NEWSLETTER

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΕΥΧΟΣ 2276

Διαβάστε σήμερα

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03 ΔΕΚΕΜΒΡιΟΥ 2021

ΤΕΚέ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»

Σελ 1 και 3
Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»
-Στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στο σύνδεσμο
https://exoikonomo2021.gov.gr/
-Υποβολή των αιτήσεων για χρονικό διάστημα 50 ημερών από τη
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021
-ΥΠΕΝ: Το νέο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο
αποδοτικό
Σελ 1 και 5
Νέα έργα υποδομών και μεταφορών στην Αττική - Γ. Καραγιάννης:
Προχωράμε με μεγάλα έργα για να κάνουμε την Αθήνα, μια φιλική και
βιώσιμη πόλη - Σε λειτουργία το τραμ στον Πειραιά τις επόμενες ημέρες
Σελ 1 και 6
Βελτίωση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και το
2021 - Πρόκληση τα κόκκινα δάνεια - Τι αναφέρει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ
Σελ 4
Πρόταση Ελλάδας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Ρουμανίας για
μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας
Σελ 7
Υπογραφή σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών - Δρομολογούνται
συνολικά 20 έργα ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων και
άλλων υποδομών υγείας, ύψους 64 εκατ.
Σελ 8
Νέο διαγωνιστικό έργο για την ακτοπλοϊκή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Σελ 9
Η Amazon Web Services ανακοίνωσε μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα - Επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε 30 μεγάλες πόλεις σε
περισσότερες από 21 χώρες
Σελ 10
e-ΕΦΚΑ: Σε ισχύ η ρύθμιση των 72 δόσεων - Ποιους αφορά
Σελ 11, 12
Προς ιστορικό ρεκόρ φέτος οι ελληνικές εξαγωγές - Τι ανέφεραν οι ομιλητές στο ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων
Σελ 13
Ανταγωνιστικές απολαβές προσφέρουν οι ελληνικές startups
Σελ 14
Geoportal: Τι είναι και γιατί αλλάζει τα πάντα για τους επενδυτές
Σελ 15
Οι ελλείψεις εξαρτημάτων ροκανίζουν τα smartphones: Πτώση
7% στις πωλήσεις
Σελ 16
Πρέσβης Ισραήλ: Η Ελλάδα θα είναι ο ευρωπαϊκός κόμβος για την
ενέργεια
Σελ 17
Έσοδα 134 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ απώλεσαν oι χώρες της ΕΕ το 2019
Σελ 18
Η πορεία των έργων υποδομών που εκτελούνται στον δήμο Λαυρεωτικής
Σελ 19
Η Ελλάδα στις 4 χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων
Σελ 20
Έρευνα για την αναπηρία: Προκατάληψη, συμπόνια και αδιαφορία οι κύριες στάσεις σύμφωνα με τους πολίτες
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.

- Στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στο σύνδεσμο https://exoikonomo2021.gov.gr/
- Υποβολή των αιτήσεων για χρονικό διάστημα 50 ημερών από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021
- ΥΠΕΝ: Το νέο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς είναι πιο
κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό
Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα https://exoikonomo2021.
gov.gr ο Οδηγός του «Εξοικονομώ 2021», που περιλαμβάνει
όλες τις πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα ενεργειακής
αναβάθμισης κτιρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.
Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση
τουλάχιστον 50.000 κατοικιών, 38% περισσότερων συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο. Το «Εξοικονομώ 2021» θα
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για την ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το τέλος της δεκαετίας.
Το νέο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προη-

γούμενα, καθώς είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και
πιο αποδοτικό. Μεταξύ των σημαντικότερων διαφορών είναι
η κατάργηση της χρονικής ιεράρχησης των αιτήσεων και η
δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για
ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ θα ληφθεί ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ.
Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια
εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους
παρεμβάσεων.
Αναλυτικά στη σελ 3

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

- Γ. Καραγιάννης: Προχωράμε με μεγάλα έργα για να κάνουμε την Αθήνα, μια φιλική και βιώσιμη πόλη
- Σε λειτουργία το τραμ στον Πειραιά τις επόμενες ημέρες
Στα έργα που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο Λεκανοπέδιο και αναμένεται να αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των πολιτών σε Αττική, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές,
Γιώργος Καραγιάννης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό
σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως
προανήγγειλε ο κ. Καραγιάννης, τις επόμενες ημέρες θα δοθεί
σε λειτουργία το Τραμ, στο τμήμα προς Πειραιά (Νέο Φάληρο
– Κέντρο – Λιμάνι Πειραιά).
«Στον Πειραιά έχουμε ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο σχέδιο. Θα μπει το τραμ σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, ενώ οι
τρεις νέοι σταθμοί του Μετρό, τα Μανιάτικα, ο Πειραιάς και το
Δημοτικό Θέατρο θα δοθούν σε χρήση το καλοκαίρι του 2022,

όπως έχει δεσμευτεί, ο υπουργός Κώστας Καραμανλής. Με την
ολοκλήρωση του έργου, ένας πολίτης θα μπορεί να πάει από το
λιμάνι του Πειραιά στο Αεροδρόμιο σε μόλις 50 λεπτά», είπε.
ΣΤΑΣΥ: Δύο προσφορές για την αναβάθμιση των συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας
του έργου για την αναβάθμιση των συρμών της Γραμμής 1
του Μετρό. Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ΑΕ κατατέθηκαν 2 προσφορές από τις διεθνείς εταιρείες Alstom Transport SA και
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, οι οποίες θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά στις 8 Δεκεμβρίου και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού της ΣΤΑ.
ΣΥ. Αναλυτικά στη σελ 5

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ 2021 - ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
- Τι αναφέρει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ
Το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ),
μαζί με το νέο κύμα αθετήσεων που δύναται να προκύψει
μετά την οριστική απόσυρση των μέτρων στήριξης από την
πανδημία των δανειοληπτών, παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα, τονίζει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιοποίησε χθες η Τράπεζα

της Ελλάδος. Στις σημαντικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες, σύμφωνα με την ΤτΕ, περιλαμβάνονται
η χαμηλή ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, δεδομένης της υψηλής συμμετοχής των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και η περιορισμένη οργανική κερδοφορία.
Αναλυτικά στη σελ 6
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
CLIMATHERM ENERGY 2022
Η διεθνής έκθεση CLIMATHERM ENERGY 2022 θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2022, στο εκθεσιακό
κέντρο Metropolitan Expo.
Μια Επαγγελματική έκθεση για τους τομείς της Θέρμανσης, του
Κλιματισμού, του Εξαερισμού, της Γεωθερμίας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του Φυσικού Αερίου - Υγραερίου, της Βιομηχανικής Ψύξης, της Ηλιακής Ενέργειας, της Ύδρευσης (Μπάνιο - Πισίνα), της Αφαλάτωσης, της Διαχείρισης Αποβλήτων, της
Ενεργειακής Αναβάθμισης Ξενοδοχείων, Κτιρίων και άλλων.
Περισσότερες πληροφορίες : https://climatherm.gr/

Προσεχώς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

4, 5 και 6 Δεκεμβρίου
2021

7η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2021

Yπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας

2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
TMM_CH

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο

12-15 Δεκεμβρίου 2021

12o Digital Συνέδριο InfoCom World CY
οποία, με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, εμφανίζεται έτοιμη να
περάσει σε μια νέα εποχή.
Το Συνέδριο αποτελείται από 4 Θεματικές ενότητες : 1η
“Infrastructures: Connectivity creates value!”, 2η “5G: FutureReady or Steady?”, 3η “Digital Transformation: Developing the
Ecosystem”, 4η “Leaders’ Summit: Seeking the ROI” και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του “online τριήμερου τεχνολογικού
φεστιβάλ” που διοργανώνουν οι εταιρίες Smart Com & Smart
Press στις 7 – 8 – 9 Δεκεμβρίου – Infocom Cyprus – Infocom
Security Cyprus – Security Project Cyprus –αντίστοιχα, διευρύνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό το δυνητικό κοινό παρακολούθησης.
Πληροφορίες: https://infocomcy.com/

Με τίτλο «5G & Fiber Optics: The way that leads Cyprus to
Ιndustry 4.0» επανέρχεται δυναμικά την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου
2021, τo 12o Digital Συνέδριο InfoCom World CY. Στόχος του
φετινού συνεδρίου είναι να καταδείξει τις μεγάλες τεχνολογικές
ανατροπές που φέρνει ο συνδυασμός δυνατοτήτων των δικτύων 5ης Γενιάς και Οπτικών Ινών, καθώς και τις νέες προοπτικές
ανάπτυξης που δημιουργεί.
5G και Οπτικές Ίνες: Τα απαραίτητα συστατικά για να γίνει
ο ψηφιακός μετασχηματισμός από ζητούμενο, δεδομένο. Κλειδί για όλα τα παραπάνω είναι οι ταχύτητες του διαδικτύου και
η διασπορά του, και τα μέσα δεν είναι παρά οι οπτικές ίνες και
το 5G. Δύο συστατικά που είναι απαραίτητα ώστε ο ψηφιακός
μετασχηματισμός να γίνει από ζητούμενο, δεδομένο. Παράλ-

ληλα, αυτός ο συνδυασμός δυνατοτήτων, απελευθερώνει τη
δυνατότητα για ένα τεράστιο φάσμα λύσεων IoT, που μπορούν
να μετασχηματίσουν κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Αυτοί θα είναι και οι κύριοι άξονες στους οποίους θα κινηθεί το
φετινό Infocom Cyprus 2021, φιλοξενώντας διεθνείς παράγοντες του χώρου, σημαντικούς ομιλητές από την Κυπριακή και
την Ελληνική αγορά, εκπροσώπους των κλάδων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, επιχειρηματίες αλλά και παράγοντες
της Πολιτείας, οι οποίοι θα ανταλλάξουν απόψεις και θα συντονίσουν τα σχέδιά τους δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τους
πολίτες και νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις
διαμορφώνοντας το νέο τοπίο της παγκόσμιας οικονομίας, η

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Διεθνή Θερινά Σχολεία «N&N, OE & Nanomedicine» (ISSON22)

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

press@central.tee.gr

Στη Θεσσαλονίκη 2-9 Ιουλίου 2022 θα λάβουν χώρα τα Διεθνή Θερινά Σχολεία πάνω στις Νανoεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες, Οργανικά Ηλεκτρονικά και Νανοϊατρική.
Τα Θερινά Σχολεία ISSON22 θα δώσουν την ευκαιρία σε νέους
ερευνητές και σε αρχάριους επιστήμονες και μηχανικούς να
συμμετάσχουν σε μια σειρά διαλέξεων στους αναδυόμενους
τομείς των Νανοεπιστημών και των Νανοτεχνολογιών.
Φέτος τα ISSON22 χωρίζονται σε τρία συμπληρωματικά σχολεία
που καλύπτουν τους σημαντικούς τομείς στον τομέα N&N: Στο
1ο Σχολείο πάνω στις Νανoεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες θα
εξεταστούν οι τρέχουσες τάσεις και γνώσεις στους τομείς των
ΝΝ γενικά και παράλληλα σε δύο άλλους κύριους τομείς εφαρ-

μογών την Οργανικά Ηλεκτρονικά (2ο σχολείο) και την Νανοϊατρική (3ο Σχολείο).
Επιπλέον, θα συμπεριληφθούν τεχνικές αιχμής, καθώς και επίδειξη-περιήγηση στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις ανάπτυξης
και χαρακτηρισμού υλικών νανοκλίμακας. Κορυφαίοι ειδικοί
από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Βιομηχανία σε
όλο τον κόσμο θα μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους
με τη μορφή παρουσιάσεων -διαλέξεων. Γενικά, το πρόγραμμα
των ISSON22 θα αποτελείται από ολομέλειες και παράλληλες
συνεδρίες προκειμένου οι συμμετέχοντες να καθορίζουν και να
παρακολουθούν τις διαλέξεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.
Πληροφορίες: https://www.nanotexnology.com/index.php/isson

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
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»

- Στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στο σύνδεσμο https://exoikonomo2021.gov.gr/
- Υποβολή των αιτήσεων για χρονικό διάστημα 50 ημερών από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021
- ΥΠΕΝ: Το νέο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό
Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα https://exoikonomo2021.gov.
gr ο Οδηγός του «Εξοικονομώ 2021», που περιλαμβάνει όλες τις
πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.
Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 50.000 κατοικιών, 38% περισσότερων συγκριτικά με τον
προηγούμενο κύκλο. Το «Εξοικονομώ 2021» θα συμβάλλει στην
επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για την ενεργειακή αναβάθμιση 600.000
κτιρίων έως το τέλος της δεκαετίας.
Το νέο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο
αποδοτικό. Μεταξύ των σημαντικότερων διαφορών είναι η κατάργηση της χρονικής ιεράρχησης των αιτήσεων και η δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός
προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά,
ενώ θα ληφθεί ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο,
ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του
προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό
διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, που ορίζεται η
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα είναι ταυτόχρονη για όλη
την Επικράτεια.
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης
με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν
συνολικά κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη
επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62% της συνολικής δαπάνης.
Οι δικαιούχοι
Όπως αναφέρει άρθρο του ertnews.gr απαιτείται το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, που κατατάσσει την κατοικία τους
στην ενεργειακή τάξη με βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά του
ακινήτου, καθώς και ότι ο συνολικός επιλέξιμος προς επιδότηση
προϋπολογισμός των εργασιών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 28.000
ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα
που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.
Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή
κυριότητα) του αιτούντος θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος
αναφοράς του προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και
κατά την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων
δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία:
Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ
των συγκυριών, δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνον ο συγκύριος
που την ιδιοκατοικεί.
Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έτερο πρόσωπο μη συγκύριο, δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε με
εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή

κυριότητα), με τη συναίνεση των υπολοίπων.
Δεν γίνεται δεκτή αίτηση ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικία της
οποίας το εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε μετά τις 31/12/2020
(πρόσφατη απόκτηση ακινήτου).
Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς, η κατοικία ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν ή είναι κενή, δικαίωμα συμμετοχής
στο πρόγραμμα έχει μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.
Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Επιδότηση σε κατοικίες
Στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι
αιτήσεων:
- Αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας.
- Αίτηση πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων
των διαμερισμάτων ως μέρους αίτησης σε πολυκατοικία).
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ.
κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).
Οι προϋποθέσεις
Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί
τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
- Υφίσταται νόμιμα
- Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
- Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
- Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
Οι δαπάνες
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η
Φεβρουαρίου 2020.
Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων
παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό
αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
Μόνον οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του
Α΄ ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το πρόγραμμα και
σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά.
Κατηγορίες παρεμβάσεων
Οι παρεμβάσεις που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή
στο πρόγραμμα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες
κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:
- Αντικατάσταση κουφωμάτων
- Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
- Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
- Σύστημα ZNX με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
- Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση
φωτισμού)
Προβλέπονται δύο τύποι αιτήσεων:
- Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας και

- Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων
των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία).
Ποσά ανά κατηγορία
Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και
διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο
ποσοστό επιχορήγησης ανά εισοδηματική κατηγορία ορίζεται ως
εξής:
- Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000
ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης
είναι 75% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης
είναι 40%.
- Ατομικό εισόδημα 5.000 έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό
10.000 έως 20.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 70% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή
δωρεάν παραχώρησης είναι 40%.
- Ατομικό εισόδημα 10.000 έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό
20.000 έως 30.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 55% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή
δωρεάν παραχώρησης είναι 40%.
- Ατομικό εισόδημα 20.000 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό
30.000 έως 40.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 45% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή
δωρεάν παραχώρησης είναι 40%.
- Ατομικό εισόδημα 30.000 έως 50.000 ευρώ και οικογενειακό
40.000 έως 60.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 40% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή
δωρεάν παραχώρησης είναι 40%.
Διαδικασία υποβολής της αίτησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά
και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του
επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος. Κατά το στάδιο
υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης γίνονται η διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώριση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών,
η λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α’ ΠΕΑ, η υποβολή της
πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών και η
αρχική δήλωση χρηματοδοτικού σχήματος.
Κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων δίνεται το δικαίωμα ακύρωσης και επανυποβολής αίτησης. Μετά το πέρας της περιόδου
υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον
αιτούντα.
Με την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα γίνεται και η λήψη
μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου και υπολογίζεται αυτόματα η
συνολική βαθμολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών
πεδίων της.

ΕΛΠΕ: ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 37,2 ΜΕΓΑΒΑΤ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
Την εξαγορά δυο αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 37,2 MW
και συντελεστή λειτουργίας άνω του 40%, στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια στο πλαίσιο της
στρατηγικής για ανάπτυξη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εταιρία υπέγραψε

δεσμευτικές συμβάσεις για την εξαγορά των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» (ισχύος 18 μεγαβάτ) και «ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε. (19,2 μεγαβάτ). Τα αιολικά
πάρκα βρίσκονται στη Νότια Εύβοια και είναι ήδη σε λειτουργία
από τον Οκτώβριο του 2018 και το Δεκέμβριο του 2019, αντιστοίχως. Το συνολικό τίμημα για το 100% των μετοχών των δύο

εταιρειών, ανέρχεται σε Euro 85 εκατ.
Υπολογίζεται ότι τα δύο πάρκα μπορούν να καλύψουν, με καθαρή ενέργεια, τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες για περίπου 34.000
νοικοκυριά.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΑΛΛΙΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κ. Σκρέκας: Επιβεβλημένη η ανάληψη δράσης σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο για προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
συμμετείχε χθες στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Υπουργών
Ενέργειας, το οποίο συνεδρίασε με βασικό θέμα την εξέλιξη της
διεθνούς ενεργειακής κρίσης και τη λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, οι
υπουργοί της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας, υπέβαλαν κοινή πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Η πρόταση που παρουσίασαν οι πέντε
υπουργοί προβλέπει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου η τιμή
που πληρώνουν οι καταναλωτές να αντανακλά το μέσο κόστος
του ενεργειακού μείγματος και το μέσο κόστος παραγωγής.
Οι πέντε χώρες προτείνουν, επίσης, να ξεκινήσει άμεσα ενδελεχής αξιολόγηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να ληφθούν αποφάσεις για τις μεταρρυθμίσεις που
πρέπει να εφαρμοστούν για την προσαρμογή της αγοράς στον
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά τουλάχιστον 55% το 2030 σε σχέση με το 1990. Σύμφωνα

με την πρόταση, έως το τέλος του 2022 το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας θα λάβει υπόψη τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, προκειμένου να καταλήξει στις βασικές μεταρρυθμίσεις
που θα πρέπει να γίνουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πριν
από το 2025.
Στην κοινή τους πρόταση, τα πέντε κράτη μέλη ζητούν να
γίνουν παρεμβάσεις για τη διόρθωση των στρεβλώσεων που
παρατηρούνται και στην αγορά φυσικού αερίου. Όπως επισημαίνουν, οι υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου μπορούν
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία
της αγοράς και στην αντιστάθμιση ελλείψεων στην παροχή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές. Επιπρόσθετα, τονίζουν
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο
σύστασης ενός κεντρικού μηχανισμού για την προμήθεια φυσικού αερίου, στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τα κράτη
μέλη σε εθελοντική βάση.
Οι υπουργοί Ενέργειας συζήτησαν, επίσης, την αναθεώρηση
των οδηγιών για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προκειμένου
να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους που προβλέπονται στη

δέσμη «Fit for 55».
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας,
δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε αυτή η
πρωτόγνωρη διεθνής ενεργειακή κρίση, είχαμε επισημάνει ότι
απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία
των καταναλωτών. Σήμερα, με τους ομολόγους μου από τη
Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία, καταθέσαμε
κοινή πρόταση για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου, προκειμένου να στηρίξουμε την
κοινωνία απέναντι στις μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας. Σε αυτή την προσπάθεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει
να αναλάβει κεντρικό ρόλο, καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι
πρωτοβουλίες του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά δεν είναι
αρκετές. Η ανάληψη δράσης σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι επιβεβλημένη για να προστατέψουμε τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, αλλά και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που
αποτελεί τον Οδικό Χάρτη για την εκπλήρωση του στόχου της
Ευρώπης να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το
2050».

TO ΑΚΡΙΒΟ ΡΕΥΜΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 40%
Σε τετραπλάσια τιμή σε σύγκριση με πέρυσι πληρώνουν το ρεύμα οι βιομηχανίες μέσης τάσης της χώρας και σε πενταπλάσια το
φυσικό αέριο. Αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών (ΕΒΙΚΕΝ) Αντώνη Κοντολέοντα, έχει
οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής των βιομηχανικών προϊόντων κατά 20% έως και 40%, αναφέρει σε άρθρο της
η «καθημερινή». «Το υπερβάλλον κόστος ρεύματος που πληρώνουμε ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ τον μήνα. Δαπάνη που
αφορά όλες τις βιομηχανίες μέσης τάσης», είπε ο κ. Κοντολέων,
περιγράφοντας τη δεινή κατάσταση της εγχώριας βιομηχανίας,
στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας
με θέμα «Η ενέργεια στην Ελλάδα: Η ενεργειακή κρίση και ο
ρόλος της βιομηχανίας». Ο ίδιος εξήγησε ότι το κόστος αυτό η
βιομηχανία δεν μπορεί να το απορροφήσει, αλλά ούτε και να το
μετακυλήσει στην κατανάλωση γιατί θα χάσει σημαντικά μερίδια αγοράς, ιδίως στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ συνέδεσε το πρόβλημα των υψηλών τιμών ρεύματος και με τη δομή
της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, την οποία περιέγραψε ως
αγορά με έλλειμμα ανταγωνισμού και χωρίς δυνατότητες σύναψης διμερών συμβολαίων και αντιστάθμισης κινδύνου καθώς,

όπως υπογράμμισε, δεν λειτουργεί ουσιαστικά η προθεσμιακή
αγορά ενέργειας. Σε σχέση με το φυσικό αέριο, ζήτησε από το
υπουργείο να παρέμβει, ώστε η βιομηχανία να προμηθευθεί
φθηνό φυσικό αέριο από τον αγωγό TAP.
Για τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών στις βιομηχανικές επιχειρήσεις μίλησε στην ίδια εκδήλωση και ο κ. Νίκος Κεραμίδας, διευθυντής Ευρωπαϊκών και Ρυθμιστικών Θεμάτων της
Mytilineos, μεταφέροντας τις ανησυχίες που εκδηλώνονται
συνολικότερα για τον κίνδυνο αποβιομηχάνισης της Ευρώπης.
Ο κ. Κεραμίδας επέκρινε και τις αποφάσεις της Ε.Ε., οι οποίες,
όπως τόνισε, λαμβάνουν υπόψη τους μονοσήμαντα το κλίμα.
Δεν περιλαμβάνουν τις διαστάσεις της ενεργειακής επάρκειας,
ευελιξίας και ασφάλειας εφοδιασμού, αλλά και την πρόσβαση
σε προσιτές τιμές. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους –και όχι
μόνον– ήδη αποτυπώνεται στις αυξημένες τιμές παραγωγού
στη βιομηχανία, οι οποίες τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατέγραψαν αύξηση 23,5% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του
2020. Η αύξηση σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν
επίσης σημαντική, 3,3%.

Το παραπάνω σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε νέες
ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων, με πολλές βιομηχανίες να δηλώνουν πλέον ότι δεν μπορούν να απορροφούν το σύνολο της
αύξησης του λειτουργικού κόστους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αρτοβιομηχανία «Καραμολέγκος», η οποία έως
τώρα δήλωνε πως δεν έχει προχωρήσει σε ανατιμήσεις.
Σε ανακοίνωσή της στο Χ.Α. επισημαίνει ότι αν και στο επτάμηνο του 2021 είχε πετύχει σταθερή τιμή αγοράς με τους
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τους μήνες Αύγουστο και
Σεπτέμβριο παρατηρήθηκε αύξηση στην τιμή αγοράς σε σχέση
με τους προηγούμενους μήνες που ξεπέρασε το 25%. Από τον
μήνα Οκτώβριο και μετά, οι προβλέψεις για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζουν ραγδαία αύξηση, με τις τιμές να
ξεπερνούν τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ οι συμφωνίες
που διαπραγματεύεται η εταιρεία για τη νέα χρονιά εμφανίζουν
μεγάλες αυξήσεις συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. «Βάσει
των ανωτέρω, η εταιρεία θα προβεί στις ελάχιστα δυνατές ανατιμήσεις των προϊόντων της, έχοντας απορροφήσει σημαντικό
τμήμα του αυξημένου κόστους παραγωγής», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η «Καραμολέγκος».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Γ. Καραγιάννης: Προχωράμε με μεγάλα έργα για να κάνουμε την Αθήνα, μια φιλική και βιώσιμη πόλη- Σε λειτουργία το τραμ στον
Πειραιά τις επόμενες ημέρες.
Στα έργα που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο Λεκανοπέδιο και αναμένεται να αναβαθμίσουν
την καθημερινότητα των πολιτών σε Αττική, αναφέρθηκε ο
υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις
Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, σε συνέντευξή του στον
ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», μεταδίδει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως προανήγγειλε ο κ. Καραγιάννης, τις επόμενες ημέρες θα δοθεί σε λειτουργία το Τραμ, στο τμήμα προς
Πειραιά (Νέο Φάληρο – Κέντρο – Λιμάνι Πειραιά).
«Στον Πειραιά έχουμε ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο
σχέδιο. Θα μπει το τραμ σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες,
ενώ οι τρεις νέοι σταθμοί του Μετρό, τα Μανιάτικα, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Θέατρο θα δοθούν σε χρήση το καλοκαίρι του 2022, όπως έχει δεσμευτεί, ο υπουργός Κώστας
Καραμανλής. Με την ολοκλήρωση του έργου, ένας πολίτης
θα μπορεί να πάει από το λιμάνι του Πειραιά στο Αεροδρόμιο σε μόλις 50 λεπτά», είπε.
Έργα υποδομών στη Δυτική Αττική
Όσον αφορά τα έργα της Δυτικής Αττικής ο κ. Καραγιάννης
επεσήμανε ότι προχωρά το έργο της Υποθαλάσσιας Ζεύξης
Σαλαμίνας – Περάματος και αναμένουμε περιβαλλοντική
αδειοδότηση. Παράλληλα, ετοιμάζεται παρέμβαση και για
τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω και τους τρεις κόμβους
στον Σκαραμαγκά, τα Ναυπηγεία και το Σχιστό. «Έργο και
αυτό στοιχειωμένο. Είχε ξεκινήσει η κατασκευή το 2000 και
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Με αυτές τις παρεμβάσεις που
θα κάνουμε, τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, αναμένεται
να αποσυμφορηθεί η κίνηση στη Λεωφόρο Σχιστού και τη
Λεωφόρο Αθηνών. Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμβου Σκαραμαγκά θα βελτιώσει κατά πολύ την
κυκλοφορία στην Εθνική Οδό», ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Καραγιάννης, «οι παρεμβάσεις
στη Δυτική Αττική δεν σταματούν εδώ, καθώς το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στις αρχές του επόμενου έτους στο διαγωνισμό για την κατασκευή νέου κλάδου
στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο από τα Άνω Λιόσια έως τα
Μέγαρα και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος
του 2022».
Επεκτάσεις του Μετρό
Στη συνέχεια, σημείωσε τη σημασία για τη Δυτική Αττική της
επέκτασης της Γραμμής 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ίλιον».
Θα δημιουργηθούν άλλοι τρεις σταθμοί, στην Παλατιανή, το
Ίλιον και τον Άγιο Νικόλαο. Η επιβατική κίνηση θα ανέρχεται
συνολικά σε επιπλέον 51.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ θα
δημιουργηθούν περίπου 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Έως
τέλος του 2022 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες για τη δημοπράτηση του έργου.
Μιλώντας συνολικά για την πρωτεύουσα, ο υφυπουργός
Υποδομών υπογράμμισε τα πολλαπλά οφέλη της Γραμμής
4 του Μετρό της Αθήνας ως προς την εξυπηρέτηση των
πολιτών, την οικονομία και το περιβάλλον. «Με τη Γραμμή
4 θα έχουμε περίπου 53.000 οχήματα λιγότερα στους δρόμους της Αττικής», είπε, τονίζοντας τη σημασία αυτών των
παρεμβάσεων που γίνονται, ώστε «να κάνουμε την Αθήνα,
την Αττική, τον Πειραιά, τα επόμενα χρόνια, μια πόλη που
να είναι φιλική και βιώσιμη για τους πολίτες».
Σιδηροδρομικά Έργα
Αναφερόμενος στα σιδηροδρομικά έργα ύψους 4 δισ. ο κ.
Καραγιάννης τόνισε: «Εξαρχής επισημάναμε ότι έπρεπε να
συνδεθούν όλα τα λιμάνια με τον σιδηρόδρομο. Η Πάτρα,
η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, το Λαύριο,
και η Ραφήνα».
«Οι επενδυτές που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας το

πρώτο πράγμα που διερευνούν είναι αν υπάρχουν εμπορευματικές μεταφορές. Αν, δηλαδή, μπορούν τα εμπορεύματά τους να έρθουν με τα πλοία στο λιμάνι και με τα τρένα
να μεταφερθούν στα εμπορευματικά κέντρα, στα logistics
centers», είπε ο υφυπουργός Υποδομών και συνέχισε: «Τα
έργα των σιδηροδρόμων ήταν σπασμένα. Στην υποδομή,
στην επιδομή, στη σηματοδότηση και στην ηλεκτροδότηση. Η Κυβέρνησή μας είπε το απλό: Όλα τα έργα, έτοιμα,
παραδομένα από έναν (turn key), με κεντρικό σχεδιασμό.
Αυτός είναι ένας διαφορετικός τρόπος αντίληψης, στο πώς
θα παράγονται πλέον και τα δημόσια έργα και τα σιδηροδρομικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη χώρα μας».
Δεσμευτικές προσφορές για τρία οδικά έργα ΣΔΙΤ
έως τέλος Δεκέμβρη
Ο κ Καραγιάννης, επίσης ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του μήνα
θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για τρία μεγάλα
οδικά έργα ΣΔΙΤ. Πρόκειται για ένα κομμάτι του ΒΟΑΚ, το
Fly Over στη Θεσσαλονίκη και το Καλαμάτα – Ριζόμυλος
– Πύλος – Μεθώνη, ενώ, εντός Δεκεμβρίου θα βγουν σε
διαγωνιστική διαδικασία άλλα 4 δημόσια οδικά έργα. «Αυτή
τη στιγμή έχουμε τους πόρους με το Ταμείο Ανάκαμψης και
δουλειά της κυβέρνησης ήταν να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, με διαφάνεια, ώστε να μπορούν τα χρήματα αυτά
να δοθούν στους ιδιώτες, ώστε να βρει ο κόσμος δουλειά,
ώστε να γίνει καλύτερη η ζωή μας», σημείωσε.
Τέλος, ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα
διοδίων, ώστε ο πολίτης να πληρώνει μόνο για το κομμάτι
που διανύει. «Έχουν προσληφθεί οι χρηματοοικονομικοί
και τεχνικοί σύμβουλοι και είμαστε στο τελικό στάδιο ώστε
να ξεκινήσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία εντός του
2022» είπε.

ΣΤΑΣΥ: ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας
του έργου για την αναβάθμιση των συρμών της Γραμμής 1 του
Μετρό, χωρίς την υποβολή προδικαστικών προσφυγών επί
των όρων του Διαγωνισμού, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ΑΕ κατατέθηκαν 2 προσφορές από
τις διεθνείς εταιρείες Alstom Transport SA και Construcciones
y Auxiliar de Ferrocarriles SA, οι οποίες θα αποσφραγιστούν
ηλεκτρονικά στις 8 Δεκεμβρίου και θα αξιολογηθούν από την
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού της ΣΤΑ.ΣΥ. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα κατακυρώσει με απόφασή του το
Δ.Σ. της ΣΤΑ.ΣΥ.
Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει, στο πλαίσιο των αναλυτι-

κών προδιαγραφών και λειτουργικών απαιτήσεων, να παραδώσει τους 14 συρμούς της 8ης παραλαβής, που μπήκαν στην
κυκλοφορία μεταξύ 1983-1985, πλήρως αναβαθμισμένους και
ικανούς για παραγωγική λειτουργία για τα επόμενα 25 χρόνια
από την ολοκλήρωση της σύμβασης. Ενδεικτικά, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αντικατάσταση παραθύρων,
καθισμάτων, συντήρηση του συστήματος κλιματισμού, τοποθέτηση νέου δαπέδου και πλευρικών τοιχωμάτων, εγκατάσταση φωτισμού LED, νέου κλειστού κυκλώματος καμερών και
οθονών πληροφόρησης κοινού. Παράλληλα, οι συρμοί θα είναι
προσβάσιμοι στα ΑΜΕΑ, ενώ προβλέπεται και η τοποθέτηση
ζωνών ασφαλείας για τα αμαξίδια. Ο εκσυγχρονισμός των 14

συρμών αναμένεται να οδηγήσει στη σημαντική ενίσχυση του
στόλου της Γραμμής 1.
Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται
στους 34 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ωστόσο, η παράδοση των συρμών θα γίνεται τμηματικά,
με τον πρώτο ανακαινισμένο συρμό να παραδίδεται στους 19
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, άλλους 4 στους 25 μήνες, 5 ακόμη στους 30 μήνες και τους εναπομείναντες 4 στους 34
μήνες. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 70 εκατ.
ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 2021 - ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Τι αναφέρει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ
Το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ),
μαζί με το νέο κύμα αθετήσεων που δύναται να προκύψει
μετά την οριστική απόσυρση των μέτρων στήριξης από
την πανδημία των δανειοληπτών, παραμένει η μεγαλύτερη
πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα, τονίζει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιοποίησε χθες
η Τράπεζα της Ελλάδος. Στις σημαντικές προκλήσεις που
έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες, σύμφωνα με την ΤτΕ,
περιλαμβάνονται η χαμηλή ποιότητα των εποπτικών ιδίων
κεφαλαίων, δεδομένης της υψηλής συμμετοχής των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και η περιορισμένη
οργανική κερδοφορία.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Έκθεση σημειώνεται ότι
οι μέχρι τώρα ενέργειες που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ έχουν αναμφισβήτητα συμβάλει σε σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος ΜΕΔ. Εντούτοις, ο λόγος
των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων παραμένει υψηλός
(Ιούνιος 2021: 20,3%). Επιπρόσθετα, η ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων και η διαρθρωτικά χαμηλή κερδοφορία,

καθώς και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική
αλλαγή, αποτελούν μεσοπρόθεσμους κινδύνους.
Όσον αφορά στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος,
η Έκθεση επισημαίνει ότι συνέχισε να βελτιώνεται το 2021οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν αυξηθεί από το
Μάρτιο του 2020 (μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021) κατά
28,6 δισ. ευρώ, γεγονός που αντανακλάται στη σημαντική
αύξηση της αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα σε περίπου
16% του ΑΕΠ, από 6% το 2019. Ωστόσο, η χαμηλή οργανική κερδοφορία και η ανάγκη σχηματισμού αυξημένων
προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο επηρέασαν την
κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζικών ομίλων,
με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio) σε ενοποιημένη
βάση να μειωθεί σε 12,5% τον Ιούνιο του 2021, από 15%
τον Δεκέμβριο του 2020, και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) σε 15% από 16,6%.
Τέλος, για το φλέγον θέμα της χρηματοδότησης της οικονομίας, η Έκθεση αναφέρει ότι η συνέχιση της ανάκαμψης της

ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει την ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και την ενεργό
συμμετοχή του τραπεζικού τομέα. Ως εκ τούτου, η χορήγηση πιστώσεων με επιμερισμό κινδύνου μέσω χαμηλότοκων
δανείων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(Recovery and Resilience Facility - RRF) και παροχής εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτάχυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης
προς την πραγματική οικονομία και στην υλοποίηση των
απαραίτητων επενδύσεων, έτσι ώστε η ελληνική οικονομία
να μπει σε μια τροχιά υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι
τράπεζες, ωστόσο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αξιολογούν τη σχέση απόδοσης-κινδύνου και τη βιωσιμότητα των
επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτούν στο πλαίσιο
της συνετής διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και αναλαμβάνουν. Συνολικά, η χρηματοδότηση θα
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την ύπαρξη αξιόλογων
επενδυτικών σχεδίων με βιώσιμα χαρακτηριστικά.

ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

Ανησυχία για νέα άνοδο του δείκτη τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα
Ρεκόρ δεκαετίας σημειώνει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο καθώς
προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 4,3% από 2,8% τον Οκτώβριο, με μικρή απόκλιση πλέον από τον πληθωρισμό στην
Ευρωζώνη, που εκτιμάται ότι για τον μήνα Νοέμβριο θα διαμορφωθεί σε 4,9%. Η παραπάνω πρόβλεψη για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που μετράει η Eurostat
για λόγους σύγκρισης, εάν επιβεβαιωθεί σημαίνει ρεκόρ δεκαετίας. Τελευταία φορά που ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 4,3% ήταν τον
Μάρτιο του 2011. Αυτός ήταν και ο τελευταίος μήνας από τότε
που ο εν λόγω δείκτης βρέθηκε σε επίπεδα άνω του 4%.
Τα στοιχεία της Eurostat έρχονται να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε τον δείκτη τιμών
καταναλωτή στην Ελλάδα να αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό
σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, αναφέρει η «Καθημερινή». Τούτο φαίνεται τόσο από τη μικρότερη απόκλιση
που υπάρχει πλέον σε σχέση με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη (0,6 ποσοστιαίες μονάδες τον Νοέμβριο έναντι 1,3 ποσοστιαίων μονάδων τον Οκτώβριο, καθώς στην Ελλάδα ήταν

2,8% και στην Ευρωζώνη 4,1%), όσο και από το γεγονός ότι
πλέον η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των τριών
χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.
Η ενέργεια είναι αυτή που βάζει κυρίως «φωτιά» στις τιμές στο
σύνολο της Ευρωζώνης, καθώς σύμφωνα με τη Eurostat οι
ανατιμήσεις στην ομάδα αυτή είναι σε ετήσια βάση 27,4%,
έναντι 23,7% τον Οκτώβριο.
Οι ανατιμήσεις που έχουν ήδη γίνει, καθώς και το γεγονός ότι
αναμένονται και άλλες το επόμενο διάστημα και ειδικά εντός
του α΄ τριμήνου του 2021, ανησυχούν τους Έλληνες καταναλωτές και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Intrum European
Consumer Payment Report 2021, η οποία δημοσιοποιήθηκε
την Τρίτη, οι Έλληνες εμφανίζονται οι πιο ανήσυχοι για τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων στην οικονομική τους κατάσταση,
με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται στο 86%. Ακολουθούν οι
Λετονοί (84%), οι Ρουμάνοι (83%), οι Πολωνοί (82%) και οι
Πορτογάλοι (81%). Η έρευνα της Intrum πραγματοποιήθηκε
σε 24 χώρες.

Η έντονη ανησυχία για την επίδραση των αλλεπάλληλων
ανατιμήσεων στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών
στην Ελλάδα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι
μεγάλο μέρος αυτών δηλώνει ότι έχει μειωθεί το διαθέσιμο
εισόδημα σε σύγκριση με την προ πανδημίας περίοδο, κάτι
που φαίνεται ήδη και στη μη έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών. Πιο συγκεκριμένα, το 51% των καταναλωτών
στην Ελλάδα δήλωσε ότι τον τελευταίο χρόνο καθυστέρησε
να πληρώσει τουλάχιστον έναν λογαριασμό. Πρόκειται για
ποσοστό υψηλότερο κατά 21 μονάδες από τον αντίστοιχο
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, το 45% δήλωσε ότι πως είναι
πιθανό τώρα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά να
μην πληρώσει κάποια δόση οφειλής.
Στην Ελλάδα καταγράφεται το τρίτο υψηλότερο ποσοστό καταναλωτών που δηλώνουν ότι η οικονομική τους ευημερία
είναι σε χειρότερο σημείο τώρα από ό,τι ήταν προ πανδημίας.
Σε χειρότερη κατάσταση βρίσκεται το 47%, με το υψηλότερο
ποσοστό να καταγράφεται στη Ρουμανία (54%) και να ακολουθεί η Πορτογαλία (48%).

6

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Δρομολογούνται συνολικά 20 έργα ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων και άλλων υποδομών υγείας, ύψους 64 εκατ.
Σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίου), υπεγράφη, χθες, στο
υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, παρουσία του υπουργού
Κώστα Καραμανλή, του υφυπουργού Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη και της γενικής γραμματέως Υποδομών Μαρίας-Έλλης
Γεράρδη.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για το πρώτο νοσοκομείο που αναβαθμίζεται, ενώ θα ακολουθήσουν σύντομα άλλα
τέσσερα, στην Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία. Συνολικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, πρόκειται για 20 έργα ενεργειακής
αναβάθμισης νοσοκομείων και άλλων υποδομών υγείας, τα
περισσότερα εξ αυτών στην περιφέρεια, συνολικού προϋπολογισμού 64 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Τη σύμβαση υπέγραψε η διοίκηση της ΚΤΥΠ, o διευθύνων σύμβουλος Αθανάσιος Γιάνναρης, o πρόεδρος Τιμολέων Κατσίπος
και ο Γεώργιος Κωτούλας, διευθύνων σύμβουλος της αναδόχου
εταιρείας «Τομή».
«Το Υπουργείο Υποδομών δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα, όπως
το μετρό, τα σιδηροδρομικά ή οι οδικοί άξονες. Δουλεύουμε εντατικά και για έργα μικρότερου μεγέθους, αλλά εξίσου μεγάλης σημασίας, όπως αυτό το οποίο ξεκινάμε σήμερα: η ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών»
τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών.
Όπως είπε κ. Καραμανλής, είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας για
3 λόγους:
«Πρώτον, γιατί αν κάτι βιώνουμε στην πράξη όλοι μας τα δύο
τελευταία χρόνια, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό στη
ζωή, από την Υγεία. Και τέτοια έργα αναβαθμίζουν ουσιαστικά την
παροχή υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.
Δεύτερον, γιατί το άλλο μεγάλο δίδαγμα των τελευταίων ετών
είναι ότι τώρα έχουμε την τελευταία μας ευκαιρία να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Και βασικό κλειδί για να το επιτύχουμε αυτό είναι η ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων μας.
Και τρίτον, γιατί αυτό το έργο γίνεται μεν σε μια μεγάλη πόλη
όπως είναι η Πάτρα, όμως ξεφεύγει από το γνωστό δίπολο Αθήνα-Θεσσαλονίκη που είχαμε συνηθίσει να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής των κυβερνήσεων και των κονδυλίων.
Συνεπώς, με προϋπολογισμό περίπου 6,5 εκατ. ευρώ, μιλάμε για
ένα έργο που μας βοηθά σε όλους τους στόχους: προστασία της

υγείας, αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, ενίσχυση της περιφέρειας, βελτίωση της καθημερινότητας» επισήμανε ο υπουργός.
Περαιτέρω σημείωσε ότι η αναβάθμιση του Νοσοκομείου του
Ρίου αποτελεί κομμάτι ενός συνολικού πλάνου ανάλογων έργων,
«που μειώνουν δραστικά το ενεργειακό μας αποτύπωμα, αλλά
ταυτόχρονα αφήνουν και ισχυρό θετικό αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή των πολιτών».
«Το πρώτο από τα 20 αυτά έργα για το οποίο υπογράφεται
σύμβαση είναι το σημερινό, αλλά και στα υπόλοιπα οι διαδικασίες
προχωρούν με ταχύτητα. Ευχαριστώ ασφαλώς και το υπουργείο
Υγείας για την άψογη συνεργασία. Και είμαι βέβαιος, ότι η ΚΤΥΠ ΑΕ
και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που υπογράφουν τη σύμβαση,
θα προχωρήσουν το έργο γρήγορα και αποτελεσματικά» κατέληξε ο κ. Καραμανλής.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης σημείωσε ότι η αναβάθμιση υποδομής υγείας για το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών περνά σε φάση
υλοποίησης. Εξέφρασε την ικανοποίησή του «γιατί βλέπουμε να
αποδίδει καρπούς, η πολιτική που έχουμε χαράξει στο υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών με την καθοδήγηση του υπουργού
Κώστα Καραμανλή και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που το
σύστημα υγείας της χώρας δέχεται μία ισχυρή πίεση και εμείς είμαστε εδώ για να συνδράμουμε στο πεδίο αρμοδιότητάς μας, τις
υποδομές» και σημείωσε: «Με σταθερά και προσεκτικά βήματα,
υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, τηρώντας τις δεσμεύσεις μας ότι
θα είμαστε δίπλα στον πολίτη της χώρας, με μικρά και μεγάλα έργα
που θα έχουν κοινωνικό πρόσημο, προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες και θα συμβάλλουν στον περιορισμό της κλιματικής
αλλαγής με το φιλοπεριβαλλοντικό τους αποτύπωμα».
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης επισήμανε πόσο σημαντικό είναι «εν μέσω της κρίσης της πανδημίας να
αναβαθμίζονται οι δομές Υγείας» και προσέθεσε: «Είμαστε εδώ για
την υπογραφή μιας σύμβασης ενός έργου που έρχεται πολύ ταλαιπωρημένο! Και θα υλοποιηθεί με την καθοδήγηση του υπουργείου και της ΚΤΥΠ που ήρθαν να λύσουν προβλήματα και με
χρηματοδότηση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας πλέον να πάρει σάρκα
και οστά. Κάτι τέτοιο κάνει τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας πιο
αισιόδοξους και πολύ πιο ασφαλείς».
Ο διευθύνων της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης ανέφερε ότι
«η ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, συντελείται σε αγαστή συνεργασία με την

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τον περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη και
τη δοίκηση του Νοσοκομείου», χαρακτήρισε «γιγαντιαίο έργο» το
πρότζεκτ για την ενεργειακή αναβάθμιση των 20 νοσοκομείων,
ένα έργο που, όπως τόνισε «θα αλλάξει την εικόνα της δημόσιας
υγείας στη χώρα».
Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν επίσης ο
υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Κατσανιώτης και οι βουλευτές Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Άγγελος
Τσιγκρής και Ιάσων Φωτήλας.
Στοιχεία του έργου:
Το έργο προβλέπει την αναβάθμιση τεσσάρων κτιρίων του Νοσοκομείου. Ειδικότερα:
Οικοδομικές εργασίες
- Κατασκευή θερμοπρόσοψης στις εξωτερικές επιφάνειες των
θερμαινόμενων χώρων και αντιρηγματικού σοβά στις υπόλοιπες
επιφάνειες του κατακόρυφου κελύφους τριών κτιρίων.
- Αντικατάσταση της στεγάνωσης και προσθήκης θερμομόνωσης στα δώματα δύο κτιρίων Β και C.
- Αντικατάσταση του συνόλου των εξωτερικών πεπαλαιωμένων
κουφωμάτων τριών κτιρίων από σύγχρονα με θερμομονωτικές
ιδιότητες.
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
- Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/κλιματισμού τριών κτιρίων.
- Ηλιοθερμικό συγκρότημα με 550 τ.μ. ηλιακών συλλεκτών και
8 θερμοδοχείων νερού χωρητικότητας 5.000 έκαστο ήτοι 40.000
λίτρων και διασύνδεση αυτών με τις αντλίες θερμότητας ως συμπληρωματική πηγή.
- Αντικατάσταση και αναβάθμιση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων σε τρία κτίρια.
- Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με LED σε τρία κτίρια.
- Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης κτιρίων και τοποθέτηση
ρυθμιστών στροφών στους κυκλοφορητές νερού ψύξεως/θερμάνσεως.
- Νέος ατμολέβητας δυναμικότητας 8 τόνων ατμού/h
- Αντλία θερμότητας ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση
Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται η εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου και ενεργειακής επιθεώρησης μετά
το πέρας των παρεμβάσεων, καθώς και η εκπόνηση μελέτης οργάνωσης και πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης κατά ISO
50001, από διαπιστευμένο φορέα.

LAMDA DEVELOPMENT: ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Το ρόλο του Chief Infrastructure & Controls Officer στην
Lamda Development που έχει αναλάβει το μεγαλύτερο έργο
αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, το Ελληνικό, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αναλαμβάνει Δημήτρης Κίτσιος, Πολιτικός Μηχανικός, όπως ανακοινώθηκε χθες.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Κίτσιος διαθέτει εικοσαετή
εμπειρία σε Development και Project Μanagement μεγάλων
έργων σε αντίστοιχες εταιρείες στην Ασία, Μέση Ανατολή

και Αμερική. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών σε
Construction Engineering and Management από το πανεπιστήμιο του Stanford. Ο κ. Κίτσιος αναλαμβάνει καθήκοντα
στα μέσα Ιανουαρίου 2022.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ. Δημήτρης Ζωντανός αφήνει τον ρόλο του Chief Construction and Planning
Officer και συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο του Ελληνικού,
αναλαμβάνοντας ρόλο Συμβούλου στον CEO και αξιοποιώ-

ντας περαιτέρω από αυτήν την θέση την πολύχρονη εμπειρία
του. O κ. Ζήσιμος Δανηλάτος, Chief Development Officer αποχώρησε από την Εταιρεία την 30.11.21 μετά από 19 χρόνια
πολύτιμης συνεισφοράς, ιδιαίτερα στο έργο του Ελληνικού.
Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει την οργάνωσή της, προχωρώντας δυναμικά στην υλοποίηση του
έργου του Ελληνικού.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ
To νέο διαγωνιστικό έργο, που αφορά τη θαλάσσια ακτοπλοϊκή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που αναμένεται να ξεκινήσει
άνοιξη προς καλοκαίρι του 2022 και θα περιλαμβάνει επιδότηση 5,5 εκατ. ευρώ το χρόνο για 22 δρομολόγια μετ’ επιστροφής,
παρουσίασε χθες σε στελέχη ακτοπλοϊκών εταιρειών και δημοσιογράφους, σε ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Λιμένος
Πειραιώς, ο υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Βασίλειος
Δημητριάδης αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο ανάδοχος που
αναμένεται να επιλεγεί, θα μπορεί να λαμβάνει την επιδότηση
για τρία συναπτά έτη, με επέκτασή της ανάλογα με την αύξηση
του αριθμού των επιβατών, ενώ θα μπορεί να ξεκινά την εκτέλεση των δρομολογίων από τις εορτές του Πάσχα, πιθανότατα
Απρίλιο-Μάιο και να εκτελεί στη συνέχεια 22 δρομολόγια μετ’
επιστροφής σε εβδομαδιαία βάση όλο το καλοκαίρι.
«Αυτή η περίοδος έχει και τη μεγαλύτερη ζήτηση από επιβάτες και τουρίστες, ενώ το πλοίο που θα εκτελεί το συγκεκριμένο
δρομολόγιο θα μπορεί να προσεγγίζει τον Βασικό Τερματικό
Κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά και στην Κύπρο το λιμάνι
της Λεμεσού, είτε της Λάρνακας είτε και τα δύο» τόνισε ο κ. Δημητριάδης.
Ανέφερε ότι «για την κυπριακή κυβέρνηση η ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα άκρως σημαντικό εγχείρημα
και υπάρχει και ενδιαφέρον και από την ελληνική πλευρά και
από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη

Πλακιωτάκη» ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι «το εγχείρημα
αυτή τη φορά θα πετύχει».
Ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει εδώ και χρόνια προσπάθειες με τη στήριξη της ελληνικής
κυβέρνησης για τη λειτουργία της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής
σύνδεσης που πάνω από 21 χρόνια έχει να λειτουργήσει.
Πρόσθεσε εξάλλου ότι η νέα γραμμή, πέρα από τη σημασιολογική έννοια, έχει προσφέρει στον Κύπριο και Έλληνα πολίτη
εναλλακτική συνδεσιμότητα, καθώς το νησί συνδέεται με τις
υπόλοιπες χώρες μόνο αεροπορικώς.
Τόνισε επίσης ότι η κυπριακή κυβέρνηση, με αμιγώς εθνικούς
πόρους, απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου
να εξασφαλίσει την επιδότηση για τη συγκεκριμένη επαναλειτουργία αυτής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης.
Ήδη, ανέφερε ότι το Ισραήλ αλλά και πολλές Ενώσεις Μοτοσικλετιστών, Συλλόγων και Ομίλων από την Κύπρο την Ελλάδα
και την Ευρώπη, έχουν ενδιαφερθεί για τη λειτουργία της.
Να σημειωθεί ότι στους όρους του διαγωνισμού στην ακτοπλοϊκή σύνδεση δεν θα υπάρχει επιλογή για ενδιάμεσο σταθμό
σε ελληνικό νησί, ωστόσο προνοείται ρητά στα Διαγωνιστικά
Έγγραφα ότι ο Επιτυχών Προσφοροδότης μπορεί να επιλέξει
να επεκτείνει το ταξίδι Κύπρου-Ελλάδας σε τρίτη γειτονική χώρα
(ταξίδι που δεν θα λάβει επιδότηση) όπως το Ισραήλ η άλλες
χώρες εκτός από την Τουρκία.
Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον

θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τις προσφορές τους έως τις 28
Ιανουαρίου του 2002 ενώ οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται
αναρτημένοι στη σελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου.
Σημαντικό στοιχείο του νέου διαγωνισμού είναι ότι η ανάδοχη ακτοπλοϊκή εταιρεία που θα επιλεγεί θα μπορεί να λαμβάνει
τα χρήματα τη επιδότησης σε μηνιαία βάση και όχι κάθε τρείς
μήνες όπως ήταν ως προϋπόθεση στον διαγωνισμό του 2020.
Η ελάχιστη μεταφορική ικανότητα του πλοίου είναι να μπορεί
να εξυπηρετεί τουλάχιστον 100 επιβάτες και 60 άτομα σε καμπίνες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαγωνισμού, κριτήριο κατακύρωσης της προσφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή (100%).
Τα ελάχιστα ποιοτικά κριτήρια προνοούνται ως προ-απαιτούμενα στα Διαγωνιστικά Έγγραφα για τη συμμετοχή στον
Διαγωνισμό.
Το κριτήριο για σημαία ΕΕ/ΕΟΧ του πλοίου πρέπει να πληρείται
πριν από την έναρξη της λειτουργίας της υπηρεσίας και όχι απαραίτητα κατά την υποβολή της προσφοράς.
Ο επιτυχών προσφοροδότης μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει το αρχικό πλοίο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
νοουμένου ότι:
-το πλοίο για αντικατάσταση πληροί ή υπερβαίνει τις ελάχιστες
προδιαγραφές του πλοίου.
-η προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής λαμβάνεται
μετά από επιτυχή επιθεώρηση του πλοίου.

ΟΛΘ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLOCKCHAIN
Τον τίτλο του πρώτου ελληνικού λιμανιού, που υιοθετεί την
επαναστατική τεχνολογία του blockchain, εξασφάλισε αυτό
της Θεσσαλονίκης, αποκτώντας «ορατότητα» στην κίνηση των
εμπορευματοκιβωτίων και στην εφοδιαστική αλυσίδα δεκάδων
λιμένων και τερματικών σταθμών ανά τον κόσμο, με προοπτική
για βελτιωμένη διαχείριση πόρων και ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Αναλυτικότερα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Οργανισμός
Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) γίνεται μέρος της ψηφιακής
πλατφόρμας εφοδιαστικής «TradeLens», που υποστηρίζεται
από πέντε από τις έξι μεγαλύτερες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών παγκοσμίως.
«Καθώς η ΟΛΘ Α.Ε. είναι η κύρια θαλάσσια πύλη προς τη Νοτιοανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η λεπτομερής
ορατότητα των κινήσεων των εμπορευματοκιβωτίων καθίσταται πολύ σημαντικός παράγοντας. Η πλατφόρμα TradeLens
προωθεί την αποτελεσματική, διαφανή και ασφαλή ανταλλαγή
πληροφοριών, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της
εμπιστοσύνης στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Παρέχει

ορατότητα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και βασίζεται σε πληθώρα πληροφοριών από τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ενσωματώσεων με περισσότερα από
180 λιμάνια και τερματικούς σταθμούς, περισσότερων από 15
τελωνειακές αρχές σε όλο τον κόσμο και έναν αυξανόμενο αριθμό παρόχων συνδυασμένων μεταφορών» υπογραμμίζεται σε
ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ.
Η ενσωμάτωση της ΟΛΘ Α.Ε. στην πλατφόρμα TradeLens,
βελτιώνει σημαντικά τη διαχείριση των πόρων και του χώρου
εναπόθεσης εμπορευματοκιβωτίων, αξιοποιώντας νωρίτερα
παρεχόμενες πληροφορίες από συνεργάτες, ενώ απλοποιεί και
μειώνει το κόστος σύνδεσης με την κάθε επιμέρους ναυτιλιακή
γραμμή και την ευρύτερη λιμενική κοινότητα. Η μετατροπή των
χειροκίνητων, γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διοικητικών
διαδικασιών σε ψηφιακές διαδικασίες βελτιστοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ΟΛΘ Α.Ε. και τα
συνδεδεμένα με αυτήν οικοσυστήματα.
«Η χρήση της πλατφόρμας TradeLens συμβάλλει στην αύξηση

της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, μέσω της καλύτερης
ορατότητας των ροών εμπορευματοκιβωτίων με πολλαπλούς
τρόπους μεταφοράς, ενώ παράλληλα βελτιώνει τον αντίκτυπο
στην κλιματική αλλαγή. Η ένταξη στην πλατφόρμα TradeLens
είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά για την ΟΛΘ Α.Ε, ώστε να ηγηθεί της αλλαγής στον κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών
στην Ελλάδα, πρωτοπορώντας στην ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» επισήμανε ο
εκτελεστικός πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε, Θάνος Λιάγκος.
Ο Thomas Sproat, ανώτερος διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου
της TradeLens, δήλωσε «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσθέσαμε την ΟΛΘ Α.Ε στο οικοσύστημα TradeLens, καθώς έχουμε
έναν σημαντικό εταίρο στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη για την παροχή αποτελεσματικής διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, από την αρχή μέχρι το τέλος, βοηθώντας
έτσι τους κοινούς μας πελάτες να μειώσουν το συνολικό κόστος
εφοδιαστικής (αλυσίδας)».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η AMAZON WEB SERVICES ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε 30 μεγάλες πόλεις σε περισσότερες από 21 χώρες
Η Amazon Web Services θα επεκτείνει τις δραστηριότητες της
σε περισσότερες από 30 μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο και
ανακοινώνει πως μεταξύ των χωρών στις οποίες θα εγκαινιάσει «τις 30 νέες Τοπικές Ζώνες» συμπεριλαμβάνεται και η
Ελλάδα, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο twitter.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ανάρτηση υπογραμμίζεται
ακόμη πως οι «Τοπικές Ζώνες στρατηγικά τοποθετημένες σε
μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, επιτρέπουν στους τελικούς
χρήστες να τρέξουν προγράμματα υψηλών απαιτήσεων χωρίς χρονική καθυστέρηση».
«Θα εγκαινιάσουμε περισσότερες από 30 νέες Τοπικές Ζώνες
AWS σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι νέες Τοπικές ζώνες AWS θα είναι διαθέσιμες από το 2022 σε περισσότερες από 21 χώρες, όπως η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Αυ-

στρία, το Βέλγιο, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Χιλή, η Κολομβία,
η Τσεχία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ινδία,
η Κένυα, η Ολλανδία, η Νορβηγία, οι Φιλιππίνες, η Πολωνία, η
Πορτογαλία και η Νότια Αφρική, και θα συνδεθούν με 16 Τοπικές Ζώνες σε όλες τις ΗΠΑ, βοηθώντας σας να εξυπηρετείτε
τους τελικούς χρήστες σε όλο τον κόσμο με ακόμη μικρότερη
χρονική καθυστέρηση».
Η Amazon Web Services (AWS) είναι η πιο ολοκληρωμένη
και ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα cloud στον κόσμο,
που προσφέρει περισσότερες από 200 πλήρεις υπηρεσίες
από κέντρα δεδομένων παγκοσμίως. Εκατομμύρια πελάτες
- συμπεριλαμβανομένων των ταχύτερα αναπτυσσόμενων
νεοφυών εταιριών, των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και των
κορυφαίων κρατικών φορέων - χρησιμοποιούν το AWS για

να μειώσουν το κόστος, να γίνουν πιο ευέλικτοι και να καινοτομούν πιο γρήγορα.
Συνάντηση του πρωθυπουργού με στελέχη της εταιρείας
σήμερα
Συνάντηση με στελέχη της Amazon Web Services, με αντικείμενο τη μεγάλη επένδυση της εταιρείας στη χώρα μας,
σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Amazon Web Services
στις ΗΠΑ, θα έχει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 9:30 το πρωί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη
σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υπουργοί Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΤ REGIONAL SERVICE CENTER ΤΟΥ TÜV AUSTRIA GROUP
Η TÜV AUSTRIA Hellas, οργανισμός επιθεώρησης, πιστοποίησης και τεχνικών ελέγχων, εγκαινίασε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου το νέο υπερσύγχρονο IT Regional Service Center του TÜV
AUSTRIA Group. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας
και προσθέτει ότι η σημαντική αυτή επένδυση στην Ελλάδα,
περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός καινοτόμου technological
hub που θα εξυπηρετεί τις συνολικές ανάγκες του ομίλου και
ανοίγει δεκάδες θέσεις εργασίας εντός του 2022.
Τα εγκαίνια του IT Regional Service Center, μεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ, πραγματοποιήθηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον Ιωάννη Καλλιά, διευθύνοντα σύμβουλο της TÜV AUSTRIA Hellas και Executive
Business Director Business Assurance του TÜV AUSTRIA
Group.
Όπως αναφέρεται, το IT Regional Service Center θα προσφέρει σε όλες τις εταιρείες του ομίλου ένα ευρύ φάσμα υπηρε-

σιών, μεταξύ των οποίων το International Service Desk -1st
level support, IT Support, με υπηρεσίες σε Αγγλικά και Γερμανικά, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες 2nd level support
για International PROGRESS ERP Application, PROGRESS ERP
(Java) Developers, SAP BI, SharePoint experts, TAMI experts,
κ.ά.
Ο κ. Καλλιάς, από την πλευρά του, ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερη
τιμή και ευθύνη για εμάς, η επιλογή της Ελλάδας από το TÜV
AUSTRIA Group ως κόμβο σύνδεσης υψηλής τεχνολογίας για
την ευρύτερη περιοχή αλλά και για τις ανάγκες υποστήριξης
του ομίλου συνολικά. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση
που αποτελεί το πρώτο βήμα για τον διπλασιασμό της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας στην Ελλάδα τα επόμενα
5 χρόνια, η οποία και θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες
υψηλά αμειβόμενες και αποκλειστικής απασχόλησης θέσεις
εργασίας στην υψηλή τεχνολογία, συμβάλλοντας απτά στην

τόνωση της απασχόλησης στη χώρα μας και στην ποθούμενη
ψηφιοποίηση. Στόχος μας να εξελισσόμαστε και να αναπτυσσόμαστε διαρκώς, τόσο σε χαρτοφυλάκια υπηρεσιών, όσο
και στην ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού».
«Η TÜV AUSTRIA Hellas παραμένει προσηλωμένη στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κέντρου καινοτομίας για την υποστήριξη του TÜV AUSTRIA Group, με προφανή την πολλαπλασιαστική αξία της επένδυσης. Τοποθετώντας στον πυρήνα
της φιλοσοφίας της την καινοτομία, η TÜV AUSTRIA Hellas
συνεχίζει διαρκώς να αναπτύσσεται απρόσκοπτα, να παρέχει
state of the art υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε
όλους τους κλάδους της οικονομίας, αποδεικνύοντας ότι η
Πιστοποίηση είναι το εργαλείο για να προχωρήσει μπροστά η
υγιής επιχειρηματικότητα της χώρας μας. Η Πιστοποίηση είναι
Πολιτισμός» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 35 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Ο όμιλος TITAN ανακοίνωσε μέσω της θυγατρικής του, Titan
America LLC, μια νέα επένδυση ύψους 35 εκατ. δολαρίων για
την κατασκευή θολωτής αποθήκης χωρητικότητας 70.000
τόνων στον σταθμό εισαγωγών Port Tampa Bay, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Η επένδυση θα αναβαθμίσει την εισαγωγική
δυναμικότητα του Τιτάνα στις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τη δυνατότητα παροχής τσιμέντου και τσιμεντοειδών
προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στη χώρα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η αναβάθμιση του σταθμού εισαγωγών Port Tampa, γίνεται σε μια εποχή που η αγορά στη
Φλόριντα βρίσκεται σε ταχεία ανάπτυξη και αναμένονται μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών.

Σημειώνεται ότι η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) προβλέπει συνεχή ανάπτυξη και αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου κατά 14,8% στις ΗΠΑ από το 2020 έως το
2024, ποσοστό που δεν περιλαμβάνει τις προοπτικές ανόδου
από το πρόγραμμα επενδύσεων 1 τρισ. δολ. που έχει ανακοινωθεί για τις υποδομές.
Η αναβάθμιση του σταθμού εισαγωγών θα ενισχύσει, επίσης, την ικανότητα παράδοσης εισαγόμενων τσιμεντοειδών
προϊόντων με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης
στις ΗΠΑ και τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του
Ομίλου για ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα. Με εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου στις αρχές του
2023, η αναβάθμιση του σταθμού προστίθεται και σε άλλες

πρόσφατες επενδύσεις στο εργοστάσιο τσιμέντου Pennsuco
του Τιτάνα στο Μέντλεϊ της Φλόριντα. Οι επενδύσεις αυτές,
οι οποίες υπερβαίνουν τα 20 εκ. δολ., περιλαμβάνουν έργα
όπως η κατασκευή μονάδας μηχανικής επεξεργασίας εναλλακτικών - δευτερογενών καυσίμων, αλλά και υποδομών
χρήσης φυσικού αερίου. Συνδυαστικά, θα καταστήσουν
δυνατή τη σταδιακή υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων
με εναλλακτικά καύσιμα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα,
μειώνοντας σημαντικά τόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
του εργοστασίου όσο και τον όγκο των δημοτικών απορριμμάτων προς ταφή.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
E-ΕΦΚΑ: ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 72 ΔΟΣΕΩΝ - ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Σε ισχύ τέθηκε από χθες Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021, η νέα ρύθμιση για τους πληγέντες από την πανδημία ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η οποία επιτρέπει τον διακανονισμό των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις,
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η ρύθμιση αφορά
οφειλές που δημιουργήθηκαν, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού
εντός της χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου
2021, με την προϋπόθεση να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και
να έχουν διαβιβαστεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-

λών (ΚΕΑΟ).
Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού
των οφειλών για 767.645 μη μισθωτούς για το χρονικό διάστημα
από 01.01.2020 έως 30.09.2021, η ένταξη των οποίων στο ΚΕΑΟ
ξεκίνησε επίσης από 01.12.2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
οι οφειλές Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2020, που
είχαν τεθεί σε αναστολή είσπραξης, δεν εντάσσονται στην εν λόγω
ρύθμιση, καθώς δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες. Η περίοδος
αναστολής είσπραξης αυτών των οφειλών λήγει στις 31/12/2021.
«Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από την ύπαρξη τρεχου-

σών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του
ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός
ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με τη
συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους
οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων», επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ.
Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται, μέχρι την
31η Ιανουαρίου 2022, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ. Για
οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από την πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται
στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό
ραντεβού μέσα από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

ΕΦΚΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 400 ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, μέσω σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο
του υπουργείου Εργασίας για την Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Είναι ενδεικτικό ότι ο Φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα,
συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, με τουλάχιστον το 20% των ακινήτων αυτών, παρότι μεγάλης αξίας, να
μένουν τελείως αναξιοποίητα, αναφέρει το moneyreview.gr.
Μέσω της σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού θα μπορέσει να γίνει αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, ενώ θα γίνει διαχωρισμός των ακινήτων για ιδιόχρηση και για αξιοποίηση.
Η εταιρεία θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και
δυνατότητα αξιοποίησης των καλών πρακτικών του ιδιωτικού
τομέα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα
διαθέτει.
Ο στόχος
Ο στόχος της αξιοποίησης των ακινήτων είναι διττός. Από τη

μία πλευρά ο ΕΦΚΑ αξιοποιώντας τα ακίνητα θα προσπαθήσει
να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του σε ιδιόκτητα κτίρια. Με αυτό
τον τρόπο θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας καθώς δεν θα
χρειάζεται να πληρώνει ενοίκια.
Πολλές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του «MR» ο φορέας
πληρώνει 1.000.000 ευρώ μηνιαίως σε ενοίκια που σημαίνει
12.000.000 το χρόνο.
Ένα από τα κτίρια αυτά είναι και αυτό της Κουμουνδούρου, όπου
εκεί θα μπορούσε να στεγαστεί όλος ο οργανισμός και μένει αναξιοποίητο. Έτσι, η στέγαση όλων των υπηρεσιών σε ιδιόκτητα
κτίρια του ΕΦΚΑ θα μείωνε τα έξοδα του Εθνικού Ασφαλιστικού
Φορέα. Από την άλλη πλευρά η αξιοποίηση των ακινήτων και η
ενοικίαση τους σε εταιρείες θα μπορούσε να φέρει νέα έσοδα στα
ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να μην εξαρτώνται μόνο από την κρατική χρηματοδότηση και από τις εισφορές των ασφαλισμένων.
Η νέα εταιρεία ειδικού σκοπού που θα συσταθεί θα εκπονήσει
αρχικά μελέτες για το βέλτιστο τρόπο που μπορούν να αξιοποι-

ηθούν τα ακίνητα με στόχο και τα μέγιστα έσοδα.
Οι νέοι διευθυντές
Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εργασίας το νέο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ θα είναι πιο λειτουργικό μειώνοντας
ουσιαστικά τους πολλούς διευθυντές που υπάρχουν στις γενικές
διευθύνσεις με στόχο να μην υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και να διευκολύνεται η γρήγορη λήψη αποφάσεων.
Στόχος είναι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «MR»
σε τρεις τουλάχιστον διευθύνσεις του ΕΦΚΑ όπως αυτή της πληροφορικής, των εισφορών αλλά και της ακίνητης περιουσίας να
τοποθετηθούν στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.
Οι λόγοι είναι πως σε αυτές τις νευραλγικές θέσεις χρειάζονται στελέχη με τεχνογνωσία αλλά και γνώση της αγοράς. Όπως αναφέρουν κύκλοι του ΕΦΚΑ, οι νέοι μισθοί των νέων διευθυντών από
την «αγορά» ναι μεν θα είναι υψηλότεροι για να προσελκύσουν
εξειδικευμένα στελέχη αλλά σε τίποτα δεν θα θυμίζουν του μισθούς ΔΕΗ.

ΟΙ «ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ» ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ
Το «ραντεβού» τους με την εφορία δεν πρέπει να ξεχάσουν
χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έως το τέλος του έτους θα
πρέπει να δηλώσουν ποσά που εισέπραξαν αναδρομικά από
αμοιβές ή συντάξεις ή μετά από διασταυρώσεις διαπιστώθηκε
ότι «ξέχασαν» να δηλώσουν εισοδήματα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία και θέλουν να καλύψουν τεκμήρια αλλά και
κάτοικοι εξωτερικού και κληρονόμοι.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει το naftemporiki.gr, οι παραπάνω
κατηγορίες φορολογουμένων θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις στην εφορία για:
• Εισοδήματα παλαιότερων ετών. Μισθωτοί του ιδιωτικού
τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες
φορολογούμενων οι οποίοι με βάση ηλεκτρονική βεβαίωση
αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2020 αναδρομικά,
ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται, θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο υπόχρεος
εισέρχεται στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE
και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2020. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής

δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό
του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα
τέλη Ιανουαρίου 2022. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ
για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται
ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη
επιστολή ή με κούριερ στη Δ.Ο.Υ.
• Αναδρομικά που διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δηλωθεί. Οι
φορολογούμενοι οι οποίοι μετά από διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ
εντοπίσθηκαν ότι είχαν «ξεχάσει» να δηλώσουν εισοδήματα
παρελθόντων ετών ή τους καταλογίσθηκε φόρος κατ΄ εκτίμηση
και έλαβαν το σχετικό σημείωμα, έχουν τη δυνατότητα έως τις
31 Δεκεμβρίου για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μαζί
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν με βάση τη δήλωση και
τα δικαιολογητικά προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται. Πρόκειται για περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι μετά από ελέγχους της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε
ότι δεν είχαν δηλώσει ποσά που εισέπραξαν από το εξωτερικό.

• Φορολογούμενοι οι οποίοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια
διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να
επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Οι σχετικές
δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος του 2021.
• Κληρονόμοι. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, οι κληρονόμοι
έχουν περιθώριο για να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία
τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το
2020. Επίσης όσοι κληρονόμησαν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά
στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.
• Όσοι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους μετέφεραν
την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
Παράλληλα, στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την απόσυρση συγκεκριμένων μοντέλων ταμειακών μηχανών.
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Τι ανέφεραν οι ομιλητές στο ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων
Προς ιστορικό υψηλό ρεκόρ οδεύουν εφέτος οι ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες επέδειξαν μία εξαιρετική ανθεκτικότητα κατά
την πρωτοφανή κρίση της πανδημίας. Την επισήμανση αυτή
έκανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό στο
ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα
μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας,
τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που απαιτείται αλλά και στην αξιοποίηση
όλων των εργαλείων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Όπως
είπε, προτού λήξει το 2021 φαίνεται πώς πάμε σε ιστορικό ρεκόρ
εξαγωγών των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί η πολύ καλή δουλειά του κ. Μητσοτάκη, που έχει αλλάξει
την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Αναφέρθηκε στο Εθνικό
Σχέδιο Εξωστρέφειας και πρόσθεσε ότι υλοποιείται το όραμα
του πρωθυπουργού, που είναι η Ελλάδα της εξωστρέφειας, η
Ελλάδα, της ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα των εξαγωγών,
η Ελλάδα των επιχειρήσεων που δεν στηρίζονται στο κράτος,
αλλά καταφέρνουν να βγαίνουν έξω και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ξένων καταναλωτών.
Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας υπογράμμισε ότι

«είμαστε υπερήφανοι βλέποντας κάθε μήνα τον δείκτη PMI
να πηγαίνει καλύτερα σε μία τόσο ανταγωνιστική παγκόσμια
αγορά».
Τέλος, υπογράμμισε ότι τα πρωτόγνωρα μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων κατά την κρίση της πανδημίας, δεν θα μπορούσαν να είναι τόσο αποτελεσματικά αν δεν υπήρχε η άψογη
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης.
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας επεσήμανε ότι η πρωτοφανής δοκιμασία, αυτή της
πανδημίας, ανέδειξε την ανάγκη θωράκισης των οικονομιών
παγκοσμίως υπογραμμίζοντας τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εξωστρέφεια.
Όπως είπε, το εξωτερικό εμπόριο μπορεί να καταστεί όχημα όχι
μόνο υπέρβασης της υγειονομικής κρίσης αλλά και δύναμη βιώσιμης ανάπτυξης. Στην Ελλάδα μετά από σχεδόν δύο χρόνια
σκληρής μάχης με την πανδημία και τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία, η χώρα μας βρίσκεται στο
κρίσιμο στάδιο μετάβασης σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης,
πρόσθεσε σημειώνοντας τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους
λόγω της πανδημίας. «Ως κυβέρνηση ‘έχουμε αποδείξει ότι
αντιμετωπίζουμε όλες τις προκλήσεις συντονισμένα» είπε και
έκανε αναφορά στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας,

που ξεπέρασαν τα 40 δις. ευρώ.
Καταφέραμε έτσι να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά
συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πρόσθεσε και αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα των εξαγωγών το
2020 και την εκτόξευσή τους φέτος σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.»
Τέλος, αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση και στηρίζουν την ελληνική οικονομία και ενισχύουν την
εξωστρέφεια, όπως για παράδειγμα οι μειώσεις φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών, η ενίσχυση της σταθερότητας του
τραπεζικού συστήματος, ο εμπλουτισμός του νομικού πλαισίου
παροχής κινήτρων για την υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και ήδη πολλοί διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν
δώσει σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική της
κυβέρνησης.
Η πανδημία κλόνισε τον πλανήτη ανατρέποντας δεδομένα δεκαετιών. Η ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα αναδείχθηκαν σε
κυρίαρχες έννοιες πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας, συμπληρώνοντας
ότι συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας και προχωράμε στην βέλτιστη αξιοποίηση του Ταμείου
Ανάκαμψης, όπου μαζί με τις στοχευμένες πολιτικές θα οδηγήσουν σε έναν νέο παραγωγικό μοντέλο ως κινητήρια δύναμη
της οικονομίας.

Θ. Σκυλακάκης: Καινοτομία Ταμείου Ανάκαμψης - Ενισχύονται δαπάνες marketing και κεφαλαίου κίνησης έως 30%
Στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση
της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.
«Η δική μας η φορολογική πολιτική, από την πρώτη στιγμή,
στηρίζει την εξωστρέφεια, όχι με λόγια, αλλά με έργα», επισήμανε ο κ. Σκυλακάκης, παραθέτοντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις θεαματικές μειώσεις που έκανε η Κυβέρνηση στο
φορολογικό βάρος και στο εργατικό κόστος για τις επιχειρήσεις.
Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως είπε, αφορούν στην ευρύτερη οικονομική πολιτική. Ωστόσο, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα
για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς στο εσωτερικό της χώρας
υφίστανται ένα είδος αθέμιτου ανταγωνισμού στη διεκδίκηση
των παραγωγικών πόρων από την άτυπη οικονομία.
«Κάποιος που είναι στην άτυπη οικονομία δεν εμφανίζει το
100% των εσόδων και έχει τη δυνατότητα να έχει πόρους απασχόλησης και πρώτων υλών, χωρίς να πληρώνει την αντίστοιχη φορολογία ή τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό,
περιορίζει πολύ τη δυνατότητα της εξαγωγικής επιχείρησης να
προσελκύσει στελέχη και εργαζομένους, αλλά και να αγοράσει
πρώτες ύλες, σε χαμηλές τιμές. Και αυξάνει τις τιμές, που υπό
άλλες συνθήκες θα πλήρωνε. Γι’ αυτό και για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις οι μειώσεις που κάνουμε στη φορολογία έχουν πολύ

μεγαλύτερη σημασία από ό,τι γι’ αυτές που είναι στην άτυπη
οικονομία. Διότι οι μεν πληρώνουν, οι δε δεν πληρώνουν. Αυτό
ήθελα να το κάνω ως παρατήρηση, διότι σπανίως λέγεται, αλλά
είναι ένας από τους «ελέφαντες στο δωμάτιο» που εμποδίζουν
την εξωστρέφεια», εξήγησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.
Όπως πρόσθεσε, «και στην επόμενη φάση, κατά την οποία η
αγορά εργασίας δεν θα έχει τα ποσοστά ανεργίας που είχαμε και
θα έχουμε στενότητα στην αγορά εργασίας, η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να παρέχουμε στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις
είναι η συστηματική μάχη την οποία δίνουμε για τον περιορισμό
της άτυπης οικονομίας και τη μετάβαση όσο το δυνατό περισσότερων επιχειρήσεων στην τυπική οικονομία».
Σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει το οικονομικό επιτελείο για τη ενίσχυση της εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, δήλωσε: «Έρχεται η πολύ μεγάλη βοήθεια που
θα δώσουμε στην εξωστρέφεια, με το εργαλείο των δανείων
και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εξωστρέφειας, με τις επιδοτήσεις. Για τις επιδοτήσεις, θα βγουν, στις αρχές του χρόνου,
πολύ μεγάλα προγράμματα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Από αυτά, μπορούν να επωφεληθούν και οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις, προφανώς». Αυτά, αφορούν σε ψηφιακή μετάβαση,
ενεργειακή απόδοση, στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό

κ.λπ. «Έχουμε, λοιπόν, ένα μεγάλο πακέτο επιδοτήσεων που θα
ξεκινήσει», τόνισε.
Ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε πως για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις υπάρχει ειδική μεταχείριση όσον αφορά στα δάνεια
του Ταμείου Ανάκαμψης. «Μία εξαγωγική επιχείρηση είναι
επιλέξιμη για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ακόμη και
όταν το 15% του τζίρου της αφορά σε εξαγωγές. Τότε μπορεί
να λάβει δάνεια μέχρι το 30% της επένδυσης, στο πλαίσιο του
Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν υπερβαίνει το 45% (σ.σ. ο τζίρος
της), δύναται να λάβει για το 50% της επένδυσης, το μέγιστο
δηλαδή ποσοστό δανειοδότησης που μπορεί να πάρει κάποιος
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δάνεια αυτά μπορεί να είναι μέχρι
15 ετών. Είναι δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο, της τάξεως του
0,35% και υπάρχει η δυνατότητα να αθροιστεί αυτή η ενίσχυση, που υποκρύπτει το πολύ χαμηλό επιτόκιο, με οποιαδήποτε
άλλη κρατική ενίσχυση (για παράδειγμα, από τον Αναπτυξιακό
νόμο) μέχρι το μέγιστο του γενικού απαλλακτικού Κανονισμού.
Ταυτόχρονα, δίνουμε ισχυρά κίνητρα στις μικρές και μεσαίες
εξαγωγικές επιχειρήσεις (π.χ. μείωση του φόρου εισοδήματος
που πληρώνουν) να κάνουν συνεργασίες και συγχωνεύσεις. Τα
κίνητρα θα οριστικοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα με
σχετικό νομοσχέδιο».
Συνέχεια στη σελ 12
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Θ. Σκυλακάκης: Καινοτομία Ταμείου Ανάκαμψης - Ενισχύονται δαπάνες marketing και κεφαλαίου κίνησης έως 30%
Συνέχεια από σελ 11
Επιπρόσθετα, ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε σε μία καινοτομία που παρουσιάζουν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.
«Υπάρχει μία μεγάλη καινοτομία, ενώ είναι επενδυτικά δάνεια,
θεωρούν ως εντασσόμενο μέρος στην επένδυση, μέχρι και 30%
του δανείου, τις δαπάνες marketing ή το κεφάλαιο κίνησης.

Αυτό, είναι καινοτόμο και εξόχως αναπτυξιακό. Δεν υπήρχε στα
σχέδια, μέχρι τώρα. Αντιλαμβάνεστε πόσο καθοριστικό είναι
το marketing, όπως και οι συνεργασίες για να μπορέσουμε να
διεισδύσουμε στις ξένες αγορές», σημείωσε ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του δε, εξέφρασε την πεποίθηση
πως το μέλλον θα είναι πολύ θετικό για τις εξαγωγικές επιχειρή-

σεις της χώρας. «Η Ελληνική Κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα σας
με κάθε τρόπο που μπορεί. Και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια,
θα είναι χρόνια που η ελληνική οικονομία θα μπει κυριολεκτικά
σε μία νέα εποχή, με αιχμή κατεξοχήν τις εξαγωγικές μας επιχειρήσεις», κατέληξε.

Κ. Φραγκογιάννης: Οι εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας με τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 8,6%
Τον καθοριστικό ρόλο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με τη Γαλλία στην οικονομική ανάπτυξη της
χώρας μας, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την
Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, στο διαδικτυακό φόρουμ του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εξαγωγέων με θέμα «Εξαγωγές: Δύναμη Ανάπτυξης και Προοπτικής για την Ελλάδα».
Στην ομιλία του, ο κ. Φραγκογιάννης αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας της Ελλάδας με τη Γαλλία,
μία χώρα, όπως είπε, με ακλόνητους δημοκρατικούς θεσμούς,
με σταθερή οικονομία, με διαρκή παρουσία σε όλα τα μεγάλα
φόρουμ και παγκόσμιους οργανισμούς, με ισχυρή στρατιωτική

δύναμη.
Στο πλαίσιο αυτό ο υφυπουργός Εξωτερικών παρουσίασε
ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία για τις διμερείς σχέσεις των
δύο χωρών, με τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών τους να
φτάνει, το 2020, το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 5ετίας,
αγγίζοντας τα 3,9 δισ. ευρώ (αυξημένος κατά 8,6% σε σχέση
με το 2019). Υπογράμμισε δε ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα
πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τη Eurostat, καταγράφει
σταθερά πλεονάσματα στο ισοζύγιο με τη Γαλλία, ενώ ανοδικές
εμφανίζονται και οι εισπράξεις της Ελλάδας από τη Γαλλία.
Ο κ. Φραγκογιάννης παράλληλα επεσήμανε και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον της Γαλλίας για την ελληνική αγορά, με το

απόθεμα γαλλικών άμεσων ξένων επενδύσεων να καταγράφει
αύξηση κατά 15,3% μεταξύ 2018 και 2019, σύμφωνα με τα πιο
πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και 120 θυγατρικές εταιρείες γαλλικών ομίλων και επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φραγκογιάννης μετέφερε το
στόχο της κυβέρνησης για περαιτέρω βελτίωση των ανωτέρω επιδόσεων και σύσφιγξη των εμπορικών δεσμών των δύο
χωρών, μεταξύ άλλων μέσω της μεγαλύτερης διείσδυσης ελληνικών προϊόντων στη γαλλική αγορά και της εδραίωσης της
εμπορικής τους φήμης στο γαλλικό καταναλωτικό κοινό.

Ι. Σμυρλής: Ο στόχος για αύξηση των εξαγωγών από 37% το 2019 σε 48% έως το 2023 δεν είναι ανέφικτος
Τη σημασία του συντονισμού στη χάραξη εξωτερικής, οικονομικής και εμπορικής πολιτικής, τόσο σε διμερές όσο και σε διεθνές επίπεδο, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας,
ανέδειξε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΔΟΣΕ) και
πρόεδρος της Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής στο Ετήσιο
Ψηφιακό Συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Η
θεματική ενότητα στην οποία συμμετείχε ο κ. Σμυρλής είχε τίτλο
«Η συμβολή της οικονομικής διπλωματίας και των επιμελητηρίων στην προώθηση των εξαγωγών» ενώ το συνέδριο είχε
θέμα «Εξαγωγές: Δύναμη Ανάπτυξης και Προοπτικής για την
Ελλάδα».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ομιλία του ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι η ελληνική οικονομία επέδειξε πραγματικά
αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στα νέα δεδομένα που επέβαλε
η πανδημία στην παγκόσμια κοινότητα, θέτοντας σημαντικά

θεμέλια για την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα, όπως είπε, αξιοποίησε πολύ αποτελεσματικά τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις της, ενισχύοντάς τις με νέα εργαλεία και τοποθετήθηκε πιο
δυναμικά, και λόγω της σημαντικής μεταρρύθμισης του ΥΠΕΞ,
στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.
Ειδικότερα για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ο κ. Σμυρλής τόνισε ότι κατάφεραν να αντέξουν κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συγκυρίες, όπως αποδεικνύει και η αξία των εξαγωγών,
η οποία, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσιάζει αύξηση κατά
3,2% για το 2020, ενώ κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου
- Σεπτεμβρίου 2021 η αξία τους είχε περαιτέρω ανοδική πορεία
κατά 19,2%, με αποτέλεσμα ο στόχος της κυβέρνησης για αύξηση των εξαγωγών σε 48% επί του ΑΕΠ έως το 2023, από 37%
του 2019 να μην φαντάζει πλέον ανέφικτος.
Ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, με τη Γενική Γραμματεία ΔΟΣΕ του

ΥΠΕΞ, να αναλαμβάνει το καθήκον να αποτυπώσει με σαφήνεια,
σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο τους νέους στόχους, αλλά και
να ενσωματώσει τις προκλήσεις της οικονομικής διπλωματίας.
Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται συγκληθεί, όπως είπε, στο αμέσως
προσεχές διάστημα το «Εθνικό Συμβούλιο Εξωστρέφειας» που
λειτουργεί υποστηρικτικά στην Enterprise Greece, με στόχο την
περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών και την προσέλκυση νέων
επενδύσεων.
Κλείνοντας, ο κ. Σμυρλής υπογράμμισε τη σημασία της στενής
συνεργασίας κυβέρνησης - Περιφερειών - Φορέων - Επιμελητηρίων - Επιχειρήσεων, μέσω στοχευμένων δράσεων και εργαλείων Οικονομικής Διπλωματίας, καθώς επίσης και το σχεδιασμό σύστασης εντός του 2022 «Γραφείων Εξωστρέφειας», ανά
περιφέρεια σε συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια τα οποία
θα λειτουργούν ως οι αντένες μας σε κάθε περιφέρεια.

αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Σε αυτήν την πορεία συνετέλεσε και η Πολιτεία, που προχώρησε σε μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε των
ΜΜΕ. Η κ. Σακελλαρίδη αναφέρθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της
εξαγωγικής δραστηριότητας και της περαιτέρω ενίσχυσης του

κλάδου.
Έκανε λόγο για ανακατάταξη των εξαγωγών σημειώνοντας ότι
ο οδικός χάρτης των εξαγωγών έχει αλλάξει δραματικά το τελευταίο διάστημα. Με τη Γαλλία να περνά στην πρώτη τετράδα,
την Τουρκία να αναβαθμίζεται σε Νο5 πελάτη της χώρας ενώ
ανέβηκαν οι ΗΠΑ, η Ρουμανία και μια θεαματική αύξηση του
Λιβάνου, που μπήκε στην πρώτη δεκάδα.

Χρ. Σακελλαρίδη: Άνοδος 28% το 9μηνο
Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα
Σακελλαρίδη, στον χαιρετισμό της σημείωσε ότι παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, τις πρωτόγνωρες προκλήσεις και τις
αντιξοότητες οι εξαγωγές είχαν άνοδο.
Οι εξαγωγές, ο ρόλος των οποίων στην οικονομία είναι σημαντική- αυξήθηκαν. Στα στοιχεία του εννεαμήνου έχουμε μία
άνοδο της τάξης του 28%. 28 δις. ευρώ έναντι 22 δις ευρώ το
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ STARTUPS
Ένα ελκυστικό μισθολογικό περιβάλλον αφενός για τους
ίδιους τους εργαζόμενους σε νεοφυείς εταιρείες και αφετέρου
για τους ίδιους τους ιδρυτές startup εταιρειών, αποκτά σταδιακά η Ελλάδα, τονίζει σε άρθρο του το sepe.gr. Από τη μια,
οι εγχώριες startups εξελίσσονται σε εξαιρετικούς εργοδότες,
προσφέροντας ένα ελκυστικό πακέτο οικονομικών παροχών,
με μισθούς, που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί για τα ελληνικά δεδομένα.
Την ίδια στιγμή, οι μισθοί στις ελληνικές νεοφυείς εταιρείες
είναι χαμηλότεροι από άλλες αγορές, άρα πιο ανταγωνιστικοί για startups, που θέλουν να κάνουν μια επένδυση στη
χώρα. “Εν γένει, οι μισθοί στις θέσεις τεχνολογίας είναι αρκετά
ανταγωνιστικοί σε τοπικό επίπεδο και πιστεύουμε ότι είναι ελκυστικοί για ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της
χώρας, συμβάλλοντας περαιτέρω στο αυξημένο ενδιαφέρον
γύρω από τις startups”, διαπιστώνει μελέτη του Marathon VC.
Στο μεταξύ, οι συντάκτες της έρευνας διαπιστώνουν ότι οι
μισθοί είναι χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους σε πιο ανεπτυγμένες αγορές, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό - κατά τους αναλυτές - αποτελεί
σημαντική ευκαιρία για μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και
startups ανά τον κόσμο να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας.
“Πράγματι, η ευκαιρία αυτή αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο από μεγάλους οργανισμούς, για παράδειγμα μέσα
από εξαγορές, όπως η Microsoft με την Softomotive και η
Celonis με την Lenses αναφέρει η μελέτη, που περιλαμβάνει

μισθολογικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το πακέτο
παροχών σε θέσεις τεχνολογίας από 27 εταιρείες, οι οποίες
απασχολούν συνολικά 1.915 εργαζόμενους στην Ελλάδα.
Τι μισθούς δίνουν
Ειδικά σε ειδικότητες, όπως αυτή του Data Scientist ή του
Software Engineer, οι νεοφυείς εταιρείες στην Ελλάδα προσφέρουν εξαιρετικά ανταγωνιστικούς μισθούς. Σύμφωνα με
την έρευνα του Marathon Venture Capital, οι ετήσιες απολαβές ενός Data Scientist ξεκινούν από €17.000 και μπορεί να
φτάνουν έως και τις €44.000, ενώ οι μέσες ετήσιες απολαβές
φτάνουν τις €22.000.
Πρακτικά, ένας εργαζόμενος σε θέση Data Scientist έχει καθαρές απολαβές κατ’ ελάχιστον €959 τον μήνα, ποσό που μπορεί
να φτάσει και τα €2.097 καθαρά σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα
με τα ίδια στοιχεία, σε άλλες περιζήτητες ειδικότητες, όπως αυτές ενός Βackend Software Engineer, οι μισθοί ξεκινούν από
€959 καθαρά και μπορεί να φτάνουν έως και τα €2.777 με τις
μέσες απολαβές να κυμαίνονται στα €1.793 καθαρά.
Στην ειδικότητα των Product Managers οι καθαρές μηνιαίες
απολαβές επίσης ξεκινούν από τα €959 και φτάνουν μέχρι
και τα €2.640. Από τα ίδια περίπου επίπεδα - €1.005 καθαρά
τον μήνα- ξεκινούν και οι απολαβές ενός Frontend Software
Engineer, μια εξίσου δημοφιλής ειδικότητα και μπορεί να φτάνουν και τα €2.473 μηνιαίως με μέσες απολαβές τα €1.712.
Παροχή stock options
Εκτός από ανταγωνιστικούς μισθούς, οι ελληνικές startups
παρέχουν σε μερίδα των εργαζομένων τους και εταιρικά με-

ρίδια. Για την ακρίβεια, 4 στους 10 εργαζομένους σε θέσεις
τεχνολογίας ελληνικών startups λαμβάνουν stock options
ως παροχή, μια στρατηγική αμοιβών ιδιαίτερα διαδεδομένη
στις ΗΠΑ.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των στελεχών με
ρόλους ηγεσίας λαμβάνουν δικαιώματα μετοχών, ενώ το ίδιο
ισχύει για περίπου 1 στις 3 από τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, λόγω της χαμηλής φορολόγησης
των εισοδημάτων που προέρχονται από κεφάλαιο (15%)
στην Ελλάδα, η παροχή εταιρικών μεριδίων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη προσέλκυση εργαζομένων.
“Αναμένουμε τα παραπάνω ποσοστά να αυξηθούν το επόμενο διάστημα, καθώς ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι
απασχολούνται σε startups και κατανοούν καλύτερα την αξία
που μπορεί να έχει η παροχή αυτή”, αναφέρει η μελέτη.
Άλλες παροχές
Η πιο δημοφιλής παροχή, που προσφέρεται από τις εταιρείες
που συμμετείχαν στη μελέτη, είναι η ιδιωτική ασφάλεια υγείας. Άλλες δημοφιλείς παροχές περιλαμβάνουν εκπαίδευση
των εργαζομένων, συμμετοχή σε σεμινάρια, οικιακός εξοπλισμός γραφείου, επιπλέον ημέρες άδειας και ασθένειας.
Επίσης, ένας αυξανόμενος αριθμός startups προσφέρει παροχές, όπως ψυχική υποστήριξη και επιπλέον ημέρες άδειας
μητρότητας και πατρότητας, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία
αποτελεί την πρώτη, που έχει δημοσιευθεί παρουσιάζοντας
μισθολογικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα
παροχών σε ελληνικές startups.

Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
Η συμβατότητα των επιχειρησιακών δεξιοτήτων μεταξύ του
αγοραστή και της εταιρείας στόχου αποτελεί κλειδί για την
επίτευξη μιας συναλλαγής με υψηλές αποδόσεις, σύμφωνα με
τη νέα έρευνα «Doing the right deals» της PwC σε δείγμα 800
εταιρικών εξαγορών, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την PwC, οι συναλλαγές που έγιναν με γνώμονα
τη συμβατότητα επιχειρησιακών δεξιοτήτων οδήγησαν σε
καλύτερες αποδόσεις της τάξης του 14,2% (συνολική απόδοση μετόχων - TSR) σε σύγκριση με συναλλαγές, όπου δεν
υπήρχε συμβατότητα δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκαν δύο είδη συναλλαγών
που κατέγραψαν καλύτερες αποδόσεις από το μέσο όρο της
αγοράς: συναλλαγές ενίσχυσης των επιχειρησιακών δεξιοτήτων - κατά τις οποίες ο αγοραστής αποκτά μια εταιρεία για
να αποκομίσει μια δεξιότητα που χρειάζεται - και συναλλαγές
αξιοποίησης δεξιοτήτων - κατά τις οποίες ο αγοραστής χρησιμοποιεί τις δικές του δεξιότητες για να παράξει αξία από την
εταιρεία-στόχο. Τέτοιου είδους συναλλαγές αποτελούν πραγ-

ματικές «μηχανές» δημιουργίας αξίας, επιτυγχάνοντας μέσο
ετήσιο TSR 3,3% υψηλότερο από τους δείκτες της τοπικής
αγοράς. Στον αντίποδα, οι συναλλαγές περιορισμένης συμβατότητας κατέγραψαν μέσο ετήσιο TSR -10,9% χαμηλότερο σε
σύγκριση με τους δείκτες της τοπικής αγοράς.
Η μελέτη έδειξε ότι το 73% των 800 μεγαλύτερων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 2010 - 2018,
έγιναν με γνώμονα τη συμβατότητα των επιχειρησιακών δεξιοτήτων ενώ το 27% ήταν συναλλαγές περιορισμένης συμβατότητας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη για κάθε δολάριο που
δαπανήθηκε σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, περίπου το 25%
κατευθύνθηκε σε συναλλαγές περιορισμένης συμβατότητας
οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις κατέστρεψαν μετοχική αξία.
Το πλεονέκτημα της συμβατότητας επιβεβαιώθηκε και στους
16 κλάδους που μελετήθηκαν. Το μερίδιο των συναλλαγών
με χαρακτηριστικά συμβατότητας ήταν υψηλότερο σε κλάδους όπως η φαρμακοβιομηχανία & οι βιοεπιστήμες (92%),
όπου συχνά συνδυάζονται η δυνατότητα μιας εταιρείας να

καινοτομεί με το πλεονέκτημα μιας άλλης στη διανομή. ‘Αλλοι
κλάδοι πρωταθλητές ήταν οι υπηρεσίες υγείας και οι τηλεπικοινωνίες (και οι δύο με ποσοστό 90%) και η αυτοκινητοβιομηχανία (86%).
Οι συναλλαγές περιορισμένης συμβατότητας παρατηρήθηκαν στον κλάδο πετρελαίου & φυσικού αερίου (62%), όπου
κυρίαρχο ρόλο παίζει η εξαγορά περιουσιακών στοιχείων,
πέρα από την συμβατότητα των δεξιοτήτων.
Σύμφωνα με την ανάλυση, η στρατηγική πρόθεση μιας συναλλαγής, όπως συνήθως ορίζεται στις εταιρικές ανακοινώσεις και στις ρυθμιστικές καταχωρίσεις, έχει ελάχιστο ή και
καθόλου αντίκτυπο στη δημιουργία αξίας. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη γεωγραφική εξάπλωση οι οποίες σημείωσαν
τις χαμηλότερες αποδόσεις, κυρίως επειδή σε ποσοστό 34%
ήταν συναλλαγές περιορισμένης συμβατότητας.
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GEOPORTAL: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Μέσω έργου 3,8 εκατ. ευρώ τα πολύτιμα γεωχωρικά δεδομένα θα καταστούν εύκολα προσβάσιμα
Τα γεωλογικά γεωχωρικά δεδομένα, η πληροφορία δηλαδή,
που αφορά μία συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή αποτελούν το «άλφα και το ωμέγα» για την υλοποίηση
μίας επένδυσης ιδίως στην ενέργεια και στο περιβάλλον. Χωρίς
δηλαδή, καλή γνώση των γεωλογικών δεδομένων (π.χ. προστατευμένες περιοχές κτλ.) μία μεγάλης κλίμακας επένδυση δεν
είναι δυνατόν να προχωρήσει. Γι’ αυτό το γεωλογικό υπόβαθρο
θεωρείται ως το πιο αναγκαίο, γεωχωρικό επίπεδο, μετά το τοπογραφικό υπόβαθρο.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταστεί εφικτή η ολοκληρωμένη απεικόνιση αυτού του είδους των δεδομένων με αποτέλεσμα οι
επενδυτές να καλούνται να συνδέσουν μόνοι τους τα κομμάτια
του παζλ, γεγονός που προκαλεί σημαντική καθυστέρηση σε
μεγάλα έργα.
Η πλατφόρμα
Όπως γράφει το moneyreview.gr, το διαχρονικό αυτό πρόβλημα επιδιώκουν να επιλύσουν η Κοινωνία της Πληροφορίας και
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δρομολογούν τη
δημιουργία μίας ενιαίας ψηφιακής υποδομής μέσω της οποίας
θα είναι προσβάσιμα τα γεωχωρικά δεδομένα της Ελληνικής
Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), δηλαδή του πρώην ΙΓΜΕ. Με στόχο να καταστούν διαθέσιμα τα
πλούσια γεωλογικά δεδομένα που έχει η ΕΑΓΜΕ, που μετράει
περισσότερα από 100 χρόνια ζωής, η Κοινωνία της Πληροφορίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος διακήρυξης
του διεθνούς διαγωνισμού για τη δημιουργία πύλης ανοιχτών
γεωεπιστημονικών δεδομένων (Geoportal). Πρόκειται για έργο
προϋπολογισμού 3,8 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ
και δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου
και υπηρεσιών συντήρησης.
Όπως αναφέρεται στην, υπό διαβούλευση, διακήρυξη, το
Geoportal θα διαθέτει γεωδεδομένα σχετικά με την ενέργεια,
την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία με την μορφή χαρτογραφικών υπηρεσιών παγκοσμίως ιστού (Web Map Service),
του πρωτοκόλλου, δηλαδή, που έχει καθιερωθεί για την απεικόνιση γεωλογικών δεδομένων.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκτός από τη δημιουργία
πύλης γεωχωρικών δεδομένων ΕΑΓΜΕ, χαρτογραφικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ευρετηρίου, τη ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης της ΕΑΓΜΕ, όπως και εφαρμογές εικονικής πλοήγησης. Το
υλικό της βιβλιοθήκης της ΕΑΓΜΕ αποτελείται από 11 περίπου
αδημοσίευτες μελέτες και σπάνιες εκδόσεις.
Το έργο πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων τα οποία είναι χρήσιμα σε τομείς, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, μεγάλα τεχνικά έργα και
κατασκευές. Αυτή τη στιγμή η πρόσβαση γίνεται μέσω αναλογικών γεωλογικών χαρτών ή σαρωμένων γεωλογικών χαρτών
πράγμα που αναγκάζει τους ενδιαφερόμενους να αναπαράγουν
την γραμμική πληροφορία.
Με άλλα λόγια, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, σε
πολλές περιπτώσεις, οι επενδυτές καλούνται να προχωρήσουν
σε σύνθεση διαγραμμάτων για να…αποκωδικοποιήσουν
μία απάντηση από δημόσια υπηρεσία, ώστε να εντοπίσουν,
για παράδειγμα, που είναι δυνατή η δημιουργία μίας μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας.
Μετά την ολοκλήρωση της πλατφόρμας, θα υπάρχει μόνο ένα
επίσημο γεωλογικό ψηφιακό υπόβαθρο διαθέσιμο στην Εθνική
Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών το οποίο θα διατίθεται, θα
συντηρείται και θα αναθεωρείται από την ΕΑΓΜΕ.
«Θα πάψει πλέον η χώρα μας να αναπαράγει και να πληρώνει
το ίδιο υπόβαθρο, όπως ακριβώς έγινε με τους ορθοφωτοχάρτες του κτηματολογίου», όπως αναφέρεται στη διακήρυξη του
διαγωνισμού.
Εφαρμογές εικονικής πλοήγησης
Αυτού του είδους οι εφαρμογές αφορούν τα ηφαίστεια των
οποίων ο αριθμός ήταν πολύ μεγάλος τα παλιά γεωλογικά χρόνια (δεκάδες εκατομμύρια χρόνια πριν).
Τα παλιότερα βρίσκονται στη ανατολική Μακεδονία και τη
Θράκη. Από εκεί σιγά-σιγά η ηφαιστειότητα μετακινείται προς το
νότο, δημιουργώντας μεγάλο τμήμα των νησιών του Αιγαίου
όπως της Λήμνου, της Λέσβου (όπου δημιούργησε και το απολιθωμένο δάσος), της Πάτμου.

Τα ενεργά ηφαίστεια σήμερα βρίσκονται σε μια ζώνη σε σχήμα
τόξου που ξεκινά από τον ισθμό της Κορίνθου και φτάνει ως τη
Νίσυρο, περνώντας από τη Μήλο και τη Σαντορίνη.
Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης, το μάγμα που γεννιέται
κάτω από το νότιο Αιγαίο λόγω της υποβύθισης της Αφρικανικής λιθόσφαιρας, βρίσκει διεξόδους τα τελευταία πέντε εκατομμύρια χρόνια στον κόλπο του Σαρωνικού, όπου οικοδομεί το
μεγαλύτερο μέρος της Αίγινας και τη χερσόνησο των Μεθάνων,
στο κεντρικό Αιγαίο όπου οικοδομεί τα νησιώτικα συμπλέγματα της Μήλου και Σαντορίνης, και τέλος, στο ανατολικό Αιγαίο
όπου δημιουργεί τη Νίσυρο με τις πέριξ αυτής νησίδες και μέρος
της δυτικής Κω.
Τα ηφαίστεια που θεωρούνται σήμερα ενεργά και έδωσαν
εκρήξεις στους ιστορικούς χρόνους είναι τα Μέθανα (το 230
π.Χ.), η Μήλος (αρχές της 1ης μ.Χ. χιλιετίας), η Σαντορίνη (10
ιστορικές εκρήξεις με τελευταία αυτή του 1950 στη Νέα Καμένη),
και η Νίσυρος (1873-1874 και 1887).
Οι εφαρμογές εικονικές περιήγησης αφορούν τα ηφαίστεια σε
Μέθανα, Μήλο, Κίμωλο και Σαντορίνη.
Μέσω μίας ακόμη εφαρμογής εικονικής πλοήγησης θα ψηφιοποιηθούν τα εκθέματα του Μουσείου της ΕΑΓΜΕ στο οποίου
τους χώρους θα καθίσταται δυνατή η εικονική περιήγηση σε
360 μοίρες. Οι εφαρμογές που θα δημιουργηθούν περιλαμβάνουν και τη δημιουργία δυναμικού γεωλογικού χάρτη, καταστροφικών φαινομένων και δεδομένων θερμοκρασίας και
πίεσης.
Επίσης, θα δημιουργηθεί ευρετήριο μεταδεδομένων (υπηρεσίες
καταλόγου) που θα εντάσσεται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Έτσι, κάποιος θα είναι σε θέση να
ψάξει κατά γεωγραφική περιοχή και υποπεριοχή, γεωγραφικό
μήκος-πλάτος, αλλά και μέσω διαδραστικού χάρτη.
Για την ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν 18 μήνες, με τον ανάδοχο του έργου να εκτιμάται ότι θα
επιλεγεί μέσα στο 2022.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ROUND HOUSE ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Με σεβασμό προσέγγισε το αρχιτεκτονικό γραφείο Feldman
Architecture την αναδιαμόρφωση μιας «αλλόκοτης κυκλικής
οικίας» που κάθεται σε έναν λόφο κοντά στη Silicon Valley. To
Round House παραδόθηκε πλέον με τη νέα του όψη στους
ιδιοκτήτες του, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η οικία βρίσκεται στην πόλη Los Altos Hills και συνορεύει με
προστατευόμενη περιοχή. Ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του
1960 και το συνολικό εμβαδόν της ανέρχεται σε 474 τετραγωνικά μέτρα. Όταν ένα ζευγάρι με δύο παιδιά αγόρασαν το
Round House -ο αρχιτέκτονας που το σχεδίασε είναι άγνωστος- δεν ήξεραν τι ακριβώς σήμαινε μια ανακαίνισή του. «Οι

πελάτες ερωτεύτηκαν αυτή την αλλόκοτη κυκλική οικία και
αρχικά προγραμμάτιζαν μια περιορισμένη αναδιαμόρφωση» είπαν οι αρχιτέκτονες από το με έδρα το Σαν Φρανσίσκο
γραφείο. «Λίγο μετά την εγκατάστασή τους εκεί, το ζευγάρι
συνειδητοποίησε τις ανεπάρκειες της νέας κατοικίας τους.
Η ομάδας μας ξεκίνησε να δημιουργήσει έναν όλο σεβασμό
εμπλουτισμό της αρχικής μορφής της οικίας».
Οι τοίχοι και η οροφή ξαναχτίστηκαν και το εξωτερικό καλύφθηκε εκ νέου με γηρασμένο με θερμική τεχνολογία ξύλο
accoya. Έγιναν αλλαγές στην κάτοψη, περιλαμβανομένης της
αμοιβαίας αλλαγής των σημείων όπου ήταν το κύριο υπνο-

δωμάτιο και οι χώροι κοινής χρήσης. Κυρίως, απαλείφθηκε
η εσωτερική, κεντρική αυλή και αντικαταστάθηκε με μια κυκλική κουζίνα, με αποτέλεσμα να επωφελείται πλέον και όλη
η οικογένεια η οποία λατρεύει το καλό φαγητό αλλά και η
μητέρα η οποία είναι ενθουσιώδης δημιουργός στον φούρνο
(https://www.instagram.com/p/CWiRziTMa39/).
Το αρχιτεκτονικό γραφείο Feldman Architecture ιδρύθηκε
το 2003 και έχει υλοποιήσει πολυάριθμα πρότζεκτ κατοικιών
τόσο στην Καλιφόρνια όσο και αλλού.
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ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΚΑΝΙΖΟΥΝ ΤΑ SMARTPHONES: ΠΤΩΣΗ 7% ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ισχυρές πιέσεις δημιουργούν στις πωλήσεις smartphones, παγκοσμίως, οι ελλείψεις εξαρτημάτων και ειδικότερα η αδυναμία
τροφοδότησης της αγοράς με μικροτσίπς. Πρακτικά, οι ελλείψεις
εξαρτημάτων διαταράσσουν τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής,
οδηγώντας σε χαμηλότερα αποθέματα και άρα μικρότερη διαθεσιμότητα προϊόντων, γεγονός που επηρεάζει τις πωλήσεις τους
τελικούς χρήστες, αναφέρει το sepe.gr.
Ως αποτέλεσμα, το 3ο τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις smartphones
στην παγκόσμια αγορά υποχώρησαν κατά 6,8% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020, σύμφωνα με την Gartner. Πάντως,
όπως παρατηρεί η εταιρεία ερευνών, οι πωλήσεις premium
smartphones συνέχισαν να αυξάνονται, παρ’ όλο που οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν στη διάρκεια του 3ου τριμήνου.
“Η τρέχουσα έλλειψη εξαρτημάτων καθυστέρησε την παραγωγή
smartphones παγκοσμίως. Αυτό διατάραξε την ισορροπία προσφοράς - ζήτησης και οι τελικοί χρήστες επιβαρύνθηκαν με περιορισμένες επιλογές. Παρά την έντονη ζήτηση των καταναλωτών,
οι πωλήσεις smartphones μειώθηκαν λόγω καθυστερημένης
κυκλοφορίας προϊόντων, του μεγαλύτερου χρόνου παράδοσης
και των ανεπαρκών αποθεμάτων στα κανάλια διανομής”, αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας.

Οι κατασκευαστές
Το 3ο τρίμηνο του έτους υπήρξαν διαφοροποιήσεις στην κορυφαία πεντάδα των πιο ισχυρών κατασκευαστών smartphones
παγκοσμίως. Ειδικότερα, η Apple ανέκτησε τη δεύτερη θέση της
διεθνούς κατάταξης, ενώ η Xiaomi επέστρεψε στην τρίτη θέση.
Την πρωτιά μεταξύ των πιο δυναμικών παικτών της παγκόσμιας αγοράς διατήρησε το εξεταζόμενο διάστημα η Samsung,
η οποία κράτησε το συνολικό της προβάδισμα στις πωλήσεις
smartphones, αν και το μερίδιο αγοράς της μειώθηκε κατά 1,9%
σε ετήσια βάση.
Ακόμη και με τη συνολική πτώση, η Samsung γνώρισε σημαντική
ανάπτυξη πωλήσεων στην κατηγορία των premium συσκευών.
συνολικά, το μερίδιο της εταιρείας κατήλθε σε 20,2% από 22,1%
το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η δεύτερη στην κατάταξη Apple πέτυχε την εξεταζόμενη περίοδο
μερίδιο αγοράς 14,2% από 11,1% το ίδιο διάστημα του 2020, ενώ
η Xiaomi κατέγραψε φέτος 13% από 12,1% πέρσι.
Οι Κινέζοι κατασκευαστές smartphones, Xiaomi, Vivo και OPPO,
αύξησαν επίσης το μερίδιο αγοράς τους κατά 1%, 2,4% και 1,7%
αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Η στρατηγική της Xiaomi μέσω διαδικτυακών καναλιών για την επέκταση της στην αγορά της Ευρώ-

πης και της Μέσης Ανατολής βοήθησαν την εταιρεία να αυξήσει το
παγκόσμιο μερίδιο της στην αγορά smartphone το 3ο τρίμηνο του
2021. Η Vivo, από την πλευρά της, κατέγραψε την υψηλότερη ετήσια ανάπτυξη (20,9%) μεταξύ των πέντε κορυφαίων παγκόσμιων
προμηθευτών smartphones το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Τα μερίδια αγοράς
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας Canalys για
το 3ο τρίμηνο του 2021, η Samsung ηγήθηκε της διεθνούς αγοράς smartphones με μερίδιο 23% το εξεταζόμενο διάστημα του
2021, αντίστοιχο με αυτό που κατείχε και το 3ο τρίμηνο του 2020.
Η Apple, από την πλευρά της, κατέκτησε τη δεύτερη θέση της παγκόσμιας αγοράς, με μερίδιο 15%, υψηλότερο από το 12% που
πέτυχε το αντίστοιχο περσινό διάστημα, χάρη στη μεγάλη ζήτηση
ενόψει της έλευσης του iPhone 13.
Από την πλευρά της, η Xiaomi απέσπασε μερίδιο 14% των παγκόσμιων πωλήσεων, όπως άλλωστε και στο 3ο τρίμηνο του 2020,
κατακτώντας την τρίτη θέση της αγοράς. Η vivo και η OPPO συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα με μερίδιο 10% έκαστη (από 9%
αμφότερες έναν χρόνο νωρίτερα).

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤΟ «ΨΗΦΙΑΚΟ AΛΜΑ»
Δημοσιεύθηκε η έκτη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης
«Ψηφιακό Άλμα», με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με την απόφαση παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των
χρηματοδοτούμενων επενδύσεων από τους 24 μήνες, όπως
ίσχυε, στους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφα-

σης ένταξης των δικαιούχων στη δράση.
Στην απόφαση περιλαμβάνονται και αλλαγές σχετικά με την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ο Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ
Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς και πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού
Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, εξελέγη πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με αφορμή την εκλογή του ο κ. Κορκίδης, επεσήμανε ότι: «Εκ
των βασικών στόχων της νέας προσπάθειας που ξεκινάει για
την αναπτυξιακή υποστήριξη δράσεων της περιφέρειας, αποτελεί η πλήρης αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της,
η ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών για την απόκτηση
κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού
περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του

διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού. Θα στηρίξουμε τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) για τη διευκόλυνση
της μεταφοράς γνώσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων
στον παραγωγικό τομέα, με στόχο την ενδυνάμωσή του σε
θέματα νέων τεχνολογιών και εφαρμογών», είπε και κατέληξε:
«Είναι η ώρα να αδράξουμε την ευκαιρία αξιοποίησης, ή μάλλον
καλύτερα της υλοποίησης, όλων εκείνων των «εργαλείων» που
περιγράφονται στην Αποστολή του Περιφερειακού Συμβουλίου
Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (Π.Σ.Ε.Κ.). Καλή αρχή!»
Υπενθυμίζεται σε ανακοίνωση ότι, το Περιφερειακό Συμβούλιο
Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (Π.Σ.Ε.Κ.) είναι ένας νέος θεσμός που δημιουργήθηκε σε κάθε περιφέρεια με βάση τους ν.

4310/2014 και 4386/2016 και επιδιώκει την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που παρέχει η καινοτομία και η επιστημονική
γνώση, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εδραιωμένων κλάδων, αλλά και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης
της Αττικής προς την κατεύθυνση νέων αναδυόμενων τομέων
υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Αντιμετωπίζει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και προκλήσεις της Αττικής με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που
παρέχει η καινοτομία και η επιστημονική γνώση.

ΒLACK FRIDAY: ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 119% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Mε αυξητικές πωλήσεις online συγκριτικά με όλο το υπόλοιπο
2021, παρά το γεγονός πως εφέτος τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, έληξε η περίοδος της Black Friday, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Generation
Y-International eBusiness Hub από την ελληνική αγορά, κατά
την εφετινή χρονική περίοδο κατά την οποία υπήρξαν εκπτωτικές ενέργειες Βlack Friday υπήρξε αύξηση σε επισκεψιμότητα
από 20% έως και 60% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες του
έτους, καθώς και σε τζίρο. Ειδικότερα, δε, για το τριήμερο από
26 μέχρι 28 Νοεμβρίου 2021 τα ηλεκτρονικά καταστήματα
παρουσίασαν αύξηση ημερήσιου τζίρου που ανέρχεται στο
119% κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με το μέσο ημερήσιο τζίρο

του 2021.
Ως προς τους επιμέρους κλάδους ηλεκτρονικών καταστημάτων, ο κλάδος που σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση ημερήσιου τζίρου είναι της ένδυσης/υπόδησης με 170% σε σχέση με
μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα του έτους και ακολουθούν των
αθλητικών ειδών με αύξηση 100%, ο κλάδος των online φαρμακείων με 60% κλπ.
Επιπλέον, η αξία του μέσου καλαθιού αγορών είχε αύξηση της
τάξης του 3,5%, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως και το ποσοστό
μετατροπής σε πώληση (conversion rate) κατά τη διάρκεια του
εφετινού Black Friday ενισχύθηκε συγκριτικά με το υπόλοιπο
έτος.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, η τάση για αγορές μέσω
ηλεκτρονικών καταστημάτων, που ενισχύθηκε περαιτέρω στη
διάρκεια της πανδημίας, ήρθε για να μείνει κάνοντας αναγκαία
περισσότερο από ποτέ την πραγματοποίηση επενδύσεων σε
ψηφιακό μετασχηματισμό για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους
ακόμη και για τις μικρές. Τα εναλλακτικά κανάλια αγορών που
επιτρέπουν πρόσβαση σε αγορές από απόσταση, όπως από
ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο σε συνδυασμό
με τις προηγμένες μηχανές αναζήτησης που επιτρέπουν εξατομικευμένες προτάσεις, αναδεικνύονται σε απαραίτητες επενδύσεις για την εποχή που ακολουθεί.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΕΣΒΗΣ ΙΣΡΑΗΛ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τριμερής Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου στις 7 Δεκεμβρίου
Τη σημασία που αποδίδει το Ισραήλ στην τριμερή συνεργασία
με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και τον στρατηγικό ρόλο
της Ελλάδας στην περιοχή, ανέδειξε ο Ισραηλινός πρέσβης στην
Αθήνα Γιόσι Αμράνι, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε χθεσινή ενημέρωση δημοσιογράφων στην ισραηλινή πρεσβεία ενόψει της
9ης τριμερούς Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου στην Ιερουσαλήμ την
ερχόμενη Τρίτη, ο Γιόσι Αμράνι τόνισε πως παρά την ακύρωση όλων των επίσημων επισκέψεων που έχουν επιβληθεί στο
Ισραήλ για τις επόμενες δύο εβδομάδες, η συνάντηση αυτή
ανάμεσα στους τρεις ηγέτες θα πραγματοποιηθεί ύστερα από
προσωπική απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ. «Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ σαφής ένδειξη
της σημασίας που αποδίδει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στη
σχέση με τις δύο αυτές χώρες. Και η τριμερής είναι μια τέτοια»
υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, διαμήνυσε πως η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός
παίκτης στην περιφερειακή διπλωματία και τόνισε πως μπορεί
να είναι η κόλλα στο να φέρει διαφορετικές χώρες σε διαφορετικές μορφές συνεργασίας για διαφορετικά θέματα.
Εστιάζοντας στην τριμερή, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα επισήμανε πως θα είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία να συναντηθούν οι τρεις ηγέτες, να αναπτύξουν μια προσωπική σχέση και
επαφή και να συζητήσουν αμοιβαίου ενδιαφέροντος θέματα.
Είναι η πρώτη προσωπική γνωριμία και των τριών ηγετών,
μετά τις εκλογές στο Ισραήλ, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για
τις εξελίξεις στην περιοχή, θα εξεταστούν οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι τρεις χώρες και η περιοχή και θα διερευνηθούν τρόποι για την περαιτέρω καλύτερη συνεργασία, σημείωσε χαρακτηριστικά. Προσέθεσε πως η τριμερής θα είναι εξίσου
μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουν οι τρεις ηγέτες και άλλα
ζητήματα, να αξιολογήσουν την αξία και τη σημασία της σχέσης
τους και να ανταλλάξουν ιδέες για το πού και πώς πιστεύουν ότι
μπορεί να αναπτυχθεί η στρατηγική συνεργασία τους. «Στρατηγική συνεργασία δεν σημαίνει μόνο στρατιωτική, αμυντική
συνεργασία. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποκλείεται μία χώρα
ή ότι βρίσκεται στο στόχαστρο μία χώρα. Δεν είναι αυτή η ιδέα.
Η ιδέα είναι ότι η συνεργασία μας σε διάφορες πτυχές μπορεί να

ενδυναμώσει τη χώρα μας, διατηρώντας τη γεωστρατηγική
συνάφειά μας στην περιοχή και πώς αντιμετωπίζουμε καλύτερα
τις προκλήσεις. Υπάρχουν πολλές νέες ευκαιρίες» εξήγησε.
Αποκρυσταλλώνοντας περαιτέρω τις προσδοκίες του Ισραήλ
από την επικείμενη τριμερή, είπε πως θα είναι επιτυχής αν συμβάλει στο να αναπτυχθεί προσωπική επαφή και σχέση ανάμεσα
στους ηγέτες των τριών χωρών, αν δώσει το σωστό μήνυμα για
τη δύναμη, τη σταθερότητα της σχέσης και «καταλήξει σε ένα
συγκεκριμένο οδικό χάρτη, μια ορισμένη κατανόηση για το πώς
θα προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου όγκου
ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών μας. Έχουμε την πολιτική
πτυχή, την πολιτική συνεργασία, έχουμε τη στρατιωτική συνεργασία, έχουμε κάποια στοιχεία οικονομικής συνεργασίας.
Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα σταθεροποιήσουμε τις σχέσεις χτίζοντας μια δυναμική για το μέλλον»
επισήμανε χαρακτηριστικά. «Μια επιτυχημένη τριμερής θα είναι
αυτή που θα εδραιώσει τη σχέση ανάμεσα στις τρεις χώρες και
θα χτίσει μια δυναμική για το μέλλον» υπογράμμισε επιπροσθέτως.
Δεν παρέλειψε να αναφέρει και τη σημασία των Συμφωνιών του
Αβραάμ, εκτιμώντας πως είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες και για τις τρεις χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε
πως η διπλωματική συνεργασία και των τριών χωρών με τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορεί να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε μια ατζέντα, ένα πρόγραμμα συνεργασίας για την
κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια, όπως επεξήγησε.
Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης
Ειδικότερα, ο Ισραηλινός διπλωμάτης εστίασε στον τομέα της
ενέργειας, υπογραμμίζοντας τον «πολύ σημαντικό ρόλο» της
Αιγύπτου στη μεταφορά φυσικού αερίου από τις δεξαμενές
του Ισραήλ, από την Αίγυπτο στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας.
Πρόκειται, όπως επισήμανε, για ορισμένες πολύ σημαντικές εξελίξεις στη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ
τα τελευταία χρόνια και ανέδειξε τη συνεισφορά της ενέργειας
στην άμυνα και την ασφάλεια των δύο χωρών.
Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της Αιγύπτου και του Ισραήλ για
την υγροποίηση του φυσικού αερίου και την εξαγωγή του

στην Ευρώπη, είπε πως υπάρχουν συγκεκριμένες ενεργειακές
ανάγκες, σημείωσε πως είναι μια ενδιάμεση λύση και έθεσε το
ερώτημα: μπορούν να περιμένουν μέχρι να αποκτήσουμε τους
αγωγούς; Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως η συνεργασία αυτή δεν
περιορίζει τη σημασία του αγωγού EastMed και επισήμανε πως
η Αίγυπτος πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον τομέα. «Η Αίγυπτος γίνεται ο ενεργειακός κόμβος στη Μέση Ανατολή και η Ελλάδα θα
είναι ο ευρωπαϊκός κόμβος για την ενέργεια» διαμήνυσε.
Αναφερθείς στις προσπάθειες επαναπροσέγγισης της Τουρκίας
με χώρες της περιοχής, ο Ισραηλινός πρέσβης είπε πως είναι
καλοδεχούμενες, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως πρέπει να
ακολουθούνται από συγκεκριμένες αλλαγές στην πολιτική της,
ειδικότερα αυτές που αφορούν την «πατρωνία, την υποστήριξη
σε συγκεκριμένα ισλαμικά στοιχεία και στις πολιτικές/τρομοκρατικές ενέργειες τους σε περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ»,
όπως είπε.
Επιπλέον, σημείωσε πως η σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ είναι πολύ ισχυρή και προσέθεσε πως «δεν παίζουμε παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος», ότι «μπορούμε να είμαστε φίλοι με την
Τουρκία και να έχουμε στενή συνεργασία με την Ελλάδα», χωρίς
να υποτιμά κανείς αυτή τη στενή συνεργασία. Εκτίμησε μάλιστα
πως η Τουρκία δεν αλλάζει την κατεύθυνση της πολιτικής της
λόγω της οικονομικής κατάστασής της, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη σημασία της οικονομίας στη λήψη των αποφάσεων.
Ερωτηθείς για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Μόσχα, είπε πως η Ρωσία είναι μια χώρα με
ιστορία στην περιοχή και όλα τα κράτη της περιοχής πρέπει να
τη λαμβάνουν υπόψη.
Σχετικά με τη συμφωνία ανάμεσα σε Αθήνα και Ιερουσαλήμ για
τη δημιουργία διεθνούς αεροπορικού εκπαιδευτικού κέντρου
στην Καλαμάτα, ο Γιόσι Αμράνι ενημέρωσε πως το πρότζεκτ
συνεχίζεται και δήλωσε πως πιστεύει σε αυτό. Ανέφερε πως η
συμφωνία είναι η καλύτερη που μπορούσε να επιτευχθεί και το
πρότζεκτ αυτό είναι μια άμεση συνεισφορά στην εθνική ασφάλεια της Ελλάδας, δίνοντάς της εργαλεία να εκσυγχρονίζει τις
εναέριες δυνατότητες της.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-θρακησ του υπεσ
Παραμένει η διαχείριση επενδυτικών σχεδίων στη Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης
του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως διευκρινίζει με δήλωσή
του ο αρμόδιος υφυπουργός, Σταύρος Καλαφάτης.
«Χάρη στην κοινή δράση με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, φίλο Νίκο Παπαθανάση, η Διεύθυνση αναλαμβάνει,
επιπλέον, τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων από 1-3 εκατ.

ευρώ, κάτι που αυξάνει τις ευθύνες. Είμαι σίγουρος ότι η Διεύθυνση και το στελεχιακό της δυναμικό, από τον πρώτο ως τον
τελευταίο, θα ανταποκριθούν -για άλλη μία φορά- στις νέες
συνθήκες και θα αξιολογηθούν θετικά», δήλωσε ο κ. Καλαφάτης.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο
του νόμου «Περί Στρατηγικών Επενδύσεων και βελτιώσεων

του επενδυτικού περιβάλλοντος», η Διεύθυνση διατηρεί την
αρμοδιότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτή, ενώ για
επόμενες προκηρύξεις καθεστώτων υπό τον Ν. 4399/2016
συνεχίζει με την αρμοδιότητα για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ- 3.000.000 ευρώ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΣΟΔΑ 134 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΠΩΛΕΣΑΝ OΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ 2019
Το 2019, τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτιμάται ότι απώλεσαν 134
δισ. ευρώ από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απώλειες εσόδων λόγω
απάτης και φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ, αποφυγής
και πρακτικών βελτιστοποίησης του ΦΠΑ, χρεοκοπιών και
πτωχεύσεων, καθώς και εσφαλμένων υπολογισμών και διοικητικών σφαλμάτων. Αν και ορισμένες απώλειες εσόδων
είναι αδύνατο να αποφευχθούν, η αποφασιστική δράση και
οι στοχευμένες απαντήσεις πολιτικής θα μπορούσαν κάνουν
πραγματικά τη διαφορά, ιδίως όσον αφορά τη μη συμμόρφωση.
Η απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ έχει εξαιρετικά αρνητικό
αντίκτυπο στις κρατικές δαπάνες για δημόσια αγαθά και
υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτόμαστε όλες και όλοι, όπως
τα σχολεία, τα νοσοκομεία και οι μεταφορές. Ο χαμένος ΦΠΑ
θα μπορούσε επίσης να έχει αποδειχθεί επωφελής, τη στιγμή
που τα κράτη μέλη προσπαθούν να καλύψουν το χρέος που
προέκυψε κατά την αρχική ανάκαμψη από την πανδημία
COVID-19 ή να αυξήσουν τις φιλοδοξίες τους όσον αφορά τη
χρηματοδότηση για το κλίμα.
Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Παρά
τη θετική τάση που έχει καταγραφεί τα τελευταία έτη, το έλλειμμα ΦΠΑ εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες,
ιδίως αν λάβουμε υπόψη τις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες
που πρέπει να καλύψουν τα κράτη μέλη μας τα επόμενα έτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτού του έτους, πρόκειται για απώλειες άνω των 4.000 ευρώ ανά δευτερόλεπτο Πρόκειται για
απαράδεκτες απώλειες για τους εθνικούς προϋπολογισμούς,
γεγονός που σημαίνει ότι το βάρος της κάλυψης του ελλείμματος πέφτει στους απλούς πολίτες και τις απλές επιχειρήσεις,
μέσω άλλων φόρων που καλούνται να πληρώσουν για
ζωτικής σημασίας δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να καταβάλουμε κοινή προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης
στον τομέα του ΦΠΑ, ενός σοβαρού εγκλήματος που αφαιρεί

χρήματα από την τσέπη των καταναλωτών, υπονομεύει τα
συστήματα πρόνοιας και αδειάζει τα κυβερνητικά ταμεία».
Έπειτα από συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης,
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, η σχετικά θετική τάση συνεχίστηκε το 2019 και το συνολικό έλλειμμα ΦΠΑ
στα κράτη μέλη της ΕΕ μειώθηκε κατά περίπου 7 δισ. ευρώ σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η ΕΕ έχει ήδη καταβάλει
σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση του τρόπου είσπραξης του ΦΠΑ (βλ. Ερωταπαντήσεις). Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει στηρίξει τα κράτη μέλη για την καλύτερη μεταξύ
τους συνεργασία στο δίκτυο «Eurofisc», το οποίο αποτελείται
από εθνικούς υπαλλήλους από τα 27 κράτη μέλη και τη Νορβηγία. Από το 2019, τα μέλη του δικτύου χρησιμοποιούν
ενεργά το εργαλείο «Ανάλυση Δικτύων Συναλλαγών» (TNA)
που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την ταχεία ανταλλαγή
και την από κοινού επεξεργασία δεδομένων ΦΠΑ, και το
οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να εντοπίζουν αυτόματα
τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ σε πολύ πιο
πρώιμο στάδιο. Το 2022, η Επιτροπή θα δρομολογήσει επίσης
νομοθετικές προτάσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του
συστήματος ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του
Eurofisc.
Κύρια αποτελέσματα για το 2019
Σε ονομαστικούς όρους, το 2019 το συνολικό έλλειμμα ΦΠΑ
της ΕΕ μειώθηκε κατά σχεδόν 6,6 δισ. ευρώ, στα 134 δισ.
ευρώ, μείωση που συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με
το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο είχε σημειωθεί μείωση
κατά 4,6 δισ. ευρώ. Αν και το συνολικό έλλειμμα ΦΠΑ βελτιώνεται μεταξύ του 2015 και του 2019, παραμένει άγνωστη
η πλήρης έκταση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19
στην καταναλωτική ζήτηση και, κατά συνέπεια, στα έσοδα
από τον ΦΠΑ το 2020.
Το 2019, η Ρουμανία κατέγραψε το υψηλότερο εθνικό έλλειμμα συμμόρφωσης προς τον ΦΠΑ, έχοντας απωλέσει το 34,9
% των εσόδων της από τον ΦΠΑ το 2019, ακολουθούμενη

από την Ελλάδα (25,8 %) και τη Μάλτα (23,5 %). Τα μικρότερα ελλείμματα ΦΠΑ παρατηρήθηκαν στην Κροατία (1,0 %),
τη Σουηδία (1,4 %) και την Κύπρο (2,7 %). Σε απόλυτες τιμές,
τα υψηλότερα ελλείμματα συμμόρφωσης προς τον ΦΠΑ καταγράφηκαν στην Ιταλία (30,1 δισ. ευρώ), και τη Γερμανία
(23,4 δισ. ευρώ).
Στα περισσότερα κράτη μέλη, η απόλυτη ετήσια μεταβολή του
ελλείμματος ΦΠΑ ήταν χαμηλότερη από 2 ποσοστιαίες μονάδες. Συνολικά, το ποσοστό του ελλείμματος ΦΠΑ μειώθηκε
σε 18 κράτη μέλη. Εκτός από την Κροατία και την Κύπρο, οι
σημαντικότερες μειώσεις του ελλείμματος ΦΠΑ σημειώθηκαν
στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία
(μεταξύ –3,2 και -2,2 ποσοστιαίων μονάδων σε αυτές τις
τέσσερις χώρες). Επιτυχίες σημείωσαν επίσης η Σουηδία, η
Φινλανδία και η Εσθονία, από διαφορετική άποψη ωστόσο:
στις χώρες αυτές, οι φορολογικές αρχές έχουν επιτύχει εδώ και
χρόνια να περιορίσουν την απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ σε
λιγότερο από το 5 % του οφειλόμενου ΦΠΑ. Οι μεγαλύτερες
αυξήσεις του ελλείμματος ΦΠΑ παρατηρήθηκαν στη Μάλτα
(+ 5,4 ποσοστιαίες μονάδες), στη Σλοβενία (+ 3 ποσοστιαίες
μονάδες) και στη Ρουμανία (+ 2,3 ποσοστιαίες μονάδες).
Ιστορικό
Το έλλειμμα ΦΠΑ αφορά τόσο την ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη,
δεδομένου ότι ο ΦΠΑ συμβάλλει σημαντικά τόσο στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και στους εθνικούς προϋπολογισμούς.
Η μελέτη εφαρμόζει μεθοδολογία «εκ των άνω προς τα
κάτω» από την πλευρά της κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας
στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για την εκτίμηση των ελλειμμάτων συμμόρφωσης προς τον ΦΠΑ. Το έλλειμμα ΦΠΑ
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του οφειλόμενου ΦΠΑ και
των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ και, κατά συνέπεια,
αναπαριστά την απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ σε σύγκριση
με έναν θεωρητικό υπολογισμό του ΦΠΑ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά
τη συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου
τού ενημερωτικού δελτίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη δημόσια
προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην
Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης
Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 300.000 άυλων,
κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού
ομολογιακού δανείου.

Επίσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:
-Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρεία με την επωνυμία GHCO EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ώστε να παρέχει
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες (i) της λήψης και
διαβίβασης εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα και (ii) της διενέργειας συναλλαγών για

ίδιο λογαριασμό, επί των χρηματοπιστωτικών μέσων 1-5 του
τμήματος Γ του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4514/2018.
-Την επιβολή προστίμου ύψους Euro 5.000 στην εταιρία
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. , λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της περιόδου 1.1.- 30.6.2015.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Για την πορεία εξέλιξης σειράς έργων και παρεμβάσεων που
εκτελούνται στο δήμο Λαυρεωτικής με χρηματοδότηση ύψους
34 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής, ενημερώθηκε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, σε ευρεία σύσκεψη που είχε με το
δήμαρχο Λαυρεωτικής Δ. Λουκά και συνεργάτες τους, ενώ
περιηγήθηκε και στα σημαντικότερα εξ αυτών.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο
δημαρχείο της Κερατέας με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής Θ. Αυγερινού, των αρμόδιων περιφερειακών
συμβούλων Ε. Κοσμίδη και Θ. Κατσιγιάννη, αντιδημάρχων και
στελεχών του δήμου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα έργα με
ισχυρό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πρόσημο για την περιοχή, όπως η αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης οικισμών
του δήμου Λαυρεωτικής, οι αθλητικές υποδομές, η ανάδειξη και
αναστήλωση πολιτιστικών μνημείων και ναών, τα αντιπλημμυρικά, αλλά και τα έργα αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων
και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κερατέας.
Ιδιαίτερη θεματική ενότητα αποτέλεσε η ένταξη στο σχέδιο
πόλης πολλών περιοχών του δήμου, κατόπιν της σχετικής χρηματοδότησης των πολεοδομικών μελετών από την Περιφέρεια.
Επισημάνθηκε ότι υπεγράφη πρόσφατα η κύρωση της Πράξης
Εφαρμογής της Π.Ε.2 στις θέσεις «ΠΕΤΑ», «ΓΗΠΕΔΟ», «ΒΑΛΜΕΣΑ», «ΑΜΑΧΑΙΡΗ», «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», της Δ Ε. Κερατέας,
ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται ο πολεοδομικός σχεδιασμός

των περιοχών «Αγ. Μαρίνα-Πανόραμα-Τουρκολίμανο», «Περγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα», «Βρωμοπούσι-Καλοπήγαδο» του
δήμου Κερατέας, «Οξυγόνο», Πράσινη Αλεπού» , «Άνω Όρια»
του Δ. Λαυρεωτικής. «Δίνουμε αξία στις περιουσίες των κατοίκων έμπρακτα που παρέμεναν όμηροι γραφειοκρατικών προβλημάτων και αυτό θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητά μας»
σχολίασε ο περιφερειάρχης.
Στη συνέχεια οι Γ. Πατούλης και Δ. Λουκάς επισκέφθηκαν το
διατηρητέο κτίριο «Οικία Μπία» όπου θα γίνουν έργα αποκατάστασης και το υπό κατασκευή γήπεδο 9x9 στο δημοτικό στάδιο
Κερατέας. Για τα έργα αντικατάστασης τμημάτων των δικτύων
ύδρευσης των οικισμών Κερατέας, Αγ. Γεωργίου και Άρι του
Δήμου Λαυρεωτικής, ενημερώθηκε ότι θα ολοκληρωθούν τέλος Φεβρουαρίου. Μετά την επίσκεψη στα έργα αναβάθμισης
κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κερατέας
ο περιφερειάρχης μετέβη στο Λαύριο, επισκέφθηκε το έργο
αποκατάστασης της «Γαλλικής Σκάλας» Λαυρίου, το Δημοτικό
Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου όπου έγιναν έργα ενεργειακής
αναβάθμισης και ανακατασκευής, τα έργα ανάπλασης στα γήπεδα «Βογιατζής» και «Ραφιάς», καθώς και τα έργα ανέγερσης
του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων.
Ο κ. Πατούλης σε δηλώσεις του, απέδωσε στη «γόνιμη και
αγαστή συνεργασία των υπηρεσιών του δήμου και της Περιφέρειάς» την υλοποίηση αυτών των σημαντικών έργων που «αλ-

λάζουν ριζικά την πόλη και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
των κατοίκων, σύμφωνα πάντα και με το όραμα του δημάρχου
Δ. Λουκά».
Αναφερόμενος στις λοιπές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας και την ανάδειξη εμβληματικών τοπόσημων
της πόλης, υπογράμμισε το «ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο»
που προσδίδει στην περιοχή η ένταξη μεγάλων εκτάσεων στο
σχέδιο πόλης, μέσα από τη χρηματοδότηση των σχετικών πολεοδομικών μελετών από την Περιφέρεια.
Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Δ. Λουκάς, αναφερόμενος στα
έργα που επέβλεψαν στάθηκε ιδιαίτερα στο έργο αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου, «ένα εμβληματικό έργο του
Άιφελ το οποίο χρονολογείται από το 1877 και έχει ενταχθεί στον
προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας με
κόστος 5 εκατομμυρίων». Πρόσθεσε ότι η μελέτη ανατέθηκε
στο Πολυτεχνείο με χρηματοδότηση του δήμου ότι το έργο είναι
ώριμο και σύντομα ξεκινά η αναστήλωση.
Αφού αναφέρθηκε και στις άλλες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, ευχαρίστησε τον
περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του για τη δρομολόγηση
αυτών των σημαντικών έργων με την απαραίτητη χρηματοδότηση, γιατί «σε διαφορετική περίπτωση όλα θα είχαν μείνει στα
χαρτιά», όπως επισήμανε, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα της καλής συνεργασίας πρώτου και δεύτερου βαθμού
αυτοδιοίκησης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες να στείλει αιτιολογημένη
γνώμη στην Ελλάδα για μη μεταφορά της ευρωπαϊκής Οδηγίας
για την Ενεργειακή Απόδοση στο εθνικό δίκαιο, αναφέρει το ΑΠΕΜΠΕ.
Η εν λόγω οδηγία (Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002) επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει έναν δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για την ΕΕ για το 2030 τουλάχιστον 32,5%. Τα κράτη-μέλη
έπρεπε να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα
οδηγία έως τις 25 Οκτωβρίου 2020 το αργότερο. Η Ελλάδα δεν
έχει ενημερώσει την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίστηκαν
για τη μεταφορά της οδηγίας. Ως εκ τούτου, εστάλη προειδοποιητική επιστολή το Νοέμβριο του 2020 και η αιτιολογημένη γνώμη

αποστέλλεται διότι δεν έχουν κοινοποιηθεί μέτρα μεταφοράς στην
Επιτροπή μέχρι σήμερα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση
εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και προειδοποιητική επιστολή για την επεξεργασία
των αστικών λυμάτων
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για
το θέμα τον Μάιο του 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε
η Ελλάδα, τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται ούτε υποβάλλονται
σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους σε 209 οικισμούς. Η Ελλάδα βασίζεται επίσης σε υπερβολικό βαθμό σε Με-

μονωμένα και Κατάλληλα Συστήματα (π.χ. σηπτικές δεξαμενές)
χωρίς να πληροί τα πρότυπα της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας
(91/271/ΕΟΚ).
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη
γνώμη στην Ελλάδα, δίνοντάς της προθεσμία δύο μηνών για να
διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, οι πόλεις υποχρεούνται να
δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για τη συλλογή και
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα μη συλλεγμένα
ή μη επεξεργασμένα λύματα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την
ανθρώπινη υγεία και να μολύνουν λίμνες, ποτάμια, το έδαφος και
τα παράκτια και υπόγεια ύδατα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συνάντηση με τον επίτροπο για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Νίκολας Σμιτ είχε στις Βρυξέλλες ο υπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ανάρτησή του στο twitter ο κ.

Στυλιανίδης αναφέρει:
«Εποικοδομητικός διάλογος στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο Νίκολας Σμιτ. Συζητήσαμε για την ενίσχυση του εθελοντισμού στην
Ελλάδα & την ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής για αντιμετώπιση

της κλιματικής κρίσης & αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας.
Κοινός στόχος η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ 4 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Τι αναφέρει η EIB Investment Survey 2021 της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας
Η Ελλάδα ήταν μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που
κινήθηκαν κόντρα στο ρεύμα και εμφάνισαν τη μεγαλύτερη
αύξηση επενδύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως
προκύπτει από την EIB Investment Survey 2021 της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας, αναφέρει το moneyreview.gr.
Τα συνολικά επίπεδα επενδύσεων μειώθηκαν δραματικά από
το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όταν «χτύπησε» ο κορωνοϊός,
σημειώνει η EIB, με τον επιχειρηματικό τομέα να ευθύνεται για
το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης.
Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις φάνηκαν να ανακάμπτουν στις
αρχές του 2021, όταν χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα και
επιβραδύνθηκε η εξάπλωση του κορωνοϊού.
Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους χώρες, τα επίπεδα των επενδύσεων μειώθηκαν ή παρέμειναν σταθερά σε πολλά κράτη κατά
το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο
του 2019.
ρώτες ανάμεσα στις λιγοστές εξαιρέσεις ήταν η Ρουμανία, η
Κύπρος, η Δανία και η Ελλάδα. Σε χώρες όπως η Σλοβακία και
η Πολωνία, η μείωση των επενδύσεων έφτασε περίπου στο
10%.
Επανεκκίνηση των επενδύσεων
Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη βάζουν και πάλι μπροστά τα

επενδυτικά τους σχέδια, αφότου αυτά «πάγωσαν» το 2020
εξαιτίας της πανδημίας.
Σύμφωνα με την EIB Investment Survey 2021 της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας, οι επενδυτικές προοπτικές έχουν
βελτιωθεί. Ενώ το ποσοστό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
που επένδυσαν μειώθηκε το 2020, εντούτοις για το 2021,
οι εταιρείες είναι πιο θετικές, καθώς αυτές που θα αυξήσουν
τις επενδύσεις τους είναι περισσότερες από εκείνες που θα τις
μειώσουν.
Η EIB τονίζει ότι ο επενδυτικός κύκλος «γυρίζει» από χαμηλή
βάση: Το 2020, το 79% των επιχειρήσεων έκανε επενδύσεις,
αλλά για το 2021, προβλέπεται αύξηση των σχετικών δαπανών.
Η επίδραση του κορωνοϊού
Η πανδημία είχε σοβαρές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με το 49% εξ αυτών να εμφανίζει μείωση πωλήσεων,
έναντι του 21% που κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις μέσα
στην κρίση.
Οι επενδύσεις επηρεάστηκαν και αυτές, με το 26% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι προχώρησαν σε
μείωση των σχεδιαζόμενων επενδύσεών τους, λόγω του
κορωνοϊού.

Παρόλα αυτά, το 46% απάντησε ότι έκανε τις επενδύσεις πιο
ψηφιακές, λόγω της πανδημίας.
Κοιτάζοντας σε ορίζοντα τριετίας, το μερίδιο των επιχειρήσεων που δεν έχουν επενδυτικά σχέδια μειώθηκε ελαφρά το
2021 (στο 9% από το 13% το 2020).
Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση
Σύμφωνα με την EIB, οι χρηματοδοτικές συνθήκες παραμένουν πολύ ευνοϊκές, καθώς μόνο το 5% των επιχειρήσεων
της Ε.Ε. βρίσκεται σε οικονομική στενότητα. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομική στενότητα, καθώς το σχετικό ποσοστό
διαμορφώνεται στο 16%.
Τα εμπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις στην
Ελλάδα
Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με τα εμπόδια που συναντούν στις επενδύσεις τους, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρόταξαν την αβεβαιότητα για το μέλλον και το θεσμικό πλαίσιο για
το επιχειρείν. Ακολουθούν το ενεργειακό κόστος, η εργατική
νομοθεσία και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΜΕ 29 ΔΙΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια συνοπτική
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή χρηματοοικονομικών μέσων το 2020. Σύμφωνα με την έκθεση, τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν στηρίξει τις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και άλλους αποδέκτες για 29 δισ. ευρώ
συνολικά το 2020. Από αυτά, τα 21,6 δισ. ευρώ (εκ των
οποίων 7 δισ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης) αντλούνται από
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για
άμεση βοήθεια σε 478.000 ΜΜΕ, από τις οποίες οι 375.000
είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα,
δήλωσε τα εξής: «Με τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν
να επιτευχθούν επενδύσεις στην πολιτική συνοχής με ευέλικτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να κινητοποιηθούν
πρόσθετες επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού, τα χρηματοοικονομικά μέσα συνέβαλαν στην ταχεία
στήριξη των μικρών επιχειρήσεων ώστε αυτές να επιβιώσουν
και να διατηρήσουν τους εργαζομένους τους. Για την περίοδο
2021-2027 ενθαρρύνω τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να
κάνουν αυξημένη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων
και των οφελών τους».
Τα χρηματοοικονομικά μέσα συνέβαλαν σημαντικά στον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων
της κρίσης
Τα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως μετοχικοί και χρεωστικοί
τίτλοι, εγγυήσεις δανείων και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και οι μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου, αποδείχθηκαν αποδοτικός τρόπος χρήσης των πόρων της πολιτικής

συνοχής, ακόμη περισσότερο σε περιόδους κρίσης. Η πανδημία του κορονοϊού έπληξε ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και πολλοί εργαζόμενοι διέτρεχαν τον κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους
στις επιχειρήσεις που αγωνίζονταν να επιβιώσουν. Τα χρηματοοικονομικά μέσα ήταν ζωτικής σημασίας για την παροχή
στήριξης στις ΜΜΕ που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη, γεγονός
που συνέβαλε στον μετριασμό των αρνητικών οικονομικών
συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού για τις περιφέρειες και
τις πόλεις της ΕΕ. Ειδικότερα, τα χρηματοοικονομικά μέσα
παρείχαν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, βοήθεια υπό μορφή χρηματοοικονομικών
προϊόντων, όπως δάνεια, εγγυήσεις και μετοχικοί τίτλοι. Σε
σύγκριση με το 2019, ενισχύθηκαν με χρηματοοικονομικά
μέσα 365.000 επιπλέον ΜΜΕ, δηλαδή περίπου επιπλέον
1.000 ΜΜΕ ημερησίως και ο συνολικός αριθμός των ΜΜΕ
που επωφελήθηκαν έφτασε τις 478.000 ΜΜΕ το 2020.
Πρόσθετη ευελιξία χάρη στην ΕΕ
Τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν αποδειχθεί πλεονέκτημα,
ιδίως χάρη στην πρόσθετη ευελιξία που παρείχαν η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού
(CRII) και η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση
του Κορονοϊού+ (CRII+), δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπόρεσαν να διαθέσουν πόρους για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες
των αποδεκτών. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των χρηματοοικονομικών μέσων είναι ότι λειτουργούν ως μόχλευση,
καθώς μπορούν να προσελκύσουν πρόσθετες επενδύσεις από
ιδιώτες ή δημόσιους επενδυτές. Τέλος, τα χρηματοοικονομικά
μέσα είναι ένας οικονομικά συμφέρων μηχανισμός για την

επίτευξη αποτελεσμάτων με πολύ χαμηλό κόστος και αμοιβές
διαχείρισης.
Χρηματοοικονομικά μέσα παρέχονται από την ΕΕ μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στα κράτη μέλη στο
πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης για τη στήριξη των πολιτικών και των προγραμμάτων τους. Από αυτό το είδος χρηματοδότησης μπορούν να επωφεληθούν τόσο οι νεοσύστατες
επιχειρήσεις, όσο και οι πολύ μικρές αλλά και οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις. Υπάρχουν διάφορα είδη χρηματοοικονομικών
μέσων: μετοχικοί και χρεωστικοί τίτλοι, εγγυήσεις δανείων
και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου. Η χρήση των χρηματοοικονομικών
μέσων των ΕΔΕΤ από την ΕΕ την περίοδο προγραμματισμού
2014-2020 διπλασιάστηκε σε σχέση με την περίοδο 20072013.
Η ετήσια συνοπτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των
χρηματοοικονομικών μέσων παρουσιάζει την πρόοδο που
έχει σημειωθεί στη χρηματοδότηση και την εφαρμογή χρηματοοικονομικών μέσων που υποστηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020 (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020).
Βασίζεται σε στοιχεία που υποβάλλονται από τις διαχειριστικές
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού περί κοινών
διατάξεων (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΚΚΔ), τον εκτελεστικό κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής και τους ειδικούς κανονισμούς για κάθε ταμείο
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ, ΣΥΜΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία, ορισμένη στις 3 του Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) παρουσίασε έρευνα η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων
G.P.O. σχετικά με τις «Στάσεις και τις Αντιλήψεις για την
Αναπηρία στην Ελλάδα και τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών
τους», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 21 Νοεμβρίου 2021 σε δείγμα
1.203 νοικοκυριών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας
και τα αποτελέσματά της σκιαγραφούν μια μάλλον μελανή εικόνα για την καθημερινότητα των πολιτών με
αναπηρία, παρά τις καλές προθέσεις που διαφαίνονται
εκ μέρους του κοινωνικού συνόλου, σύμφωνα με τις
απαντήσεις στην έρευνα.
Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση ως προς την στάση
των πολιτών απέναντι στα άτομα με αναπηρία, στην
ερώτηση «Εσείς προσωπικά θα λέγατε ότι νιώθετε άβολα ή άνετα όταν συναντάτε κάποιο άτομο με αναπηρία;»
το 14,2% δηλώνει ότι νιώθει «πολύ άβολα» ή «αρκετά
άβολα», το 28,6% «ούτε άβολα, ούτε άνετα» ενώ το
57% «αρκετά» ή «πολύ άνετα». Η εικόνα αυτή ωστόσο
ανατρέπεται προς το χειρότερο μόλις οι ερωτήσεις αποκτούν πιο προσωπικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, στο
ερώτημα «Ανεξάρτητα από το αν στην πραγματικότητα
έχετε παιδιά ή όχι, θα θέλαμε να μας πείτε πόσο άνετα θα
νιώθατε αν ένα από τα παιδιά σας διατηρούσε δεσμό με
ένα άτομο με αναπηρία/χρόνια πάθηση;». Το ποσοστό
των πολιτών που νιώθουν «πολύ» ή «αρκετά» άβολα
αγγίζει το 24,2%, το ποσοστό των πολιτών που «ούτε
άβολα, ούτε άνετα» αγγίζει το 32,3% ενώ το ποσοστό
των πολιτών που νιώθει «αρκετά» ή «πολύ» άνετα πέφτει στο 32,6%.
Ως προς τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία,
οι πολίτες δηλώνουν πλειοψηφικά κυρίως ανενημέρωτοι αφού το 56,6% αναφέρει ότι γνωρίζει «καθόλου» ή
«λίγο» για τα ζητήματα αυτά. Αντίστοιχα, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους κατά 37,5%. Οι πολίτες δηλώνουν, επίσης,
μη ικανοποιημένοι σχετικά με τις δράσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης αναφορικά με τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους που πραγματοποιούνται από τους κρατικούς φορείς/ υπηρεσίες κατά το συντριπτικό ποσοστό
83% («καθόλου» και «λίγο»).
Σχετικά με την ισότητα, όχι μόνο για τα ζητήματα ανα-

πηρίας αλλά και «φύλου, ηλικίας, φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας και γενετήσιου προσανατολισμού», το 78,1% των πολιτών θεωρεί ότι δεν γίνονται
αποδέκτες όλοι της ίδιας μεταχείρισης και δικαιωμάτων
ενώ μόλις το 20,8% απαντά «ναι» και «μάλλον ναι» στο
ερώτημα. Έχει ενδιαφέρον ότι τα ποσοστά μεταξύ των
ατόμων με αναπηρία είναι σχεδόν ίδια καθώς το 80,6%
απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι» και το 18% «ναι» ή «μάλλον ναι».
Στην ερώτηση «πώς πιστεύετε ότι αντιμετωπίζονται τα
άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα», ηγείται η προκατάληψη με 45,4%, έπεται η συμπόνια/οίκτος με 39,6%, η αδιαφορία 21,3%, η αμηχανία
20,9%, η απόρριψη 7,8%, και το «σαν βάρος» με 5,8%.
Μόνο το 6,3% απαντά «ισότιμα» και το 5% απαντά «με
θαυμασμό».
Ως βασικότερα πρόβλημα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία οι πολίτες αναγνωρίζουν κατά 91,6%
την κίνηση στην πόλη και κατά 90,3% στα μέσα μαζικής μεταφοράς με εξίσου απογοητευτικά ποσοστά για
την απασχόληση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό αλλά
ακόμα και τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Πράγματι, τα άτομα με αναπηρία που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο
της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η πρόσβαση τους δυσχεραίνεται κατά 88,2% στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
κατά 87,5% στην κίνηση στην πόλη, κατά 81,9% στην
απασχόληση, κατά 75% στον πολιτισμό, κατά 74,3%
στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και κατά 68,1% στην
εκπαίδευση.
Πάντως φαίνεται προς ως προς τις ευθύνες των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία οι πολίτες πετάνε το μπαλάκι στο κράτος αφού στο ερώτημα
«Ποιοι από τους παρακάτω αποτελούν κατά τη γνώμη
σας παράγοντες που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία
να ζουν ισότιμα με τα υπόλοιπα άτομα» κατά 71,3%
απαντούν «η ανεπάρκεια των πολιτικών του κράτους»
ενώ το 56,6% βλέπει ως παράγοντα που συντελεί «τις
κοινωνικές προκαταλήψεις». Δεν λείπει ένα 22,5% που
θεωρεί ότι «η ίδια η αναπηρία/χρόνια πάθηση» είναι ο
παράγοντας ενώ μόλις το 12% αναγνωρίζει ευθύνες στο
συγγενικό και φιλικό περίγυρο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε στο πλαίσιο
διαδικτυακής εκδήλωσης ο Αντώνης Παπαργύρης, επιστημονικός υπεύθυνος της G.P.O. ο οποίος, εξετάζοντας
τις αμφισημίες των αποτελεσμάτων μεταξύ του πώς
δηλώνουν οι πολίτες ότι στέκονται απέναντι στα άτομα με αναπηρία, το ποια εκτιμούν ότι είναι η πρόοδος

σχετικά με τα δικαιώματα τους αλλά και το ποια είναι η
πραγματική κατάσταση, διερωτήθηκε «γιατί συνεχίζουν
και υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα;» απαντώντας
αμέσως μετά «θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι
προσωπικά θεωρώ ότι μεγάλο μέρος των απαντήσεων
των οποίων παρουσιάσαμε σήμερα υπαγορεύονται από
την πολιτική ορθότητα. Σίγουρα η αναγνώριση των
τεραστίων δυσκολιών αποτελεί μεγάλη κατάκτηση για
το αναπηρικό κίνημα, ωστόσο μένουν ακόμα να γίνουν
πολλά».
«Η 3η του Δεκέμβρη για το κίνημα των οργανώσεων
των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους είναι ημέρα κοινωνικής διαμαρτυρίας, άσκησης κοινωνικού ελέγχου, είναι ημέρα
δικαιωμάτων» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ,
Ιωάννης Βαρδακαστάνης προσθέτοντας «ασφαλώς και
γιορτάζουμε, αλλά το μόνο που γιορτάζουμε είναι την
αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας».
Ο κ. Βαρδακαστάνης απηύθυνε κάλεσμα υπέρ του εμβολιασμού ως υπεύθυνη στάση, προκειμένου να προστατευτούν και όλοι οι ευάλωτοι πολίτες με αναπηρία
ή χρόνιες παθήσεις. «Μέσα από την κοινωνία αντλούμε την δύναμή μας, εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας να
κλείσουμε διακόπτες, να σταματήσουμε παραγωγικές
διαδικασίες. Η κοινωνία θέλουμε πάντα να βλέπει τα
άτομα με αναπηρία ως κοινωνικούς πρωταγωνιστές, ως
κοινωνικούς αγωνιστές και όχι ως ζήτουλες κρατικής ή
ιδιωτικής φιλανθρωπίας» τόνισε ο κ. Βαρδακαστάνης
εξηγώντας γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι έρευνες
γύρω από τα άτομα με αναπηρία αλλά και την στάση της
κοινωνίας απέναντί τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας σχολίασαν επίσης ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης, πρόεδρος Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Επικεφαλής του
Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή
(HCI), η Μαρία Γαβουνέλη, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Ξενοφώντας Κοντιάδης,
καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής
Ασφάλειας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου
Πανεπιστημίου και πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δικαίου - Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.
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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

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1, 21,23
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Για να συγκρατηθεί το έλλειμμα του 2021 - Σε
δεινή θέση πολλές εταιρείες
Σε στάση πληρωμών προς όλα τα δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα έχουν προχωρήσει εδώ και
τουλάχιστον ένα μήνα τα υπουργεία Ανάπτυξης και
Οικονομικών. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη
αναστάτωση στην αγορά, με δεκάδες εταιρείες να βρίσκονται χωρίς δική τους ευθύνη σε δεινή οικονομική
θέση και μάλιστα στο τέλος του έτους, μια περίοδο που
συσσωρεύονται πολλές υποχρεώσεις. Αιτία φαίνεται
να είναι η προσπάθεια να μη «φουσκώσει» περαιτέρω
το έλλειμμα του 2021.
Η στάση πληρωμών ξεκίνησε σε κάποιες περιπτώσεις
στο τέλος Σεπτεμβρίου και μαζικά από το τέλος Οκτωβρίου σε όλα τα έργα και τις μελέτες που χρηματοδοτούνται είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
ή/και από το ΕΣΠΑ. Ειδικά για τους κατασκευαστές,
η εξέλιξη έρχεται σε μια ήδη προβληματική περίοδο,
λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των πρώτων
υλών και των προϊόντων, θέμα που το υπουργείο Υποδομών δεν έχει ακόμα καταφέρει να επιλύσει. Ήδη από
τα μέσα Νοεμβρίου, οι ενώσεις των τεχνικών εργοληπτών ξεκίνησαν να «βομβαρδίζουν» τα συναρμόδια
υπουργεία με επιστολές, καλώντας τα να βρουν λύση.
«Έντονες και πολυάριθμες είναι οι διαμαρτυρίες μελών μας για το σταμάτημα των πληρωμών τους από
το ΠΔΕ, τόσο στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος όσο
και στο αμιγώς εθνικό», αναφέρει σε επιστολή του ο
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων
(ΣΤΕΑΤ). «Οι μη πληρωμές εκτελεσμένων εργασιών,
σε συνδυασμό με τη σοβαρά αυξημένη δαπάνη εκτέλεσής τους λόγω αύξησης των τιμών, οδηγούν πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις στο να μην μπορούν να
αντιμετωπίσουν τα αυξημένα έξοδα του τέλους του
έτους (μεταξύ των οποίων και το δώρο Χριστουγέννων), ακόμα και κατά περίπτωση να σταματήσουν
την εκτέλεση έργων, να παύσουν τις πληρωμές προς
προμηθευτές και υπερεργολάβους, να απολύουν προσωπικό και να φανούν ασυνεπείς στις φορολογικές και
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις».
«Τα μέλη μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, διαμαρτύρονται γιατί το απρόβλεπτο αυτό γεγονός τους
δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα και αδυναμία
ολοκλήρωσης των συμβάσεων. Ο κίνδυνος διακοπής
εργασιών, διάλυσης των συμβάσεων και απώλειας σο-

βαρών χρηματοδοτικών πόρων είναι πλέον ορατός»,
αναφέρει σε αντίστοιχη επιστολή της η ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημ.
Εργων).
Δεύτερη επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε χθες και ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).
Όπως αναφέρει, «το φαινόμενο όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά έχει γενικευθεί σχεδόν σε όλα τα έργα,
σύμφωνα με τις πολυάριθμες και έντονες διαμαρτυρίες
από τις εταιρείες-μέλη μας, οι οποίες αποδεικνύουν ότι
από τα τέλη Οκτωβρίου έχουν σταματήσει οι πληρωμές». Όπως επισημαίνει και ο ΣΑΤΕ, «οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις ήδη βρίσκονται σε δεινότατη οικονομική
θέση λόγω της υπέρογκης αύξησης των τιμών των δομικών υλικών, της εργασίας και της ενέργειας».
Πηγές του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι το
πρόβλημα δεν οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητας,
αφού ταμειακά διαθέσιμα υπάρχουν. Η αιτία είναι
πως πραγματοποιήθηκαν οι προϋπολογισμένες για το
2021 δαπάνες του ΕΣΠΑ (που επιβαρύνθηκαν από την
πανδημία, καθώς πολλές από τις αναγκαίες δαπάνες
μεταφέρθηκαν εκεί), ο προϋπολογισμός του οποίου
έχει ήδη αναθεωρηθεί δύο φορές. Το ζήτημα είναι ότι
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη μέσα στο 2021 θα επιβαρύνει λογιστικά το δημοσιονομικό έλλειμμα, κάτι που
η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει. Οι ίδιες πηγές
σημείωναν πως έχουν εξευρεθεί πόροι για να γίνουν
κάποιες πληρωμές φέτος, ενώ η κατάσταση θα εξομαλυνθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Η BRIQPROPERTIES ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 13,9 ΕΚΑΤ
η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1, 12
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Ανακαίνιση κτηρίου γραφείων, ξενοδοχείου
και κατασκευή αποθήκης
Στην πλήρη ανακαίνιση κτηρίου γραφείων της στην
Καλλιθέα και ξενοδοχείου της στ Σκιάθο, συνολικού
κόστους 6,9 εκατ. ευρώ, καθώς και στην κατασκευή
δεύτερης αποθήκης στην έκταση των 105 στρεμμάτων
που διαθέτει στον Ασπρόπυργο, έργο αξίας 7 εκατ.
ευρώ, προχωρά η BriQProperties ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη
Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας).
Η πρώτη από τις δύο σύγχρονες αποθήκες (σύνολο
μισθώσιμωντ.μ. 40 χιλ.) που έχει σχεδιάσει για το
προαναφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας της στον ργο
ολοκληρώνεται στις αρχές του επόμενου χρόνου (10
Ιανουαρίου) και παραδίδεται στον μισθωτή της, την
Info Quest Technology. Η επένδυση που έχει πραγμα-

τοποιήσει μέχρι στιγμής (αγορά γης και κατασκευή της
πρώτης αποθήκης) είναι 16 εκατ. ευρώ. Στις αρχές του
2022 θα ξεκινήσει και η κατασκευή της δεύτερης αποθήκης, προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ. Στο συγκεκριμένο ακίνητο ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περιλαμβάνει και τη δημιουργία δημιουργία εγκατάστασης φωτο
φωτοβολταϊκών.
Υψηλή ζήτηση
Όπως επισημαίνει στη «Ν» η διευθύνουσα σύμβουλος
της BriQ, Άννα Αποστολίδου , η ζήτηση για αποθήκες
υψηλών προδιαγραφών από εταιρείες που είτε θέλουν
να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους είτε να μετακομίσουν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, παραμένει υψηλή, με τα μισθώματα να κινούνται στα επίπεδα των 4,2
ευρώ έως 5 ευρώ το τ.μ.
Η υψηλή ζήτηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, όπως είναι τα logistics και οι σύγχρονοι γραφειακοί χώροι, στις οποίες δίνει έμφαση η ΑΕΕΑΠ, είναι
και ο λόγος, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο
της εταιρείας, που δεν «φρενάρει» το επενδυτικό πρόγραμμα, καθώς, όπως σημειώνει, το κόστος των κατασκευών έχει αυξηθεί υπέρμετρα, περίπου 30%, τον
τελευταίο ένα χρόνο.
Πιστοποίηση Leed θα επιδιώξει η BriQ για το κτήριο
γραφείων της επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος 42, στην
Καλλιθέα, συνολικής επιφάνειας 1.907 τ.μ., το οποίο
ανακατασκευάζει (διαθέτοντας 2,7 εκατ. ευρώ). Το
απέκτησε το 2017, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ. Η κ. Αποστολίδου επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε παλιά γραφεία
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πλέον ο παράγοντας πράσινων κτηρίων εισέρχεται δυναμικά στην
εξίσωση και αυτό σημαίνει ότι μαζί με το κόστος της
εξαγοράς χρειάζεται να λαμβάνεται υπ’ όψιν και το κόστος της ανακαίνισης.
Στον δείκτη Athex ESG
Να σημειωθεί ότι η BriQ γίνεται η πρώτη ΑΕΕΑΠ που
εισάγεται στον δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Athex ESG (Environmental Social and Corporate
Governance). Η εισαγωγή θα γίνει αμέσως μετά το
κλείσιμο της συνεδρίασης της 17ης/12.
Ο δείκτης Athex ESG περιλαμβάνει τις εισηγμένες με
καλές πρακτικές και επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. διακυβέρνησης. Τέτοιου είδους πρακτικές αποτελούν πλέον
κριτήριο που επηρεάζει σημαντικά την απόφαση ένταξης μιας μετοχής στο χαρτοφυλάκιο διεθνών θεσμικών
επενδυτών.

Συνέχεια στη Σελ. 24
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Η BriQ είναι επίσης η ΑΕΕΑΠ με τη μεγαλύτερη διασπορά στη μετοχή της (σύνολο διασποράς 45,59%,
εκ οποίου 23,51% ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές και
21,08% στο ευρύ επενδυτικό κοινό). Μεταξύ άλλων
συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο ασφαλιστικές
εταιρείες και Ταμεία.
Ύψους περίπου 4,2 εκατ. ευρώ είναι στο μεταξύ το
κόστος της πλήρους ανακαίνισης του ξενοδοχείου της,
Plaza Hotel Skiathos 85 δωματίων, στην Καναπίτσα
της Σκιάθου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, με χρονικό
ορίζοντα ολοκλήρωσης το ερχόμενο καλοκαίρι. Το εν
λόγω ξενοδοχείο αγοράστηκε έναντι 3,5 εκατ. ευρώ.
Στον τουρισμό
Ο τομέας των ξενοδοχείων (και στα του τουριστικά
νησιά) είναι η τρίτη κατηγορία ακινήτων στην οποία
δίνει έμφαση η BriQ, με τη διοίκησή της να εκτιμά ότι
θα υπάρξουν ευκαιρίες το επόμενο διάστημα. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της εν λόγω ΑΕΕΑΠ
είναι 116,7 εκατ. ευρώ. Με τις ανακαινίσεις και τη νέα
αποθήκη εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 130 εκατ. ευρώ.
Έχοντας ικανό περιθώριο αύξησης του δανεισμού της
(σήμερα 29,1 εκατ.) εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες για να αγγίξει τα 150 εκατ. ευρώ σε αξία χαρτοφυλακίου.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΛ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 7
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Περίπου 62.000 τ.μ. κτιρίων, που θα φθάνουν κατ’ ανώτατο τα 28 μέτρα, θα ανεγερθούν στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ στον Αγιο Δημήτριο, προκειμένου να στεγάσουν
τα υπουργεία που θα μεταφερθούν εκεί από το κέντρο
της Αθήνας. Η πρόβλεψη αυτή εντάχθηκε σε «πακέτο»
τροπολογιών που ψηφίστηκε προ τριημέρου από τη
Βουλή. Στο ίδιο κείμενο συμπεριελήφθη η παραχώρηση
128 στρεμμάτων δασικής έκτασης με παιδικές κατασκηνώσεις δίπλα στο Μάτι για τη δημιουργία κοινόχρηστου
χώρου, που ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, δίνεται δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτων στον αιγιαλό και στην παραλία σε οκτώ ακίνητα
που έχουν παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
Οι τροπολογίες συμπεριελήφθησαν στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Ανάπτυξης για τις στρατηγικές επενδύσεις.
Σε σχέση με την ΠΥΡΚΑΛ ορίζει το γενικό πλαίσιο, που
θα εξειδικευθεί στη συνέχεια μέσω ειδικού πολεοδομι-

κού πλαισίου (ώστε να τροποποιηθεί το ισχύον πλαίσιο
της περιοχής, που προέβλεπε τη μετατροπή όλου του
χώρου σε πάρκο μετά την απομάκρυνση της ΠΥΡΚΑΛ).
Πιο συγκεκριμένα:
• Το 50% του ακινήτου, έκτασης 154.8 στρεμμάτων, θα
λάβει χρήσεις πολεοδομικού κέντρου. Στα 77 στρέμματα που προορίζονται για τη μεταφορά υπουργείων θα
ισχύσει συντελεστής δόμησης 1.8 (έναντι 1,2 της περιοχής) και η κάλυψη του δομήστμου χώρου θα είναι
60% (αρχικά είχε εξαγγελθεί Σ.Δ. 0,9 και κάλυψη 22%,
αφορώντας προφανώς το σύνολο της έκτασης). Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο, στον
χώρο της ΠΥΡΚΑΛ (ανήκει στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα - ΕΑΣ) βρίσκονται σήμερα 91 κτίρια (110.000
τ.μ.), εκ των οποίων θα κατεδαφιστούν τα 66 (68.413
τ.μ.) και θα διατηρηθούν 25 (41.587 τ.μ.). Θα ανεγερθούν 7 νέα κτίρια (69.000 τ.μ.) και ακόμα 22.727 τ.μ.
ως προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια (συνολική δόμηση,
διατηρούμενη και νέα, 133.314 τ.μ.).
• Στο υπόλοιπο 50% του ακινήτου θα δημιουργηθεί
πάρκο με το όνομα «Ανδρέας Λεντάκηε». Ωστόσο, όπως
προκύπτει από το πλάνο που συνοδεύει την τροπολογία,
το πάρκο δεν θα είναι ενιαίο αλλά χωρισμένο σε δύο τμήματα, στα οποία θα παρεμβάλλεται η δομημένη έκταση
(και επομένως θα λειτουργήσει σαν «πίσω αυλή» των
υπουργείων). Επιπλέον, μέσα στα 77 στρέμματα συμπεριλαμβάνονται και κάποια υφιστάμενα κτίρια που θα χαρακτηριστούν διατηρητέα. Για το Μάτι, προβλέπεται η
παραχώρηση κατά χρήση (όχι η ιδιοκτησία) στον Δήμο
Μαραθώνα έκτασης 128 στρεμμάτων, επί των οποίων
βρίσκονται και οι παιδικές κατασκηνώσεις του Οίκου
Ναύτου. Πρόκειται για έκταση που βρίσκεται στο όριο
του οικισμού (και δεν κάηκε) και η παραχώρησή της
ικανοποιεί παλαιό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Η
έκταση θα μετατραπεί σε κοινόχρηστο χώρο αναψυχής
και η βλάστησή της θα αποκατασταθεί με τη βοήθεια
ιδιώτη αναδόχου έως το τέλος του 2022.
Αυθαίρετα
Επίσης, με τις τροπολογίες τα υπουργεία Ανάπτυξης και
Οικονομικών νομιμοποιούν ακόμα ένα «πακέτο» αυθαιρέτων σε αιγιαλούς και παραλίες, αυτή τη φορά σε οκτώ
ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση. Ανάμεσα σε αυτά, η έκταση του «Ξενία» Σκιάθου,
η πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών Ηρακλείου και
εκτάσεις στο Αντίρριο, στο Πήλιο και στον Δήμο Θερμαϊκού. Οι αυθαιρεσίες αφορούν την κατασκευή λιμενικών
εγκαταστάσεων και θα νομιμοποιηθούν δωρεάν.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ 16
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Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου από τη ΡΑΣ
Στην ολοκλήρωση του ελέγχου του κοστολογικού
μοντέλου και στην έγκριση της πρότυπης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχώρησε
η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), μετά τις
δεσμεύσεις που ανέλαβε η πρώτη.
Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΣ τον περασμένο Μάιο ξεκίνησε τον έλεγχο παρακολούθησης - συμμόρφωσης
και ορθής εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν
αναληφθεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατ’ εφαρμογή της
σχετικής Απόφασης 14006/12.10.2020) που εξέδωσε η Αρχή, για την αποκατάσταση της λειτουργίας
του ανταγωνισμού στην αγορά εμπορευματικών
σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και στην αγορά συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.
Οι εν λόγω δεσμεύσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προτάθηκαν
από την ίδια, μετά την καταγγελία που υπέβαλε στη
ΡΑΣ η σιδηροδρομική εταιρεία Rail Cargo Logistics
Goldair, για ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές από πλευράς ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα προαναφερθέντα
πεδία. Η καταγγελία εξετάστηκε από τη ΡΑΣ, ενώ
περαιτέρω η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπέβαλε πρόταση δεσμεύσεων για την άρση των πιθανολογούμενων παραβάσεων του ανταγωνισμού.
Μετά τις απαραίτητες διευκρινίσεις και επαναδιατυπώσεις από πλευράς ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και την ικανοποίηση μέρους των αιτιάσεων της καταγγέλλουσας
εταιρείας, εγκρίθηκαν από τη ΡΑΣ οι προτεινόμενες
δεσμεύσεις για τις οποίες, με την απόφαση της
28/4/2021 της ολομέλειας ΡΑΣ ξεκίνησε ο έλεγχος
της ορθής εφαρμογής τους.
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