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Διαβάστε σήμερα

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

ΤΕΚέ ΥΠΕΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Σελ 1 και 6
ΥΠΕΝ: Απόφαση για δειγματοληπτικό έλεγχο οικοδομικών αδειών
(κατηγορίας 3) - Kαθορίζεται πώς και επί ποιων στοιχείων/δικαιολογητικών των οικοδομικών αδειών διενεργείται ο έλεγχος
- Τι προβλέπεται σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων
Σελ 1 και 5
Εξοικονομώ 2021-2022: Προς παράταση για τις αιτήσεις
- Πώς προχωρά το πρόγραμμα - Οι νέες πιθανές ημερομηνίες
- Επιπλέον πόρους λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος ψάχνει το ΥΠΕΝ
Σελ 3, 4
Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του αναπτυξιακού νομοσχεδίου στην
αρμόδια επιτροπή της Βουλής
- Αδ. Γεωργιάδης: Ευνοεί εξαιρετικά τις μικρές επιχειρήσεις, ενισχύονται
με χρηματοδοτικά κίνητρα και με περισσότερα μετρητά
- Γ. Στασινός: Σημαντικό ότι προκρίνονται οι επιχειρηματικοί κλάδοι που
έχουν άμεση σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη
Σελ 7
ΕΕ: Διαβουλεύσεις για την ηλιακή ενέργεια, την αδειοδότηση των ΑΠΕ
και τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
- Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
Σελ 8
Ζητήματα κυβερνοασφάλειας στις έξυπνες πόλεις του αύριο θα αντιμετωπίσει το IRIS - 19 εταίροι ενώνουν την τεχνογνωσία τους στο
Ευρωπαϊκό έργο
Σελ 9
Παραδόθηκε το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στην Αίγινα
Σελ 10
Η ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης σε ενεργειακό και οικονομικό κόμβο
στη συνάντηση Κ. Καραμανλή - Τζ. Πάιατ
Σελ 11
Co-Lab: Στη Ρόδο το πρώτο εργαστήριο συνεργασίας για τη μείωση
του αντίκτυπου του τουρισμού στο περιβάλλον
Σελ 12, 13
Η πανδημία αύξησε τη χρήση του διαδικτύου, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αλλά και τις διαδικτυακές απάτες
Σελ 14
Υπερέβησαν τα 15 δισ. ευρώ οι προσφορές για το νέο 10ετές ομόλογο
Σελ 15
Χρ. Σταϊκούρας: Καταφέραμε να καλύψουμε, εν πολλοίς, τις απώλειες
του 2020 - Τι είπε ο υπουργός Οικονομικών για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων
Σελ 16, 17
Ξάνθη: Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στην ιστορική καπναποθήκη - Ανησυχία για το μέλλον των υπόλοιπων κτισμάτων βιομηχανικής κληρονομιάς
Σελ 18
Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο
Πελοπίδας Καλλίρης
Σελ 19
ΟΗΕ: Το 2021 ήταν μια από τις 7 πιο ζεστές χρονιές που καταγράφηκαν ποτέ
Σελ 20
Προετοιμασία των πανεπιστημίων της ΕΕ για το μέλλον μέσω βαθύτερης διακρατικής συνεργασίας
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.
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3)

- Kαθορίζεται πώς και επί ποιων στοιχείων/δικαιολογητικών των οικοδομικών αδειών διενεργείται ο έλεγχος
- Τι προβλέπεται σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων
Έλεγχο πέντε σημείων με συγκεκριμένο τρόπο προβλέπει
απόφαση του ΥΠΕΝ, με την οποία ενεργοποιείται ο δειγματοληπτικός έλεγχος υποχρεωτικά για τουλάχιστον το 30% των
οικοδομικών άδειών για μεγάλα κτίρια εντός και εκτός σχεδίου (της κατηγορίας 3), που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων
δόμησης, σύμφωνα με το ecopress.gr.
Η απόφαση του ΥΠΕΝ, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός
Νίκος Ταγαράς προβλέπει ότι σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων κατά την διαδικασία του δειγματοληπτικού
ελέγχου ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης και ο εξουσιοδοτημένος
μελετητής μηχανικός μέσω του πληροφοριακού συστήματος,
προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους εντός 15 ημερών
και παράλληλα διακόπτονται οι εργασίες. Εφόσον στη συνέχεια αρθούν οι ανωτέρω παρατηρήσεις με συμπλήρωση των
απαιτούμενων στοιχείων ή με αναθεώρηση της οικοδομικής
αδείας εντός 30 ημερολογιακών ημερών, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις και πρόστιμα κατά του μελετητή και του ιδιοκτήτη.
Έλεγχος 5 σημείων
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ με τίτλο «καθορισμός
του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελε-

τών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020»:
Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό
έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και
στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον
των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση
όρων δόμησης. Ειδικότερα ελέγχονται:
- Το τοπογραφικό διάγραμμα, ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προ-διαγραφών, καθώς και ως προς τα στοιχεία που περιλαμ-βάνονται
σ’ αυτό.
- Το διάγραμμα κάλυψης, και το τυχόν απαιτούμενο έντυπο
εισφοράς της εξαγοράς θέσεων στάθμευσης, ελέγχεται ως
προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών
διατάξεων και προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων,
που περιγράφονται στο άρθρο 39 του ν. 4495/2017, καθώς
και ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, τα οποία έχουν προσκομισθεί με ευθύνη του μελετητή μηχανικού.
Αναλυτικά στη σελ 6

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021-2022: ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
- ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Οι νέες πιθανές ημερομηνίες - Επιπλέον πόρους λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος ψάχνει το ΥΠΕΝ
Αυξημένο, σχετικά, ενδιαφέρον φαίνεται ότι παρατηρείται
ήδη στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
2021» για κατοικίες, που έχει ήδη ανοίξει από τις 13 Δεκεμβρίου. Για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες - αναφέρει
σε άρθρο του ο Θ. Καραουλάνης στο economix.gr - το ΥΠΕΝ
εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης της λήξης
της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.
Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, στο νέο πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ έχουν ήδη ολοκληρωθεί πάνω από 20.000
αιτήσεις ενώ στο πληροφοριακό σύστημα έχουν «ανοίξει»
ακόμη 50.000 αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Και
αυτό σε περίπου έναν μήνα από την έναρξη του προγράμματος, σε μια περίοδο μάλιστα που η κίνηση και το ενδιαφέρον
στους απασχολούμενους στον τομέα της εξοικονόμησης ήταν
περιορισμένο λόγω εορτών κυρίως και δευτερευόντως λόγω
πανδημίας.
Οι συγκυρίες αυτές και ιδίως τα αυξημένα κρούσματα και τα
περιοριστικά μέτρα για την πανδημία οδηγούν το ΥΠΕΝ να
εξετάσει τη πιθανότητα παράτασης της λήξης της προθεσμίας
υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα προβλέπει προθεσμία 50
ημερών από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος που
έγινε στις 13 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του economix.gr, στο ΥΠΕΝ συζητούν να δοθεί καταρχήν μια 15ημερη παράταση μέχρι τα
μέσα Φλεβάρη περίπου, ώστε να προλάβουν να υποβάλλουν
αίτηση και όσοι δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν δικαιολογητικά, προσφορές, επιθεωρήσεις κλπ. Ακολούθως,
κάπου στις 10 Φλεβάρη, θα αποφασιστεί αν θα είναι αυτή η
τελική προθεσμία ή αν θα υπάρξει και νέα, ολιγοήμερη, τρίτη
παράταση.
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με προβλέψεις όλων των κύκλων της αγοράς, το ενδιαφέρον θα θεριέψει τις επόμενες
10-15 ημέρες μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. Οι
εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα ολοκληρωθούν όχι μόνο η συντριπτική πλειοψηφία των 50.000 εκκρεμών αιτήσεων, αλλά
αναμένονται και χιλιάδες νέες, πιθανόν στο ύψος των 20-25
χιλιάδων αιτήσεων ακόμη. Αναλυτικά στη σελ 5
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
Συνέδριο HAEE
για την Ηλεκτροκίνηση
Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση συνδιοργανώνεται για
5η συνεχόμενη χρονιά από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και την οικονομική ιστοσελίδα
Insider.gr, σήμερα Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022.
Η επιτακτική ανάγκη για επαρκή ανάπτυξη δημοσίως
προσβάσιμων φορτιστών σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία από το Ταμείο Ανάκαμψης,
το Πράσινο Ταμείο, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το
Ταμείο Απανθρακοποίησης των νησιών είναι ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς θα πρέπει να σημειωθεί τεράστια
πρόοδος στις υποδομές που θα υποστηρίξουν την ηλεκτροκίνηση και θα μειώσουν το λεγόμενο range anxiety
των οδηγών.
Οι εξελίξεις στην ηλεκτροκίνηση είναι ραγδαίες και νέες
τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία V2G, που αξιοποιεί το
ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας
και ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς και
καινοτόμες, έξυπνες τεχνολογίες φόρτισης αναπτύσσονται, διαμορφώνοντας ένα νέο περιβάλλον στην
ηλεκτροκίνηση.
Η ηλεκτροκίνηση μπορεί να δώσει υψηλή προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία μέσα από νέες θέσεις
εργασίας αλλά και καινοτόμα έργα και δράσεις Made in
Greece!
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα εξ
ολοκλήρου διαδικτυακά.
https://haee.gr/el/conferences-and-events/haee-events/
sinedrio-ilektrokinisis/5th-ecomobility-conference/
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Εκλογές Συλλόγου Διπλωματούχων
Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος

Σ.Δ.Ν.Μ.Ε.

LOGI.C 2022
Υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Απριλίου το συνέδριο LOGI.C 2022, που για πρώτη φορά θα
αφορά σε ένα συνδυαστικό εκθεσιακό και συνεδριακό
event με τη συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου της
Βόρειας Ελλάδας και των γειτονικών βαλκανικών χωρών.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να συγκεντρώσει περισσότερους από 1.500 προσκεκλημένους και 50 εκθέτες, με
κεντρική θεματική τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει
η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα στα επόμενα χρόνια,
ως πρωταγωνιστής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των
Logistics σε διεθνές επίπεδο. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα τεθούν οι «Διασυνδεδεμένες Εφοδιαστικές Αλυσίδες», ενώ ιδιαίτερη μνεία θα γίνει σε θέματα υποδομών,
διασυνδεδεμένου λιμενικού δικτύου, εξαγωγικών επιχειρήσεων και πώς λειτουργεί η εφοδιαστική τους αλυσίδα
κ.λπ.
Θεματικές ενδιαφέροντος
Η Θεσσαλονίκη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης κυρίως, αλλά και με αφορμή τις πολλαπλές βελτιωτικές κινήσεις σε επίπεδο υποδομών τα τελευταία χρόνια, αρχίζει
και γίνεται όλο και περισσότερο «ορατή» σε επίπεδο διασύνδεσης διεθνών εμπορευματικών ροών.
Παράλληλα, τον τελευταίο χρόνο και παρά τις δυσχέρειες
που προέκυψαν λόγω πανδημίας, η πόλη και η ευρύτερη
περιοχή φιλοδοξούν να μετατραπούν σε innovation hub,
είτε για start ups, είτε για μεγάλες επιχειρήσεις διεθνών
συμφερόντων, που επιλέγουν την περιοχή για τις επενδύσεις τους. Οι κινήσεις αυτές ανοίγουν νέους ορίζοντες για
την περιοχή της Β. Ελλάδας, και με δεδομένη την αναπτυ-

ξιακή ώθηση τόσο στον ΟΛΘ, όσο και στα «αδελφά» περιφερειακά λιμάνια, το μέλλον διαγράφεται τουλάχιστον
ενδιαφέρον.
Στις συνεδρίες των LOGI.C 2022, με προσκεκλημένους και
ενεργά συμμέτοχους αρκετούς εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, ακαδημαϊκών, ερευνητών αλλά και εκπροσώπων της βιομηχανίας και του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε
τους τρόπους με τους οποίους όλες αυτές οι επενδυτικές
κινήσεις, μπορούν να βρουν κοινή συνισταμένη μέσα
από τις Διεθνώς Διασυνδεδεμένες Εφοδιαστικές Αλυσίδες.
Παράλληλα, θα προσκληθούν εκπρόσωποι από συλλογικούς φορείς εμπορευματικών μεταφορών ή/και logistics
των όμορων βαλκανικών χωρών, ώστε να υπάρξει μια
διευρυμένη συζήτηση για τις δυνατότητες ανάπτυξης
συνολικά της περιοχής σε επίπεδο διακίνησης εμπορευμάτων.
Μια ακόμη θεματική δεν θα μπορούσε παρά να συνδυαστεί και με την τεχνογνωσία που έχει ήδη η πόλη ως
smart city, συνδυάζοντας cases και αναλύσεις αναφορικά με την είσοδο νέων τεχνολογιών στη λειτουργία της,
τη διασύνδεση συστημάτων μεταξύ μεταφορικών δικτύων, την εξέλιξη των προγραμμάτων και την συμμετοχή
της σε ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα.
Τα LOGI.C events 2022 στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσουν παράλληλα και ένα επιχειρηματικό gala έναρξης,
ευκαιρία για εταιρικό networking και επιχειρηματικές
παρουσιάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.logisticsconferences.gr

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

-Αδ. Γεωργιάδης: Ευνοεί εξαιρετικά τις μικρές επιχειρήσεις, ενισχύονται με χρηματοδοτικά κίνητρα και με περισσότερα μετρητά
-Γ. Στασινός: Σημαντικό ότι προκρίνονται οι επιχειρηματικοί κλάδοι που έχουν άμεση σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη
-Τι πρότειναν οι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς
Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα
Ισχυρή Ανάπτυξη».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπέρ της αρχής του αναπτυξιακού νόμου τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ από την πλευρά των
κομμάτων της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΕΛ.ΛΥ επιφυλάχθηκαν για την ολομέλεια ενώ το ΚΚΕ και το ΜεΡΑ25
καταψήφισαν.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε λόγο για έναν «αναπτυξιακό νόμο που ευνοεί
εξαιρετικά, μόνο τις μικρές επιχειρήσεις», τονίζοντας ότι «τις
ενισχύει σημαντικά με χρηματοδοτικά κίνητρα και με πολύ
περισσότερα μετρητά από τον προηγούμενο νόμο, αντίθετα
από τις μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν μόνο φορολογικές
απαλλαγές».
«Το μεγαλύτερο αίτημα που δεχτήκαμε, ήταν να δώσουμε μετρητά στις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό κάναμε. Ο αναπτυξιακός
νόμος είναι μόνο για τους μικρούς επιχειρηματίες. Οι μεγάλοι
επιχειρηματίες παίρνουν μόνο φοροαπαλλαγές», ανέφερε ο κ.
Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:
«Διαβεβαιώνω ότι το αναπτυξιακό νομοσχέδιο θα κάνει τη
ζωή πολλών συμπολιτών μας καλύτερη, γιατί θα επιταχυνθεί
η διαδικασία ένταξης στον νόμο, άρα αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι θα επενδύσουν, περισσότεροι θα βρουν δουλειά και
περισσότερο θα κινηθεί η ελληνική οικονομία».
Τι πρότειναν οι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς
Είχαν προηγηθεί οι τοποθετήσεις αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων, που είχαν κληθεί να καταθέσουν τις
απόψεις τους, οι οποίοι στο σύνολο τους, αναγνώρισαν ότι
«ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα σημαντικό, ευέλικτο και
αποτελεσματικό εργαλείο ενίσχυσης των επενδύσεων και
ανάπτυξης της χώρας», ωστόσο εξέφρασαν έντονους προβληματισμούς για ορισμένα άρθρα, τονίζοντας την ανάγκη
βελτιωτικών αλλαγών.
Όπως υποστήριξαν οι αρμόδιοι φορείς, αποκλείονται από τον
αναπτυξιακό νόμο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και
άλλοι σημαντικοί κλάδοι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
χώρας, ενώ μίλησαν και για στρεβλώσεις και περιφερειακές
ανισότητες που παραμένουν και πρέπει να αμβλυνθούν.
Ειδικότερα:
Ο Γιώργος Στασινός, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είπε πως είναι «σημαντικό ότι προκρίνονται οι επιχειρηματικοί κλάδοι που έχουν άμεση σχέση
με την βιώσιμη ανάπτυξη», όμως «ίσως και οι επενδύσεις
να πρέπει να έχουν ξεχωριστή επικοινωνιακή ταυτότητα, να
έχουν λογότυπο, και να υπάρχει ένας ψηφιακός χάρτης για

τους πόρους και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων που να δείχνει ποια έργα εγκρίνονται και πόση ενίσχυση έχουν».
«Ο θεσμός των πιστοποιημένων αξιολογητών και ελεγκτών
που ισχύει στην ΕΕ, είναι σημαντικός για την διαφάνεια, είναι
επιτυχημένος, επιλύει προβλήματα και πρέπει να προωθηθεί
και σε άλλους τομείς», τόνισε και ζήτησε, στην επιτροπή αξιολόγησης να συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΤΕΕ.
Ο Γιώργος Ξηρογιάννης, αναπληρωτής γενικός
διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως «ένα σημαντικό
επενδυτικό αναπτυξιακό εργαλείο για την ενίσχυση της οικονομίας», ζητώντας παράλληλα βελτιωτικές αλλαγές, ώστε «τα
κίνητρα που θα δίνονται για επενδύσεις, να είναι ανάλογα με
ό,τι ισχύει στην ΕΕ και να μην δημιουργείται ανταγωνιστικό
μειονέκτημα και άσκοπες διενέξεις μεταξύ των επενδυτών»
ενώ τόνισε ότι «οι επενδύσεις πρέπει να είναι ρητά δεσμευτικές».
«Σαφώς οι ρυθμίσεις του νομοσχέδιου είναι θετικές και επιφέρουν μεγάλες μειώσεις στη γραφειοκρατία, αλλά πρέπει η
εφαρμογή των κινήτρων να είναι ανάλογη με αυτών της ΕΕ»,
σημείωσε.
Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος, έκανε λόγο για
«ένα νομοσχέδιο που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για
τη δημιουργία ενός φιλικότερου και ευέλικτου επενδυτικού
περιβάλλοντος», όμως όπως είπε, «πρέπει να ενσωματωθούν
και πολιτικές για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων».
«Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, δεν έχει αλλάξει ο
χάρτης των περιφερειακών ανισοτήτων. Για παράδειγμα για
τη Δυτική Μακεδονία που έχει συνέπειες από την απολιγνιτοποίηση, παραμένουν οι στρεβλώσεις. Με βάση αυτά που
καθορίζονται στο νομοσχέδιο, τα ποσοστά ενίσχυσης στη
περιοχή υπολείπονται κατά πολύ από τις υπόλοιπες ενισχύσεις
των άλλων Περιφερειών», υποστήριξε. Ζήτησε επίσης, να
προστεθεί πρόβλεψη για ενίσχυση των εξαγωγών, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης και να συμπεριληφθούν
στα επενδυτικά σχέδια και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
«Πολύ σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο και ο Κωνσταντίνος Θέος, γενικός διευθυντής της
«Ελληνική Παραγωγή, Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», σημειώνοντας ότι για να γίνει πιο λειτουργικό, πρέπει
να ενισχυθούν τα κίνητρα των επενδύσεων και η μετάβαση
στην μεταποίηση.
Μίλησε παράλληλα για στρεβλώσεις ως προς τα όρια που
τίθενται, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι δεν είναι σωστό να γίνεται διαχωρισμός.

«Ούτε δαιμονοποίηση των μικρών επιχειρήσεων δεν είναι
σωστό να γίνεται, αλλά ούτε και των μεγάλων επιχειρήσεων.
Για να παραμείνουν παραγωγικές απαιτούνται σημαντικές
επενδύσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει
χρηματοδοτική στενότητα και ανεπάρκεια πόρων, αν θέλουμε να πάμε μπροστά», τόνισε.
Ακόμα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει το δυσμενέστερο φορολογικό καθεστώς στον ΟΟΣΑ, σημειώνοντας ότι ενώ η εποχή
των μνημονίων άλλαξε, εξακολουθεί να παραμένει το ίδιο, με
αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό αντικίνητρο για τις εταιρίες
επενδύσεων.
Ο Παναγιώτης Τοκούζης, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, υποστήριξε ότι «οι μικρές οικογενειακές
επιχειρήσεις τουριστικών επαγγελμάτων, δεν έχουν στήριξη
από κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα» και τόνισε ότι «είναι
ανάγκη να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο».
«Περιμέναμε το νομοσχέδιο ως σανίδα σωτήριας για να ανταπεξέλθουμε στο μεγάλο τουριστικό ανταγωνισμό που υπάρχει
με άλλες χώρες, δυστυχώς όμως ο αποκλεισμός μας και από
τον αναπτυξιακό νόμο, θα συντελέσει στη στασιμότητα και
στον οικονομικό μαρασμό του κλάδου», πρόσθεσε.
Ο Νικόλαος Ζωητός, νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, χαρακτήρισε θετική την
βελτιωτική αλλαγή με την ένταξη και των τρίστερων ξενοδοχείων στον αναπτυξιακό νόμο, τονίζοντας παράλληλα «την
ανάγκη να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα και για τα χαμηλότερης κατηγορίας ξενοδοχεία, ώστε να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, για να τονωθεί περαιτέρω το ελληνικό τουριστικό
προϊόν».
Ο Γιάννης Μασούτης, Α΄ αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και πρόεδρος
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό» τον αναπτυξιακό νόμο, ωστόσο εξέφρασε την αντίθεσή του στην
εξαίρεση του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας, ζητώντας
την ένταξη τους στα επενδυτικά προγράμματα.
Ο Αντώνης Αγγελάκης, επιστημονικό στέλεχος του
Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος, έκανε λόγο «για σημαντικό εργαλείο στην
ενίσχυση των επενδύσεων», ωστόσο, όπως είπε, «δυστυχώς
περιορίζονται οι επιχειρήσεις μικρής κλίμακας και αποκλείονται οι ατομικές επιχειρήσεις».
Συνέχεια στη σελ 4
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
- Τι πρότειναν οι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς
Συνέχεια από σελ 3
Ταυτόχρονα, πρότεινε να αλλάξει το ελάχιστο ύψος επενδύσεων και να μειωθεί, γιατί όπως είπε, «στις μικρές επιχειρήσεις
δημιουργεί ισχυρό εμπόδιο για την ανάπτυξη τους».
«Αποκλείονται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία οι μικρές
επιχειρήσεις και αυτό είναι μια διάκριση σε βάρος τους, προς
όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων», υποστήριξε.
Ο Αντώνης Μέγγουλης, διευθυντής και νομικός
σύμβουλος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, μίλησε για «θετικό
μεν νομοσχέδιο ως προς την διευκόλυνση και ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας, που δεν λαμβάνει όμως υπόψη του τις
ιδιαίτερες πληθωριστικές συνθήκες της εποχής λόγω των συνεπειών της πανδημίας».
Όπως υποστήριξε, «δεν μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία, δεν υπάρχει ευελιξία και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην
απόρριψη και όχι στην έγκριση των επενδυτικών σχεδίων,
ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».
Τόνισε ακόμα, ότι «έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις
νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και
στις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές με
κίνητρα επιχορήγησης και περισσότερους πόρους σε όλες
ανεξαιρέτως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις». Ενστάσεις
εξέφρασε και για την εξαίρεση των επιχειρήσεων με ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα, που σηκώνουν όπως είπε,
το τεράστιο βάρος του τουρισμού.
Ο Αντώνης Παναγόπουλος, μέλος του Δ.Σ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
ζήτησε μεταξύ άλλων, «να δημιουργηθούν ειδικές κατηγορίες
ενισχύσεων και να δοθούν κίνητρα επιχορήγησης σε όλες τις
επιχειρήσεις, όχι μόνο στις μικρές» και «να προβλεφθεί ειδικό
καθεστώς για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής».
Επίσης, πρότεινε να επιχορηγούνται όλες οι επιχειρήσεις που
επιδεικνύουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ή παρουσιάζουν αύξηση απασχόλησης, καθώς και να αναθεωρηθεί η διάκριση μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όπως είπε,

«οι μεσαίες επιχειρήσεις που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην ελληνική οικονομία, δυστυχώς αντιμετωπίζονται όπως
οι μεγάλες, και αυτό λειτουργεί ανασταλτικά, καθώς δεν έχουν
την ίδια εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότησή τους από τις
τράπεζες όπως έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις».
«Είναι ανάγκη να δοθούν ισχυρά κίνητρα επιδοτήσεων για
να υπάρξει μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και να σταματήσει η διάκριση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» είπε,
ενώ ζήτησε, στην γνωμοδοτική επιτροπή να συμμετέχει με το
δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων.
Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι «ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο πρέπει να ενισχύει με κίνητρα τις παραγωγικές δυνάμεις για να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας
ενώ η γραφειοκρατία πρέπει να συγχρονίζεται με τις εκάστοτε
επικρατούσες συνθήκες».
Χαρακτήρισε θετικό το νομοσχέδιο, που όπως είπε, «δημιουργεί φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον» και πρόσθεσε ότι
«είναι σημαντικό να δοθούν κίνητρα επιδότησης των μεσαίων επιχειρήσεων, ο ρόλος των οποίων είναι σημαντικός στην
ανάπτυξη». Πρότεινε ακόμα, να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για
τις περιοχές με αυξημένη ανεργία και να εξεταστεί η επιπλέον
χρηματοδότηση περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
δημογραφικό. Ζήτησε επίσης στην Επιτροπή Αξιολόγησης
των Επιπτώσεων των Ενισχύσεων να συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του ΟΕΕ και ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ.
Ο Θωμάς Κουτσουπιάς, πρόεδρος των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Ένωσης Αγρινίου, ανέφερε ότι οι
συνεταιρισμοί έχουν μόνο κίνητρα φορολογικά και ζήτησε να
δοθούν και χρηματοδοτικά κίνητρα.
Ο Γιώργος Ραουνάς, πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεν Ελλάδος,
χαρακτήρισε «απαραίτητο να διασφαλιστεί η κωδικοποίηση
κειμένων και να δοθεί έμφαση στην επιχορήγηση και των
μεσαίων επιχειρήσεων», ενώ επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο
να αξιοποιηθεί η εμπειρία των συμβουλευτικών εταιριών με

τη συμμετοχή τους στην επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου.
Ο Ελευθέριος Κιοσές, γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών,
ζήτησε «να μην εξαιρεθεί από τα επενδυτικά σχέδια το οργανωμένο λιανεμπόριο, που είναι το πιο εκτεταμένο δίκτυο αλυσίδας εφοδιασμού αλλά να συμπεριληφθεί στις ενισχύσεις».
Ο Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου
των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών γραφείων, επίσης ζήτησε να ενταχθεί και ο δικός του κλάδος
στα επενδυτικά σχέδια, τονίζοντας ότι, «δεν νοείται να εξαιρείται ο εθνικός φορέας τουρισμού».
«Εμείς δεν επενδύουμε σε οικόπεδα αλλά σε τεχνολογία - και
συμμετέχουμε στο ΑΕΠ. Πρέπει το υπουργείο να βρει τρόπο
πώς να ενταχθούμε και εμείς, γιατί δεν νοείται ανάπτυξη στον
τουρισμό χωρίς παραγωγή», πρόσθεσε.
Ο Ανδρέας Στεφανίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών, τόνισε την ανάγκη να προβλεφθούν ενισχύσεις για την καινοτομία
και την νέα επιχειρηματικότητα.
Ο Άγγελος Φίσκιλης, πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, έδωσε
έμφαση στο ότι, «οι τράπεζες δεν αναγνωρίζουν πολλές φορές τις μικρές επιχειρήσεις και χωρίς δικαιολογία δεν εκδίδουν
εγγυήσεις» και ζήτησε «να ενεργοποιηθεί άμεσα ο καταπιστευτικός λογαριασμός μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση τους στη
χρηματοδότηση».
Η Βικτωρία Τσιτσώνη, αναλύτρια οικονομικών
πολιτικών του www Hellas, επεσήμανε ότι «είναι ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι επενδύσεις με την προστασία
του περιβάλλοντος» ενώ υποστήριξε ότι, «το νομοσχέδιο σε
μεγάλο βαθμό αγνοεί τις σημερινές εξελίξεις» σημειώνοντας
παράλληλα ότι «δεν υπάρχει ρητή αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές για την θέσπιση βιώσιμων επενδύσεων και
προστασία του περιβάλλοντος».

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Στον επίσημο κεντρικό ιστότοπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην ειδική ιστοσελίδα της γενικής
γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες που
αφορούν στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
Η ιστοσελίδα, όπως υπενθυμίζει με σημερινή ανακοίνωσή
του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι προσβάσιμη σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, σε επιχειρήσεις, σε θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς και γενικότερα
σε κάθε ενδιαφερόμενο και αποτελεί το βασικό κανάλι για την
επικοινωνία και την προβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στη χώρα μας.
Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης και την πρόοδο υλοποίησης του, τα επιμορφωτικά
σεμινάρια του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ στο αντικείμενο των πράσινων
δημοσίων συμβάσεων, καθώς και για άλλες ενημερωτικές
και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Επίσης παρέχεται βοήθεια και
υποστήριξη με τη μορφή «helpdesk» και «Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις» σε κάθε ενδιαφερόμενο και για κάθε είδος δημόσιας σύμβασης που ενσωματώνει πράσινα κριτήρια βάσει του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με υπεύθυνους επικοινωνίας κατά

περίπτωση και τομέα, δηλαδή για την προμήθεια αγαθών,
την παροχή υπηρεσιών, τα δημόσια έργα, τον τομέα (προμηθειών) υγείας καθώς και τον τομέα των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καταγράφεται στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα και είναι προσπελάσιμο μέσω των συνδέσμων https://www.mindev.gov.gr/πράσινες-δημόσιες-συμβάσεις/
και
https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/?lang=en
αντίστοιχα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021-2022: ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι νέες πιθανές ημερομηνίες
Επιπλέον πόρους λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος ψάχνει το ΥΠΕΝ
Αυξημένο, σχετικά, ενδιαφέρον φαίνεται ότι παρατηρείται ήδη
στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» για
κατοικίες, που έχει ήδη ανοίξει από τις 13 Δεκεμβρίου. Για αυτόν
τον λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες - αναφέρει σε άρθρο του
ο Θ. Καραουλάνης στο economix.gr - το ΥΠΕΝ εξετάζει πολύ
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης της λήξης της προθεσμίας
υποβολής προτάσεων.
Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, στο νέο πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ έχουν ήδη ολοκληρωθεί πάνω από 20.000 αιτήσεις ενώ στο πληροφοριακό σύστημα έχουν «ανοίξει» ακόμη
50.000 αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Και αυτό σε
περίπου έναν μήνα από την έναρξη του προγράμματος, σε μια
περίοδο μάλιστα που η κίνηση και το ενδιαφέρον στους απασχολούμενους στον τομέα της εξοικονόμησης ήταν περιορισμένο λόγω εορτών κυρίως και δευτερευόντως λόγω πανδημίας.
Οι συγκυρίες αυτές και ιδίως τα αυξημένα κρούσματα και τα
περιοριστικά μέτρα για την πανδημία οδηγούν το ΥΠΕΝ να
εξετάσει τη πιθανότητα παράτασης της λήξης της προθεσμίας
υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα.
Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα προβλέπει προθεσμία 50
ημερών από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος που έγινε
στις 13 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του economix.gr, στο ΥΠΕΝ συζητούν να δοθεί καταρχήν μια 15ημερη παράταση μέχρι τα μέσα
Φλεβάρη περίπου, ώστε να προλάβουν να υποβάλλουν αίτηση
και όσοι δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν δικαιολογητικά, προσφορές, επιθεωρήσεις κλπ. Ακολούθως, κάπου στις 10
Φλεβάρη, θα αποφασιστεί αν θα είναι αυτή η τελική προθεσμία
ή αν θα υπάρξει και νέα, ολιγοήμερη, τρίτη παράταση.
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με προβλέψεις όλων των κύκλων
της αγοράς, το ενδιαφέρον θα θεριέψει τις επόμενες 10-15 ημέρες μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα ολοκληρωθούν όχι μόνο η συντριπτική πλειοψηφία
των 50.000 εκκρεμών αιτήσεων, αλλά αναμένονται και χιλιάδες
νέες, πιθανόν στο ύψος των 20-25 χιλιάδων αιτήσεων ακόμη.
Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, το ΥΠΕΝ θα βρεθεί μπροστά σε
ένα πρόβλημα: η «επιτυχία» του προγράμματος είναι πιθανόν
να αφήσει εκτός επιδότησης δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος «αντέχει» μέχρι
55.000 κατοικίες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του economix.gr, ο Υπουργός ΠΕΝ
Κώστας Σκρέκας έχει αναλάβει μια δύσκολη – στην παρούσα συγκυρία – πρωτοβουλία: να βρει είτε νέους πόρους είτε
«χρηματοδότηση – γέφυρα» ώστε να χρηματοδοτηθούν όλες

οι αιτήσεις.
Θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
θα έχει αξιολόγηση των προτάσεων με βάση την ενεργειακή
εξοικονόμηση που επιτυγχάνουν και με βάση το εισόδημα και
τα άλλα κριτήρια του προγράμματος. Και μάλιστα η αξιολόγηση για την επίτευξη των κριτηρίων θα είναι αυτόματη, από
ηλεκτρονικό σύστημα. Ωστόσο αυτό σημαίνει ότι αιτήσεις που
είναι επιλέξιμες θα μείνουν εκτός επιδότησης αν άλλες αιτήσεις
έχουν καλύτερους δείκτες επίτευξης στόχων (εξοικονόμησης
ενέργειας), παρότι είναι τυπικά σωστές, διότι θα εξαντληθεί ο
προϋπολογισμός.
Επειδή στο ΥΠΕΝ ψάχνουν πόρους ώστε να μην υπάρχουν
αυτή τη φορά «επιλαχούσες» προτάσεις αλλά να ενταχθούν
όλοι όσοι πληρούν τα κριτήρια, αυτός είναι ένας ακόμη λόγος
για μια μικρή παράταση: να βρεθούν τα επιπλέον χρήματα από
τα ήδη διαθέσιμα εκατοντάδες εκατομμύρια – 632 εκατ. ευρώ
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πλέον ιδιωτικών
πόρων άνω των 400 εκατ. ευρώ.
Σημειωτέον ότι μετά το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για κατοικίες ανοίγει λίγο
αργότερα η ίδια πλατφόρμα για πολυκατοικίες ενώ αναμένονται
αι αντίστοιχα τομεακά-θεματικά εξοικονομώ για επιχειρήσεις,
πολύ σύντομα.

ΕΕ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Η Επιτροπή ξεκίνησε την Τρίτη δημόσια διαβούλευση σχετικά
με τα βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποικοδομήσιμα και τα
λιπασματοποιήσιμα πλαστικά. Η διαβούλευση θα βοηθήσει
την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής για τις πλαστικές ύλες, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής, στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις
βιωσιμότητας που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των πλαστικών. Επιπλέον, η καταπολέμηση του φαινομένου θα δώσει

ώθηση στην καινοτομία και θα στείλει σαφή μηνύματα στους
Ευρωπαίους επενδυτές.
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, δήλωσε σχετικά: «Τα πλαστικά βιολογικής
προέλευσης, τα βιοαποικοδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα
πλαστικά μπορούν να έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά πλαστικά. Ωστόσο, πρέπει να αξιολογήσουμε σε βάθος κατά πόσον τα πλαστικά αυτά εκπληρώνουν τις υποσχέσεις
τους και υπό ποιες προϋποθέσεις. Πρέπει επίσης να παράσχουμε

σαφήνεια στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να διακρίνουν εύκολα τις διαφορές τους».
Τα βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποικοδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά αντιπροσωπεύουν σήμερα το 1
% της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής αγοράς πλαστικών, και
αναμένεται να αυξηθούν συνολικά κατά 58 % από το 2020 ως
το 2025. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη συσκευασία και για
αγροτικούς σκοπούς.

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ COVID-19 ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΗ ΜΕ ΡΥΠΟΥΣ
Άλλη μία επιστημονική μελέτη -εν προκειμένω ιταλική- δείχνει
ότι η μακρόχρονη έκθεση των ανθρώπων σε ρύπανση του
αέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για μόλυνση από κορονοϊό
και νόσο Covid-19. Κάθε μέση ετήσια αύξηση των μικροσωματιδίων της ατμόσφαιρας κατά ένα μικρογραμμάριο ανά κυβικό
μέτρο αέρα (1 μg/m3) εκτιμήθηκε ότι συνδέεται με μια αύξηση
κατά 5% των μολύνσεων σε μια περιοχή, κάτι που ισοδυναμεί
με έξτρα 294 μολύνσεις από κορονοϊό ανά 100.000 κατοίκους
ετησίως, σύμφωνα με τους επιστήμονες.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ
Τζιοβάνι Βερονέζι του Κέντρου Ερευνών Επιδημιολογίας και
Προληπτικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής και Χειρουργικής

του Πανεπιστημίου Ινσούμπρια του Βαρέζε, οι οποίοι έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα περιβαλλοντικής
και επαγγελματικής ιατρικής «Occupational & Environmental
Medicine», ανέλυσαν στοιχεία της περιόδου 2020-21 για την
πόλη Βαρέζε (81.543 κάτοικοι) της Λομβαρδίας στη Βόρειας
Ιταλίας, η οποία είχε πληγεί σοβαρά από την πανδημία και όπου
υπάρχει πρόβλημα ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
Η μελέτη εκτίμησε διαχρονικά τα μέσα επίπεδα ρύπων του αέρα
(σωματιδίων, διοξειδίου και μονοξειδίου του αζώτου και όζοντος) και τα συσχέτισε με την εξέλιξη των κρουσμάτων του κορονοϊού. Διαπιστώθηκε ότι οι ρύποι αύξαναν περισσότερο τον
κίνδυνο λοίμωξης Covid-19 στα άτομα ιδίως άνω των 55 ετών.

Είναι γνωστό ότι η μακρόχρονη έκθεση στη ρύπανση του
αέρα αυξάνει τον κίνδυνο αναπνευστικών και καρδιαγγειακών
παθήσεων λόγω χρόνιας φλεγμονής και εξασθένησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Με ανάλογο τρόπο, φαίνεται πως
αυξάνεται και η πιθανότητα να μολυνθεί κανείς από κορονοϊό,
αν ζει για καιρό σε συνθήκες μολυσμένου αέρα.
Οι ερευνητές συμπέραναν ότι «οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να μειώσουν περαιτέρω τα επίπεδα ρύπανσης του αέρα
μπορούν να βοηθήσουν επίσης στον μετριασμό των επιπτώσεων της Covid-19 στη δημόσια υγεία».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΕΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3)
Kαθορίζεται πώς και επί ποιων στοιχείων/δικαιολογητικών των οικοδομικών αδειών διενεργείται ο έλεγχος
Τι προβλέπεται σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων
Έλεγχο πέντε σημείων με συγκεκριμένο τρόπο προβλέπει απόφαση του ΥΠΕΝ, με την οποία ενεργοποιείται ο δειγματοληπτικός έλεγχος υποχρεωτικά για τουλάχιστον το 30% των οικοδομικών άδειών για μεγάλα κτίρια εντός και εκτός σχεδίου (της
κατηγορίας 3), που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων δόμησης,
σύμφωνα με το ecopress.gr.
Η απόφαση του ΥΠΕΝ, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός
Νίκος Ταγαράς προβλέπει ότι σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων κατά την διαδικασία του δειγματοληπτικού
ελέγχου ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης και ο εξουσιοδοτημένος
μελετητής μηχανικός μέσω του πληροφοριακού συστήματος,
προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους εντός 15 ημερών
και παράλληλα διακόπτονται οι εργασίες. Εφόσον στη συνέχεια
αρθούν οι ανωτέρω παρατηρήσεις με συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων ή με αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας
εντός 30 ημερολογιακών ημερών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις
και πρόστιμα κατά του μελετητή και του ιδιοκτήτη.
Έλεγχος 5 σημείων
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ με τίτλο «καθορισμός του
αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών
κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 86 του ν. 4759/2020»:
Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό
έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των
οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων
δόμησης. Ειδικότερα ελέγχονται:
- Το τοπογραφικό διάγραμμα, ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προ-διαγραφών,
καθώς και ως προς τα στοιχεία που περιλαμ-βάνονται σ’ αυτό.
- Το διάγραμμα κάλυψης, και το τυχόν απαιτούμενο έντυπο εισφοράς της εξαγοράς θέσεων στάθμευσης, ελέγχεται ως προς
την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων
και προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων, που περιγράφονται στο άρθρο 39 του ν. 4495/2017, καθώς και ως προς
τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων
στο οικόπεδο ή γήπεδο, τα οποία έχουν προσκομισθεί με ευθύνη του μελετητή μηχανικού.
- Ο τίτλος ιδιοκτησίας για τη διαπίστωση της αρτιότητας, οικοδομησιμότητας και του χρόνου κατάτμησης/δημιουργίας του
οικοπέδου ή γηπέδου.
- Τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων
στο οικόπεδο ή γήπεδο, ελέγχονται ως προς την ταυτοποίηση
των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, καθώς και στις τυχόν δηλώσεις υπαγωγής
αυθαιρέτων κατασκευών. Ο έλεγχος περιορίζεται στην ορθή
αντιστοίχιση των αναγραφόμενων μεγεθών που περιέχονται
στα σχέδια των ήδη εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και τα
σχέδια που συνοδεύουν δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρέτων, με αυτά που αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης.

- Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και μελέτες της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017, που απαιτούνται επιπλέον για την
έκδοση Ο.Α., ελέγχονται μόνο ως προς την πληρότητά τους.
Η Κατηγορία 3
Υπενθυμίζεται ότι στην Κατηγορία 3 υπάγονται οι Άδειες για τις
εξής εργασίες:
- Ανέγερση κτιρίου εντός σχεδίου με συνολική δόμηση έως
2.000 τ.μ. για κτίριο κατοικιών και έως 1.000 τ.μ. για ειδικό
κτίριο,
- Ανέγερση κτιρίου κατοικιών εκτός σχεδίου στην οποία υπάρχει
κτηματογράφηση και εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ σε άρτιο κατά
κανόνα αγροτεμάχιο.
- Ανέγερση κτιρίου κατοικιών εντός οριοθετημένου οικισμού,
- Προσθήκη σε κτίριο κατοικιών,
- Προσθήκη σε ειδικό κτίριο όταν η δόμηση που προστίθεται δεν
υπερβαίνει το 50% της υπάρχουσας,
- Αλλαγή χρήσης σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, εντός σχεδίου,
- Κατασκευή πισίνας όταν δεν εμπίπτει στο είδος που επιτρέπεται
να αδειοδοτηθεί με Άδεια Μικρής Κλίμακας,
- Τοίχος αντιστήριξης, περιτοίχιση, περίφραξη που δεν εμπίπτει
στις περιπτώσεις της Κατηγορίας 1 ή στις Άδειες Μικρής Κλίμακας,
- Εγκατάσταση υπόγειας δεξαμενής νερού ή λυμάτων,
- Επισκευή ή αλλαγή διαρρύθμισης κτιρίου.
Ολόκληρη η απόφαση του ΥΠΕΝ
Ολόκληρη η απόφαση του ΥΠΕΝ, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
(Τεύχος B’ 91/17.01.2022) με θέμα: «καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών κατά
τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 86 του ν. 4759/2020» αναφέρει τα ακόλουθα:
Άρθρο 1ο Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των στοιχείων που
αποτελούν το αντικείμενο του ελέγχου κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των οικοδομικών αδειών και των μελετών
τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4495/2017. Ειδικότερα καθορίζεται πώς και επί ποιων στοιχείων/δικαιολογητικών των οικοδομικών αδειών διενεργείται ο
έλεγχος.
Άρθρο 2ο Αντικείμενο ελέγχου αδειών κατηγορίας 3
με βεβαίωση όρων δόμησης
Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό
έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των
οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων
δόμησης. Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο ελέγχονται από
εξουσιοδοτημένο μηχανικό:
α) αναλυτικά τα δικαιολογητικά και οι μελέτες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 για τη χορήγηση προέγκρισης.

Ειδικότερα, το τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται ως προς την
τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και
προδιαγραφών, καθώς και ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Το διάγραμμα κάλυψης, και το τυχόν απαιτούμενο έντυπο εισφοράς της εξαγοράς θέσεων στάθμευσης,
ελέγχεται ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών των απαιτούμενων
στοιχείων, που περιγράφονται στο άρθρο 39 του ν. 4495/2017,
καθώς και ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, τα οποία έχουν
προσκομισθεί με ευθύνη του μελετητή μηχανικού. Ο τίτλος
ιδιοκτησίας ελέγχεται για τη διαπίστωση της αρτιότητας, οικοδομησιμότητας και του χρόνου κατάτμησης/δημιουργίας του
οικοπέδου ή γηπέδου.
Τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων
στο οικόπεδο ή γήπεδο, ελέγχονται ως προς την ταυτοποίηση
των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, καθώς και στις τυχόν δηλώσεις υπαγωγής
αυθαιρέτων κατασκευών.
Ο έλεγχος περιορίζεται στην ορθή αντιστοίχιση των αναγραφόμενων μεγεθών που περιέχονται στα σχέδια των ήδη εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και τα σχέδια που συνοδεύουν
δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρέτων, με αυτά που αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης.
β) Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και μελέτες της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017, που απαιτούνται επι¬πλέον για την
έκδοση Ο.Α., ελέγχονται μόνο ως προς την πληρότητά τους.
Άρθρο 3ο Συμπλήρωση ελλείψεων
Σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων κατά την διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης και ο εξουσιοδοτημένος μελετητής μηχανικός μέσω του
πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να εκφράσουν τις
απόψεις τους εντός 15 ημερών και παράλληλα διακόπτονται οι
εργασίες. Εφόσον στη συνέχεια αρθούν οι ανωτέρω παρατηρήσεις με συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων ή με αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας εντός τριάντα (30) ημε-ρολογιακών ημερών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα κατά
του μελετητή και του ιδιοκτήτη.
Άρθρο 4ο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΕ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
Η Επιτροπή ξεκίνησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις στον τομέα
της ενέργειας, για τη στήριξη της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων
στην Ευρώπη κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. Οι διαβουλεύσεις αφορούν την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ και τους τρόπους
βελτίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και τη διευκόλυνση των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Οι δύο αυτές διαβουλεύσεις θα καταστήσουν δυνατή την αύξηση του μεριδίου των
ΑΠΕ στο 40 % του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ έως το 2030,
επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Το 2022, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τη στρατηγική της για
την ηλιακή ενέργεια. Η σχετική διαβούλευση αποσκοπεί στη
συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τον τρόπο αύξησης της
εγκατεστημένης ισχύος της ηλιακής ενέργειας. Η εν λόγω διαβούλευση εξετάζει ειδικότερα τους κύριους κινδύνους συμφόρησης και εμποδίων στις επενδύσεις στο πλαίσιο των ισχυόντων
κανόνων. Η δεύτερη διαβούλευση θα συμβάλει στην κατάρτιση
των προγραμματισμένων για το καλοκαίρι κατευθυντήριων
γραμμών της Επιτροπής για την επιτάχυνση των διαδικασιών
αδειοδότησης και ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η εν λόγω διαβούλευση
αφορά επίσης τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από

ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν απευθείας συμβάσεις μεταξύ εταιρειών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή
ανανεώσιμης ενέργειας.
Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη
μείωση της διάρκειας και της πολυπλοκότητας των εν λόγω
συμφωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές σε έργα ΑΠΕ. Όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στις εν λόγω
διαβουλεύσεις εντός των επόμενων 12 εβδομάδων, έως τις 12
Απριλίου 2022.

ΔΕΣΦΑ: ΡΕΚΟΡ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟ 2021
Ρεκόρ σημείωσε η κατανάλωση φυσικού αερίου το 2021,
εξαιτίας κυρίως της αύξησης της ζήτησης από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και τη βιομηχανία και την οικιακή
κατανάλωση, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, η κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 10,87% φθάνοντας τις
69,96 εκ. Μεγαβατώρες (MWh) από 63,1 εκ. MWh το 2020.
Το μεγαλύτερο τμήμα της εγχώριας ζήτησης (68,65%) αντιστοιχεί στην κατανάλωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ ακολουθούν οι οικιακοί καταναλωτές και οι
συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής επιχειρήσεις, με ποσοστό
18,77%, καθώς και οι εγχώριες βιομηχανίες, που συνδέονται
απευθείας στο σύστημα υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ, με ποσο-

στό 12,56%.
Αναφορικά με τις πηγές προμήθειας, το 2021 καταγράφηκε
υποχώρηση των εισαγωγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας (24,51
TWh έναντι 33,40 TWh το 2020). Οι ΗΠΑ παρέμειναν ο
μεγαλύτερος εξαγωγέας ΥΦΑ στη χώρα μας με 12,29 TWh
(50,14%), και ακολουθεί η Αλγερία με 5,40 TWh (22,04%).
Έπονται Κατάρ και Αίγυπτος με 4,74 (19,37%) και 1,12 TWh
(4,59%) αντίστοιχα, ενώ στην τελευταία θέση για το 2021
βρίσκεται η Αγκόλα με 0,94 TWh (3,84%). Αντίθετα αυξήθηκαν οι εισαγωγές μέσω αγωγών κυρίως από το Σιδηρόκαστρο που κάλυψε το 45,5% των συνολικών εισαγωγών,
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10,41% σε σχέση με την

αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το 2021 τέθηκε σε λειτουργία η
σύνδεση του ελληνικού συστήματος με τον αγωγό ΤΑΡ, μέσω
του οποίου εισήχθησαν 13,61 TWh, (17,5% των συνολικών
εισαγωγών), ενώ περίπου 4,02 TWh (5,17%) εισήχθησαν
από το σημείο εισόδου στους Κήπους του Έβρου.
Όπως επισημαίνει ο ΔΕΣΦΑ, η σύνδεση με τον TAP, μέσω της
νέας πύλης εισόδου στη Νέα Μεσημβρία, αναβαθμίζει σημαντικά τον ρόλο της χώρας στο περιφερειακό ενεργειακό τοπίο,
καθώς το Σύστημα Φυσικού Αερίου συνδέεται πλέον με μία
από τις μεγαλύτερες αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη,
αυτή της Ιταλίας, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με τη Βόρεια Ευρώπη μέσω της Ελβετίας και της Γερμανίας.

ΡΩΣΙΑ: H ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ NORD STREAM 2 ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του αγωγού φυσικού
αερίου Nord Stream 2 είναι κακή και για τους συμμετέχοντες στο
έργο και για τους καταναλωτές και για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης εν γένει, δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Αναφερόμενος σε δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ
Σολτς, ο οποίος δεν απέκλεισε τη λήψη μέτρων κατά του Nord

Stream 2 σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι «τακτικά, καθημερινά,
κάποιος απειλεί με κάτι» τη Ρωσία.
«Το εμπορικό διεθνές έργο Nord Stream 2 δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, επειδή δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. Και το ότι
δεν λειτουργεί, είναι στην πραγματικότητα κακό τόσο για όσους
συμμετείχαν σε αυτό το έργο, όσο και για όσους καταναλώνουν
φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Είναι κακό για την οικονομική

ανάπτυξη της Ευρώπης, η οποία παρεμπιπτόντως υποφέρει
επίσης σημαντικά σε αυτή την εποχή της πανδημίας», δήλωσε ο
Πεσκόφ στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Η Ρωσία τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στις «πολύ σημαντικές σχέσεις» της με τη Γερμανία και ελπίζει να τις αναπτύξει με συνέπεια,
πρόσθεσε ο Ρώσος εκπρόσωπος ένα 24ωρο μετά την πρώτη
συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών Αναλένα Μπέρμποκ και Σεργκέι Λαβρόφ στη Μόσχα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ GAZPROM ΠΡΟΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom προειδοποίησε την
κυβέρνηση της Μολδαβίας για το ενδεχόμενο να διακόψει την
παροχή φυσικού αερίου, επειδή δεν καταβλήθηκε η πληρωμή για
το φυσικό αέριο του Ιανουαρίου, όπως προβλέπει η σύμβαση που
έχουν υπογράψει η Gazprom με την κυβέρνηση της χώρας.
«Η Gazprom προειδοποίησε χθες ότι αν δεν πληρώσουμε την
προκαταβολή μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, θα σταματήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου», δήλωσε η πρωθυπουργός της Μολδαβίας
Ναταλία Γκαβριλίτσα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η ίδια δήλωσε ότι
θα ζητήσει από το κοινοβούλιο αύριο να επιβάλει κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης, όπως και να δώσει στην κυβέρνηση ευρείες
δικαιοδοσίες σε σχέση με τη διαχείριση του ενεργειακού τομέα,

όπως τη μεταστροφή των προμηθειών φυσικού αερίου από τη
βιομηχανία στα νοικοκυριά και τη χρήση κονδυλίων του προϋπολογισμού για την πληρωμή του καυσίμου.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αντρέι Σπίνου δήλωσε ότι η
χώρα ήταν σε θέση να καταβάλει το ποσό των 38 εκατομμυρίων
δολαρίων από έναν συνολικό λογαριασμό ύψους 63 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε χθες ότι
οι πωλήσεις ρωσικού φυσικού αερίου στη Μολδαβία είναι ένα
εμπορικό ζήτημα μεταξύ της Gazprom και της πρώην σοβιετικής
δημοκρατίας, αλλά το φυσικό αέριο παραδίδεται και πρέπει να
πληρωθεί.

Η Μολδαβία και η Gazprom έχουν υπογράψει πενταετή σύμβαση,
η ισχύς της οποίας άρχισε την 1η Νοεμβρίου και η οποία προβλέπει την καταβολή πληρωμών την 20η ημέρα του εκάστοτε μηνός.
Η μικρή αυτή πρώην σοβιετική δημοκρατία στα τέλη Οκτωβρίου
είχε επιβάλλει στον ενεργειακό τομέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες.
Η Gazprom είχε ανακοινώσει τότε ότι προτίθεται να διακόψει την
παροχή φυσικού αερίου τον Νοέμβριο, καθώς η Μολδαβία είχε
καθυστερήσει την καταβολή της προπληρωμής. Για την επίλυση
της κρίσης, το κοινοβούλιο της Μολδαβίας τροποποίησε τότε τον
προϋπολογισμό για την πληρωμή του χρέους.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ IRIS
19 εταίροι ενώνουν την τεχνογνωσία τους στο Ευρωπαϊκό έργο
Οι έξυπνες πόλεις αξιοποιούν στο έπακρο τις ψηφιακές τεχνολογίες προς όφελος των πολιτών: εξυπνότερα δίκτυα αστικών
μεταφορών, αναβαθμισμένες υπηρεσίες μετακίνησης, προηγμένες παροχές ύδρευσης και διάθεσης αποβλήτων, πιο αποτελεσματικοί τρόποι φωτισμού είναι κάποια από τα οφέλη που
απολαμβάνουν οι κάτοικοι μιας έξυπνης πόλης. Τι συμβαίνει
όμως όταν προκύπτουν θέματα κυβερνοασφάλειας των συστημάτων αυτών;
«Το μέλλον των έξυπνων πόλεων εξαρτάται κατά πολύ από την
δυνατότητα που έχουμε να προστατεύσουμε τα συστήματα
πληροφοριών τόσο από κυβερνοαπειλές αλλά και από επιθέσεις
που σχετίζονται με ζητήματα ιδιωτικότητας, εξασφαλίζοντας
την ομαλή λειτουργεία τους. Και αυτό είναι ένα έργο που απαιτεί
διαδικασίες συντονισμού, εμπλοκής και συνεργασίας πολλών
παραγόντων, μια κοινή στρατηγική» εξηγεί ο Δρ Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το νέο Ευρωπαϊκό έργο
IRIS, που ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του πριν λίγο καιρό, φι-

λοδοξεί να αναπτύξει μια συνεργατική προσέγγιση ως απάντηση στις προκλήσεις που θέτει η ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια
στα συστήματα μιας έξυπνης πόλης. Στο έργο συμμετέχουν 19
εταίροι από την Ευρώπη και μάλιστα η ελληνική συμμετοχή
είναι δυναμική καθώς το ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και η ερευνητική του ομάδα I-SENSE research είναι
τεχνικός εταίρος στο ΙRIS.
Με όραμα μια ενιαία πλατφόρμα που συστηματικά ανιχνεύει,
εκτιμά και ανταποκρίνεται σε πληροφορίες για απειλές που
δέχονται πληροφοριακά συστήματα και συστήματα τεχνητής
νοημοσύνης και ΙοΤ, το IRIS έρχεται να χτίσει επάνω στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αυτονομία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που έχει στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων και
της συνεργασίας στον τομέα, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις
των κυβερνοαπειλών. Η πλατφόρμα που αναπτύσεται στο
πλαίσιο του IRIS θα δώσει προτεραιότητα στην εμπλοκή των
ομάδων CERT και CSIRT (οργανωμένες υπηρεσίες με την ευθύνη να συντονίσουν και να υποστηρίξουν την άμεση ανταπόκριση σε κυβερνοπεριστατικά).
Πρόκειται για μια πλατφόρμα που θα δοκιμαστεί σε πραγματικά

περιβάλλοντα έξυπνων πόλεων ανά την Ευρώπη. Aναπτύσσεται μέσα από 3 πιλότους σε Ελσίνκι, Ταλίν και Βαρκελώνη και σε
κάθε πιλότο συμμετέχουν τόσο εθνικές αρχές και ομάδες CERTs/
CSIRTs.
Επίσης, το έργο θα εισάγει την πρώτη πλατφόρμα αποκλειστικά για την διαδικτυακή εκπαίδευση των ομάδων CERT/CSIRT
προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος τους και να εκπαιδευτούν
κατάλληλα σε θέματα που αφορούν στην προστασία κρίσιμων υποδομών και διασυνοριακών συστημάτων. Μάλιστα η
πλατφόρμα θα παραχωρηθεί δωρεάν σε Ευρωπαϊκές CERT και
CSIRT μετά το τέλος του έργου.
Το έργο θα διαρκέσει 4 χρόνια και ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες
τον Σεπτέμβριο. Η συνεργατική προσέγγιση που ακολουθεί σε
θέματα κυβερνοασφάλειας επικεντρώνεται στις ομάδες CERTs/
CSIRTs και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση ενός ισχυρού οικοσυστήματος που θα αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με ανθρωποκεντρικά και προηγμένα τεχνολογικά στοιχεία.

ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREENTECLAB
Με τη συμμετοχή συνολικά 90 μαθητών από 7 Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, ολοκληρώθηκαν τα διαδικτυακά εργαστήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας,
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου GreenTecLab
«Ενδυνάμωση νεοσύστατων επιχειρήσεων για την προστασία
του κλίματος» και συνδιοργανώθηκαν από το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα εργαστήρια πράσινης επιχειρηματικότητάς διεξήχθησαν διαδικτυακά στις 6, 7, 13 και 14 Δεκεμβρίου, και οργανώθηκαν στη
μνήμη του εκλιπόντος προέδρου του ΒΕΠ, Ανδριανού Μιχάλαρου, που είχε όραμα την ανάδειξη και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα τεχνικά επαγγέλματα.
Απώτερος σκοπός των σεμιναρίων ήταν η ανάπτυξη «πράσινων»
επιχειρηματικών ιδεών, με την προοπτική μετεξέλιξής τους σε «βιώσιμες» startups από μαθητές των ΕΠΑΛ.
Στα Εργαστήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας απηύθυναν
χαιρετισμούς οι Ιωάννης Τσακίρης, υφυπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Γεώργιος Βούτσινος, γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
υπουργείου Παιδείας, Κωνσταντίνος - Ευάγγελος Αραβώσης,
γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και
Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ και προέδρος της Επιτροπής
Εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου.
Επίσης, ο Natalis Petrovits, αρχιτέκτονας, υπεύθυνος Έργου
Πύργου Πειραιά παρουσίασε την μελέτη του Πύργου Πειραιά ως
βιώσιμο κτίριο και ο Χρήστος Νικολούδης, ιδρυτής και διευθύνων
σύμβουλος MantisBusiness Innovation παρουσίασε το Ελληνικό
Οικοσύστημα Νεοφυών Επιχειρήσεων - Elevate Greece.
Στα μέσα του 2022 προγραμματίζεται να διεξαχθεί ο διαγωνισμός
των επιχειρηματικών ιδεών, όπου οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και στη συνέχεια θα διακριθούν
οι τρεις πιο καινοτόμες στους κλάδους περιβάλλον, έξυπνη και βιώσιμη πόλη/λιμάνι, καινοτόμα προϊόντα και προηγμένα υλικά. Ο
διαγωνισμός αυτός αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του
εκλιπόντος προέδρου του ΒΕΠ, Ανδριανού Μιχάλαρου.

Το έργο GreenTecLab χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κλίματος (EUKI) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας, συντονιστής του είναι το Fiap e.V και εταίροι
του το Πανεπιστήμιο του Καντίθ, το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το
Δημαρχείο του Καντίθ από την Ισπανία, η Pedal-Consulting από
τη Σλοβακία και από την Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Σημειώνεται ότι στην Αθήνα το έργο GreenTecLab υλοποιείται σε
συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και τελεί υπό
την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Υποστηρικτές του έργου για τις δράσεις στην Αθήνα είναι οι φορείς:
Academy of Entrepreneurship Training, Electra Energy, «ETHOS
LAB» Κέντρο Έρευνας για τη Διακυβέρνηση και την Αειφορία Ι.Κ.Ε.
και Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας, Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών, The People’s Trust και Uni.fund.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ
Την έναρξη του προγράμματος «IPTO talent», με το οποίο προσφέρονται ευκαιρίες απασχόλησης σε νέες και νέους επιστήμονες, ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ στηρίζοντας όπως επισημαίνει την
προσπάθεια ανάσχεσης του brain drain, δηλαδή της «εκροής»
ανθρώπινου δυναμικού νεαρής ηλικίας και υψηλών προσόντων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πρόγραμμα απευθύνεται σε διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, διπλωματούχους
Μηχανολόγους Μηχανικούς και πτυχιούχους Πληροφορικής,
με ελάχιστη (έως δύο έτη) ή καθόλου εργασιακή εμπειρία, και
τους δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους
σταδιοδρομία από το υψηλών προδιαγραφών περιβάλλον εργασίας του ΑΔΜΗΕ.
Οι 10 καταλληλότεροι υποψήφιοι, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά

από ατομικές συνεντεύξεις και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό του ΑΔΜΗΕ με
έμμισθη σχέση πλήρους απασχόλησης διάρκειας ενός χρόνου,
και θα εργαστούν σε ισάριθμα νέα projects του Διαχειριστή,
αποκομίζοντας σημαντική γνώση και εμπειρία από διαφορετικά
πεδία της δραστηριότητάς του.
Οι νέοι συνεργάτες θα λάβουν εισαγωγική εκπαίδευση και καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη του ΑΔΜΗΕ, ενώ θα δοκιμαστούν σε διάφορες θέσεις εργασίας είτε στις Κεντρικές Υπηρεσίες
είτε σε Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, πριν από την ένταξή τους στις
ομάδες που θα αναλάβουν την υλοποίηση των 10 νέων έργων.
Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «IPTO
talent» ξεκίνησε σήμερα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσλήψεων, και θα διαρκέσει έως τις 9 Φεβρουαρίου.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων είναι τα εξής:
- Δίπλωμα ή πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
νομίμως αναγνωρισμένο, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τις ζητούμενες
ειδικότητες.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:
https://apply.workable.com/admie/?lng=el
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
Παραδόθηκε και τυπικά χθες στη Δημοτική Αρχή της Αίγινας το
έργο του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης μήκους 14,4 χιλιομέτρων που συνδέει το νησί, μέσω της Σαλαμίνας, με τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ, εξασφαλίζοντας ημερησίως 21.500 κ.μ.
νερού στο νησί της Αίγινας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το έργο το οποίο κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση ύψους
23 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττική 2104-2020), παρέλαβε από τον περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη ο δήμαρχος Γ.
Ζορμπάς, παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη, πρώην δημάρχων και αντιδημάρχων,
στη διάρκεια λιτής τελετής στο παλαιό δημαρχείο Αίγινας. Της
πράξης παράδοσης παραλαβής πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στο Λεόντι Κυψέλης, όπου βρίσκεται η δεξαμενή που πραγματοποιείται η παροχετευτικότητα του νερού και η διανομή στο
δίκτυο του νησιού.
Ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε ιστορική την ημέρα για την Αίγινα
«καθώς λύνεται οριστικά το σημαντικό πρόβλημα της υδροδότησης» και πρότεινε - όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν - τη
διοργάνωση μιας μεγάλης «Γιορτής του Νερού» με τη συμμετοχή όλων όσων συνέβαλαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
αυτού του μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα έργου. «Σε τόσο
σημαντικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών
προς το καλύτερο, δεν χωράνε μικροψυχίες και μικροπαρατα-

ξιακές σκοπιμότητες» επισήμανε χαρακτηριστικά.
Το εμβληματικό αυτό έργο, πρόσθεσε, μετά από πολλές δυσκολίες έφτασε στην ολοκλήρωση του και πλέον οι κάτοικοι
μπορούν να υδροδοτούνται με καθαρό και άριστης ποιότητας
νερό. Πρόκειται για σημαντικό και πρότυπο σε κατασκευαστικό
επίπεδο, έργο καθώς απαιτούνταν εργασίες ευρύτατες λόγω της
μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης, 14, 5 χλμ. μέσα στη θάλασσα, που «διένυσε» το νερό και μέσω των κεντρικών συλλεκτήρων της ΕΥΔΑΠ. Ο κ Πατούλης επισήμανε τη μεγάλη χρονική
διάρκεια από τη σύλληψη μέχρι την πραγμάτωση της ιδέας σημειώνοντας ότι με την παραλαβή του έργου επί της διοικήσεως
του ιδίου «κληθήκαμε να επιλύσουμε ανοιχτά ζητήματα, ώστε
να «ξεπαγώσουμε» το έργο που είχε σταματήσει 8-9 μήνες,
εξαιτίας θεμάτων που είχαν προκύψει με αφορμή παραβατικές
ενέργειες αγνώστων, που είχαν ως συνέπεια μεταξύ άλλων και
την πρόκληση βλαβών στον αγωγό. Δουλέψαμε εντατικά και
στοχευμένα προκειμένου να το επαναφέρουμε στη φάση επανέναρξης και να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του και μάλιστα με
χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων».
Ο δήμαρχος Γ. Ζορμπάς εξέφρασε την ικανοποίηση του για το
σημαντικό έργο που παρέλαβε, επισημαίνοντας ότι «για εμάς
εδώ είναι ένα ιστορικό γεγονός, μία πραγματικά ιστορική στιγμή
καθώς πλέον το νησί θα έχει αυτονομία, επάρκεια και αυτοτέ-

λεια σε ότι αφορά την υδροδότηση του. Παράλληλα ο Δήμος
μπαίνει σε μία νέα τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας υπέρ των
πολιτών».
Η αντιπεριφερειάρχης Β. Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη μίλησε
με ενθουσιασμό για το τελικό αποτέλεσμα αυτού του σημαντικού αναπτυξιακού έργου», λέγοντας πως «η ιστορική Αίγινα, η
πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, λύνει καθοριστικά και με τη
συνδρομή πολλών ανθρώπων διαχρονικά το πρόβλημα της
επάρκειας σε νερό».
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, Δ.
Κωνσταντινίδης το χαρακτήρισε πρωτότυπο σε ελληνικό και
παγκόσμιο επίπεδο έργο. Ευχαρίστησε τον σημερινό δήμαρχο,
τους προηγούμενους, κυρίους Μούρτζη και Σακκιώτη, που
έκαναν μεγάλο αγώνα να μελετηθεί και να χρηματοδοτηθεί το
έργο, αλλά και την Περιφέρεια που το χρηματοδότησε, εντάσσοντας το στα Ευρωπαϊκά προγράμματα με αποτέλεσμα να
μην επιβαρύνει τον ελληνικό προϋπολογισμό. Αναγνώρισε τη
συνδρομή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας το οποίο εκπροσωπούσε στην εκδήλωση ο υπολιμενάρχης Πειραιά Γ. Μυτιληναίος, λέγοντας πως «χωρίς τη στενή συνεργασία μας με το
Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο θα είχαμε τρομερές δυσκολίες
να ολοκληρώσουμε το έργο».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ
Τη χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών της ανέγερσης δύο νέων αθλητικών κέντρων στην Πάρο, ανακοίνωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Στέλιος Πέτσας, κατά την επίσκεψή του
στο νησί.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Πέτσας συναντήθηκε με τον
δήμαρχο Πάρου, Μάρκο Κωβαίο και συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με φορείς και τη διοίκηση του δήμου. Ενημερώθηκε για
τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, με βάση
τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί για ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα του υπουργείου Εσωτερικών - με αιχμή το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» - και προανήγγειλε τη χρηματοδότηση της κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου
στην Παροικιά και του νέου ανοικτού σταδίου στη Νάουσα της
Πάρου.

Όπως επισήμανε ο κ. Πέτσας, η χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών - για τις δύο νέες αυτές αθλητικές υποδομές
- ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2 εκατ. ευρώ περίπου και
έρχεται να προστεθεί στο ποσό των 620.000 ευρώ που έχει ήδη
δεσμευτεί από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» για την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στην Παροικιά.
Ανακοίνωσε επίσης, την ένταξη στο «Αντώνης Τρίτσης», το
αμέσως επόμενο διάστημα, δύο ακόμη προτάσεων του δήμου:
α) της μελέτης του έργου διαχείρισης απορριμμάτων και β) του
έργου για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του νησιού.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν επιπροσθέτως, οι
θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών το τελευταίο διάστημα, ζητήματα υποστελέχωσης του
δήμου, καθώς και το αίτημα της δημοτικής αρχής για την υπο-

γειοποίηση των καλωδίων στον οικισμό Λεύκες.
Ο κ. Πέτσας επιθεώρησε στην Παροικιά την πορεία του έργου
για την αναβάθμιση του δικτύου αποχέτευσης, ύψους 1 εκατ.
ευρώ περίπου, που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών. Εν συνεχεία επισκέφθηκε τους οικισμούς Λεύκες και
Μάρπησσα σχετικά με το έργο του «Αντώνης Τρίτσης» για την
«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», ύψους 7 εκατ.
ευρώ, καθώς και τον χώρο στη Νάουσα, όπου πρόκειται να
κατασκευαστεί το ανοικτό στάδιο. Ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών, επισκέφθηκε επίσης το καταφύγιο αδέσποτων
ζώων συντροφιάς του συλλόγου PAWS, στο νησί, όπου είχε την
ευκαιρία να αναπτύξει τους βασικούς άξονες του νέου πλαισίου
για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, όπως ψηφίστηκε στα
μέσα Σεπτεμβρίου από τη Βουλή.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Την έναρξη σε σύντομο χρονικό διάστημα των εργασιών διάνοιξης σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με το Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης γνωστοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας Οδός Α.Ε., Κώστας Κουτσούκος στον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς.
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, αναφέρει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συνάντηση που είχαν χθες στο γραφείο του
στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Κουτσούκος τον ενημέρωσε πως

προχωρά προς υλοποίηση το εν λόγω πάγιο αίτημα του ιδίου και των τοπικών φορέων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά
πως οι εργασίες κατασκευής εξόδου θα διευκολύνουν τη διακομιδή ασθενών στο ΠΓΝΑ. Ο κ. Κουτσούκος αναφέρθηκε
και στη δημοπράτηση του έργου ολοκλήρωσης της κατασκευής της οδικής παράκαμψης του οικισμού Προβατώνα,
που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ στις 28
του μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, με την

παράδοση του δρόμου βάσει χρονοδιαγράμματος να γίνεται
εντός του 2023.
Χαρακτηρίζοντας τα συγκεκριμένα έργα «καθοριστικά για
την ποιότητα και την υγεία των πολιτών», ο κ. Πέτροβιτς
ευχαρίστησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εγνατίας Οδού
Α.Ε., για την μέχρι σήμερα ανταπόκριση και την άριστη συνεργασία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΜΒΟ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΤΖ. ΠΑΙΑΤ
Συνάντηση εργασίας είχαν χθες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην
Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών μετείχαν ο υφυπουργός αρμόδιος για
τις Υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, η γενική γραμματέας Υποδομών Μαρία - Έλλη Γεράρδη, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών
Γιάννης Ξιφαράς, ενώ τον Αμερικανό πρέσβη συνόδευαν ο οικονομικός σύμβουλος Eric Holmgren και η εμπορική σύμβουλος
Yuri Arthur.
«Με τον Αμερικανό πρέσβη είχαμε όλο αυτό το διάστημα μια πολύ
στενή και εποικοδομητική συνεργασία, ιδιαίτερα για να προωθήσουμε και να αναπτύξουμε το κοινό στρατηγικό μας σχέδιο: την
αξιοποίηση και την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής, η οποία με σταθερά βήματα εξελίσσεται σε
σημαντικό γεωστρατηγικό, οικονομικό και ενεργειακό κόμβο»,
δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
ο κ. Καραμανλής παρουσίασε και ανέλυσε στον Αμερικανό αξιωματούχο όλες τις ενέργειες που έχει αναλάβει το Υπουργείο, χωρίς
τις οποίες δεν θα ήταν δυνατή καμία περαιτέρω αξιοποίηση του
λιμένος. Οι ενέργειες που έγιναν επικεντρώθηκαν σε τρείς βασικούς τομείς:
Λιμενικά έργα: Επιλύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα – περίπου 30
ετών – που απασχολούσε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κι αφορούσε στα ακίνητα κυριότητας του ΟΣΕ και διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ
εντός της λιμενικής ζώνης. Με νομοθετική ρύθμιση, τον Ιούλιο του
2020 αποφασίσθηκε η διαχείριση και η εκμετάλλευση αυτών των
εκτάσεων να μην κατακερματίζεται. Έτσι, το δικαίωμα αυτό περιήλθε μεν στον οικείο Οργανισμό Λιμένος, χωρίς όμως να θίγεται το
ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΣΕ.
Οδικά έργα: Συμβασιοποιήθηκε το έργο της νέας Περιφερειακής
Οδού, που θα συνδέει κυρίως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

με την Εγνατία Οδό, αλλά και θα αποσυμφορήσει το κέντρο της
πόλης από το κυκλοφοριακό φόρτο. Ένα έργο που θα είναι έτοιμο
σε περίπου 2 χρόνια.
Σιδηροδρομικά έργα: Δημοπρατήθηκαν τα σημαντικά σιδηροδρομικά έργα, Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο και Θεσσαλονίκη –
Καβάλα – Τοξότες (πεδινή χάραξη). Αναβαθμίζουμε τη γραμμή
με ηλεκτροκίνηση και τη μετατρέπουμε σε γραμμή υψηλών ταχυτήτων (θα αναπτύσσονται ταχύτητες μέχρι και 200 χλμ./ώρα). Το
έργο θα ενισχύσει τη διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεση του
λιμένα με την υπόλοιπη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Από την πλευρά του ο κ. Πάιατ ενημέρωσε τον κ. Καραμανλή
για το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που υφίσταται από μεγάλα
αμερικανικά επιχειρηματικά σχήματα για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

ΣτΕ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ
Για μια ακόμη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε «ναι» στη
συνέχιση της απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων που έχουν έλθει
στο φως λόγω των εργασιών κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου
του Μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα, με
την 6/2022 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας
του ΣτΕ, έκρινε ότι η απομάκρυνση των αρχαιοτήτων μπορεί να
συνεχιστεί μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες κατασκευής του σταθμού οπότε και τα αρχαία μπορούν να επανατοποθετηθούν εκεί.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΣτΕ αναφέρει ότι η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας εξέτασε τους ισχυρισμούς περί ανεπανόρθωτης βλάβης των αρχαιοτήτων. Έκρινε δε ότι «η βλάβη
αυτή δεν πιθανολογείται, ακριβώς διότι η σχετική μελέτη έχει
ήδη τροποποιηθεί όπως υπέδειξαν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες,
πριν από τη σχετική θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εξειδικεύεται συνεχώς σε επίπεδο κάθε
αρχαιολογικής ενότητας ξεχωριστά, προβλέπεται δε η σύνταξη

και συμπληρωματικών μελετών για την έδραση και ανάδειξη των
αρχαιοτήτων, πριν από την επανατοποθέτησή τους στον σταθμό,
μετά την κατασκευή του».
Σημειώνεται, τέλος, ότι, όπως προκύπτει από την απόφαση, ανάλογες μεταφορές έχουν γίνει και κατά το παρελθόν, όπως αυτή που
αφορά σε τμήμα των ίδιων αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου,
που έχει ήδη μεταφερθεί κατ’ εφαρμογή υπουργικής απόφασης
του έτους 2017, η νομιμότητα της οποίας δεν έχει αμφισβητηθεί.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η πορεία των έργων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων Αττικής στη βάση του περιφερειακού σχεδιασμού της Περιφέρειας
(ΠΕΣΔΑ), ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και συνεργατών του, με αντιπροσωπεία των
JASPERS- Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Προηγήθηκε ξενάγηση στο ΕΜΑΚ Α. Λιοσίων και αναλυτική ενημέρωση των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας σχετικά με
την εξέλιξη των έργων, στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που
έχουν τεθεί. Συζητήθηκε εκτενώς η πρόοδος των τριών δημοπρατημένων έργων του ΕΔΣΝΑ (ΣΔΙΤ Κεντρικού Τομέα, ΣΔΙΤ Τομέα
Πειραιά και Μονάδα Επεξεργασίας Γραμματικού) και τα βήματα
για την χρηματοδότησή τους από ευρωπαϊκά κονδύλια, τόσο της
τρέχουσας, όσο και της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία, συμμετείχαν οι διευθυντές
του ΕΔΣΝΑ Κ. Νηματίδης και Γ. Ζαχαρόπουλος, ο προϊστάμενος
της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης και οι αρμόδιοι συνεργάτες της Περιφέρειας, Α. Μαυρόπουλος και Δαμιανός
Μπούργκας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα στελέχη των JASPERS εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία με την Περιφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ. Υπογράμμισαν πως
βούλησή τους είναι η διευκόλυνση της χρηματοδότησης των
έργων, τονίζοντας μάλιστα ότι θα προτείνουν λύσεις προς αυτή
την κατεύθυνση, όπου απαιτείται, και εστίασαν στη σημασία να
προχωράνε τα έργα με γρήγορους ρυθμούς, καθώς, όπως ανέφεραν, οι στόχοι της ανακύκλωσης γίνονται πιο υψηλοί και πιο

απαιτητικοί χρόνο με το χρόνο.
Ο κ. Πατούλης, αναφερόμενος στη γόνιμη συνεργασία που έχει
αναπτυχθεί, επισήμανε «Χτίζουμε μαζί σας σχέσεις εμπιστοσύνης
και πάνω σε αυτή τη βάση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά σε καθημερινή βάση». Παρατήρησε πως για πρώτη φορά
υπάρχει βιώσιμος σχεδιασμός για την αποτελεσματική διαχείριση
των στερεών αποβλήτων στην Αττική. Δήλωσε την απόφαση να
μετατραπεί η Αττική σε μία «πράσινη» Περιφέρεια, πρότυπο τόσο
στη χώρα μας, όσο και στην Ευρώπη» και δεσμεύτηκε για την
«πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση των συμφωνηθέντων, με
στόχο να ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων του Περιφερειακού
Σχεδιασμού Αποβλήτων της Αττικής».

ΡΕΤΙΡΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ ΕΝΑΝΤΙ 165,7 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ
Σε μια από τις υψηλότερες τιμές πώλησης ακινήτου στην ιστορία
των κτηματομεσιτικών της Νέας Υόρκης, ένα ρετιρέ τεσσάρων
δωματίων με θέα το Σέντραλ Παρκ πουλήθηκε στην τιμή των
165,7 εκατομμυρίων ευρώ, όπως έγραψε η Wall Street Journal,
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο πωλητής, αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ντάνιελ Οχ, είχε
αγοράσει το διαμέρισμα αυτό μόλις πριν από δύο χρόνια στη μισή
τιμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Το 900 τμ διαμέρισμα, που βρίσκεται στον ουρανοξύστη κατοικι-

ών 220 Central Park South στην καρδιά του Μανχάταν, ήταν μια
από τις ακριβότερες πωλήσεις κατοικιών που έχουν γίνει στη Νέα
Υόρκη, όταν το αγόρασε ο Οχ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το
οποίο αναφέρει ότι ο νέος αγοραστής του δεν έχει γίνει γνωστός.
Ο ηλικίας 61 ετών Οχ έχει περιουσία που εκτιμάται, σύμφωνα με το
Forbes, περίπου στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Είναι ιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας που εδρεύει στη Νέα Υόρκη «Och-Ziff Capital Management», η οποία άλλαξε επωνυμία
τον Σεπτέμβριο του 2019 και μετονομάστηκε σε Sculptor έπειτα

από ένα σκάνδαλο δωροδοκίας στο οποίο ο ενεπλάκη άμεσα ο Οχ.
Το 2016 η εταιρεία κατέβαλε 413 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις κατηγορίες ότι δωροδόκησε αξιωματούχους στη ΛΔ
Κονγκό, τη Λιβύη και άλλες αφρικανικές χώρες.
Όταν αγόρασε το ρετιρέ στο Central Park το 2019, ο Οχ είχε ήδη
αλλάξει τόπο μόνιμης κατοικίας για φορολογικούς λόγους έχοντας
μεταφερθεί στη Φλόριντα, αλλά σχεδίαζε να χρησιμοποιεί το διαμέρισμα αυτό στη Νέα Υόρκη ως περιστασιακή κατοικία.
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CO-LAB: ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τι ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός και ο διευθύνων σύμβουλος του TUI Group
Η ίδρυση του Co-Lab στη Ρόδο, που αποτελεί το πρώτο εργαστήριο συνεργασίας για τον επωφελή πράσινο και ψηφιακό
μετασχηματισμό ολόκληρης της αλυσίδας υπηρεσιών που
συνδέονται με τον τουρισμό, ανακοινώθηκε χθες στο πλαίσιο
τηλεδιάσκεψης που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον διευθύνοντα Σύμβουλο του TUI Group, Fritz Joussen,
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με αφορμή την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη σύσταση
του Co-Lab, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «αναμένουμε
φέτος μια πολύ καλή τουριστική σεζόν από την έναρξή της»,
με τον κ. Joussen να τονίζει ότι αναμένει τον διπλασιασμό των
αφίξεων από την πλευρά του Ομίλου TUI το 2022 σε σύγκριση
με το περασμένο έτος, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες που θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα μέσω του ομίλου θα ξεπεράσουν ακόμα
και τα επίπεδα του 2019.
«Πέρυσι 1,5 εκατομμύριο πελάτες της TUI επισκέφτηκαν την
Ελλάδα» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, προσθέτοντας ότι «ήδη για φέτος πιστεύουμε ότι θα υπερβούμε τα
προ κρίσης επίπεδα. Άρα ο σχεδιασμός μας για το τρέχον έτος
αφορά 3 εκατομμύρια πελάτες της TUI στην Ελλάδα».
«Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει τα προ κρίσης επίπεδα
και θα αποτελέσει έναν από τους κερδισμένους της υγειονομικής κρίσης» σημείωσε ο Fritz Joussen, ενώ υπογράμμισε ότι τα
μέτρα προστασίας που κατάρτισε και ενεργοποίησε η Ελλάδα
κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποτέλεσαν κρίσιμο στήριγμα
για τον τουρισμό.
«Έχετε υπάρξει εξαιρετικοί στη διαχείριση της κρίσης και στη διαχείριση των πρωτοκόλλων για τους προορισμούς. Οι πελάτες
αισθάνονταν ασφαλείς, που ήταν πολύ σημαντικό γι’ αυτούς.
Πιστεύω ότι πρόκειται για μεγάλο επίτευγμα και επιτρέψτε μου
να σας ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειές σας», είπε.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος
Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης.
Κ. Μητσοτάκης: «Επιμένουμε σταθερά ότι το νέο μας
τουριστικό μοντέλο πρέπει να είναι βιώσιμο»
Μιλώντας για τον χαρακτήρα της πρωτοβουλίας στη Ρόδο, σε
συνέχεια της πρωτοβουλίας GR-eco Islands, ο πρωθυπουργός
τόνισε ότι «θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον
και επιμένουμε σταθερά ότι το νέο μας τουριστικό μοντέλο πρέπει να είναι βιώσιμο». Επεσήμανε ακόμη ότι «η πράσινη μετάβαση είναι σημαντική και σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό Ταμείο για όλα τα νησιά του Αιγαίου ώστε να μπορούν
οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι να συμμετάσχουν σε projects
τα οποία θα εστιάζουν ιδιαίτερα σε ζητήματα βιωσιμότητας».
Παράλληλα σημείωσε ότι «η επέκταση της τουριστικής σεζόν
είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες στην μακροπρόθεσμη

στρατηγική μας και πιστεύουμε ότι πολλοί από τους προορισμούς μας, συμπεριλαμβανομένης της Ρόδου, έχουν την ικανότητα να προσελκύσουν και επισκέπτες πέραν των καλοκαιρινών
μηνών».
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μητσοτάκης: «Υπάρχει ένα γενικότερο αφήγημα που υπερβαίνει τον τουρισμό. Πιστεύω πως
η Ελλάδα είναι ξεκάθαρα μια χώρα που γυρίζει σελίδα. Αφήνει
πίσω της μια δεκαετία κρίσεων και πόνου και είναι μια χώρα
που επιδιώκει πλέον να στραφεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος».
«Ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής
κυβέρνησης. Και είναι σημαντική για εμάς η επιλογή της TUI να
καταστεί η Ρόδος ο πρώτος βιώσιμος τουριστικός προορισμός
παγκοσμίως, χάρη στις εντατικές προσπάθειες που έχουμε κάνει
με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και
τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη», τόνισε ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.
«Εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά ώστε να είμαστε leaders
στον Τουρισμό. Η δουλειά αποδίδει όπως φαίνεται από τα έως
τώρα στοιχεία των προκρατήσεων και καλώς εχόντων των
πραγμάτων, το 2022 ο ελληνικός τουρισμός θα είναι πρωταγωνιστής», επισήμανε ο κ. Κικίλιας.
Απευθυνόμενος προς τον διευθύνοντα Σύμβουλο του TUI
Group, Fritz Joussen, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «βασιζόμαστε
σε εσάς ως ισχυρούς εταίρους και θέλουμε να συνεργαστούμε
με σταθερότητα και συνέπεια, για να πετύχουμε από κοινού την
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αναμένουμε καλές τιμές
από εσάς και καλές προσφορές προς τους ξενοδόχους μας».
O υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος τόνισε τη σημασία
που αποδίδει η κυβέρνηση στο ανθρώπινο δυναμικό και την
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις. Σημείωσε ότι έχουν εξασφαλισθεί σημαντικοί
κοινοτικοί και εθνικοί πόροι για προγράμματα re-skilling και upskilling εργαζομένων και επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή
στην ιδέα της συνεργασίας με τον Όμιλο TUI και στην τουριστική
επαγγελματική εκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες για επανεκπαίδευση εργαζομένων στον
τουριστικό τομέα.
«Αυτή η μεγάλη συμμαχία με έναν ηγέτη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, όπως ο Όμιλος TUI, πιστεύω ότι ξεπερνά τα
στενά όρια της κοινής μας αφοσίωσης σε αυτό το εγχείρημα.
Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τη Ρόδο, την Περιφέρειά μας
και την Ελλάδα», τόνισε από την πλευρά του ο περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.
«Δουλεύουμε λοιπόν για τα επόμενα χρόνια, για την επόμενη
δεκαετία καθώς η βιωσιμότητα είναι το απαραίτητο στοιχείο
που θα μας βοηθήσει να πάμε ακόμα πιο μακριά. Ένα νησί

2,5 εκατομμυρίων αφίξεων το χρόνο μπορεί να πετύχει πολλά
περισσότερα μέσα από την κοινή προσπάθεια των πολιτών,
του Δήμου και των επαγγελματιών» υπογράμμισε, για όσα
κινητοποιεί το έργο στη Ρόδο, ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης
Καμπουράκης.
Η ταυτότητα του πρώτου Co-Lab στη Ρόδο
Η συμφωνία για την ίδρυση του πρώτου εργαστηρίου συνεργασίας Co-Lab αφορά την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων που θα διασφαλίσουν τον βιώσιμο τουρισμό. Ανακοινώθηκε σήμερα από τον Όμιλο TUI και την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, σε τηλεδιάσκεψη με το Μέγαρο Μαξίμου, με τη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Όμιλος TUI
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ταξιδιωτικών
υπηρεσιών παγκοσμίως.
Το καινοτόμο Co-Lab θα συσταθεί στη Ρόδο, με στόχο να συμβάλλει στη μετατροπή του νησιού σε υπόδειγμα πράσινου και
ψηφιακού μετασχηματισμού που θα αφορά ολόκληρη την
αλυσίδα υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης: από τα ξενοδοχεία
και τα μέσα μεταφοράς έως τα μουσεία και τους χώρους ψυχαγωγίας.
Με τον τρόπο αυτό, το Νησί των Ιπποτών θα προσφέρει έναν
απτό οδικό χάρτη που θα μπορούν να υιοθετήσουν τουριστικοί
προορισμοί σε όλο τον κόσμο. Το νέο εργαστήριο θα αναζητήσει εφαρμόσιμες απαντήσεις σε σοβαρές προκλήσεις του 21ου
αιώνα, όπως η μείωση του αντίκτυπου του τουρισμού στο
περιβάλλον, αλλά με οφέλη για την ανάπτυξη των τοπικών
οικονομικών και για την αγορά εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς.
Πυξίδα για τη δράση του Co-Lab θα είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το Co-Lab θα αποτελέσει παράλληλα κόμβο για τη συστηματική
συνεργασία ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία σε κάθε στάδιο της όλης
διαδικασίας, ώστε οι λύσεις που θα υλοποιηθούν να έχουν
ευρεία στήριξη, θα καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού και να
αποτελούν προϊόν σοβαρής διαβούλευσης όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.
«Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι στα Ηνωμένα Έθνη
όταν μιλάμε για βιωσιμότητα, δεν μιλάμε μόνο για περιβαλλοντική, οικολογική βιωσιμότητα. Αλλά και στην κοινωνική και
οικονομική βιωσιμότητα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
«Χωρίς βιωσιμότητα στην οικονομία και την κοινωνία, δεν θα
επιτευχθεί βιωσιμότητα στο πεδίο του περιβάλλοντος. Εάν οι
πολίτες δεν γνωρίζουν πώς θα έχουν μερίδιο στον παγκόσμιο
πλούτο, πώς θα εξασφαλίσουν τα προς το ζην για τα παιδιά
τους, πώς θα έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα δεν θα μεριμνήσουν για το περιβάλλον», σημείωσε ο κ. Joussen.
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΥΞΗΣΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
Ο ήχος από το μήνυμα στο κινητό, τραβάει την προσοχή. Η
ανάγνωση στο messenger, αυθόρμητη, σχεδόν ενστικτώδης.
Ο αποστολέας, (υποτιθέμενο) διευθυντικό στέλεχος μεγάλης
πολυεθνικής εταιρείας, ρωτάει: «Εσύ είσαι στο βίντεο»;. Ακολουθεί ένας σύνδεσμος (link)... Όχι δεν πρόκειται για ένα απλό
μήνυμα, ούτε τελικά είσαι εσύ στο βίντεο του link, αλλά πρόκειται για έναν διαδικτυακό ιό, που κυκλοφορεί την τελευταία
δεκαετία και με ένα απλό «κλικ» ενεργοποιείται, με αποδέκτες,
καθημερινά, χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες, χρήστες του
διαδικτύου. Ο συγκεκριμένος ιός σίγουρα δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Κρυπτονομίσματα (bitcoin), phishing,
pharming, ransomware, ερωτικές απάτες και πάσης φύσεως
διαδικτυακοί ιοί, οδηγούν σε ηλεκτρονικές απάτες.
Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν τη σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου, που καλούνται να
γνωρίζουν οι πολίτες, για να μην πέσουν θύματά της, στην
καθημερινότητά τους.
Ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (ΥΔΗΕΒΕ) Γεώργιος Αποστολίδης περιέγραψε στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τέτοιου είδους
μηνύματα, υποδεικνύοντας τους τρόπους με τους οποίους οι
χρήστες μπορούν να προστατευθούν και να αποφύγουν τις
προσπάθειες ηλεκτρονικής εξαπάτησής τους από επιτήδειους.
Οι ηλεκτρονικές απάτες έχουν εξελιχθεί- Οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, το 28% των θυμάτων
«Οι απάτες πλέον είναι πιο εξελιγμένες και οι δράστες περισσότερο καταρτισμένοι τόσο σε τεχνικά όσο και σε οικονομικά
ζητήματα», υπογράμμισε ο κ. Αποστολίδης και διευκρίνισε
πως «η ισχυρή παρουσία των κρυπτονομισμάτων ως μέσο
τέλεσης παραβατικών πράξεων, καταδεικνύει την πολυπλοκότητα εξιχνίασης υποθέσεων απατών, δεδομένου ότι η χρήση μηχανισμών ανάμειξης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων
(τα λεγόμενα mixing services ή tumblers), οδηγεί στην απόκρυψη της ροής του χρήματος και δυσκολεύει σημαντικά την
ταυτοποίηση του τελικού αποδέκτη. Οι απάτες, σε συνδυασμό
με τη χρήση κρυπτονομισμάτων για την τέλεσή τους, απαιτούν ερευνητές με ειδικές γνώσεις για τη διαλεύκανσή τους. Η
περιουσιακή ζημία για τους πολίτες της χώρας μας αποτιμάται
ετησίως σε ποσά που κυμαίνονται από 9 έως 40 εκατομμύρια
ευρώ».
Αναφερόμενος στις ηλικίες των θυμάτων, είπε ότι «όλοι πρέπει πλέον να είναι υποψιασμένοι, ειδικά οι πολίτες σε μεγαλύτερη ηλικία. Το 28% των ατόμων που έχουν εξαπατηθεί είναι
ηλικίας άνω των 60 ετών, που δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί
το διαδίκτυο. Παράλληλα, στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA), ο όγκος
των ηλεκτρονικών παραγγελιών, εν μέσω πανδημίας, και συγκεκριμένα για τον Δεκέμβριο του 2020 ξεπέρασε τις 800.000

ανά ημέρα. Το ηλεκτρονικό Εμπόριο, το οποίο υπό κανονικές
συνθήκες αποτελεί το 17% της κίνησης, σήμερα φτάνει το
83% του συνολικού όγκου αγορών και αυτό συντελεί και
στην αύξηση των ηλεκτρονικών απατών».
Διαδικτυακές
απάτες:
κρυπτονομίσματα,
ransomware, pharming, phishing και ρομαντικές
απάτες
Ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα Γεώργιος Αποστολίδης, αναφερόμενος στις πιο δημοφιλείς απάτες, εξήγησε: «Οι απάτες
επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα (bitcoin) και οι περιπτώσεις «ransomware», που είναι οι επιθέσεις στα λογισμικά,
είναι διαδεδομένες και έχουν εξελιχθεί. Ανοίγουμε μια σελίδα, που υπάρχει ένας ιός και όταν την ανοίγουμε, κλειδώνει
ουσιαστικά τα αρχεία και αποκρυπτογραφεί όλα τα στοιχεία
του υπολογιστή μας, διότι μας αναφέρει ότι υποτίθεται πως
μπήκαμε σε σελίδα πορνογραφικού περιεχομένου. Οι δράστες, παριστάνουν την αστυνομία και ζητούν για να ξεκλειδώσουμε τα αρχεία μας, να πληρώσουμε κάποια χρήματα σε
κρυπτονομίσματα. Αυτή είναι μια περίπτωση από τις πολλές,
«ransomware». Βέβαια, η Ελληνική Αστυνομία δεν υπάρχει
περίπτωση να ζητήσει ποτέ bitcoin κι αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες» (για περισσότερες οδηγίες:
http://www.astynomia.gr/images/stories/2012/prokirikseis2012/Odigies_Ransomware.pdf).
Στις περιπτώσεις «pharming», ο κ. Αποστολίδης εξηγεί πως
στέλνουν email υποτίθεται από κάποια τράπεζα, στο οποίο
υπάρχει κάποιο link που μεταφέρει τον χρήστη σε ένα περιβάλλον πανομοιότυπο με αυτό της τράπεζας και εκεί του ζητούν τους προσωπικούς του κωδικούς. Αν τους δώσουμε, οι
επίδοξοι απατεώνες μπορούν να μπουν στους λογαριασμούς
μας και να πάρουν τα χρήματα μας. Ποτέ οι τράπεζες, όπως
λέει, δεν ζητούν τους κωδικούς μας με αυτό τον τρόπο.
Ο όρος «phishing», διευκρινίζει ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα,
αναφέρεται και στα απατηλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σκοπό έχουν να εξαπατηθούν οι παραλήπτες
τους και να γνωστοποιήσουν στους απατεώνες, προσωπικές
και οικονομικές τους πληροφορίες ή κωδικούς ασφαλείας.
Περιγράφοντας πώς λειτουργεί το phishing, ανάφερε ότι
«αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να
μοιάζουν πάρα πολύ με τα μηνύματα που στέλνουν στους
πελάτες τους οι τράπεζες. Αντιγράφουν το λογότυπο, τα
χαρακτηριστικά και το ύφος των πραγματικών μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάνουν χρήση ορολογίας που
δίνει την αίσθηση του κατεπείγοντος. Ζητούν να κατεβάσετε
στη συσκευή σας ένα επισυναπτόμενο αρχείο ή να κάνετε κλικ
σε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link)».
Υπογράμμισε δε, πως υπάρχουν και οι ρομαντικές, ερωτικές
απάτες που είναι από τις πιο δαπανηρές μορφές απάτες. Εμ-

φανίζεται κάποιος όμορφος άνδρας ή κοπέλα, συχνά επικαλούνται ότι είναι -για παράδειγμα-στρατιωτικοί στον πόλεμο
του Ιράκ ή επιχειρηματίες και ότι θέλουν να μεταφέρουν
στην Ελλάδα τα χρήματα που έχουν κερδίσει. Κερδίζουν την
εμπιστοσύνη μας, μας «πουλάνε» αγάπη και έρωτα και στη
συνέχεια μας λένε ότι για να αποδεσμευτεί το ποσό, πρέπει να
πληρωθούν κάποιοι φόροι από εμάς, χρήματα που υποτίθεται θα μας επιστρέψουν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
τους πιστέψουμε.
Πώς μπορούμε, όμως, να προφυλαχθούμε από όλες αυτές τις
ηλεκτρονικές απειλές; Ακολουθούν κάποιες σημαντικές συμβουλές από την ΥΔΗΕΒΕ:
* Διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο, περιλαμβανομένου
του φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser), του αντιικού προγραμμάτος (antivirus) και του λειτουργικού συστήματος.
* Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «τράπεζας» σας ζητά ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. τον κωδικό πρόσβασης του τραπεζικού σας
λογαριασμού μέσω internet banking).
* Ελέγξτε προσεκτικά το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: συγκρίνετε τη διεύθυνση με τα προηγούμενα πραγματικά
μηνύματα από την τράπεζα συνεργασίας σας. Ελέγξτε για ορθογραφικά λάθη και λάθη γραμματικής ή σύνταξης.
* Μην απαντάτε σε ύποπτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίθετα προωθήστε το στην τράπεζα συνεργασίας
σας, πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική της διεύθυνση μόνοι
σας.
* Μην κάνετε απευθείας «κλικ» στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
(link) και μην πραγματοποιείτε λήψη (download) του επισυναπτόμενου αρχείου, αντίθετα πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού συνδέσμου στον φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser) που χρησιμοποιείτε.
* Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, ελέγξτε την ιστοσελίδα ή τηλεφωνήστε στην τράπεζα συνεργασίας σας.
Τα απατηλά μηνύματα μοιάζουν νόμιμα
Ο κ. Αποστολίδης τόνισε πως «οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, βασίζονται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι και βιαστικοί, ενώ τα απατηλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μοιάζουν να είναι νόμιμα». Όπως
ανέφερε, «τα τελευταία δύο χρόνια εν μέσω πανδημίας, οι
ηλεκτρονικές απάτες έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση.
Συγκεκριμένα το 2020 είχαμε 6019 νέες υποθέσεις και το 2021
η διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ασχολήθηκε
με 7328 υποθέσεις με αύξηση 21,75% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Συνέχεια στη σελ 13
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΥΞΗΣΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
Συνέχεια από σελ 12
Οι απάτες μέσω διαδικτύου το 2021, σε σχέση με το 2020 σημείωσαν αύξηση 27%, ενώ μόνο στη Βόρεια Ελλάδα από 241
αυξήθηκαν στις 360».
Τα συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
μοιάζουν πάρα πολύ με τα μηνύματα που στέλνουν στους
πελάτες τους οι τράπεζες, αντιγράφουν το λογότυπο, τα
χαρακτηριστικά και το ύφος των πραγματικών μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνουν χρήση ορολογίας που
δίνει την αίσθηση του κατεπείγοντος και συνήθως ζητούν να
κατεβάσετε στη συσκευή σας ένα επισυναπτόμενο αρχείο ή να
κάνετε κλικ σε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link).
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης πέσει θύμα διαδικτυακής
απάτης σε εμπορική συναλλαγή, πρέπει άμεσα να το αναφέρει
στην τράπεζά του, εάν το προϊόν πληρώθηκε με πιστωτική,
χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα. Ίσως να έχει το δικαίωμα
επιστροφής των χρημάτων. Δεδομένου ότι η απάτη είναι κατ’
έγκληση διωκόμενο αδίκημα, θα πρέπει επίσης να προσφύγει
στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του, αστυνομική ή
εισαγγελική αρχή, προκειμένου να καταγγείλει σχετικά, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Τι πρέπει να κάνουμε για ασφαλείς online συναλλαγές
Σύμφωνα με την ΥΔΗΕΒΕ, για ασφαλείς οnline συναλλαγές θα
πρέπει να πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς πριν προβούμε
σε οποιαδήποτε συναλλαγή, να αγοράζουμε από αξιόπιστες
πηγές. Σημαντικό είναι να ελέγχουμε τις επαναλαμβανόμενες
χρεώσεις και να αποφεύγουμε την αποθήκευση των στοιχείων πληρωμής. Βεβαιωνόμαστε για την ασφαλή διαδικασία
μεταφοράς δεδομένων. Αναζητούμε το σύμβολο του λουκέτου στη γραμμή URL και τη χρήση των πρωτοκόλλων HTTPS
και SSL κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο και αποφεύγουμε
διαδικτυακές αγορές σε ιστοσελίδες που δεν χρησιμοποιούν
πλήρη αυθεντικοποίηση (Verified by Visa/Mastercard Secure
Code).
Επίσης θα πρέπει να αποθηκεύουμε πάντα όλα τα παραστατικά (έγγραφα) που σχετίζονται με διαδικτυακές αγορές και
όταν αγοράζουμε μέσω διαδικτύου από ιδιώτη, να μην στέλνουμε χρήματα προκαταβολικά στον πωλητή. Δεν στέλνουμε
χρήματα σε κάποιον που δε γνωρίζουμε και προστατεύουμε
τις κάρτες μας, όπως θα προστατεύαμε τα μετρητά μας. Δεν
αποκαλύπτουμε το PIN μας σε κανέναν ειδικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Καλό είναι να έχουμε εγκατεστημένο στον υπολογιστή κάποιο πρόγραμμα προστασίας

από ιούς (antivirus και αποφεύγουμε να κάνουμε τις αγορές
μέσω κοινόχρηστων υπολογιστών.
Είναι γνωστό πως τις περισσότερες φορές για να πραγματοποιήσουμε μια αγορά ή συναλλαγή σε κάποιο ηλεκτρονικό
κατάστημα, το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό και να επιλέξουμε κωδικό πρόσβασης (password). Για να μπορούμε να προστατευθούμε
θα πρέπει να δημιουργούμε ισχυρό κωδικό πρόσβασης, τον
οποίο πρέπει να αλλάζουμε τακτικά. Δε χρησιμοποιούμε το
ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό σε διαφορετικές υπηρεσίες του
Διαδικτύου, ώστε αν κάποιος παραβιάσει τον κωδικό μας σε
μία υπηρεσία, να μην έχει πρόσβαση παντού. Τα ονόματα, οι
ημερομηνίες γέννησης και οι αριθμοί τηλεφώνου μπορεί να
φαίνονται ως η κατάλληλη λύση για να θυμόμαστε τους κωδικούς μας αλλά δεν είναι ασφαλή γι’ αυτό χρησιμοποιούμε
συνδυασμό λέξεων, αριθμών και συμβόλων ή και ολόκληρες
φράσεις. Τέλος
θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όταν συναντάμε «μεγάλες» προσφορές που λήγουν άμεσα, καθώς συνήθως
κρύβουν παγίδες. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δίνουμε εάν υπάρχει ασυνταξία ή ορθογραφικά λάθη στην
ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

OBRELA SECURITY INDUSTRIES: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η μεγαλύτερη εταιρία κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα και μία
από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως δημιουργείται με
την εξαγορά της Encode από την Obrela Security Industries,
κορυφαίου πάροχου υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων
ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο,
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως ανακοινώθηκε σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου χθες,
στις 30/12/2021 απέκτησε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Encode που επίσης δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η εξαγορά καθιστά
την Obrela τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα και έναν από τους σημαντικότερους
παρόχους Managed Detection and Response (MDR) υπηρεσιών παγκοσμίως.
H απόκτηση της Encode δημιουργεί ένα νέο δυναμικό σχήμα
με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, ενοποιημένο κύκλο εργασιών 18 εκατ. ευρώ, φυσική παρουσία σε πέντε χώρες, υψηλή
τεχνογνωσία, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό 180 ατόμων καθώς και διευρυμένο διεθνές πελατολόγιο. Η επερχόμενη ενοποίηση των δύο εταιρειών αναμένεται να αλλάξει το τοπίο της
κυβερνοασφάλειας και καθιστά το ενοποιημένο σχήμα φορέα
παγκόσμιας καινοτομίας, ικανό να διεκδικήσει νέα, μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, αποδίδοντας σημαντικές υπεραξίες για
τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους.
Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Obrela Security
Industries Γιώργος Πατσής, επισήμανε ότι η απόκτηση της

Encode αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Obrela και τον
κλάδο της κυβερνοασφάλειας γενικότερα. Το μέλλον του
κλάδου απαιτεί τη συνένωση δυνάμεων και επιχειρησιακών
συνεργειών για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, σε ένα έντονα
ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο, ψηφιακό περιβάλλον,
το οποίο εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Μαζί είμαστε
σε θέση να υποστηρίξουμε ακόμη πιο δυναμικά και εστιασμένα την κοινή μας αποστολή που δεν είναι άλλη από τη
διασφάλιση της ανεμπόδιστης λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών και την αποτελεσματική
προστασία τους από κυβερνοαπειλές σε πραγματικό χρόνο,
πρόσθεσε. Επιδιώκουμε τη σταδιακή και ομαλή συνένωση
των εταιρειών προς όφελος των πελατών, επενδυτών αλλά
και των ανθρώπων των εταιρειών. Στόχος μας είναι όχι μόνο
να διατηρήσουμε αλλά να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, ακολουθώντας τη διεθνή επεκτατική στρατηγική μας
και δημιουργώντας 50 νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας το
2022, ανέφερε επίσης.
Τα ιδρυτικά στελέχη της Obrela, αλλά και οι βασικοί της μέτοχοι, η EOS Capital Partners και το LATSCO Family Office,
δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις εξαιρετικές προοπτικές που
προσφέρει η νέα συμφωνία, ενώ έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ενοποιημένου σχήματος και τις μελλοντικές του κινήσεις στη διεθνή αγορά.
Από την πλευρά του ο Απόστολος Ταμβακάκης, επικεφαλής

της EOS Capital Partners, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς
που η επένδυσή μας στην Obrela, μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στη χώρα μας, με σημαντική διεθνή παρουσία, εξελίσσεται δυναμικά. Η εξαγορά της Encode γίνεται
την κατάλληλη στιγμή, καθώς η πανδημία, επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και κυβερνήσεων
και ανέδειξε την ανάγκη της κυβερνοασφάλειας. Επιδιώκουμε
να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή πορεία
της Obrela και κατ’ επέκταση να συμβάλουμε δυναμικά στο
χώρο της κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο».
Ο Νίκος Βουτυχτής, Chief Investment Officer του LATSCO
Family Office στην Ελλάδα, δήλωσε: «Επενδύοντας πρόσφατα
στην Obrela, γνωρίζαμε καλά ότι ο κλάδος της κυβερνοασφάλειας διεθνώς βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και αναδιαμόρφωση με την ενοποίηση εταιρειών του χώρου να αποτελεί
μια προφανή αλλά και επιδιωκόμενη εξέλιξη. Η ενσωμάτωση
της Encode στην Obrela υπηρετεί αυτή τη στρατηγική και
εξασφαλίζει για το ενοποιημένο σχήμα σημαντικές οικονομίες
κλίμακας και συμπληρωματικότητα στην παροχή υπηρεσιών
κυβερνοασφάλειας, ικανό μέγεθος ώστε να δημιουργεί στους
πελάτες της ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Tαυτόχρονα γίνεται
ο προτιμητέος εργοδότης που μπορεί να προσελκύσει ταλαντούχους επαγγελματίες του χώρου».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΕΡΕΒΗΣΑΝ ΤΑ 15 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
Με επιτόκιο 1,8% η χώρα δανείστηκε 3 δισ. ευρώ από την έκδοση του 10ετούς ομολόγου, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε
νωρίς χθες το απόγευμα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της πρώτης δημοπρασίας ομολόγων του 2022, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ικανοποιητικό το επιτόκιο, αν ληφθεί υπόψιν
η τρέχουσα διεθνής συγκυρία».
«Παρά τη δύσκολη αυτή συγκυρία, η Ελλάδα δανείστηκε σήμερα με κόστος κάτω από το μισό έναντι της αντίστοιχης έκδοσης
του Μαρτίου του 2019, όταν το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο
3,9%.
Ενώ, και το περιθώριο επιτοκίου, το spread, του ελληνικού ομολόγου έναντι του γερμανικού έχει συρρικνωθεί σημαντικά, τόσο
σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα όσο και με τα επίπεδα
των αρχών του 2019.
Συνεπώς, η χώρα μας, συνεχίζοντας την -αποδεδειγμένα - επι-

τυχημένη εκδοτική στρατηγική και την αποτελεσματική οικονομική πολιτική των τελευταίων 2,5 ετών, καταφέρνει, μέσα σε
ένα διεθνές περιβάλλον έντονης ρευστότητας, να κινείται αταλάντευτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, στην κανονικότητα
κλασικού εκδότη-χώρας της Ευρωζώνης, «κλειδώνοντας» το
κόστος δανεισμού τής δεκαετίας σε χαμηλά επίπεδα» αναφέρει
σε ανακοίνωση του ο υπουργός Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου
δεκαετούς ομολόγου, εν μέσω δύσκολης διεθνούς συγκυρίας,
έκλεισε με ισχυρή ζήτηση που ξεπέρασε τα 15 δισ. ευρώ, με το
ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο του νέου ελληνικού ομολόγου διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες βάσης συν το mid swap, δηλαδή στο
1,89%, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε στις 140 μονάδες βάσης
συν το mid swap, δηλαδή γύρω στο 1,82%.
Για φέτος, ο ΟΔΔΗΧ αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση

νέων ομολόγων ύψους 12 δισ. ευρώ, τουλάχιστον, έναντι 14
δισ. ευρώ το 2021. Παρόλο που η χώρα αντιμετωπίζει περιορισμένες ανάγκες για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους
το 2022 και το Δημόσιο διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα περίπου 35
δισ. ευρώ, ο ΟΔΔΗΧ επιδιώκει με τις νέες εκδόσεις ομολόγων να
καταδείξει την ευχέρεια του Ελληνικού Δημοσίου να δανείζεται
από τις αγορές με ανταγωνιστικούς όρους.
Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα
επιδιώξει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερα στο πρώτο
τρίμηνο του έτους, μέχρι να λήξει δηλαδή το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της «πανδημίας» που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Για μετά τον Μάρτιο η ΕΚΤ έχει δεσμευτεί ότι
θα συνεχίζει ν΄ αγοράζει με ευελιξία ελληνικά ομόλογα προκειμένου να βοηθήσει τη χώρα και να αποφευχθεί ένα «σοκ» στα
αγορές.

ΤτΕ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2021 ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ
Mικρότερο έλλειμμα σε ταμειακή βάση κατέγραψε ο προϋπολογισμός τη χρονιά που μας πέρασε, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλλάδος, το έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης περιορίστηκε το 2021 στα 15,8 δισ.
ευρώ, έναντι 24,1 δισ. ευρώ το 2020.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογι-

σμού διαμορφώθηκαν σε 47, 614 δισ. ευρώ, από 42.327 δισ.
ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές
διαμορφώθηκαν σε 64,283 δισ.ευρώ από 62,936 δισ. ευρώ την
περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.
Το πρωτογενές έλλειμμα περιορίστηκε στα 9,8 δισ. ευρώ έναντι

17,8 δισ. ευρώ το 2020.
Τέλος το ποσό των τόκων με τους οποίους επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους διαμορφώθηκε στα 6,024 δισ. ευρώ έναντι 6,3 δισ. ευρώ το 2020.

ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ O2 HUB
Το O2 Hub, ένα νέο πρωτοποριακό Open Data & Open API Hub
των θυγατρικών και συμμετοχών του Υπερταμείου, παρουσίασαν ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου
Στέφανος Γιουρέλης, και η Chief Technology Officer Αφροδίτη
Σεβαστή.
Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, pρόκειται για ένα καθοριστικής σημασίας βήμα του Υπερταμείου στην πορεία της ψηφιακής μετάβασης, που παρέχει πρόσβαση σε επιλεγμένα σύνολα ανοικτών
δεδομένων των θυγατρικών του, σε θεματικές όπως η ύδρευση
και αποχέτευση, οι μεταφορές και τα ταχυδρομεία, η διανομή
τροφίμων, αλλά και σε άλλους τομείς που συμπεριλαμβάνονται
στις δραστηριότητές του. Με αυτήν την ενέργεια αξιοποιείται
ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό κομμάτι του Υπερταμείου,
όπως είναι τα ανοικτά δεδομένα των θυγατρικών του, για να
παραχθεί αξία τόσο προς όφελος της κοινωνίας, όσο και προς
όφελος της οικονομίας, αλλά και του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τη μελέτη για τον οικονομικό αντίκτυπο των
ανοικτών δεδομένων που εξέδωσε το 2020 το European Data
Portal, η εξοικονόμηση χρόνου στις μετακινήσεις, η πιο έγκαιρη
παροχή πρώτων βοηθειών, η αύξηση στις θέσεις εργασίας, τα
νέα επιχειρηματικά μοντέλα και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι
κάποια από αυτά τα σημαντικά οφέλη, σε ένα περιβάλλον όπου

η τάση μεγέθους της αγοράς ανοιχτών δεδομένων στην Ευρώπη δείχνει να είναι περισσότερα από 200 δισ. ευρώ έως το 2025.
Έως σήμερα, στο O2 Hub υπάρχουν διαθέσιμα 41 σύνολα δεδομένων από 7 θυγατρικές εταιρείες, σε 10 θεματικές περιοχές.
Ο επισκέπτης του κόμβου μπορεί να βρει δεδομένα των αστικών
συγκοινωνιών (Συγκοινωνίες Αθηνών), της παραγωγής και
κατανάλωσης πόσιμου νερού (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), της διακίνησης
αλιευμάτων, οπωρολαχανικών και κρεάτων (ΟΚΑΑ, ΚΑΘ),
δεδομένα ταχυδρομικών υπηρεσιών (εισαγωγές-εξαγωγές
ταχυδρομικών αντικειμένων) (ΕΛΤΑ) και πολλά ακόμη χρήσιμα
στοιχεία.
Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί την έναρξη μιας σειράς πρωτοβουλιών του Υπερταμείου και των θυγατρικών του, με σκοπό
την ανταλλαγή γνώσης μέσω ανοιχτών δεδομένων, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση της διαφάνειας και της καινοτομίας και αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για τους τομείς της έρευνας και των νεοφυών
επιχειρήσεων. Μέσω της διάθεσης δεδομένων των δημοσίων
επιχειρήσεων, το Υπερταμείο φροντίζει να εξασφαλίσει σε πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, start up επιχειρήσεις, δημόσιους
και ιδιωτικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να αντλούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν νέες

υπηρεσίες, πάντα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Στόχος είναι η διαρκής αναβάθμιση του Hub και ο εμπλουτισμός του με περισσότερα σύνολα δεδομένων από το σύνολο
των θυγατρικών και συμμετοχών του, εξασφαλίζοντας έτσι τη
χρηστική βιωσιμότητά του. Παράλληλα, επενδύει στην ανάπτυξη αυτοματισμών για την επικαιροποίηση των δεδομένων και
δημιουργεί την απαραίτητη κουλτούρα ανοικτών δεδομένων
σε όλο τον όμιλο με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των θυγατρικών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και για
την περαιτέρω αξιοποίηση του Hub ως σημείου αναφοράς στο
ευρύτερο οικοσύστημα.
Σε δήλωσή του, ο κ. Γιουρέλης επισήμανε: «Είναι η πρώτη φορά
για την Ελλάδα που οι δημόσιες επιχειρήσεις συνεργάζονται για
να παρέχουν από κοινού δεδομένα σε κλίμακα μέσω ανοιχτών
προγραμματιστικών διεπαφών». Παράλληλα, τόνισε ότι «με την
υλοποίηση του Hub ενισχύουμε την τεχνογνωσία των θυγατρικών μας για την ένταξή τους στην οικονομία των δεδομένων.
Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα με άλλους
εθνικούς και διεθνείς κόμβους δεδομένων και αναδεικνύουμε
την περιουσία των δεδομένων του ομίλου, ενώ συντασσόμαστε με την ευρύτερη εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τα
ανοιχτά δεδομένα».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ, ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ, ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ 2020
Τι είπε ο υπουργός Οικονομικών για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων
«Μετά από, σχεδόν, δύο χρόνια απαιτητικού «αγώνα» με
την πανδημία και τις πολυσύνθετες, πολυπαραγοντικές επιδράσεις της στην κοινωνία και την οικονομία, καταφέραμε
να καλύψουμε, εν πολλοίς, τις απώλειες του 2020, δημιουργώντας ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις προκειμένου η
χώρα μας να εισέλθει σε τροχιά ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας στην παρουσίαση της έρευνας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με θέμα: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας
Covid-19 στην επιχειρηματική συνέχεια και ανθεκτικότητα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Ο κρίσιμος ρόλος της
τεχνολογίας».
Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ελήφθησαν πρωτοφανή σε
ύψος και εύρος μέτρα, με το πακέτο μέτρων συνολικού
ύψους 43,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2022 να είναι
το 4ο μεγαλύτερο παγκοσμίως, ενώ παράλληλα, σημαντικά
ποσά έχουν κατευθυνθεί, την ίδια περίοδο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής και ενεργειακής
κρίσης.
Ουσιαστικά απλώθηκε, όπως είπε ο ίδιος, ένα ευρύ «δίχτυ»
προστασίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, βοηθώντας
τις επιχειρήσεις - και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες - να παραμείνουν «ζωντανές» ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν νέα μέτρα στήριξης, για τον Ιανουάριο 2022.
«Αποδεικνύοντας ότι βρισκόμαστε σε εγρήγορση, αντιδρούμε άμεσα στις πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν,
και παρεμβαίνουμε με σύνεση και αποφασιστικότητα» σημείωσε ο ίδιος.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σταϊκούρας συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι όλα τα μέτρα συνέβαλαν ουσιαστικά,
προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντέξουν και ταυτόχρονα
να επανεκκινήσουν από την καλύτερη δυνατή αφετηρία.
«Και τα κατάφεραν, όπως αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών τους, ο οποίος επέστρεψε ή και υπερέβη σε κάποιες
περιπτώσεις τα επίπεδα του 2019, και στους βελτιωμένους
οικονομικούς δείκτες της μεταποίησης και της βιομηχανικής
παραγωγής».
Πως θα αντιμετωπιστούν τα χαμηλά επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Παράλληλα ο υπουργός σημείωσε ότι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις ανέλαβαν δράση κατά τη διάρκεια της κρίσης,
καθώς η ίδια η πανδημία επιτάχυνε την υιοθέτηση νέων
τεχνολογικών εργαλείων. «Είναι πλέον σαφές ότι η ψηφιακή ωριμότητα λειτούργησε ως ανάχωμα στις συνέπειες της

πανδημίας» κατέληξε ο υπουργός προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη υιοθετήσει ψηφιακά εργαλεία πριν
από την έναρξη της πανδημίας, κατάφεραν να ανακάμψουν
πιο εύκολα και σε μεγαλύτερο βαθμό ενώ σύμφωνα με τα
ευρήματα της έρευνας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τις τεχνολογικές εξελίξεις ότι το 85% αυτών των επιχειρήσεων, υιοθετεί ή/και προκαλεί τις τεχνολογικές εξελίξεις
του κλάδου τους. «Εντούτοις, και παρά τα προφανή οφέλη
της υιοθέτησης των σύγχρονων τεχνολογιών, η έρευνα
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας,
στοιχείο που αποτελεί εύρημα και άλλων μελετών. Για την
επίλυση αυτού του προβλήματος, η κυβέρνηση, από την
αρχή της θητείας της, προωθεί, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και
της οικονομίας, συμβάλλοντας άμεσα ή έμμεσα στην προώθηση της ψηφιοποίησης και των ίδιων των επιχειρήσεων»
είπε ο υπουργός.
Ενδεικτικά ανέφερε, ορισμένα από τα βασικά επιτεύγματα
ψηφιακής διακυβέρνησης στο πεδίο αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):
- Δημιουργήθηκαν πρόσθετες πλατφόρμες ειδικά για την
υλοποίηση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως η πλατφόρμα «myBusinessSupport» για τους
δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού κτλ.
- Προωθήθηκε η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία για τις επιχειρήσεις, με τη δημιουργία και έναρξη
λειτουργίας της πλατφόρμας «myData» της ΑΑΔΕ, για την
ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
- Επεκτάθηκε η χρήση διασυνδεδεμένων online ταμειακών
μηχανών.
- Παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση
ηλεκτρονικών συναλλαγών.
- Προωθείται η ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών
και τελωνειακών υπηρεσιών της χώρας.
- Αναβαθμίστηκε το Taxisnet.
- Υλοποιήθηκαν τα προγράμματα στήριξης δανειοληπτών
που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, «ΓΕΦΥΡΑ» Ι και
ΙΙ, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
- Λειτουργεί ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης
Οφειλών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για τη διευθέτηση
όλων των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς
Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες και δια-

χειριστές δανείων.
- Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται δαπάνες των περισσότερων φορέων του Δημοσίου με e-δικαιολογητικά, χάρη
στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών
Δαπανών».
- Εκδίδονται ηλεκτρονικά τιμολόγια από τα πληροφοριακά
συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις με
νέες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, επιτυγχάνοντας μείωση
στη διακίνηση πλαστών παραστατικών, περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της αποπληρωμής των ηλεκτρονικών τιμολογίων για Δημόσιες Συμβάσεις και ενιαίες προδιαγραφές ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων.
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ο ίδιος, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία
για τον ουσιαστικό τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, οι
δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο περιλαμβάνει
διακριτό πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και
η χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων από το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 12,7 δισ.
ευρώ. Οι συγκεκριμένοι πόροι, κατέληξε ο υπουργός, θα
κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων
για ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στον χαιρετισμό
του στην ίδια εκδήλωση αναφέρθηκε στη μεθοδική δράση
της Αρχής ώστε το σύνολο των υπηρεσιών της να υλοποιείται ψηφιακά σε όλα τα στάδια και με τις ίδιες πρακτικές ανά
περιφερειακή μονάδα «καθώς, ακόμη, υπάρχουν αποκλίσεις κι αυτό πρέπει να σταματήσει» όπως σημείωσε. Το τρίπτυχο ψηφιοποίηση - απλοποίηση - τυποποίηση βρίσκεται
στη βάση της αναμόρφωσης της ΑΑΔΕ ώστε να εξυπηρετείται άμεσα ο πολίτης από την οθόνη του υπολογιστή του.
Ο διοικητής ανέφερε ορισμένα νούμερα ενδεικτικά για
την ψηφιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων. Μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας my DATA έχουν εξυπηρετηθεί
580.000 αυτόματες επαφές ενώ περίπου 160.000 έχουν
εγγραφεί στην εφαρμογή ηλεκτρονικό τιμολόγιο και πραγματοποιούνται πάνω από 60.000 ηλεκτρονικές επισκέψεις
ΜμΕ κάθε μέρα ενώ ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται. Ο
ίδιος πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα, για το σύνολο των ΔΟΥ,
θα προγραμματίζονται ψηφιακά τα ραντεβού ενώ μέσω
της πλατφόρμας για τη μεταβίβαση ακινήτων πραγματοποιήθηκαν 95.000 δηλώσεις, δηλαδή πραγματοποιήθηκαν
περισσότερες από 200.000 επισκέψεις.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΞΑΝΘΗ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ
Ανησυχία για το μέλλον των υπόλοιπων κτισμάτων βιομηχανικής κληρονομιάς
Προβληματισμός επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, την επομένη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε
στην καπνοθήκη, στη συμβολή των οδών Αναξάρχου και
Καπναποθηκών, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή
του εντυπωσιακού βιομηχανικού κτίσματος του 19ου αιώνα,
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που έσπευσε στο σημείο, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε
έξω από το κτίριο καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχε
σοβαρός κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενα κτίσματα.
Αρχικά, στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν εννέα
οχήματα με είκοσι πυροσβέστες, στη συνέχεια όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, φτάνοντας συνολικά τα 16
οχήματα και τους 30 πυροσβέστες από όλη την περιοχή, ενώ
σημαντική ήταν η συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων
του δήμου Ξάνθης.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μπαλκόνια πολυκατοικιών, που βρίσκονταν
πλησίον της καπναποθήκης. Η πυρκαγιά ήταν ορατή σε όλη
την Ξάνθη, ακόμη και χιλιόμετρα μακριά, λόγω της μεγάλης
έντασής της, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των κατοίκων της πόλης και ιδιαίτερα των περιοίκων και των καταστηματαρχών, ενώ στάχτη και αποκαΐδια διασκορπίστηκαν σε
μεγάλη απόσταση στους γύρω δρόμους.
Η πυρκαγιά κινητοποίησε αμέσως πολλούς κατοίκους της
περιοχής, που έσπευσαν να βοηθήσουν. Χαρακτηριστικά
είναι όσα αναφέρει, σε ανάρτησή του στο facebook, ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Γκαγκαλίδης, περιγράφοντας μια εικόνα
που από τη μια κυριαρχεί η καταστροφή στις φλόγες και από
την άλλη η ανθρωπιά και το αίσθημα εθελοντισμού: «Η καπναποθήκη καίγεται! Οι φλόγες ξεκίνησαν. Δίπλα σε σχολεία,
καταστήματα, συνεργεία. Η πυρκαγιά γρήγορα επεκτάθηκε.
Τρόμος και φόβος. Οι καύτρες της φωτιάς πετάγονταν στις
διπλανές πολυκατοικίες. Πριν ακόμη ηχήσουν οι σειρήνες
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο κόσμος έτρεξε. Απλοί άνθρωποι της γειτονιάς. Από τα σπίτια και τα μαγαζιά. Μη τυχόν
κινδυνέψουν ζωές. Μήπως χρειαστεί βοήθεια ο γείτονας, στα
διπλανά σπίτια. Οι μαθητές απ’ το 2ο ΕΠΑΛ έτρεξαν αμέσως
απέναντι απ’ το σχολείο τους. Ήταν εκεί όταν έφτασαν οι πυροσβέστες. Όλοι μαζί σήκωσαν στον αέρα και μετακίνησαν τα
αυτοκίνητα απ’ το πάρκινγκ της πολυκατοικίας».
Η ιστορικότητα του κτίσματος
Το γεγονός της καταστροφικής πυρκαγιάς αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ, τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και τους τοπικούς φορείς, που αντιλαμβάνονται πλέον ότι καθημερινά «σβήνει» κι ένα κομμάτι της

καπνικής ιστορίας της πόλης, που σημάδευσε την οικονομική
ανάπτυξή της τα τελευταία εκατό χρόνια και όχι μόνο.
Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο σε σχήμα «Γ»
της καπναποθήκης της Glen Tobacco Company, που ανεγέρθηκε το 1925 σε οικόπεδο έκτασης 13,75 στρεμμάτων. Στη
συνέχεια, περιήλθε στη γνωστή καπνεμπορική οικογένεια
Πετρίδη από την Καβάλα, στην οποία ανήκει μέχρι σήμερα.
Η οικογένεια Πετρίδη διατηρεί καπναποθήκες και στο κέντρο
της Καβάλας.
Σύσκεψη στο δημαρχείο για τη στατικότητα του
κτίσματος
Ο δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ, δεν κρύβει την πικρία του για την καταστροφή της
καπναποθήκης αλλά και τον προβληματισμό του τόσο για το
τι μέλλει γενέσθαι τόσο για τον σκελετό που απέμεινε όσο και
για το μέλλον πολλών ιστορικών και εγκαταλελειμμένων επί
δεκαετίες βιομηχανικών κτισμάτων.
Ο κ. Τσέπελης εστιάζει στο ιδιαίτερα μεγάλο κόστος που
απαιτείται για τη συντήρηση των συγκεκριμένων κτισμάτων,
όπως επίσης και τη δαιδαλώδη, όπως τη χαρακτηρίζει, νομοθεσία που διέπει όσα κτίσματα κηρύσσονται διατηρητέα μνημεία. Μάλιστα, αναφέρει ως παράδειγμα την προσπάθεια του
δήμου να συντηρήσει το παλιό δημαρχείο, στην «καρδιά» της
παλιάς πόλης, που ήδη διανύει τον όγδοο χρόνο της κι ακόμη
δεν έχει ολοκληρωθεί.
Υπογραμμίζει ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας
με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και
των ιδιοκτήτων της καπναποθήκης προκειμένου να εξεταστεί
αρχικά η στατικότατα της τοιχοποιίας που απέμεινε κι εν συνεχεία να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες.
Σε ό,τι αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς δεν αποκλείει το να σχετίζονται με ανθρώπινες ενέργειες καθώς, όπως σημειώνει, το
τελευταίο διάστημα η καπναποθήκη αποτελούσε χώρο συνάθροισης διαφόρων ατόμων. Ωστόσο, η έρευνα της Πυροσβεστικής είναι αυτή που θα ρίξει φως στην υπόθεση.
Όπως επισημαίνουν πολλοί μηχανικοί στην Ξάνθη, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν κατά την
πυρκαγιά είναι σίγουρο πως επηρέασαν τη στατικότητα του
φέροντα οργανισμού του πετρόχτιστου κτίματος, οπότε επιβάλλεται να εξεταστεί το συντομότερο δυνατόν η υφιστάμενη
στατικότητα της καπναποθήκης.
Καπναποθήκες όπως αυτή που κάηκε αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ξύλινα πατώματα, ανοιχτούς χώρους με ξύλινα
δοκάρια, κεραμοσκεπή και τοίχους εξ ολοκλήρου κατασκευασμένους από πέτρα. Όλα αυτά τα ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά
συνέβαλαν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Εκείνο που πρέπει επίσης να διευκρινιστεί, όπως επισημαίνεται
από όλες τις πλευρές, είναι αν η συγκεκριμένη καπναποθήκη
είχε ανακηρυχτεί από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ως διατηρείτο μνημείο. Σε αυτή την περίπτωση, η νομοθεσία επιβάλλει
την όσο το δυνατόν ακριβέστερη τεκμηρίωση - αποτύπωση
του κτίσματος, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να κινηθούν οι
προβλεπόμενες διαδικασίες, αν το κτίσμα κριθεί επικίνδυνο
για τη δημόσια ασφάλεια.
Απαγόρευση κυκλοφορίας από την αστυνομία
Στο μεταξύ, η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης, με ανακοίνωσή της, αποφάσισε την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας
όλων των οχημάτων και των πεζών στους δρόμους που περικλείουν την καπναποθήκη για λόγους ασφαλείας εξαιτίας
πιθανής ολικής ή μερικής κατάρρευσης των κτιρίων - καπναποθηκών.
«Στο σημείο επιτρέπεται μόνο η κίνηση οχημάτων έκτακτης
ανάγκης ή υπαλλήλων - συνεργείων που θα εργαστούν
προς εκτίμηση ή αποκατάσταση των ζημιών», αναφέρεται κι
επισημαίνεται πως η απαγόρευση ισχύει μέχρι της οριστικής
απόφασης των αρμόδιων υπηρεσιών περί της στατικότητας
και περαιτέρω τύχης των οικοδομημάτων.
Παράδειγμα αξιοποίησης οι καπναποθήκες του
ΙΘΤΠ
Δίπλα ακριβώς στην καπναποθήκη που καταστράφηκε βρίσκεται ένα άλλο εντυπωσιακό συγκρότημα καπναποθηκών,
το «Π» (λόγω του σχήματος που έχει). Χάρη στη γενναιόδωρη
πρωτοβουλία της αείμνηστης υφυπουργού Εξωτερικών Βιργινίας Τσουδερού, το συγκρότημα αυτό κατάφερε να διασωθεί και να αποτελέσει την έδρα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (ΙΘΤΠ), με σημαντική και αξιοσημείωτη
προσφορά στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης και ολόκληρης
της Θράκης.
Λίγες ώρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ο διευθυντής
του ιδρύματος Ανδρέας Ματσάκος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
περιγράφοντας τις σκηνές αλλοφροσύνης που επικράτησαν,
χθες το πρωί, λόγω της έντασης της φωτιάς και του κινδύνου
να επεκταθεί σε παρακείμενα οικοδομικά κτίσματα.
Εκφράζει δε, τη μεγάλη θλίψη του για την καταστροφή ενός
μνημείου της πόλης άρρηκτα συνδεδεμένου με την πλούσια
καπνική ιστορία της Ξάνθης, της ευρύτερης περιοχής της
ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Ροδόπης, αλλά και την
αγωνία του για το αβέβαιο, όπως τονίζει, μέλλον κτισμάτων
όπως αυτό.
Συνέχεια στη σελ 17
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΞΑΝΘΗ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ
Ανησυχία για το μέλλον των υπόλοιπων κτισμάτων βιομηχανικής κληρονομιάς
Συνέχεια από σελ 16
«Η φωτιά αυτή χτύπησε το «καμπανάκι» μέσα στην «καρδιά»
της ξανθιώτης κοινωνίας για το αβέβαιο μέλλον αυτών των κτισμάτων, που λόγω του όγκου τους και της ιστορικότητάς τους
απαιτούν τεράστια χρηματικά ποσά έστω και για την εκτέλεση
στοιχειωδών εργασιών συντήρησης και ανακατασκευής. Αρκεί
να σας πω μόνο ότι για να ανακατασκευάσουμε τα υπόλοιπα
2500 τ.μ. τους συγκροτήματος της δικής μας καπναποθήκης, το
κόστος, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε, ξεπερνάει τα
δέκα εκατομμύρια ευρώ».
Ο κ. Ματσάκος υπολογίζει πως σε όλη την Ξάνθη υπάρχουν
περί τα σαράντα κτίσματα μικρών και μεγάλων καπναποθηκών
αλλά και νεοκλασικών κτισμάτων που ανήκουν σήμερα είτε σε
ιδιώτες, είτε σε οργανισμούς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα ή σε επιχειρήσεις. «Το μυστικό της συντήρησής
τους», επισημαίνει, «είναι να δοθούν προς χρήση, που θα καλύπτει διάφορες ανάγκες της κοινωνίας. Μόνο αν μπουν μέσα
άνθρωποι που υλοποιούν διάφορες δράσεις θα μπορέσουν

αυτά τα κτίσματα να αντέξουν στο χρόνο. Για τον λόγο αυτό,
πρέπει η Πολιτεία να δώσει κίνητρα στους ιδιώτες, να υποστηρίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία προκειμένου να διασωθούν οι
καπναποθήκες».
Η μεγαλύτερη καπναποθήκη των Βαλκανίων
Τέτοιες μέρες, πριν από έναν χρόνο, ο διευθυντής του ΙΘΤΠ είχε
μιλήσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να διατηρηθεί και να
αναδειχθεί το συγκρότημα των καπναποθηκών «Π».
«Όταν το 1998», σημείωνε, ««αποφασίσαμε να ανακατασκευάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ως έδρα μας μία μικρή σχετικά
καπναποθήκη, προκαλέσαμε μεγάλη εντύπωση στην πόλη.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι καπναποθήκες είτε γκρεμίζονταν,
είτε αφήνονταν να καταρρέουν. Με την απόφαση μας αυτή,
αλλάξαμε εντελώς την προσέγγιση μιας ολόκληρης κοινωνίας
στη λαμπρή βιομηχανική κληρονομιά του καπνεμπορίου. Αργότερα πήραμε ένα τμήμα της καπναποθήκης που είναι γνωστή
ως «Π», λόγω του σχήματος που είναι χτισμένη. Το συνολικό
εμβαδό του συγκροτήματος των καπναποθηκών είναι 5600

τμ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καπναποθήκη των Βαλκανίων. Την έχτισε η γαλλική εταιρεία Regie. που είχε το μονοπώλιο
των οθωμανικών καπνών. Είναι χαρακτηρισμένη ως μνημείο
από το υπουργείο Πολιτισμού. Το ίδρυμα όχι μόνο συντηρεί
τον χώρο στον οποίο στεγάζεται, αλλά και τον έχει ανοικτό για
επισκέψεις και ξεναγήσεις σχολείων, σωματείων και άλλων φορέων από όλη την Ελλάδα. Έτσι, η καπναποθήκη «Π» αποτελεί
και τουριστικό προορισμό για όσους επιθυμούν να μάθουν την
ιστορία του καπνού και των καπναποθηκών της Ξάνθης. Το
Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα, κατόπιν συνεννοήσεως, να προσφέρει ενημέρωση και ξενάγηση στους χώρους του».
«Αναζητούμε χρηματοδοτικά προγράμματα για την αξιοποίηση
και του υπολοίπου τμήματος της καπναποθήκης «Π», που δεν
έχει ανακαινισθεί. Στο εν λόγω τμήμα έχουν προβλεφθεί να
γίνουν μια σειρά εγκαταστάσεων, όπως μουσείο καλαθοπλεκτικής, χώροι πώλησης παραδοσιακών θρακικών προϊόντων,
προκειμένου το συγκρότημα, στην τελική του μορφή, να αποτελέσει πόλο έλξης πολιτισμού και τουρισμού για την πόλη της
Ξάνθης, αλλά και της Θράκης γενικότερα».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ
Νέα, αναβαθμισμένη εικόνα πρόκειται να αποκτήσει ο άξονας
της Δημητρίου Γούναρη, καθώς χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας προχώρησε στην υπογραφή της
σύμβασης για την εκτέλεση σειράς παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν τον δημόσιο χώρο και θα συμβάλουν στην τόνωση της
εμπορικής κίνησης στην περιοχή, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση του έργου αναβάθμισης του δημόσιου χώρου της Δημητρίου Γούναρη, το
οποίο εντάσσεται στην πράξη “Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου” και
χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ, έγινε παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Εφραίμ Κυριζίδη και του τεχνικού συμβούλου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Δημήτρη Μήτρου.
Πολλαπλή αναβάθμιση
Για “σύνθετη αναβάθμιση” ενός πολύ σημαντικού κομματιού

του κέντρου της πόλης μίλησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, τονίζοντας: “Άλλη μια γειτονιά του κέντρου
της πόλης αναβαθμίζεται. Η Θεσσαλονίκη βελτιώνεται. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει”.
Όπως σημείωσε ο κ. Ζέρβας, με τις παρεμβάσεις που έχουν
σχεδιαστεί “τονώνεται η εμπορική κίνηση, αναβαθμίζεται το
περιβάλλον κι αναδεικνύονται οι αρχαιότητες”. Συγχρόνως,
προγραμματίζονται έργα για τη βελτίωση του φωτισμού αλλά
και για τον υπερδιπλασιασμό της υφιστάμενης παιδικής χαράς,
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής.
Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Εφραίμ
Κυριζίδης επεσήμανε ότι “προχωράμε σε ένα πολύ σημαντικό
έργο για την ανάδειξη του κέντρου της πόλης ως εμπορικού
τόπου. Μαζί με το Καπάνι, με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της

Αριστοτέλους και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που προχωρούν,
υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για αστικές παρεμβάσεις στο
κέντρο της πόλης, οι οποίες θα αλλάξουν την εικόνα του”.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης του άξονα της Δημητρίου Γούναρη μεταξύ άλλων
προβλέπεται η ανάπλαση των οδών Βύρωνος και Γρηγορίου
Παλαμά και η μετατροπή τους σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.
Ακόμη, θα αναβαθμιστούν ο φωτισμός αλλά και οι φυτεύσεις
στον πεζόδρομο της Γούναρη και στην πλατεία Ναυαρίνου, ενώ
θα κατασκευαστεί και νέα παιδική χαρά, πλησίον της υπάρχουσας.
Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του “Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου” της Δημητρίου Γούναρη προχωρά σε συνεργασία του
Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Εμπορικό Σύλλογο.

ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΖΕΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προχωρά ο Δήμος Φυλής, με
στόχο τη σταδιακή μετατροπή τους σε «ψηφιακά» σχολεία. Στο
πλαίσιο αυτό, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα τα εξοπλίσει με σύστημα που παρέχει υπολογιστές σε μέγεθος κάρτας, τεχνολογία που
χρησιμοποιείται σε προγράμματα πολλών ξένων χωρών.
Ήδη το νέο σύστημα εγκαταστάθηκε στο 7ο Δημοτικό Άνω
Λιοσίων και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλα σχολεία.
Με τη συγκεκριμένη τεχνολογία (Raspberry Pi), οι μαθητές
έχουν τη δυνατότητα, εκτός από το να εισέλθουν στη χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή, να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο

στην ψηφιακή τεχνολογία και να κατανοούν καλύτερα τις βασικές αρχές της, καθώς ο μαθητής γνωρίζει στην πράξη, πολλά
από αυτά που διδάσκονται στη θεωρία.
«Το Ψηφιακό Σχολείο αποτελεί βασικό συστατικό του οράματος που έχουμε για το σύνολο των σχολείων στο δήμο μας»,
δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς
και προσέθεσε: «Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη σχολική ζωή είναι το μέσο για να το επιτύχουμε, να δώσουμε στα
παιδιά μας κίνητρα για το μέλλον και να τα βοηθήσουμε στην
κατάκτηση της γνώσης».
Από τη δική του μεριά, ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής

Επιτροπής, Γιάννης Κρεμύδας, τόνισε: «Το όραμα του Χρήστου
Παππού είναι σχολεία ανοιχτά στο μέλλον, οι νέες ευκαιρίες μάθησης, η προώθηση νέων δεξιοτήτων, της σχολικής γνώσης
που ξεπερνά τα συμβατικά όρια και γίνεται κινητήριος μοχλός
ανάπτυξης και δημιουργίας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συνυπάρχουν κατάλληλος εξοπλισμός, υποδομές, παιδαγωγική
υποστήριξη, όραμα, ηγεσία. Όλα αυτά μαζί αποτελούν μια
πραγματικότητα στο δήμο μας και είμαι πραγματικά υπερήφανος γι’ αυτό».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, Ο ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
Με Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση Νίκου
Παπαθανάση, στη θέση του διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ορίστηκε ο Πελοπίδας Καλλίρης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Υπενθυμίζεται ότι η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ είναι επιφορτισμένη με τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), καθώς και
με τη διαχείριση και τον συντονισμό υλοποίησης του ΣΔΑΜ
και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτόν
εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.
Συγκεκριμένα:
* Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των
έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ, που
χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους
και κατευθύνει τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή,
απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών υλοποίησης.
* Επεξεργάζεται και εισηγείται στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ
Υπουργό και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα,
τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν
κατά την εκτέλεση των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ.
* Συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και
αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ και αναφορές για την επίτευξη
των στόχων τους και συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ όλων
των εμπλεκόμενων φορέων.
* Διαχειρίζεται το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιά-

δης, δήλωσε σχετικά:
«Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, κυρίου
Νίκου Παπαθανάση στη θέση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης τοποθετήθηκε ο
κύριος Πελοπίδας Καλλίρης.
Ο κύριος Καλλίρης, πρώην Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και πρώην Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας,
αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς ανθρώπους με
τους οποίους έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια.
Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μαζί με τον κύριο Παπαθανάση θα φτιάξουν μία ομάδα που θα επιτύχει τον μεγαλύτερο
εθνικό μας στόχο, την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου δίκαιης
μετάβασης για τις περιοχές της απολιγνιτοποίησης και θα προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον και στις περιοχές αυτές, αλλά
και σε όλη την Ελλάδα».
Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε:
«Με το νόμο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση θεσπίσαμε
ένα συνεκτικό μοντέλο διακυβέρνησης. Σκοπός είναι η βέλτιστη και έγκαιρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και
εθνικών πόρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
μετάβασης, εξαλείφοντας γραφειοκρατικά εμπόδια ως προς
την υλοποίηση σημαντικών έργων για την εθνική οικονομία.
Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, κ. Πελοπίδας Καλλίρης, με την εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενες θέσεις
ευθύνης, θα επιτύχει τους στόχους της οργάνωσης, της επιτάχυνσης και της ολοκλήρωσης της μεγάλης πρόκλησης για την
αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές της Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης».
Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, Πελοπίδας Καλλίρης
δήλωσε:
«Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μη-

τσοτάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κυρίου Νίκου Παπαθανάση ορίστηκα Διοικητής
στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Με
αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω την τιμητική αυτή θέση και
δεσμεύομαι να συμβάλω στην επίτευξη του εθνικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού ιστού των
λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου
Μεγαλόπολης, ώστε να μεταβούν στη μεταλιγνιτική εποχή.
Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε το φιλόδοξο αυτό
σχέδιο και θα τα καταφέρουμε για το καλό της κοινωνίας, της
οικονομίας και της Ελλάδας μας».
Ποιος είναι ο κ. Καλλίρης
Ο κ. Καλλίρης είναι οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία τόσο
στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε θέσεις ευθύνης του Δημοσίου. Από το 1989 έως το 2004 εργάστηκε στην Ολυμπιακή
Αεροπορία ενώ αργότερα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος
στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Αντιπρόεδρος
Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Το 2004 ορίστηκε
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (Ο.Δ.Ι.Ε.) και το 2006 ανέλαβε
επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού
και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Από το
2005 είναι μέλος της κεντρικής διοίκησης του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας ενώ τον Μάιο του 2008 εξελέγη
πρόεδρος ΔΣ στο οποίο επανεξελέγη το 2011. Τον Ιούλιο του
2012 ορίστηκε γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας.
Το 2014 υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση από τη θέση
του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας και το 2019 ορίστηκε
γενικός γραμματέας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, θέση στην οποία παρέμεινε έως τον Αύγουστο του 2020.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΒΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, προχώρησαν σήμερα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και
το Επιμελητήριο Δράμας, με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και τον προγραμματισμό των συνεργειών μεταξύ
των δύο φορέων, στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης
και ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, μεταδίδει
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πιο συγκεκριμένα, το μνημόνιο υπεγράφη μεταξύ των δομών
στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και θερμοκοιτίδων των δύο
Επιμελητηρίων, δηλ. της «Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α.» του ΕΒΕΑ και της Δομής Στήριξης
νεοφυών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας Lab.40 του
Επιμελητηρίου Δράμας. Οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, προκειμένου να πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες εξέλιξης της επιχειρηματικότητας,
της συγκράτησης και προσέλκυσης εργατικού δυναμικού

υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων, με επίκεντρο την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης και να αποτελέσουν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς και υποστήριξης τοπικών οργανισμών, επαγγελματικών ενώσεων και μεμονωμένων επιχειρήσεων, για την επιλογή και εφαρμογή μεθόδων και τεχνολογιών που χρειάζονται,
προκειμένου να ενισχύσουν το έργο και την ανάπτυξή τους.
«Σήμερα, μαζί με το Επιμελητήριο Δράμας, επενδύουμε σε
μία καινούρια γενιά επιχειρηματικότητας. Που θα αποτελείται
από νέες εταιρίες, οι οποίες θα ωφελούνται από τις κοινές μας
δράσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ.
Γιάννης Μπρατάκος, συμπληρώνοντας ότι «και οι δύο θυγατρικές δομές μας, μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Την
εξυπηρέτηση, ενίσχυση και ευδοκίμηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Μέσα από υπηρεσίες καθοδήγησης, προβολής και δικτύωσης. Που θα ενδυναμώνουν το σύγχρονο

επιχειρηματικό περιβάλλον. Και θα το μεταμορφώσουν σε
ένα εκσυγχρονισμένο και γόνιμο οικοσύστημα»
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας,
κ. Στέφανος Γεωργιάδης, επεσήμανε τη σημασία επισφράγισης της συνεργασίας των δύο φορέων, με κοινό στόχο την
περαιτέρω στήριξη και ενθάρρυνση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. «Είναι οι συνεργασίες με τις υφιστάμενες
επιχειρήσεις της περιοχής μας και όχι μόνο, που έχουν στόχο
να δημιουργήσουν νέες μεθόδους παραγωγής, νέα προϊόντα.
Να αναπτύξουν καινοτομία και να αξιοποιήσουν πιθανόν ιδέες που θα γεννηθούν μέσα στη δομή μας ή στο οικοσύστημα
που δημιουργούμε. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη θα είναι με εκθετική αύξηση όσο πολλαπλασιάζουμε τους συμμετέχοντες σε
αυτό το οικοσύστημα καινοτομίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο
κ. Γεωργιάδης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΗΕ: ΤΟ 2021 ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 7 ΠΙΟ ΖΕΣΤΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΠΟΤΕ
Τα τελευταία επτά χρόνια (2015-2021) ήταν τα πιο ζεστά που
καταγράφηκαν ποτέ μολονότι το μετεωρολογικό φαινόμενο
Λα Νίνια οδήγησε σε μια προσωρινή πτώση των θερμοκρασιών την περσινή χρονιά, επιβεβαίωσε χθες ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Οι επτά πιο ζεστές χρονιές έχουν όλες καταγραφεί από το
2015, με τις χρονιές 2016, 2019 και 2020, να βρίσκονται
πρώτες στην κατάταξη», υπογραμμίζει ο WMO σε ανακοίνωσή του, στην οποία σημειώνει ότι «για έβδομη συνεχόμενη
χρονιά, η παγκόσμια θερμοκρασία ξεπέρασε κατά περισσότερο από 1 βαθμό Κελσίου τα προβιομηχανικά επίπεδα».
«Η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι άλλες μακροπρόθεσμες
τάσεις των κλιματικών αλλαγών θα συνεχιστούν λόγω των
επιπέδων ρεκόρ των αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο
του θερμοκηπίου, στην ατμόσφαιρα», προσθέτει ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ, που έχει την έδρα του στη Γενεύη.
Το Λα Νίνια δεν επαρκεί
«Η υπερθέρμανση του πλανήτη μακροπρόθεσμα, που οφείλεται στην αύξηση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι πλέον πολύ πιο αισθητή από την
ετήσια διακύμανση του μέσου όρου των θερμοκρασιών του
πλανήτη που προκαλείται από φυσικούς κλιματικούς παράγοντες», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο Γενικός Γραμματέας
του WMO Πετέρι Ταάλας.
Ως εκ τούτου, αν και διαδοχικές εμφανίσεις του φαινομένου
Λα Νίνια - το οποίο επανεμφανίστηκε στα τέλη του 2021 έπει-

τα από μια πρώτη εμφάνισή του το 2020-2021 - προκάλεσαν
λιγότερο σημαντική άνοδο των θερμοκρασιών το 2021 απ’
ό,τι στη διάρκεια των τελευταίων ετών, το 2021 «ήταν ακόμα
πιο ζεστό από αυτά που επηρεάστηκαν από το Λα Νίνια στο
πρόσφατο παρελθόν», εξηγεί ο Ταάλας.
Ο αντίκτυπος του Λα Νίνια, το οποίο προκαλείται κάθε δύο με
επτά χρόνια, γίνεται αισθητός σε μεγάλο μέρος της Γης υπό
την μορφή διακυμάνσεων στην ατμοσφαιρική πίεση, τους
ανέμους και τις βροχές, με συνέπειες εν γένει αντίθετες με αυτές του άλλου φαινομένου, του Ελ Νίνιο.
Το 2021, σύμφωνα με τον WMO, η μέση θερμοκρασία στον
πλανήτη ήταν επομένως υψηλότερη κατά περίπου 1,11 βαθμό Κελσίου με περιθώριο σφάλματος συν ή πλην 0,13 βαθμού
από τα προβιομηχανικά επίπεδα, τα οποία αφορούν την περίοδο 1850-1900.
Η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα έχει στόχο να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σαφώς
κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά
επίπεδα και ει δυνατόν στον 1,5 βαθμό.
Θα μείνει στη μνήμη
Για να έχει τις πιο αξιόπιστες δυνατές στατιστικές, ο WMO
προβαίνει στην σύνθεση έξι μεγάλων διεθνών συνόλων
δεδομένων, κυρίως της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας
Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) ή ακόμη του Ευρωπαϊκού
Κέντρου για τις Μεσοπρόθεσμες Μετεωρολογικές Προβλέψεις
(ECMWF) και της υπηρεσίας του παρακολούθησης των κλι-

ματικών αλλαγών Copernicus, που την περασμένη εβδομάδα
δημοσίευσαν παρόμοια συμπεράσματα.
Ο WMO συνδυάζει έτσι εκατομμύρια δεδομένα μετεωρολογικής και ωκεάνιας παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών, με άλλες μοντελοποιημένες τιμές, για να μπορεί
«να υπολογίσει τις θερμοκρασίες κάθε στιγμή, παντού στον
κόσμο, ακόμη και στις περιοχές στις οποίες το δίκτυο παρατήρησης είναι αραιό, όπως κοντά στους πόλους».
Σύμφωνα με τις διάφορες υπηρεσίες στις οποίες στηρίζει τους
υπολογισμούς του ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, το 2021 ήταν η πέμπτη πιο ζεστή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ (Copernicus), ενώ η NOAA και η Berkeley Earth την
κατατάσσουν στην έκτη θέση και οι ιαπωνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες στην έβδομη.
Σε κάθε περίπτωση, «το έτος 2021 θα μείνει στη μνήμη λόγω
ενός ρεκόρ θερμοκρασίας σχεδόν 50 βαθμών Κελσίου που
καταγράφηκε στον Καναδά --ήτοι θερμοκρασία που μπορεί
να συγκριθεί με τις αυξημένες τιμές στην Σαχάρα στην Αλγερία-- αξιοσημείωτες βροχοπτώσεις και φονικές πλημμύρες
στην Ασία και την Ευρώπη, όπως και εμφάνιση ξηρασίας σε
ορισμένες περιοχές της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής»,
υπενθυμίζει ο Ταάλας.
«Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι κίνδυνοι που
συνδέονται με τις μετεωρολογικές συνθήκες είχαν καταστροφικές συνέπειες σε πληθυσμούς σε όλες τις ηπείρους»,
υπογραμμίζει καταλήγοντας ο Γενικός Γραμματέας του WMO.

Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΤΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΤΗΝ Β. ΕΥΒΟΙΑ
Για την πορεία του σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας
Εύβοιας και για τα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα,
μίλησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
κ. Σίμος Κεδίκογλου σε συνέντευξή του στον Alpha και στον
Αντώνη Σρόιτερ, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σχετικά με τις στοχευμένες δράσεις που προωθούνται για την
επανεκκίνηση της οικονομίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στη Β. Εύβοια, ο ΥφΑΑΤ υπογράμμισε ότι:
«Ακολουθήσαμε διαδικασίες καινοτόμες, παρακάμπτοντας
τις όποιες γραφειοκρατίες. Τρέχουμε, γιατί αντίπαλός μας είναι ο χρόνος» τόνισε και εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στους
ανθρώπους των τοπικών δασικών συνεταιρισμών που εργάζονται στα φράγματα και έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά.
«Σε κάθε κακοκαιρία, οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας κοιτούν
τον ουρανό για να δουν τι τους περιμένει!», είπε αναφερόμενος στο νέο επικείμενο κύμα κακοκαιρίας.
Ερωτηθείς σχετικά με την πορεία των εργασιών, σημείωσε
ότι τα αντιδιαβρωτικά έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί μέσα σε 4
μήνες και ότι τα σκληρά αντιπλημμυρικά, τα μεγάλα έργα δεκάδων εκατομμυρίων, έχουν ήδη ξεκινήσει. «Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, γίνονται σε χρόνο ρεκόρ. Συγκριτικά, στις πυρκαγιές των Ψαχνών το 2019, τα αντίστοιχα
έργα δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

«Στη Β. Εύβοια, δεν ήταν μόνο οικολογική η καταστροφή,
ήταν και οικονομική», επανέλαβε και εξήγησε ότι «Για πρώτη
φορά, αναγνωρίστηκε η έννοια του εμμέσως πληγέντα, δόθηκαν αποζημιώσεις στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που μπορεί να μην καταστράφηκε η επιχείρησή τους, αλλά
‘κάηκε’ η δουλειά τους».
Αναφερόμενος στον κλάδο της κτηνοτροφίας, ο ΥφΑΑΤ επισήμανε ότι «Έχουμε μια δύσκολη εξίσωση. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανούς τους κτηνοτρόφους, δηλ. τα κοπάδια τους.
Έχουν χάσει τις βοσκήσιμες περιοχές, γιατί στα καμένα δε
μπορούν να μπουν», είπε και πρόσθεσε ότι «Αφενός προχωράμε σε ένα πρόγραμμα παροχής ζωοτροφών σε συνεργασία
με την Περιφέρεια και αφετέρου χωροθετούμε τις περιοχές
που δεν έχουν καεί, προκειμένου να μπορούν να βοσκούν τα
κοπάδια».
Κληθείς να σχολιάσει το πρόβλημα της υπεραλίευσης, ο κ. Κεδίκολου απάντησε ότι «Το 53% των θαλασσών μας θεωρητικός προστατεύεται, είτε με χρονικές, είτε με γεωγραφικές απαγορεύσεις, αλλά δεν είναι σωστά στοχευμένες». Συμπλήρωσε
δε, ότι κατόπιν ενεργειών του, συγκροτήθηκε στο ΥΠΑΑΤ Επιστημονικό Συμβούλιο Αλιείας, και παράλληλα ότι «υπάρχει
συνεργασία με το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο πρωθυπουργός
μας έχει φέρει σε επαφή με Αμερικανούς επιστήμονες για να

χαρτογραφήσουμε ποιες είναι οι περιοχές και οι περίοδοι αναπαραγωγής των ψαριών» είπε και αναφέρθηκε στην Αμοργό λέγοντας ότι:«Ένα παράδειγμα άξιο προς μίμηση, είναι η
Αμοργός. Οι ψαράδες του νησιού αντιλήφθηκαν ότι χωρίς
τα ψάρια δε μπορούν να επιβιώσουν και για δυο μήνες την
άνοιξη, δεν ψάρεψαν, αλλά αντίθετα μάζεψαν πλαστικά από
τις παραλίες. Σε ένα μήνα, συνέλεξαν 12,5 τόνους πλαστικό!».
Στη συνέχεια, υπενθύμισε ότι ζητούμενο στην επόμενη προγραμματική περίοδο, είναι να ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις.
«Για να προστατέψουμε τα ιχθυαποθέματα πρέπει να δώσουμε εναλλακτικές πηγές εισοδήματος στους ψαράδες. Σε
συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Υφυπουργό
κα. Σοφία Ζαχαράκη, προωθούμε τον αλιευτικό τουρισμό που
δίνει ένα επιπλέον καλό εισόδημα στους ψαράδες. Η Ελλάδα
επίσης είναι ιδανική χώρα για αλιευτικό τουρισμό».
Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στη συνεργασία ΥΠΑΑΤ και
Υπουργείο Ναυτιλίας και στο πρόγραμμα θαλάσσιου τουρισμού: «το προωθούμε για τη Βόρεια Εύβοια, γιατί η περιοχή
παραμένει πανέμορφη διότι οι παραλίες μας δεν κάηκαν! Το
πρόγραμμα θα παρουσιαστεί τους επόμενους δυο μήνες, με
στόχο να τονωθεί ο τουρισμός της περιοχής μέσω της θάλασσάς της».
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΜΕΣΩ ΒΑΘΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ευρωπαϊκή κοινωνία χρειάζεται σήμερα περισσότερο από
ποτέ τη συμβολή των πανεπιστημίων και των άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει
σημαντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός και η γήρανση του πληθυσμού, σε μια εποχή
κατά την οποία πλήττεται από τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση
του τελευταίου αιώνα στον τομέα της υγείας και από τις οικονομικές επιπτώσεις της εν λόγω κρίσης. Τα πανεπιστήμια, και
ολόκληρος ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατέχουν
εξέχουσα θέση στο σημείο τομής της εκπαίδευσης, της έρευνας
και της καινοτομίας, στη διαμόρφωση βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών, και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πράσινη,
πιο συμπεριληπτική και πιο ψηφιακή.
Οι δύο νέες πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν την Τρίτη, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια και μια πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία
γεφυρών για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία στον
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα στηρίξουν τα πανεπιστήμια στην προσπάθεια αυτή, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Επιτροπή.
Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση
του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε: «Τα ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια αριστείας και συμμετοχικότητας αποτελούν τόσο
προϋπόθεση όσο και θεμέλιο για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής
μας. Τέτοια πανεπιστήμια στηρίζουν τόσο τις ανοικτές, δημοκρατικές και δίκαιες κοινωνίες όσο και τη βιώσιμη ανάπτυξη,
την επιχειρηματικότητα, την ένταξη και την απασχόληση. Με
τις σημερινές προτάσεις μας επιδιώκουμε να ανεβάσουμε τη
διακρατική συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε νέο
επίπεδο. Με κοινές αξίες, μεγαλύτερη κινητικότητα, ευρύτερο
πεδίο εφαρμογής και συνέργειες θα δώσουμε μια πραγματικά
ευρωπαϊκή διάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή μας».
Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης
και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Οι σημερινές
προτάσεις θα ωφελήσουν ολόκληρο τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, πρωτίστως, τους φοιτητές μας, οι οποίοι
χρειάζονται σύγχρονες διακρατικές πανεπιστημιουπόλεις με
εύκολη πρόσβαση στην κινητικότητα στο εξωτερικό, ώστε να
καταστεί δυνατή μια πραγματικά ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πορεία και εμπειρία. Είμαστε έτοιμοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
με τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Μαζί μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά
την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στην υπηρεσία
της κοινωνίας. Οι συνασπισμοί ευρωπαϊκών πανεπιστημίων
προετοιμάζουν το έδαφος· έως τα μέσα του 2024, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα στηρίξει έως και 60 συνασπισμούς
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με περισσότερα από 500 πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια
Η Ευρώπη φιλοξενεί περίπου 5.000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 17,5 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1,35 εκατομμύρια διδάσκοντες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και 1,17 εκατομμύρια ερευνητές. Στόχος της στρατηγικής αυτής
είναι να στηρίξει και να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες, να ευδοκιμήσουν και να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη της Ευρώπης.
Προτείνει μια σειρά σημαντικών δράσεων για τη στήριξη των
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στην επίτευξη τεσσάρων στόχων:
• ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας,
• εδραίωση των πανεπιστημίων ως φάρων του ευρωπαϊκού
τρόπου ζωής μας, με υποστηρικτικές δράσεις που εστιάζουν
στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία, στην ποιότητα
και συνάφεια δεξιοτήτων διαχρονικής αξίας, στην πολυμορφία,
στην ένταξη, στις δημοκρατικές πρακτικές, στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις ακαδημαϊκές αξίες,
• ενδυνάμωση των πανεπιστημίων ως βασικών παραγόντων
αλλαγής στη διττή - πράσινη και ψηφιακή - μετάβαση,
• ενίσχυση των πανεπιστημίων ως κινητήριων δυνάμεων του
ηγετικού ρόλου της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.
Δημιουργία γεφυρών για αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου έχει
ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεργαστούν στενότερα και
πιο πολύπλευρα και να διευκολύνει την υλοποίηση κοινών
διακρατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, τη συγκέντρωση ικανοτήτων και πόρων και τη χορήγηση
κοινών πτυχίων. Πρόκειται για μια πρόσκληση προς τα κράτη
μέλη να αναλάβουν δράση και να δημιουργήσουν κατάλληλες
συνθήκες σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να καταστεί δυνατή
αυτή η στενότερη και βιώσιμη διακρατική συνεργασία και η
αποτελεσματικότερη υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων, και προκειμένου να αξιοποιηθούν τα εργαλεία του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Μπολόνια). Θα διευκολύνει τη ροή γνώσεων και θα
δημιουργήσει ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των κοινοτήτων
της εκπαίδευσης, της έρευνας και της βιομηχανικής καινοτομίας. Στόχος είναι κυρίως να υποστηριχθεί η παροχή ευκαιριών
διά βίου μάθησης υψηλής ποιότητας για όλους, με έμφαση στις
δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται περισσότερο για
την αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών και κοινωνικών
απαιτήσεων.
Από τη θεωρία στην πράξη: τέσσερις εμβληματικές

πρωτοβουλίες
Η ευρωπαϊκή διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της
έρευνας θα ενισχυθεί με 4 εμβληματικές πρωτοβουλίες έως τα
μέσα του 2024:
• Διεύρυνση σε 60 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με περισσότερα
από 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως τα μέσα του
2024, με ενδεικτικό προϋπολογισμό Erasmus+ συνολικού
ύψους 1,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι
η ανάπτυξη και αξιοποίηση κοινής μακροπρόθεσμης διαρθρωτικής, βιώσιμης και συστημικής συνεργασίας στους τομείς της
εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, με τη δημιουργία ευρωπαϊκών διαπανεπιστημιακών πανεπιστημιουπόλεων,
όπου φοιτητές, προσωπικό και ερευνητές από όλα τα μέρη της
Ευρώπης θα μπορούν να απολαμβάνουν ανεμπόδιστη κινητικότητα και να δημιουργούν από κοινού νέες γνώσεις σε διακρατικό και διεπιστημονικό επίπεδο.
• Επιδίωξη θέσπισης νομικού καθεστώτος για τους συνασπισμούς ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να συγκεντρώνουν πόρους, ικανότητες και πλεονεκτήματα, με ένα πιλοτικό πρόγραμμα Erasmus+ από το 2022.
• Επιδίωξη δημιουργίας κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου για την
αναγνώριση της αξίας των διακρατικών εμπειριών στον τίτλο
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι φοιτητές και μείωση της γραφειοκρατίας για την υλοποίηση κοινών
προγραμμάτων.
• Αναβάθμιση της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα με χρήση ενός μοναδικού ευρωπαϊκού κωδικού
αναγνώρισης φοιτητή, που θα προσφερθεί σε όλους τους μετακινούμενους φοιτητές το 2022 και σε όλους τους φοιτητές των
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έως τα μέσα του 2024, ώστε να
διευκολυνθεί η κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα.
Επόμενα βήματα
Ο συντονισμός των προσπαθειών μεταξύ της ΕΕ, των κρατών
μελών, των περιφερειών, της κοινωνίας των πολιτών και του
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι καίριας σημασίας για
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πανεπιστήμια. Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τα πανεπιστήμια να συζητήσουν σχετικά με το εν λόγω θεματολόγιο
πολιτικής και να εργαστούν από κοινού για πανεπιστήμια που
θα είναι ανθεκτικά στις μελλοντικές εξελίξεις.
Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά
με τη δημιουργία γεφυρών για αποτελεσματική ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συζητηθεί με τα κράτη μέλη. Αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο η
πρόταση αυτή, η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη και τους
σχετικούς εταίρους στην εφαρμογή της.
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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
ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,14
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Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών έως τις
4 Μαρτίου 2022
Σύμβουλο που θα παρακολουθεί την εκτέλεση της
Σύμβασης για το Ελληνικό αναζητεί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ενώ
από την πλευρά της η Lamda Development βρίσκεται στην ευθεία για να επιλέξει τον κατασκευαστή για
τις πρώτες υποδομές στο πρώην αεροδρόμιο και τον
φορέα με ρόλο στη λογική του construction manager
(υπεύθυνος κατασκευής) για τον οικιστικό πύργο
Marina Tower.
Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ καλεί ενδιαφερόμενες εταιρείες ή κοινοπραξίες με εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία
στον τομέα ανάπτυξης και υλοποίησης σύνθετων
έργων μεγάλης κλίμακας να υποβάλουν προσφορές
μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 για το έργο της
παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.
Έως τον Ιούνιο 2026
Η Σύμβαση μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Συμβούλου θα διαρκέσει έως 25/06/2026, δηλαδή μέχρι την πέμπτη χρονιά
από την υπογραφή της μεταβίβασης του Ελληνικού
στη Lamda (Ιούνιος 2021), με δυνατότητα παράτασης
για άλλους έξι μήνες. Ο προϋπολογισμός για το έργο
του Συμβούλου είναι 2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ
προβλέπεται αποζημίωση τυχόν δαπανών κατά την
παροχή των υπηρεσιών ύψους 200.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την προκήρυξη στις υπηρεσίες του
Συμβούλου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση των επενδυτικών υποχρεώσεων της
Lamda της Α’ περιόδου και της εκτέλεσης εργασιών σε
υποδομές δημοσίου συμφέροντος εκτιμώμενου προϋπολογισμού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και βοήθειας,
οικονομικών και νομικών συμβουλών, καθώς και η
παρακολούθηση όλων των σχετικών με τα έργα χρονοδιαγραμμάτων και οροσήμων.
Ο Σύμβουλος θα παραδίδει στο ΤΑΙΠΕΔ εκθέσεις και
γνωμοδοτήσεις για την εξέλιξη του project σε τριμηνιαία βάση. Θα παρακολουθεί επίσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε θυγατρικής που θα ιδρυθεί
από τον Επενδυτικό Φορέα για κάθε έργο και υποέργο

και γενικότερα την υλοποίηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης σε σχέση με τις επενδυτικές υποχρεώσεις της Lamda, τις παραμέτρους που αφορούν
το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και άλλες δαπάνες,
οποιαδήποτε πιθανή μεταβίβαση και πώληση μεριδίων.
Σχετικά με την πορεία του έργου τον επόμενο μήνα η
Lamda αναμένεται να ανακοινώσει τον ανάδοχο για
τις αρχικές υποδομές στο Ελληνικό, συνολικού προϋπολογισμού 250 έως 300 εκατ. ευρώ. Εξετάζει τέσσερις
προσφορές: Των κατασκευαστικών ομίλων ΓΕΚ Τέρνα
και Άβαξ και δύο κοινοπραξιών, της Άκτωρ (Ελλάκτωρ) με την Archirodon (κατασκευαστική εταιρεία
με έδρα την Ολλανδία) και της Ιντρακάτ με τη Wade
Adams (πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σχήμα αυτό
συμμετέχει και η Μυτιληναίος).
Στα πρώτα έργα υποδομής περιλαμβάνονται η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, έργα στο Μητροπολιτικό Πάρκο, οδικά δίκτυα, δίκτυα υποδομών,
έργα Τραμ, κατεδαφίσεις, χωματουργικά, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και έργα στην παράκτια
ζώνη.
Για τον Marina Tower
Τέσσερις προσφορές κοινοπρακτικών σχημάτων μεγάλων ελληνικών και ξένων τεχνικών εταιρειών εξετάζει
η Lamda και για την υλοποίηση του Marina Tower
στον Άγιο Κοσμά, το παραλιακό τμήμα της έκτασης
του Ελληνικού, έργο συνολικού προϋπολογισμού
250 εκατ. ευρώ, με το κατασκευαστικό αντικείμενο να
εκτιμάται σε160με170 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον τους
για τον πρώτο πύργο έχουν εκδηλώσει η Αρχιρόδον
(εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται
κυρίως στο εξωτερικό) σε συνεργασία με τη βελγική
Besix, η Intrakat με τη γαλλική Bouygues, η Άβαξ με
την ιταλική Rizzani de Eccher και η Τέρνα (του ομίλου
ΓΕΚ Τέρνα) με την ACC από τη Μέση Ανατολή. Στην
περίπτωση του Marina Tower, σε αυτή τη φάση, η
Lamda αναζητεί φορέα στη λογική του construction
manager. Δεν είναι δεδομένο ότι όποιος από τους
τέσσερις επιλεγεί θα αναλάβει και την κατασκευή του
οικιστικού πύργου, αν και είναι πιθανό.
Το επόμενο έργο που θα προκηρύξει η Lamda είναι οι
αθλητικές εγκαταστάσεις εντός του πάρκου στο Ελληνικό.
Αναφορικά με το Καζίνο στο Ελληνικό εκκρεμεί η κατάθεση της σύμβασης που θα υπογραφεί με τη ΓΕΚΤέρνα
στη Βουλή, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την παροχή
της άδειας από το υπουργείο Οικονομικών και την είσοδο στο έργο της Hard Rock.

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΟΔΟΥ ΟΙ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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Εκτιμήσεις για ανάκαμψη το καλοκαίρι με
οδηγό τη νέα χρονιά-Ρεκόρ που αναμένεται
στον τουρισμό • Σημείο αιχμής τα νησιά
«Ζεσταίνεται» η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αναμένοντας νέα χρονιά-ρεκόρ στον τουρισμό.
Μετά τη σημαντική πτώση που καταγράφηκε από
το 201 9 και μετά, η αγορά προετοιμάζεται να κάνει
«comeback» με κύριο όπλο τη νησιωτική Ελλάδα. Οι
αβεβαιότητες της πανδημίας παραμένουν, αλλά με τις
εκτιμήσεις των ειδικών να συγκλίνουν ότι βαίνουμε
προς το τέλος της κρίσης και την πορεία του ελληνικού
τουρισμού να είναι σταθερά ανοδική, το τραπέζι είναι
στρωμένο. Ακόμα και σε περιφέρειες που οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, όπως η
Αττική, υπάρχουν ανοδικές τάσεις και περιοχές όπως
ο Κεραμεικός, το Θησείο και ο Νέος Κόσμος που παρουσιάζουν άνοδο από 2% έως 13,74% στα διαθέσιμα
ακίνητα.
Οι λόγοι που οδήγησαν στον περιορισμό των διαθέσιμων ακινήτων, στις πιο αποδοτικές περιοχές της Αθήνας, από το υψηλό των 4.776 ακινήτων το 201 9 σε 3.1
35 στο τέλος του 2021 , δεν έχουν εκλείψει, όμως οι
προσδοκίες για συνολική άνοδο στην ελληνική αγορά
κάνουν τους ειδικούς να αισιοδοξούν για το καλοκαίρι
που έρχεται.
Η εικόνα της αγοράς είναι χωρισμένη στα δύο. Από τη
μια πλευρά τα νησιά και οι περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος που βλέπουν την πορεία των βραχυχρόνιων
μισθώσεων να ακολουθεί παράλληλα την πορεία του
ελληνικού τουρισμού.
Ο αριθμός των ακινήτων παραμένει και αυτό που αλλάζει είναι ο τζίρος, ανάλογα με τη ζήτηση. Έμπειρα
στελέχη του ελληνικού real estate συμφωνούν ότι
«φέτος έχουμε όλα τα συστατικά για μια καλή χρονιά,
αρκεί να μη μας τα χαλάσει π πανδημία». Μαζί με τη
συνολική άνοδο, ακολουθούν και οι μισθώσεις. Από
την άλλη πλευρά, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πολυπλοκότητα στην εξέλιξή της είναι η αγορά των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως η Αθήνα. Εδώ, υπάρχει
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μεγάλη πτώση του αριθμού των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς οι πιέσεις
από το 201 9 και μετά και η άνοδος των ενοικίων
οδήγησαν εκατοντάδες ιδιοκτήτες να στραφούν σε πιο
μακροχρόνιες μισθώσεις.
Η πτώση
Οι λόγοι της πτώσης σε τζίρο και προσφερόμενα ακίνητα είναι πολλοί. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας,
το πρώτο μεγάλο πλήγμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων πραγματοποιήθηκε με το άνοιγμα των αγορών
και τις φτηνές τιμές σε Τουρκία, Αίγυπτο και Μαρόκο,
που σε συνδυασμό με την υπερπροσφορά νέων καταλυμάτων στη χώρα μας, οδήγησε στο να καταγραφούν
απώλειες ακόμη και 35% στα έσοδα το καλοκαίρι του
2019.
Παράλληλα, το μονοπώλιο της καλής περιοχής και
των λιγοστών ακινήτων πλησίον του κέντρου των
Αθηνών και των αρχαιολογικών αξιοθέατων άρχισε
να χάνει την επιρροή στους τουρίστες. Την ίδια ώρα,
κέρδιζε συνεχώς έδαφος η χαμηλή τιμή και η κοντινή
απόσταση από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε περιοχές όπως Γουδή, Γκύζη, Κυψέλη κ.λπ. Ενώ τα έσοδα
των ιδιοκτητών μειώνονταν συνεχώς, ο αριθμός των
ακινήτων που καταχωρίζονταν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξανόταν, δημιουργώντας έναν
ξέφρενο ανταγωνισμό. Χαριστική βολή ήταν τα μηδενικά εισοδήματα λόγω Covid-1 9 το 2020.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της AirDNA, στο
εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας, που αποτελεί και το
προπύργιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταγράφεται μεγάλη ανθεκτικότητα σε σχέση με το σύνολο των
περιοχών του κέντρου. Τα εγγεγραμμένα ακίνητα σε
πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης τον Δεκέμβριο
ίου 2021 είχαν αύξηση 0,20%, στα 1.017. Αύξηση των
εγγεγραμμένων ακινήτων μεταξύ του διαστήματος
Ιούλιος 2021 - Δεκέμβριος 2021 καταγράφεται στην
περιοχή του Ν. Κόσμου, όπου από 362 τον Ιούλιο του
2021 , πλέον τα ακίνητα αριθμούν τα 376, αύξηση
3,87%. Αύξηση για το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφεται και στο Θησείο κατά 2%. Συγκεκριμένα, από
150 τον Ιούλιο του 2021 , πλέον αριθμούν τα 153. Η
μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην περιοχή του
Κεραμεικού, όπου από 131 τον Ιούλιο του 2021 , πλέον
τα εγγεγραμμένα ακίνητα αριθμούν τα 149, με άνοδο
13,74%.

Υψηλές τιμές
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου
E-Real Estates, Θεμιστοκλή Μπάκα, στις υψηλές ζητούμενες τιμές μίσθωσης, σίγουρα συντελεί π μικρή
διαθεσιμότητα ακινήτων προς μίσθωση σε συνάρτηση
με την αυξανόμενη ανάγκη για ακίνητα προς μίσθωση,
καθώς και το γεγονός ότι τα ακίνητα που διατίθενται
είναι ως επί το πλείστον πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσυσκευών.
Πολλοί ιδιοκτήτες, για να πραγματοποιήσουν την ανακαίνιση του ακινήτου τους επιθυμούν είτε να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις είτε να λάβουν μια καλή απόδοση από την επένδυση που έχουν
πραγματοποιήσει.
«Καταφύγιο»
Ένα μέρος των ιδιοκτητών επέλεξε να επιστρέψει στις
μακροχρόνιες μισθώσεις με στόχο το «σίγουρο» μηνιαίο εισόδημα.
Όσον αφορά στις ζητούμενες τιμές μίσθωσης των
ακινήτων που έχουν επιστρέφει στις συμβατικές - μακροχρόνιες μισθώσεις, βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα
και σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε περιοχές όπως το
Μετς, το Κουκάκι, η Ακρόπολη και το Ζάππειο, αγγίζουν τα 17€/τ.μ., ενώ σε Παγκράτι και Αμπελόκηπους
κυμαίνονται από 10€/τ.μ. έως 12€/τ.μ. Αξίζει να
αναφέρουμε ότι σε αντίθεση με το παρελθόν, αρκετοί
πλέον ιδιοκτήτες έχουν υιοθετήσει πλέον την 3ετή διάρκεια μίσθωσης.
Πολλοί επέλεξαν να στραφούν σε πιο παραδοσιακές
μορφές μίσθωσης, όμως ως επί το πλείστον τα ακίνητα
που είναι εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας
μίσθωσης είναι ακίνητα μικρής επιφάνειας, από 30
τ.μ. έως 60 τ.μ., που δεν είναι ακίνητα που πληρούν
τις προδιαγραφές μιας οικογένειας, άρα στοχεύουν σε
πολύ περιορισμένο κοινό για τα σημερινά δεδομένα.
Τα ακίνητα υπάρχουν και οι επενδύσεις έχουν γίνει.
Στα μεγάλα αστικά κέντρα, πολλοί ιδιοκτήτες γύρισαν
την πλάτη τους στις πλατφόρμες υπέρ ενός σταθερού
ενοικίου, όμως αυτό δεν καλύπτει όλα τα ακίνητα.
Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό του τουρισμού. Αν η
πανδημία κλείσει τον κύκλο της και η ζήτηση αυξηθεί,
όπως αναμένεται από τους Έλληνες επιχειρηματίες του
κλάδου, τότε η συνολική ανοδική τάση μπορεί να συμπαρασύρει και τις γειτονιές της Αθήνας.

ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
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Χωρίς τομές και κοινωνική δικαιοσύνη βρίσκουν τον
νέο νόμο φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις
Λίγο ώστε να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση θεωρούν
σχέδιο του εθνικού κλιματικού νόμου, το οποίο βρίσκεται
σε διαβούλευση έως τις 28 Ιανουαρίου, δώδεκα φορείς και
περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Πρόκειται για τις ΓΣΕΕ, Medasset, Εταιρεία Προστασίας της
Φύσης, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνική Εταιρεία
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Καλλιστώ, Νόμος και Φύση,
Γιατροί του Κόσμου, Vouliwatch, Greenpeace και WWF Ελλάς, οι οποίες σε συνεργασία με εκατοντάδες πολίτες είχαν
συνδιαμορφώσει την πρώτη πρόταση κλιματικού νόμου.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στα σχόλιά τους, απαιτούνται τομές για την ταχεία απεξάρτηση από τα ορυκτά
καύσιμα και την προστασία της φύσης με γενναίους όρους
κοινωνικής δικαιοσύνης, «αν θέλουμε να έχουμε μια πιθανότητα να αποτρέψουμε μια ανεξέλεγκτη κλιματική
κατάρρευση». Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι στόχοι
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν και
αναβαθμισμένοι σε σύγκριση με τους υφιστάμενους -πενιχρούς- στόχους, παραμένουν ανεπαρκείς σε σύγκριση με
αυτό που υπαγορεύει η επιστήμη, ενώ θα πρέπει να είναι
νομικά δεσμευτικοί ώστε να υποχρεώνουν σε εφαρμογή
όλα τα μέρη με τρόπο σαφή, διαφανή και αξιόπιστο.
Εξαιρετικά αρνητικό στοιχείο του νομοσχεδίου χαρακτηρίζουν την απουσία στόχων για την απεξάρτηση από το
ορυκτό αέριο, πολλώ δε μάλλον νομικά δεσμευτικών. Παρατηρούν ακόμη ότι η ανάγκη για προστασία της φύσης
δεν αναδεικνύεται σε προτεραιότητα και συστατικό στην
προσπάθεια για τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης, αλλά
αντιμετωπίζεται με ασάφεια ή ως εργαλείο στις διατάξεις της
προσαρμογής.
Παράλληλα, καυτηριάζουν την έλλειψη κάθε αναφοράς στο
θέμα του χωρικού / πολεοδομικού σχεδιασμού, στην ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων βάσει των αρχών του μοντέλου της συμπαγούς πόλης και την ενίσχυση της κλιματικής
ανθεκτικότητας παράκτιου χώρου.
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