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Διαβάστε σήμερα

ΤΕΚέ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΑ», ΒΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:
Σελ 1 και 7, 8
Το προφίλ των ελληνικών startups: Πολύ μικρές σε μέγεθος, εξωστρεφείς, με ιδρυτές νέους άνδρες
- Αξιοποιούν εξειδικευμένη γνώση και αφορούν τομείς σε μεγάλη
ανάπτυξη διεθνώς, δείχνει έρευνα της διαΝΕΟσις - Οι προκλήσεις
και οι ευκαιρίες
Σελ 1 και 18, 19, 20
Στο ΦΕΚ η απόφαση για την έναρξη υλοποίησης του καθορισμού
Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης
- Υπουργική Απόφαση για την κορυφαία πολεοδομική μεταρρύθμιση που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Σελ 3
Σε λειτουργία η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου Απλούστερη η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής
Σελ 6
Ψηφίστηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το νομοσχέδιο για τον ανταγωνισμό
- Αδ. Γεωργιάδης: Διευρύνουμε τα όρια ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Σελ 9
Στις επιτροπές της Βουλής ο «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
Σελ 10
Τα παράπονα των καταναλωτών στο MyRAE για θέματα ενέργειας
Σελ 11
Δήμος Αθηναίων: Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής
πεζοδρομίων
Σελ 12
Φαληρικό μέτωπο και «Σταύρος Νιάρχος» στο επίκεντρο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλλιθέας
Σελ 13, 14
Μικρότερο έλλειμμα κατά 1,961 δισ. ευρώ - Αυξημένα έσοδα 1,2
δισ. ευρώ - Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισμού
Σελ 15
Ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης μετά από δύο χρόνια πανδημίας
- Τους κινδύνους και τις προκλήσεις που παραμένουν επισήμανε ο
Πρόεδρος του Eurogroup
Σελ 16
ESET: Οι 5 βασικοί τρόποι με τους οποίους οι χάκερ κλέβουν κωδικούς πρόσβασης - Πώς να τους σταματήσετε
Σελ 17
Κάμψη του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο
τέταρτο τρίμηνο
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑ
-Στ. Πέτσας: Ενισχύουμε την ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλη την Ελλάδα
-Σημαντικές ενεργειακές και άλλες ειδήσεις στην ημερίδα της ΚΕΔΕ
H βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις κτηριακές
και άλλες υποδομές των ΟΤΑ, η διευκόλυνση της χρήσης
καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης με Μεικτή Χρηματοδότηση, ήταν
το θέμα διαδικτυακής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που
διοργανώθηκε από την ΚΕΔΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
έργου «PRODESA»: «Ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης
στη νότια Αττική», με βασικούς εταίρους τους Δήμους Αλίμου,
Αγίου Δημητρίου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αγίων Αναργύρων Καματερού και συντονιστή της συζήτησης τον γενικό
γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη.
Τις παρεμβάσεις που έχουν αναληφθεί σε θεσμικό επίπεδο και
τα χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσα από τα οποία το υπουργείο

Εσωτερικών συμβάλλει στην ανάπτυξη έργων ενεργειακής
αποδοτικότητας σε όλη την Ελλάδα, ανέδειξε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας κατά την τοποθέτησή
του.
Στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόσκληση ΑΤ03 με έργα «πράσινης»
οικονομίας του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο έχουν ήδη, ενταχθεί προτάσεις, συνολικού
ύψους 83,7 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένονται οι εντάξεις και
άλλων έργων. Οι περισσότερες από τις προτάσεις που έχουν
υποβληθεί -συνολικά από 139 δήμους της χώρας- θα βρουν
χρηματοδότηση, είτε μέσω του «Αντώνης Τρίτσης», είτε με τη
μεταφορά τους σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπογράμμισε ο κ. Πέτσας. Αναλυτικά στις σελ 4, 5

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ STARTUPS: ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕ
ΜΕΓΕΘΟΣ, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ, ΜΕ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

-Αξιοποιούν εξειδικευμένη γνώση και αφορούν τομείς σε μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς, δείχνει έρευνα της διαΝΕΟσις
-Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες
Σχεδόν οι μισές από τις startups άρχισαν τη δραστηριότητά
τους με πολύ χαμηλό κεφάλαιο, από μηδέν έως 10.000 ευρώ.
Μόνο μία στις πέντε (21,7%) άρχισαν με κεφάλαιο άνω των
50.000 ευρώ. Το 35,2% αυτών των εταιρειών σήμερα δηλώνουν κερδοφόρες, ενώ περίπου οι μισές (47,9%) δηλώνουν
ότι δεν κερδοφορούν στην παρούσα συγκυρία.
Αυτά είναι ορισμένα από τα ευρήματα έρευνας της διαΝΕΟσις
η οποία επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις ελληνικές startup επιχειρήσεις καθώς και το σύστημα που τις υποστηρίζει και για
την οποία εκδόθηκε χθες σχετική ανακοίνωση, σημειώνει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφορικά με τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για το μέλλον τους, οι ιδρυτές ξεχωρίζουν περισσότερο
από κάθε άλλη τη δυνατότητα επέκτασής τους (22,8%), ενώ
ακολουθεί η στελέχωση (19,1%), ο ανταγωνισμός (16,9%),
καθώς και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης (15%). Μεταξύ
πιθανών αλλαγών που θα βελτίωναν τη δραστηριότητά τους,
οι ιδρυτές του δείγματος επιλέγουν περισσότερο από κάθε
άλλη, την «τροποποίηση του ασφαλιστικού και φορολογικού
πλαισίου» (79,8%).
Αναλυτικά στις σελ 7, 8

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υπουργική Απόφαση για την κορυφαία πολεοδομική μεταρρύθμιση που χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ο
καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (ΖΥΣ),
με φορέα υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Την απόφαση με τίτλο: «Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υπο¬δοχής Συντελεστή
Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο
των Προγραμ¬μάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’245)» υπογράφουν

ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, και
ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος
Ταγαράς.
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση
που έχει εντάξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο
Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος
Δοξιάδης», με προϋπολογισμό 8,085 εκατ.€, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Αναλυτικά στις σελ 18, 19, 20
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
Παράταση υποβολής
περιλήψεων CSUM2022
Παράταση υποβολής περιλήψεων έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή του 6ο
Συνεδρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – CSUM2022
που θα γίνει στη Σκιάθο στις 31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2022, με κεντρικό θέμα: “Smart Energy for Smart
Transport”.
Η διοργάνωσή του συνεδρίου γίνεται από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο
Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής
Αλυσίδας – TTLog, σε συνεργασία με ξένα πανεπιστημιακά
ιδρύματα.

Η επανάσταση του 1821
μέσω Γεω-εφαρμογών
To Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με την ευκαιρία των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και της «GIS Day»
(Ημέρα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών) της 17ης
Νοεμβρίου 2021, δημιούργησε μία ειδική επετειακή συλλογή
Γεω-εφαρμογών, με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821
που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της τεχνολογίας ArcGIS
(ArcGIS Hub).
Μέσω της συλλογής των διαθέσιμων αυτών εφαρμογών,
με έμφαση στην γεωχωρικότητα των στοιχείων, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί με καινοτόμο και διαδραστικό τρόπο, να
περιηγηθεί στην ιστορία του Αγώνα. Ο σχεδιασμός των γεω-εφαρμογών, πέρα από τον πληροφοριακό, εκπαιδευτικό και
ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, έχει ως στόχο να κεντρίσει τους
χρήστες για περαιτέρω αναζήτηση.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει υλοποιηθεί από την ομάδα Γεωπληροφορικής, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Στην υλοποίηση αυτή
συντέλεσαν οι ωφελούμενοι του προγράμματος κοινωφελούς
εργασίας 2020-2021 του Τμήματος.
Η πρόσβαση στην συλλογή των εφαρμογών μπορεί να γίνει
από τον σύνδεσμο,
https://1821-2021-1-pedramas-pamth.hub.arcgis.com/
ή από το σχετικό εικονίδιο της εφαρμογής στην παραπάνω
ιστοσελίδα .
H πρόσβαση στην παγκόσμια εκδήλωση GIS Day - 16 Νοεμβρίου 2022 - μπορεί να γίνει από τον σύνδεσμο:
https://www.gisday.com/en-us/overview

Προσεχώς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

20 Ιανουαρίου 2022

Συνέδριο HAEE για την Ηλεκτροκίνηση

Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), ιστοσελίδα Insider.gr

30 Ιανουαρίου 2022

Εκλογές Συλλόγου Διπλωματούχων
Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος

Σ.Δ.Ν.Μ.Ε.

5ο Διεθνές Συνέδριο «Changing Cities»
Το 5ο Διεθνές Συνέδριο “Changing Cities” με θέμα «Making
our Cities Resilient in times of Pandemics» θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 25 Ιουνίου 2022 στην Κέρκυρα.
Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Μορφολογίας Αστικού Χώρου, Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, (Βόλος), σε συνδιοργάνωση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, (Κέρκυρα).
Βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:
• Resilient Cities and Historical Centres Management,
• Urban Design in Planning,
• Sustainable Urban Planning & Development,
• Cultural Heritage Management,
• Historical Centres of Cities,
• Urban Landscapes, Landscape Planning & Design,
• Architectural Design & New Technologies,
• Urban Cultures & Public Open Spaces,
• Environmental Urban Planning,
• Green Architecture & Urban Design,

15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ &
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
To 15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ θα πραγματοποιηθεί στις 04 - 06 Νοεμβρίου
2022, στο HYATT REGENCY στην Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, «.. Το μεγάλο ερώτημα που θα
απαντήσει το Συνέδριό είναι… “Πώς οι επιχειρήσεις του
κλάδου θα ενταχθούν στην κούρσα του GREEN BUSINESS,
πώς θα εξασφαλίσουν τη δική τους βιωσιμότητα και πώς
θα απαντήσουν στις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες της αρχιτεκτονικής, των τελικών πελατών αλλά και των ίδιων των
ανθρώπων τους, στις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης.»
Περισσότερες πληροφορίες: alumini.gr

• Transportation Planning and Policy in Cities,
• Urban Planning Laws, Real Estate &Property Rights,
• Urban Economies and Spatial Impacts,
• Cultural and Built Heritage Management,
• Place Marketing & City Branding,
• Climate Change, Circular Economy and Sustainable
Development,
• Urban Societies and Multiculturalism,
• Migration, Multinational and Multicultural Societies &
Urban Planning,
• Smart Cities,
• Shrinking Cities,
• Divided Cities.
Οι περιλήψεις των εργασιών έχουν αρχίσει να
αποστέλλονται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία της 30 Ιανουαρίου 2022.
Περισσότερες Πληροφορίες:
https://changingcities.prd.uth.gr/cc/

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

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

press@central.tee.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Σε λειτουργία η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου
Από χθες Δευτέρα 17 Ιανουαρίου ξεκίνησε η λειτουργία της
νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)
σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα,όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η νέα
ΑΠΕΔ που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών έχει ως αποστολή
την παροχή ψηφιακών υπογραφών, είτε νέας γενιάς (άυλες)
είτε κλασσικής μορφής (USB token). Μέσω της νέας ΑΠΕΔ,
από σήμερα όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν
προσωπικά πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, διάρκειας
τριών ετών, αποκτώντας ψηφιακή υπογραφή.
Η χρήση ψηφιακής υπογραφής συμβάλλει στην περαιτέρω
διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη μείωση
των λειτουργικών δαπανών, καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση χρόνου. Όλα τα βήματα για την απόκτηση ψηφιακής
υπογραφής μέσω της νέας ΑΠΕΔ περιγράφονται αναλυτικά
στην πλατφόρμα aped.gov.gr.
Η φιλοσοφία της νέας ΑΠΕΔ αντανακλά την ευρύτερη στρα-

τηγική του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την
αναβάθμιση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης προς τους πολίτες
και τη βελτίωση των διαδικασιών αυθεντικοποίησής τους. Η
λειτουργία της πλατφόρμας έρχεται σε συνέχεια των παρεμβάσεων του υπουργείου σχετικά με την αυθεντικοποίηση και
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του πολίτη (υπηρεσίες εμπιστοσύνης).
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η διανομή:
* 150.000 ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς σε δημοσίους
υπαλλήλους (ήδη έχουν διανεμηθεί πάνω από 50.000) και
* Πάνω από 506.000 ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς σε
επαγγελματικούς κλάδους (εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κλπ) και πολίτες.
Στην ίδια στρατηγική περιλαμβάνονται:
* οι υπηρεσίες σχετικά με τα ψηφιακά έγγραφα του gov.gr
(έκδοση εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακή
βεβαίωση εγγράφου και ιδιωτικού συμφωνητικού) και
* ο έλεγχος εγκυρότητάς των ψηφιακών εγγράφων μέσω του

gov.gr.
Σημειώνεται ότι για την έγκριση της νέας ΑΠΕΔ έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, τόσο από ανεξάρτητο αξιολογητή όσο και από την
ΕΕΤΤ, όπως επιβάλλει η εθνική νομοθεσία και ο Ευρωπαϊκός
Κανονισμός e-IDAS. Η νέα ΑΠΕΔ είναι λειτουργική σε όλες τις
εκδόσεις Windows και MacOS, ενώ για την ανάκληση ψηφιακών πιστοποιητικών θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση 7 ημέρες
την εβδομάδα.
Για την ισχύ και τις ημερομηνίες λήξης των ψηφιακών υπογραφών, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι και την 17η Ιανουαρίου 2022, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν από τον
ιστότοπο της www.aped.gov.gr στην κατηγορία «Ανακοινώσεις». Επιπλέον, τονίζεται πως η προμήθεια USB tokens από
τους πολίτες θα συνεχίσει να γίνεται από τους παρόχους της
αγοράς και όχι από την ΑΠΕΔ.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ EYWA, ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ EIC
Ισχυρή είναι η ελληνική συμμετοχή στην κοινοπραξία EYWA,
που, με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ασθένειες
που μεταδίδονται από τα κουνούπια που ανέπτυξε, κέρδισε
το βραβείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επιδημίες (EIC HorizonPrize «EarlyWarning
for Epidemics»). Το βραβείο αυτό είναι ένα από τα έξι μεγάλα
βραβεία HorizonPrize του ΕIC τα οποία απονέμονται στις πιο
καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.
Θεσμοθετήθηκε με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία ενός
πρότυπου συστήματος που θα προειδοποιεί για ασθένειες
όπως η ελονοσία, ο δάγγειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός και
ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ένα τέτοιο σύστημα, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του βραβείου, έπρεπε να βασίζεται σε παρατηρήσεις γης, τεχνολογίες μεγα-δεδομένων (bigdata) και
δορυφορικά δεδομένα ενώ σκοπός του είναι να υποστηρίξει
τις κυβερνήσεις ώστε να λαμβάνουν γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη εκδήλωσης εστιών τέτοιων
ασθενειών και τον περιορισμό της μετάδοσής τους.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο τελικό στάδιο της διαδικασίας βρέθηκαν οι υποψηφιότητες D-Moss, Farseer και EYWA
ενώ χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες, η
απονομή του βραβείου στο έργο EYWA, το οποίο θα λάβει
πέντε εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, το πρωτοποριακό
αυτό σύστημα που βασίζεται σε δύο μοντέλα πρόβλεψης της
αφθονίας των κουνουπιών και δύο μοντέλα πρόβλεψης του
κινδύνου μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου, μπορεί να
προβλέψει μήνες νωρίτερα αν θα εκδηλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου σε μια περιοχή, με βάση στοιχεία όπως η θερμο-

κρασία, η υγρασία του εδάφους, η βροχόπτωση, ο άνεμος και
η ενδημικότητα του ιού τις προηγούμενες χρονιές. Η σημασία
της πρόβλεψης του συστήματος αυτού, έγκειται στη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης με ψεκασμούς και προληπτικά
μέτρα στις περιοχές, όπου προβλέπεται να εκδηλωθούν κρούσματα του ιού σε ανθρώπους.
Το σύστημα EYWA ανέπτυξαν, υπό τον συντονισμό του
Κέντρου Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, δεκαπέντε φορείς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Σερβία). Η πρωτοβουλία
EYWA χαρακτηρίζεται, άλλωστε, από πολύ μεγάλη ελληνική
συμμετοχή σε επίπεδο συνεισφοράς και οικονομικού προϋπολογισμού της τάξης του 60% για τους τρεις από τους έξι
συνολικά φορείς: το Κέντρο Αριστείας ΒEYOND, την εξειδικευμένη εταιρεία στην καταπολέμηση κουνουπιών και ανάλυση
δεδομένων «Οικοανάπτυξη» Α.Ε. και το Εργαστήριο Φυσικής
της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκτός από
τους παραπάνω, συμμετείχαν ακόμη στην κοινοπραξία, από
την ελληνική πλευρά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η εταιρεία i.D.Com.
Εξάλλου, ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα είχαν και 9 περιφέρειες, τέσσερις από τις οποίες είναι ελληνικές. Πρόκειται
για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας,
Κρήτης και Θεσσαλίας.
Συγχαρητήρια από την Ευρωπαία επίτροπο
Σε δήλωσή της η Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα,
τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία MariyaGabriel
εκφράζει τα συγχαρητήριά της στην EYWA και υπογραμμίζει
ότι «η λύση, που προτείνει και βασίζεται στην παρατήρηση
της Γης και άλλα δεδομένα, βελτιώνει την ετοιμότητα της Ευ-

ρώπης να καταπολεμήσει τις ασθένειες που μεταδίδονται από
φορείς, αντιμετωπίζοντας επίσης τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία, στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό». Δηλώνει, παράλληλα, περήφανη και ευγνώμων
«που η ευρωπαϊκή αριστεία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι
είναι ικανή να παρέχει λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις».
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Όπως, άλλωστε, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η τεχνολογική καινοτομία του έργου EYWA
έγκειται στον αποτελεσματικό χειρισμό πολλαπλών πηγών
δεδομένων, όπως εντομολογικά, επιδημιολογικά, δεδομένα
γεωπαρατήρησης, πλήθος γεωχωρικών δεδομένων μαζί
με δυναμικά και βασισμένα σε δεδομένα μοντέλα. Μάλιστα,
χάρη στα δεδομένα που παρέχονται από τους δορυφόρους
Copernicus και τις υπηρεσίες CopernicusCore Services, η
EYWA απεικονίζει αξιόπιστα τη δυναμική των ενδιαιτημάτων
και των τόπων αναπαραγωγής κουνουπιών. Το σύστημα
αξιοποιεί τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αποθήκες και χωρητικότητες δεδομένων γεωσκόπησης και cloud (δηλαδή DIAS,
GEOSS, NextGEOSS)».
Ήδη το έργο παρείχε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για χρήση
σε επιχειρησιακό επίπεδο από εννέα Περιφέρειες σε πέντε χώρες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια των ετών 2020-2021. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
το 17% όλων των μολυσματικών ασθενειών προκαλούνται
από διαβιβαστές όπως τα κουνούπια και επιφέρουν πάνω από
700.000 θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, η έγκαιρη προειδοποίηση για τις ασθένειες αυτές αποτελεί πολιτική νομική
επιταγή διεθνώς.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΑ», ΒΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑ
-Στ. Πέτσας: Ενισχύουμε την ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλη την Ελλάδα
-Σημαντικές ενεργειακές και άλλες ειδήσεις στην ημερίδα της ΚΕΔΕ
H βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις κτηριακές και
άλλες υποδομές των ΟΤΑ, η διευκόλυνση της χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης με Μεικτή Χρηματοδότηση, ήταν το θέμα διαδικτυακής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε
από την ΚΕΔΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «PRODESA»:
«Ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης στη νότια Αττική»,
με βασικούς εταίρους τους Δήμους Αλίμου, Αγίου Δημητρίου,
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αγίων Αναργύρων Καματερού
και συντονιστή της συζήτησης τον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ
Δημήτρη Καφαντάρη.
Ανοίγοντας τη συζήτηση, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε
ότι το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Δήμους
και γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο τώρα που το ενεργειακό κόστος,
τουλάχιστον αυτήν την περίοδο, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι «η Αυτοδιοίκηση προβληματίζεται πάρα πολύ για το πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε τη
νέα χρονιά, εφόσον βέβαια συνεχίσουμε να κινούμαστε σε τέ-

τοιες τιμές ρεύματος. Το πρώτο ζήτημα που μας απασχολεί είναι
να δούμε αν μπορούμε και πώς να βοηθηθούμε. Το δεύτερο
είναι το τι κάνουμε εμείς για το ενεργειακό κόστος. Και αυτό το
οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πρώτα τις καταναλώσεις μας, δηλαδή να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε
τις καταναλώσεις και για αυτές που δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, να δούμε πώς μπορούμε να τις περιορίσουμε. Και το
πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας όταν αναφερόμαστε στην
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι ο οδοφωτισμός
στις πόλεις μας».
Αναφερόμενος ο κ. Παπαστεργίου στις Συμβάσεις Ενεργειακής
Απόδοσης τόνισε πως μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν ένα θέμα
ταμπού, καθώς θεωρούνταν ως κάτι τελείως μη αποδεκτό.
Αντιθέτως θα έπρεπε να είναι κάτι εντελώς αυτονόητο, δηλαδή
για το πώς μπορούμε να βρούμε τα σωστά νομικά μονοπάτια
αλλά και το σωστό μείγμα μόχλευσης ιδιωτικών και δημόσιων
κεφαλαίων προκειμένου να καταφέρουμε να προχωρήσουμε
σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης».
Σε ότι αφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει σήμερα στη

διάθεσή της η Αυτοδιοίκηση για τέτοιου είδους έργα σημείωσε
ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καινούργιο τοπίο» και ότι
«κυρίως μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και για τα εργαλεία που δόθηκαν μέσω του «Αντώνης Τρίτσης» και κυρίως
με την πρόσκληση ΑΤ03, που προβλέπει μείωση ενεργειακού
κόστους κυρίως στις ΔΕΥΑ».
Ωστόσο υπογράμμισε την ανάγκη οι δήμοι να τύχουν ορθής
νομικής κάλυψης αλλά και καθοδήγησης για να τρέξουν διαγωνισμοί χωρίς προβλήματα, «γιατί είδαμε στο παρελθόν ότι
αρκετοί δήμοι προσπάθησαν και κόλλησαν στα γρανάζια των
διαγωνισμών».
«Άρα, κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου, με την χρήσιμη εμπειρία
που αποκτήθηκε μέσω του εξαιρετικού έργου PRODESA, αυτά
πλέον πρέπει να θεωρούνται λυμένα. Οπότε, πλέον τα πράγματα
θα είναι πολύ πιο εύκολα. Και με δεδομένο ότι η κιλοβατώρα αυτήν την ώρα κινείται 0.3- 0,4 μεσοσταθμικά, μάλλον είναι μονόδρομος να πάρουμε αυτά τα συμπεράσματα και να τα κάνουμε
άμεσα πράξη».

Στ. Πέτσας: Ενισχύουμε την ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλη την Ελλάδα
Τις παρεμβάσεις που έχουν αναληφθεί σε θεσμικό επίπεδο και
τα χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσα από τα οποία το υπουργείο
Εσωτερικών συμβάλλει στην ανάπτυξη έργων ενεργειακής
αποδοτικότητας σε όλη την Ελλάδα, ανέδειξε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας κατά την τοποθέτησή
του, στο υβριδικό στρογγυλό τραπέζι της ΚΕΔΕ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο κ. Πέτσας στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόσκληση ΑΤ03 με έργα «πράσινης» οικονομίας του
αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο
έχουν ήδη, ενταχθεί προτάσεις, συνολικού ύψους 83,7 εκατ.
ευρώ, ενώ αναμένονται οι εντάξεις και άλλων έργων. Οι περισσότερες από τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί -συνολικά από
139 δήμους της χώρας- θα βρουν χρηματοδότηση, είτε μέσω
του «Αντώνης Τρίτσης», είτε με τη μεταφορά τους σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπογράμμισε ο κ. Πέτσας.
Σημείωσε ότι από τις έως τώρα ενταγμένες προτάσεις, με βάση
τα στοιχεία των δικαιούχων, υπολογίζεται συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας περί τις 16.000.000 kWh, η οποία ισοδυναμεί με την ετήσια πλήρη κάλυψη ενός οικισμού 2.000 κατοίκων.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στη
σύσταση μίας κοινής προπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας, η
οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες, ανάμεσα στην ΚΕΔΕ, τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, με

βασικό αντικείμενο την αναμόρφωση και περαιτέρω ενίσχυση
του χρηματοδοτικού φακέλου των ΚΑΠ, τη μόνιμη μείωση
του επιτοκίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
τη βελτίωση της εισπραξιμότητας από τους δήμους των ληξιπρόθεσμων οφειλών τρίτων. Μέσα σε αυτή την ομάδα, θα
ενταχθούν δύο ακόμη βασικοί άξονες: η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών που
προκύπτουν από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και των
ανατιμήσεων, καθώς και το πώς θα αντισταθμιστεί η πρόσθετη
επιβάρυνση που αναμένεται να προκύψει από την επιβολή του
τέλους ταφής, το οποίο εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους,
σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική οδηγία, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι μία από τις πιο
βασικές πολιτικές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την
Ευρώπη, τόνισε ο Αντώνης Μαρίνος, διευθυντής Γραφείου της
γενικής γραμματέως υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Αλ. Σδούκου.
Το Δημόσιο, τόνισε ο κ. Μαρίνος, οφείλει να έχει υποδειγματικό
και πιλοτικό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Σημείωσε ότι το βασικότερο πρόγραμμα για τα δημόσια κτίρια,
που θα τρέξει το επόμενο διάστημα, είναι το νέο «ΗΛΕΚΤΡΑ»,
που παρουσιάστηκε χθες και στο οποίο έχουν προστεθεί νέοι

πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και νέες προϋποθέσεις ένταξης.
Σύμφωνα με τον κ. Μαρίνο το νέο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα
είναι η βασική κινητήριος δύναμη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος των φορέων του Δημοσίου
και των ΟΤΑ. Οι επιδοτήσεις θα αγγίζουν το 85% και θα αφορούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, ΑΠΕ και συστημάτων
ενεργειακής εξοικονόμησης. Για την ένταξή τους, απαραίτητες
προϋποθέσεις είναι να υπάρχει πρόβλεψη για επίτευξη τουλάχιστον 35% εξοικονόμησης ενέργειας και τα κτίρια να φθάσουν
τουλάχιστον στην Β΄ κλάση. Τέλος, βασική παράμετρος του
προγράμματος είναι η προώθηση και στήριξη των Συμβάσεων
Ενεργειακής Απόδοσης.
Η δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, ενός εκ των
εταίρων της κοινοπραξίας, σημείωσε ότι ο Δήμος μέσω του
PRODESA, παρά την υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας
του, κατάφερε να μελετήσει σε βάθος το ενεργειακό προφίλ του.
Υπογράμμισε ωστόσο ότι οι δήμοι χρειάζονται βοήθεια για να
εξαλειφθούν τα πολλά «αγκάθια» που βρίσκονται στο δρόμο
τους, όπως αυτό του οικονομικού ενεργειακού συμψηφισμού,
που το αντιμετωπίζει και ο δήμος Αγίου Δημητρίου.
Συνέχεια στη σελ 5
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΑ», ΒΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑ
Σημαντικές ενεργειακές και άλλες ειδήσεις στην ημερίδα της ΚΕΔΕ
Συνέχεια από σελ 4
Όπως είπε η κ. Ανδρούτσου ο δήμος προωθεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 35 κτίρια, κυρίως σχολεία, ισχύος
2.380 κιλοβάτ, που θα παράξουν 3,5 εκ. κιλοβατώρες.
«Όμως, είπε, αν δε λύσουμε το ζήτημα του οικονομικού ενεργειακού συμψηφισμού δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε έτοιμη τη διακήρυξη σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ
για Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης. Αν δεν συμψηφίσουμε
την ενεργειακή απόδοση και με τον οδοφωτισμό μας δεν θα
μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να θεσμοθετηθεί.
Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ανέφερε ότι ο δήμος σε συνεργασία με το ΕΜΠ
έχει ολοκληρωμένη μελέτη παρεμβάσεων σύμφωνα με τους
άξονες του PRODESA σε 35 κτίρια, ύψους 2,7 εκ. ευρώ με
ορίζοντα 5ετίας. Προβλέπεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας 715 Mwh/έτος, εξοικονόμηση 166.500 ευρώ/έτος
και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 1.380 τόνων/
έτος.
Ο δήμος υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε 7 κτίρια που μελετήθηκαν από το PRODESA.
Όπως είπε ο κ. Κωνσταντέλλος η διαχειριστική αρχή του Προγράμματος χρηματοδότησε τα έργα για 28 κτίρια, ύψους 1,4
εκ. ευρώ μέσω των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και

ξεχωριστά με 1,3 εκ. ευρώ τα έργα στα 7 κτίρια που μελετήθηκαν μέσω PRODESA.
Εκ μέρους του Δήμου Αλίμου, η αντιδήμαρχος νομικών και
κοινωνικών υπηρεσιών Αναστασία Σιμητροπούλου, τόνισε
ότι το PRODESA, το πρώτο και το μοναδικό έργο στην Ελλάδα
που χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020, ολοκληρώνεται
στο τέλος Ιανουαρίου και έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει
τους Δήμους να εξεύρουν αποτελεσματικούς τρόπους και
εργαλεία χρηματοδότησης απαραίτητων για την αναβάθμιση των υποδομών τους και να αυξήσουν το ενεργειακό τους
αποτύπωμα. Σημείωσε ακόμη ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να
σηκώσουν μόνοι τους το υψηλό κόστος αυτών των έργων
και υπογράμμισε την ανάγκη συνδρομής της πολιτείας για την
υλοποίησή τους.
Ο αντιδήμαρχος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του
Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού Δημήτρης Ζαλακούδης ανέφερε πως ο Δήμος του υλοποιεί ήδη έργα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Στο πλαίσιο δε του έργου PRODESA έχει εντάξει για ενεργειακή
αναβάθμιση 26 κτίρια. Η χρηματοδότησή τους θα γίνει από
ίδιους πόρους του Δήμου και με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. Ο κ. Ζαλακούδης αναφέρθηκε στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι δήμοι στην υλοποίηση τέτοιων έργων,
φέρνοντας ως παράδειγμα την άρνηση των διαχειριστικών
αρχών να χρηματοδοτήσουν με ενιαίο τρόπο τα έργα και για
τα 26 κτίρια με αποτέλεσμα για τα 19 η χρηματοδότηση να

γίνει μέσω ΣΕΑ και τα υπόλοιπα με απλές εργολαβικές συμβάσεις.
Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης έλαβαν μέρος οι εξής:
Βασιλική Σίτα, διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής και Ενεργειακής Απόδοσης στο υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Στέλλα Αλεξοπούλου, Γραφείο υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων του υπουργείο Ανάπτυξης, Πέτρος Ευγενικός,
συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων &
ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης, Γιώργος Κουλτούκης, επικεφαλής Δ/νσης Δανείων ΟΤΑ του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Στέργιος Σουγιουτζόγλου, γενικός διευθυντής
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ιωάννα Μαντζαβινάτου, προϊστάμενη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, Βασίλης Κουτσοβασίλης, αντιδήμαρχος
Δήμου Αγ. Δημητρίου, Δημήτρης Γεωργιάκος, αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Στέλιος Ψωμάς, σύμβουλος σε θέματα ενέργειας και
περιβάλλοντος στην ENFINITY, Μηνάς Ιατρίδης, προϊστάμενος Τμήματος Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αργυρώ Γιακουμή, Τμήμα
Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής του Κέντρου Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, Εύα Αθανασάκου, υπεύθυνη Προγράμματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΕΥΔΙΤΗ, Αριστοτέλης
Μπότζιος , συνεργάτης του Τμήματος Εφαρμογών Αναπτυξιακών Έργων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
Λένα Λαμπροπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Κτιρίων
του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ζητά να αποσαφηνιστεί
ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν τα ενωσιακά κονδύλια στην
ενεργειακή απόδοση στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με έκθεση που
δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χρηματοδότηση
της ΕΕ δεν συνδέεται επαρκώς με τις επιχειρηματικές ανάγκες και
ότι η συμβολή της στους στόχους της ενεργειακής απόδοσης
είναι περιορισμένη.
Υπενθυμίζεται ότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί σημαντική
συνιστώσα του φιλόδοξου στόχου της ΕΕ για επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050. Παράλληλα με τα μέτρα
που έλαβαν τα ίδια τα κράτη μέλη, μεταξύ του 2014 και του
2020 η ΕΕ διέθεσε σημαντικά ποσά για τη χρηματοδότηση βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις.
Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι το ύψος των προγραμματισμένων
πόρων της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής συνοχής μειώθηκε από
3,2 δισ. ευρώ το 2016 σε 2,4 δισ. ευρώ το 2020. Επιπλέον, οι
περισσότερες δαπάνες συγκεντρώθηκαν σε λίγα μόνο κράτη
μέλη και μόνο σε πέντε (Τσεχία, Πολωνία, Γερμανία, Ιταλία και
Βουλγαρία) αντιστοιχούν περί τα δύο τρίτα των πόρων που

διατέθηκαν για δαπάνες ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις.
«Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται,
συμβάλλει σημαντικά στο να πετύχει η ΕΕ τον στόχο της για
μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030»
δήλωσε ο SamoJereb, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Μέχρι στιγμής, ωστόσο,
ο πραγματικός αντίκτυπος της χρηματοδότησης της ΕΕ στην
ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων παραμένει ασαφής.»
Η έκθεση θέτει υπό αμφισβήτηση την πραγματική προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Είναι σαφές ότι οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις παίζουν τον ρόλο τους κατά τη λήψη
μιας επενδυτικής απόφασης από κάποια επιχείρηση. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, οι επενδύσεις που έλαβαν ενωσιακή χρηματοδότηση ήταν ήδη προγραμματισμένες. «Με άλλα
λόγια, πολλά έργα θα είχαν ξεκινήσει να υλοποιούνται ακόμη
και χωρίς τη στήριξη αυτή. Ακόμη και χωρίς δημόσια στήριξη,
οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση είναι γενικώς αποδοτικές, όπως σημειώνουν οι ελεγκτές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
η εξοικονόμηση μίας μονάδας ενέργειας είναι φθηνότερη από

τη δαπάνη για την αντίστοιχη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας,
η οποία αποτελεί την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται ως
επί το πλείστον. Η ορθότητα της δήλωσης αυτής αποδεικνύεται
ακόμη πιο περίτρανα από την πρόσφατη άνοδο των ενεργειακών τιμών», αναφέρει η έκθεση του ΕΕΣ.
Επισημαίνεται επίσης, ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί
αξιολόγηση των επιδόσεων σε επίπεδο ΕΕ, διότι οι εθνικές αρχές
διαθέτουν μεν δείκτες, οι οποίοι ωστόσο διαφέρουν μεταξύ των
κρατών μελών, ενίοτε δε και μεταξύ προγραμμάτων του ίδιου
κράτους μέλους.
Τέλος, εκτιμάται ότι η εν δυνάμει εξοικονόμηση ενέργειας που
επιτεύχθηκε στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτηθέντων έργων
σε επιχειρήσεις συμβάλλει σε ποσοστό περίπου 0,3 % στις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν ώστε να επιτευχθούν οι
τιμές-στόχος της ΕΕ για ενεργειακή απόδοση έως το 2030. Με
άλλα λόγια, η συμβολή των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ
έργων ενεργειακής απόδοσης στους στόχους της ΕΕ θα είναι,
στην καλύτερη περίπτωση, περιορισμένη.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αδ. Γεωργιάδης: Διευρύνουμε τα όρια ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της αρχής στην επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το σχέδιο νόμου του
υπουργείου Ανάπτυξης για τον «εκσυγχρονισμό του δικαίου
ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή». Το νομοσχέδιο τροποποιεί τον ν.3959/2011 και ενσωματώνει την Οδηγία 2019/1
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2018 «για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές
ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς»
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η
ΝΔ, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και
η Ελληνική Λύση, ενώ το καταψήφισαν το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,
κατά την ολοκλήρωση και της κατ’ άρθρων συζήτησης του
σχεδίου νόμου στην επιτροπή, τόνισε πως η κυβέρνηση της
ΝΔ είναι υπέρ της καπιταλιστικής αγοράς, γι’ αυτό και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς για να
λειτουργήσει σωστά μια τέτοια οικονομία, χρειάζεται να υπάρχει ανταγωνισμός. Διαβεβαίωσε ότι, όχι μόνο δεν έχει επέμβει
ποτέ ως υπουργός στα θέματα της επιτροπής, αλλά ήταν και θα

είναι πάντα στο πλευρό της, για να μπορεί να κάνει σωστά τη
δουλειά της.
Υπογράμμισε πως αυτό που ουσιαστικά κάνει το νομοσχέδιο, είναι «να διευρύνει τα όρια της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού», ως μια συνέχεια άλλωστε και των προηγούμενων
σχεδίων νόμων που έχουν ψηφιστεί και σε μεγάλο βαθμό έχουν
αφομοιώσει μέρος της σχετικής Οδηγίας. Συνεπώς, πρόσθεσε,
«η ενσωμάτωση της Οδηγίας είναι μια αυτονόητη υποχρέωση
της χώρας μας».
«Θα είμαστε αδυσώπητοι σε όποιον προσπαθήσει να
κερδοσκοπήσει»
Ο κ. Γεωργιάδης, έστειλε το μήνυμα στις επιχειρήσεις, πως «δεν
θα επιτρέψουμε, ειδικά σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο που
υπάρχει διεθνώς ένα πληθωριστικό κύμα και η ακρίβεια ταλανίζει τους συμπολίτες μας, σε κανέναν να αξιοποιήσει αυτή την
κρίση για να αισχροκερδήσει», τονίζοντας πως «θα είμαστε εκεί,
όχι αυστηροί, όχι αμείλικτοι αλλά αδυσώπητοι». Γι’ αυτό άλλωστε και έχει εισαχθεί στο νομοσχέδιο, διάταξη που απαγορεύει
σε μια επιχείρηση να προτείνει, να εξαναγκάζει ή να παρέχει
κίνητρα ή προτροπή σε άλλη επιχείρηση ή ένωση, σε εναρμονισμένες πρακτικές για τον καθορισμό τιμών σε μια αγορά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχολιάζοντας τις
αναφορές βουλευτών της αντιπολίτευσης περί «αποτυχίας της
κυβέρνησης να ελέγξει τον πληθωρισμό», είπε πως σύμφωνα
με τα στοιχεία της Eurostat για το 2021, στο σύνολο του έτους,
είμαστε η τρίτη χώρα με τον χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη
την ευρωζώνη. Συνεπώς, όταν η Ελλάδα είναι στην 24η θέση
από τις 27 της ΕΕ σε πληθωρισμό, «δεν μπορεί κανείς να υποστηρίζει σοβαρά πως η κυβέρνηση έχει αποτύχει».
Σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ.
Γεωργιάδης επανέλαβε ότι «αυτές δεν οφείλονται στο ότι έχουμε
κάνει κάτι κακό με την ΔΕΗ, αλλά γιατί ανεβαίνουν διεθνώς οι
τιμές ενέργειας, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο που έχουμε
δει ποτέ στην Ιστορία. Και είναι ευθέως παράλογο να ζούμε σε
ένα πλανήτη που η τιμή της ενέργειας αυξάνεται στο μέγιστο
βαθμό της ανθρώπινης Ιστορίας και στην Ελλάδα να θέλουμε
να πέφτουν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας».
Σήμερα θα γίνει η δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου στην
επιτροπή, προκειμένου να εισαχθεί την Πέμπτη στην ολομέλεια
της Βουλής, για συζήτηση και ψήφιση.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σήμερα η ανάδειξη νέου προέδρου - 4 υποψηφιότητες
Την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο για το δεύτερο μισό της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Η RobertaMetsola, η AliceBahKuhnke, ο KosmaZłotowski
και η SiraRego διεκδικούν τη θέση του προέδρου του Κοινοβουλίου για το δεύτερο μισό της περιόδου 2019-2024. Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου PedroSilvaPereira
(Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) ανακοίνωσε τα τέσσερα ονόματα
στην ολομέλεια το βράδυ της Δευτέρας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανακοίνωση
του αποτελέσματος στην ολομέλεια, ο νέος ή η νέα πρόεδρος
μπορεί στη συνέχεια να εκφωνήσει εναρκτήρια ομιλία πριν
προεδρεύσει της εκλογής των υπόλοιπων μελών του Προεδρείου του Κοινοβουλίου (Τρίτη και Τετάρτη).
Προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας
Την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον πρόεδρο
Εμανουέλ Μακρόν τις πολιτικές προτεραιότητες της γαλλικής
προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους επόμενους έξι
μήνες.

Τα σημαντικά χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν τις νέες Ψηφιακές
Υπηρεσίες και τις Νομοθετικές Πράξεις για τις Ψηφιακές Αγορές,
την καθιέρωση φόρου άνθρακα για τις εισαγωγές από χώρες με
χαμηλότερες επιδιώξεις για το κλίμα και κανόνες για τους ελάχιστους μισθούς.
Ειδικότερα για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το Κοινοβούλιο θα
συζητήσει την πρόταση για τη σχετική νομοθεσία την Τετάρτη
και θα ψηφίσει την επομένη ημέρα. Η νομοθεσία αποσκοπεί
να δημιουργήσει κανόνες για την διευθέτηση του παράνομου
online περιεχομένου και να δημιουργήσει πλατφόρμες που θα
λογοδοτούν για τους αλγορίθμους τους.
Επίσης, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Τετάρτη τα
συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου με τον
Σαρλ Μισέλ, που αφορούν τα θέματα της ανταπόκρισης της ΕΕ
στην πανδημία, την αύξηση των ενεργειακών τιμών και της
ενεργειακής ασφάλειας καθώς και αμυντικά θέματα.
Τέλος, στο πλαίσιο της προώθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υγείας, την Τετάρτη το Κοινοβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει

προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο για την αύξηση των
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων.
Στήριξη Γαλλίας στην ελληνική θέση για τον East Med
Υπέρ της ελληνικής θέσης για το σχέδιο του East Med τάχθηκε ο
πρέσβης της Γαλλίας ΠατρίκΜεζονάβ κατά την ενημέρωση που
έκανε στον ελληνικό Τύπο με αφορμή την ανάληψη της γαλλικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τονίζοντας παράλληλα τη διαρκή στήριξη της Γαλλίας στο πλευρό «της συμμάχου
και εταίρου Ελλάδας».
«Ο East Med παραμένει ένα σχέδιο ενδιαφέρον, αλλά σήμερα
οι οικονομικές συνθήκες συνηγορούν στην αναζήτηση άλλων
τρόπων προμήθειας ενέργειας και κυρίως της ηλεκτρικής διασύνδεσης ή του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει
η πρόθεση να γίνει ο East Med μια στρατηγική ή πολιτική υπόθεση, αλλά να δούμε μόνον τα γεγονότα τα οποία δείχνουν ότι
οικονομικά είναι πιο λογικό να προωθήσουμε άλλα σχέδια»,
είπε ο Γάλλος πρέσβης, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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-Αξιοποιούν εξειδικευμένη γνώση και αφορούν τομείς σε μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς, δείχνει έρευνα της διαΝΕΟσις
-Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες
Σχεδόν οι μισές από τις startups άρχισαν τη δραστηριότητά τους με πολύ χαμηλό κεφάλαιο, από μηδέν έως 10.000
ευρώ. Μόνο μία στις πέντε (21,7%) άρχισαν με κεφάλαιο
άνω των 50.000 ευρώ. Το 35,2% αυτών των εταιρειών
σήμερα δηλώνουν κερδοφόρες, ενώ περίπου οι μισές
(47,9%) δηλώνουν ότι δεν κερδοφορούν στην παρούσα
συγκυρία.
Αυτά είναι ορισμένα από τα ευρήματα έρευνας της διαΝΕΟσις η οποία επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις ελληνικές
startup επιχειρήσεις καθώς και το σύστημα που τις υποστηρίζει και για την οποία εκδόθηκε χθες σχετική ανακοίνωση, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναφορικά με τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για το μέλλον τους, οι ιδρυτές ξεχωρίζουν περισσότερο από κάθε άλλη τη δυνατότητα επέκτασής τους
(22,8%), ενώ ακολουθεί η στελέχωση (19,1%), ο ανταγωνισμός (16,9%), καθώς και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης (15%). Μεταξύ πιθανών αλλαγών που θα βελτίωναν τη δραστηριότητά τους, οι ιδρυτές του δείγματος
επιλέγουν περισσότερο από κάθε άλλη, την «τροποποίηση
του ασφαλιστικού και φορολογικού πλαισίου» (79,8%).
Παρότι η πανδημία δεν δημιούργησε στις startups τα
προβλήματα που δημιούργησε σε άλλες επιχειρήσεις (8
στους 10 ιδρυτές δηλώνουν ότι εφάρμοσαν τηλεργασία),
συνολικά η επίδραση που είχε ήταν μάλλον ανάμεικτη.
Περίπου οι μισοί ιδρυτές τόνισαν στην έρευνα πως η πανδημία της Covid-19 επηρέασε αρνητικά την πορεία της
επιχείρησής τους. Το 28,5% των ιδρυτών θεωρούν πως η
πανδημία είχε (μερικώς ή απόλυτα) θετική επίδραση στην
εξέλιξη της εταιρείας τους, ενώ το 22,8% δήλωσαν ότι δεν
είχε καμία επίδραση.
Η μεγάλη πλειοψηφία είναι άνδρες
Μεταξύ των ιδρυτών startups που απάντησαν στην έρευνα, η μεγάλη πλειοψηφία -8 στους 10- είναι άνδρες, μια
ανισότητα που παρατηρείται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν, κατά μέσο όρο, αντίστοιχη
κατανομή μεταξύ των φύλων. Από τη σκοπιά της ηλικίας,
οι ιδρυτές των startups είναι σχετικά νέοι: 9 στους 10 είναι
νεότεροι από 44 ετών, ενώ περισσότεροι από το 50% είναι
νεότεροι από 34 ετών. Είναι επίσης συνήθως αρκετά μορφωμένοι: 48,7% έχουν μεταπτυχιακό και 17,2% διδακτορικό. Οι περισσότεροι δηλώνουν σπουδές είτε σε σχολή
Πολυτεχνείου είτε σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων. Το

68,2% έχει σαν πλήρη απασχόληση τη startup του.
Το 24% διαθέτει μικρή (έως 3 χρόνια) ή καθόλου προϋπηρεσία. 3 στους 10 ιδρυτές που απάντησαν στην έρευνα
είναι λίγο-πολύ πιο έμπειροι, με προϋπηρεσία 4 έως 10
χρόνια, ενώ το 22,8% των ιδρυτών δήλωσαν ότι διαθέτουν σημαντική εργασιακή εμπειρία, άνω των 15 ετών.
Βεβαίως, αν και από ό,τι φαίνεται και από τα παραπάνω
στοιχεία οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους διαθέτουν κάποια προϋπηρεσία, η πλειονότητα (62,5%) δήλωσε ότι δεν διέθετε προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση
μιας νεοφυούς επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση, ένα μεγάλο μέρος των ιδρυτών των
startup που απάντησαν στην έρευνα -σχεδόν 4 στους 10δήλωσαν ότι η προϋπηρεσία τους αφορά σε μια δουλειά
με «ουδέτερη έως ανύπαρκτη» σχέση με το αντικείμενο
της startup τους. Αρκετοί από αυτούς, 22,5% του συνόλου, δηλώνουν ότι είχαν τουλάχιστον μία αποτυχημένη
επιχειρηματική προσπάθεια στο παρελθόν. Πρόκειται,
επομένως, για επιχειρηματίες που πήραν ένα σημαντικό
ρίσκο: πολλοί είχαν μικρή ή καθόλου προϋπηρεσία, συχνά σε άσχετα αντικείμενα, ενώ κάποιοι «κουβαλούσαν»
το βάρος μίας ή περισσότερων αποτυχημένων προσπαθειών.
Ενδιαφέρον έχουν και οι διαφορές στο προφίλ των ιδρυτών ανάλογα με το αν δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό
ή στο εξωτερικό της χώρας. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, «ο startupper που έχει ιδρύσει και λειτουργεί την
εταιρεία στο εξωτερικό έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά
από αυτόν που επιχειρεί στην περιφέρεια της Ελλάδας». Ο
ιδρυτής startup στο εξωτερικό είναι πιο συχνά μεγαλύτερος σε ηλικία (35-44 ετών, έναντι 25-34 ετών), έχει περισσότερη εργασιακή εμπειρία (4-10 χρόνια έναντι 0-3),
αλλά και περισσότερη εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις (1-5
χρόνια έναντι 0-1).
Η «γεωγραφία» των εταιρειών
Φυσικά, εκτός από τις ερωτήσεις που αφορούν τους
ίδιους, όπως οι παραπάνω, οι ερωτώμενοι απάντησαν και
σε ερωτήσεις για τις εταιρείες που ίδρυσαν. Ποια είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών startups;
Η χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκαν οι περισσότερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες χρονιές -σχεδόν 2 στις 10-, ήταν
το 2018. Η μεγάλη πλειοψηφία των startup του δείγματος,
το 93%, ιδρύθηκε την περίοδο 2013-2020. Περισσότερες

από τις μισές ιδρύθηκαν στην Αθήνα. Η αμέσως επόμενη
επιλογή των ιδρυτών (15,4%) ήταν κάποια ευρωπαϊκή
πόλη, ενώ ακολουθούν η Θεσσαλονίκη (12,7%), η Πάτρα
(4,5%), οι ΗΠΑ και το Ηράκλειο (3%). Στη μεγάλη πλειοψηφία τους (76,4%) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με έως
10 εργαζόμενους. Λιγότερο από 3% απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους.
Παρά το μικρό τους μέγεθος, οι startups φαίνεται να αποτελούν συνεργατικά σχήματα. Το 48,3% των εταιρειών
είχε δύο ιδρυτές, το 19,9% τρεις, ενώ το 13,9% περισσότερους από τρεις. Μόνο το 18% είχε έναν ιδρυτή. Σχεδόν 1
στους 3 δηλώνει ότι σύνταξε το επιχειρηματικό σχέδιό του
μαζί με έναν μέντορα. Ωστόσο, οι ομάδες των ιδρυτών
είναι στην πλειοψηφία τους και αυτές ανδροκρατούμενες: το 62,2% αποτελείται μόνο από άνδρες, ενώ μόλις το
6,4% μόνο από γυναίκες.
Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται οι startups; Ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιούνται οι περισσότερες είναι
ο τουρισμός. Όπως είναι μάλλον αναμενόμενο, μεγάλο
ποσοστό αυτών των εταιρειών, σχεδόν 1 στις 10, δραστηριοποιείται στην πληροφορική και τις επικοινωνίες (ΤΠΕ),
ενώ αντίστοιχο είναι και το ποσοστό που ασχολείται με
την αγροδιατροφή και με τις επιστήμες ζωής και υγείας
(8,6%). Είναι αρκετά ενδιαφέρον το ότι η σειρά των τομέων για τις startups του εξωτερικού είναι λίγο διαφορετική: προηγούνται οι ΤΠΕ και έπονται ο τουρισμός και η
αγροδιατροφή.
Προβληματισμοί και ευκαιρίες
Τι μορφή έχει όμως το προϊόν των ελληνικών startups; Tο
87,5% των εταιρειών περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακής
τεχνολογίας ως την αρχική ιδέα, ενώ 38,6% έχουν μια
καθαρά ψηφιακή ιδέα. Λιγότεροι έχουν μια «φυσική» ιδέα
που χρησιμοποιεί όμως ψηφιακή τεχνολογία (26,6%) ή,
αντίστροφα, μια ψηφιακή ιδέα με μερική φυσική παρουσία (22,5%). Μόνο 12,4% ακολουθούν το παραδοσιακό,
αμιγώς φυσικό μοντέλο. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι
η μεγάλη πλειοψηφία των startups της έρευνας, περίπου 7
στις 10, χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει την αρχική ιδέα,
μία ή περισσότερες φορές. Μάλιστα το 19,5% το έκανε
περισσότερες από δυο φορές.
Συνέχεια στη σελ 8
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Προβληματισμοί και ευκαιρίες
Συνέχεια από σελ 7
Επιπλέον, οι startups αποτελούν, κατά πλειοψηφία, μια εξωστρεφή δραστηριότητα: 63,7% δηλώνουν ότι στοχεύουν σε διεθνείς πελάτες και μόνο 36,3% σε εγχώριους. Ωστόσο, 1 στους
3 δηλώνει ότι το μεγαλύτερό του πρόβλημα είναι η έλλειψη
εμπειρίας στην προσέλκυση διεθνών πελατών.
Καλές πρακτικές
Η έρευνα της διαΝΕΟσις, προκειμένου να αναδείξει τις ευκαιρίες
για την τοπική οικονομία από την ανάπτυξη των startups, πλαισιώνει τα παραπάνω ενδιαφέροντα ευρήματα με στοιχεία από
προηγούμενες έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί, αλλά και
από το νεοϊδρυθέν Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Από αυτές τις πηγές
προκύπτουν επίσης ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως, για
παράδειγμα, το ότι οι εργαζόμενοι σε startups αμείβονται με
αρκετά ανταγωνιστικούς μισθούς, ενώ 4 στους 10 λαμβάνουν

επίσης μετοχές της εταιρείας ως παροχή. Ή ότι το 2021 οι δέκα
κορυφαίες ελληνικές startups συγκέντρωσαν το τετραπλάσιο
ποσό χρηματοδότησης που συγκέντρωσαν οι δέκα κορυφαίες
του 2020, ένα ποσό ύψους περίπου 398 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, η έρευνα παραθέτει καλές πρακτικές από δέκα
χώρες (εννέα ευρωπαϊκές και το Ισραήλ). Εξηγεί αναλυτικά
τα φορολογικά κίνητρα που έδωσε σε επενδυτές το Ηνωμένο
Βασίλειο, τις πολιτικές προσέλκυσης επενδυτών στο Ισραήλ,
τη δημιουργία ανεξάρτητου από τα πανεπιστήμια κέντρου
ερευνών στη Γερμανία, την προσέλκυση εταιρειών για τεστάρισμαπρωτότυπου προϊόντος στην Ολλανδία, τα κίνητρα για την
προσέλκυση ταλέντων που θέσπισε η Εσθονία, τις ψηφιακές
δημόσιες υπηρεσίες της Ιρλανδίας, καθώς και την ανανέωση
των κέντρων επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια της Ιταλίας. Τέλος, η μελέτη καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής για την
περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών startups, αλλά και σε έναν
οδηγό με πολλές πηγές πληροφόρησης για τους ίδιους τους επί-

δοξους ιδρυτές τέτοιων επιχειρήσεων.
Ακούγεται συχνά η άποψη ότι οι startups είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της έρευνας
της διαΝΕΟσις, οι startups είναι, όπως οι περισσότερες ελληνικές
επιχειρήσεις, πολύ μικρές σε μέγεθος. Επίσης, προσλαμβάνουν
και πληρώνουν καλά καταρτισμένους εργαζόμενους, οι οποίοι
υπάρχουν στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, οι startups συγκεντρώνουν επίσης χαρακτηριστικά που είναι ζητούμενα για
την εξέλιξη του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου: είναι εξωστρεφείς, αξιοποιούν εξειδικευμένη γνώση και αφορούν τομείς
σε μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς. Επομένως, από αυτή τη σκοπιά,
η υγιής ανάπτυξή τους φαίνεται να αποτελεί μια σημαντική και
ευρύτερη οικονομική ευκαιρία για τη χώρα και για την κουλτούρα των τοπικών επιχειρήσεων.

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Η περιουσία των δέκα πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου
έχει διπλασιαστεί από την αρχή της πανδημίας, την ώρα που τα
εισοδήματα του 99% της ανθρωπότητας μειώθηκαν, σύμφωνα με έκθεση της Oxfam, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
“Η ενίσχυση των οικονομικών ανισοτήτων, των φυλετικών
ανισοτήτων, των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και μεταξύ κρατών καταστρέφουν τον κόσμο μας”, κατήγγειλε η μη κυβερνητική οργάνωση στην έκθεσή της με τίτλο “InequalityKills”
(“Η ανισότητα σκοτώνει”).
Ο πλούτος που έχουν συγκεντρώσει οι δισεκατομμυριούχοι σημείωσε από την αρχή της πανδημίας covid-19 “τη μεγαλύτερη
αύξηση που έχει καταγράψει ποτέ, κατά 5 δισεκ. δολάρια, για
να φτάσει στο υψηλότερο σημείο της”, τα 13,8 τρισεκ. δολάρια.
Μεταξύ των δέκα πιο πλούσιων ανθρώπων, σύμφωνα με το
περιοδικό Forbes, είναι ο ΊλονΜασκ, επικεφαλής της Tesla, ο
Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Μπερνάρ Αρνό της LVHM, ο Μπιλ

Γκέιτς της Microsoft, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Facebook, o
Γουόρεν Μπάφετ της BerkshireHathaway και ο Λάρι Έλισον
της Oracle.
Η ΜΚΟ πρόσθεσε ότι “μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την
ακραία φτώχεια μέσω της προοδευτικής φορολόγησης” και
των δημόσιων και δωρεάν συστημάτων υγείας για όλους.
Παράλληλα η Oxfam συνιστά επίσης να μην παρεμποδίζεται η
δημιουργία συνδικάτων και να αρθούν τα πνευματικά δικαιώματα για τα εμβόλια.
Σύμφωνα με την ΜΚΟ, λόγω των ανισοτήτων πεθαίνουν “τουλάχιστον 21.000 άνθρωποι την ημέρα”, έναν αριθμό τον οποίο
βασίζει στους θανάτους που καταγράφονται παγκοσμίως λόγω
της έλλειψης πρόσβασης στην υγεία, της ενδοοικογενειακής
βίας, της πείνας και της κλιματικής κρίσης.
“Ένας έκτακτος φόρος 99% στα έσοδα που συγκέντρωσαν
στη διάρκεια της πανδημίας οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι

θα επέτρεπε να παραχθούν αρκετά εμβόλια για όλο τον κόσμο,
να προσφερθεί ιατρική και κοινωνική περίθαλψη σε όλους, να
χρηματοδοτηθεί η κλιματική προσαρμογή και να μειωθεί η έμφυλη βία σε 80 χώρες”, ανέφερε ως παράδειγμα η Oxfam.
Η ΜΚΟ διευκρίνισε ότι ακόμη κι αν συμβεί αυτό, “οι άνθρωποι
αυτοί θα έχουν 8 δισεκ. δολάρια περισσότερα σε σχέση με πριν
την πανδημία”.
“Οι δισεκατομμυριούχοι είχαν μια καταπληκτική πανδημία. Οι
κεντρικές τράπεζες έριχναν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων δολαρίων στις αγορές για να σώσουν την οικονομία, πολλά από
τα οποία κατέληξαν στις τσέπες των δισεκατομμυριούχων”.
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός προειδοποίησε
από την πλευρά του ότι οι μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση
σε εμβόλια κατά της covid-19 κινδυνεύουν να αποδυναμώσουν τη μάχη για τους μεγάλους παγκόσμιους στόχους, όπως
η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΚΙΝΑ: ΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ο τομέας της προσφοράς υλικοτεχνικής υποστήριξης για το
ηλεκτρονικό εμπόριο στην Κίνα κατέγραψε μέτρια ανάπτυξη
την προηγούμενη χρονιά, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα μιας
έρευνας που πραγματοποίησαν από κοινού, η Κινεζική Ομοσπονδία Υλικοτεχνικής Υποστήριξης και Αγορών (CFLP), αλλά
και ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com.
Σύμφωνα με την έρευνα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δείκτης που
παρακολουθεί τις δραστηριότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης
είχε μέση τιμή 110,3 μονάδων το 2021, με αύξηση 2,4 μονάδων από την προηγούμενη χρονιά, κλείνοντας στη μέση τιμή

του 2019.
Η συνολική ζήτηση υλικοτεχνικής υποστήριξης για το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκε σχετικά γρήγορα την προηγούμενη
χρονιά, με τον ενσωματωμένο δείκτη που παρακολουθεί το
συνολικό όγκο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να καταγράφεται στις 126,6 μονάδες, αυξημένος κατά 3,4 μονάδες
από το 2020.
Ο όγκος των επιχειρηματικών συναλλαγών στις αγροτικές
περιοχές διατήρησε τη δυναμική της ανάπτυξης του, με τον ενσωματωμένο δείκτη να έχει μέση τιμή 125,9 μονάδων το 2021,

αυξημένος κατά 7,6 μονάδες από την προηγούμενη χρονιά.
Τον Δεκέμβριο του 2021, ο δείκτης που καταγράφει τις δραστηριότητες της υλικοτεχνικής υποστήριξης για τον τομέα του
ηλεκτρονικού εμπορίου καταγράφηκε στις 108,8 μονάδες, με
μείωση 0,7% μονάδων από το Νοέμβριο.
Η έρευνα προέβλεψε ότι η ζήτηση για υπηρεσίες υλικοτεχνικής
υποστήριξης στον αναφερόμενο τομέα θα ανακάμψει μεσοπρόθεσμα, καθώς πλησιάζει η περίοδος των διακοπών του
φετινού Φεστιβάλ της Άνοιξης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Σήμερα, Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, εισάγεται στις αρμόδιες
επιτροπές της Βουλής προς επεξεργασία πριν την τελική του
ψήφιση το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή
Ανάπτυξη» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει
ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και στην επιτάχυνση και ευελιξία
των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για τις ιδιωτικές
επενδύσεις. Βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες ανάπτυξης
της επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων ακολουθώντας τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης (Industry 4.0), η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, ενισχύονται οι τομείς του τουρισμού,
της μεταποίησης και της αγροδιατροφής ενώ υπάρχει ειδική
μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές
απολιγνιτοποίησης.
Ειδικότερα θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα:
1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων.
2. Πράσινη Μετάβαση - Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων.
3. Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θέλουν να υλοποιήσουν τις επενδυτικές τους
πρωτοβουλίες.

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του
οποίου θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική για
την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης αυτών των περιοχών.
5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία.
6. Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση
Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία.
7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα.
8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια.
9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων.
10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.
11. Μεγάλες Επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις
τοπικές οικονομίες και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών
κλαδικών δεικτών.
12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας.
13. Επιχειρηματικότητα 360ο.
Σημαντικές καινοτομίες
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει σημαντικές καινοτομίες που προσφέρουν
σαφή επιτάχυνση σε όλες τις διαδικασίες του «κύκλου ζωής»
ενός επενδυτικού σχεδίου (διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης,
υπαγωγής και ελέγχου), προκειμένου να καταστούν δυνατές οι
άμεσες ωφέλειες από τη χορήγηση των ιδιαίτερα ελκυστικών
κινήτρων στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. «Η αξιοποίηση

των πιστοποιημένων ορκωτών ελεγκτών και το νέο σύγχρονο
Πληροφοριακό Σύστημα θα συνδράμουν καθοριστικά προς
αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 προβλέπει υψηλά ποσοστά
ενίσχυσης στην πλειοψηφία των Περιφερειών της χώρας (3050% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 40-60% για τις μεσαίες και 5070% για τις μικρές επιχειρήσεις) με επιπλέον προσαύξηση 10%
για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».
Υπογραμμίζεται ότι για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που παρέχει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014
και αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς,
πέραν των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα. «Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και
οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις (πχ επαγγελματική κατάρτιση εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία), μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια».
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, όπως
σημειώνει το υπουργείο, θα αποτελέσει την απαρχή ενός μεγάλου επενδυτικού κύκλου, με σημαντικά οφέλη τόσο για την
επιχειρηματικότητα όσο και για την εθνική οικονομία. Κεντρικός
στόχος είναι η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και η ευρωστία των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΜΗΝΕΣ
«Με σύνεση και συνέπεια προχωράμε για να ανατραπούν
παθολογίες δεκαετιών και να χτιστεί μια σύγχρονη Ελλάδα»,
υπογραμμίζει, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική», ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις μεγάλες προκλήσεις, η κυβέρνηση δεν απομείωσε την ένταση των μεταρρυθμίσεων. Οι
επόμενοι μήνες θα είναι πράγματι κρίσιμοι για την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας και σκοπεύουμε να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς μας», διαβεβαιώνει ο υπουργός Επικρατείας, εξειδικεύοντας στη συνέχεια: «Ο νέος αναπτυξιακός νόμος
βρίσκεται ήδη για συζήτηση στη Βουλή με νέα χαρακτηριστικά,
όπως είναι η καθιέρωση για πρώτη φορά 13 πυλώνων ανάπτυξης που συνιστούν προτεραιότητες της χώρας για τη δεκαετία που διανύουμε. Ο νέος κλιματικός νόμος βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και θα ψηφιστεί τον επόμενο μήνα. Μεγάλες
μεταρρυθμίσεις για τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό
της χώρας ήδη δρομολογούνται. Η ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας υγείας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται
στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. Και, βέβαια, μεγάλα έργα έχουν
ξεκινήσει ή προετοιμάζονται συστηματικά. Με σύνεση και συνέ-

πεια προχωράμε για να ανατραπούν παθολογίες δεκαετιών και
να χτιστεί μια σύγχρονη Ελλάδα».
Στο πλαίσιο των οικονομικών θεμάτων είναι και οι συζητήσεις
για το Σύμφωνο Σταθερότητας, ζήτημα στο οποίο ο υπουργός
Επικρατείας διαπιστώνει «κοινή διάθεση να υπάρξουν αλλαγές». Ωστόσο, διευκρινίζει, «η έκταση των αλλαγών αυτών
είναι ασφαλώς το μεγάλο ζητούμενο, διότι αυτονοήτως το νέο
Σύμφωνο θα πρέπει να διασφαλίζει με ρεαλισμό τη δημοσιονομική ισορροπία, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη βιώσιμη
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών».
Και, ανοίγοντας τα «χαρτιά» της κυβέρνησης, σημειώνει: «Η
Ελλάδα τους επόμενους μήνες θα τηρήσει μία εποικοδομητική
στάση με στοχευμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή,
έχοντας κερδίσει, με μια αξιόπιστη οικονομική πολιτική, την
εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων εταίρων μας. Οι μεγάλες προκλήσεις της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής μετάβασης,
που κατεξοχήν ενσωματώθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, και πρωτίστως η ανάγκη να αρθούν οι κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να είναι το μεγάλο πρόβλημα στην ευρωπαϊκή συνοχή, καλούν για ένα διαφορετικό
μείγμα δημοσιονομικών κανόνων με καινοτόμα εργαλεία αλλά,

πρωτίστως, όραμα».
Στο θέμα της μικρο-οικονομίας, υπενθυμίζει ότι «το τελευταίο
πεντάμηνο η Πολιτεία έχει επιχορηγήσει, άμεσα και έμμεσα,
το κόστος ενέργειας με περίπου 1,75 δισ. ευρώ. Ειδικά για τον
Ιανουάριο, η επιδότηση φτάνει στα 400 εκατομμύρια και περιλαμβάνει και την επιδότηση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, ώστε να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις στα
βασικά προϊόντα από τη μετακύλιση του βάρους στους καταναλωτές». Παράλληλα, προσθέτει, «οι σημαντικές φορολογικές
ελαφρύνσεις που ισχύουν από την αρχή του έτους ενισχύουν
το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ εκκίνησε ήδη η διαδικασία για μία
δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ώστε οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας να μπορέσουν κατά το δυνατόν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα».
«Θα συνεχίσουμε να πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν, στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων της οικονομίας και χωρίς να διακινδυνευθεί
η δημοσιονομική σταθερότητα που με κόπο κατακτήθηκε, προκειμένου να βοηθήσουμε την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ MyRAE ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέματα λογαριασμών και πληρωμών αφορούν τα περισσότερα
παράπονα (42% του συνόλου) που υποβάλουν οι καταναλωτές
στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενώ το 17% έχουν να κάνουν
με τη σύμβαση μεταξύ καταναλωτή και εταιρίας, το 10% με την
ποιότητα εξυπηρέτησης και το 8% αφορά τεχνικά προβλήματα.
Το υπολειπόμενο 22%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΡΑΕ, αφορά πλειάδα διαφόρων θεμάτων με μικρά ποσοστά
έκαστο.
Τα στοιχεία, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφορούν την περίοδο
13/9/2021-16/01/2022, διάστημα στο οποίο λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής αιτημάτων των καταναλωτών
myRAE. Συνολικά στην περίοδο αυτή κατατέθηκαν 897 αιτήματα

προς Προμηθευτές ή/και Διαχειριστές από τα οποία το 61% έχουν
απαντηθεί, το 25% βρίσκονται σε εκκρεμότητα και το 13% έχει
απορριφθεί. Η συντριπτική πλειονότητα (92%) των αιτημάτων
αφορούσε θέματα ηλεκτρισμού, το 6% ζητήματα φυσικού αερίου και το 2% συμβόλαια συνδυασμού ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου.
Πέρα από τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα,
σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Αρχής, έχουν συσσωρευτεί
άλλα 1.400 παράπονα που υπεβλήθησαν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αρχής, στο info@rae.gr.
Η ΡΑΕ ενημερώνει σχετικά τους καταναλωτές ότι επειδή, η επεξεργασία των παραπόνων μέσω e-mail δεν είναι αυτοματοποιημένη,

από σήμερα θα δέχεται παράπονα αποκλειστικά στο https://
my.rae.gr/, ενώ όσοι υποβάλλουν ή έχουν υποβάλλει παράπονα
μέσω του info@rae.gr, θα δέχονται/δεχθούν email για χρήση της
Πλατφόρμας MyRAE.
Ο καταναλωτής μπορεί να συνδεθεί στο https://my.rae.gr/ μέσω
των υφιστάμενων λογαριασμών του σε Facebook και Google
ή και μέσω απλής εγγραφής. Τα παράπονα που υποβάλλονται
στην πλατφόρμα κοινοποιούνται αυτόματα στον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας/Φυσικού Αερίου και/ή Διαχειριστή
Δικτύου Διανομής.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ «WENCOOP»
Της πρώτης Ενεργειακής Κοινότητας γυναικών στην Ελλάδα
Ξεκίνησε ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του 2022 η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 1 μεγαβάτ (MW), που δημιουργεί στην Κασσάνδρα
Χαλκιδικής η ενεργειακή κοινότητα «WEnCoop», μεταδίδει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για την πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα Γυναικών
ευρείας μετοχικής σύνθεσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,
για γυναίκες επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους, η οποία
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε), σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα.
Επόμενος στόχος για το 2022 είναι να προστεθεί στην ισχύ ακόμα ένα MW, ενώ στον προγραμματισμό της κοινότητας περι-

λαμβάνεται -μεταξύ άλλων- και η αξιοποίηση της παραγόμενης
ενέργειας σε δράσεις ηλεκτροκίνησης.
Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ΣΕΓΕ, η σύλληψη
της ιδέας έγινε πριν από έναν χρόνο, τον Δεκέμβριο του 2020,
από τις ΑποστολίναΤσαλταμπάση, πρόεδρο της WEnCoop και
του Σ.Ε.Γ.Ε. και ΑλίςΚοροβέση, αντιπρόεδρο της ενεργειακής
κοινότητας και γενική γραμματέα του Συνδέσμου. Η σύσταση
της Ενεργειακής Κοινότητας ολοκληρώθηκε με την υπογραφή
του καταστατικού από 60 ιδρυτικά μέλη, τον Ιούλιο του 2021,
και κατατέθηκε ο φάκελος στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
«Η WEnCoop είναι η απόδειξη ότι μια ιδέα μπορεί να γίνει πράξη
μέσω συνεργασίας, σωστής επικοινωνίας και αμοιβαίας εμπι-

στοσύνης. Στοχεύοντας στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας
ενός έργου, όπως η WEnCoop, προχωρούμε στην επίτευξη της
ανάπτυξης και προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας
και στον ενεργειακό τομέα» ανέφερε η ΑποστολίναΤσαλταμπάση, ενώ κατά την ΑλίςΚοροβέση, «οι Ενεργειακές Κοινότητες,
όπως και η WEnCoop, αποτελούν σημαντικό όχημα για τη
μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία και λειτουργούν ως
σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της Ε.Ε., να
αποτελέσει η Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο
μέχρι το 2050».

ΕΞΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Η Quest Συμμετοχών ΑΕ ανακοίνωσε ότι μέσω των 100% έμμεσων θυγατρικών της εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΕ» και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ
ΜΑΕ», ολοκλήρωσε την 14η Ιανουαρίου 2022 την εξαγορά

φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
συνολικής ισχύος 2MW, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί εντός του
Νομού Αττικής, έναντι συνολικού τιμήματος 1,56 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως αναφέρει η εταιρεία, με την ανωτέρω εξαγορά, η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού βραχίονα του
Ομίλου Quest Συμμετοχών, ανέρχεται σε 30MW.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Η αύξηση των καυσίμων στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα έστρεψε περισσότερους Έλληνες στην αγορά καινούριου
αυτοκινήτου υγραερίου καθώς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον
προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε έκρηξη πωλήσεων σε αυτή
την κατηγορία.
Από το 0,3% που η κατηγορία σημείωσε τον Δεκέμβριο του
2020, τον προηγούμενο μήνα το μερίδιο αγοράς εκτινάχθηκε
στο 5%, δείχνοντας ότι οι Έλληνες αναζητούν εναλλακτικές
φθηνές λύσεις καυσίμου, αλλά και τρόπους για να κινηθούν
περισσότερο οικολογικά εντός και εκτός πόλεων.
Μεγάλη αύξηση σημείωσαν και οι πωλήσεις των ηλεκτρικών
και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων. Το μερίδιο αγοράς σε
αυτή την κατηγορία σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων άγγιξε το 13,3%, με
το ποσοστό των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων να είναι άνω
του 2,5%.

Αντίθετα πολύ μεγάλη πτώση στις πωλήσεις παρουσίασαν τα
καινούρια πετρελαιοκίνητα οχήματα, που μέσα σε έναν χρόνο
από το 34,6% μειώθηκαν στο 12,9%, δείχνοντας ότι θα μείνουν
αποκλειστικά για τα άτομα που κάνουν καθημερινά πολλά χιλιόμετρα εκτός πόλης ή για τις εταιρείες. Άλλωστε για αυτά τα
οχήματα το 2030 αποτελεί χρονολογία ορόσημο, όπως και για
τα βενζινοκίνητα που παρουσιάζουν μια σταθερότητα στις πωλήσεις, καταλαμβάνοντας το 40,6% της αγοράς.
Φυσικά, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε και την μεγάλη
αύξηση των πωλήσεων των υβριδικών αυτοκινήτων, καθώς
μέσα σε ένα έτος σημείωσαν αύξηση 10,2 μονάδων (από το
16,5% πήγαν στο 26,7%). Θετική ήταν η αποτίμηση και για
τα αυτοκίνητα φυσικού αερίου, που το τελευταίο χρονικό διάστημα γνωρίζουν άνοδο. Σε αυτό συνετέλεσε και η κατασκευή
πολλών πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία
στους Έλληνες να δοκιμάσουν το συγκεκριμένο καύσιμο που

εκτός από οικονομικό είναι και οικολογικό.
Σχεδόν ένα στα δύο αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν ανήκουν
στην B κατηγορία, δείχνοντας ότι οι περισσότεροι Έλληνες
οδηγοί θέλουν ένα αυτοκίνητο για όλες τις χρήσεις, δίχως να
μπορούν να έχουν στην διάθεσή τους περισσότερα από ένα αυτοκίνητα. Δηλαδή να συνδυάζουν σβέλτη και άνετη μετακίνηση
εντός πόλης και αρκετές δυνατότητες εκτός δρόμου και μεγάλους χώρους για τις εξορμήσεις τους. Τον πρώτο λόγο έχουν τα
SUV, τα οποία δίνουν ελευθερία κινήσεων, καλύτερη θέση οδήγησης και νέα σχεδιαστική φιλοσοφία που εμπνέει δυναμισμό.
Πτώση σημειώνουν τα αυτοκίνητα της C κατηγορίας, χωρίς
να επηρεαστούν τα SUV που σημείωσαν οριακή αύξηση, ενώ
υπάρχει σαφέστατη στροφή στα μικρά αυτοκίνητα που εκτός
από την ευελιξία στις πόλεις, τα περισσότερα έχουν μειωμένη
κατανάλωση καυσίμου.
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Εκτεταμένο πρόγραμμα ανακατασκευής πεζοδρομίων, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη στην
Αθήνα. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αποκατάστασης των πεζοδρομίων στο εμπορικό
κέντρο και στις γειτονιές της πόλης τα τελευταία 18 χρόνια, δηλαδή
από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με βάση τον σχεδιασμό, μέχρι το
καλοκαίρι του 2023 θα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 410 νέα,
σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια, που θα αλλάξουν ριζικά την
όψη της πόλης.
Αυτήν την περίοδο ανακατασκευάζονται τα πεζοδρόμια στις
οδούς Πλαταιών και πλατείας Αγίας Μαρκέλλας (3ο δημοτικό δι-

αμέρισμα), ενώ, ήδη, από τον περασμένο Ιούλιο που εκτελούνται
οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων
και ενεργειακή αναβάθμιση από την 1η έως την 7η κοινότητα»,
έχουν ολοκληρωθεί τα πεζοδρόμια στους εξής δρόμους: Σίνα,
Βησσαρίωνος, Φαβιέρου, Ακομινάτου (1ο δημοτικό διαμέρισμα),
Ηούς, Αμφιπόλεως (3ο δημοτικό διαμέρισμα) και Κίου (5ο δημοτικό διαμέρισμα).
Κάθε νέο πεζοδρόμιο είναι κατασκευασμένο από ψυχρά υλικά,
φιλικά προς το περιβάλλον, όπως μάρμαρο, τσιμεντόπλακες, σκυρόδεμα με ψηφίδες στην επιφάνειά τους. Με αυτά τα σύγχρονα
υλικά ελέγχεται το φαινόμενο της λεγόμενης «αστικής θερμικής
νησίδας» και δεν επιβαρύνεται η περιοχή παρέμβασης από τις

υψηλές θερμοκρασίες που συγκρατούνται στους δρόμους, στα
πεζοδρόμια και στα κτίρια της πόλης.
«Η Αθήνα, μέρα με τη μέρα, αποκτά τα πεζοδρόμια που αξίζουν
σε μία σύγχρονη μητρόπολη. Μία πόλη που σέβεται τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση
στη μετακίνησή τους, αλλά και μία πόλη που σέβεται με πράξεις το
περιβάλλον. Ο Δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει να εργάζεται στην
κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, με γνώμονα την καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους», τονίζει, σε δήλωσή
του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σε τηλεδιάσκεψη με θέμα την επέκταση του νοσοκομείου «Αγιος
Παύλος», στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κατά 14 στρέμματα,
αλλά και την αναβάθμισή του, συμμετείχε ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό στην τηλεδιάσκεψη, ήδη, προχωρά η έγκριση 1,8 εκατ. ευρώ για την
ανακαίνιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, έχει συνταχθεί
μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του νοσηλευτικού ιδρύματος,

ενώ εξετάστηκε η ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση των εγκαταστάσεων και άλλων
12 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό, με προμελέτη που
προωθείται.
Παράλληλα εκφράστηκε η πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση
των παραπάνω έργων και τις λύσεις που θα δώσουν τόσο το
Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο, όσο και το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, θα αλλάξει ριζικά ο Υγειονομικός χάρτης

της Θεσσαλονίκης και θα καλυφθεί η περιοχή για αρκετές δεκαετίες.
Την τηλεδιάσκεψη οργάνωσε ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης
Δαρδαμανέλης με τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Πάρι Μπίλλια, τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη και τον διοικητή του Νοσοκομείου «Αγιος Παύλος» Οδυσσέα
Κάτσακα.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
Στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Άννας βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμο Κεδίκογλου, τον
υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές,
Χρήστο Τριαντόπουλο και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, ο κ. Κεδίκογλου τόνισε την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της Πολιτείας σχετικά με
το ζήτημα των ζωοτροφών, υπογραμμίζοντας ότι πλέον το
ζητούμενο είναι ο καθορισμός των ζωνών βόσκησης.
«Μαζί με το υπουργείο Περιβάλλοντος αναζητούμε τις καλύτερες λύσεις για το θέμα της βόσκησης. Γνωρίζουμε πολύ καλά το
πρόβλημα με τις ζωοτροφές και παλεύουμε με τον αντιπεριφε-

ρειάρχη Ευβοίας, Γιώργο Κελαϊδίτη, ώστε να υπάρχει μια σταθερή ροή» δήλωσε σχετικά και συμπλήρωσε: «Το δύσκολο είναι
να καθοριστούν οι περιοχές που θα μπορούν να βοσκήσουν τα
κοπάδια και να χαραχτούν και οι ζώνες που θα επιτρέπουν τη
μετάβαση των κοπαδιών σε αυτές τις περιοχές».
Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους
κλάδους που επλήγησαν από την πυρκαγιά του περασμένου
καλοκαιριού, επισήμανε ότι «είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται και ο εμμέσως πληττόμενος και παίρνει αποζημίωση.
Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ ξανά».
Ανακοίνωσε επίσης, ότι οι εργασίες για τη δημιουργία σφαγείου
στην Βόρεια Εύβοια, θα ξεκινήσουν άμεσα. «Σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προχωράμε τη μελέτη για
σφαγείο. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα δεκαετιών», είπε και υπογράμμισε ότι «τώρα που υπάρχει χωροθέτηση, θα προχωρή-

σουμε πολύ σύντομα στις εργασίες, για να αποκτήσει η Βόρεια
Εύβοια το σφαγείο που θα έπρεπε να έχει εδώ και χρόνια».
Τους υφυπουργούς συνόδευε ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί αποζημίωση στους κτηνοτρόφους, είτε υπάρχει ζημιά στο ζωικό
κεφάλαιο, είτε όχι.
«Σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και το ΥΠΑΑΤ,
γίνεται αυτή η πρώτη κίνηση στήριξης στον κλάδο, στοχευόμενα, με κονδύλια που θα έχουν την εξής κατανομή: Θα λάβει
αποζημίωση 40 ευρώ ανά ζώο ο επαγγελματίας που έχει πληγεί
άμεσα, και 20 ευρώ αυτός που έχει πληγεί έμμεσα. Σύμφωνα
βέβαια με τα ζώα που έχουν κατοχυρώσει στον ΕΛΓΑ», επεσήμανε.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRODEA INVESTMENTS
Η PRODEA Investments ανακοίνωσε την απόκτηση πέντε
όμορων οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 10.433,50 τ.μ. (με
υφιστάμενο κτήριο γραφείων/κατοικιών 4.172 τ.μ.) τα οποία
περικλείονται από την Λεωφόρο Κηφισίας και την οδό Διονύσου
στο Μαρούσι, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σκοπός της απόκτησης ακινήτων είναι η ανάπτυξη, μετά την
κατεδάφιση του υφιστάμενου κτηρίου, και η εκμετάλλευση
σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων με κατ’ ελάχιστον περι-

βαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold, το οποίο θα αποτελείται
από δύο αυτόνομα και λειτουργικά ανεξάρτητα κτήρια συνολικής επιφάνειας άνω των 17.000 τ.μ..
Η συνολική επένδυση αναμένεται να είναι της τάξης των 35 εκατ.
ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια του
πράσινου ομολόγου που εξέδωσε η PRODEA τον Ιούλιο 2021.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση αυτή βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση, δίπλα στο «δαχτυλίδι» του κόμβου της

Λεωφόρου Κηφισίας με την Αττική Οδό και στον Προαστιακό
Σταθμό «Κηφισίας» και κοντά στο GoldenHall, προσφέροντας
εύκολη πρόσβαση τόσο οδικώς όσο και με μέσα μαζικής
μεταφοράς, και προστίθεται στις υφιστάμενες επενδύσεις
της PRODEA στον βόρειο άξονα και το businessdistrict του
Αμαρουσίου (ενδεικτικά το πρόσφατα ανεγερθέν eLement
που αναμένεται να λάβει πιστοποίηση LEED Gold και το ILIDA
BusinessCenter).
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ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η αίτηση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την Εκπόνηση
Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου -ΤΠΣ στο Δήμο Καλλιθέας (ΦΕΚ
6046/2021 τ. 2ο), μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η εκπόνηση του νέου Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) στην
Καλλιθέα κρίθηκε σε προτεραιότητα καθώς το προηγούμενο ΤΠΣ
είχε εγκριθεί το 1989 (ΦΕΚ 369 Δ) και η τελευταία τροποποίησή
του έγινε το 2006 (ΦΕΚ 192Δ).

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες
Δόμησης, του Δήμου Καλλιθέας επισημαίνουν στην σχετική αίτησή τους ότι απαιτείται η πολεοδομική αναδιοργάνωση και λειτουργική ένταξη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αλλά και του παραλιακού μετώπου του Φαληρικού Όρμου σε
Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου καθώς στο εγκεκριμένο
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται, ενώ
στην περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και
μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος δήλωσε σχετικά: «Ο
εκσυγχρονισμός του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης
μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τις υπηρεσίες του Δήμου μας για τις
συντονισμένες ενέργειές τους προκειμένου να εξασφαλίσουμε την
συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων».

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Κ. ΣΚΡΕΚΑ - ΕΑΕΕ
Το σχέδιο του Εθνικού Κλιματικού Νόμου το οποίο τελεί σε ανοιχτή
διαβούλευση το τρέχον διάστημα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης
στη διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα, αναφέρει
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνάντηση αποτελεί μέρος των
επαφών και συζητήσεων του προέδρου της ένωσης, Αλέξανδρου
Σαρρηγεωργίου και άλλων εκπροσώπων της ΕΑΕΕ με εκπροσώ-

πους της κυβέρνησης για το σημαντικότατο ζήτημα της ασφάλισης
κτιρίων έναντι φυσικών καταστροφών, για το οποίο η ΕΑΕΕ έχει
καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.
Σε σχέση με το σχέδιο νόμου, ο κ. Σαρρηγεωργίου, ο πρόεδρος της
Επιτροπής Περιουσίας Ε. Μοάτσος και η γενική διευθύντρια Μαργαρίτα Αντωνάκη ανέφεραν στον υπουργό τις θέσεις της ένωσης
πάνω σε συγκεκριμένες διατάξεις με ιδιαίτερη έμφαση στο Άρθρο 19
(Ασφάλιση Κινδύνου από την Κλιματική Αλλαγή) το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση ασφάλισης των νέων κτιρίων που βρίσκονται

σε ζώνες υψηλής τρωτότητας προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν.
Οι εκπρόσωποι της ένωσης δήλωσαν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι
το εν λόγω άρθρο αναφέρεται στην υποχρέωση της εκ των προτέρων χρηματοδότησης των κινδύνων μέσω της ασφάλισης, γεγονός
που αποδεικνύει ότι ο μηχανισμός της μπορεί να έχει πρωτεύοντα
ρόλο στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και συζήτησαν με
τον υπουργό την ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία του
προτεινόμενου άρθρου 19, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Σε σημαντικές παρεμβάσεις, που θα επιφέρουν την αναβάθμιση
του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Αθλητικό Κέντρο της πόλης, αλλά
και σε πλήρη ανακατασκευή των γηπέδων 5Χ5, θα προχωρήσει
ο Δήμος Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει γίνει, οι παρεμβάσεις στο Κλειστό Γυμναστήριο αναμένεται να επιλύσουν τα
σοβαρά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στη θέρμανση και
στην υγρομόνωση, αλλά και να επιδιορθώσουν τις γενικότερες
φθορές που έχουν προκύψει εδώ και αρκετά χρόνια στην εγκατάσταση.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:
- Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων κουφωμάτων με θερ-

μομονωτικά.
- Αντικατάσταση της οροφής του αγωνιστικού χώρου.
- Θερμοϋγρομόνωση των δωμάτων.
- Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και κεντρικού
ηλιοθερμικού συστήματος.
- Αντικατάσταση του λέβητα.
- Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης και αερόψυκτης αντλίας θερμότητας.
- Αναβάθμιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Γυμναστηρίου.
- Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και των προβολέων
φωτισμού του αγωνιστικού χώρου.
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ολική ανακατασκευή στα δύο

γήπεδα 5Χ5, που βρίσκονται επί της οδού Ρίμινι κοντά στο Αττικό
Νοσοκομείο. Αυτή η ανακατασκευή θα περιλαμβάνει:
- Αφαίρεση του υπάρχοντος φθαρμένου τεχνητού χλοοτάπητα.
- Γενική διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους.
- Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα με ειδικές διαγραμμίσεις.
- Τοποθέτηση περίφραξης ασφαλείας ύψους 4 μέτρων.
- Αντικατάσταση των φωτιστικών προβολέων.
- Δημιουργία διαδρομής εισόδου στα γήπεδα και ηλεκτροφωτισμός της.
- Κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας.

ELVALHALCOR: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
Η Elval, τομέας Έλασης Αλουμινίου της ElvalHalcor, δημιούργησε το πρόγραμμα «Engineers of Tomorrow» με το οποίο
δίνει την ευκαιρία σε νέες και νέους απόφοιτους πολυτεχνικών
σχολών να ξεκινήσουν σήμερα τη σταδιοδρομία τους στο εργοστάσιό της στο πλαίσιο δωδεκάμηνης έμμισθης πρακτικής
άσκησης, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με την εταιρεία,
μέσα από μία αξιοκρατική και αδιάβλητη διαδικασία επιλογής,
12 νέοι μηχανικοί από σήμερα και για τους επόμενους 12 μήνες,
θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία
υψηλού επιπέδου με εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες και να
αναλάβουν εξειδικευμένα έργα (project) στα επιμέρους τμήματα του εργοστασίου προκειμένουνα αποκτήσουν εξειδικευμένη
εκπαίδευση ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους αντικείμενο.
Παράλληλα η Halcor, τομέας Διέλασης Χαλκού και ΚραμάτωντηςElvalHalcor, μέσα από το πρόγραμμα «Βιο-μηχανικοί
Ορίζοντες» υποδέχεται ακόμα 12 νέες και νέους μηχανικούς
που θα συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα δωδεκάμηνης έμμισθης πρακτικής εξάσκησης, που αποσκοπεί αντίστοιχα
στη γνωστική και εμπειρική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων
μέσα σε ένα σύγχρονο και δυναμικό βιομηχανικό περιβάλλον
εργασίας.

Και τα δύο προγράμματα φιλοδοξούν να αποτελέσουν θεσμό
για την ElvalHalcor στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους νέους επιστήμονες, δίνοντάς
τους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μια καριέρα στη χώρα τους
συνεισφέροντας στην αναστροφή του braindrain αλλά και
στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
για Ποιοτική Εκπαίδευση, Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική
Ανάπτυξη.
Υποδεχόμενη στις εγκαταστάσεις της Elval στα Οινόφυτα, τους
12 «Engineers of Tomorrow», η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Elval και της Viohalco GroupSenior HR Director,
Βέρα Παγκουλάκη δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε
σήμερα τις νέες και τους νέους μηχανικούς που ξεχώρισαν
ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψηφίους μέσα από μια αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής και σήμερα κάνουν το
πρώτο βήμα για τη μελλοντική τους καριέρα, εντασσόμενοι σε
ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, στο δεύτερο μεγαλύτερο
εργοστάσιο θερμής έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη. Ο θεσμός
αυτός ήρθε για να μείνει. Αποτελεί το μέλλον για το επιστημονικό
δυναμικό της Elval. Πιστεύουμε πολύ στα νέα παιδιά και μέσω
της σωστά δομημένης διαδικασίας επιλογής που ακολουθήσα-

με επιδιώκουμε να ενταχθούν πολύ ομαλά στο εργασιακό μας
περιβάλλον με προοπτική να παραμείνουν κοντά μας».
Αντίστοιχα, ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Halcor,
Λάμπρος Καραγιώργος, ανοίγοντας τους «Βιο-Μηχανικούς
Ορίζοντες» για τους 12 νέους μηχανικούς που ξεκινούν σήμερα
την πρακτική τους εξάσκηση στον τομέα Διέλασης Χαλκού και
Κραμάτων της ElvalHalcor τόνισε: «Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και η επιλογή δύσκολη. Σήμερα υποδεχόμαστε με μεγάλη
χαρά και πολλές προσδοκίες τους καλύτερους ανάμεσα στους
πολλούς υποψηφίους του προγράμματος «Βιο-μηχανικοί Ορίζοντες». Δώδεκα εξαιρετικά ταλαντούχους νέους και νέες μηχανικούς, τους οποίους θα εκπαιδεύσουμε, θα κινητοποιήσουμε
και θα ενδυναμώσουμε, προσφέροντάς τους πολύτιμα εφόδια
και προοπτικές μέσα από την εμπειρία που θα αποκτήσουν ως
εργαζόμενοι στα εργοστάσια του μεγαλύτερου παραγωγού
σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη. Η Halcor βρίσκεται πάντα στο
πλευρό των νέων τόσο μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όσο και με σειρά δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«Halcor - Edu» συνδέοντας τη βιομηχανία με την εκπαίδευση».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑ 1,961 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ - ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού
Αυξημένα κατά 1,244 δισ. ευρώ, ή 2,1% έναντι του
στόχου εμφανίζονται τα συνολικά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού τα οποία και ανήλθαν σε 59,24 δισ.
ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισμού. Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ,
τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 47,602 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 743 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου
που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Το τελικό αποτέλεσμα πάντως είναι κατά
πολύ υψηλότερο αν υπολογίσει κανείς το γεγονός ότι έχει
δοθεί παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.
Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι σε μία κρίσιμη χρονιά όπως το 2021 με υψηλό δημοσιονομικό κόστος
λόγω των δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα
ύψους 10,985 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές
έλλειμμα 12,946 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος
18,195 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε την εξής δήλωση:
«Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δωδεκαμήνου προκύπτει αξιόλογα καλύτερο έλλειμμα για το
2021, έναντι αυτού που ενεγράφη στον προϋπολογισμό
του 2022. Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης το έλλειμμα
του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρότερο κατά δύο
δισεκατομμύρια περίπου (1,965 δισ. ευρώ). Τα στοιχεία
αυτά είναι προσωρινά και θα πρέπει να περιμένουμε, πριν
καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα, την οριστικοποίηση των σχετικών στοιχείων για την οποία απαιτείται
να γνωστοποιηθούν τόσο τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης όσο και τα φορολογικά έσοδα του πρώτου διμήνου
του 2022 που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του 2021
(ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας
κ.α.). Σημειώνεται, όμως, ότι η πολύ καλύτερη εκτέλεση
έχει επιτευχθεί, παρά το γεγονός ότι ανεστάλη, κατά δύο
μήνες, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.
Η εξέλιξη αυτή είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική για τη δημοσιονομική αξιοπιστία του ελληνικού
δημοσίου, που αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης
στο πλαίσιο της προσπάθειας της χώρας να κερδίσει την
επενδυτική βαθμίδα».
Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονομικών προκύπτουν τα εξής:
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή
βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου
2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού

προϋπολογισμού ύψους 15,529 δισ. ευρώ έναντι στόχου
για έλλειμμα 17,487 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το
αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση
του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 22,806 δισ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές
αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 10,985
δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 12,946
δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 18,195 δισ. ευρώ
για την ίδια περίοδο το 2020. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 54,220
δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 800 εκατ. ευρώ
ή 1,5% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα
που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.
Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε κυρίως το γεγονός ότι τον
μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. ευρώ που
αφορά έσοδα από ANFA’s, που δεν είχαν προβλεφθεί για
το 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού
2022, ενώ, από την άλλη πλευρά, λόγω της παράτασης
προθεσμίας των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022 εκτιμάται ότι ένα σημαντικό ποσό που
είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί το έτος 2021 θα εισπραχθεί
τελικά το 2022.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59,324 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,244 δισ. ευρώ
ή 2,1% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν
σε 47,602 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 743 εκατ. ευρώ ή
1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εάν όμως ληφθεί
υπόψη η παράταση στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, η πραγματική αύξηση των φορολογικών εσόδων
είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των
κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα
πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου. Οι
επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,104 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 443 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,660 δισ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,519 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 275
εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,793 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2021 το σύνολο των καθαρών
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,744
δισ. ευρώ αυξημένο κατά 474 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον
επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο. Όπως προαναφέρθηκε
στα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου περιλαμβάνεται και ποσό
ύψους 644 εκατ. ευρώ από ANFA’s, που δεν είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί, ενώ εκτιμάται ότι δεν εισπράχθηκε
σημαντικό ποσό λόγω της παράτασης της προθεσμίας

πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, το οποίο είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί τον Δεκέμβριο.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,578 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου
στόχου κατά 835 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους
ανήλθαν σε 4,670 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 41 εκατ.
ευρώ ή 0,9% έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω κυρίως
της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022.
Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν
σε 833 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 361 εκατ. ευρώ από
τον στόχο (472 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 751 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 145 εκατ. ευρώ από τον στόχο (606
εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού
για την περίοδο του Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν στα 69,750 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες
κατά 1,157 δισ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου (70,907
δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση
του Προϋπολογισμού 2022.
Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 1,208 εκατ. ευρώ
ή 1,9%, η οποία οφείλεται κυρίως στην υποεκτέλεση των
λοιπών επιχορηγήσεων κατά 781 εκατ. ευρώ. Η προαναφερθείσα υποεκτέλεση είναι αποτέλεσμα κυρίως της
εξασφαλιστικής εκτίμησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για το έτος 2021.
Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών
ανήλθαν στα 9,001 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση
σε σχέση με τον στόχο των 8,50 δισ. ευρώ κατά 51 εκατ.
ευρώ ή 0,6%.
Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των
μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου, έχει ως εξής:
α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της
πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 2,017 δισ.
ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,620 εκατ. ευρώ
από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1,108 δισ.
ευρώ από το ΠΔΕ,
γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 744 εκατ.
ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,
Συνέχεια στη σελ 14
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ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑ 1,961 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ - ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού
Συνέχεια από σελ 13
δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 227 εκατ. ευρώ, για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,
ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 741 εκατ.
ευρώ από το ΠΔΕ,
στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 117 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων
ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
η) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για
προμήθεια πρώτων υλών ύψους 243 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

θ) η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 259 εκατ.
ευρώ από το ΠΔΕ,
ι) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις
ύψους 195 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
ια) η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ
κατά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργοδοτών και
εργαζομένων ύψους 703 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των
μεταβιβάσεων,
ιβ) η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ
που σχετίζονται με την επιδότηση πάγιων δαπανών επιχειρήσεων ύψους 243 εκατ. ευρώ,
ιγ) η έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων για την αντιμετώπιση

της πανδημίας ύψους 101 εκατ. ευρώ,
ιδ) η επιχορήγηση προς τον ΟΑΕΔ για κάλυψη απώλειας εσόδων ύψους 571 εκατ. ευρώ,
ιε) η επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση της
έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των μέτρων
κατά της πανδημίας ύψους 108 εκατ. ευρώ και
ιστ) η επιχορήγηση προς διάφορους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ύψους 107 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάζονται μειωμένες σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 420 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2023
Προς κατάργηση οδεύει η εισφορά αλληλεγγύης για όλους
από το 2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν πηγές από το
υπουργείο Οικονομικών, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ωστόσο αυτό
για να συμβεί, σημείωναν οι ίδιες πηγές, θα πρέπει αφενός να
το επιτρέψουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που θα γίνουν
γνωστοί προς το τέλος του έτους και αφετέρου να έχουν δημιουργηθεί τέτοιος δημοσιονομικός χώρος που να το επιτρέπει.
Να σημειωθεί ότι το δημοσιονομικό κόστος για την λήψη ενός
τέτοιου μέτρου είναι μεγάλο και ως εκ τούτου για να ανάψουν
το πράσινο φως οι δανειστές, δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται
ακόμη σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, θα πρέπει να υπάρχει ικανός δημοσιονομικός χώρος.
Για την φετινή χρονιά η εισφορά αλληλεγγύης έχει «παγώσει»

για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ ισχύει κανονικά για τους δημοσίου υπαλλήλους και
τους συνταξιούχους.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί
(δικαστικοί) οι οποίοι και έχουν προσφύγει κατά της απόφασης
να ισχύσει κανονικά το μέτρο της εισφοράς αλληλεγγύης στο
Δημόσιο και αναμένεται η σχετική απόφαση.
Κατά συνέπεια και εφόσον δεν θα αλλάξει κάτι, οι οριστικές
αποφάσεις της κυβέρνησης για το τι θα συμβεί με την εισφορά
αλληλεγγύης θα ληφθούν προς το τέλος του έτους, όταν και θα
έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, ενώ θα έχει αρθεί και το καθεστώς της ρήτρας διαφυγής.
Παράλληλα θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν και πόσος θα

είναι ο δημοσιονομικός χώρος, για την λήψη μέτρων ελάφρυνσης μόνιμου χαρακτήρα.
Την ίδια στιγμή έρχεται ένα σύστημα Bonus για επιλεγμένους τομείς του Δημοσίου. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση προετοιμάζεται
να παρουσιάσει μέσα στο 2022, το BonusSystem, το οποίο και
θα λειτουργήσει σε πιλοτική βάση και με μικρό δημοσιονομικό
κόστος.
Η φιλοσοφία του νέου συστήματος θα μπορούσε να στηρίζεται
σε δύο πυλώνες, όπως αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, μόνιμων στόχων και επιβραβεύσεων και επιπλέον
στοχευμένων τομέων που σχετίζονται με την υλοποίηση των
κυβερνητικών στόχων.

ΟΗΕ: Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Η παγκόσμια αγορά εργασίας θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο
προκειμένου να ανακάμψει από ό,τι εκτιμάτο προηγουμένως,
με το επίπεδο της ανεργίας να παραμένει πάνω από τα επίπεδα
προ COVID-19 έως τουλάχιστον το 2023, λόγω της αβεβαιότητας για την πορεία και τη διάρκεια της πανδημίας, δήλωσε
σήμερα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπηρεσία του ΟΗΕ εκτιμά πως θα
υπάρξουν περίπου 52 εκατ. λιγότερες θέσεις εργασίας το 2022
σε σχέση με τα επίπεδα προ COVID-19, το οποίο ισοδυναμεί
περίπου με το διπλάσιο της προηγούμενης εκτίμησής της τον
Ιούνιο του 2021.
Η διαταραχή αναμένεται να συνεχιστεί το 2023 όταν θα εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 27 εκατ. λιγότερες θέσεις εργασίας, ανέφερε, προειδοποιώντας για μια «αργή και αβέβαιη»
ανάκαμψη στην έκθεση World Employment and Social Outlook
για το 2022.
«Η προοπτική της παγκόσμιας αγοράς εργασίας έχει επιδεινωθεί
μετά τις τελευταίες προβολές της ILO -- η επιστροφή στην προ
πανδημίας επίδοση πιθανόν θα εξακολουθήσει να διαφεύγει για
το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου τα επόμενα χρόνια», σύμφω-

να με την έκθεση.
Ο γενικός διευθυντής της οργάνωσης Γκάι Ράιντερ δήλωσε
στους δημοσιογράφους πως υπάρχουν πολλοί παράγοντες για
αυτή την αναθεώρηση, λέγοντας πως ο «πρωταρχικός είναι η
συνεχιζόμενη πανδημία και οι παραλλαγές της, κυρίως η Όμικρον».
Συνολικά, περίπου 207 εκατ. άνθρωποι θα είναι άνεργοι το
2022 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις (5,9%), έναντι 186 εκατ. το
2019. Ωστόσο η έκθεση σημειώνει πως οι συνέπειες θα είναι σημαντικά μεγαλύτερες εφόσον πολλοί άνθρωποι αποχώρησαν
από την αγορά εργασίας και δεν έχουν επιστρέψει ακόμη.
«Δεν θα αναλάβουμε από αυτή την πανδημία χωρίς μια μεγάλη
ανάκαμψη της αγοράς εργασίας. Και για να είναι βιώσιμη, αυτή
η ανάκαμψη πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αξιοπρεπούς
εργασίας, περιλαμβανομένων ό,τι αφορούν την υγεία και την
ασφάλεια, την ισότητα, την κοινωνική προστασία και τον κοινωνικό διάλογο», προειδοποίησε ο Ράιντερ.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ενδείξεις ανάκαμψης, αντίθετα με
τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊ-

βική. Σε εθνικό επίπεδο, η ILO διαπιστώνει, όπως αναμενόταν,
πως «η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας είναι πιο ισχυρή στις
χώρες με αυξημένο εισόδημα και πιο αδύναμη στις οικονομίες
με μέσο κατώτερο εισόδημα».
«Οι δυσανάλογες συνέπειες της κρίσης στην απασχόληση των
γυναικών αναμένεται να διατηρηθούν τα επόμενα χρόνια»,
αναφέρεται ακόμη στην έκθεση, όπου υπογραμμίζεται επίσης
πως το κλείσιμο των σχολείων --μερικές φορές για μακρές περιόδους-- «θα έχει σωρευτικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα»
στους νέους, ιδιαίτερα σε εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
Για τον Γκάι Ράιντερ «χωρίς συντονισμένη προσπάθεια και αποτελεσματικές πολιτικές σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, είναι
πιθανόν πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια σε ορισμένες χώρες
προκειμένου να διορθώσουν τις ζημιές», με μακροπρόθεσμες
συνέπειες «για το ποσοστό συμμετοχής, το εισόδημα των νοικοκυριών αλλά και για την κοινωνική, ακόμη και την πολιτική,
συνοχή».
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ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Τους κινδύνους και τις προκλήσεις που παραμένουν επισήμανε ο Πρόεδρος του Eurogroup
Την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης, μετά από
δύο χρόνια πανδημίας, αλλά και τους κινδύνους και τις προκλήσεις που παραμένουν, επισήμανε ο Πρόεδρος του Eurogroup,
ΠάσκαλΝτόναχιου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις
Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρώτο θέμα στην ατζέντα του χθεσινού Eurogroup ήταν η
οικονομική προσαρμογή και ανθεκτικότητα της ευρωζώνης,
παρουσία του επικεφαλής οικονομολόγου του ΟΟΣΑ, Λόρενς
Μπουν. «Οι προσπάθειες που έγιναν σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο για τη στήριξη της οικονομίας από την κρίση της πανδημίας ήταν οι κατάλληλες και σε σωστή κλίμακα», είπε ο Π.
Ντόναχιου.
Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι
τόνισε ότι η οικονομία στην ΕΕ ανέκαμψε πολύ ταχύτερα από
την κρίση της πανδημίας Covid-19, από ό,τι κατά τη διάρκεια
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που χρειάστηκαν
επτά χρόνια για να επανέλθει η οικονομία σε προ κρίσης επίπεδα. Ο Ιταλός Επίτροπος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις
της Επιτροπής, εντός του 2022 θα επιστρέψουμε σε επίπεδα προ
κρίσης, όσον αφορά το ΑΕΠ της ευρωζώνης.
Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ συμφώνησε ότι η πολιτική απάντηση που δόθηκε στην κρίση του κορονοϊού ήταν η κατάλληλη.

Παρατήρησε, ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές
ανάμεσα στην κρίση της πανδημίας και τη χρηματοπιστωτική
κρίση, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση. Όπως είπε, στην χρηματοπιστωτική κρίση υπήρχαν σημαντικές μακροοικονομικές
ανισορροπίες που έπρεπε να διορθωθούν και αυτό ήταν οδυνηρό. Σημείωσε, επίσης, ότι στην κρίση της πανδημίας οι τράπεζες
ήταν μέρος της λύσης.
Εξάλλου, στο Eurogroup συζητήθηκε το θέμα της φερεγγυότητας των εταιρειών, καθώς τα κράτη-μέλη διοχετεύουν πλέον
τη στήριξή τους στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από
την πανδημία. Η Επιτροπή παρουσίασε πέντε τομείς πολιτικής
στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα. Ο Επίτροπος Τζεντιλόνι
ανέφερε ότι πριν από ενάμισι χρόνο όλοι φοβόντουσταν χρεωκοπίες και ανεργία, αλλά παραδόξως διατηρήθηκαν σε χαμηλά
επίπεδα, αν και όπως είπε οι τομείς που πλήττονται περισσότερο
σήμερα είναι ο τουρισμός και τα ταξίδια. «Φυσικά γνωρίζουμε
ότι η πρόκληση μετάβασης από κάποιους τομείς σε άλλους είναι
πολύ δύσκολη», αναγνώρισε ο Π. Τζεντιλόνι, αλλά πρόσθεσε ότι
οι πολιτικές στήριξης θα είναι σημαντικές.
Όσον αφορά τη συζήτηση για την αναθεώρηση των κανόνων
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο ΠασκάλΝτόναχιουτόνισε ότι χθες έγινε η «πρώτη ουσιαστική συζήτηση»,
η οποία θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Όπως είπε,

ακούστηκαν πολλές απόψεις από τις κυβερνήσεις γύρω από
θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων
προϋπολογισμού, τη διαδικασία δημοσιονομικής εποπτείας, το
συντονισμό των εθνικών οικονομικών πολιτικών κτλ. Από την
πλευρά του, ο Π. Τζεντιλόνι είπε ότι σε λίγες εβδομάδες η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις οδηγίες της για την δημοσιονομική
πολιτική το 2023 και τους επόμενους μήνες θα προτείνει ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο συζήτησης για την αναθεώρηση του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Τέλος, ερωτηθείς για το υψηλό επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι παρότι δεν ήταν
στην ημερήσια διάταξη, αρκετοί υπουργοί έθεσαν το θέμα.
«Όλοι οι υπουργοί κατανοούν τις επιπτώσεις των αυξανόμενων
τιμών στο βιοτικό επίπεδο, στην επιχειρηματικότητα και όλοι
τους απαντούν με μέτρα που είναι κατάλληλα για την οικονομία
τους», ανέφερε ο Π. Ντόναχιου. «Η άποψή μας σε ό,τι αφορά το
επίπεδο και τη φύση του πληθωρισμού δεν έχει αλλάξει. Αναμένουμε ότι το υψηλό επίπεδο πληθωρισμού θα διατηρηθεί για
περισσότερο καιρό από ό,τι νομίζαμε. Σε γενικές γραμμές όμως,
αναμένουμε ότι εντός του έτους, αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις
θα αρχίσουν να υποχωρούν», είπε ο πρόεδρος του Eurogroup.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η ΕΕ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΡΣΗ
ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παρατείνει την προσωρινή
άρση της ισχύος του Συμφώνου Σταθερότητας, που θέτει όρια
στο δημόσιο έλλειμμα και το χρέος, σύμφωνα με τον ΑντονΧόφράιτερ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
της Μπούντεσταγκ που προέρχεται από τους Πράσινους.
«Βρισκόμαστε πραγματικά σε μία ιδιαίτερου χαρακτήρα κρίση
και δεν γνωρίζουμε για πόσον χρόνο θα διαρκέσει ακόμη», εξήγησε ο γερμανός κοινοβουλευτικός.
Για να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση, η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει απενεργοποιήσει προσωρινά από το 2020 το Σύμφωνο Σταθερότητας, που θέτει ως όριο το 3% του ΑΕΠ για τα
δημόσιο έλλειμμα και 60% του ΑΕΠ για το δημόσιο χρέος.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ΑντονΧόφράιτερ εστίασε ειδικότερα στην κατάσταση στην Ιταλία. Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας
έχει ξεπεράσει το 155% του ΑΕΠ, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες.
«Υπό τον (πρωθυπουργό Μάριο) Ντράγκι, η Ιταλία έκανε πολλά θετικά πράγματα τους τελευταίους μήνες. Κανείς δεν θέλει να
βυθιστεί για μία ακόμη φορά την οικονομική κρίση», είπε.

Από την ευελιξία αυτή θα επωφεληθούν χώρες που προχωρούν
σε μεγάλες δαπάνες στον τομέα της προστασίας του Κλίματος,
επισήμανε το στέλεχος γερμανών Πρασίνων που συμμετέχουν
στον νέο κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας.
Ο ΑντονΧόφράιτερ υποστηρίζει επίσης τις εκκλήσεις για την
υποστήριξη σημαντικών επενδύσεων σε «πράσινα» προγράμματα. «Πιστεύω ότι είναι μία πολύ έξυπνη πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει επίσης ότι οι κλιματικές επενδύσεις
είναι πολύ σημαντικές».
Ορισμένοι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας θέτουν ωστόσο εμπόδια στην «Πράσινη Συμφωνία», που έχει ως στόχο την
ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2050, επισημαίνει ο ΑντονΧόφράιτερ.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η χώρα του οποίου
ασκεί την κυλιόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώθηκε με ηγέτες που βρίσκονται στην ίδια με αυτόν γραμμή για
να ζητήσει από τις Βρυξέλλες την αναθεώρηση των κανόνων
δημοσιονομικής πειθαρχίας ώστε να επιτραπούν μεγαλύτερες
επενδυτικές δαπάνες και η διαχείριση του επιπέδου του χρέους.

Ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας ΟλαφΣολτς βρίσκεται κοντά στην γραμμή της ΑγγελαΜέρκελ η οποία συνίσταται στην
επιβολή της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε μακροπρόθεσμη
βάση, θέση που αποτελεί εν δυνάμει πηγή συγκρούσεων στους
κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού της Γερμανίας.
Άλλο θέμα πιθανής διαφωνίας, ο αγωγός φυσικού αερίου
NordStream 2, που συνδέει την Ρωσία με την Γερμανία.
Ο ΟλαφΣολτς και οι σοσιαλδημοκράτες υπουργοί του υποστηρίζουν το σχέδιο του αγωγού και είναι απρόθυμοι να τον χρησιμοποιήσουν ως μέσο πίεσης κατά της Μόσχας στην ουκρανική
κρίση.
Οι προερχόμενοι από τους Πράσινους υπουργοί της γερμανικής
κυβέρνησης, ανάμεσά τους και η υπουργός Εξωτερικών ΑναλέναΜπέρμποκ, η οποία επισκέπτεται σήμερα και αύριο το Κίεβο
και την Μόσχα, κινούνται σε πιο σκληρή γραμμή στο θέμα του
αγωγού NordStream 2, που χαρακτηρίζεται «προβληματικός»
από τον ΑντονΧόφράιτερ.
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ESET: ΟΙ 5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΧΑΚΕΡ ΚΛΕΒΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Πώς να τους σταματήσετε

Οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) είναι η αχίλλειος πτέρνα της
ψηφιακής ζωής πολλών ανθρώπων, ειδικά σε μια εποχή που ο
μέσος άνθρωπος πρέπει πια να θυμάται δεκάδες κωδικούς σύνδεσης, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία
χρόνια. Οι κωδικοί είναι τα εικονικά «κλειδιά» για τον ψηφιακό
κόσμο, προσφέροντας πρόσβαση στις ηλεκτρονικές τραπεζικές
συναλλαγές, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, στο Netflix, στα δεδομένα που φιλοξενούνται στο «νέφος» (cloud) κ.ά.
Με τους παραβιασμένους κωδικούς πρόσβασης ένας χάκερ
μπορεί:
* Να κλέψει προσωπικές πληροφορίες χρηστών και μετά να τις
πουλήσει σε άλλους εγκληματίες.
* Να πουλήσει απευθείας τους κωδικούς πρόσβασης, καθώς
ιστοσελίδες του «σκοτεινού διαδικτύου» (darkweb) εμπορεύονται αδρά αυτές τις πληροφορίες.
* Να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς πρόσβασης για να ξεκλειδώσει άλλους λογαριασμούς με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας ESET
παρουσίασε τους πέντε βασικούς τρόπους με τους οποίους οι
χάκερ κλέβουν κωδικούς πρόσβασης:
Phishing και κοινωνική μηχανική
Στο ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) οι χάκερ μεταμφιέζονται
σε φίλους, συγγενείς, εταιρείες με τις οποίες έχετε συνεργαστεί
κλπ. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το κείμενο που
θα λάβετε, θα φαίνεται αυθεντικό, αλλά θα περιλαμβάνει έναν
κακόβουλο σύνδεσμο ή συνημμένο αρχείο, στο οποίο αν κάνετε
κλικ, θα «κατεβάσετε» κακόβουλο λογισμικό ή θα σας μεταφέρει σε μια ιστοσελίδα για να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας
στοιχεία. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν ακόμη και τηλεφωνικές
κλήσεις για να αποσπάσουν απευθείας κωδικούς πρόσβασης
και άλλες προσωπικές πληροφορίες από τα θύματά τους, προσποιούμενοι συχνά ότι είναι αντιπρόσωποι τεχνικής υποστήριξης. Αυτή η μέθοδος λέγεται «vishing» (φωνητικό phishing).
Κακόβουλο λογισμικό/Malware
Ένας άλλος δημοφιλής τρόπος για να πάρουν οι χάκερ στα χέρια
τους κωδικούς, είναι το κακόβουλο λογισμικό. Τα email ηλεκτρονικού «ψαρέματος» αποτελούν πρωταρχικό φορέα για αυτού του είδους τις επιθέσεις, αν και μπορεί επίσης να πέσει κανείς
θύμα κάνοντας κλικ σε μια κακόβουλη διαφήμιση στο διαδίκτυο
(malvertising) ή αν επισκεφτεί μια παραβιασμένη ιστοσελίδα
(drive-by-download). Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί ακόμη

και να κρυφτεί σε μια εφαρμογή για κινητά που μοιάζει νόμιμη,
η οποία συχνά βρίσκεται σε καταστήματα εφαρμογών τρίτων.
Υπάρχουν διάφορα είδη κακόβουλου λογισμικού που κλέβουν
πληροφορίες, αλλά μερικά από τα πιο συνηθισμένα έχουν σχεδιαστεί για την καταγραφή της πληκτρολόγησης ή για τη λήψη
στιγμιότυπων από την οθόνη της συσκευής και την αποστολή
τους στους επιτιθέμενους.
Επιθέσεις BruteForcing
Ο αριθμός των κωδικών πρόσβασης που πρέπει να διαχειριστεί
ο μέσος άνθρωπος, αυξάνεται κατά περίπου 25% σε ετήσια
βάση. Πολλοί χρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης που είναι
εύκολο να τους θυμάται (αλλά και να μαντεύει κάποιος άλλος)
και τους χρησιμοποιούν σε πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες.
Ωστόσο, αυτό μπορεί να ανοίξει την πόρτα στις λεγόμενες τεχνικές brute-force. Μια από τις πιο συνηθισμένες είναι αυτές
του τύπου credentialstuffing, στις οποίες οι επιτιθέμενοι τροφοδοτούν σε αυτοματοποιημένο λογισμικό μεγάλους όγκους
συνδυασμών ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης που
έχουν παραβιαστεί στο παρελθόν. Στη συνέχεια, το εργαλείο
δοκιμάζει αυτούς τους συνδυασμούς σε μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων, ελπίζοντας να βρει μια αντιστοιχία. Με αυτόν τον τρόπο,
οι χάκερ μπορούν να ξεκλειδώσουν πολλούς λογαριασμούς
με έναν μόνο κωδικό πρόσβασης. Σύμφωνα με μια εκτίμηση,
πέρυσι έγιναν περίπου 193 δισεκατομμύρια τέτοιες προσπάθειες παγκοσμίως. Μια άλλη τεχνική brute-force είναι η επίθεση
τύπου passwordspraying, στην οποία οι χάκερ χρησιμοποιούν
αυτοματοποιημένο λογισμικό για να δοκιμάσουν στον λογαριασμό του χρήστη μια λίστα από συχνά χρησιμοποιούμενους
κωδικούς πρόσβασης.
Μαντεύοντας
Παρόλο που οι χάκερ έχουν στη διάθεσή τους αυτοματοποιημένα εργαλεία για την παραβίαση των κωδικών πρόσβασης,
μερικές φορές αυτά δεν είναι καν απαραίτητα: ακόμη και η απλή
εικασία -σε αντίθεση με την πιο συστηματική προσέγγιση που
χρησιμοποιείται στις επιθέσεις Brute Force- μπορεί να κάνει τη
δουλειά. Ο πιο συνηθισμένος κωδικός πρόσβασης του 2020
ήταν ο «123456», ακολουθούμενος από τον «123456789».
Στην τέταρτη θέση ήταν η λέξη «password». Οι περισσότεροι
άνθρωποι χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης ή ένα
παράγωγο αυτού σε πολλούς λογαριασμούς, οπότε διευκολύνουν τους απατεώνες.
Shouldersurfing - Κρυφοκοιτάζοντας πάνω από τον

ώμο του θύματος
Ορισμένες δοκιμασμένες από παλιά τεχνικές υποκλοπής συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο. Αυτές προϋποθέτουν τη φυσική
παρουσία του επιτιθέμενου κοντά στο θύμα-χρήστη, έτσι ώστε
ο πρώτος να έχει οπτική επαφή και να μπορεί να δει το πληκτρολόγιο και την οθόνη του δεύτερου. Μια πιο υψηλής τεχνολογίας εκδοχή, γνωστή ως επίθεση «man-in-the-middle» που
περιλαμβάνει υποκλοπή ασύρματου σήματος Wi-Fi, μπορεί να
επιτρέψει σε χάκερ που είναι συνδεδεμένοι σε δημόσια δίκτυα
Wi-Fi, να παρακολουθούν τον κωδικό πρόσβασης, καθώς ο
ανύποπτος χρήστης τον εισάγει, ενώ είναι συνδεδεμένος στον
ίδιο κόμβο.
Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από όλα αυτά
* Χρησιμοποιείτε μόνο ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς
πρόσβασης ή φράσεις πρόσβασης σε όλους τους διαδικτυακούς
λογαριασμούς, ιδίως στους τραπεζικούς, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
* Μη χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε διαφορετικούς λογαριασμούς.
* Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA)
σε όλους τους λογαριασμούς.
* Χρησιμοποιήστε έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης, ο
οποίος θα αποθηκεύει ισχυρούς, μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ιστοσελίδα και κάθε λογαριασμό.
* Αλλάξτε αμέσως τον κωδικό πρόσβασης, εάν ένας πάροχος
σας ενημερώσει ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί.
* Να επισκέπτεστε μόνο ιστοσελίδες https://
* Μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους και μην ανοίγετε συνημμένα
αρχεία σε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
* Κατεβάζετε εφαρμογές μόνο από επίσημα καταστήματα
εφαρμογών.
* Επενδύστε σε λογισμικό ασφαλείας από έναν αξιόπιστο πάροχο για όλες τις συσκευές σας.
* Βεβαιωθείτε ότι όλα τα λειτουργικά συστήματα και οι εφαρμογές είναι αναβαθμισμένα στην τελευταία έκδοση.
* Προσοχή στους λαθραναγνώστες σε δημόσιους χώρους.
* Ποτέ μη συνδέεστε σε έναν λογαριασμό, αν βρίσκεστε σε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο
δίκτυο, χρησιμοποιήστε ένα VPN.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ INTRACOM TELECOM
Η IntracomTelecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, διευρύνει την οικογένεια ασύρματων
λύσεων mmWave με την προσθήκη δύο νέων προϊόντων,
WiBAS G5 dual-BS και WiBAS G5 smart-BS που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν υπηρεσίες υπερυψηλήςευρυζωνικότητας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα νέα ραδιοσυστήματα θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου συνέδριου

τηλεπικοινωνιών MWC Barcelona, στις 28 Φεβρουαρίου- 03
Μαρτίου 2022, στο περίπτερο της εταιρείας 7B44 στην αίθουσα
7.
Ο Δημήτρης Παντελόπουλος, διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης της IntracomTelecom, δήλωσε: «Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ασύρματων λύσεων της IntracomTelecom, εκτός
του ότι αποτελεί σημαντικό ορόσημο, επιβεβαιώνει τον στόχο
της εταιρείας να ηγηθεί στην αγορά των συστημάτων σταθερής

ασύρματης πρόσβασης, παρέχοντας πρώτη την πλέον προηγμένη mmWave FWA τεχνολογία που είναι διαθέσιμη στην
αγορά σήμερα. Η εμπορική διάθεση των εν λόγω ραδιοσυστημάτων έρχεται την κατάλληλη περίοδο, καθότι επιχειρήσεις και
οικιακοί συνδρομητές αναζητούν συνδεσιμότητα άμεσα και με
ταχύτητες 5G παντού, ακόμα και σε περιοχές όπου η τεχνολογία
οπτικών ινών δεν μπορεί να υλοποιηθεί».

16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ CEOs ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Στις 181 μονάδες μειώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού
κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το τέταρτο τρίμηνο
του 2021, όπως καταγράφηκε από την τριμηνιαία έρευνα που
διεξάγεται σε δείγμα 2.540 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων
από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
σε συνεργασία με την ICAP, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε την περίοδο 15/12/2021 - 3/1/2022.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ο γενικός δείκτης οικονομικού
κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) σημείωσε κάμψη
στις 181 μονάδες. Η επιδείνωση του δείκτη οφείλεται στην
μικρή υποχώρηση της αισιοδοξίας μεταξύ των CEOs λόγω
της εμφάνισης στον οικονομικό ορίζοντα νέων εμποδίων
προς την ανάκαμψη που έχουν σχέση με την νέα μετάλλαξη
του κορονοϊού, τις ανοδικές τάσεις στις τιμές των ενεργειακών
προϊόντων και τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα που είναι παράγοντες τροφοδότησης των πληθωριστικών πιέσεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει στασιμότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις
και πτώση του δείκτη στις μικρομεσαίες και πολύ μεγάλες.
Αναλυτικά, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της
χώρας παρουσίασε μείωση στις 257 μονάδες έναντι 265 το
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν
ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας
συγκρινόμενη με 1 έτος πριν μειώθηκε σε 73% έναντι 78% το
προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα το ποσοστό των CEOs που
δηλώνει ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση
της χώρας αυξήθηκε σε 7% έναντι 5% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της
χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε σημαντική πτώση στις 230
μονάδες έναντι 247 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το
ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση
της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 65%, ποσοστό που αυξάνεται σε 77% για τους CEOs των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου
στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αυξήθηκε
οριακά στις 222 μονάδες έναντι 221 το προηγούμενο τρίμη-

νο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος
πριν αυξήθηκε σε 64% έναντι 60% το προηγούμενο τρίμηνο,
ποσοστό που αυξάνεται σε 78% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την
οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε μείωση στις 209 μονάδες έναντι 224 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα
χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή μειώθηκε
σημαντικά σε 59% έναντι 71% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ
το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε 73% για τους CEOs των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών
σημείωσε οριακή μείωση κατά 1 μονάδα στις 157 μονάδες
έναντι 158 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα
έτος πριν διαμορφώθηκε σε 79%, ποσοστό που αυξάνεται
σε 90% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο
δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση
της εταιρείας τους το επόμενο έτος μειώθηκε στις 160 μονάδες έναντι 175 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο
αξιόλογο ποσοστό των CEOs που ανήλθε σε 66% αναμένει
βελτίωση στο επόμενο έτος, ποσοστό που είναι αυξημένο σε
79% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου συνέχισε την ανοδική του πορεία και ανήλθε στις 140
μονάδες έναντι 136 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη
των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με
το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 39% έναντι 37% το
προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών
παρουσίασε σημαντική επιδείνωση στις 157 μονάδες έναντι
171 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, από
54% το προηγούμενο τρίμηνο μειώθηκε σε 44%, μερίδιο που

αυξάνεται σε 57% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε νέα άνοδο
στις 124 μονάδες έναντι 117 το προηγούμενο τρίμηνο. Το
ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε
σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 49%, ποσοστό
το οποίο είναι αυξημένο σε 58% για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης μειώθηκε στις 156
μονάδες έναντι 167 του προηγούμενου τριμήνου. Το μερίδιο
των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες
που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε
σε 46%.
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την
ένταση της αρνητικής επίδρασης στην Ελληνική οικονομία
από τα προβλήματα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το 28% των CEOs δήλωσαν ότι θα υπάρχει υψηλή αρνητική
επίδραση, το 63% μέτρια αρνητική επίδραση, ενώ το 9% δήλωσε ότι η αρνητική επίδραση θα είναι μικρή.
Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον για το αν θα υπάρχουν ελλείψεις στην Ελληνική αγορά. Το 47% απάντησε με σιγουριά ναι,
ποσοστό που αυξάνεται σε 59% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ ποσοστό 33% που αυξάνεται σε 50%
για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, δήλωσε με
επιφύλαξη ότι ίσως υπάρξουν ελλείψεις. Ωστόσο το 20% των
CEOs, ποσοστό που αυξάνεται σε 27% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά.
Παράλληλα το 60% των CEOs δήλωσαν με βεβαιότητα ότι οι
ανατιμήσεις και τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας
είναι ζητήματα που απαιτούν σίγουρα πρόσθετες δράσεις από
τις επιχειρήσεις. Ωστόσο το 39% των CEOs συμφωνούν μεν
ότι θα πρέπει να αναληφθούν τέτοιες δράσεις αλλά σε κάποιο
βαθμό, ενώ μόνο το 1% των CEOs πιστεύουν ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες δράσεις.

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑ 133.082 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Θετικό πρόσημο παρουσιάζει το ισοζύγιο ροών μισθωτής
απασχόλησης το 2021, αφού οι αναγγελίες προσλήψεων
ήταν κατά 133.082 περισσότερες από τις αποχωρήσεις, σε μια
δύσκολη χρονιά, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού

συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις
2.395.429. Την ίδια περίοδο, οι αποχωρήσεις έφτασαν τις
2.262.347 (1.287.005 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 975.342
οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών
μισθωτής απασχόλησης του έτους 2021 ήταν θετικό κατά

133.082 θέσεις εργασίας.
Όσον αφορά στον Δεκέμβριο 2021, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης ήταν ελαφρά αρνητικό κατά 2.598
θέσεις εργασίας, αφού οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν
σε 193.008, ενώ οι αποχωρήσεις σε 195.606 (76.943 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 118.663 καταγγελίες συμβάσεων
αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου).
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υπουργική Απόφαση για την κορυφαία πολεοδομική μεταρρύθμιση που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ο
καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (ΖΥΣ),
με φορέα υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Την απόφαση με τίτλο: «Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υπο¬δοχής Συντελεστή
Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο
των Προγραμ¬μάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’245)» υπογράφουν
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, και
ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος
Ταγαράς.
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση
που έχει εντάξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο
Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος
Δοξιάδης», με προϋπολογισμό 8,085 εκατ.€, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως
κύριος των μελετών των προγραμμάτων καθορισμού των ΖΥΣ
καταρτίζει και εγκρίνει τις σχετικές μελέτες και ορίζει Αναθέτουσα Αρχή και Φορέα υλοποίησής τους το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο και θα προχωρήσει στη διαδικασία
προκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών.
Οφέλη για το Περιβάλλον, τη «συνεκτική πόλη», την
αξιοποίηση των διατηρητέων και τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων
Οι ΖΥΣ είναι οι Ζώνες όπου θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση
της Μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) σε ωφελούμενα ακίνητα, σε συγκεκριμένες περιοχές εντός του αστικού
χώρου (εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων,
ρυθμιστικών σχεδίων, εγκεκριμένων ορίων οικισμών κλπ.),
καθώς και εκτός των ιστορικών κέντρων των πόλεων, ορίων
ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικών
χώρων ή περιοχών στις οποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι
δόμησης. Μέσω των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης
θα καθίσταται εφικτή:
• Η αξιοποίηση της περίσσειας συντελεστή δόμησης που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων
• Η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων σε πυκνοδομημένες πόλεις με χαμηλό κόστος
• Η αποδέσμευση των ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων οικοπέδων ή οικοπέδων που υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (πχ ιστορικά κέντρα), όπως
και εν τέλει
• Η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας.
Οι ΖΥΣ είναι ουσιαστικά οι περιοχές στις οποίες θα δίνεται η δυνατότητα αύξησης της δόμησης, μετά από Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως π.χ.
η ύπαρξη σημαντικών δικτύων υποδομών, οδικών αρτηριών,
η ανάπτυξη δικτύων αυτοκινητοδρόμων, η σύνδεση με τα μέσα
σταθερής τροχιάς. Σε αυτές θα μπορούν να κατασκευασθούν
μεγαλύτερα σε διαστάσεις κτίρια ή και να εντατικοποιηθούν οι

χρήσεις και οι δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η προαναφερόμενη παρέμβαση θα δύναται να επιτευχθεί σε οργανωμένους
υποδοχείς, όπως βιομηχανικά και επιχειρηματικά πάρκα.
Ο καθορισμός και η λειτουργία των ΖΥΣ αποτελεί ένα πολύ
φιλικό προς το Περιβάλλον πολεοδομικό εργαλείο καθώς εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι σε δίκτυα και υποδομές, διότι
ενισχύεται η δόμηση στο υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον και
επιτυγχάνεται η αρχή της συνεκτικής πόλης.
Άρρηκτα διασυνδεδεμένες οι ΖΥΣ με την Ψηφιακή
Τράπεζας Γης
Παράλληλα, με τον καθορισμό ΖΥΣ και την ενεργοποίηση της
Μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης, αντιμετωπίζεται και μια
μεγάλη εκκρεμότητα, αυτή της αξιοποίησης των τίτλων που
κατέχουν οι δικαιούχοι – ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων,
καθώς θα μπορούν να εκμεταλλευτούν το υπόλοιπο του συντελεστή δόμησης που έχουν μέσω της Τράπεζας Γης.
Γίνεται σαφές ότι οι ΖΥΣ και η Ψηφιακή Τράπεζα Γης είναι μια
άρρηκτα συνδεδεμένη διαδικασία. Η ψηφιακή Τράπεζα Γης
διαμορφώνει έναν απλό μηχανισμό προκειμένου να καταστεί
δυνατή η μεταφορά του συντελεστή δόμησης από ακίνητα προσφοράς σε ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης, αλλά για να
ξεκινήσει η κατάθεση τίτλων συντελεστή δόμησης, θα πρέπει να
έχουν καθοριστεί οι ΖΥΣ.
Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, δηλώνει:
«Μέσα από τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης ενισχύονται πολεοδομικοί στόχοι όπως η ένταση της πυκνότητας και η
ενίσχυση της συνεκτικής πόλης που είναι συνυφασμένη με τον
περιορισμό της αστικής διάχυσης.
Ο σύγχρονος πολεοδομικός σχεδιασμός άλλωστε -ιδιαιτέρως
λόγω κλιματικής κρίσης- προτάσσει την αειφορία της πόλης,
με την εξοικονόμηση πόρων, με την καλύτερη περιβαλλοντική
διαχείριση, λαμβάνοντας ως αρχή ότι οι υποδομές πρέπει να
εξυπηρετούν μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού.
Ταυτόχρονα, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης έρχονται
να λύσουν ένα χρόνιο πρόβλημα, αυτό της αξιοποίησης τίτλων
που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων, ώστε με την
ενεργοποίηση της Τράπεζας Γης, να αποκτήσουν τους απαραίτητους πόρους για τη συντήρηση και την επισκευή των κτιρίων
τους.
Τα οφέλη από τον καθορισμό και λειτουργία των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης είναι πολλαπλά. Και οικονομικά και
κυρίως περιβαλλοντικά!».
Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός δηλώνει:
«Το πρόγραμμα εκπόνησης Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή
Δόμησης είναι κρίσιμος παράγοντας για την ολοκλήρωση του
πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας. Είναι απαραίτητο για να
τελειώσουμε μια και καλή με ένα σύνθετο τεχνικό και συνταγματικό ζήτημα που απασχολεί την Πολιτεία επί δεκαετίες. Για να
αποδεσμευθούν επιτέλους περιουσιακά δικαιώματα που λιμνάζουν. Για να βοηθήσουμε στην πράξη την αποκατάσταση των
διατηρητέων σε όλη τη χώρα. Για να συμβάλλουμε σε περισσότερο πράσινο στις πόλεις μας. Για να προχωρήσει επιτέλους ο

θεσμός της Τράπεζας Γης.
Θυμίζω ότι ήταν πρόταση μου η καθιέρωση της Ψηφιακής
Τράπεζας Γης που νομοθετήθηκε προ 2 ετών και απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λειτουργία της είναι να καθοριστούν οι
Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης. Για αυτό χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που το ΤΕΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός κρίσιμου
έργου που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί εν τέλει μια νέα αγορά
δικαιωμάτων δόμησης με σωστό σχεδιασμό και προστασία του
περιβάλλοντος στις πόλεις μας. Πιστεύουμε ότι παράλληλα με
όλα τα έργα πολεοδομικού σχεδιασμού, θα ολοκληρώσουμε
εγκαίρως και επιτυχημένα και αυτόν τον στόχο της Πολιτείας».
Η απόφαση στο ΦΕΚ
Ολόκληρη η απόφαση (ΦΕΚ 31 Δεκεμβρίου 2021, Τεύχος Β΄
Αρ. Φύλλου 6507) με τίτλο: «Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής
και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την
εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υπο¬δοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο
πλαίσιο των Προγραμ¬μάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της
περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’245)» έχει
ως ακολούθως:
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Με την παρούσα καθορίζονται:
1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των
μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης
(Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των
προγραμμάτων της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4759/2020.
2. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των σχετι¬κών μελετών.
3. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία
τίτλου Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» και ο ορισμός
υπολόγου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν στη
χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών.
4. Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόμενης
διά της παρούσας Αναθέτουσας Αρχής/Φορέα υλοποίησης.
5. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ) ως Κυρίου των μελετών των Προ¬γραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της παρ. 1του άρθρου 14 του ν.
4759/2020 περί καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή και
οι υποχρεώσεις της οριζόμενης Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 2 Σκοπός και αντικείμενο των μελετών των
Προγραμμάτων καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)
Ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δό¬μησης
(Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017 παρίσταται αναγκαίος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής λειτουργία του
θεσμού της Μεταφοράς Συντε¬λεστή Δόμησης, ως μέσου αποζημίωσης των ιδιοκτητών, τα ακίνητα των οποίων εμπίπτουν
στις περιπτώσεις του άρθρου 70 του ν. 4495/2017.
Συνέχεια στη σελ 19
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υπουργική Απόφαση για την κορυφαία πολεοδομική μεταρρύθμιση που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Συνέχεια από σελ 18
Οι μελέτες καθορισμού Ζ.Υ.Σ. συνιστούν εξειδικευμέ¬νες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονού¬νται και
ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών
Σχεδίων (ΤΠΣ - ΕΠΣ) των άρθρων 7 και 8 του ν. 4447/2016,
όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή διαπι¬στώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες,
όπως:
1. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ακινήτων προσφοράς συντελεστή δόμησης του άρθρου 70 του ν. 4495/2017, που εμπίπτουν κυρίως σε προστατευόμενες περιοχές.
2. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης του άρθρου 68 του ν. 4495/2017 που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, λόγω έλλειψης ακι¬νήτων υποδοχής
συντελεστή δόμησης του άρθρου 71 του ίδιου νόμου.
Γ ια την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. ακο¬λουθείται η διαδικασία και το περιεχόμενο των διατάξε¬ων
του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, καθώς και της υπ’ αρ.
72508/1890/29.7.2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών
για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντε¬λεστή δόμησης
(Ζ.Υ.Σ. - άρθρο 72 του ν. 4495/2017)» (Β’3544).
Εφόσον οι εν λόγω μελέτες εκπονηθούν ανεξάρτητα από τις
μελέτες ΤΠΣ ή ΕΠΣ, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τους δύναται
να ενσωματώνονται στα εκπονούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής αναφοράς και θεσμοθε¬τούνται ενιαία με την
έκδοση του προεδρικού διατάγμα¬τος (π.δ.) έγκρισης του
ΤΠΣ ή ΕΠΣ. Ο καθορισμός Ζ.Υ.Σ. μπορεί να θεσμοθετηθεί
κατόπιν σχετικής μελέτης και αυτοτελώς, με την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 72 του ν. 4495/2017,
οι ρυθμίσεις του οποίου ενσωματώνονται στη συνέχεια υποχρεωτικά στα εκπο¬νούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής
αναφοράς.
Άρθρο 3 Κύριος των Προγραμμάτων καθορισμού
Ζ.Υ.Σ.- Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης
1. Κύριος των Προγραμμάτων καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν.
4495/2017, όπως αυτά ορίζονται στην περ. γ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4759/2020, καθώς και των αντιστοίχων
μελετών που περιλαμβάνονται σε αυτά, είναι το ΥΠΕΝ.
2. Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υπο¬δοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017,στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4759/2020, ορίζε¬ται - κατ’ εφαρμογή της παρ. 7
του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 - το Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας» (ΤΕΕ).
Άρθρο 4 Διαδικασίες
1. Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των μελετών
καθορισμού Ζ.Υ.Σ. του άρθρου 72 του ν. 4495/ 2017, λαμβάνει χώρα με την απόφαση τη περ. α της παρ.2 του ίδιου

άρθρου.
2. Το ΥΠΕΝ συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών, για την
ανάθεση των σχετικών μελετών και τα θέτει υπόψη του
Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), το οποίο γνωμοδοτεί επί της
πληρότητας και του περιεχομένου τους, καθώς και για τη διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια, τα Τεύχη διαβιβάζονται
στο ΤΕΕ, για την εκκίνηση της δια-γωνιστικής διαδικασίας.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρό¬τηση των
Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών,
την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση εκπόνησης των
μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την επίβλεψη και την παραλαβή τους, σύμ-φωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενω- σιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική πολιτική, τις Οδηγίες - πλαίσιο
που έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους
σχετικούς με δημό¬σιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς,
προβαίνει δε σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια
για την αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων
που θα συναφθούν.
4. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και πα¬ραλαβής των μελετών, οι οποίες ανατίθενται από το ΤΕΕ, είναι
τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επι¬τροπές
απαρτίζονται από:
α) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπό του, ο
οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου.
β) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, υπάλληλο του ΥΠΕΝ,
ως εκπρόσωπό του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Γενικό
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΝ, και
γ) Έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του
Δήμου στον οποίο αφορά η μελέτη, που υποδει¬κνύεται αρμοδίως. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με το Πρόγραμμα,
η μελέτη περιλαμβάνει καθορισμό Ζ.Υ.Σ. σε διαφορετικούς
Δήμους (ομόρους ή μη), ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή υποδεικνύ¬εται από τον μεγαλύτερο
πληθυσμιακά Δήμο.
5. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και πα¬ραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016), τις ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού και τις εκάστοτε τυχόν εκδιδόμενες σχετικές Οδηγίες και κα¬τευθύνσεις του ΥΠΕΝ. Συνεδριάζουν σε
τακτική βάση και παρακολουθούν αδιαλείπτως την πρόοδο
των μελετών, εντοπίζουν τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που
αναφύο¬νται κατά την εκπόνησή τους και εισηγούνται στη Διευθύνουσα υπηρεσία τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα,
προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις
στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.
6. Οι εκπονούμενες πολεοδομικές μελέτες Ζ.Υ.Σ. και οι αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και εν συνεχεία διαβιβάζονται

αμελλητί στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ
(Αρχή Σχεδιασμού) για αξιολόγηση και διατύπωση απόψεων.
Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Σχεδιασμού, τηρούνται
από τη Διεύ¬θυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
του ΥΠΕΝ οι διαδικασίες δημοσιότητας/διαβούλευσης, οι
οποίες ταυτίζονται με τις προβλεπόμενες από το θεσμικό
πλαί¬σιο που διέπει τις ΣΜΠΕ [υπ’ αρ. 107017/2006 (Β’1225)
κοινή υπουργική απόφαση] και γίνονται από κοινού με αυτές.
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, αξι-ολογείται από
τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ το σύνολο των γνωμοδοτήσεων,
απόψεων και αντιρρήσεων που έχουν κατατεθεί, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρό¬ταση και οι περιβαλλοντικοί της όροι.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες προς τον Ανάδοχο - μελετητή για την οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβι¬βάζει στην
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ η οποία, μετά
από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκ¬δίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης.
8. Η μελέτη και το σχέδιο π.δ. που περιέχει τις προς θε¬σμοθέτηση ρυθμίσεις διαβιβάζονται και τίθενται υπόψη του ΚΕ.ΣΥ.
ΠΟ.Θ.Α. για γνωμοδότηση, μετά από Εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργεί¬ου. Εφόσον το ως
άνω Συμβούλιο γνωμοδοτήσει θετι¬κά χωρίς παρατηρήσεις,
η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και οριστική
παραλαβή της μελέτης, ενώ σε περίπτωση διατύπωσης παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος - μελετητής να προβεί στις
απαραίτητες προ¬σαρμογές προκειμένου η μελέτη να εγκριθεί
και παραληφθεί οριστικά.
9. Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή της μελέτης, τηρουμένων όλων των προβλέψεων της ισχύ¬ουσας
νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η Ανα¬θέτουσα Αρχή
παραδίδει τους φακέλους των μελετών στο ΥΠΕΝ για την προώθηση έγκρισης των σχετικών π.δ.
10. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου στις περιοχές των κατά
τα ανωτέρω ολοκληρωμένων και εγκεκριμέ¬νων μελετών
ΖΥΣ τελούν υπό εκπόνηση ΤΠΣ ή ΕΠΣ, το ΥΠΕΝ δύναται να
θέσει τις εν λόγω μελέτες υπόψη των αναδόχων μελετητών
των ΤΠΣ ή ΕΠΣ, προκειμένου οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τους
να ενσωματωθούν στα εκπονούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε
περιοχής ανα¬φοράς και να θεσμοθετηθούν ενιαία με την έκδοση του π.δ. έγκρισης του ΤΠΣ ή ΕΠΣ.
Άρθρο 5 Παρακολούθηση (monitoring) των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ. συντελείται μέσω Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο δημιουργείται και
συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ, ως Αναθέτουσας Αρχής και
Φορέα Υλοποίησης, για την εκπόνηση των ως άνω μελετών.
Η κυριότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ανήκει στο ΥΠΕΝ.
Συνέχεια στη σελ 20
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υπουργική Απόφαση για την κορυφαία πολεοδομική μεταρρύθμιση που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Συνέχεια από σελ 19
Η παρακολούθηση της διαδικασίας Προκήρυξης και διεξαγωγής
των διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη
σύναψη των σχετικών συμβάσεων, η επίβλεψη και η παραλαβή
τους, καθώς και η παρακο¬λούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των μελετών, πραγματοποιείται
με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέτου- σας Αρχής, που υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρω¬ση
του Πληροφοριακού Συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ,
ο Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν.
4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής,
καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη των καθ’ ύλην αρμοδίων
υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που κα-ταχωρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα.
Άρθρο 6 Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ. - Ορισμός υπολόγου διαχειριστή
Η χρηματοδότηση των μελετών των Προγραμμάτων της περ. γ
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, για τις οποίες, βάσει
της παρούσας, ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το ΤΕΕ, καλύπτεται
από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ
075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες
για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)».
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 134453/ 23.12.2015
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσί¬ων Επενδύσεων - ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014
(Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης)» (Β’ 2857), ως διαχειριστής του ως άνω έργου δημοσίων επενδύσεων και υπεύθυνος
λογαριασμού, ορί¬ζεται το ΤΕΕ, οι δε απαιτούμενες πληρωμές για
την εκπό¬νηση των μελετών πραγματοποιούνται με ευθύνη του.
Άρθρο 7 Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ
Η χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής των μελετών της παρού¬σας, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα,
μέσω του Προγράμ¬ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ
075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες
για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)»,
όπως αυτή προσδιορίζεται στα υποέργα με τίτ¬λο «Διαχειριστικά
Έξοδα», ή/και υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ID16879 (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».
Άρθρο 8 Ενέργειες και υποχρεώσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Κυρίου του
Έργου
Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών των αντιστοίχων Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ., δια των κατά περί¬πτωση αρμοδίων
υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:
1. Καταρτίζει και εγκρίνει τα ως άνω Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού (καθορισμού Ζ.Υ.Σ.).
2. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συ¬μπλήρωση
θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν, με την έκδοση των εκά-

στοτε απαιτουμένων πράξεων, προ- κειμένου να είναι δυνατή η
ταχύρρυθμη και απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση των
μελετών των Προγραμ¬μάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (καθορισμού Ζ.Υ.Σ.).
3. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πι¬στώσεων
χρηματοδότησης των μελετών που ανατίθε¬νται από το ΤΕΕ, η
χρηματοδότηση των οποίων καθορί¬ζεται στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και εν γένει για την τήρηση των προβλεπομένων
σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων
χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη των διαχειριστικών
του δαπανών κατά το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και για την
τήρηση των προβλεπο- μένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
5. Κινεί τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ., με την έκδοση των αποφάσεων
της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4495/2017.
6. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε
ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την εκτέ¬λεση των Προγραμμάτων.
7. Συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών σχετικά με την ανάθεση
των μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. και τα διαβιβά¬ζει, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. - κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 4 της παρού¬σας - στο ΤΕΕ, προκειμένου να
προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
8. Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα Αρχή κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της δια¬γωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί σταθερής βάσεως, καθ’ όλη τη
διάρκεια εκπόνησης των μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση
και παραλαβή τους.
9. Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέ¬λος του
ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης, επίβλεψης και
παραλαβής των μελετών, αμέσως μόλις ζητηθεί από το ΤΕΕ.
10. Μεριμνά για την ταχεία προώθηση όλων των δια¬δικασιών
δημοσιότητας/διαβούλευσης και οριστικοποί¬ησης των μελετών
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
11. Εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των μελετών.
12. Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση των μελετών που παραδίδονται από το ΤΕΕ, με την
προώθηση προς έκδοση των σχετικών κατά περίπτωση προεδρικό διαταγμάτων.
Άρθρο 9 Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», ως Αναθέ¬τουσα
Αρχή και Φορέας Υλοποίησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούται να:
1. Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης Αρχής και της
Διευθύνουσας υπηρεσίας, καθώς και του Τεχνικού Συμβουλίου
για την εκπόνηση των μελετών.
2. Δημιουργεί και συντηρεί το Ολοκληρωμένο Πληρο¬φοριακό
Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας.
3. Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμού και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή
διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγω¬νιστικών διαδικασιών για

την ανάθεση των μελετών, με τήρηση των σχετικών ισχυουσών
διατάξεων.
4. Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επι¬τροπών που
ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλε¬ψη και παραλαβή των
μελετών.
5. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε
ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των
μελετών των αντιστοίχων Προ¬γραμμάτων.
6. Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που ανα¬φύονται
κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να
αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις.
7. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση, ή όποτε εκτάκτως ζητηθεί, στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γε¬νικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Πε¬ριβάλλοντος και στον Συντονιστή του
άρθρου 14 του ν. 4759/2020, σχετικά ενημερωτικά υπομνήματα
για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.
8. Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την ηγεσία του ΥΠΕΝ,
τον Συντονιστή και την Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν.
4759/2020, τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ,
καθώς και τις υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα
και ιδίως των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Προγραμ¬μάτων, καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
9. Παραδίδει άμεσα στο ΥΠΕΝ κάθε μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της.
10. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή
των μελετών στις τυχόν παρατηρήσεις του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και την
οριστικοποίησή τους, πριν την προώθηση αυτών για θεσμοθέτηση.
11. Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τις μελέτες κατά τα ισχύοντα.
Άρθρο 10 Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των
μελετών στον Κύριο των Προγραμμάτων
Η ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων κα¬θορισμού
Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης με Αναθέτουσα Αρχή το
ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα στην πα¬ρούσα, η εν συνεχεία παράδοσή
τους στον Κύριο των Προγραμμάτων και η έκδοση των σχετικών
Βεβαιώσεων περί της ολοκλήρωσής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, θα συντελείται σταδιακά. Τα ανω-τέρω
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, για το σύνολο των μελετών, έως
την 30η Ιουνίου 2025.
Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬σίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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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
«ΦΡΕΝΟ» ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,21,22
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Αρνητικοί στο σχέδιο επιδότησης της δόσης για ευάλωτα νοικοκυριά - «Όχι» σε πρόγραμμα-γέφυρα
μέχρι να λειτουργήσει ο φορέας ακινήτων. Η διαρκής ανανέωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας
έχει λειτουργήσει ως ένας άτυπος μηχανισμός ασυλίας, υποστηρίζουν οι θεσμοί.
Εμπλοκή στο ενδιάμεσο πρόγραμμα επιδότησης της πρώτης
κατοικίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά από το κράτος υπήρξε
κατά την πρόσφατη διαπραγμάτευση υπουργείου Οικονομικών και θεσμών στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Αυτό αναφέρουν
ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», με βάση τις οποίες οι θεσμοί
διαφώνησαν στη θεσμοθέτηση ενός νέου προγράμματος για
τα ευάλωτα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η παράταση της
προστασίας της πρώτης κατοικίας πλήττει την κουλτούρα πληρωμών.
Το θέμα παραπέμπεται σε συζήτηση με τους επικεφαλής των
θεσμών και την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών την προσεχή εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αρνητική εισήγηση
από την πλευρά των τεχνικών κλιμακίων που φέρονται να
απέρριψαν την πρόταση επί της αρχής.
Οι εκπρόσωποι των θεσμών υποστήριξαν ότι η διαρκής ανανέωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας έχει λειτουργήσει
ως ένας άτυπος μηχανισμός ασυλίας, παρόμοιος με τον νόμο
Κατσέλη, οι υποθέσεις του οποίου παρά τις προσπάθειες εκκαθάρισής τους, λιμνάζουν ακόμη στα δικαστήρια και έχουν οδηγήσει σε έναν άτυπο μηχανισμό ασυλίας για μερίδα οφειλετών.
Υπενθυμίζεται ότι παρά την επικαιροποίηση των στοιχείων για
40.000 υποθέσεις του νόμου Κατσέλη έτσι ώστε να επισπευσθεί
η εκδίκασή τους εντός του 2022, το θέμα δεν έχει αντιμετωπιστεί
ακόμη εξαιτίας κυρίως της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων που υπήρξε λόγω κορωνοϊού, με αποτέλεσμα κάθε συζήτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας να είναι πλέον
κόκκινο πανί για τους θεσμούς. Στη βάση αυτή απέρριψαν την
πρόταση, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας νοικοκυριών ακόμη και με χαμηλά
εισοδήματα, παρά το γεγονός ότι η προστασία των ευάλωτων
νοικοκυριών προβλέπεται στον νόμο για την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας, δηλαδή στον νέο πτωχευτικό νόμο που τέθηκε σε
ισχύ από την περασμένη χρονιά.
Όπως έχει γράψει η «Κ», η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών για το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας της πρώτης
κατοικίας στοχεύει στο να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει
σήμερα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών που έχουν
οφειλές από στεγαστικό δάνειο σε τράπεζες ή fund8 και εταιρείες
διαχείρισης, έως τη δημιουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων.

Με δεδομένο ότι ο φορέας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία
το α΄ τρίμηνο του 2023, το πρόγραμμα προτείνεται να ισχύσει
για ένα τουλάχιστον χρόνο, παρέχοντας πλήρη κάλυψη έως τη
λειτουργία του φορέα, με την προϋπόθεση όμως ότι τα νοικοκυριά αυτά θα αποδεχθούν να χάσουν την κυριότητα της πρώτης
κατοικίας τους, όταν ο φορέας ενεργοποιηθεί.
Η μηνιαία δόση που θα πληρώνει ο δανειολήπτης τόσο κατά την
ενδιάμεση περίοδο, δηλαδή έως την ενεργοποίηση του φορέα,
όσο και στη συνέχεια, θα προκύπτει με βάση την εμπορική αξία
του ακινήτου και η κρατική επιδότηση που προτείνεται θα ξεκινάει από τα 70 και θα φτάνει έως και τα 210 ευρώ ανάλογα
με την οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.
Η χορήγηση του επιδόματος προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο
νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο, υποβάλλοντας αίτηση στη σχετική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική
Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, μέσω της οποίας θα γίνεται και
ο έλεγχος της περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης του
οφειλέτη. Εάν ο οφειλέτης δεν διαθέτει πιστοποιητικό «ευάλωτου», τότε η πρώτη του κατοικία δεν θα προστατεύεται και θα
εκποιείται είτε μέσω αναγκαστικών μέτρων που παίρνει η τράπεζα, είτε μέσω δικαστικής πτώχευσης.
Πρώτο βήμα για τον Φορέα Απόκτησης Ακινήτων
Στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές του επόμενου μήνα αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση του υπουργείου Οικονομικών για την προσέλκυση ενδιαφέροντος από ιδιώτες που θα
κληθούν να επενδύσουν στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο φορέας θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά
κεφάλαια και όπως θα προβλέπει η πρόσκληση, «το σύνολο
των κεφαλαίων που μέσω της σύμβασης θα δεσμευτεί να δαπανήσει σε αγορές πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών θα
είναι έως 2 εκατ. ευρώ».
Το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία του φορέα επικαιροποιήθηκε στις πρόσφατες συζητήσεις με τους θεσμούς, αλλά
όπως όλα δείχνουν η διαδικασία έως την ενεργοποίησή του θα
είναι μακρά και δεν αναμένεται πριν από τις αρχές του επόμενου
έτους. Αυτό γιατί ο διαγωνισμός θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. Η
πρώτη θα είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος, η δεύτερη θα είναι
η διαδικασία διαλόγου προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών
από τους υποψήφιους ιδιώτες, που θα ακολουθήσει ως τελικό
βήμα.
Η δημιουργία ενός φορέα στον οποίο θα μπορούν τα ευάλωτα
νοικοκυριά να μεταβιβάσουν την πρώτη τους κατοικία όταν
έχουν κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, ώστε να αποφύγουν την
έξωση, προβλέπεται στον νόμο για τη ρύθμιση οφειλών και την
παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν
να συνεχίζουν να διαμένουν στο σπίτι που είναι η πρώτη τους
κατοικία, αφού όμως προηγουμένως χάσουν την κυριότητα
του ακινήτου τους. Όπως προβλέπεται στον νόμο, τα νοικοκυριά αυτά θα έχουν το δικαίωμα να επαναγοράσουν το ακίνητο
μετά 12 χρόνια και εφόσον στο μεσοδιάστημα είναι συνεπείς
στην καταβολή του ενοικίου που θα πρέπει να πληρώνουν

στον φορέα. Η αγορά του ακινήτου από τον φορέα θα γίνεται
βάσει της εμπορικής του αξίας, ενώ το ενοίκιο που θα πρέπει να
πληρώνει ο ευάλωτος δανειολήπτης θα προκύπτει επίσης βάσει
της εμπορικής αξίας του ακινήτου, διαιρεμένης για 12 χρόνια και
με επιβάρυνση το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου. Το
κράτος θα παρεμβαίνει επιδοτώντας το ενοίκιο που θα πρέπει
να πληρώνει ο δανειολήπτης στον φορέα προκειμένου να μένει
στο ακίνητο που του έχει παραχωρηθεί. Η κρατική επιδότηση με
τη μορφή επιδόματος στέγασης θα διασφαλίζει, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του αρμόδιου υπουργείου, ότι το ευάλωτο νοικοκυριό θα είναι σε θέση να πληρώνει το ενοίκιο που συμφωνεί με
τον φορέα, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σταθερές πηγές
εσόδων για τον ιδιώτη που θα πρέπει να αποσβέσει το επενδεδυμένο κεφάλαιο.

Η ENERGEAN «ΤΡΕΧΕΙ» ΤΟ PROJECT
ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ CO2
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ 14
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Τα οφέλη από το CCS, αλλά και η περιορισμένη
ενημέρωση των πολιτών τεχνολογία αποθήκευσης άνθρακα
Με ταχείς ρυθμούς ωριμάζει η Energean το project για τη
δημιουργία μονάδας δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς η σχετική τεχνολογία με το
ακρωνύμιο CCS (Carbon Capture and Storage) φαίνεται
να μπαίνει βαθμιαία στην… πρίζα ως μια από τις διαθέσιμες επιλογές για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», η τεχνική προμελέτη
(pre-FEED) για την επένδυση των 390 εκατ. ευρώ που έχει
ενταχθεί στα projects που θα στηριχθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης εκπονείται τώρα και θα έχει ολοκληρωθεί
έως τον Ιούνιο. Στόχος της διοίκησης της Energean είναι
να έχει ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και να
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης έως το τέλος του επόμενου έτους, ώστε
να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών και την
υλοποίηση του project στο πλαίσιο των «σφιχτών» χρονοδιαγραμμάτων του RRF, που επιτάσσουν περάτωση
των έργων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Ταμείο έως το τέλος του 2025.
Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές της Energean, το σχέδιο
αφορά την ανάπτυξη αποθήκης άνθρακα κάτω από τον
Πρίνο που θα ξεκινήσει ως μικρό μέγεθος -για να είναι λειτουργική το 2025, αλλά σε πλήρη ανάπτυξη μπορεί να έχει
αποθηκευτική ικανότητα 6 εκατ. τόνων CO2 διοξειδίου
Συνέχεια στη σελ 24
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του άνθρακα, που αντιστοιχούν στο 10% των συνολικών
εκπομπών της χώρας και σε μεγάλο ποσοστό εκπομπών
από τη βιομηχανία. Εκτιμάται δε ότι η εξοικονόμηση από
την αποθήκευση των ρύπων και τη μη έκλυσή τους στο
περιβάλλον υπολογίζεται στα 6 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, με τις τρέχουσες τιμές δικαιωμάτων ρύπων (στα
επίπεδα των 80 ευρώ/τόνο).
Καθώς το έργο της Energean ουσιαστικά «σηκώνει την
αυλαία» του CCS στην Ελλάδα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έχουν τα συμπεράσματα της έρευνας που διενέργησε
πρόσφατα το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με τη Metron Analysis για το πώς
αντιμετωπίζει η ελληνική κοινή γνώμη την τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.
Οι Έλληνες και το CCS
Προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι η πλειονότητα των πολιτών
έχει περιορισμένη ενημέρωση και γνώση για το CCS. Αυτοί
που έχουν θετική άποψη αναγνωρίζουν τη συμβολή που
μπορεί να έχει το CCS για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τα δυνητικά οφέλη
για την εθνική οικονομία. Το μικρό ποσοστό που έχει αρνητική άποψη διατυπώνει ανησυχίες για τους κινδύνους
που εγκυμονεί η αποθήκευση CO2, εστιάζοντας στις επιπτώσεις στο περιβάλλον, σε τυχόν διαρροές και σε θέματα
ασφαλείας.
Η ευρωπαϊκή εικόνα
Αυτή τη στιγμή σε διάφορα στάδια ωρίμανσης βρίσκονται
70 projects CCS στην Ευρώπη, έξι εκ των οποίων έχουν
συμπεριληφθεί και στη λίστα των έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΚΑΠΕ, πιλοτικές (μικρής
κλίμακας) μονάδες αποθήκευσης CCE -δύο εκ των οποίων
βρίσκονται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Βόρειο
Θάλασσα- λειτουργούν χωρίς προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η
πρώτη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή γεωλογικής αποθήκευσης CO2, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πρόκειται για το νορβηγικό project Longship, που περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο δέσμευση CO2 από τσιμεντοβιομηχανία που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Όσλο
της Νορβηγίας, μεταφορά του διά θαλάσσης στη δυτική
ακτή της Νορβηγίας, και από εκεί με υποθαλάσσιο θαλάσσιο αγωγό στο πεδίο γεωλογικής του αποθήκευσης στη
Βόρεια Θάλασσα. Σε επόμενο στάδιο, το προαναφερόμενο
πεδίο θα τροφοδοτείται επίσης με CO2 από μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και τηλεθέρμανσης, από αποτέφρωση
αστικών απορριμμάτων του Όσλο, και σε βάθος χρόνου,
με αέριες εκπομπές CO2 από βιομηχανίες ή σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στη διεθνή κοινοπραξία ερευνητικών
ιδρυμάτων και εκπροσώπων της βιομηχανίας από Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ και Ελλάδα που αναπτύσσουν το έργο DigiMon για την ψηφιακή
παρακολούθηση έργων αποθήκευσης CO2. To DigiMon
στοχεύει στην επιτάχυνση της εφαρμογής της τεχνολογίας CCS, μέσα από τη δημιουργία συστήματος μετρήσεων έγκαιρης προειδοποίησης, για την παρακολούθηση
οποιουδήποτε έργου γεωλογικής αποθήκευσης CO2. Το
σύστημα θα αποδεικνύει ότι η αποθήκευση επιτυγχάνεται
σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διαρροές και σε περίπτωση που αυτές υπάρξουν θα
προβλέπει διορθωτικές δράσεις.
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Οι τέσσερις κοινοπραξίες και τα δύο φαβορί
που διεκδικούν το 67% του ΟΛΑ - Οι προσφορές για τον λιμένα Αλεξανδρούπολης αναμένεται να κατατεθούν στο τρίτο δεκαήμερο του
Απριλίου.
Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο διαγωνισμός για την
πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ), οι δεσμευτικές
προσφορές για τον οποίο αναμένεται να κατατεθούν
στο τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου.
Στη φάση αυτή του διαγωνισμού, ο οποίος αφορά την
απόκτηση συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 67%
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, έχουν προκριθεί
τέσσερα σχήματα, ωστόσο η διαδικασία εμφανίζεται
να εξελίσσεται σε αγώνα για δύο: ένα σχήμα αμερικανικών συμφερόντων –αυτό της Proxenos-ID που
απαρτίζεται από την Proxenos International και την
Quintana-ID με έδρα την Ουάσιγκτον και το Τέξας
αντίστοιχα- και ένα γαλλοελληνικών, την κοινοπραξία Goldair Cargo Α.Ε. - Bollore Africa Logistics και
Cameron S.A.
Στον διαγωνισμό έχουν επίσης προκριθεί και άλλοι
δύο υποψήφιοι, το ενδιαφέρον των οποίων όμως
–όπως χαρακτηρίζεται οψίμως από άριστα ενημερωμένες πηγές- είναι λιγότερο έντονο: πρόκειται
για την κοινοπραξία International Port Investments
Alexandroupolis (η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες
Black Summit Financial Group - Euroports-EFA Group
και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και για την ΟΛΘ Α.Ε.

Η εν λόγω ιδιωτικοποίηση έρχεται στο προσκήνιο μετά
και την αποστολή τις προηγούμενες ημέρες κλιμακίου
υψηλόβαθμων στελεχών του σχήματος Proxenos-ID
στην Αλεξανδρούπολη το οποίο πραγματοποίησε επαφές με επιχειρήσεις, κοινωνικούς s και αυτοδιοικητικούς φορείς της περιφέρειας με αντικείμενο τη διαμόρφωση συναίνεσης για το επιχειρηματικό της σχέδιο.
Ανάλογη αποστολή είχε πραγματοποιήσει το προηγούμενο έτος και το σχήμα Goldair Cargo Α.Ε. - Bollore
Africa Logistics και Cameron S.A., που φέρεται να
συνδέεται και με συμφέροντα του ομίλου Κοπελούζου,
που με τη σειρά του αναπτύσσει τον υπεράκτιο σταθμό επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου
(FSRU) στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Να σημειωθεί πως εκ των τριών εταιρειών στο συγκεκριμένο
σχήμα η γαλλική Bollore Africa Logistics βρίσκεται
αυτή την περίοδο υπό πώληση στην ελβετοϊταλικών
συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία MSC, σε μια συμφωνία αξίας 6,4 δισ. δολαρίων.
Στις εκκρεμότητες του διαγωνισμού αυτή τη στιγμή
περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων στη χερσαία ζώνη του λιμένα, αλλά
και η οριστικοποίηση των επενδύσεων που αξιώνει
από τον νέο μέτοχο το υπουργείο Ναυτιλίας για την
ανάπτυξη εγκαταστάσεων οι οποίες θα φιλοξενούν το
λιμενικό σώμα και τις υπηρεσίες του στο λιμάνι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο λιμάνι υπάρχει έντονη αμερικανική παρουσία και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ
το χρησιμοποιούν ήδη στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας (Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας - MDCA),
ενώ ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχει μιλήσει για
«στρατηγικό ρόλο αυτής της πόλης ως περιφερειακού κόμβου ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου, με
ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή σταθερότητα και
ασφάλεια».
Είναι άλλωστε αυτή η συνεργασία που έχει προκαλέσει
πολιτικές αντιδράσεις τόσο από την Τουρκία όσο και
από τη Ρωσία, καθώς την αντιμετωπίζουν η μεν πρώτη ως σφήνα στην περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων
με την Ελλάδα, η δε Μόσχα ως σημαντική επαύξηση
των διευκολύνσεων που έχει το ΝΑΤΟ στην περιοχή,
ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία που χαρακτηρίζεται
από την ένταση στην Ουκρανία.
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