων, σχεδίασε μηχανολογικά την
σύγχρονη μέθοδο βιομηχανικής παραγωγής γιαουρτιού, και πέτυχε για αυτήν του την εφεύρεση δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας. Έτσι ξεκίνησε η εκπληκτική εκτόξευση
της εταιρίας ΦΑΓΕ, από μικρή οικογενειακή βιοτεχνία,
στην πασίγνωστη εταιρία που είναι σήμερα» σημειώνει
η πρόεδρος της Elbisco και συμπληρώνει: «O Κυριάκος
Φιλίππου τολμηρός και αποφασιστικός προχώρησε στη

εξαγορά και συγχώνευση της ELITE με τα μπισκότα και
το αλεύρι ΑΛΛΑΤΙΝΗ και τα ψωμιά Κρις Κρις. Έτσι γεννήθηκε η εταιρία μας. Ορμώμενος από την πίστη του στη
δύναμη της καινοτομίας, το όραμα του για την ELBISCO
ήταν η παραγωγή και διάθεση καινοτομικών προϊόντων
υψηλής ποιότητας, προϊόντων που όπως του άρεσε να
λέει, θα δίναμε όλοι στα παιδιά μας».
Επίσης τονίζει: «Υπήρξε ένας αυθεντικός άρχοντας, δίκαιος και αξιοπρεπής, που με λίγα λόγια, αλλά σοφά,
ενέπνεε την εμπιστοσύνη όλων όσοι των γνώριζαν.
Ήταν φυσικός ηγέτης, οραματιστής και καινοτόμος,
μπροστά από την εποχή του. Η πρωτοποριακή και προοδευτική του σκέψη, αλλά και το θάρρος, το ήθος, η θέληση, η αισιοδοξία, και η πειθαρχία του ήταν ο πυρήνας
της προσωπικότητας του και οι κινητήριες δυνάμεις της
λαμπρής του πορείας. Υπήρξε βράχος ψυχραιμίας! Ο θυμός, του άρεσε να λέει, είναι κακός σύμβουλος. Δούλεψε
σκληρά και άοκνα στη ζωή του, με την πειθαρχία του
επιστήμονα, την τόλμη του οραματιστή και την ψυχική
δύναμη του αγωνιστή. Ένας άνθρωπος τόσο δημιουργικός, αλλά και τόσο ισορροπημένος, άγγιξε κι ενέπνευσε
πολλές ζωές στον κόσμο- έναν κόσμο που ατένιζε πάντα
με γενναιότητα για το παρόν και αισιοδοξία για το μέλλον».

Συλλυπητήρια επιστολή Σωματείου Χαλκίδας
Την βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά
τους, για την απώλεια του Κυριάκου Φιλίππου εκφράζουν με επιστολή τους στην πρόεδρο, Έλενα Φιλίππου
Κουμαντάρου ο πρόεδρος και τα μέλη του Εργατοϋπαλληλικού σωματείου Χαλκίδας της Elbisco. Στη συλλυπητήρια επιστολή σημειώνεται: «Με μεγάλη θλίψη,
πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο χαμό του αγαπητού
μας προέδρου, αναγνωρισμένου για την πολυετή προσφορά του στον χώρο της ελληνικής βιομηχανίας. Ο
Κυριάκος Φιλίππου ξεχώριζε για πολλά, χαρακτηριστική
όμως η εργατικότητα και η πρωτοποριακή του σκέψη,
στον επαγγελματικό χώρο που δραστηριοποιήθηκε, η
απαράμιλλη προσωπικότητα του και το ήθος του χαρακτήρα του. Αξίες που όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε
και να υπηρετούμε ακολουθώντας το παράδειγμά του.
Για όλους όσους εργαζόμαστε στην Elbisco, ο Κυριάκος Φιλίππου ήταν ένας ηγέτης με όραμα και αφήνει
μια μεγάλη παρακαταθήκη και θα αποτελεί συνεχή και
αστείρευτη πηγή έμπνευσης. Φτωχότερη είναι πλέον η
εταιρεία μας και αποτελεί δυσαναπλήρωτη απώλεια η
απουσία της ενεργού δράσης του».

Ο ΓΓ ΔΟΣΕ Ι. ΣΜΥΡΛΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ECONOMIC AND COMMERCIAL DIPLOMATS CLUB OF GREECE
Τη σημασία της «Πύλης Εξωστρέφειας» στη Γενική
Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της
οικονομικής διπλωματίας, τόνισε ο γενικός γραμματέας
Ιωάννης Σμυρλής, στην Ψηφιακή Εκδήλωση «Economic
and Commercial Diplomats Club of Greece» που πραγματοποιήθηκε χθες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Ο κ. Σμυρλής αναφέρθηκε στους δύο εξωστρεφείς Οργανισμούς, την Enterprise Greece και τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) που τελούν,
από τον Ιούλιο του 2019, υπό τη σκέπη του υπουργείου
Εξωτερικών. Ειδικότερα η Enterprise Greece, όπως είπε,

«κατάφερε να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα
τόσο στον τομέα των εξαγωγών, όσο και στον τομέα των
επενδύσεων. Ενδεικτικά και όσον αφορά τον ενεργειακό
τομέα έχουν υποβληθεί 5 επενδυτικές προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 750 εκατ. ευρώ, έχουν
εγκριθεί 14 νέα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 2,8
δισ. ευρώ, τη στιγμή που 20 νέα έργα έχουν υποβληθεί
και βρίσκονται υπό εξέταση, με συνολικό προϋπολογισμό
7,2 δισ. ευρώ».
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, οι εν λόγω επενδύσεις
πραγματοποιούνται χάρη στην αναθεώρηση του νόμου
περί στρατηγικών επενδύσεων, ο οποίος μαζί με άλλα μέ-

τρα δημιούργησε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για αυτές. Στόχος της κυβέρνησης, όπως εξάλλου ο ίδιος υποστήριξε,
αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών στο 48% ως ποσοστό
του ΑΕΠ έως το 2023, από 37% το 2019, καθώς επίσης και
η υλοποίηση 20 στρατηγικών επενδύσεων έως το 2021.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Σμυρλής τόνισε ότι η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
του υπουργείου Εξωτερικών έχει αναλάβει το έργο της
σύνταξης του Εθνικού Προγράμματος Οικονομικής Εξωστρέφειας, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 460 δράσεις σε
όλο τον κόσμο και το οποίο αναμένεται να παρουσιασθεί
από την κυβέρνηση.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
Από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Η 2η έκδοσης της Εργαλειοθήκης Επιχειρηματικότητας, από
το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Επιτροπή Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
με την υποστήριξης της Εθνικής Τράπεζας παρουσιάστηκε σε
διαδικτυακή εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει
το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, η Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας είναι ένας οδηγός εκκίνησης των
νέων επιχειρηματιών και η αρχική σύλληψη της ιδέας δημιουργίας του Startup Toolkit πραγματοποιήθηκε το 2014 από
την Επιτροπή Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου.
Έκτοτε επικαιροποιείται συνεχώς με σκοπό να καλύψει τις
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τη αγοράς.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Ηλίας Σπυρτούνιας, γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου,
ο οποίος υπογράμμισε: «Η σύλληψη της ιδέας δημιουργίας
του startup Toolkit είχε αφετηρία το 2014 από τη Λίτσα
Παναγιωτοπούλου, πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης,
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Η ελλιπής γνώση στο
επιχειρείν, που μπορεί να στοιχίσει στους υποψήφιους επιχειρηματίες χρόνο και χρήμα αλλά και να τους φορτώσει με
άγχος ή απογοήτευση από τα πρώτα κιόλας βήματα της προσπάθειάς τους, διαπιστώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας τόσο
στις ημερίδες τις οποίες πραγματοποίησε το Επιμελητήριο σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και σε άλλες πόλεις, με ενημερωτικό και πληροφοριακό περιεχόμενο, όσο και στις πρώτες
παρουσιάσεις του ίδιου του Toolkit σε ΟΠΑ, ΕΚΠΑ, ΓΠΑ και σε
άλλα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στόχος είναι να καταστεί
ένα χρήσιμο βοήθημα σε όλους εκείνους που επιθυμούν να
εισέλθουν με σοβαρότητα στον χώρο των επιχειρήσεων».
Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανέφερε: «Σκοπός της
Εργαλειοθήκης είναι να αναλύσει και να διαβάσει κεντρικά ζητήματα του επιχειρείν που ταλανίζουν τις επιχειρήσεις, ειδικά
τις νεοφυείς. Το Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
και η Επιτροπή Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσα από συντονισμένες δράσεις, ενθαρρύνει και
προωθεί επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν να
συνδράμουν στη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και στην
ισχυροποίηση του επιχειρείν».
Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε
στην ιδέα δημιουργίας της Εργαλειοθήκης Επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτός
που πάει να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση, μπορεί να έχει μια
πολύ καλή ιδέα, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη γνώση τι ακριβώς
αναλαμβάνει δημιουργώντας μια επιχείρηση. Σκεφτήκαμε
ότι τα έμπειρα μέλη του επιμελητήριου θα μπορούσαν να
προσφέρουν την τεχνογνωσία τους, ώστε να βοηθήσουν
τους νέους επιχειρηματίες. Έτσι ξεκίνησε η πρωτοβουλία να
δημιουργηθεί αυτός ο οδηγός. Στην προσπάθειά μας αυτή
στάθηκε αρωγός και η Εθνική Τράπεζα με τον περίφημο δι-

αγωνισμό NBG, με αποτέλεσμα ο οδηγός αυτός να έχει διανεμηθεί σε πολύ κόσμο. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι η
2η έκδοση είναι εμπλουτισμένη και το επόμενο διάστημα θα
προχωρήσουμε σε περαιτέρω προσθήκες».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και η Χριστίνα Θεοφιλίδη, γενική διευθύντρια
Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, συζήτησαν για τις
επιχειρηματικές δεξιότητες και το οικοσύστημα.
Η Χριστίνα Θεοφιλίδη ανέφερε: «Αγκαλιάσαμε από την αρχή
την πρωτοβουλία της Εργαλειοθήκης, ενός σημαντικού
οδηγού επιχειρηματικότητας για όλους τους νέους επιχειρηματίες. Χορηγούμε για δεύτερη φορά την έκδοσή της και
συμμετέχουμε στη συγγραφή και στις πολλαπλές εκδηλώσεις
παρουσίασής της. Η στήριξη αυτών των πρωτοβουλιών του
Ελληνο -Αμερικάνικου Επιμελητηρίου αποτελεί για εμάς αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος ΝΒG Business Seeds
που λειτουργεί εδώ και 11 χρόνια, στηρίζοντας έμπρακτα τις
καινοτόμες επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα».
Στην ενότητα «Σύντομη Παρουσίαση της Εργαλειοθήκης
Επιχειρηματικότητας» συμμετείχε η Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, δικηγόρος, ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Founder &
Ceo, Forsight Strategy & Communications, η Ελίνα Παρασκευοπούλου, δικηγόρος, η Βαρβάρα Μέργου, δικηγόρος,
ο Νικόλαος Πορφύρης, διευθυντής Λειτουργιών Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Όλγα Αζιλαζιάν, Digital Marketing &
Comms Manager, Microsoft.
Η Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, ανέφερε: «Τα άυλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά
σχέδια κλπ) είναι σημαντικά μονοπωλιακά περιουσιακά στοιχεία μίας εταιρείας, της προσδίδουν οικονομικό πλεονέκτημα,
ενισχύοντας την επιχειρηματική της αξία, την ανταγωνιστικότητα και την εν γένει θέση της στην αγορά. Δεδομένου ότι οι
επενδυτές και εν γένει χρηματοδότες προτιμούν εταιρείες με
κατοχυρωμένα και ασφαλή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι σημαντικό η εταιρεία να έχει χαράξει την στρατηγική της όσον αφορά την διασφάλιση των δικαιωμάτων ώστε
να μην χάσει επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το κεφάλαιο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας της Επιτροπής Καινοτομίας του Ελληνο-Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου δίνει βασικές γνώσεις
παρέχοντας πρακτικές συμβουλές όσον αφορά την διασφάλιση και καλύτερη αξιοποίηση των σημαντικών αυτών
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και απαντήσεις στα βασικά
ερωτήματα που πρέπει να θέσει μία εταιρεία που επιθυμεί να
προστατεύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της».
Ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, υπογράμμισε: «Στην εποχή μας
η επικοινωνία είναι η ανάπτυξη και διαχείριση ιστοριών που
χτίζουν σχέσεις, διαμορφώνουν αποφάσεις και συνθέτουν
αντιλήψεις είτε πρόκειται για ένα startup που αναζητά στήριξη, μία οικογενειακή μικρή επιχείρηση ή έναν κολοσσό του
Fortune 100»

Από την πλευρά της η, Ελίνα Παρασκευοπούλου, δήλωσε: «Η
νέα ψηφιακή πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε μας έδωσε
την ευκαιρία να πολλαπλασιάσουμε το αποτύπωμα της δουλειάς που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια από την Επιτροπή Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-Αμερικανικου Επιμελητηρίου. Είμαι πολύ περήφανη που το
δικηγορικό μου γραφείο βρίσκεται στο πλάι αυτού του νέου
οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας, βοηθώντας εκατοντάδες επιχειρηματίες ανά την Ελλάδα μέσω των διαδικτυακών
αυτών συναντήσεων αλλά και των επισκέψεων που έχουμε
κάνει κατά το παρελθόν σε Πανεπιστήμια ανά τη χώρα».
Η Βαρβάρα Μέργου, επεσήμανε: «Έχει σημασία οι νέοι επιχειρηματίες να γνωρίζουν την ύπαρξη και λειτουργία νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Η εξέλιξη της αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών για την διοχέτευση κεφαλαίων σε νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις επιταχύνεται σημαντικά. Τα κεφάλαια
επιχειρηματικών συμμετοχών μπορούν να λειτουργήσουν
ως καταλύτης για την δυναμική ανάπτυξη μιας επιχείρησης
και ακολούθως για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την
οικονομική ανάπτυξη».
Ο Νικόλαος Πορφύρης, τόνισε: «Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των χρηματιστηριακών αγορών είναι πολύτιμη για καινοτόμες εταιρίες που έχουν σκοπό να αντλούν
κεφάλαια για να επεκταθούν και να ανταγωνιστούν. Η στοχο-προσήλωση στο επενδυτικό πλάνο, η διαφάνεια στην
πληροφόρηση, η σωστή εταιρική διακυβέρνηση, η επαρκής
διασπορά (free-float) και ο σεβασμός στους μετόχους αποτελούν διαβατήριο για το Χρηματιστήριο αλλά και για το μέλλον
της εταιρίας, καθώς η αγορά εκτός από κεφάλαια διαθέτει
κρίση και μνήμη».
Η Όλγα Αζιλαζιάν, υπογράμμισε: «Στην περίοδο που διανύουμε, το business continuity αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων μέσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Μέσα από την εκδήλωση αναδείχθηκε η βοήθεια που προσφέρει το toolkit σε κάθε startup ώστε να καλύψει τις ανάγκες
που ανακύπτουν και να συνδράμει στην εξέλιξη των νεοφυών
επιχειρήσεων».
Ο συντονιστής της συζήτηση Γιάννης Ριζόπουλος, σημείωσε:
«Χάρη στις προσπάθειες όλων στην Επιτροπή, η Εργαλειοθήκη του AmCham έγινε μέσα σε λίγα χρόνια, από ιδέα, πράξη
σημαντική, συμβάλλοντας στο μερίδιο που της αναλογεί όχι
μόνο σήμερα αλλά και αύριο, ώστε οι νέοι μας να γίνουν
καλύτεροι επιχειρηματίες, ευκολότερα και ταχύτερα. Προφανώς, θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται και να βελτιώνεται - τους
το χρωστάμε».
Στην ενότητα «Practices that Inspire», συμμετείχε ο Νέστωρ
Παπαθανασίου, Managing Director, Αλέξανδρος Τσουκαλής,
Managing Director and CTO Micrel Medical Devices. Την συζήτηση συντόνισε ο Σπύρος Αρσένης, NBG Business Ceeds.
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TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σειρά ρυθμίσεων, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων, προβλέπει τροπολογία
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων».
Μεταξύ των κυριότερων ρυθμίσεων, είναι –σύμφωνα
με το ΑΠΕ- η διάταξη για τη συμμετοχή πιστοποιημένων
δικηγόρων και λογιστών στην απονομή των συντάξεων. Συγκεκριμένα, δικηγόροι (μέλη των δικηγορικών
συλλόγων της χώρας με τριετή δικηγορία) και μέλη του
Οικονομικού Επιμελητηρίου, λογιστές-φοροτεχνικοί Α’
τάξης, αφού παρακολουθήσουν σεμινάριο επιμόρφωσης και πιστοποιηθούν από τους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους τους, θα μπορούν να συμμετέχουν σε
διάφορα στάδια της διαδικασίας απονομής σύνταξης.
Παράλληλα, με την τροπολογία, απλοποιούνται οι
διατάξεις περί διακανονισμού οφειλών. Σύμφωνα με
την προτεινόμενη ρύθμιση, η σύνταξη καταβάλλεται
εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο
ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου
ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν
υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. Εφόσον προκύπτουν οφειλές μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ,
η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το οφειλόμενο από τον
ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ.
Επιπλέον, με προτεινόμενη ρύθμιση, χορηγείται υποχρεωτικά η προσωρινή σύνταξη σε όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως αν έχει υποβληθεί αίτημα από
τον ασφαλισμένο ή όχι.
Με την τροπολογία δίνεται, επίσης, παράταση έως τις 30
Σεπτεμβρίου για την υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές.
Μεταξύ άλλων, η τροπολογία:
- Εξειδικεύει το πεδίο σύμπραξης του e-ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες (δικηγόρους και λογιστές)
για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων.
- Προβλέπει την ενοποίηση του ορίου οφειλών, εντός
του οποίου είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης στα
20.000 ευρώ για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα 6.000 ευρώ για τον τ. ΟΓΑ.
- Καθιστά υποχρεωτική την προσωρινή σύνταξη από
τον e-ΕΦΚΑ.

- Καθιστά υποχρεωτική την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 για τους ασφαλισμένους στην περίπτωση που έχουν διαδοχική ασφάλιση. Επίσης, την επεκτείνει και στον τ. ΟΓΑ.
- Προβλέπει ότι τα Δελτία Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο
που έχουν εκδοθεί και έγχαρτα αποτελούν τεκμήριο για
τον χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από αυτά.
- Επιλύει τις διενέξεις μεταξύ ΟΑΕΕ και ΟΓΑ για χρόνο
ασφάλισης στον ΟΓΑ που αμφισβητείτο.
Οι ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι οι εξής:
Συμμετοχή πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών
στην απονομή των συντάξεων
1. Δικηγόροι (μέλη των δικηγορικών συλλόγων της
χώρας με τριετή δικηγορία) και μέλη του Οικονομικού
Επιμελητηρίου, λογιστές-φοροτεχνικοί Α’ τάξης, αφού
παρακολουθήσουν σεμινάριο επιμόρφωσης και πιστοποιηθούν από τους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους τους, θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα
στάδια της διαδικασίας απονομής σύνταξης. Για την
εκτέλεση του έργου τους θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα
στοιχεία και δεδομένα που τηρούνται σε ηλεκτρονικά
και έγχαρτα αρχεία του e-ΕΦΚΑ.
2. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες:
α) Διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης (σε έναν ή περισσότερους φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης)
και εκδίδουν σχετική βεβαίωση.
β) Διαπιστώνουν την ύπαρξη ή μη οφειλομένων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία και εκδίδουν σχετική βεβαίωση ή υποβάλλουν
αίτηση για ρύθμιση.
γ) Υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση
πλασματικού χρόνου και εκδίδουν σχετική βεβαίωση.
δ) Εκδίδουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.
ε) Συντάσσουν σχέδιο πράξης διακανονισμού οφειλών.
στ) Εκδίδουν σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης,
καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης.
3. Οι βεβαιώσεις που εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θεωρούνται ισχυρές και παράγουν πλήρη
απόδειξη ως προς τα στοιχεία που εμπεριέχουν. Οι
υπάλληλοι του e- ΕΦΚΑ εκδίδουν, βάσει αυτών, τις αποφάσεις απονομής της σύνταξης (προσωρινής/οριστικής,
κύριας/επικουρικής, εφάπαξ).
4. Όσον αφορά στη δυνατότητα των πιστοποιημένων

επαγγελματιών να συντάσσουν σχέδια προσωρινής ή
οριστικής σύνταξης, επισημαίνεται ότι, αν υποβληθεί
ένα τέτοιο σχέδιο, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ απλώς το
επικυρώνουν. Εάν δεν έχει γίνει αυτή η επικύρωση εντός
30 ημερών, το σχέδιο θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και η
σύνταξη απονέμεται, σύμφωνα με αυτό.
5. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες εγγράφονται σε
ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που
τηρείται στον e-ΕΦΚΑ, εποπτεύεται από αυτόν και είναι
προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
6. Ασκούν το έργο τους μετά από σχετική ανάθεση που
τους γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο.
Η ανάθεση γίνεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986, που απευθύνεται στον e-ΕΦΚΑ και καθορίζει το ειδικότερο αντικείμενο του έργου, δηλαδή ποια
ή ποιες από τις πράξεις που προαναφέρθηκαν ανατίθενται στον πιστοποιημένο επαγγελματία. Συνεπάγεται, δε
(ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο σχετικό έγγραφο), εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ασφαλισμένου.
7. Η ανάθεση σε πιστοποιημένους επαγγελματίες μπορεί
να γίνεται και στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής
συντάξεων σε αιτήσεις που εκκρεμούσαν κατά τη δημοσίευση της τροπολογίας.
8. Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις
στους πιστοποιημένους επαγγελματίες για κάθε επιμέρους πράξη. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ για κάθε μία από τις εργασίες που
μπορούν να τους ανατεθούν ορίζεται με κοινή απόφαση
των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται,
επίσης, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής αυτής
της αποζημίωσης και ο τρόπος αποτύπωσής της στα βιβλία των επαγγελματιών.
9. Η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικά κάθε μήνα τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο σε
ποσοστό τουλάχιστον 5% των πράξεων απονομής σύνταξης, που εκδόθηκαν, βάσει βεβαιώσεων πιστοποιημένων επαγγελματιών τον προηγούμενο μήνα.
Συνέχεια στη σελ. 15
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Συνέχεια από τη σελ. 14
10. Εάν από τον όποιο έλεγχο προκύψει ότι βεβαιώσεις ή σχέδια
αποφάσεων των πιστοποιημένων επαγγελματιών, με βάση
τις οποίες χορηγήθηκε η σύνταξη, είναι εσφαλμένα ή ελλιπή,
η απόφαση απονομής σύνταξης που βασίζεται σε αυτές κατά
περίπτωση ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται το αργότερο εντός
δεκαετίας από την έκδοση της πράξης απονομής της σύνταξης.
Εάν κατά τη διαδικασία των ελέγχων διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς
βεβαιώσεις που αφορούν σε τουλάχιστον τρεις ασφαλισμένους,
η πιστοποίησή του ανακαλείται με απόφαση του διοικητή του
e-ΕΦΚΑ και αποκλείεται η εκ νέου χορήγησή της για χρονικό
διάστημα 5 ετών.
11. Αν το σφάλμα ή οι ελλείψεις στις βεβαιώσεις που εκδίδει ο
πιστοποιημένος επαγγελματίας οφείλονται σε βαριά αμέλειά του
ή σε δόλο, ευθύνεται εις ολόκληρον με τον αχρεωστήτως λαβόντα για την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εξαιτίας του σφάλματος. Επίσης, είναι δυνατή, με απόφαση
του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η επιβολή διοικητικού προστίμου από
1.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ για κάθε εσφαλμένη βεβαίωση ή
σχέδιο που οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο.
12. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ορίζονται η ύλη και το πρόγραμμα επιμόρφωσης
των πιστοποιημένων επαγγελματιών, οι λεπτομέρειες για τη
διαδικασία επιμόρφωσης και εγγραφής στο ειδικό μητρώο
πιστοποιημένων επαγγελματιών, η διαδικασία και τα κριτήρια
επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος.
13. Τέλος, με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ορίζονται σε
κάθε υπηρεσία έκδοσης συντάξεων αρμόδιοι υπάλληλοι για την
απρόσκοπτη συνεργασία των πιστοποιημένων επαγγελματιών
με τον e-ΕΦΚΑ, τη χορήγηση στοιχείων από το φυσικό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία και την απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν
στις υποθέσεις που εξετάζουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες.
Απλοποίηση διατάξεων περί διακανονισμού οφειλών
Οι διατάξεις της τροπολογίας ορίζουν ότι το οφειλόμενο προς
τον e-ΕΦΚΑ ποσό από εισφορές των ασφαλισμένων για όλα

τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται συνολικά σε 20.000
ευρώ και ειδικά για τον ΟΓΑ σε 6.000 ευρώ. Καταργείται, δηλαδή, η υφιστάμενη διάκριση σε κεφάλαιο ύψους 14.000 ευρώ και
προσαυξήσεις-πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ, κάτι που απλοποιεί τις διαδικασίες και διευκολύνει τους ασφαλισμένους.
Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον
ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου
ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ χωρίς τις διακρίσεις της προηγούμενης
διάταξης.
Εφόσον προκύπτουν οφειλές μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ.
Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης
Με την προτεινόμενη ρύθμιση χορηγείται υποχρεωτικά η προσωρινή σύνταξη σε όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως
αν έχει υποβληθεί αίτημα από τον ασφαλισμένο ή όχι, έτσι
ώστε να διασφαλίζονται η ομαλή έξοδος από την εργασία και
το εισόδημά τους ως συνταξιούχων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, είναι μία πρόσθετη
εξασφάλιση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μία
βασική καταβολή προς τους ίδιους από τον e-ΕΦΚΑ.
Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση
Με την τροπολογία ενισχύεται το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής
βεβαίωσης, με την πρόβλεψη ότι η βεβαίωση αυτή είναι υποχρεωτική, όταν η ασφάλιση καταγράφεται σε περισσότερους
πρώην φορείς (όπως στη διαδοχική ασφάλιση). Προστίθεται,
επίσης, και ο πρώην ΟΓΑ στους φορείς που καταλαμβάνονται.
Σκοπός είναι να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης το συντομότερο δυνατόν (και πριν από την
υποβολή της αίτησης) και να ενισχυθεί η επιμέλεια των ασφαλισμένων ως προς τον ασφαλιστικό χρόνο τους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σχετική υποχρέωση των
ασφαλισμένων δεν ενεργοποιείται πριν τη διαπιστωμένη έναρξη λειτουργίας του μητρώου των πιστοποιημένων επαγγελματιών, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν ανάσα στο σύστημα
απονομής συντάξεων.

Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Στην ίδια λογική, επεκτείνεται το τεκμήριο ως προς τομ χρόνο
ασφάλισης και στα Δελτία Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης
(ΔΑΥΚ) που έχουν εκδοθεί πριν από τις 27.11.2020 (έγχαρτα).
Στόχος είναι να μη χρειάζεται κατά την εξέταση της αίτησης
συνταξιοδότησης επιβεβαίωση του χρόνου που εκεί καταγράφεται και να επιταχύνεται η όλη διαδικασία.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης
Μειώνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που
συνυποβάλλονται με την αίτηση συνταξιοδότησης και πλέον διαμορφώνεται σε έναν μήνα μετά το τέλος του μήνα της αίτησης.
Σε συνδυασμό με τη προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, ευνοείται
η επιμέλεια των ασφαλισμένων σε σχέση με τη διαπίστωση/
καταμέτρηση του ασφαλιστικού χρόνου τους και επιταχύνεται η
διεκπεραίωση των αιτήσεών τους. Και τούτο, διότι με την 6μηνη
προθεσμία, που ίσχυε, εκτιμήθηκε ότι υφίστατο ακόμη ένας λόγος καθυστέρησης της απονομής των συντάξεων.
Χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ αμφισβητούμενος από
ΟΑΕΕ
Λύνεται με σαφή και μόνιμο τρόπο το θέμα του χρόνου ασφάλισης που αμφισβητείται μεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, καθώς οι αμφισβητήσεις ως προς την ορθή υπαγωγή επιβάρυναν δυσανάλογα τον ΕΦΚΑ και καθυστερούσαν την απονομή των συντάξεων.
Με τη διάταξη νομιμοποιείται η ασφάλιση στον ΟΓΑ και προσμετρώνται τυχόν ήδη καταβληθείσες εισφορές στον ΟΑΕΕ.
Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές
Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει προκύψει από την καθυστέρηση καταγραφής των ασφαλιστικών εισφορών που
οφείλουν ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν υποβάλει
αίτηση (1ο στάδιο) για να ενταχθούν στο καθεστώς των 120
δόσεων (του ν. 4611/2019), με παράταση της προθεσμίας για
την υποβολή της αίτησης 2ου σταδίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2021 (έναντι προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας 30
Απριλίου 2021).

E-ΕΦΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας,
επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός
Μαρτίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς

απασχολούμενους και αγρότες, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021, η οποία θα
επικυρωθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύει το ΑΠΕ, την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού
λογαριασμού (πάγια εντολή).
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Θέμα εκδήλωσης του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
Τις καινοτόμες περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές της
Ελλάδας για την πράσινη μετάβαση παρουσίασε η Γενική
Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης υπό
τον τίτλο «Μετάβαση σε μια έξυπνη - πράσινη Ευρώπη» που
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, το Wilfried Martens Centre for European Studies και το
Πορτογαλικό Instituto Francisco Sá Carneiro.
Η Ελλάδα πρωτοπορεί ως προς τους στόχους της απολιγνιτοποίησης μέχρι το 2028 και το διπλασιασμό των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στα 19GW έως το 2030, ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Σδούκου, σημειώνοντας πως η πράσινη μετάβαση
έχει και μια σημαντική ψηφιακή διάσταση, την οποία προωθεί
συστηματικά η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό με πλήρη ψηφιοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας με τη λογική του «one-stop shop», την προώθηση αυτοματισμών και νέων τεχνολογιών ώστε στο πλαίσιο
του μεγάλου προγράμματος ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης, τα κτήρια να μην μόνο πιο πράσινα αλλά και πιο έξυπνα.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προωθεί συστηματικά
την έρευνα για την ενεργειακή καινοτομία, αλλά και την επένδυση σε έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα
ανέφερε ότι θα υπάρξει ολοένα και στενότερη συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για την «έξυπνη – πράσινη μετάβαση» καθώς
όπως είπε χαρακτηριστικά δεν μπορεί να υπάρξει πράσινη μετάβαση χωρίς ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς πρόκειται για τις
δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
η κυρία Σδούκου αναφέρθηκε ειδικά στη στρατηγική προτεραι-

οποίηση της Ένωσης να αναδείξει την πράσινη και την ψηφιακή
μετάβαση σε «ακρογωνιαίους λίθους» της ανάκαμψης από την
πανδημία και δήλωσε ότι με τους ευρωπαϊκούς πόρους που
κινητοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων
προγραμμάτων, η Ευρώπη θα βγει από την κρίση καλύτερη,
δυνατότερη, πιο πράσινη και πιο «έξυπνη».
Τέλος, ειδική μνεία έγινε στο θέμα της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη σε θέματα πράσινης και ψηφιακής
μετάβασης. Όπως είπε η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών η Ευρώπη θα παραμείνει ηγέτιδα δύναμη
παγκοσμίως όσο συνεχίζει να θέτει φιλόδοξους στόχους και να
κατευθύνει σημαντικούς πόρους προς τη μετάβαση. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της καταλήγουν
και σε απτή και μετρήσιμη αύξηση της ευημερίας και της προόδου των λαών της Ευρώπης.
Τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς τες καινοτόμες
και πρωτοποριακές εξήρε μιλώντας στην ίδια εκδήλωση η Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ κ. Maria da Graca Carvalho η οποία είναι
μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας του
Ευρωκοινοβουλίου. Όπως είπε η Ελλάδα έχει αναπτύξει έναν
ηγετικό ρόλο στον τομέα της έρευνας για την πράσινη μετάβαση και μάλιστα συνεχάρη την χώρας για πρωτοβουλίες όπως
αυτή στην Αστυπάλαια που φιλοδοξεί να τη φέρει στην πρώτη
γραμμή των πράσινων νησιών της Ευρώπης. Η κυρία Carvalho
επεσήμανε ότι η ΕΕ χρειάζεται να κάνει σταθερά βήματα, να
αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, όπως για παράδειγμα με τα θέματα καθαρής ενέργειας.
Ως προς το σχέδιο ανάκαμψης ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό
πως έχει ως πυλώνα την βιωσιμότητα «διότι έχουμε διαπιστώ-

σει ότι σε κάθε περίοδο που υπάρχει οικονομική ανάκαμψη,
αυξάνεται και η κατανάλωση ενέργειας και αυτή τη στιγμή δεν
θα ήταν λύση η αύξηση των τιμών ενέργειας για να περιορισθεί
η κατανάλωση αλλά η εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών
και η δημιουργία μιας θετικής κουλτούρας αποδοχής της ενεργειακής μετάβασης στην κοινωνία.
Σε αυτό το πλαίσιο η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει «όχι
μόνο να είναι επαρκής αλλά και ευέλικτη ώστε χωρίς γραφειοκρατία να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών». Τόνισε ότι
η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι η υλοποίηση του
σχεδίου ανάκαμψης να γίνει «όχι μέσα από έναν βαρύ δυσκίνητο μηχανισμό, αλλά με τον απλούστερο δυνατό τρόπο ώστε να
μπορέσουν να διευκολυνθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και άμεσα οι ίδιοι οι πολίτες από αυτές τις σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές».
Φιλόδοξο χαρακτήρισε το ελληνικό πρόγραμμα πράσινης μετάβασης από την πλευρά του, ο συντονιστής της συζήτησης κ.
Dimitar Lilkov ερευνητής στο Martens Centre και ανέφερε επίσης ότι «το Green deal είναι ένα κεντρικό θέμα στην ΕΕ, ωστόσο
η πρόκληση του να κάνουμε την οικονομία μας πιο βιώσιμη δεν
σημαίνει να την κάνουμε πιο πράσινη αλλά και έξυπνη, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες που πλέον υπάρχουν και
διασφαλίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συμβαδίζει
με την αειφορία».
Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο του net@work, του φόρουμ
των think tanks του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που διοργανώνει το Wilfried Martens Centre for European Studies και
συμμετέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

ΔΩΡΕΑΝ SELF-TEST ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Ζητά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης για την υποχρεωτική χρήση self-test
των εργαζομένων σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους,
όμως, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, «προέκυψε μία
αστοχία στην εφαρμογή του μέτρου, η οποία προκαλεί προβληματισμό», αναφέρει το ΑΠΕ.
Το επιμελητήριο αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις κυβερνητικές

εξαγγελίες, οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα δωρεάν self-test
την εβδομάδα. Στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών όμως
δεν απασχολούνται μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και οι ίδιοι
οι επιχειρηματίες, όπως και οι αυτοαπασχολούμενοι. Μόνο
που αυτές οι δύο κατηγορίες -σύμφωνα με όσα ισχύουν
έως τώρα- δεν μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν το selftest, αλλά επιβαρύνονται με το κόστος της αγοράς του. Πέρα

λοιπόν από ένα επιπλέον υποχρεωτικό έξοδο που πρέπει να
καλύψουν εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι σε μία τόσο
δύσκολη συγκυρία, προκύπτει και μία άνιση μεταχείριση
που δεν έχει καμία θέση στην προσπάθεια επανεκκίνησης
της οικονομικής δραστηριότητας. Εκτιμούμε ότι δεν υπήρξε
πρόθεση για έναν τέτοιο διαχωρισμό και ότι αυτή η εξαίρεση
προέκυψε από λάθος».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙ
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ
Η καθιερωμένη συνάντηση μεταξύ Ελλήνων και ξένων
επαγγελματιών του ταξιδιού και του τουρισμού «Travel
Trade Athens» που διοργανώνει για 7η συνεχή χρονιά
η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του
Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), φέτος πραγματοποιείται στο
μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακά, λόγω των ιδιαίτερων κανόνων που ισχύουν για τις μετακινήσεις.
Μιλώντας κατά το άνοιγμα των εργασιών, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογάννης ανέφερε ότι «το
Travel Trade Athens είναι ο θεσμός που αποτυπώνει
την τουριστική ταυτότητα της Αθήνας παγκοσμίως».
«Είναι το όχημα που δημιουργήθηκε για να επιβιβαστούμε όλοι μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, με κοινούς στόχους. Να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της
πανδημίας στον τουρισμό αλλά και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα μας οδηγήσουν στην επόμενη
μέρα. Σε αυτήν επενδύουμε και αυτήν σχεδιάζουμε»
υπογράμμισε.
Το 7o Travel Trade Athens είναι μια κοινή προσπάθεια μεταξύ της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής
Προβολής του Δήμου Αθηναίων και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων (ΕΤΟΑ). Παρά τις
ιδιαίτερες συνθήκες, συνολικά 60 εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων, διοργανωτές
συνεδρίων αλλά και δημοσιογράφοι του εξωτερικού
συμμετέχουν στις εργασίες, ενώ στο πλαίσιο των συναντήσεων εκπροσωπούνται περισσότερες από 80
ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχοντες
των οποίων έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και
σε εξειδικευμένες επιμορφώσεις.
«Το 7ο Travel Trade Athens είναι ίσως το πιο σημαντικό στην ιστορία του θεσμού, γιατί καλείται να δώσει
λύσεις και διεξόδους σε μία εποχή αβεβαιότητας, προβλημάτων και φόβου. Το γεγονός, όμως, ότι ακόμη και
υπό αυτές τις συνθήκες είναι εδώ, δείχνει ότι η Αθήνα
προσαρμόζεται, ανασκουμπώνεται και οργανώνεται
για να κάνει βήματα προς τα εμπρός» σημείωσε ο κ.
Μπακογιάννης.
Σχολιάζοντας τη στρατηγική του Δήμου Αθηναίων, ο

Κώστας Μπακογιάννης τόνισε: «Η καθημερινότητα της
πόλης συνδέεται άρρηκτα με τον τουρισμό. Κανένα
επικοινωνιακό τέχνασμα ή καμία καμπάνια δεν μπορεί
να δημιουργήσει νέο ή και σταθερό τουρισμό αν οι
υποδομές, η ζωή και η καθημερινότητα δεν ικανοποιούν τον ίδιο τον κάτοικο της Αθήνας. Άρα, δεν επενδύουμε στον τουρισμό για να μπορέσουμε να αλλάξουμε
την πόλη αλλά το αντίστροφο. Έχουμε ξεκινήσει τις
αλλαγές που είχε ανάγκη εδώ και δεκαετίες η Αθήνα
για να διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα προσελκύσουν τον τουρισμό. Μέρα με την ημέρα, συστηματικά, κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις για να γίνει η
Αθήνα πιο ελκυστική. Ελκυστική, όχι μόνο ως προς την
εικόνα της αλλά και ως προς την ποιότητα διαμονής
των επισκεπτών της». Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων
είπε χαρακτηριστικά «επιδιώκουμε να έχουμε τουρισμό, όχι γι’ αυτό που ήταν κάποτε η Αθήνα αλλά και γι’
αυτό που είναι σήμερα», εξηγώντας ότι «καταβάλλουμε μία μεγάλη προσπάθεια να συνδέσουμε την προίκα
που μας δίνουν η ιστορία και ο πολιτισμός της Αθήνας
με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και την προσπάθειά της».
Αναφερόμενος στις ενέργειες για την ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος της πόλης, ο κ. Μπακογιάννης
ανακοίνωσε ότι ο Δήμος μέσω της ΕΑΤΑ, «εγκαινίασε
μία συνεργασία με το Global Sustainable Tourism
Council» το οποίο σημαίνει ότι «η Αθήνα θα αξιολογείται πλέον με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως τους έχουν θέσει από κοινού ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Τουρισμού» ενώ, όπως είπε, «εξίσου πολύτιμη είναι
η συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, που μας προσφέρει την τεχνογνωσία και τις
καλές πρακτικές στη διαχείριση του προορισμού, αλλά
και η συμμετοχή μας στο World Council of Cultural
Heritage, μέσω της οποίας ο Δήμος Αθηναίων επιδιώκει τον τουρισμό «ιδανικού μεγέθους»».
Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη βιώσιμη
ανάπτυξη, ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι «κάνουμε μια
πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια η Αθήνα να κερδίσει το
χαμένο χρόνο και η επόμενη μέρα της κρίσης να βρει
μια πόλη έτοιμη να τρέξει» επισημαίνοντας ότι «θα

πρέπει πρώτα από όλα να συμφωνήσουμε ποιο είναι
το πρόταγμα της σύγχρονης εποχής: είναι να έχουμε
πόλεις οι οποίες είναι βιώσιμες, οι οποίες είναι ανθεκτικές, πόλεις υγιείς και πόλεις ασφαλείς». «Αν υπάρχει
λοιπόν μια θεματική η οποία διατρέχει όλη αυτή την
ατζέντα είναι προφανώς το περιβάλλον, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τον Αθηναίο και την
Αθηναία, αλλά και για τον επισκέπτη. Η δικιά μας
λοιπόν λογική είναι ότι δεν αρκεί απλώς η εικόνα που
δημιουργούμε στο εξωτερικό μέσω της εξωστρέφειας,
μέσω της προώθησης. Εμείς ως Δήμος οφείλουμε να
επενδύσουμε στις υποδομές και στη λειτουργία της
πόλης» προσέθεσε.
Ο κ. Μπακογιάννης ανέτρεξε και σε μερικά πρακτικά παραδείγματα, καθώς όπως είπε «αυτή τη στιγμή
ανακαινίζουμε 33 σιντριβάνια σε όλη την πόλη, το
σιντριβάνι της Ομόνοιας έχει ρίξει τη θερμοκρασία
κατά 3 με 4 βαθμούς Κελσίου» στο μικροκλίμα της περιοχής. «Αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από το αισθητικό,
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα, δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη να
ξανακερδίσουμε τους λόφους μας, τον Λυκαβηττό, τον
λόφο του Στρέφη, έχουμε έργα σε εξέλιξη στον Εθνικό
Κήπο, θα έχουμε έργα σε εξέλιξη πολύ σύντομα στην
Ακαδημία Πλάτωνος» συμπλήρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.
Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στις ενέργειες που
ήδη υλοποιεί ο Δήμος για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας με συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καταλήγοντας:
«Ανταποκρινόμενοι στη νέα πραγματικότητα της μετά-covid περιόδου, έχουμε ήδη ετοιμάσει διακριτή καμπάνια για τη διατήρηση της εικόνας του προορισμού.
Αυτή η περίοδος είναι γεμάτη από δυσκολίες αλλά και
πολλές προκλήσεις. Μας παρουσιάζεται μία μοναδική
ευκαιρία να ανασυνταχθούμε, να είμαστε σε ετοιμότητα και να βάλουμε νέες βάσεις σε αυτό που ονομάζουμε τουριστικό προϊόν της Αθήνας».
Συνέχεια στη σελ. 18
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Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙ
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ
Συνέχεια από τη σελ. 17
Έντονο ενδιαφέρον για τον προορισμό της Αθήνας
Από την πλευρά της η Μελίνα Δασκαλάκη, πρόεδρος της
ΕΑΤΑ τόνισε ότι «στο πλαίσιο του διαδικτυακού event, εκπρόσωποι από 81 ελληνικές επιχειρήσεις του Τουρισμού
ήρθαν σε επαφή με τη διεθνή αγορά, πραγματοποιώντας
περισσότερες από 1.400 online συναντήσεις με τους ξένους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου και κλείνοντας συμφωνίες για μελλοντικές συνεργασίες. Συνολικά
66 byers, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών εταιρειών
από την Αμερική, τον Καναδά, την Ασία και από χώρες
κυρίως της Δυτικής Ευρώπης συμμετείχαν διαδικτυακά
στο 7ο Travel Trade Athens, εκδηλώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τους για τον προορισμό της Αθήνας».
Η κυρία Δασκαλάκη, επίσης, ανέφερε ότι οι ξένοι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα ψηφιακά μέσα από
ψηφιακές ξεναγήσεις που ετοίμασε η ΕΑΤΑ στα σημαντικότερα ιστορικά σημεία της πόλης ενώ προγραμματίζονται και ταξίδια για τους επιχειρηματίες του τουρισμού και
ξένους δημοσιογράφους, το αμέσως επόμενο διάστημα.
«Η πόλη μας γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο ελκυστική για κατοίκους και επισκέπτες, δίνοντας ολοένα και
περισσότερες αφορμές για θετικές αναφορές στον διεθνή
Τύπο» είπε.
«Τα επόμενα χρόνια, η Αθήνα θα φιλοξενήσει μεγάλα διεθνή συνέδρια, που στο σύνολό τους θα βασίζονται σε βιώσιμες πρακτικές. Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών
του Δήμου Αθηναίων, όλο αυτό το διάστημα, εργάζεται
δυναμικά για να προσελκύσει νέα συνέδρια στην πόλη,
επενδύοντας στη διοργάνωση των «green meetings»,
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με στόχο να μην επιβαρύνουν στο ελάχιστο το περιβάλλον. Η Αθήνα, όπως
φαίνεται και από τη σημερινή διοργάνωση, έχει τα εφόδια
να αποτελέσει πρότυπο «πράσινης εμπειρίας» ανάμεσα
σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, και αυτό μας κάνει περήφανους» υπογράμμισε η πρόεδρος της ΕΑΤΑ.
Οι φορείς του τουρισμού
Εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουριστικών
Πρακτόρων ο Tim Fairhust, συνεχάρη την Αθήνα και την
Ελλάδα για μια σειρά από ζητήματα, όπως την ετοιμότητα
της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας. «Ο τομέας
του ταξιδιού και του τουρισμού είναι μέρος της διαχείρισης ρίσκου» είπε ο κ. Fairhust για τις σημερινές συνθήκες,
τονίζοντας ότι «η ολιστική προσέγγιση που ακολούθησε η
Αθήνα και η Ελλάδα γενικά, σημαίνει ότι θα καταλήξετε σε
έναν ασφαλή τρόπο να ανοίξετε και ότι υπάρχει μια καλή

πιθανότητα να το κάνετε πριν τους υπόλοιπους, δεδομένης της σημασίας που έχει η τουριστική βιομηχανία για
εσάς».
«Υπάρχει πραγματική αισιοδοξία και τεράστια ζήτηση, ειδικά από αγορές όπως η Βόρειος Αμερική» σημείωσε ο κ.
Fairhust, προσθέτοντας «το επιχειρησιακό πρόβλημα που
είναι πιο περίπλοκο είναι ο έλεγχος covid πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους οι επισκέπτες. Όλοι είναι έτοιμοι να
κάνουν τεστ, να εμβολιαστούν, να κάνουν ό,τι χρειάζεται
για να φέρουν επισκέπτες στην Ευρώπη. Αλλά αυτό που
θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό θα ήταν η μετατροπή αυτής
της δυνατότητας και στον έλεγχο των ανθρώπων πριν γυρίσουν στο σπίτι τους. Η ελληνική τουριστική βιομηχανία
είναι ήδη προχωρημένη σε αυτό τον τομέα και σας συγχαίρω γι αυτό» είπε ο κ. Fairhust.
Χαιρετίζοντας τις εργασίες του 7ου «Travel Trade
Athens», ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean, Ευτύχιος
Βασιλάκης υπενθύμισε ότι η εταιρεία του «έχει δείξει μέσα
και στην κρίση αυτή, ακόμα και στο δεύτερο lockdown
το οποίο κανείς μας δεν περίμενε, από το Νοέμβριο και
μέχρι σήμερα, ότι βάζει πλάτη στο να κρατήσει έστω και
με σχεδόν άδεια αεροπλάνα την πόλη ανοιχτή, τηρώντας
φυσικά όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. Έχουμε κάνει
ό,τι μπορούμε για να δώσουμε την αναγκαία τουλάχιστον
μετακίνηση στο διάστημα που η πόλη, όπως και πολλές
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ήταν περιορισμένες από την
πανδημία. Τώρα πια είμαστε κοντά στο τέλος, όμως έχει
σημασία να πούμε ότι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε
όλοι πρέπει να είναι σε συνέχεια με τα βήματα που κάνει η
κοινωνία της πόλης και της χώρας για να ανοίξει. Πρέπει
η προσπάθειά μας για την υποδοχή των τουριστών να
ακολουθήσει την προσπάθειά μας για την κανονική λειτουργία της πόλης, γιατί πράγματι το ειδικό πλεονέκτημα
της Αθήνας αλλά και της Ελλάδας ολόκληρης είναι ότι ο
επισκέπτης έρχεται για να ζήσει μια εμπειρία μαζί με τους
Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά που θέλουμε να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε προς όλο τον κόσμο και να μας
πηγαίνει μπροστά».
«Η προσπάθεια της Aegean για τη στήριξη της πόλης ξεκινάει από το «This is Athens» αλλά βέβαια το βάρος της
είναι το δίκτυο μας, η προσπάθεια να πετάμε σε όλο περισσότερους προορισμούς. Όλοι ξέρουμε ότι η φετινή χρονιά
θα είναι μια σταδιακή δύσκολη επαναφορά. Πρώτο μέλημα η υγεία, δεύτερο μέλημα η διατήρηση του brand
της Αθήνας και της Ελλάδας, που τα πήγαν καλά στην
πανδημία, τρίτο μέλημα η προοπτική του πώς χτίζουμε
την πόλη, τη χώρα όσον αφορά να είναι ένας εξαιρετικός
προορισμός για το μέλλον» σημείωσε ο κ. Βασιλάκης.

Εκ μέρους του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Παράσχης σχολίασε ότι το 2013
«όταν ξεκίνησε η προσπάθεια του «This is Athens» η Αθήνα είχε περίπου 2,5 εκατ. επισκέπτες και το αεροδρόμιο
της Αθήνας 12,5 εκατ. επιβάτες. Το 2019 μέσα από πολλές
ενέργειες και προσπάθειες έφτασε το αεροδρόμιο στους
25,5 εκατ. επιβάτες και η πόλη της Αθήνας στους 6,7
εκατ. επισκέπτες». Ως προς τον αριθμό των επισκεπτών
από την 1η Απριλίου 2020 έως και τις 31 Μαρτίου 2021,
ο κ. Παράσχης ανέφερε ότι «είχαμε περίπου 5 εκατ. επιβάτες στο αεροδρόμιο της Αθήνας που δείχνει το μέγεθος
του προβλήματος». Ο κ. Παράσχης παρατήρησε πως «η
συνεργασία αυτή ουσιαστικά γεννήθηκε μέσα στις δυσκολίες της κρίσης», σημειώνοντας ότι τότε «οι συνθήκες μας
έφεραν πιο κοντά και ανέδειξαν την ανάγκη να συνεργαστούμε όλοι, ο δήμος, ιδιωτικοί φορείς, ο σύνδεσμος των
τουριστικών επιχειρήσεων για να στηρίξουμε την πόλη
όλοι μαζί» και προσέθεσε: «Αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία,
ότι γεννηθήκαμε μέσα από μια κρίση σαν μια προσπάθεια
κοινή κι έτσι και τώρα μέσα από μια κρίση, προφανώς
πρωτοφανή και πολύ ιδιαίτερη που αντιμετωπίζουμε,
όλοι θα μπορέσουμε και πάλι μέσα από μια κοινή προσπάθεια να συντονίσουμε την ανάπτυξη και την πορεία
της ανόδου του τουριστικού προϊόντος της πόλης στην
μετά-covid εποχή».
Ο ίδιος μίλησε για τις προσπάθειες του ΔΑΑ να ακολουθήσει μια βιώσιμη περιβαλλοντικά κατεύθυνση. «Είμαστε
από το 2016 ένα αεροδρόμιο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και έχουμε σαν στόχο να κάνουμε τη μετάβαση σε
μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν κλάδος, έχουμε ήδη επιλέξει
στρατηγικά ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο γιατί
θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κλειδί για
την επόμενη μέρα και του αεροδρομίου και της Αθήνας.
Επενδύοντας κατ’ αρχάς στην πρώτη φάση σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο θα μπορέσουμε να είμαστε αυτάρκεις
και ανεξάρτητοι». Όπως είπε ο κ. Παράσχης, «έτσι θα συμβάλλουμε σημαντικά και στη βιωσιμότητα και στην εικόνα
του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας».
«Γεννηθήκαμε σαν συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα μέσα από δυσκολίες και πιστεύω ότι και
στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε
σήμερα θα βγούμε νικητές και θα ενισχύσουμε το προϊόν της πόλης την επόμενη ημέρα» κατέληξε ο διευθύνων
σύμβουλος του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».
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ΣΕ 5,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Για τις ζημιές από τη «Μήδεια»

Σε 5,5 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι απαιτήσεις αποζημιώσεων
στις ασφαλιστικές εταιρείες για τις ζημιές από τη «Μήδεια».
Αυτό προκύπτει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- από την έρευνα που
πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στο πλαίσιο καταγραφής των ασφαλισμένων ζημιών
που προκαλούνται από ακραία φυσικά φαινόμενα και των
αποζημιώσεων που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις. Η πρώτη εκτίμηση των ζημιών από τις χιονοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία «Μήδεια» από 15 έως
17 Φεβρουαρίου 2021 σε διάφορες περιοχές της χώρας, με
ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική έχει ως εξής:
Δηλώθηκαν 2.027 ζημιές με συνολικό ποσό απαίτησης 5,5
εκατ. ευρώ. Από αυτές, 1.014 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 3,9 εκατ. ευρώ)
και 1.013 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 1,6
εκατ. ευρώ).
Δήλωση
Με αφορμή τα στοιχεία της έρευνας ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ, Ερρίκος Μοάτσος, σχολίασε :
«Οι έντονες και με διάρκεια χιονοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία «Μήδεια» το Φεβρουάριο δημιούργησαν πολλά
προβλήματα και προκάλεσαν ζημιές στην περιουσία και τα
οχήματα πολλών συμπολιτών μας. Η ασφαλιστική αγορά
για ακόμα μία φορά κινήθηκε με ταχύτητα για την όσο το
δυνατό πιο άμεση αποζημίωση των ασφαλισμένων, αποδεικνύοντας πως είναι δίπλα τους στις δυσκολίες.
Γεγονός παραμένει πως οι φυσικές καταστροφές αυξάνο-

νται τα τελευταία χρόνια λόγω και της κλιματικής αλλαγής
που αυξάνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητά τους. Παρόλα αυτά εκτιμούμε πως μόνο το 15% των σπιτιών στην
Ελλάδα είναι ασφαλισμένα για πυρκαγιά, κλοπή και φυσικές
καταστροφές όπως σεισμό, πλημμύρα κ.λπ. δηλ. σχεδόν 9
στα 10 είναι ανασφάλιστα, κάτι που πρέπει να προβληματίσει την Πολιτεία.».
Η έρευνα - Ασφαλίσεις περιουσίας
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις
δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα) των οποίων η συνολική ασφαλισμένη
αξία ήταν 1,3 δισ. ευρώ. Περισσότερο επλήγησαν τα ακίνητα που βρίσκονταν στην περιφέρεια Αττικής (ασφαλισμένη
αξία 901 εκατ. ευρώ).
Εξ’αιτίας των έντονων χιονοπτώσεων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1.014
ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης
εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 3,9 εκατ. ευρώ,
άρα η μέση δηλωθείσα ζημία (προ απαλλαγών) υπολογίζεται στα 3.853 ευρώ. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των
αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) ήταν
3,3 εκατ. ευρώ.
Οι περισσότερες ζημιές συνέβησαν στην Αττική, τόσο σε
πλήθος (87,9% του συνόλου), όσο και σε ποσό πρώτης
εκτίμησης (63,3% του συνόλου).
Πιο αναλυτικά, η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο

των κινδύνων) ανέρχεται στα 3.853 ευρώ, ενώ το μέσο
ποσοστό ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων
κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε
στα 2,98 ‰.
Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος
ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 59.775 ευρώ για τους
βιομηχανικούς, 4.965 ευρώ για τους εμπορικούς, 2.043
ευρώ για τις κατοικίες και 11.709 ευρώ για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει
ως εξής: 11,09 ‰ για τους βιομηχανικούς, 1,02 ‰ για τους
εμπορικούς, 5,13 ‰ για τις κατοικίες και 23,30 ‰ για τα
φωτοβολταϊκά συστήματα.
Ασφαλίσεις αυτοκινήτων
Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά
στις συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της έρευνας
1.013 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα
1.595.770 ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα
1.575 ευρώ.
Οι συνολικές αποζημιώσεις μετά από τις απαλλαγές φθάνουν τα 1.445.766 ευρώ και οι περισσότερες ζημιές τόσο σε
πλήθος (92,5% επί του συνόλου) όσο και σε ποσό (93,7%
επί του συνόλου) εντοπίστηκαν στην Αττική.

ΤΟ 19% ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΘΙΚΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Έναντι 27% πριν 10.000 χρόνια σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις
Η τελείως ανέγγιχτη φύση ήταν πριν χιλιάδες χρόνια σχεδόν εξίσου σπάνια με την εποχή μας. Σήμερα μόνο το 19%
-δηλαδή μόνο σχεδόν το ένα πέμπτο- της Γης παραμένει
«παρθένο» και άθικτο από ανθρωπογενείς δραστηριότητες,
όμως η κατάσταση -αντίθετα με την επικρατούσα αντίληψη- δεν ήταν τρομερά διαφορετική πριν 10.000 χρόνια,
όταν περίπου το 27% της Γης ήταν τελείως απείραχτο,
σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των επιστημόνων, αναφέρει
το ΑΠΕ.
Η νέα διεθνής διεπιστημονική μελέτη από ερευνητές πολλών χωρών, με επικεφαλής τον καθηγητή γεωγραφίας και
περιβαλλοντικών συστημάτων Ερλ Έλις του Πανεπιστημίου
του Μέλιραντ, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), σύμφωνα
με το «Science» και το «New Scientist», ανέλυσε τις χρήσεις
γης στον πλανήτη μας κατά τα τελευταία 12.000 χρόνια.
Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος της
ξηράς της Γης -σχεδόν τα τρίτα τέταρτα (73%) - κατοικούνταν ήδη από το 10000 π.Χ και διαμορφώθηκαν με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο από τις ανθρώπινες κοινωνίες. Απλώς

πριν χιλιάδες χρόνια η ανθρώπινη επέμβαση γινόταν με πιο
βιώσιμο τρόπο σε σχέση με σήμερα, αν και οι αυτόχθονες
πληθυσμοί δεν ήσαν αμέτοχοι ευθυνών, π.χ. της εξαφάνισης όλων των μεγάλων προϊστορικών ζώων, με πιο εμβληματική περίπτωση τα μαμούθ.
Η νέα έρευνα ανατρέπει προηγούμενες αντιλήψεις ότι ακόμη και έως το 1500 μ.Χ. το μεγαλύτερο μέρος της Γης ήταν
ακατοίκητο και εν πολλοίς απείραχτο. «Η αντίληψη της
άγριας φύσης ως μέρος χωρίς ανθρώπους είναι ένας μύθος», ανέφερε ο καθηγητής επιστήμης των οικοσυστημάτων Γιαντβίντερ Μαλχί του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
«Η μελέτη μας επιβεβαιώνει ότι η ‘παρθένα’ φύση ήταν
σχεδόν τόσο σπάνια πριν 12.000 χρόνια όσο είναι σήμερα»,
ανέφερε ο Έλις και τόνισε ότι περιοχές που σήμερα θεωρούνται άγρια φύση, στην πραγματικότητα έχουν μια μακρά
προϊστορία χρήσεων (και καταχρήσεων, π.χ. μέσω σκόπιμης πυρκαγιάς στα δάση). Έχει συνεπώς έως τώρα υποτιμηθεί η επιρροή στη φύση και στη βιοποικιλότητα -θετική
και αρνητική- που είχαν οι πληθυσμοί των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, πριν καν την εμφάνιση των γεωργών.

Η νέα έρευνα εκτιμά ότι οι χρήσεις γης παρέμειναν σχετικά
σταθερές κατά το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 12.000
ετών, αλλά περίπου μετά το 1800 και έως το 1950 υπήρξε
ριζική αλλαγή εξαιτίας της εντατικής γεωργίας, της βιομηχανικής επανάστασης, της αστικοποίησης, της μαζικής
κλίμακας εξορυκτικής-μεταλλευτικής δραστηριότητας, της
αποψίλωσης των δασών κ.α.
Από τη δεκαετία του 1960 οι υπέρμαχοι προστασίας της φύσης έχουν μια σταθερή λύση για την προστασία της βιοποικιλότητας: την προστασία της φύσης από την ανθρώπινη
επίδραση. Όμως, όπως δείχνει και η νέα μελέτη, ακόμη και
την εποχή των μαμούθ αυτό ήταν αυτό ήταν κάτι σχετικά
σπάνιο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι άνθρωποι με τις δραστηριότητες τους βοήθησαν να βελτιωθεί η βιοποικιλότητα. Το
πρόβλημα, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν είναι τόσο η
ανθρώπινη παρουσία καθεαυτή, όσο κατά πόσο επικρατεί
η τάση υπερεκμετάλλευσης της φύσης.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.pnas.org/content/118/17/e2023483118
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Στόχος της κυβέρνησης είναι οι μειώσεις φόρων να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος στην προχθεσινή
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, όπως αναφέρει το
ΑΠΕ.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του επιμελητηρίου, το
οικονομικό πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων
αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά στην οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης. Ο κ.
Βεσυρόπουλος αναφέρθηκε στα στοχευμένα μέτρα που έλαβε
η κυβέρνηση για την στήριξη των επιχειρήσεων μέσα από ένα
ευρύ πλαίσιο δράσεων, όπως μεταξύ άλλων, οι κύκλοι των
επιστρεπτέων προκαταβολών, η επιδότηση των παγίων δαπανών, η απαλλαγή από τα ενοίκια και η αναστολή φόρων
σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι μειώσεις
φόρων να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.
«Ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος τόνισε ότι παρατείνεται μέχρι
το τέλος Δεκεμβρίου η καταβολή βεβαιωμένων φόρων που
πρέπει να πληρωθούν στο τέλος Απριλίου. Πρόσθεσε μάλιστα
ότι θα κατατεθούν, εκτός απροόπτου, σήμερα τροπολογίες
έτσι ώστε να μην ισχύσουν τα τεκμήρια διαβίωσης αλλά και η
υποχρεωτική πραγματοποίηση ηλεκτρονικών δαπανών στο
30% των ετήσιων εισοδημάτων για όσους έχουν πληγεί από
την πανδημία υπό όρους και προϋποθέσεις» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Επίσης, ο υφυπουργός ενημερώθηκε για τα τελωνειακά προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του Πειραιά.
«Γέφυρα 2» - Εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν οι δόσεις 120.000 και πλέον επιχειρηματικών δανείων
Από την πλευρά του ο κ. Κουρμούσης, ενημέρωσε τις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΠ για το νέο πρόγραμμα «Γέφυρα 2». Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του επιμελητηρίου,
εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν από το κράτος οι δόσεις 120.000
και πλέον επιχειρηματικών δανείων. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος με ενισχύσεις 300 εκατ. ευρώ, θα χορηγούνται ποσά που θα αγγίζουν ακόμη και τα 50.000 ευρώ
τον μήνα για διάστημα 8 μηνών, προκειμένου να καλυφθούν
αντίστοιχου ύψους δόσεις δανείων.
Με άλλα λόγια, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, και εδώ
θα υπάρξει ένα «άτυπο κούρεμα» για τις δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το «Γέφυρα 2»
αφορά σε μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές, ατομικές επιχειρήσεις
και ελεύθερους επιχειρηματίες, που έχουν πληγεί από την
πανδημία και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια. Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν
εξυπηρετούμενες οφειλές όσο και σε επιχειρήσεις που δεν
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Για τους δικαιούχους, η συνεισφορά διαμορφώνεται ως εξής:
• Εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το
1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους
υπόλοιπους 2 μήνες.
• Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης
για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για
τους υπόλοιπους 2 μήνες.
Η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων «Γέφυρα 2» είναι ενεργή από τις 5 Απριλίου, ενώ θα υποβάλλονται αιτήσεις έως 9 Μαΐου 2021.

Θετικό πρόσημο στο ΓΕΜΗ
Σχολιάζοντας την οικονομική κατάσταση του πρώτου τριμήνου του έτους ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης τόνισε
ότι «στις 31 Μαρτίου 2021, παρά την εξαιρετικά δύσκολη
οικονομική συγκυρία οι εγγραφές του πρώτου τριμήνου στο
Μητρώο του ΕΒΕΠ ανήλθαν σε 316 έναντι 269 το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 18%. Οι διαγραφές
περιορίστηκαν εφέτος σε 56 έναντι 95 πέρυσι, σημειώνοντας
το α΄ τρίμηνο μείωση 40%. Το θετικό πρόσημο των 260 νέων
επιχειρήσεων, μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, καταδεικνύεται η
ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και ευελπιστούμε τα καλά
νέα να συνεχισθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την
επιχειρηματική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής του
Πειραιά. Όσον αφορά στην σταδιακή επανεκκίνηση του λιανεμπορίου ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ είπε: «οι πληγές θα αργήσουν
να επουλωθούν, αφού οι απώλειες στο εμπόριο ξεπερνούν τα
10 δισ. ευρώ το δωδεκάμηνο, αλλά τουλάχιστον σταματάει
μια αιμορραγία 350 εκατ. ευρώ εβδομαδιαίως. Θα πρέπει
όλοι να τηρούμε με ευλάβεια όλα τα μέτρα ώστε να μην έχουμε πισωγυρίσματα και όποια επιχείρηση ανοίξει όχι μόνο να
μην ξανακλείσει, αλλά να προχωρήσει σύντομα σε κανονική
λειτουργία».
Τέλος, όσον αφορά στην ανάπλαση της περιοχής «Παπαστράτου» έγινε αναφορά στις προτάσεις που κατέθεσε το επιμελητήριο χάρη στις οποίες αποσοβήθηκαν αστοχίες οι οποίες θα
λειτουργούσαν ανασχετικά για τις επιχειρήσεις της περιοχής
και ειδικότερα για τον ομαλό εφοδιασμό τους. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της υπογειοποίησης των γραμμών του ΗΣΑΠ
από το Νέο Φάληρο έως το λιμάνι, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021
- 2027, ώστε να προχωρήσει.

Ο ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να είναι δίπλα
στους μικρομεσαίους εξέφρασε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, απευθυνόμενος στα μέλη του χθεσινού διοικητικού συμβουλίου του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπως αναφέρεται
σε σημερινή ανακοίνωση του Επιμελητηρίου.
Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, μίλησε για την ανάγκη στήριξης της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και κυρίως των κλάδων
του λιανεμπορίου και του τουρισμού, καθώς έχουν πληγεί
βαρύτατα από τις συνέπειες της πανδημίας. Επίσης εστίασε στην πρόταση που έχει καταθέσει το ΕΕΑ για διαγραφή
οφειλών και αποπληρωμή των υπόλοιπων υποχρεώσεων
σε δόσεις. «Η ύφεση που έφερε η πανδημία έχει πλήξει ανεπανόρθωτα το επιχειρείν και σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει.

Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, προμηθευτές, είναι
αδύνατο να αποπληρωθούν από ανθρώπους που για πολύ
μεγάλο διάστημα δεν είχαν έσοδα από την εργασία τους. Ήδη
το ιδιωτικό χρέος ξεπέρασε τα 242 δισ. ευρώ και συνεχώς αυξάνεται», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηθεοδοσίου.
Ο κ. Σταϊκούρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΕΑ, μίλησε για τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων
που εφαρμόζει η κυβέρνηση, έκανε λόγο για επέκταση του
προγράμματος εστίασης και σε άλλους κλάδους, εκδήλωσε
την πρόθεση του να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων
εστίασης που θα στηριχθεί από το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, άφησε «παράθυρο» βελτίωσης των μέτρων για
ένδυση και υπόδηση, δεσμεύθηκε για περαιτέρω στήριξη των
επαγγελματιών των Σχολών Οδηγών μέσω της Επιστρεπτέας
7, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αυξηθούν οι φορολογικοί συντελε-

στές, και για το θέμα της μείωσης ενοικίων υπογράμμισε ότι η
κυβέρνηση θα δει για πόσο μπορεί να το αντέξει.
Ο υπουργός Οικονομικών παραδέχθηκε ότι η κρίση λόγω του
πανδημίας είναι βαθιά και το έλλειμμα θα είναι μεγαλύτερο,
όπως και το χρέος. Παράλληλα όμως, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και συνολικά για την
πορεία της οικονομίας. Οι λόγοι είναι ότι δεν πλήττεται όλο το
κομμάτι της κοινωνίας, αυξήθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις
κατά 21 δισ. ευρώ -κάτι που όπως εκτίμησε θα βοηθήσει στο
άμεσο μέλλον για την τόνωση της κατανάλωσης-, προέβλεψε ότι ο τουρισμός θα έχει καλύτερη πορεία από πέρσι και
αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο
Ανάκαμψης.
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Εδώ η

δέα σου

ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία.
Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών,
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.
Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες
Θαλάσσια
Παράκτιος
Θαλάσσιες
1 Θαλάσσια
Yδατοκαλλιέργεια 2 Bιοτεχνολογία 3 και Θαλάσσιος 4 Ανανεώσιµες
[Marine Aquaculture (MA)]

και Αλιεία

Μικρής
Κλίµακας [Small Scale

[Marine
Biotechnology]

Τουρισµός

[Coastal and
Maritime Tourism]

Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable
Energy (MRE)]

Θαλάσσια

5 Επιτήρηση
[Maritime
Surveillance]

Fisheries (SSF)]
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Πληροφορίες προς

«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr prototype.tee.gr
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«ΓΚΑΖΙ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ Ε65
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,8

21/04/2021

Στην κυκλοφορία μετά το Πάσχα σχεδιάζεται να δοθούν τα
πρώτα 14,2 χλμ. του νότιου τμήματος του Ε65. Το μικρό
τμήμα, με το οποίο παρακάμπτεται η πόλη της Λαμίας για
όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν προς Καρπενήσι, είναι
σχεδόν έτοιμο. Απαιτείται ωστόσο νομοθετική ρύθμιση
γιατί η σύμβαση παραχώρησης με την εταιρεία Κεντρική
Οδός δεν προβλέπει δυνατότητα τμηματικής παράδοσης
και λειτουργίας του.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υποδομών, η νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά το
Πάσχα. Με δεδομένο ότι το νότιο τμήμα του Ε65 κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο, η ρύθμιση είναι απαραίτητη
όχι μόνο για το τυπικό κομμάτι, αλλά και για να παραδοθεί
νωρίτερα στην Κεντρική Οδό η διαχείριση του επίμαχου
τμήματος. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συμβεί αυτό
πριν από το Πάσχα, ώστε να εξυπηρετηθεί η έξοδος των
εκδρομέων, δεδομένο που πλέον έχει απομακρυνθεί. Να
σημειωθεί ότι αντίστοιχη ρύθμιση είχε γίνει το 2011, ώστε
η Νέα Οδός να αναλάβει νωρίτερα τη λειτουργία των παρακάμψεων Άρτας και Αγρινίου που είχαν κατασκευαστεί
ως δημόσιο έργο.
Εφόσον δοθεί νωρίτερα σε λειτουργία, το τμήμα θα εξυπηρετεί ουσιαστικά μόνο όσους κατευθύνονται στις περιοχές Σταυρού, Λιανοκλαδίου, Σπερχειάδας, Τυμφρηστού
και Καρπενησίου (το χρονικό κέρδος αντιστοιχεί στην
παράκαμψη της πόλης της Λαμίας). Ωστόσο αν κάποιος
επιθυμεί να ταξιδέψει προς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα κ.ο.κ., θα πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί
τη διαδρομή προς Δομοκό. Επιπλέον, στο τμήμα Λαμίας
- Καρπενησίου δεν θα είναι έτοιμος ο κόμβος της Λαμίας
(δηλαδή αν κάποιος μπει κατά λάθος στο νέο τμήμα, θα
μπορεί να κάνει αναστροφή μόνο αφού το διανύσει όλο),
ο σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και το κτίριο της τροχαίας που προβλέπονται στο Λιανοκλάδι, που
θα παραδοθούν μόλις τελειώσουν.
Στο νέο τμήμα του Ε65 οι οδηγοί θα εισέρχονται από Νότο
από τον ημικόμβο ΠΑΘΕ και από Βορρά από τον ημικόμβο
Ανθήλης (δηλαδή πριν και μετά τη Λαμία). Όσον αφορά
τα χαρακτηριστικά του, θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και δεν περιλαμβάνει διόδια (στο
τμήμα Λαμίας - Ξυνιάδας προβλέπεται ένας σταθμός μετά
τον κόμβο Καρπενησίου, στο 17ο χλμ.). Τεχνικά περιλαμβάνει τρεις γέφυρες, εκ των οποίων η μία είναι η γέφυρα
Σπερχειού, 15 άνω και κάτω διαβάσεις (που εξυπηρετούν
την τοπική κυκλοφορία) και διαβάσεις πανίδας.
Ο προϋπολογισμός του έργου (που κατασκευάζεται από

την ΤΕΡΝΑ) είναι 300 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται
από την Ε.Ε. Όταν ολοκληρωθεί, το τμήμα Λαμίας-Ξυνιάδας θα παραχωρηθεί στην Κεντρική Οδό, η οποία θα έχει
την ευθύνη λειτουργίας του, με το κόστος να καλύπτεται
από τα έσοδα των διοδίων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το νότιο τμήμα θα παραδοθεί στο τέλος του
2021 - ωστόσο το πιθανότερο είναι να παραδοθεί μέσα
στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Η κατασκευή του βόρειου
τμήματος, από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία, έχει εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα χρηματοδοτηθεί από
το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΟΛΘ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ 9
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Εντός του έτους αρχίζει το έργο στην 6η προβλήτα Σύνδεση με Σποράδες και νησιά Αιγαίου
Διπλά ήταν τα καλά νέα που κόμισαν ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης -κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκηκαι η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. όσον
αφορά τόσο τη μεγάλη επένδυση στην 6η προβλήτα του
ΟΛΘ όσο και στη σύνδεση της πόλης με τις Σποράδες
αλλά και νησιά του Αιγαίου.
Όπως επισήμανε ο κ. Πλακιωτάκης μετά τη συνάντησή
του με τη διοίκηση του λιμανιού, οι εργασίες για το έργο
στην 6η προβλήτα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του
2021, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες θα αναδειχθεί
ο ανάδοχος, ενώ επίσης εξέφρασε την πεποίθηση ότι το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης μετεξελίσσεται σε σημαντικό
εμπορευματικό κόμβο, όχι μόνο για τα Βαλκάνια, αλλά
και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ιδιαιτέρως σημαντικά οφέλη για την τοπική
και εθνική οικονομία και κοινωνία, αλλά και για τη γεωστρατηγική θέση της πόλης στον παγκόσμιο χάρτη των
μεταφορών.
«Διαπίστωσα για ακόμα μια φορά τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές του λιμένος της
Θεσσαλονίκης, ως αποτέλεσμα του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος των 300 εκατ. ευρώ, που είναι σε
εξέλιξη. Η κυβέρνηση παρακολουθεί και υποστηρίζει το
έργο του ΟΛΘ, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις υποχρεωτικές
επενδύσεις, όπως η προβλήτα 6, αλλά και τις μη υποχρεωτικές, οι οποίες υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ»
τόνισε. Για το ίδιο θέμα ο εκτελεστικός πρόεδρος του
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.) Αθανάσιος Λιάγκος δήλωσε ότι αναμένεται να αναδειχθεί ο
ανάδοχος για το έργο της 6ης προβλήτας πριν από τον
Σεπτέμβριο, αλλά ενδεχομένως και πολύ πιο σύντομα,

ενώ σήμερα βρίσκεται υπό αξιολόγηση η αρτιότητα των
οικονομικών και τεχνικών φακέλων των πέντε υποψήφιων σχημάτων.
Οι επενδύσεις
Οι επιπλέον υποχρεωτικές επενδύσεις, της τάξης των
100 εκατ. ευρώ, που ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με τον
κ. Λιάγκο κατά κύριο λόγο θα αναπτυχθούν σε βάθος
χρόνου και περιλαμβάνουν μηχανολογικό εξοπλισμό,
εκσυγχρονισμό γερανογεφυρών και ηλεκτρονικά συστήματα τρίτης γενιάς, που θα επιτρέψουν στο λιμάνι
να υποδέχεται μεγάλα πλοία κατηγορίας «ultramother
vessels», χωρητικότητας 24.000 TEUs.
Τον υπουργό υπουργό Ναυτιλίας υποδέχθηκαν στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο εκτελεστικός πρόεδρος και
ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος και Φράνκο Κούπολο αντίστοιχα, και το εκτελεστικό
μέλος του διοικητικού συμβουλίου Αρτούρ Νταβιντιάν.
Στη σύσκεψη μετείχαν ακόμα ο γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, η επικεφαλής του Γραφείου του πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου, και ο βουλευτής
Στράτος Σιμόπουλος.
Ακτοπλοϊκά δρομολόγια
Νωρίτερα ο κ. Πλακιωτάκης, σε συναντήσεις που είχε
με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα,
τον υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Σταύρο Καλαφάτη και τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα,
τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη ως μητροπολιτικό κέντρο της
Βορείου Ελλάδος αλλά και των Βαλκανίων συνολικά
πρέπει να έχει κομβικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές
και γνωστοποίησε ότι στον σχεδιασμό του υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η μόνιμη και
σταθερή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Αιγαίο. «Αυτό
-πρόσθεσε ο κ. Πλακιωτάκης-θα συνδυαστεί με τη δρομολόγηση νέων πλοίων, σύμφωνων με τους νέους περιβαλλοντικούς κανόνες και κανονισμούς», ενώ ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα προκηρυχθεί νέα επιδοτούμενη
γραμμή που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις Σποράδες
με γρήγορο πλοίο - επιβατικό οχηματαγωγό.
Για την επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης - Σποράδων ο υπουργός διευκρίνισε ότι αυτή αφορά
τη θερινή περίοδο, από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, με τρία δρομολόγια εβδομαδιαίως, με γρήγορο επιβατικό - οχηματαγωγό πλοίο, ενώ επίσης διαβεβαίωσε ότι στόχος του υπουργείου του είναι η μόνιμη
και σταθερή σύνδεσή της, μέσω πολυετών συμβάσεων

Συνέχεια στη Σελ. 24
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ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και με την ταυτόχρονη
δρομολόγηση νέων πλοίων.
Γενικότερα, δε, όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις,
ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η διασφάλιση της σταθερής
και απρόσκοπτης σύνδεσης ανάμεσα στα νησιά και την
ηπειρωτική Ελλάδα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη
συνέχεια του εθνικού χώρου αλλά και βασική πολιτική
προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Στα πλαίσια αυτά,
ως υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αύξησε το κονδύλι των άγονων γραμμών από τα 90 εκατ.
ευρώ το 2019 στα 138 εκατ. το 2021, επιτυγχάνοντας
με τον τρόπο αυτό την αύξηση των άγονων γραμμών
κατά 24.
Το 2021 ο διαγωνισμός για το λιμάνι του Βόλου
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη τόνισε ότι έχει ήδη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για
το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του λιμένος Ηρακλείου
και μέσα στο 2021 θα ακολουθήσει η αντίστοιχη διαδικασία για εκείνο του Βόλου, ενώ υπενθύμισε ότι ήδη
βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί για τα περιφερειακά λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ηγουμενίτσας.

ΠΑΓΚΑΚΙΑ NEXT GENERATION
ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 44
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Ένα φουτουριστικό σκηνικό βγαλμένο από σενάριο
επιστημονικής φαντασίας έχει στηθεί τις τελευταίες
ημέρες στον Δήμο Αγίας Παρασκευής: έξυπνα ηλιακά
παγκάκια τοποθετήθηκαν στην κεντρική πλατεία της
πόλης προσφέροντας ένα μέρος για ξεκούραση στους
περαστικούς και παράλληλα δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών. Τα παγκάκια διαθέτουν
θύρες USB για τη φόρτιση φορητών συσκευών (κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ), παρέχουν φωτισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας και δωρεάν σύνδεση στο Διαδίκτυο
μέσω WiFi.
Από την πρώτη στιγμή είλκυσαν το ενδιαφέρον των
περαστικών - εξαιτίας και της ιδιαίτερης όψης τους -,
ενώ έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό. «Ηταν μια επιλογή
που θέλαμε να έχει κυρίως διδακτικό χαρακτήρα για
τις νεότερες γενιές, καθώς πιστεύουμε ότι η προστασία
του περιβάλλοντος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
πρέπει να μπουν στην καθημερινότητά μας», λέει στα
«ΝΕΑ» ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων και Πολεοδο-

μίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής Βασίλης Σάρκουλας.
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
«Τα παγκάκια λειτουργούν αποκλειστικά με ηλιακή
ενέργεια, την οποία αποθηκεύουν ώστε να φορτίζονται συσκευές, όπως τάμπλετ ή κινητά τηλέφωνα, τόσο
με ενσύρματο όσο και με ασύρματο τρόπο για όσες
συσκευές το υποστηρίζουν. Το βράδυ παράγουν φωτισμό από την ενέργεια που έχουν αποθηκεύσει κατά
τη διάρκεια της ημέρας, ενώ παράλληλα προσφέρουν
και δωρεάν WiFi. Ολα αυτά επιτυγχάνονται μέσω της
επιφάνειάς τους, η οποία είναι ενδεδυμένη με ηλιακά
πάνελ», εξηγεί ο ίδιος και συνεχίζει: «Έχουν περάσει
περίπου 15 ημέρες από όταν τοποθετήσαμε πιλοτικά
τα δύο πρώτα ηλιακά παγκάκια στην κεντρική πλατεία της πόλης, με την προοπτική να εγκαταστήσουμε
περισσότερα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη είναι
τόσο θετική η ανταπόκριση των πολιτών, που πραγματικά μας αιφνιδίασε, οπότε σκοπεύουμε να τοποθετήσουμε άμεσα ηλιακά παγκάκια και σε άλλες πλατείες».
Αρχικά δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δίσταζαν να καθίσουν σε αυτά καθώς η επιφάνειά τους είναι ενδεδυμένη με ηλιακό πάνελ. Στην πραγματικότητα, όπως
εξηγούν οι ειδικοί, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος
από τη χρήση τους, καθώς τα παγκάκια δεν μπορούν
να αναπτύξουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30 βαθμών Κελσίου. Έτσι, καθίστανται απολύτως λειτουργικά προσφέροντας ξεκούραση καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, ακόμη και τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού.
Τα παγκάκια επελέγησαν κατόπιν διαγωνισμού και το
κόστος αγοράς για καθένα από αυτά κυμαίνεται περίπου στα 4.000 ευρώ. Μεγάλο ερώτημα, όμως, παραμένει το κατά πόσο θα καταφέρουν να «επιβιώσουν»
στον ανοιχτό χώρο, καθώς τα φαινόμενα βανδαλισμού
είναι συχνά στην Ελλάδα.
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
Σε κάθε περίπτωση, όλο και περισσότεροι δήμοι επιχειρούν τεχνολογικά βήματα που επιταχύνουν τη μετάβαση στο μέλλον. Εξυπνα παγκάκια έχουν τοποθετηθεί
από το 2018 σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η
Κηφισιά, το Ηράκλειο, ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, η Καρδίτσα, η Χαλκίδα και η Μύκονος, ενώ
πριν από λίγες ημέρες, σχεδόν ταυτόχρονα με την Αγία
Παρασκευή, παγκάκια νέας τεχνολογίας εγκατέστησε
και το Λιμενικό Ταμείο της Κω στο λιμάνι του νησιού.
Τα έξυπνα παγκάκια έχουν, επίσης, «κατακτήσει» το
εξωτερικό. Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 300
πόλεις του κόσμου διαθέτουν κάποιας μορφής ηλιακό

παγκάκι για ξεκούραση σε δημόσιο χώρο, το οποίο
προσφέρει δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια στους περαστικούς. Όμως η Αθήνα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα:
περίπου 21 1 ημέρες ηλιοφάνεια τον χρόνο...
ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.
Η στροφή προς τις έξυπνες πόλεις είναι, άλλωστε, μια
τάση που ενισχύεται τα τελευταία χρόνια. Όπως εξηγεί
ο αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής, «η αυξανόμενη
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντάσσεται στη
γενικότερη φιλοσοφία του δήμου μας και δεν περιορίζεται στα ηλιακά παγκάκια. Για εμάς είναι μονόδρομος
η συγκεκριμένη επιλογή. Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο
χρονικό διάστημα θα τοποθετήσουμε φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε αρκετά σημεία του δήμου.
Έχει ήδη εκπονηθεί ειδική μελέτη για την εγκατάσταση
58 φορτιστών και πλέον είμαστε σε φάση δημοπράτησης του έργου. Το σχέδιο προβλέπει ειδικές θέσεις
στάθμευσης με φορτιστή, στις οποίες θα μπορεί να
φορτίζει το όχημά του δωρεάν οποιοσδήποτε το επιθυμεί».
Η αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας δεν
αφορά μόνο την Αγία Παρασκευή αλλά και αρκετούς
ακόμη δήμους της χώρας. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της Θεσσαλονίκης,
όπου το φθινόπωρο του 2020 τοποθετήθηκαν οι πρώτες έξυπνες στάσεις λεωφορείου, ελληνικής, μάλιστα,
κατασκευής. Οι συγκεκριμένες στάσεις έχουν ενεργειακή αυτονομία μέσω ειδικών, εύκαμπτων, εκτυπωμένων φωτοβολταϊκών που τοποθετούνται στις οροφές
τους. Οι επιβάτες που περιμένουν στη στάση μπορούν
να φορτίσουν τα κινητά τηλέφωνα ή τα τάμπλετ τους
σε ειδικές θύρες USB, ενώ οι δημοτικές Αρχές μπορούν
να ενσωματώσουν στις στάσεις router για WiFi, προσφέροντας δωρεάν Ιντερνετ, μετεωρολογικό σταθμό
και σύστημα παροχής πληροφοριών για τα δρομολόγια και τα αξιοθέατα της περιοχής.
Όπως όλα δείχνουν, η βόλτα στις πόλεις αποκτά νέα
χαρακτηριστικά. Και γίνεται επωφελής ακόμη και...
ενεργειακά. Κρίσιμο ερώτημα παραμένει το κατά πόσο
θα καταφέρουν να «επιβιώσουν», καθώς τα φαινόμενα βανδαλισμού είναι συχνά στην Ελλάδα
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