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Διαβάστε σήμερα

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:
Σελ 1 και 6
«Ελλάδα 2.0»: 445 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
- Θ. Σκυλακάκης: Οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την
πρωτοβουλία θα υπερβούν τις 200.000
- Κ. Πιερρακάκης: Καθοριστικός ο ρόλος του νέου προγράμματος
για την αναβάθμιση των ΜμΕ
Σελ 1 και 7, 8
Οι επενδυτικές ευκαιρίες του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης
- Σε νέα δυναμική τροχιά η Ελλάδα με τα κονδύλια ύψους 70 δισ.
ευρώ, τόνισαν οι ομιλητές σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη
- Άδ. Γεωργιάδης: Τέρμα γκάζι πατά η Ελλάδα για την αξιοποίηση
των κοινοτικών πόρων
Σελ 1 και 17
Εκδήλωση για τα 35 χρόνια Erasmus
- Κ. Μητσοτάκης: Αποφασιστική συμβολή στη διάπλαση μιας
νέας γενιάς Ελλήνων με πατρίδα την Ελλάδα, αλλά με χώρα την
Ευρώπη
Σελ 3, 4
Τι ειπώθηκε στη Βουλή για την πορεία υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων στον Κηφισό και στην Κρήτη
- Κ. Καραμανλής: Έργα πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, με σεβασμό στο
περιβάλλον
Σελ 5
Ημερίδα για τις υποδομές στη Βόρεια Ελλάδα
- Γ. Καραγιάννης: Εντός ημερών ο διαγωνισμός για το φορέα λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης
Σελ 9
Εμβληματικά έργα στην Αν. Αττική μέσω του νέου ΕΣΠΑ - 1, 6 δις
οι συνολικοί πόροι του προγράμματος
Σελ 10, 11
Ψηφιακό κράτος, ενέργεια και υγιής ανταγωνισμός στο επίκεντρο
της επίσκεψης της αντιπροέδρου της Κομισιόν
- Κ. Μητσοτάκης: Θέλουμε ανάπτυξη που να προέρχεται από επενδύσεις και καινοτομία
- Μ. Βεστάγκερ: Αυτό που πέτυχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
είναι πραγματικά εντυπωσιακό
Σελ 12
Επιτάχυνση πράσινης μετάβασης και αύξηση της διείσδυσης των
ΑΠΕ
- Τι συζήτησαν Κ. Σκρέκας και Μ. Βεστάγκερ
Σελ 13
ΥΠΕΝ: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα για την ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
Σελ 14, 15
Στα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη η κλιματική αλλαγή, πιστεύουν οι Έλληνες
- Οι διαπιστώσεις έρευνας που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
Σελ 16
Εκρηκτικό κλίμα σε συνέλευση των δημάρχων στη Στερεά Ελλάδα
για τα σκουπίδια
Σελ 18, 19, 20
TFTD 2022: Πολύ δυναμικό και με μεγάλες προοπτικές το σύστημα
καινοτομίας της Θεσσαλονίκης
- Τι είπαν οι ομιλητές για τα απαραίτητα προσόντα αποφοίτων
STEM και τη συμμετοχή γυναικών στην τεχνολογία
Σελ 21
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το μεγάλο, «πράσινο» Συνέδριο του ΤΕΕ: «Green Deal Greece 2022», 29-30 Ιουνίου 2022
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.

«ΕΛΛΑΔΑ 2.0»: 445 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θ. Σκυλακάκης: Οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την πρωτοβουλία θα υπερβούν τις 200.000
Κ. Πιερρακάκης: Καθοριστικός ο ρόλος του νέου προγράμματος για την αναβάθμιση των ΜμΕ
Έτοιμη η πλατφόρμα https://digitalsme.gov.gr για τις αιτήσεις
των ενδιαφερομένων για τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Πρόκειται για έργο που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 445.000.000 ευρώ.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν στην συνέντευξη Τύπου που
έδωσαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος
Σκυλακάκης, με το πρόγραμμα δίνονται πολλά λειτουργικά
εργαλεία σε παρά πολλούς. Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε το
πρόγραμμα αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «θεωρούμε ότι
θα παίξει έναν καθοριστικό ρόλο ώστε να μπορέσει να τις ανα-

βαθμίσει. Νομίζω ότι είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για αυτό και
θα είναι χρήσιμο και χρηστικό».
Όπως επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, «ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα
που απευθύνεται αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
είναι αυτό που ανακοινώνεται σήμερα, πρόκειται για ενισχύσεις
445 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από
την πρωτοβουλία θα υπερβούν τις 200.000, αποδεικνύοντας ότι
το πρόγραμμα Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» απευθύνεται στους πολλούς». Να σημειωθεί ότι
η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη αρχίσει, η διαδικασία είναι
απλή, με προσθήκη, ηλεκτρονικά, των στοιχείων και κωδικών
των εταιρειών στην σχετική πλατφόρμα. Αναλυτικά στη σελ 6

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Σε νέα δυναμική τροχιά η Ελλάδα με τα κονδύλια ύψους 70 δισ. ευρώ, τόνισαν οι ομιλητές
σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη
Άδ. Γεωργιάδης: Τέρμα γκάζι πατά η Ελλάδα για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που πήρε την τελική έγκριση στην καινούργια προγραμματική περίοδο για το νέο ΕΣΠΑ
2021-2027 και η χώρα από την 19η θέση, βρίσκεται σήμερα
επικεφαλής στην απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ, «τρέχοντας»
μάλιστα με ρυθμό ταχύτερο του αναμενόμενου. Αυτά επισήμανε ο Yπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης
στη διάρκεια της τοποθέτησής του στην ημερίδα που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η ηλεκτρονική εφημερίδα voria.gr, με
θέμα τις ευκαιρίες που ανοίγουν το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο
ΕΣΠΑ για την ελληνική οικονομία.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη ταχύτητα στο νέο ΕΣΠΑ σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γε-

ωργιάδης και γνωστοποιώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες
θα «τρέξουν» οι προσκλήσεις για το νέο ΕΣΠΑ, διευκρίνισε ότι
θα συνεχίσει το αμέσως προηγούμενο της περιόδου 2014-2020
«μέχρι την τελική του απορρόφηση, καθώς η κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη πατά τέρμα γκάζι για την αξιοποίηση
όλων των ευρωπαϊκών πόρων».
Για το Ταμείο Ανάκαμψης επισήμανε ότι εντός του Ιουλίου θα
γνωστοποιηθούν τα στοιχεία για την απορρόφηση των κονδυλίων και διευκρίνισε ότι πρόσβαση σε αυτό, όπως και στο νέο
ΕΣΠΑ θα έχουν οι επιχειρήσεις που τα προγράμματα δεν επικαλύπτονται. Αναλυτικά στις σελ 7, 8

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ERASMUS

Κ. Μητσοτάκης: Αποφασιστική συμβολή στη διάπλαση μιας νέας γενιάς Ελλήνων με πατρίδα την
Ελλάδα, αλλά με χώρα την Ευρώπη
«Το πρόγραμμα Erasmus είναι μια επιτυχία της Ευρώπης, μπαίνει
πια στην ωριμότητά του, γίνεται μεσήλικας έχοντας συμπληρώσει
35 χρόνια, διευρύνει τους ορίζοντές του και από ένα σχέδιο το
οποίο ξεκίνησε ως μία περιορισμένη ανταλλαγή φοιτητών έγινε
γρήγορα ακαδημαϊκή συνεργασία, και έμπρακτη απόδειξη του
πώς αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τη δια βίου μάθηση» τόνισε
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο Ζάπ-

πειο στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 35 χρόνων από την
έναρξη του προγράμματος Erasmus.
Επεσήμανε ότι έχει υποδεχθεί παραπάνω από 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους και όπως είπε χαρακτηριστικά κάποτε ρωτούσαν αν θα
πας Erasmus, γιατί ήταν κάτι το καινοτόμο και το πολύ διαφορετικό, ενώ σήμερα η ερώτηση είναι πού θα πας Erasmus.
Αναλυτικά στη σελ 17
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
57ο Θερινό Σχολείο στο
«Δημόκριτος»
Έπειτα από δύο χρόνια διαδικτυακών διοργανώσεων
λόγω πανδημίας, το 57ο Θερινό Σχολείο επιστρέφει φέτος
διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» από τις 11 έως τις 15
Ιουλίου.
Ομιλίες, προσκεκλημένοι ερευνητές από πανεπιστήμια του
εξωτερικού, επισκέψεις σε εργαστήρια συναντήσεις με τους
ερευνητές του «Δημόκριτου», ειδικές θεματικές ενότητες,
στρογγυλά τραπέζια και άλλα πολλά υπόσχονται να μυήσουν τους συμμετέχοντες φοιτητές και πτυχιούχους θετικής
και τεχνολογικής κατεύθυνσης στη διαθεματική έρευνα.
Κάθε ημέρα θα περιέχει θεματικές ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες που θα πραγματεύονται σημαντικά
επίκαιρα θέματα στις θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο «Δημόκριτος». Οι θεματικές περιοχές
είναι: Επιστήμες Υγείας, Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες
και Εφαρμογές, Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια, Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά, Υψηλές Ενέργειες, Πυρηνική Φυσική, Πυρηνική Τεχνολογία και Εφαρμογές στο
Περιβάλλον, στην Υγεία, στα Υλικά και στην Πολιτιστική
Κληρονομιά.
Από το Θερινό Σχολείο δεν θα λείψουν οι επισκέψεις στις
εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ερευνητικού Κέντρου,
όπου οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιδείξεις ερευνητικών οργάνων και να γνωρίσουν υποδομές στις οποίες δεν επιτρέπεται κανονικά η
είσοδος. Οι φοιτητές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να
διερευνήσουν τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών
στον «Δημόκριτο» και σε άλλες χώρες, ενώ εκπρόσωποι
εταιρειών θα τους μιλήσουν για τις ευκαιρίες καριέρας.
Τέλος, θα συνεχιστεί και φέτος η επιτυχημένη πρωτοβουλία
«Τhe Research Matchmaking Event», όπου σε κατ’ ιδίαν
συναντήσεις (μέσω ειδικής πλατφόρμας) με ερευνητές του
«Δημοκρίτου» οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για τις ερευνητικές δραστηριότητες του
κέντρου και να διερευνήσουν τις προοπτικές συνεργασίας
με διάφορα ερευνητικά εργαστήρια, με σκοπό την εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής εργασίας, ακόμα και
τη διεξαγωγή έρευνας για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού σε συνεργασία με καθηγητές πανεπιστημίων
της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Για εγγραφές στο 57ο Θερινό Σχολείο μπορεί κανείς να επισκεφθεί το:
https://www.eventora.gr/demokritos-summerschool

Προσεχώς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

29 & 30 Ιουνίου 2022

Συνέδριο: «GREEN DEAL GREECE 2022»

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε
συνεργασία με το economix.gr

8ο Συνέδριο Μετρολογίας

Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων –
HellasLab, Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ

1-2 Ιουλίου 2022

9ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινης Χημείας (ICGC)
Το 9ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινης Χημείας (ICGC) διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Χημικών σε συνεργασία με την
Interdivisional Committee on Green Chemistry for Sustainable
Development (ICGCSD) της IUPAC, υπό την αιγίδα του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
της Διεθνούς Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας
(International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC),
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών (European Chemical Society
– EuChemS) και της Αμερικανικής Ένωσης Χημικών (American
Chemical Society – ACS).
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 9 Σεπτεμβρίου
2022, στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα, & on-line (hybrid).
Το 9ο ICGC θα καλύψει τα ακόλουθα γενικά θέματα:
• Πράσινη Χημεία στον Ακαδημαϊκό χώρο, την Έρευνα και τη
Βιομηχανία
• Πράσινη Χημεία στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία
• Πράσινη Χημεία για Βιώσιμη Ανάπτυξη, Βιοοικονομία και Κυκλική Οικονομία
Τα συγκεκριμένα θέματα περιλαμβάνουν:
1. Green solvents – Safe reagents and chemicals – Sustainable
organic synthesis
2. Catalytic processes (homogeneous, heterogeneous and biocatalysis)
3. Biomass derived platform & fine chemicals, pharmaceuticals,
monomers, polymers, materials
4. Alternative fossil fuels and biofuels, green bio-energy
5. Valorization of renewable and natural resources
6. Waste recycle and valorization – Circular economy (food
waste, hazardous waste, municipal waste, plastic waste)
7. CO2 utilization
8. Alternative and benign chemical processes (microwaves,

ultrasounds, photochemistry, electrochemistry, flow
chemistry, etc.)
9. Nano-materials for energy and environmental applications
10. Green analytical chemistry
11. Green chemistry in conservation and restoration of cultural
heritage
12. Pollution prevention and remediation
13. Toxicology and Ecotoxicology of Chemicals and Products
14. Computational Chemistry towards greener chemical
processes
15. Green chemistry metrics – Life cycle assessment (LCA)
16. Education and societal awareness – UN Sustainable
Developments Goals
17. Green Chemistry and entrepreneurship – Sustainable
industrial processes
Πληροφορίες: https://greeniupac2022.org/

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

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Κ. Καραμανλής: Έργα πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, με σεβασμό στο περιβάλλον
Στην πορεία υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων
στον Κηφισό και στον Πλατύ Ποταμό της Κρήτης αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας
Καραμανλής, απαντώντας χθες στη Βουλή σε επίκαιρες
ερωτήσεις των βουλευτών του ΜέΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη
και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέρογλου, αναφέρει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Επειδή υπήρξε μια τεράστια καταστροφή στον Κηφισό,
ήρθε η Κεντρική Διοίκηση μετά από εισήγηση και πρόταση της Περιφέρειας και είπε πως θα κάνει την αποκατάσταση της πολύ μεγάλης ζημιάς».
Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης
της μελέτης υπεγράφη στις 4 Φεβρουαρίου του 2019, και
αφορά την διευθέτηση του τμήματος του Κηφισού ποταμού από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι τον Κόκκινο Μύλο και από
τον Κόκκινο Μύλο μέχρι τα έργα της Αττικής Οδού, όπου
παρουσιάζονται συχνά πλημμυρικά προβλήματα, με σοβαρούς κινδύνους για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις της
περιοχής όπως απεδείχθη το 2015.
Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η υδρολογική μελέτη και η μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ από τον Δεκέμβριο
του 2020 η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου βρίσκεται σε
διαδικασία διαβούλευσης και γνωμοδοτήσεων.
«Εμείς ως Υπουργείο, αναμένουμε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, και όταν τις λάβουμε θα προβούμε
σε όλα τα απαραίτητα βήματα για να ολοκληρωθούν τα
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και
πρόσθεσε ότι θα «προστατευθούν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, αλλά και το περιβάλλον, στον Κηφισό».
Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε πως σύμφωνα με την
υδρολογική μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος γίνεται σαφές ότι τα υφιστάμενα τμήματα του Κηφισού μέχρι
την Αττική Οδό, σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης,
αναμένεται να υπερχειλίσουν, με τους κινδύνους που
αυτό συνεπάγεται.
«Αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ειδικά στην συγκεκριμένη περίπτωση ότι κινείται με πολύ προσεκτικά βήματα», τόνισε ο κ. Καραμανλής και συμπλήρωσε ότι «ήδη
τα αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται σε όλη την Ελλάδα
ξεπερνάνε τα 1,5 δισ. ευρώ», σημειώνοντας ότι: «Πρέπει
να βρούμε την χρυσή τομή μεταξύ του να προστατέψουμε
τις περιουσίες και ζωές, χωρίς όμως να κάνουμε μεγάλες
παρεμβάσεις στο περιβάλλον».
Σημείωσε, μάλιστα, πως δεν μπορούν να εφαρμοστούν

στον Κηφισό όσα ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις,
γιατί ο Κηφισός έχει πολύ μικρή διατομή, βρίσκεται εντός
αστικού ιστού και ένα μεγάλο μέρος του είναι κλειστό.
«Είναι περίεργο να μας κατηγορείτε για fast track διαδικασίες. Όταν δεν κάνουμε fast track διαδικασίες λέτε γιατί
πλημμυρίζουμε και θρηνούμε ανθρώπινες ζωές. Κι όταν
κάνουμε fast track, μας κατηγορείτε ότι δεν τηρούμε τις
διαδικασίες και ότι ξηλώνουμε ό,τι πράσινο έχει απομείνει», είπε ο κ. Καραμανλής και ενημέρωσε ότι στην μελέτη,
που έχει υποβάλλει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προτείνονται μεταξύ άλλων δεντροφυτεύσεις στην παραποτάμια περιοχή
κατά μήκος των έργων.
Ο κ. Καραμανλής διαβεβαίωσε το ελληνικό Κοινοβούλιο
πως τα αντιπλημμυρικά έργα συνολικού ύψους 1,5 δισ.
ευρώ σε όλη τη χώρα γίνονται με πολύ μεγάλη προσοχή προς το περιβάλλον. «Θέλουμε να προστατέψουμε
το περιβάλλον, αλλά θέλουμε να προστατέψουμε και τις
περιουσίες και τις ανθρώπινες ζωές, σε μια περιοχή που
είναι εξόχως προβληματική, όπως ο Κηφισός. Χρειάζονται
παρεμβάσεις της πολιτείας για να αποφύγουμε τα χειρότερα», τόνισε.
Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης είπε
ότι το τελευταίο φυσικό κομμάτι του Κηφισού κινδυνεύει
να υποστεί καταστροφικές επεμβάσεις, τόσο όσον αφορά
την αποψίλωση των δένδρων, αλλά και όσον αφορά την
αλλοίωση της φυσικής του κοίτης, τους εκβραχισμούς και
κάθε λογής εργολαβίες επεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα.
«Θα μου πείτε: ‘Τι να κάνουμε; Πρέπει να σώσουμε, κύριε Αρσένη, τους ανθρώπους από τις πλημμύρες. Είχαμε
πλημμύρα που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους’»,
συνέχισε ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 για να υπογραμμίσει:
«η μελέτη για τα αντιπλημμυρικά αυτά που θα ισοπεδώσουν ό,τι έχει μείνει φυσικό στο Κηφισό, από Κόκκινο
Μύλο μέχρι Αττική Οδό, κόστισε 1,5 εκατομμύριο ευρώ,
δεν έχει επικαιροποιημένα στοιχεία. Βασίζεται σε χάρτες
του 1999. Βγάζει λάθος πλημμυρική γραμμή. Δεν έχει
καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν περιλαμβάνει
πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, ούτε καν πρόσφατα
έργα, παραδείγματος χάρη, αυτά της διοίκησης Δούρου
που στοίχισαν 9 εκατομμύρια ευρώ. Καμία από τις δημοτικές αρχές -ούτε Αχαρνές, ούτε Μεταμόρφωση, ούτε
Νέα Φιλαδέλφεια- δεν έχει φέρει τη μελέτη στα δημοτικά
συμβούλια έως σήμερα. Επίσης, παραβιάζει δύο οδηγίες,
την Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60 καθώς και την
Οδηγία για τις πλημμύρες 2007/60, όπως επίσης και το
ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2013/249. Επίσης,

παραβιάζει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
μας υποχρεώνει να αποκαταστήσουμε την ελεύθερη ροή
των ποταμών μέχρι το 2030, κάτι που η Κυβέρνησή σας
δεν έχει καν νομοθετήσει έως σήμερα».
Εγώ δεν διαφωνώ ότι είναι τεράστιος ο πλημμυρικός κίνδυνος», συνέχισε ο Κρίτων Αρσένης και πρόσθεσε: «είναι
τεράστιος ο πλημμυρικός κίνδυνος, όταν τσιμεντοποιείς
και άρα το πλημμυρικό φορτίο δεν απορροφάται καθόλου
και μένει όλο και γίνεται τουρμπίνα σε αυτόν τον τσιμεντένιο διάδρομο. Είναι τεράστιος ο πλημμυρικός κίνδυνος,
όταν έχεις -όπως έχεις- όλα τα αμαξοστάσια των δήμων
μέσα στο ευρύτερο ρέμα και γι’ αυτό περίπου έγινε το
κοντέινερ που έφυγε και έφραξε το γεφυράκι στον ΗΣΑΠ.
Έτσι έγινε η μεγάλη πλημμύρα του 2015 που κόστισε τη
ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, όχι επειδή είχες έναν φυσικό
ποταμό. Αντίστοιχα το 2019 στα συρματοκιβώτια, στο μέρος δηλαδή που είχατε επέμβει ξανά με τα συρματοκιβώτια, εκείνα διαλύθηκαν και έφραξαν τη ροή του ποταμού
και δημιουργήθηκε πλημμύρα.
Βλέπουμε, δηλαδή, ότι τα αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται εντελώς σε λάθος τεχνολογία και βάση, με τρόπους
που έχουν ξεπεραστεί σε όλη την Ευρώπη και όμως συνεχίζετε και μας λέτε ότι δίνετε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για
να το κάνετε αυτό, όχι μόνο στον Κηφισό, αλλά και στην
Πικροδάφνη και στο μέγα ρέμα Ραφήνας και στον Ερασίνο, σε φυσικά και προστατευόμενα ρέματα, αυτά είναι που
προκαλούν τις πλημμύρες, κύριε Υπουργέ. Ανησυχώ εδώ
πέρα διπλά. Ανησυχώ γι’ αυτό το έργο, για το οποίο έχει
τελειώσει η δημόσια διαβούλευση και ανησυχώ γι’ αυτό
το έργο τόσο όσον αφορά το τι σημαίνει καταστροφή ενός
από τους τελευταίους φυσικούς υδάτινους διαδρόμους
της πόλης και ανησυχώ γι’ αυτό το έργο, γιατί σημαίνει
-με τον τρόπο που πάτε να το κάνετε- αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα με θυμηθείτε στο μέλλον».
Το υπ. Υποδομών δεν θα δημοπρατήσει ποτέ
έργο, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
«Εμείς δεν θα δημοπρατήσουμε ποτέ ένα έργο χωρίς
να έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση», δήλωσε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέρογλου, με αντικείμενο
την «υλοποίηση του έργου του Πλατύ ποταμού και των
συνοδών εγγειοβελτιωτικών έργων του».
Συνέχεια στη σελ 4
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Το υπ. Υποδομών δεν θα δημοπρατήσει ποτέ έργο, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
Συνέχεια από σελ 3
Ο κ. Καραμανλής είπε ότι τα έργα στον Πλατύ ποταμό εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπλημμυρικών έργων και
γενικότερα έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων που γίνονται
στην Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η κατασκευή
φραγμάτων στον Μπραμιανό, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο
Ανάκαμψης, και τον Ταυρωνίτη, όπου την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ με ενδεικτικό προϋπολογισμό
215 εκατομμύρια ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι ο σχεδιασμός του έργου στον Πλατύ Ποταμό, προϋπολογισμού 160
εκατομμυρίων ευρώ, προχωράει.
«Είμαστε λοιπόν κοντά στην δημοπράτηση του έργου, αφού
ολοκληρώσουμε τις επίπονες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να διασφαλίσουμε χρηματοδότηση για αυτό το έργο. Διότι εμείς δεν θα δημοπρατήσουμε ποτέ
ένα τέτοιο έργο χωρίς να έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότη-

ση. Επομένως σε κάθε περίπτωση η δέσμευση μας παραμένει
ότι το έργο θα δημοπρατηθεί εντός του 2022, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του, και για αυτό εργαζόμαστε», τόνισε
ο κ. Καραμανλής.
Συμπλήρωσε δε ότι αυτά τα λεγόμενα «πράσινα έργα νέας
γενιάς» χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένους φορείς και
για αυτό η Κυβέρνηση έχει έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
Ο κ. Καραμανλής εξέφρασε τη βεβαιότητα πως «Όπως και όλα
τα άλλα έργα που καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε με μεθοδικότητα και χωρίς πολλά λόγια, έτσι κι αυτό θα το καταφέρουμε.
Και θα κάνουμε ένα έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους κατοίκους του Ηρακλείου
και για ολόκληρη την Κρήτη».
Ο Βασίλης Κεγκέρογλου επισήμανε πως ο υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών είχε δεσμευτεί από το βήμα της Βουλής ότι η
δημοπράτηση του έργου θα γίνει μέχρι το τέλος του 2021, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για τη χρηματοδότηση του έργου,

είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είτε με εναλλακτικό σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
«Σήμερα, είμαστε έναν χρόνο μετά, και βέβαια γύρω στους
επτά μήνες εκπρόθεσμοι, εσείς ως προς τη δέσμευσή σας για
δημοπράτηση του έργου και μάλιστα πριν από ενάμιση μήνα
ο τεχνικός σύμβουλος ζήτησε άλλη μια παράταση, προκειμένου να υλοποιήσει τα ζητήματα που του έχουν ανατεθεί μέσω
της σύμβασης τεχνικού συμβούλου», είπε ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ και πρόσθεσε ότι οι τέσσερις διαδοχικές παρατάσεις και η καθυστέρηση οριστικών αποφάσεων, για τη δημοπράτηση του έργου, εγείρουν ερωτηματικά και ανησυχία στους
ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. «Όλοι έχουμε παραδεχτεί
-και εννοώ κόμματα, επιστημονικοί φορείς, κοινωνικοί φορείςότι ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ κρίσιμος και πρέπει να
στηριχθεί. Άπτεται του ζητήματος της διατροφικής επάρκειας,
διατροφικής αυτάρκειας και πραγματικά πρέπει να μπει σε προτεραιότητα», είπε ο κ. Κεγκέρογλου.

ΑΑΔΕ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Πιο απλή γίνεται η διαδικασία στις τροποποιήσεις των συμβολαίων, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

Γιώργου Πιτσιλή, σε περιπτώσεις επανάληψης ή διόρθωσης
συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων, του ονόματος
ή του αριθμού ακινήτου, εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο

περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού, δεν
απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Παράταση μέχρι τον Ιούνιο του 2023 δόθηκε για την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων σχετικά με το
ηλεκτρονικό εισιτήριο σε αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοσιεύθηκε η δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης του ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση
επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνι-

ών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών
ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και
ηλεκτρονικού εισιτηρίου».
Σύμφωνα με την απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης, που
υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτού-

μενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει, οριζόντια, την
30/06/2023.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΑΣΣΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Στον επανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό της πόλης μπορεί να
προχωρήσει ο Δήμος Βριλησσίων, καθώς, όπως ανακοίνωσε
η δημοτική Αρχή, εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), γεγονός που αναμένεται να επιλύσει
χρόνια και κρίσιμα προβλήματα του δήμου, να αποκαταστήσει
σημαντικά χωροταξικά ζητήματα, αλλά και να επαναπροσδιορίσει τις χρήσεις γης προς όφελος της πόλης και του δημότη.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλέον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Βριλησσίων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντάσσεται μεταξύ άλλων
στο σχέδιο πόλης ο οικισμός Κρασσάς, με μέσο συντελεστή
δόμησης 0,6 και με απόλυτη προστασία των εκτάσεων που θα
κριθούν τελεσίδικα δασικές. Οι Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης
(ΠΟΑ) του δήμου καθορίζονται σε πέντε Πολεοδομικές Ενότητες.
«Η έγκριση αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
αποτελεί ιστορική στιγμή για τον Δήμο Βριλησσίων και προσω-

πικά νιώθω δικαίωση ως δημοτική Αρχή», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης και αφού
ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής
της προσπάθειας, προσέθεσε: «Η ένταξη του οικισμού Κρασσά
στο Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης και ο επαναπροσδιορισμός
των χρήσεων γης είναι καθοριστικής σημασίας εξέλιξη για την
επίλυση χρόνιων προβλημάτων και για την αναπτυξιακή προοπτική του δήμου».

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με συγχρηματοδότηση ύψους 245.500 ευρώ της Περιφέρειας
Αττικής ξεκινά η πλήρης ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του
Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Αλίμου, μετά τη
συνυπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και τον δήμαρχο Ανδρέα
Κονδύλη, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο περιφερειάρχης αναφερόμενος στις συνεχείς δράσεις και τα
έργα οδικής ασφάλειας, τονίζει ότι η Περιφέρεια βάζει ψηλά
τον πήχη για την προστασία οδηγών και πεζών ενώ με τον εκσυγχρονισμό του συγκεκριμένου πάρκου, «παραδίδουμε έναν
χώρο, όπου τα παιδιά μας θα μαθαίνουν τους κανόνες οδικής

ασφάλειας, ώστε στο μέλλον, να αποκτήσουν καλύτερες κυκλοφοριακές συνήθειες και φιλική οδική συμπεριφορά».
Ο δήμαρχος Αλίμου αφού ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για
τη συμβολή του στη προσπάθεια αναβάθμισης του Πάρκου
κυκλοφοριακής Αγωγής, αναφέρθηκε στη «κομβική σημασία»
που έχει για την ευρύτερη περιοχή η επίλυση του χρόνιου ζητήματος της οριοθέτησης του ρέματος της Πικροδάφνης, η οποία
«επιτεύχθηκε , χάρη στις επίμονες και συντονισμένες ενέργειες
του Γιώργου Πατούλη», όπως είπε.
Η συγχρηματοδότηση από πλευράς Δήμου ανέρχεται στο ποσό
των 33.292 ευρώ και το έργο κρίθηκε απαραίτητο καθώς το

Πάρκο μετά την 20ετή λειτουργεία του παρουσιάζει φθορές
στην άσφαλτο και στον εξοπλισμό (πινακίδες, καθιστικά κλπ.)
Στις προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνονται :
-Προμήθεια ποδοκίνητων οχημάτων.
-Βελτίωση του φωτισμού με led
-Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς εντός του Πάρκου και
χώροι σταθμεύσεις με ράμπες και προσβάσεις για όδευση τυφλών και ΑμεΑ (επί της οδού Ρόδων και στα πέριξ πεζοδρόμια),
καθώς και η μετατροπή της παρακείμενης οδού Ζαππείου Παρθεναγωγείου σε πεζόδρομο.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Καραγιάννης: Εντός ημερών ο διαγωνισμός για το φορέα λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης
«Στα τέλη του 2023 η Θεσσαλονίκη θα έχει ένα πλήρως
λειτουργικό μετρό», τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης, σε ημερίδα της οικονομικής e-εφημερίδας Voria.gr, στην ενότητα με θέμα :
«Το στοίχημα των υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός σημείωσε ότι
μέσα στις επόμενες μέρες βγαίνει και ο διαγωνισμός για το
φορέα λειτουργίας του μετρό, που θα είναι μια σύμπραξη
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (ΣΔΙΤ) και τόνισε ότι και οι
δοκιμές και όλα τα υπόλοιπα στο έργο πηγαίνουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Ο κ. Καραγιάννης, ανέφερε υπάρχουν δύο αντιλήψεις
για το μετρό, αυτή της προηγούμενης κυβέρνησης «που
εγκαινίαζε μουσαμάδες και έλεγε ότι το μετρό θα είναι
έτοιμο το 2020» και της σημερινής κυβέρνησης «που λέει
την πραγματικότητα». Σημείωσε, ότι εάν το μετρό ήταν
κοντά στην ολοκλήρωση του κατά τη λήξη της θητείας της
προηγούμενης κυβέρνησης, όπως διατείνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η
σημερινή κυβέρνηση δε θα είχε κανένα πρόβλημα να το
εγκαινιάσει. «Τα πράγματα όμως ήταν τελείως διαφορετικά» είπε ο υφυπουργός και απαρίθμησε ελλείψεις στο
έργο που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση.
«Η εντολή που πήραμε το 2019 από τον πρωθυπουργό,
ήταν να ρίξουμε πολύ μεγάλο βάρος στα έργα υποδομών.
Και αυτό κάνουμε και για τα μεγάλα και για τα μικρά έργα»
είπε ο κ. Καραγιάννης, υπενθυμίζοντας ότι μόλις προ ημερών παραδόθηκε το «ορφανό» χιλιόμετρο Ν. Μουδανιών
- Ποτίδαιας, ενώ στις αρχές φθινοπώρου θα παραδοθεί
και το τμήμα Θέρμη - Γαλάτιστα και πρόσθεσε: «Ότι λέμε
το κάνουμε πράξη. Αν υπάρχει πολιτική βούληση και
σωστός σχεδιασμός, όσο περίπλοκο κι εάν είναι ένα έργο
μπορεί να υλοποιηθεί».
Μιλώντας για τα υπόλοιπα έργα υποδομών και συγκοινωνιών, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ότι οι οδικοί άξονες,
Δράμα- Αμφίπολη και Θεσσαλονίκη - Έδεσσα πέρασαν
την προηγούμενη εβδομάδα από τη διυπουργική επιτροπή, θα κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ και μέσα στο καλοκαίρι
αναμένεται η δημοπράτηση τους και η έναρξη των εργασιών σε περίπου δεκαοκτώ μήνες. Εκτίμησε, ότι στις αρχές
φθινοπώρου θα υπογραφεί η σύμβαση για το fly over
της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα ολοκλήρωσης σε τέσσερα
χρόνια με ΣΔΙΤ και τόνισε επίσης ότι όλα τρέχουν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και για τον έκτο προβλήτα
του λιμανιού και για τη γέφυρα του Αλιάκμονα, και για
τα σιδηροδρομικά τμήματα Θεσσαλονίκη - Τοξότες και

Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο. Επίσης, επεσήμανε ότι για τις
σχολικές μονάδες, δεκαέξι από τις δεκαπτά, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται στη δυτική Θεσσαλονίκη,
αναμένονται δεσμευτικές προσφορές για τον ανάδοχο και
η συμβασιοποίηση τους τέσσερεις μήνες αργότερα.
«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών έχει ένα συνολικό σχεδιασμό, το κάθε έργο εντάσσεται εκεί που μπορεί
να ενταχθεί όχι εκεί που θέλουμε εμείς» είπε ο υφυπουργός, απαντώντας σε κριτική ότι από τα χρήματα του Ταμείο Ανάκαμψης διατίθενται προς τη Θεσσαλονίκη είναι
δυσανάλογα μικροί, και πρόσθεσε : « Η πραγματικότητα
είναι ότι θα έχουμε ένα fly over σε τέσσερα χρόνια. Αν θα
το χρηματοδοτήσουμε από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάπαψης, ή με ΣΔΙΤ είναι εντελώς πλασματική συζήτηση».
Από την πλευρά της, η βουλευτής και τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου κατηγόρησε
την κυβέρνηση ότι και αδράνησε στο έργο του μετρό και
«μόλις τους τελευταίους πέντε μήνες» άρχισε να το τρέχει,
ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε αμφιβολίες ότι θα είναι έτοιμο
το 2023, εκτιμώντας ότι θα χρειαστούν άλλα δύο χρόνια,
ως το 2025.
«Που είναι η Σιδηροδρομική Εγνατία, που θα συνέδεε τα
λιμάνια μας με τις χώρες των Βαλκανίων» διερωτήθηκε η
κ. Νοτοπούλου, αμφισβητώντας τις ενέργειες της κυβέρνησης και του δήμου και για την αστική συγκοινωνία.
«Δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί ούτε ένα
έργο στην πόλη, για το μετρό λέτε το 2023, όμως όλοι ξέρουν ότι αυτό δεν είναι αλήθεια» είπε η κ. Νοτοπούλου και
πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε ότι παραλάβαμε μια σειρά από
έργα και τα προχωρήσαμε (η προηγούμενη κυβέρνηση)
και πολλά σταμάτησαν από την πρώτη ημέρα ανάληψης
της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και δεν ήταν μόνο το μετρό».
Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι αποφάσισε να
διαχειριστεί τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ερήμην
των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης ακυρώνοντας και πολλά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης
και πρόσθεσε : «Δεν υπάρχουν έργα αναβάθμισης, έρευνας και καινοτομίας, έργα αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά,
όλα αυτά απουσιάζουν» Εδώ φωλιάζει ο φόβος των πολιτών της Θεσσαλονίκης ότι θα χαθεί και το Τ.Α. και το νέο
ΕΣΠΑ».
Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρις Μπίλλιας σημείωσε ότι την προηγούμενη δεκαετία υπήρξε ένα μεγάλο κενό σε μελέτες για

το περιβάλλον, την οδική ασφάλεια, τις υποδομές, σημειώνοντας επίσης και τις καθυστερήσεις για τη σύνταξη
μελετών.
«Μέχρι το 2023-24 δε θα έχουμε μελέτες ώριμες για έργα
που έχει ανάγκη η περιφέρεια μας. Και αυτό οφείλεται στη
δεκαετία 2010-2020» είπε ο κ. Μπίλλιας και συνέχισε: «Θα
πρέπει να βελτιώσουμε το θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης και
αδειοδότησης έργων. Ο στόχος είναι το 2030, η πόλη μας,
να είναι αστικά βιώσιμη και αυτό μπορεί να γίνει».
Ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Λεωνίδας Μπακούρας, τόνισε ότι χώρα μας διαθέτει ετησίως έξι εκατομμύρια κυβικά φυσικό αέριο και τα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες πηγαίνουν για παραγωγή ρεύματος. «Δε
θα έχουμε ποτέ το πρόβλημα της επάρκειας, το πρόβλημα
είναι στην τιμή» είπε ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ -ΘΕΣΣ.
Ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι η τιμή του φυσικού αερίου
υπερδιπλασιάστηκε σε ένα χρόνο (από 0,60 το 2021
έφτασε στο 1,40 το 2022) και πρόσθεσε ότι μια λύση θα
ήταν και η μεταφορά εναλλακτικών καυσίμων σε αέρια
μορφή μέσω του δικτύου : «Επενδύσαμε πάνω από εξακόσια εκατομμύρια στο δίκτυο, στις υποδομές, καλύπτεται
η Θεσσαλονίκη κατά 80 % . Μπορούν να δοθούν κίνητρα
στις μονάδες που παράγουν βιοαέριο, ή μπορεί να γίνει
αυτό και με το μεθάνιο, αν δοθούν κίνητρα».
«Η δεύτερη ευκαιρία είναι ωφέλιμη» είπε ο πρόεδρος του
Φο.Σ.Δ.Α Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, μιλώντας για την ανακύκλωση υλικών και σημειώνοντας τη
σπουδαιότητα της πρακτικής αυτής στη βιομηχανία, αλλά
και στην κάλυψη των στόχων που έχουν τεθεί, εθνικών
και ευρωπαϊκών για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.
«Τα απόβλητα μιας επιχείρησης είναι σημαντικά για μια
άλλη επιχείρηση» τόνισε ο κ. Γεράνης, αναφερόμενος
στην κυκλική οικονομία και υποστήριξε ότι τα σχέδια για
βιώσιμη ανάπτυξη μπορούν να υλοποιηθούν με πολιτική
βούληση και συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση του
κανονιστικού πλαισίου.
Ο αρχιτέκτων - πολεοδόμος Τάκης Δούμας επεσήμανε ότι
καταγράφεται μια έλλειψη συντονισμού, λόγω του θεσμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης, σε ότι αφορά τις υποδομές. Πρόσθεσε, ότι είναι σημαντικός και ο χρόνος μελέτης
και υλοποίησης του κάθε έργου.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
«ΕΛΛΑΔΑ 2.0»: 445 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θ. Σκυλακάκης: Οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την πρωτοβουλία θα υπερβούν τις 200.000
Κ. Πιερρακάκης: Καθοριστικός ο ρόλος του νέου προγράμματος για την αναβάθμιση των ΜμΕ
Έτοιμη η πλατφόρμα https://digitalsme.gov.gr για τις αιτήσεις
των ενδιαφερομένων για τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Πρόκειται για έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης- NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό ύψους
445.000.000 ευρώ, υπογραμμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν στην συνέντευξη Τύπου που
έδωσαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, με το πρόγραμμα δίνονται πολλά λειτουργικά εργαλεία
σε παρά πολλούς. Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε το πρόγραμμα
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «θεωρούμε ότι θα παίξει έναν
καθοριστικό ρόλο ώστε να μπορέσει να τις αναβαθμίσει. Νομίζω
ότι είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για αυτό και θα είναι χρήσιμο και
χρηστικό».
Όπως επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, «ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που
απευθύνεται αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι
αυτό που ανακοινώνεται σήμερα, πρόκειται για ενισχύσεις 445
εκατ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την
πρωτοβουλία θα υπερβούν τις 200.000, αποδεικνύοντας ότι το
πρόγραμμα Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» απευθύνεται στους πολλούς». Να σημειωθεί ότι η
υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη αρχίσει, η διαδικασία είναι απλή,
με προσθήκη, ηλεκτρονικά, των στοιχείων και κωδικών των εταιρειών στην σχετική πλατφόρμα.
Να σημειωθεί επίσης, ότι την Τετάρτη 22 Ιουνίου άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το voucher, από τις εταιρείες μέχρι 10 άτομα, η
οποία θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και
30 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν «αγοράσει» το ψηφιακό προϊόν
και μέχρι 30 Δεκεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί.
Εταιρείες από 10-250 άτομα υποβάλλουν αιτήσεις από 22 Ιουνίου
έως 14 Σεπτεμβρίου και μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές
έως 31 Μαρτίου 2023 και έως 28 Απριλίου 2023 θα έχουν γίνει και
όλες οι πληρωμές. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Σκυλακάκης, «όλη η φιλοσοφία των προγραμμάτων είναι ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν
κίνητρο να αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία. Και όταν δίνει ένα
voucher με το οποίο μπορούν να πάρουν μόνο κάτι ψηφιακό με
ελεγχόμενο τρόπο κατά τεκμήριο, θα αναζητήσουν κάτι που τους

είναι χρήσιμο».
Το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για παράδειγμα με 5 ή 10 εργαζομένους ή πάνω από 40
και 250.
Να σημειώσουμε ότι οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες
και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές,
στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα
τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση
των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο
των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για
ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις
υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα
και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην
αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος
των POS.
Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/
αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό κατανέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα κρατικών ενισχύσεων:
* Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»,
* Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»,
* Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές».
Το Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία MME» παρέχει επιταγές
(vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή
μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων
ψηφιακών εργαλείων.
Μέσω του Προγράμματος II «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων
και Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη
υποδομών και υπηρεσιών cloud.
Τέλος, με το Πρόγραμμα III «Ψηφιακές Συναλλαγές», ενισχύεται η
υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν

τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών
παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.
Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η
ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα
κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:
* εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους
λειτουργία,
* αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να
εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
* ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και
συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
* αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»
θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.
Δικαιούχοι του Προγράμματος
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για
τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
3. Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.
4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία,
ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση,
Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή
διπλογραφικά βιβλία.
Η δράση υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ
(εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), σύμφωνα με όσα ορίζονται σε κοινή απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών.

e-ΕΦΚΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
«Μία ακόμη εκκρεμότητα ετών κλείνει οριστικά προς όφελος
χιλιάδων συνταξιούχων, καθώς τίθεται σε λειτουργία από τις
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ το λογισμικό υπολογισμού των συντάξεων με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης» επισημαίνει
ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του.
Όπως αναφέρει, η αρχή γίνεται με τις μεγαλύτερες κατηγορίες
συνταξιούχων που αφορούν παράλληλο και διαδοχικό χρόνο
ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Σταδιακά και ανά εβδομάδα θα
εντάσσονται στη διαδικασία εκκαθάρισης και τα υπόλοιπα τ.
Ταμεία.
«Με το νέο αυτό λογισμικό ξεκινά σε πρώτη φάση να υπολογί-

ζονται οι νέες συντάξεις διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης
που εκδίδονται από τώρα και μετά. Σε δεύτερη φάση, εντός Ιουλίου, θα ξεκινήσει η εκκαθάριση των συντάξεων με παράλληλο
και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης και που έχουν εκδοθεί με τον ν.
4387/2016 και η απόδοση στη συνέχεια των αντίστοιχων αυξήσεων και αναδρομικών στους δικαιούχους. Η συγκεκριμένη
διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός πενταμήνου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ακριβές πλήθος των συνταξιούχων που θα δουν προσαυξήσεις και αναδρομικά στις συντάξεις
τους δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί ο υπολογισμός του μέσα από το εν λόγω λογισμικό»

διευκρινίζει ο φορέας.
Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Δουφεξής, δήλωσε: «Με
τη λειτουργία του λογισμικού και την εκκαθάριση, που ακολουθεί, κλείνει μια ακόμη εκκρεμότητα του ΕΦΚΑ και, παράλληλα,
αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες
συνταξιούχους. Οι συντάξεις με διαδοχικό και παράλληλο χρόνο
ασφάλισης θα εκδίδονται πλέον χωρίς αποκλίσεις και, παράλληλα, χιλιάδες συνταξιούχοι που περιμένουν για χρόνια την
απαιτούμενη προσαύξηση θα την δουν στους λογαριασμούς
τους με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης εντός πενταμήνου».
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Σε νέα δυναμική τροχιά η Ελλάδα με τα κονδύλια ύψους 70 δισ. ευρώ, τόνισαν οι ομιλητές σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη
Άδ. Γεωργιάδης: Τέρμα γκάζι πατά η Ελλάδα για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που πήρε την τελική έγκριση στην καινούργια προγραμματική περίοδο για
το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και η χώρα από την 19η θέση,
βρίσκεται σήμερα επικεφαλής στην απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ, «τρέχοντας» μάλιστα με ρυθμό ταχύτερο του
αναμενόμενου. Αυτά επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης στη διάρκεια της τοποθέτησής του στην ημερίδα που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η ηλεκτρονική εφημερίδα voria.gr, με θέμα τις
ευκαιρίες που ανοίγουν το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο
ΕΣΠΑ για την ελληνική οικονομία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη ταχύτητα στο νέο ΕΣΠΑ
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε χαρακτηριστικά
ο κ. Γεωργιάδης και γνωστοποιώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα «τρέξουν» οι προσκλήσεις για το νέο ΕΣΠΑ,
διευκρίνισε ότι θα συνεχίσει το αμέσως προηγούμενο της
περιόδου 2014-2020 «μέχρι την τελική του απορρόφηση, καθώς η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πατά
τέρμα γκάζι για την αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών
πόρων».
Για το Ταμείο Ανάκαμψης επισήμανε ότι εντός του Ιουλίου
θα γνωστοποιηθούν τα στοιχεία για την απορρόφηση των
κονδυλίων και διευκρίνισε ότι πρόσβαση σε αυτό, όπως
και στο νέο ΕΣΠΑ θα έχουν οι επιχειρήσεις που τα προγράμματα δεν επικαλύπτονται.
Απαντώντας σε ερώτηση για τον μικρό αριθμό των επιχειρήσεων -εκτιμώνται σε περίπου 40.000- που μπορούν
να έχουν πρόσβαση στη δανειοδότηση, ο κ. Γεωργιάδης
απάντησε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στο μέγεθός τους
και στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι το 94% των επιχειρήσεων, σε σύνολο περίπου 800.000, είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις και διευκρίνισε ότι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η ΕΕ, δηλαδή
να έχουν τζίρο έως και 50 εκατ. ευρώ και να απασχολούν
250 εργαζομένους.
Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι «εθνικός στόχος θα
πρέπει να γίνει οι επιχειρήσεις που θα μπορούν να δανειοδοτηθούν μέσω των τραπεζών να φτάσουν τις 100.000»
και τόνισε ότι μέσω της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «υποχρεώσαμε» τις τράπεζες να δανειοδοτούν μέχρι 50.000 ευρώ τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή»
ύψους 150 εκατ. ευρώ και με στόχο την αντικατάσταση
380.000 συσκευών, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι το όφελος θα είναι 300 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εξοικονόμησης
ενέργειας και είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περί
τις 200.000 αιτήσεις. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ»,
ανέφερε ότι το 2020 διατέθηκαν 804 εκατ. ευρώ, το 2021
632 εκατ. ευρώ και επισήμανε ότι «μας ενδιαφέρει πάρα
πολύ και το διευρύνουμε. Έχουμε μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο νέο ΕΣΠΑ ποσό ύψους 1,34 δισ. ευρώ και
επιπλέον 500 εκατ. ευρώ για τα δημόσια κτίρια και για
εξοικονομώ για επιχειρήσεις, που θα γίνει πρώτη φορά,
450 εκατ. ευρώ».
Μεγάλη τομή για την ΕΕ το Ταμείο Ανάκαμψης
Για αστοχίες της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με
τη διαχείριση των πόρων και το σχεδιασμό του Ταμείου
Ανάκαμψης, αλλά και για χαμηλή απορροφητικότητα
κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, μίλησε από την πλευρά του ο
καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης,
πρώην υπουργός Οικονομίας, αλλά και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Πορτογαλίας, τόνισε
ότι αυτή έδωσε έμφαση στην κοινωνική συνοχή χωρίς να
αφήνει πίσω τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 60% των πόρων του ταμείου Ανάκαμψης στοχεύουν στην κοινωνική συνοχή, τόνισε
ότι «σημασία τελικά έχει να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή
φτώχεια με το νέο ταμείο Ανάκαμψης».
Για την απορροφητικότητα των πόρων ΕΣΠΑ, ο ίδιος σημείωσε ότι ενώ τα ποσά το 2021 ήταν 2,5 δισ. ευρώ και
1,6 δισ. ευρώ τελικά αξιοποιήθηκαν 306 εκατ. ευρώ και
χαρακτήρισε «απογοητευτικό τον πρώτο χρόνο». Για τη
φετινή χρονιά, επισήμανε ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι από τα 7 δισ. ευρώ έχει απορροφηθεί
το 1% και εξέφρασε την ελπίδα του το ποσοστό να αυξηθεί
προσεχώς.
Μιλώντας για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών, τόνισε ότι «οφείλουμε να επιμείνουμε σε
πολιτικές που θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη
αξία στην κοινωνία» και στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι
θα έπρεπε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα

Εξοικονομώ.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Σταθάκης χαρακτήρισε ως μεγάλη
τομή για την ΕΕ το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας
ότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη κινείται εκτός ορίων του προϋπολογισμού της και την ίδια στιγμή δίνει την
ελευθερία στις κυβερνήσεις να τα διαχειριστούν τα κονδύλια όπως θέλουν. «Τώρα αποφασίζει η ίδια η Ευρώπη
να δανειστεί και να μην τα κατανέμει με ποσόστωση, αλλά
με βάση τις ανάγκες κάθε χώρας μετά την κρίση της πανδημίας. Έτσι, τα δίνει πιο πολύ στις μεσογειακές χώρες».
Για πρώτη φορά στην ιστορία ένα άθροισμα πόρων
Τη θέση της ότι για πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει ένα
άθροισμα πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον
τακτικό προϋπολογισμό, διατύπωσε η ευρωβουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη.
Λέγοντας ότι η αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος αποτελεί το πιο πιεστικό ζήτημα, η ίδια σημείωσε ότι
«δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες ειδικά για την Ελλάδα
από το REPower» και στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι πρέπει
οι επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα υπουργεία και με πόρους της ΕΕ να δουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
πώς μπορούν να αλλάξουν τη μορφή τους ώστε να είναι
λιγότερο ενεργειακά κοστοβόρες και την ίδια στιγμή ενεργειακά αναβαθμισμένες, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών,
αλλά και ως παραγωγοί καταναλωτές».
Ειδικά στο κομμάτι των φωτοβολταϊκών στη στέγη, τόνισε ότι είναι εργαλείο «κομμένο και ραμμένο» για τις μεσογειακές χώρες και σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια
μία ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσει η κυβέρνηση, την
κάλεσε επίσης να δει συνολικά τη δυνατότητα αύξησης
του ποσού που δίνεται για την ενεργειακή αναβάθμιση
των κτηρίων.
Επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη
χώρα στην κατανομή του ποσοστού για ενεργειακή αναβάθμιση που φτάνει στο 6%, η κ. Σπυράκη σημείωσε ότι
η ενεργειακή αναβάθμιση είναι πολύ μεγάλη υπόθεση,
αλλά όχι η μόνη που μπορεί να περιορίσει το ενεργειακό
κόστος.
Συνέχεια στη σελ 8
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Σε νέα δυναμική τροχιά η Ελλάδα με τα κονδύλια ύψους 70 δισ. ευρώ, τόνισαν οι ομιλητές σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη
Συνέχεια από σελ 7
«Πρέπει να αρθούν οι επιφυλάξεις απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι
η φτηνή ενέργεια και η πολλή ενέργεια είναι η πράσινη
ενέργεια», τόνισε.
Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η λογική των χαμηλότοκων δανείων που διέπει και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι
η νέα εποχή, η κ. Σπυράκη σημείωσε ότι «στη νέα αυτή
εποχή πρέπει να βρούμε ακριβώς τον ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων».
Η Ελλάδα αλλάζει ταχύτητα» με κονδύλια ύψους
70 δισ. ευρώ
«Η Ελλάδα αλλάζει ταχύτητα» και τα κονδύλια ύψους 70
δισ. ευρώ που θα εισρεύσουν μέχρι το 2027 μέσω του
Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, δίνουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της οικονομίας και αποδεικνύουν την
ισχυρή και ανθεκτική θέση της χώρας μας, υπογράμμισε ο
υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης),
Σταύρος Καλαφάτης.
Από το σύνολο των 70 δισ. ευρώ, όπως διευκρίνισε, τα 32
δισ. θα απορροφηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης (μέσα
από επιχορηγήσεις και δάνεια) και τα υπόλοιπα 38 δισ. θα
δοθούν μέσα από δράσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
και από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης για την
περίοδο έως το 2027.
Υπογραμμίζοντας ότι σε επίπεδο απορροφητικότητας
κονδυλίων του ΕΣΠΑ, η Ελλάδα από την 19η θέση σκαρφάλωσε στην πρώτη, ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στις
κινήσεις της κυβέρνησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η
πολιτεία εξαντλεί κάθε διαθέσιμο ευρώ χωρίς να προκαλεί
τριγμούς στην οικονομία. Στην περίοδο της πανδημίας διοχετεύτηκαν 43 δισ. ευρώ για τη στήριξη του παραγωγικού ιστού και των νοικοκυριών, ενώ για την ανακούφιση
των πολιτών από τις ενεργειακές ανατιμήσεις δαπανώνται
περί τα 8 δισ. ευρώ».
Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζοντας ότι τον Αύγουστο η
χώρα βγαίνει από την ενισχυμένη εποπτεία της ΕΕ, η
ανεργία μειώνεται, οι επενδύσεις αυξάνονται και ο τουρισμός καταγράφει, με τα μέχρι στιγμής, ρεκόρ εσόδων, ο
κ. Καλαφάτης σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα
στην επιχειρηματικότητα.

Σε 1,4 δισ. ευρώ οι πόροι για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σε 1,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι πόροι που θα έχει στη
φαρέτρα της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και του
Ταμείου Ανάκαμψης, σημείωσε στη διάρκεια της τοποθέτησής του στην ημερίδα ο περιφερειάρχης, Απόστολος
Τζιτζικώστας, λέγοντας ότι «η Μακεδονία του 2030 θα
είναι σύγχρονη, πράσινη και ανθρώπινη, αυτός είναι ο
στόχος μας».
Με τα νέα κονδύλια, όπως διευκρίνισε, «όχι μόνο θα μας
δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε σημαντικά έργα σε όλους
τους τομείς και τις υποδομές της περιοχής μας, αλλά θα
συνεχίσουμε και τα 8.500 μικρομεσαία και μεγάλα έργα
που έχουμε ήδη σε εξέλιξη».
Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι «αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το πώς θα μπορέσουμε να ετοιμαστούμε
και να απορροφήσουμε επιτυχώς και στην ώρα τους τα
κονδύλια, γιατί η ΕΕ έχει θέσει κανόνες, που είναι απαράβατοι και αδιαπραγμάτευτοι».
Αναφερόμενος στα έργα που δρομολογούνται ή και βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΠΚΜ, ο κ. Τζιτζικώστας μίλησε
μεταξύ άλλων για την ανάπλαση και τη δημιουργία του
νέου παραλιακού μετώπου από το Αγγελοχώρι έως και το
Καλοχώρι, στον κόμβο Κ16 στην περιφερειακή οδό, στην
περιφερειακή οδό της Κατερίνης, στους οδικούς άξονες
Χαλκιδικής και Κιλκίς, στο film office και στο πετυχημένο
έργο του με τις χολιγουντιανές παραγωγές στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές και στην κατασκευή των 40 νέων
σχολικών μονάδων.
Μεταξύ άλλων, διαβεβαίωσε ότι η ΠΚΜ θα δώσει τη μάχη
για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ
αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης και λέγοντας «έχουμε
έτοιμο 7ετές σχέδιο, αλλά και την απαραίτητη γνώση», ο
κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι εάν «λάβουμε εκ νέου την
εντολή των συμπολιτών μας, καθώς σε έναν χρόνο θα
γίνουν οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, η Μακεδονία του 2030 θα είναι σύγχρονη, πράσινη και ανθρώπινη,
αυτός είναι ο στόχος μας».
Πλέον υπάρχει ατζέντα για την πόλη της Θεσσαλονίκης
Τη διαβεβαίωσή του ότι πλέον για την πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχει ατζέντα, έδωσε από το βήμα του συνεδρίου

ο αρμόδιος δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, υπογραμμίζοντας ότι στα τρία χρόνια της διοίκησής του έχουν
εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις ύψους 160 εκατ. ευρώ εκ
των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., τα 57 εκατ. ευρώ
από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με ήδη ενταγμένα
πέντε έργα και άλλα τέσσερα σε αναμονή, 35 εκατ. ευρώ
από το Πράσινο Ταμείο - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΠΔΕ, με 30 ενταγμένα έργα και δύο υπό ένταξη και 20+7 εκατ. ευρώ, από
ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, για την υλοποίηση 30 project.
Σημειώνοντας ότι όλη την προηγούμενη περίοδο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης ανερχόταν
περίπου στα 20 εκατ. ευρώ, ο κ. Ζέρβας γνωστοποίησε ότι
το φετινό ανέρχεται στα 36 εκατ. ευρώ και διεμήνυσε ότι
το επόμενο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο.
Μιλώντας για το πώς θα διατεθούν τα κονδύλια 40 εκατ.
ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Ζέρβας ανέφερε ότι
τα 30 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αστική αναζωογόνηση και εμπορική ανασυγκρότηση σημαντικών για
την πόλη δρόμων και περίπου 10 εκατ. για την μετατροπή της σε smart city, με έργα όπως έξυπνες διαβάσεις και
σύστημα φυσικής ασφάλειας κτιρίων με οπτικούς αισθητήρες. Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
επισήμανε ότι την περίοδο 2014-2020 εντάχθηκαν 33
έργα ύψους 40 εκατ. ευρώ και τόνισε ότι αναμένονται
χρηματοδοτήσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ από τη νέα προγραμματική περίοδο.
Στόχος είναι «να γίνει η Θεσσαλονίκη πόλη με υποδομές,
έξυπνη, βιώσιμη, καθαρή, με οικονομική δραστηριότητα,
δημογραφική ανάκαμψη και γεωπολιτική εμβέλεια», υπογράμμισε και εξήρε την ειλικρινή και ουσιαστική συνεργασία που υπάρχει επιτέλους ανάμεσα στην πολιτεία και την
τοπικής αυτοδιοίκηση. «Μόνο μέσα από τη συνέργεια και
τη σύμπνοια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις, την υγειονομική, την οικονομική
και την ενεργειακή», τόνισε.
«Αρχίσαμε να κάνουμε εικόνα μίας Θεσσαλονίκης του
2030 αλλά για να συμβεί αυτό κάποιος χρηματοδότησε
και απορρόφησε τα ευρωπαϊκά έργα και δεν ήταν άλλη
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ανέφερε από
την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου.
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ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ
- 1, 6 ΔΙΣ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Από το Κορωπί ξεκίνησαν τα ενημερωτικά workshops της Περιφέρειας Αττικής
Με κεντρικό σύνθημα «Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη
σου» ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Αν. Αττικής ο κύκλος των απολογιστικών αλλά και προγραμματικών ενημερώσεων για τις δράσεις και τα έργα που έχουν υλοποιηθεί από το
ΕΣΠΑ (2014-2020) και αυτών που δρομολογούνται μέσω του
νέου (ΕΣΠΑ 2021-2027), στην κατεύθυνση του «μαραθώνιου»
αγώνα που καταβάλει η Περιφέρεια να αλλάξει το πρόσωπο της
Αττικής, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
«Το δικό μας θετικό άθροισμα δημιουργίας αυτά τα τρία χρόνια αποτυπώνεται στα 1358 έργα, προϋπολογισμού 140 εκατ.
ευρώ, που υλοποιούνται σήμερα στην Ανατ. Αττική μέσα από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για μια σοβαρή προσπάθεια «μέρα με τη μέρα να
αλλάζουμε την Αττική προς το καλύτερο. Με τους Δήμους ισχυρούς συμμάχους θα αξιοποιήσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ
από το νέο ΠΕΠ Αττικής προς όφελος των πολιτών», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης στην τοποθέτηση του στο workshop που
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κορωπίου. Ανακοίνωσε την
χρηματοδότηση δύο εμβληματικών έργων από το νέο ΕΣΠΑ: Το
Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Ραφήνας προϋπολογισμού
36 εκατ. ευρώ, που αναπτύσσεται σε μια έκταση 65 στρεμμάτων και θα φιλοξενεί μεταξύ άλλων ομαδικά αθλήματα για
αθλητές με αμαξίδιο. «Ένα έργο που αναδεικνύει την Αττική,
σε Περιφέρεια Ίσων Ευκαιριών», όπως ανέφερε. Το δεύτερο,
αφορά την κατασκευή του διευρυμένου Κέντρου Υγείας Ανατολικής Αττικής, επαυξημένης δυναμικότητας και με δυνατότητα
βραχείας νοσηλείας ασθενών. «Μια διαχρονική απαίτηση των
κατοίκων της Ανατ. Αττικής, για το οποίο η Περιφέρεια εξασφάλισε τη δυνατότητα χρηματοδότησης του από πόρους
του νέου ΕΣΠΑ και τώρα την ευθύνη έχει το Υπουργείο Υγείας.
«Προτεραιότητα μας να διορθώσουμε αδικίες του παρελθόντος
και να κατανείμουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ δίκαια και ισότιμα»
υπογράμμισε ο περιφερειάρχης.
Τόσο ο δήμαρχος Κορωπίου, Χ. Κιούσης, όσο και ο αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής, Αθ. Αυγερινός, οι οποίοι υποδέχθηκαν
τον περιφερειάρχη και τους αιρετούς ομολόγους τους, στις
τοποθετήσεις τους εστίασαν στη σημασία των έργων που εκτελούνται στην περιοχή, κυρίως στο αποχετευτικό ακαθάρτων ένα έργο «που ζητούσαν οι κάτοικοι επί 30 χρόνια» όπως είπε ο
Χ. Κιούσης, ευχαριστώντας τη Διοίκηση της Περιφέρειας για την
εποικοδομητική συνεργασία. «Η Ανατ. Αττική για χρόνια ήταν η
πίσω αυλή της Αττικής αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό άλλαξε
ουσιαστικά» παρατήρησε ο Αθ. Αυγερινός προσθέτοντας πως
σήμερα η Ανατ. Αττική είναι ένα εργοτάξιο με έργα που αναβαθμίζουν τις ζωές των πολιτών.
Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι συνολικά στην Αττική σήμερα μέσω ΕΣΠΑ, εκτελούνται 2.000 έργα, προϋπολογισμού 2 δισ.

ευρώ» και πως «στόχος μας είναι να μην μείνει πίσω κανένας
Δήμος, να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες
των πολιτών και θα το πετύχουμε με σχέδιο, διεκδίκηση και
ευθύνη».
Τόνισε ότι η απορροφητικότητα, ξεπερνά το 90%» και ότι
μετά από ισχυρή διαπραγμάτευση, εξασφαλίστηκε αύξηση σε
ποσοστό 60%, μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, οι πόροι του οποίου θα
ανέλθουν στο 1,6 δισ. «Χρήματα για την Αττική, τους Δήμους
και τους πολίτες. Εμείς, επίσης, έχουμε εξασφαλίσει μέσα από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πάνω από 200 εκατ. ευρώ
για την περίοδο 2020-2022. Είμαστε μπροστά και διεκδικούμε,
να έχει η αυτοδιοίκηση ρόλο και λόγο στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».
Για τον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων ο κ. Πατούλης, τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν
πρόκειται το Γραμματικό να γίνει μία νέα Φυλή. «Θα κατασκευαστεί, αντί για ΧΥΤΥ, το πρώτο ολοκληρωμένο Πάρκο Κυκλικής
Οικονομίας. Μια μονάδα που δεν θάβονται σκουπίδια, θα γίνεται επεξεργασία απορριμμάτων και διαχείριση ανακυκλώσιμων
υλικών που θα προέρχονται αποκλειστικά και μόνον από την
περιοχή σας» δήλωσε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Στους
δικαιολογημένους φόβους κι ανησυχίες των πολιτών της Ανατολικής Αττικής απαντάμε με απόλυτη ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Δεν θέλουμε να θάβουμε σκουπίδια στο Γραμματικό.
Στόχος μας είναι να μην υπάρχει στην Αττική ούτε μια χωματερή
και να μην θάβονται καθόλου σκουπίδια, χωρίς επεξεργασία,
όπως γίνεται σήμερα. Στο σχέδιο μας είναι να κλείσει η Φυλή
με ορίζοντα το 2025 και στη θέση της να δημιουργήσουμε
εκατοντάδες γωνιές ανακύκλωσης, πολλά Πράσινα Πάρκα
Κυκλικής Οικονομίας αλλά και αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε πολλές διαφορετικές περιοχές της
Αττικής. Σήμερα ήδη ετοιμάζονται οι μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για δύο μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων
στην Ανατολική Αττική. Σε Ραφήνα - Πικέρμι και στο Λαύριο.
Και ακολουθούν κι άλλες. Ο σχεδιασμός μας εξελίσσεται ομαλά
και μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Θα δώσουμε
βάρος στην ανακύκλωση και τον καφέ κάδο. Τελευταία μοιράσαμε στους Δήμους της Ανατ. Αττικής, μέσω του ΕΔΣΝΑ, 14
καφέ απορριμματοφόρα και μερικές χιλιάδες καφέ κάδους, για
να λειτουργήσει χωριστό σύστημα συλλογής.
Σημαντικά περιβαλλοντικά έργα στην Ανατολική
Αττική
Διατρέχοντας τα σημαντικά έργα που υλοποιούνται στην Ανατ.
Αττική μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ανέφερε, ότι ολοκληρώνεται ως τον Ιούνιο του 2023 το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό
έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική, το ΚΕΛ Κορωπίου
- Παιανίας και η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρ-

των, που αφορά 90.000 κατοίκους των Δήμων. Άλλα σημαντικά περιβαλλοντικά έργα αφορούν:
- Aποχετεύσεις ακαθάρτων σε Ραφήνα - Πικέρμι και Σπάτα
- Λούτσα, που χρηματοδοτούνται με 206 εκατ. ευρώ από το
Ταμείο Συνοχής.
- Την αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα με 125 εκατ. ευρώ.
- Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Παιανία και Γλυκά Νερά.
Επίσης με τα χρήματα του ΠΕΠ κατασκευάζονται νέες σχολικές
υποδομές. Σε Νέα Μάκρη, Καπανδρίτι, Διόνυσο, Μαρκόπουλο
- Πόρτο Ράφτη, Κρυονέρι και Αχαρνές. Παράλληλα πραγματοποιούνται ενεργειακές αναβαθμίσεις σε Δημοτικά Κτίρια, ενώ
δόθηκαν 33 εκατ. ευρώ σε 1.293 επιχειρήσεις, ως δωρεάν κεφάλαιο κίνησης για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του covid.
Επίσης χρηματοδοτήθηκαν με 15 εκατ. ευρώ, κοινωνικές δομές
και 29 παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας, για ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού. Δόθηκαν επίσης μέσω του ΠΕΠ Αττικής 40
εκατ. ευρώ για 8 αντιπλημμυρικά έργα και περίπου 100 έργα,
προϋπολογισμού 190 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από
ίδιους πόρους ή το ΠΔΕ έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε
εξέλιξη και αφορούν την ύδρευση, την οδοποιία, αστικές αναπλάσεις, αποχέτευση, τον αθλητισμό, κτιριακές υποδομές, την
αντιπλημμυρική προστασία αλλά κι εκπόνηση μελετών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι Λαυρεωτικής, Δ.
Λουκάς, Παιανίας, Ισ. Μάδης, Παλλήνης, Αθ. Ζούτσος, Διονύσου, Γιαν. Καλαφατέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Ε. Μπουρνούς,
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γ. Κωνσταντέλλος, ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Ν. Πέππας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι
Θ. Κατσιγιάννης, Ε. Κοσμίδη, ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας, Ι. Σελίμης, υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων της Ανατ.
Αττικής, εκπρόσωποι φορέων κ.α.
Στις τοποθετήσεις τους οι δήμαρχοι αφού συνεχάρησαν τον
περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία διοργάνωσης των θεματικών ημερίδων επισημαίνοντας πως η Αττική αλλάζει με έργα,
έθεσαν σειρά θεμάτων για την καλύτερη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ αυτών, η ανάγκη στελέχωσης του προσωπικού, η περιχαράκωση των πόρων της Αυτοδιοίκησης για την
υλοποίηση υποδομών και έργων υπέρ των πολιτών, η ανάγκη
αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ σε περισσότερες παρεμβάσεις με κοινωνικό πρόσημο και συγκοινωνιακά έργα κ.α.
Τέλος αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας εξειδίκευσαν το έργο που έχει μέχρι στιγμής υλοποιηθεί με αξιοποίηση
των κοινοτικών κονδυλίων αλλά και των πόρων της Περιφέρειας, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό για το νέο ΕΣΠΑ.
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Κ. Μητσοτάκης: Θέλουμε ανάπτυξη που να προέρχεται από επενδύσεις και καινοτομία
Μ. Βεστάγκερ: Αυτό που πέτυχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακό
Τη σημασία της επικείμενης άρσης του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας και την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε πολλούς
τομείς τα τελευταία χρόνια υπογράμμισαν κατά τη συνάντησή
τους στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργκρέτε Βεστάγκερ, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συζήτησαν, επίσης, την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού,
την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης με δεδομένες τις προκλήσεις που απορρέουν από την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, την αντιμετώπιση των πληθωριστικών
πιέσεων που παρατηρούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και
την πρόοδο στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
«Αυτό που πέτυχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και βρισκόμαστε σε αυτή την πολύπλευρη
κρίση πολέμου, ενέργειας, πληθωρισμού, κλίματος που δυστυχώς φέρνει σε δεύτερη μοίρα την εορταστική ατμόσφαιρα που
θα έπρεπε να συνοδεύει το τέλος της Ενισχυμένης Εποπτείας»,
σημείωσε κατά την έναρξη της συνάντησης η κ. Βεστάγκερ.
«Αυτό επετεύχθη -ήμουν παρούσα και το παρακολούθησα
από πρώτο χέρι- και μάλιστα τότε πολλοί αμφισβητούσαν κατά
πόσον αυτό ήταν εφικτό, αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Όταν τελικά έρχεται η επιτυχία έχει «πολλούς πατέρες». Πιστεύω
πως η δική σας κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, γιατί
δούλεψε σκληρά για να πραγματοποιηθεί αυτό», συνέχισε η
εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ενώ επισήμανε τη
μεγάλη σημασία των θυσιών των Ελλήνων πολιτών.
«Κάθε φορά, όταν έρχεται αυτή η περίοδος του χρόνου, τέλη
Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θυμόμαστε τι συνέβη το 2015 και πόσο
κοντά ήρθαμε στην απόλυτη καταστροφή. Πληρώσαμε βαρύ
τίμημα για τις επιλογές που έγιναν εκείνη την χρονιά. Αλλά πιστεύω πως κάνετε καλά που επισημαίνετε ότι η ελληνική κοινωνία αποδείχτηκε εξαιρετικά ανθεκτική. Επίσης, αποδείξαμε πως
είναι δυνατή η στροφή από τη χαμηλή ανάπτυξη σε προοπτική
υψηλής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα φροντίσαμε η ανάπτυξη
να είναι συμπεριληπτική, να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των
νέων ανθρώπων, ότι η ανάπτυξη είναι ψηφιακά έξυπνη και περιβαλλοντικά βιώσιμη», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία ανάπτυξη του ψηφιακού κράτους, στις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του ανταγωνισμού, καθώς και στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων του «Ελλάδα 2.0». Παρουσίασε, επίσης, τις προτάσεις
της Ελλάδας όσον αφορά στις τιμές ενέργειας και την καλύτερη
λειτουργία των αγορών.
Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για το
εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας της κυβέρνησης με την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή στα θέματα αρμοδιότητάς της.
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από ελληνικής πλευράς, ο
υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο
αναπληρωτής διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του
Πρωθυπουργού Πάρης Βλαχάκης και ο ειδικός σύμβουλος του
πρωθυπουργού για Θέματα Ενέργειας Νίκος Τσάφος.
Ολόκληρος ο διάλογος του πρωθυπουργού με την εκτελεστική
αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να πω ότι
έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο ως χώρα από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Όπως γνωρίζετε, το καθεστώς
Ενισχυμένης Εποπτείας θα λήξει τον Αύγουστο. Όλοι δουλέψαμε
σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το πολύ οδυνηρό κεφάλαιο για τη χώρα, που ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, έφτασε στο
τέλος του.
Πιστεύω, επίσης, ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε διάφορα θέματα του πεδίου των ενδιαφερόντων σας και θα ήθελα
να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, αλλά και τις υπηρεσίες σας.
Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή και ειλικρινή συνεργασία.
Αλλά και όσον αφορά την ψηφιοποίηση, που ξέρω ότι είναι το
μεγάλο σας πάθος, πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά στην Ελλάδα σε αυτό τον τομέα.
Χρησιμοποιήσαμε τον Covid ως «επιταχυντή» για να προωθήσουμε σημαντικά τις ψηφιακές υπηρεσίες, με πρωτοφανή
ρυθμό, αλλά φυσικά απομένουν πολλά να γίνουν ακόμη όσον
αφορά τις ψηφιακές υποδομές. Ξέρω ότι είχατε επίσης μια εποικοδομητική συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και προσβλέπουμε να
χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης για να
προωθήσουμε περαιτέρω τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Και φυσικά, θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για την ηγεσία
σας αναφορικά με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που έχουμε
αναλάβει στον ψηφιακό τομέα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα
πρωτοποριακό ρυθμιστικό καθεστώς δημόσιας πολιτικής που
ξεκινάει από την Ευρώπη. Όταν μιλάμε για μεγάλες εταιρείες
τεχνολογίας, με όλα τα οφέλη που προκύπτουν, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά στην οποία πρέπει
να δώσουμε προσοχή. Τα προσωπικά μου συγχαρητήρια για
την ανεξάντλητη ενέργεια με την οποία επενδύετε σε αυτόν τον
πολύ σημαντικό τομέα.
Μαργκρέτε Βεστάγκερ: Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ πολύ
που το λέτε αυτό, γιατί όλα εξαρτώνται από την ομαδική δουλειά. Πολλοί άνθρωποι αφοσιώθηκαν στον ψηφιακό τομέα για
να πραγματοποιηθεί αυτή η δουλειά τα προηγούμενα χρόνια.
Το ίδιο ισχύει, πιστεύω, και για όλη την βοήθεια που χρειαζόταν

κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ομάδα εργάζεται 24 ώρες, 7
μέρες την εβδομάδα και πιστεύω ότι συνεργάζεται πολύ καλά
με τους συναδέλφους μας εδώ στην Ελλάδα. Άρα, η υλοποίηση
του στόχου οφείλεται στη δουλειά των ομάδων.
Είναι λίγο-πολύ μια επίσκεψη για να σας συγχαρούμε γιατί αυτό
που πέτυχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά
εντυπωσιακό. Και βρισκόμαστε σε αυτή την πολύπλευρη κρίση
πολέμου, ενέργειας, πληθωρισμού, κλίματος που δυστυχώς
φέρνει σε δεύτερη μοίρα την εορταστική ατμόσφαιρα που θα
έπρεπε να συνοδεύει το τέλος της Ενισχυμένης Εποπτείας.
Αυτό επετεύχθη -ήμουν παρούσα και το παρακολούθησα από
πρώτο χέρι- και μάλιστα τότε πολλοί αμφισβητούσαν κατά
πόσον αυτό ήταν εφικτό, αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Όταν τελικά έρχεται η επιτυχία έχει «πολλούς πατέρες». Πιστεύω
πως η δική σας κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, γιατί
δούλεψε σκληρά για να πραγματοποιηθεί αυτό. Δεν θα πρέπει,
όμως, να παραβλέψουμε τον πόνο και τις θυσίες του ελληνικού
λαού μέχρι να φτάσουμε εδώ, γιατί ήταν πράγματι μια επώδυνη
διαδικασία.
Είναι επώδυνο να διορθωθεί μια οικονομική πορεία που ήταν
τόσο λανθασμένη. Πιστεύω πως από αυτή την οπτική, αυτό
δηλώνει κάτι πολύ σημαντικό και για την ελληνική κοινωνία.
Αλλά γνωρίζετε πώς λειτουργεί η ειδησεογραφία. Τα καλά νέα
βρίσκονται στην τέταρτη σελίδα, ενώ τα άσχημα νέα γίνονται
πρωτοσέλιδα.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Κάθε φορά, όταν έρχεται αυτή η
περίοδος του χρόνου, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θυμόμαστε
τι συνέβη το 2015 και πόσο κοντά ήρθαμε στην απόλυτη καταστροφή. Πληρώσαμε βαρύ τίμημα για επιλογές που έγιναν
εκείνη τη χρονιά.
Αλλά πιστεύω πως κάνετε καλά που επισημαίνετε ότι η ελληνική κοινωνία αποδείχτηκε εξαιρετικά ανθεκτική. Αποδείξαμε
επίσης πως είναι δυνατή η στροφή από τη χαμηλή ανάπτυξη
σε προοπτική υψηλής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα φροντίσαμε
η ανάπτυξη να είναι συμπεριληπτική, να αντιμετωπίσουμε τις
ανησυχίες των νέων ανθρώπων, ότι η ανάπτυξη είναι ψηφιακά
έξυπνη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.
Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Ο στόχος μας, που είναι και
προσωπικός μου στόχος, πάντα ήταν να μην επαναλάβουμε τα
λάθη του παρελθόντος. Θέλουμε ανάπτυξη που να προέρχεται
από επενδύσεις, από την καινοτομία κι όχι από την κατανάλωση
που τροφοδοτείται από το χρέος. Επομένως, έχουμε απόλυτη
επίγνωση του γεγονότος πως ό,τι και να κάνουμε σε επίπεδο
δημόσιας παρέμβασης θα πρέπει να αξιολογείται στο πλαίσιο
των περιορισμών της δημοσιονομικής πολιτικής.
Συνέχεια στη σελ 11
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Κ. Μητσοτάκης: Θέλουμε ανάπτυξη που να προέρχεται από επενδύσεις και καινοτομία
Συνέχεια από σελ 10
Και γι’ αυτό καταφέραμε, πιστεύω, να εφαρμόσουμε στοχευμένα μέτρα στήριξης και μετά την πανδημία, μέτρα για
την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, με έξυπνο τρόπο.
Αλλά ξέρετε κάτι; Αν δεν είχαμε προχωρήσει τον ψηφι-

ακό μετασχηματισμό, δεν θα ήμασταν σε θέση να το πετύχουμε. Είμαι βέβαιος πως αυτή την στιγμή υπάρχουν
ευρωπαϊκές χώρες που δεν μπορούν να προσφέρουν
στοχευμένη βοήθεια γιατί απλώς δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων. Εμείς, για
παράδειγμα, όταν θέλουμε να υιοθετήσουμε μια στοχευ-

μένη προσέγγιση είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Πριν
τρία χρόνια δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα έπρεπε
να βασιστούμε σε οριζόντια μέτρα, τα οποία γνωρίζουμε
πως δεν είναι αποτελεσματικά.

Χρ. Σταϊκούρας: Απαιτούνται ευρωπαϊκές λύσεις για το ζήτημα της ενέργειας
Για «μεγάλες, σύνθετες και υπερεθνικές προκλήσεις που
ορθώνονται μπροστά μας» έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε δηλώσεις του μετά
τη συνάντηση, στο υπουργείο Οικονομικών, με την
εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως είπε
ο υπουργός, το κόστος στην ενέργεια έχει εκτοξευτεί σε
δυσθεώρητα ύψη και ο πληθωρισμός στην Ευρώπη έχει
ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις, «ακουμπώντας» πλέον
όλους τους πολίτες σε κάθε γωνιά της, και αναπόφευκτα
τα όποια επιτεύγματα επισκιάζονται και οι θετικές προοπτικές υπονομεύονται.
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, κανένα ευρωπαϊκό κράτος- μέλος δεν μπορεί, από μόνο του, να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά αυτή τη νέα κρίση και για αυτό απαιτούνται ευρωπαϊκές, δραστικές και αποφασιστικές πολιτικές
λύσεις. Οι λύσεις αυτές θα είναι για το παρόν αλλά και το
μέλλον της Ευρώπης, θα ενσωματώνουν τα διδάγματα
παλαιών και νέων εμπειριών και θα αποδεικνύουν ότι η
Ευρώπη αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των καιρών, με γνώμονα την κοινή στόχευση για δημοκρατία, ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και ευημερία.
Ο υπουργός είπε, επίσης, ότι η συμβολή της αντιπροέδρου
της Κομισιόν στην αποτελεσματική στήριξη της ελληνικής
οικονομίας κατά την έξαρση της πανδημίας ήταν ουσιαστική, καθώς το Προσωρινό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, αποτέλεσε πολύτιμο εργαλείο και οδηγό στην προσπάθειά μας
να μετριάσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις της. Δυνάμει
αυτού, πρόσθεσε, οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη θεσπίσει
περί τα 70 μέτρα κρατικών ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 22 δισ. ευρώ. «Μέτρα που εφαρμόστηκαν με πλήρη επιτυχία, κράτησαν όρθια την κοινωνία
και λειτουργική την οικονομία, και έθεσαν τις βάσεις για
δυναμική επανεκκίνηση. Η οποία και συντελέστηκε!»,
επεσήμανε.
Ανέφερε, παράλληλα, ότι «από πλευράς μας προσβλέπουμε και εργαζόμαστε για τη συνέχιση αυτής της στενής και
εποικοδομητικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για

κοινή και δραστική αντιμετώπιση και των νέων απειλών
που ορθώνονται μπροστά μας. Απειλές που προκύπτουν
από γεωπολιτικές εντάσεις, από την ανάγκη πράσινης μετάβασης, από την ανάγκη ελέγχου επί της τεχνολογίας».
Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι «αντιμέτωπη
με τις συνέπειες ενός πολέμου, μετά την απολύτως καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Συνέπειες
που στο πεδίο της οικονομίας αντανακλώνται, κυρίως,
στην οξύτατη ενεργειακή κρίση και την εκτόξευση του
πληθωρισμού, που πλήττει σφοδρά τους εθνικούς και
οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πυροδοτεί ισχυρές
αναταράξεις, εγείρει νέες αβεβαιότητες και ανακόπτει την
αναπτυξιακή δυναμική των οικονομιών μας. Διερχόμαστε, συνεπώς, από το 2020, μια παρατεταμένη περίοδο
εξωγενών κρίσεων».
Όπως είπε ο υπουργός, «η ελληνική οικονομία επέδειξε
αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ισχυρή δυναμική, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που την κατατάσσουν, βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα, στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της
ευρωζώνης. Με εντατική και μεθοδική δουλειά κατακτήσαμε σχεδόν όλους τους σημαντικούς στόχους που είχαμε
θέσει στο μέτωπο της οικονομίας, κλείνοντας επώδυνα
κεφάλαια του παρελθόντος και ανοίγοντας νέα, πιο ελπιδοφόρα σελίδα στο μέλλον. Όπως αποτυπώνεται στην
ιστορική απόφαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο
για την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς Ενισχυμένης
Εποπτείας και την επιστροφή της μετά από 12 χρόνια στην
ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον
εξαίρεση στην ευρωζώνη. Όπως αντανακλάται και στις
12 αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας τα 3 τελευταία χρόνια, που τη φέρνουν
ένα μόλις «σκαλοπάτι» πριν από την επενδυτική βαθμίδα.
Πριν από την κατάκτηση, δηλαδή, και του τελευταίου μεγάλου στόχου αυτής της τετραετίας, ο οποίος έχει τεθεί για
το 2023 και αναμένεται να επιτευχθεί».
Έκανε δε, εκτενή αναφορά στην έως σήμερα πορεία της
οικονομίας και στα επόμενα βήματα, επισημαίνοντας ότι:
-Το ΑΕΠ να εξακολουθεί να αυξάνεται με υψηλούς ρυθ-

μούς, ύψους 7% σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2022,
σημαντικά υψηλότερα του μέσου ευρωπαϊκού όρου,
αναρριχόμενο σε υψηλό δεκαετίας, σε όρους όγκου.
Ταυτόχρονα, η σύνθεση του ΑΕΠ βελτιώνεται, καθώς μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης εδράζεται στη σημαντική
ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Στην ίδια
κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί ισχυρά και βιώσιμα τόσο
το 2022 όσο και το 2023, με την Ελλάδα «πρωταθλήτρια»
στην Ευρώπη για την επόμενη διετία στις επενδύσεις και
στις εξαγωγές.
-Επιπλέον, συνεχίζεται η σημαντική συρρίκνωση της
ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών, το δημόσιο χρέος υποχωρεί σημαντικά και αποκαθίσταται σταδιακά η δημοσιονομική ισορροπία.
-Τα παραπάνω αποτελούν καρπό και συνάμα επιστέγασμα
της υπεύθυνης, μεταρρυθμιστικής και δυναμικής οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, με βασικούς
πυλώνες τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, τη μεταρρυθμιστική συνέπεια και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε στην παρούσα-ευρύτατα
δυσχερή- συγκυρία, να στηρίζουμε, με ρεαλισμό, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την
ευστάθεια των δημοσίων οικονομικών.
-Συνεχίζουμε επίσης, με εντατικούς ρυθμούς, την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων,
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, χρόνιων προβλημάτων εταιρειών
του Δημοσίου, όπως είναι η ΛΑΡΚΟ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, η ΕΛΒΟ, η ΕΑΒ. Ενώ δίνουμε και
ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής
μετάβασης.
-Ιδιαίτερης σημασίας προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η
ταχεία και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ήδη η Ελλάδα
καταγράφει σημαντικά βήματα στο πεδίο αυτό, καθώς
230 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 10,2 δισ. ευρώ,
έχουν ενταχθεί και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0».
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ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
Τι συζήτησαν Κ. Σκρέκας και Μ. Βεστάγκερ
Τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας,
σε συνάντηση με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και αρμόδια Επίτροπο για θέματα Ανταγωνισμού, Μ.
Βεστάγκερ (M. Vestager), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου και η
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα, Νιόβη Ρίγκου.
Ο κ. Σκρέκας επεσήμανε ότι την τελευταία τριετία συνδέονται στο
ηλεκτρικό σύστημα νέα έργα ΑΠΕ με ρυθμούς ρεκόρ, τονίζοντας
ότι από το 2019 μέχρι και το τέλος του 2022 θα έχουν συνδεθεί
έως και 5 GW νέων έργων. Όπως είπε, με τους ρυθμούς αυτούς η

Ελλάδα θα πετύχει το 2026 τον στρατηγικό της στόχο για το 2030
που προβλέπει κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
σε ποσοστό τουλάχιστον 70% από ΑΠΕ. Ανέφερε ότι το σχέδιο
νόμου για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας νέων
έργων ΑΠΕ, που θα ψηφιστεί στη Βουλή μέσα στην εβδομάδα,
θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην επιτάχυνση της πράσινης
μετάβασης και στην ενεργειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη θεσμική παρέμβαση της Κυβέρνησης στη χονδρεμπορική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τη σύσταση του μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων των ηλεκτροπαραγωγών, ο οποίος έχει
ενσωματωθεί στο ίδιο νομοσχέδιο. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε εξαιρετική ιδέα τον νέο
μηχανισμό με τον οποίον θα αποσυνδεθούν οι υψηλές τιμές φυσι-

κού αερίου από τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που είναι σε εξέλιξη, όπως το «Εξοικονομώ 2021»
και το «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή». Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι και στις δύο δράσεις έχει δοθεί προτεραιότητα σε ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες και σε ευάλωτα νοικοκυριά, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στο «Εξοικονομώ 2021» το 23% των αιτήσεων
αφορά στις κατηγορίες αυτές, όταν στο προηγούμενο πρόγραμμα
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 5%. Σε ό,τι αφορά τη δράση
για την ανακύκλωση και αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών,
τόνισε ότι μέσα σε λίγες ημέρες ο αριθμός των αιτήσεων προσεγγίζει τις 300.000 και ότι το κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό θα έχει
τη δυνατότητα να εξοικονομήσει έως και 40% στην κατανάλωση
ενέργειας.

ΕΕ: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε κανονισμό με στόχο να
διασφαλίσει ότι οι δυνατότητες αποθήκευσης φυσικού αερίου
στην ΕΕ πληρούνται πριν από τη χειμερινή περίοδο και μπορούν
να μοιράζονται μεταξύ των κρατών μελών σε πνεύμα αλληλεγγύης, παρά τις διαταραχές στην αγορά φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κανονισμός προβλέπει ότι η υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου στην επικράτεια των κρατών
μελών πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στο 80% της χωρητικότητάς της πριν από τον χειμώνα του 2022-2023 και στο 90%
πριν από τις επόμενες χειμερινές περιόδους. Συνολικά, η ΕΕ θα
προσπαθήσει συλλογικά να καλύψει το 85% της συνολικής
υπόγειας χωρητικότητας αποθήκευσης αερίου στην ΕΕ το 2022.
Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην επικράτειά τους και έτσι ο κανονισμός προβλέπει ότι θα

πρέπει να αποθηκεύουν το 15% της ετήσιας εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου σε αποθέματα που βρίσκονται σε άλλα
κράτη μέλη και έτσι να έχουν πρόσβαση σε αποθέματα φυσικού
αερίου που είναι αποθηκευμένα σε άλλα κράτη μέλη. Αυτός ο
μηχανισμός θα ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού τους
με φυσικό αέριο, ενώ παράλληλα θα μοιραστεί το οικονομικό
βάρος που συνεπάγεται η πλήρωση των αποθηκευτικών δυνατοτήτων της ΕΕ.
Ο κανονισμός προβλέπει επίσης την υποχρεωτική πιστοποίηση
όλων των φορέων εκμετάλλευσης του υπόγειου χώρου αποθήκευσης αερίου από τις αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών
μελών. Στόχος αυτής της πιστοποίησης είναι να αποφευχθούν
οι πιθανοί κίνδυνοι εξωτερικής επιρροής σε κρίσιμες υποδομές
αποθήκευσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ και άλλα βασικά
συμφέροντα ασφάλειας.
Οι υποχρεώσεις πλήρωσης της χωρητικότητας αποθήκευσης
θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2025, αλλά οι υποχρεώσεις πιστοποίησης φορέα εκμετάλλευσης αποθεμάτων θα συνεχίσουν
να ισχύουν και μετά την ημερομηνία αυτή. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης τη χορήγηση παρέκκλισης στην Κύπρο, τη Μάλτα
και την Ιρλανδία, εφόσον δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με το
σύστημα φυσικού αερίου άλλων κρατών μελών.
Η χθεσινή επίσημη έγκριση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ
ακολουθεί τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την
περασμένη εβδομάδα. Ο νέος κανονισμός για την αποθήκευση
αερίου έχει πλέον εγκριθεί επίσημα και θα αρχίσει να ισχύει την
επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Σημαντική άνοδος στα 364,54 ευρώ ανά μεγαβατώρα καταγράφεται στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για την Τρίτη σύμφωνα
με το κλείσιμο της προημερήσιας αγοράς στο Χρηματιστήριο
Ενέργειας.
Συγκριτικά η τιμή ήταν 327,7 ευρώ την Κυριακή, 255,64 ευρώ το
Σάββατο και 291,71 ευρώ την Παρασκευή.

Ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες (ενδεικτικά: Γαλλία 366,4 ευρώ +9,6 %, Γερμανία 331,52
ευρώ +4,7 %, Ιταλία 386,46 +11,1%, Βουλγαρία 361,83 ευρώ
+11,3 %) λόγω της ανησυχία για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο
από τη Ρωσία και της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου τις
τελευταίες ημέρες σε επίπεδα πάνω από τα 130 ευρώ ανά μεγα-

βατώρα.
Η ζήτηση ρεύματος στην Ελλάδα εκτιμάται στις 390 γιγαβατώρες
και θα καλυφθεί από μονάδες φυσικού αερίου (43,7 %), ανανεώσιμες πηγές (24,5 %), λιγνιτικές μονάδες (17,1 %), υδροηλεκτρικά
(5,8 %) και εισαγωγές (4,4 %).

HYDROGEN EUROPE: ΤΟ WHITE DRAGON ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Με αφορμή τα δημοσιεύματα που φέρουν το «White Dragon»
να μένει εκτός καταλόγου των έργων κοινού ενδιαφέροντος
(IPCEI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γιώργος Χατζημαρκάκης,
CEO της Hydrogen Europe, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, επισημαίνει
ότι «το White Dragon αποτελεί μία σημαντική επένδυση στις
τεχνολογίες υδρογόνου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και ότι φέρει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες ιδιαίτερα στην αποθήκευση ενέργειας και την συμπαραγωγή μέσω
πράσινου υδρογόνου ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας».
Ο κ. Χατζημαρκάκης επεσήμανε ότι «το μεγαλεπήβολο έργο
συνδέεται άρρηκτα με τρία άλλα IPCEI έργα, εκ των οποίων
τα δύο έλαβαν ήδη την κοινοποίηση από τις ελληνικές αρχές»
(Advent Technologies και B&T Composites), ενώ το τρίτο έργο

θα κοινοποιηθεί και αυτό από την Ιταλία (Ansaldo Energia), στο
πρώτο κύμα των IPCEI υδρογόνου.
Διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο έργο «έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αξιολόγησή του στο πρώτο κύμα των έργων
IPCEI, για τις τεχνολογίες υδρογόνου και μεταφέρθηκε από την
DG Competition στο 3ο κύμα των έργων IPCEI, λόγω του ότι το
μεγαλύτερο μέρος αφορούσε υποδομές».
Υπογράμμισε, ότι στην παρούσα συγκυρία «το έργο βρίσκεται
εκτός της διαδικασίας προ-κοινοποίησης, όσον αφορά το 3ο
κύμα μετά από απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης», αλλά
τόνισε ότι «αυτό θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον, με συντονισμένες ενέργειες φορέων του χώρου», όπως του Hydrogen
Europe, που ενισχύει σθεναρά την όλη προσπάθεια των περιφερειακών και

εθνικών αρχών, καθώς και των εταιρειών που σχετίζονται με
το έργο.
Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «το έργο White Dragon λόγω του
μεγέθους του, όσο και των καινοτομιών που διαθέτει, έχει την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του αρμόδιου
Αντιπροέδρου Fr. Timmermans, αλλά και την υποστήριξη σε
εθνικό επίπεδο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».
Τέλος, ο κ. Χατζημαρκάκης, εξέφρασε την υποστήριξη του
«Hydrogen Europe» στην εξέλιξη του White Dragon, το οποίο,
όπως ανέφερε, θα μπορέσει «να ενισχύσει άμεσα την ανασυγκρότηση της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας με νέες
καινοτόμες και πράσινες τεχνολογίες και να ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία της EE».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΕΝ: ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εφαρμόζει την
ευρωπαϊκή οδηγία 2009/73/ΕΚ που προβλέπει νομικό και
λειτουργικό διαχωρισμό για τη δραστηριότητα της διανομής
φυσικού αερίου και συνεπώς δεν τίθεται κανένα ζήτημα για την
ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ως εκ τούτου η κατάργηση των αποφάσεων της ΡΑΕ που αφορούν στην πιστοποίηση των εταιρειών διανομής αερίου δεν
συνιστά παρέμβαση στην ανεξαρτησία της Αρχής, την όποια
σέβεται το ΥΠΕΝ και ουδόλως αμφισβητεί, αλλά επακόλουθο
της εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας».

Αυτά επισημαίνει το ΥΠΕΝ με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν στον διαχωρισμό της δραστηριότητας της διανομής φυσικού αερίου, ύστερα από σχετικές δηλώσεις του προέδρου της
ΡΑΕ Αθ. Δαγούμα, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΡΑΕ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Την παραπομπή του φακέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο 8μηνο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας) Αθανάσιος Δαγούμας σε συνέντευξη Τύπου στη
διάρκεια της οποίας άφησε, επιπλέον, αιχμές για τους Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) και το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Είμαστε σε συνεννόηση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού,
έχουμε κοινοποιήσει το σύνολο στοιχείων για τα τιμολόγια ανά
τάση, με δικαστικό επιμελητή, την περασμένη Παρασκευή»,
ανέφερε, και προσέθεσε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει
τις εναρμονισμένες πρακτικές και την κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης. Σε σχέση δε με την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα κυμαινόμενα τιμολόγια
(αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη), είπε ότι αναμένει τα
αποτελέσματα από την εφαρμογή της, αν και η πρόταση της
ΡΑΕ, όπως ανέφερε, ήταν διαφορετική (συγκεκριμένα, αντί της
κατάργησης να αποτυπώνεται η ρήτρα αναπροσαρμογής στην
ιστοσελίδα του κάθε προμηθευτή).
Παράλληλα, η ΡΑΕ προχωρά στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τη λιανική αγορά ρεύματος, στην οποία θα καταγράφονται αναλυτικά οι χρεώσεις (βασικές χρεώσεις και ρήτρες όσο
υπάρχουν, επιδοτήσεις από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης,
πάγια, εγγυήσεις, εκπτώσεις, περίοδος καταμέτρησης, όγκος
κατανάλωσης, ακόμη και τα δημοτικά τέλη) για κάθε καταναλωτή ξεχωριστά.
Ο κ. Δαγούμας άσκησε εξάλλου έντονη κριτική τόσο προς το

υπουργείο όσο και προς τους Διαχειριστές αναφέροντας τα εξής:
-Για το ΥΠΕΝ: «Ρωτήστε το υπουργείο γιατί δεν έχει υιοθετήσει
την εισήγηση της ΡΑΕ να επιστραφούν 67 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές από την αγορά εξισορρόπησης», είπε ο επικεφαλής
της ΡΑΕ. Εξέφρασε, επίσης, τη διαφωνία του προς την τροπολογία με την οποία καταργείται η πιστοποίηση που έχει παράσχει η ΡΑΕ στους διαχειριστές των δικτύων διανομής φυσικού
αερίου και τόνισε ότι θα στείλει τον φάκελο στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Διαφώνησε, επίσης, με τη ρύθμιση που επιβάλλει την
επανυποβολή του συνόλου των φακέλων για τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας η οποία, όπως υποστήριξε, λειτουργεί υπέρ
μελετητών, συμβούλων και ακαδημαϊκών που παρέχουν αυτές
τις υπηρεσίες. Τόνισε πάντως ότι η μείωση στην χονδρεμπορική τιμή και η φορολόγηση των υπερκερδών είναι στη σωστή
κατεύθυνση.
-Για τον ΑΔΜΗΕ: Ο πρόεδρος της ΡΑΕ απέρριψε το αίτημα του
Διαχειριστή για αύξηση του επιτρεπόμενου εσόδου. Αιτιολόγησε την απόφαση της ΡΑΕ με την οποία καθορίστηκε η απόδοση των κεφαλαίων του ΑΔΜΗΕ για το 2022 στο 6,1 % (έναντι
7,5% που ήταν η αρχική πρόταση του ΑΔΜΗΕ και 5,57% το
2021) με το σκεπτικό ότι έχει μειωθεί η φορολογία, άφησε όμως
ανοιχτό το ενδεχόμενο αν αυξηθεί στο μέλλον το κόστος δανεισμού να υπάρξει αναθεώρηση προς τα πάνω. «Θέλουμε να
γίνονται επενδύσεις, αλλά δεν θέλουμε να χαρίζονται χρήματα.
Ο ΑΔΜΗΕ θα πάρει 6,1% και θα πει ευχαριστώ. Αν κάποιος δεν
μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να το πει» ήταν οι δηλώσεις του
κ.Δαγούμα.

-Για τον ΔΕΔΔΗΕ: «Ζητούμε συνεργασία για τον καθορισμό των
αποζημιώσεων των καταναλωτών σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος. Αν δεν θέλουν, θα το επιβάλλουμε. Ο καταναλωτής
πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια», ανέφερε ο κ. Δαγούμας. Ανήγγειλε, επίσης, ότι θα επιβληθούν κυρώσεις στον
ΔΕΔΔΗΕ συνολικά για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
«Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, δεν απαντούν στα παράπονα των
καταναλωτών που υποβάλλονται στη ΡΑΕ και λάβαμε την θρασύτατη απάντηση ότι έχουν δικό τους εργαλείο παραπόνων»,
ανέφερε μεταξύ άλλων.
Συνολικά ο κ. Δαγούμας υποστήριξε ότι τόσο οι Διαχειριστές
δικτύων όσο και οι επενδυτές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέλουν και εγγυημένες και υψηλές αποδόσεις. «Υπάρχει μια
υπερβολή, δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα», είπε. «Το
Ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτάσσει σαφείς ρόλους για τους Διαχειριστές και το Ρυθμιστή. Οι Διαχειριστές έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οφείλουν να υλοποιούν το εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και να παρέχουν (και να βελτιώνουν) τις υπηρεσίες
τους».
Σε σχέση, τέλος, με την ασφάλεια εφοδιασμού ο κ. Δαγούμας
υπογράμμισε ότι στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται
και το ενδεχόμενο διακοπής της ροής ρωσικού φυσικού αερίου.
Στην περίπτωση αυτή το σύστημα δεν θα μπορεί να ικανοποιεί
συνδυαστικά και την εσωτερική ζήτηση και την ζήτηση από
γειτονικές χώρες που είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση και προσβλέπουν στην υποστήριξη από τη χώρα μας.

να με τον Διαχειριστή αν δεν αλλάξει η απόφαση, θα υπάρξουν
τρεις σοβαρές συνέπειες για το ηλεκτρικό σύστημα:
Πρώτον, υφίσταται πολύ σοβαρός κίνδυνος καθυστέρησης
των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και των νησιών του
Βορείου Αιγαίου που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το
2028. Αυτό σημαίνει ότι: «οι καταναλωτές θα εξακολουθούν
να πληρώνουν αυξημένα ΥΚΩ στους λογαριασμούς τους, οι
καταναλωτές στα εν λόγω νησιωτικά συμπλέγματα δεν θα
έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ηλεκτροδότηση, ενώ τα
ακριτικά νησιά του Αιγαίου θα παραμένουν μη διασυνδεδεμένα
με το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στη γεωπολιτική
συγκυρία που διανύουμε».
Δεύτερον, τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο οι εθνικοί στόχοι ενεργειακής μετάβασης, αφού είναι πολύ πιθανό να μην γίνουν όλες οι
επενδύσεις που απαιτούνται στο Σύστημα Μεταφοράς ώστε να
επιτευχθεί ηλεκτρικός χώρος 29 GW ως το 2030.
Τρίτον, διακυβεύεται η υλοποίηση των επενδύσεων σε διεθνείς διασυνδέσεις που διερευνά ο ΑΔΜΗΕ όπως ο Euroasia

Interconnector, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου η
δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας.
Αντί της μείωσης στο 6,1 %, ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε νέα πρόταση
για αύξηση του WACC στο 8,16 % ώστε να καλύπτεται όπως
αναφέρει το κόστος από την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού
μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία
«Η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για WACC ύψους 7,5% κατατέθηκε τον
Οκτώβριο του 2021. Έκτοτε, όμως, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά. Μετά την ύφεση που προκάλεσε η πανδημική
κρίση, οι προοπτικές είναι δυσοίωνες καθώς η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία στις αρχές του 2022 οδήγησε σε αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Οι προβλέψεις διεθνών
επενδυτικών οίκων κάνουν λόγο για αύξηση των επιτοκίων του
ευρώ κατά 100-150 μονάδες βάσης εντός του έτους. Οι εξελίξεις
αυτές αντικατοπτρίζονται και στη σφοδρή αύξηση των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως, καθώς επίσης και
στην ταχεία κλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού», καταλήγει
ο ΑΔΜΗΕ.

ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΑΔΜΗΕ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΕ
Αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕ με την οποία ορίζεται ο
συντελεστής απόδοσης των κεφαλαίων του ζήτησε ο ΑΔΜΗΕ,
προειδοποιώντας σε διαφορετική περίπτωση για δυσμενείς επιπτώσεις στο ηλεκτρικό σύστημα, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η διελκυστίνδα των δύο φορέων αφορά άμεσα τους καταναλωτές καθώς αφενός τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ (το ύψος των
οποίων ορίζεται διοικητικά από τη ΡΑΕ) καλύπτεται από τα τέλη
χρήσης συστήματος που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς,
αφετέρου όπως επισημαίνει ο ΑΔΜΗΕ, αν η μείωση των εσόδων οδηγήσει σε καθυστέρηση των επενδύσεων, οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν πολλαπλάσια από την καθυστέρηση
υλοποίησης σειράς υποδομών, όπως οι διασυνδέσεις των
νησιών, οι οποίες οδηγούν σε μείωση των χρεώσεων στους
λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ η ΡΑΕ αποφάσισε την περασμένη
εβδομάδα την μείωση του συντελεστή απόδοσης κεφαλαίων
(WACC) στο 6,1 % έναντι πρότασης του ΑΔΜΗΕ για WACC
ύψους 7,5% που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2021. Σύμφω-
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Οι διαπιστώσεις έρευνας που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
Στα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη κατατάσσουν
οι Έλληνες την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και
την κλιματική αλλαγή, όπως συμπεραίνει η έρευνα «Κλιματική Αλλαγή: Αντιλήψεις, Απειλές και Προκλήσεις για μια
Νέα Περιβαλλοντική Κουλτούρα», που δημοσιεύτηκε χθες
και πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τις αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη
σοβαρότητά της και την προσαρμογή σε αυτή, αναφέρει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παράλληλα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (το 53,2%)
θεωρεί ότι υπεύθυνες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι κυρίως οι εθνικές κυβερνήσεις. Ωστόσο,
1 στους 3 (36,5%) θεωρούν ότι υπεύθυνοι είμαστε «εμείς
οι πολίτες» για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή.
Η πλειοψηφία, δε, πιστεύουν ότι τόσο η Πολιτεία όσο και
η ΕΕ κάνουν «λίγα» για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
(80,6% και 76,1% αντίστοιχα).
Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις, ο οποίος συμμετείχε αφιλοκερδώς, καθώς
και με τη συμβολή της εταιρείας ερευνών κοινής γνώμης
Metron Analysis, και περιλαμβάνει 28 ερωτήσεις, σε πανελλαδικό δείγμα 2.005 ατόμων ηλικίας 17 και άνω, τηλεφωνικά και online, την περίοδο 6-27 Απριλίου του 2022.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι Έλληνες θεωρούν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η «ακρίβεια» (25,9%) και η «οικονομία»
(24,3%). Ωστόσο, στην ερώτηση για το πιο σημαντικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σήμερα η πιο συχνή απάντηση ήταν η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος» (17%) με την «κλιματική αλλαγή» να εμφανίζεται
στην τρίτη θέση (13,1%). Ως άλλα μεγάλα προβλήματα
του πλανήτη μας καταγράφονται οι πόλεμοι (13,6%), η
ακρίβεια (11,1%), η φτώχεια και οι ανισότητες (8,9%) και
η «οικονομία» (8,1%).
«Ένας νέος διάλογος ξεκινά με την κοινωνία, ώστε οι πολιτικές μας να μη διαμορφώνονται εν κενώ, χωρίς ουσιαστική
ανατροφοδότηση, χωρίς να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες. Σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα για μια νέα κατανόηση του «τι ζητούν οι πολίτες» από το νέο υπουργείο,
αλλά και των προθέσεών τους για μια πιο ενεργή εμπλοκή
στα ζητήματα αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής
κρίσης», επισήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αφού ευχαρίστησε τη διαΝΕΟσις και τη Metron Analysis για την συμβολή
τους. «Είμαι βέβαιος ότι η πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που
δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα θα αποτελέσει έναυσμα

για μια νέα Πολιτική Προστασία στη χώρα μας, σύγχρονη,
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής και ουσιαστικά
«συντονισμένη» με τις προσδοκίες των πολιτών», σημείωσε
ο κ. Στυλιανίδης.
Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας αυτής το
υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
προχωρά σε συγκεκριμένες μεσο-μακροπρόθεσμες δράσεις
από τις οποίες ξεχωρίζουν:
- Διαμόρφωση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών και Προσαρμογής στην Κλιματική
Αλλαγή.
- Αναδιάρθρωση του συστήματος εθελοντισμού, μέσα
από τη νέα Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα,
προχωρά η αναδιάταξη του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων και η ένταξή τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
της Πολιτικής Προστασίας ήδη από φέτος το καλοκαίρι,
με 2.100 νέους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας να έχουν
εκπαιδευτεί από το Πυροσβεστικό Σώμα και να έχουν ήδη
ενταχθεί στο δυναμικό των ομάδων που λειτουργούν στο
πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Εκπαίδευση στελεχών μέσω της δημιουργίας της Εθνικής
Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων
που θα περιλαμβάνει την Ακαδημία Πολιτική Προστασίας,
την Πυροσβεστική Ακαδημία (σε Κηφισιά και Πτολεμαΐδα),
καθώς και πρότυπο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων για την
ολιστική, σύγχρονη εκπαίδευση όλων των στελεχών Πολιτικής Προστασίας και την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.
- Αύξηση ετοιμότητας πολιτών έναντι κινδύνων και καταστροφών.
- Οικοδόμηση μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, μέσα από στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις που θα
εξηγούν, θα ευαισθητοποιούν, θα δίνουν σαφείς οδηγίες,
θα καλλιεργούν εντέλει μια συλλογική αντίληψη για τα
μέτρα πρόληψης που όλοι μπορούμε να λάβουμε ώστε να
προστατευτούμε αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις της
κλιματικής κρίσης.
Στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την κλιματική κρίση
και τις προκλήσεις της, τον οποίο έχει εγκαινιάσει το υπουργείο με σκοπό την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης Εθνικής
Στρατηγικής, έχει ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο 2022,
ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα, με αντικείμενο τη διερεύνηση στάσεων και απόψεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία,
θα συμπεριλάβει συμμετοχικές δράσεις πολιτών και της
επιστημονικής κοινότητας, όπως εργαστήρια ανταλλαγής
ιδεών, δημόσιες παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις και θα
αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για τις πολιτικές και επιμέρους
δράσεις του υπουργείου.

Τα ευρήματα της έρευνας
Σε μία πιο γενική ερώτηση το 60,6% πιστεύουν, πως η
χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 31% που
θεωρούν ότι κινείται προς τη σωστή. Όπως σημειώνει η διαΝΕΟσις αυτή η ερώτηση γίνεται συχνά σε παρόμοιες έρευνες, ανεξαρτήτως θέματος και συγκυρίας, και αποτυπώνει
το γενικότερο κλίμα στην κοινωνία. Επισημαίνεται μάλιστα,
ότι τον Απρίλιο του 2020, εν μέσω της πρώτης καραντίνας,
τα ποσοστά στην ίδια ερώτηση ήταν αντίστοιχα 9,6% (προς
τη «λάθος») και 85,7% (προς τη «σωστή»).
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την έρευνα το 90,5% των
ερωτηθέντων συμφωνούν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή,
και το 90% εξ αυτών πιστεύουν ότι αυτή οφείλεται κυρίως
στην ανθρώπινη δράση. Μάλιστα, όταν ζητήθηκε από τους
ερωτηθέντες να βαθμολογήσουν το πόσο σοβαρό πρόβλημα θεωρούν την κλιματική αλλαγή σήμερα στην κλίμακα
από το 1 μέχρι το 10, σχεδόν ένας στους τρεις απάντησε
«10» και το 82,2% επέλεξαν έναν αριθμό από το 7 και πάνω.
Η μέση τιμή στις βαθμολογίες τους ήταν 8,8.
Στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, το
53,2% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι υπεύθυνοι για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι κυρίως οι
εθνικές κυβερνήσεις. Ωστόσο ένα πολύ υψηλό ποσοστό
των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι υπεύθυνοι για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή είμαστε «εμείς οι πολίτες». Πάνω από 1 στους 3 επιλέγουν αυτή την απάντηση,
περισσότεροι από όσους πιστεύουν ότι υπεύθυνες είναι «οι
επιχειρήσεις και η βιομηχανία» (22,4%), ο ΟΗΕ (11,7%), η
Ευρωπαϊκή Ένωση (28,7%) ή οι Δήμοι (6,9%).
Ακόμη, σε ερώτηση αν πιστεύουν ότι η Πολιτεία και η ΕΕ
κάνουν αρκετά ή λίγα για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής το 80,7% και το 76,1% αντίστοιχα πιστεύουν ότι
τόσο «η Πολιτεία» όσο και «η ΕΕ» κάνουν «λίγα» για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Σχετικά με τις πιο απειλητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το 85,6% απάντησε ότι είναι οι δασικές πυρκαγιές, το
79,7% η ενεργειακή κρίση, το 63,7% οι κοινωνικές ανισότητες και το 56,3% η διατροφική ασφάλεια.
Επιπλέον, σε επιμέρους περιβαλλοντικά θέματα, οι ερωτηθέντες ρίχνουν το βάρος της ευθύνης μόνο εν μέρει στο
κράτος. Σε ερώτηση αν ο καθαρισμός των οικοπέδων πρέπει να είναι ευθύνη της Πολιτείας ή των πολιτών, το 67,1%
παραδέχτηκαν πως είναι ευθύνη των πολιτών. Ακόμη, το
31,5% θεωρούν πως ο καθαρισμός των παραλιών είναι
ευθύνη της Πολιτείας -το 28,4% θεωρεί πως είναι ευθύνη
των πολιτών, ενώ σχεδόν 40% απαντούν αυθόρμητα και
των δύο.
Συνέχεια στη σελ 15
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Οι διαπιστώσεις έρευνας που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
Συνέχεια από σελ 14
Παράλληλα οι περισσότεροι πολίτες, δηλώνουν ότι θα ήθελαν
να συμμετάσχουν στο μέλλον σε δράσεις και προσπάθειες που
έχουν σχέση γενικότερα με την προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα το 60% δήλωσαν ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ το 78% θα ήθελαν
να συμμετάσχουν σε δενδροφυτεύσεις/αναδασώσεις.
Τα ποσοστά στους νέους εδώ εμφανίζονται ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με των μεγαλύτερων ηλικιών. Υψηλά είναι και τα
ποσοστά των θετικών απαντήσεων σε ερωτήσεις για το αν οι
πολίτες έχουν αναλάβει κάποια δράση για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής τους τελευταίους έξι μήνες, όπως τη μείωση
κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι ή την εξοικονόμηση νερού.
Πολύ λιγότεροι δηλώνουν ότι έχουν προβεί σε άλλες δραστικές
κινήσεις, όπως την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στο σπίτι
ή την αγορά/ενοικίαση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Αναφορικά με το ενεργειακό ζήτημα και πού θα πρέπει να δια-

τεθούν κατά προτεραιότητα οι οικονομικοί πόροι της χώρας το
71,1% επιλέγει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ το 26,1%
τα ορυκτά καύσιμα.
Ωστόσο, σε επιμέρους θέματα, όπως αναφέρει η έρευνα, εμφανίζονται κάποιες απαντήσεις που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως αντιφάσεις. Συγκεκριμένα, το 73,4% συμφωνούν
ότι «η πλειοψηφία των πυρκαγιών είναι αποτέλεσμα σκόπιμου
εμπρησμού», ένα 55,1% θεωρούν ότι «μετά από καταστροφικές πυρκαγιές στα δάση φυτρώνουν ανεμογεννήτριες» και
σχεδόν 1 στους 3 πιστεύουν ότι «οι ανεμογεννήτριες αντί να
βοηθούν το περιβάλλον το επιβαρύνουν». Στην ερώτηση για το
αν θα συμφωνούσαν με την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος
από γειτονικές χώρες που έχει παραχθεί από πυρηνική ενέργεια
(και άρα δεν συμβάλει στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου),
σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως όχι.
Ακόμη, το 70,2% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ενημερώνονται για θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή από το διαδίκτυο (και επιπλέον 34,2% δηλώνουν ειδικά τα social media),

έναντι 53,2% που ενημερώνονται από την τηλεόραση και 26%
που ενημερώνονται από «φίλους και οικογένεια».
Αντιφάσεις εμφανίζονται και αλλού. Το 72,8% των πολιτών
συμφωνούν ότι «θα έπρεπε να ασφαλίσουμε την περιουσία μας
έναντι των φυσικών καταστροφών». Ωστόσο, σε άλλη ερώτηση παρακάτω μόνο το 26,1% δηλώνουν πως το σπίτι στο οποίο
κατοικούν είναι όντως ασφαλισμένο για φυσικές καταστροφές.
Τέλος, το 81,3% των ερωτηθέντων θεωρεί την υπηρεσία ειδοποιήσεων 112 «πολύ» ή «αρκετά» χρήσιμη, με το 70,5% να
δηλώνουν ότι έχουν λάβει μήνυμα από το 112, και το 88,3% εξ
αυτών να δηλώνουν ότι έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες του.
Από την άλλη, το 78,1% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζουν αν
υπάρχει κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης στον Δήμο τους σε
περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής, ενώ σχεδόν οι μισοί δεν
έχουν καν συζητήσει στο νοικοκυριό τους κάποιο σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση κάποιου τέτοιου συμβάντος.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ...ΑΝΑΣΑ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Μια στιγμιαία ανάσα φαίνεται πώς πήρε το ... περιβάλλον κατά
τη διάρκεια του lockdown οπότε και «καθάρισε» ο αέρας, κυρίως μέσα στις μεγαλουπόλεις, από τον περιορισμό των μεταφορών και της βιομηχανικής δραστηριότητας.
Το γεγονός που διαπιστώθηκε σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνει και μελέτη του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και
Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ το οποίο ανέλυσε δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την ενέργεια
στην προ και μετά την Covid-19 εποχή στην Ελλάδα. Η μελέτη
που εκπονήθηκε από την Δρ Θεοδώρα Σλίνη του Εργαστηρίου
Μετάδοσης Θερμότητας και τον καθηγητή της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ Νίκο Μουσιόπουλο, θα παρουσιαστεί στο 13ο
Διεθνές Συνέδριο Ποιότητας Αέρα - Επιστήμη και Εφαρμογή
που αρχίζει αύριο στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ και στις εργασίες του θα
συμμετάσχουν περισσότεροι από 200 σύνεδροι από 40 χώρες,

αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Εγκλεισμός και ατμοσφαιρική ρύπανση
Στη μελέτη αναλύθηκαν δεδομένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι το 2020 και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια πτωτική τάση όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
«Το καλό είναι ότι αυξήθηκε και το ποσοστό των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα κατά 12%. Το ενδιαφέρον
βέβαια θα είναι να δούμε και τα στοιχεία του 2021-που δεν
έχουν βγει ακόμη- αλλά και του 2022 οπότε και άρχισαν πλέον
να κινούνται κανονικά τα πράγματα» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
η κ.Σλίνη προσθέτοντας ότι με τον περιορισμό της πανδημίας
υπήρξε βελτίωση, ειδικά σε χώρες της Ασίας όπου είχαν σοβαρά
προβλήματα με την ατμοσφαιρική ρύπανση.
«Το βασικό είναι να αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε επιβάρυνση

που μπορεί να προκληθεί. Στην πανδημία, το περιβάλλον πήρε
μια στιγμιαία… ανάσα γιατί καθάρισαν κάποιες πόλεις αλλά
από κει και πέρα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις καινούργιες πια
συνθήκες» σημείωσε η κ.Σλίνη.
Το διεθνές συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
ΑΠΘ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire της
Αγγλίας.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που ολοκληρώνεται την
πρώτη Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν ειδικές συνεδρίες για
επίκαιρα επιστημονικά θέματα, όπως αέρια ρύπανση και υγεία,
καινοτόμοι αισθητήρες αέριας ρύπανσης, ναυτιλία και αέριοι
ρύποι, εξασφάλιση ποιότητας αέρα με την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΚΗΡΥΞΑΝ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ»
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε
χθες έκκληση σε κυβερνήσεις και εταιρείες για να συμμετάσχουν
στη μάχη για τη διάσωση των ωκεανών που πεθαίνουν, δεσμεύοντας περισσότερα κεφάλαια ώστε να βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο για τη διαχείρισή
τους.
Περίπου 7.000 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στη
Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς που διεξάγεται στη Λισαβόνα, ανάμεσα στους οποίους αρχηγοί κρατών, επιστήμονες
και μη κυβερνητικές οργανώσεις, που θα αξιολογήσουν την
πρόοδο στην εφαρμογή μιας κατευθυντήριας οδηγίας για την
προστασία της θαλάσσιας ζωής.
«Δυστυχώς θεωρήσαμε τους ωκεανούς δεδομένους και σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι μ’ αυτό που θα αποκαλούσα

‘κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους ωκεανούς’», δήλωσε ο
Γκουτέρες. «Πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γκουτέρες δήλωσε πως χρειάζονται συμβιωτικά επιχειρηματικά μοντέλα που θα μπορούσαν να
βοηθήσουν τους ωκεανούς να παράγουν περισσότερα τρόφιμα
και περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια.
«Αυτό σημαίνει νέα επίπεδα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης», τόνισε.
Οι ωκεανοί καλύπτουν περίπου το 70% της επιφάνειας του
πλανήτη, παράγουν το 50% του οξυγόνου και απορροφούν
το 25% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Ωστόσο η κλιματική αλλαγή ωθεί τις θερμοκρασίες των ωκεανών σε επίπεδα ρεκόρ και τους καθιστά περισσότερο όξινους,
δήλωσε ο Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι περίπου οκτώ εκατομ-

μύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων εισέρχονται κάθε χρόνο
στους ωκεανούς.
«Χωρίς αποφασιστική δράση, μέχρι το 2050 το βάρος των
πλαστικών στους ωκεανούς μπορεί να είναι μεγαλύτερο απ’
αυτό όλων των ψαριών που ζουν σ’ αυτούς», δήλωσε ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ.
Το Μάρτιο, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ απέτυχαν να συμφωνήσουν
σε μια συνθήκη για την προστασία των ανοιχτών θαλασσών
από την εκμετάλλευση.
Ο Πίτερ Τόμσον, ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς, δήλωσε στο Ρόιτερς ότι είναι πεπεισμένος πως φέτος θα
υπάρξει συναίνεση.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Τα σκουπίδια διχάζουν τους δημάρχους στη Στερεά Ελλάδα,
καθώς μέσα σε δύο μήνες θα πρέπει να κλείσει ο ΧΥΤΑ της
Χαλκίδας που έχει ξεπεράσει τα όρια του κορεσμού και περίπου 100.000 τόνοι σκουπιδιών θα πρέπει να μεταφερθούν σε
άλλους ΧΥΤΑ και το γεγονός αυτό δημιουργεί δυσκολίες και
αντιθέσεις μεταξύ τους, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Χθες εξελίχθηκε στη Λαμία, για δεύτερη φορά μετά από μία
αναβολή, η γενική συνέλευση των 21 δημάρχων της Στερεάς
Ελλάδας που μετέχουν στον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων που έχει έδρα στην Θήβα.
Κατά τη διάρκεια της πιστοποιήθηκαν τα αδιέξοδα, καθώς η
πρόταση που κατατέθηκε ήταν να μεταφερθούν τα σκουπίδια
της Χαλκίδας, περίπου 60.000 τόνοι, στον ΧΥΤΑ της Ιστιαίας
και τα υπόλοιπα σκουπίδια των άλλων δήμων της Εύβοιας
στον ΧΥΤΑ της Άμφισσας.
Η συγκεκριμένη πρόταση αμφισβητήθηκε από όλους τους
δημάρχους της Εύβοιας, καθώς η μεν δήμαρχος Χαλκίδας
Έλενα Βάκα, υπογράμμισε ότι «είναι αδύνατο να μεταφερθούν σε ένα υποτυπώδες οδικό δίκτυο τα σκουπίδια από τη
Χαλκίδα στη Βόρειο Εύβοια» αλλά και ο δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού Γιάννης Κοτζιάς, δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να δεχτεί
σκουπίδια στην καμένη Βόρεια Εύβοια» και ότι θα κλείσει τον
ΧΥΤΑ.
Οι υπόλοιποι δήμαρχοι της Εύβοιας υπογράμμισαν ότι το κόστος είναι τεράστιο, αφού θα είναι αναγκασμένοι να κάνουν
περισσότερα από 600 χλμ από την Κάρυστο και περισσότερα
από 450 χλμ από το Αλιβέρι για να φτάσουν στην Άμφισσα,
εκτός από το γεγονός ότι δεν διαθέτουν το στόλο των οχημάτων αλλά και τις υποδομές να εξυπηρετήσουν αυτή τη
μεταφορά.

Ο πρόεδρος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων Θύμιος
Καραΐσκος, δήμαρχος Λαμίας, επιχείρησε να παρέμβει πυροσβεστικά προκειμένου να διατηρήσει τη συνοχή του φορέα,
καθώς οι τόνοι ανέβηκαν πολλές φορές, με αλληλοκατηγορίες
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αδιέξοδο.
Ορισμένοι από τους δημάρχους που μετέχουν στο ΔΣ του φορέα, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Αλιάρτου και Θεσπιέων
Γιώργος Ντασιώτης, αλλά και ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής, κατηγόρησαν ευθέως τους δημάρχους της
Εύβοιας, λέγοντας ότι «από το 2019 αναζητούμε λύσεις, αλλά
ποτέ μέχρι τώρα δεν προσήλθαν σε έναν διάλογο με ρεαλιστικές λύσεις, για να μελετηθούν και να εφαρμοστούν».
Οι ίδιοι θεωρούν ότι ενώ το πρόβλημα είναι μείζον και ότι
«αντί για λύσεις παίζουμε συνέχεια παρατάσεις» όπως είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Ντασιώτης, ζητώντας να μπει σε υλοποίηση η πρόταση μεταφοράς των απορριμμάτων που έχει
κατατεθεί και όπως τόνισε «είναι η μοναδική που θα πρέπει να
εφαρμοστεί στο τέλος αυτής της περιόδου, καθώς στο τέλος
Αυγούστου εκπνέει ο χρόνος λειτουργίας του ΧΥΤΑ της Χαλκίδας και θα πρέπει τα σκουπίδια να πάνε αλλού».
Η δήμαρχος Χαλκίδας κ. Βάκα, από την πλευρά της, διέκρινε
πως «οι οποιεσδήποτε προσπάθειες και προτάσεις που έχουν
κατατεθεί αντιμετωπίζονται αρνητικά» και όπως υπογράμμισε, «απορρίπτονται από την πλευρά των υπηρεσιακών παραγόντων για διάφορους λόγους, έτσι ώστε να παραμένουν
εκείνες που επιβάλλουν τρομακτικό κόστος, που καλούνται
να αναλάβουν οι δήμοι και οι δημότες της Χαλκίδας και των
δήμων της Εύβοιας».
Μάλιστα αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις που υπάρχουν σε
έργα που ανήκουν στον φορέα διαχείρισης και αφορούν είτε

στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) της Χαλκίδας
και της Λαμίας, που εκκρεμεί η ένταξη της σε χρηματοδοτικό
πρόγραμμα, είτε αφορούν συμπλήρωση νέων κυττάρων στη
Θήβα και στη Λαμία που σε αυτή τη φάση παραμένουν στα
συρτάρια.
Μπροστά στις απανωτές αντεγκλήσεις και αντιπαραθέσεις ο
δήμαρχος Λαμιέων και πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ζήτησε τη διακοπή της γενικής συνέλευσης των δημάρχων έτσι ώστε να γίνουν επαφές με τα αρμόδια κυβερνητικά
στελέχη και να επανέλθουν και πάλι στις 11 Ιουλίου για να
πάρουν αποφάσεις, καθώς, όπως είπε, «ο χρόνος είναι απολύτως πιεστικός» ενώ δόθηκαν εντολές στις υπηρεσίες του
φορέα να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την υλοποίηση
των αποφάσεων μεταφοράς των απορριμμάτων παρά τις
ενστάσεις και αντιρρήσεις που υπάρχουν, «έτσι ώστε να
υπάρχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος»
όπως είπε.
Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, με βάση τα στοιχεία που έχει στα χέρια του ο φορέας, οι
αντοχές των ΧΥΤΑ που λειτουργούν σήμερα στη Λαμία και
τη Θήβα είναι περιορισμένες και δεν μπορούν να φιλοξενούν
απορρίμματα για περισσότερο από ένα χρόνο, ενώ ο μοναδικός καινούργιος ΧΥΤΑ που είναι στην Άμφισσα δεν μπορεί
να σηκώσει τον όγκο των απορριμμάτων ολόκληρης της
Στερεάς.
Σε ό,τι αφορά την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων(ΜΕΑ)
που ετοιμάζεται στη Θήβα, προσδιορίζεται ότι η λειτουργία
της θα αρχίσει μετά το 1ο τρίμηνο το 2023, ενώ οι μελέτες για
αντίστοιχες ΜΕΑ στη Λαμία και την Χαλκίδα έχουν κατατεθεί
και περιμένουν εγκρίσεις και χρηματοδοτήσεις.

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Ολοκληρώθηκε και σε β’ ανάγνωση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του
υπουργείου Οικονομικών για τον εκσυγχρονισμό και την
επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και την

δημιουργία Καζίνο στο Ελληνικό, ενώ σήμερα Τρίτη, 28
Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί η συζήτηση και ψήφιση του
από την Ολομέλεια.
Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, αναφέρει το

ΑΠΕ-ΜΠΕ. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η ΝΔ ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25, και
επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια.

ΡΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Εκσυγχρονίζονται οι σχολικές μονάδες του Δήμου Βύρωνα, με ειδική μέριμνα για ΑμεΑ, καθώς θα γίνουν οι
κατάλληλες εργασίες ώστε να αποκτήσουν ράμπες και
ειδικούς χώρους υγιεινής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε 9 σχολικά συγκροτήματα και 27 σχολικές

μονάδες θα κατασκευαστούν συνολικά 20 WC ΑμεΑ και
21 ράμπες πρόσβασης. Πρόκειται για 13 νηπιαγωγεία
(1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο),
8 Δημοτικά σχολεία (1ο, 3ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο), 3
Γυμνάσια (1ο, 3ο, 4ο) και 3 Λύκεια (1ο, 3ο, 5ο).

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ
και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, με
σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των
ΑμεΑ σε όλους τους χώρους των σχολικών μονάδων.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ERASMUS

Κ. Μητσοτάκης: Αποφασιστική συμβολή στη διάπλαση μιας νέας γενιάς Ελλήνων με πατρίδα την Ελλάδα, αλλά με χώρα την Ευρώπη
«Το πρόγραμμα Erasmus είναι μια επιτυχία της Ευρώπης,
μπαίνει πια στην ωριμότητά του, γίνεται μεσήλικας έχοντας συμπληρώσει 35 χρόνια, διευρύνει τους ορίζοντές
του και από ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε ως μία περιορισμένη ανταλλαγή φοιτητών έγινε γρήγορα ακαδημαϊκή
συνεργασία, και έμπρακτη απόδειξη του πώς αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τη δια βίου μάθηση» τόνισε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο
Ζάππειο στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 35 χρόνων
από την έναρξη του προγράμματος Erasmus.
Επεσήμανε ότι έχει υποδεχθεί παραπάνω από 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους και όπως είπε χαρακτηριστικά κάποτε
ρωτούσαν αν θα πας Erasmus, γιατί ήταν κάτι το καινοτόμο και το πολύ διαφορετικό, ενώ σήμερα η ερώτηση είναι
πού θα πας Erasmus.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το
πρόγραμμα αυτό έχει ταυτιστεί με τις ακαδημαϊκές αλλά
και με τις επαγγελματικές στοχεύσεις της νεολαίας όπως
και με την καθημερινότητά τους γιατί σημαίνει, όχι μόνο
μαθήματα, αλλά και κοινές εμπειρίες πέρα από τα σύνορα. Ακόμη είπε ότι έφερε κοντά νέους και νέες από όλα τα
σημεία της Ευρώπης οι οποίοι ανταλλάσσοντας τις τοπικές
τους αναφορές, προσέφεραν στη διαμόρφωση κοινής
ευρωπαϊκής ταυτότητας προς όφελος των ιδίων και των
χωρών τους.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, ότι η γενιά του
Erasmus αφήνει ήδη έντονο το αποτύπωμά της στην πολιτική, οικονομική, στην καλλιτεχνική ζωή της Ευρώπης.
«Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ
δηλώνει ακόμη ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη και τη
Νομική της σχολή. Καμία άλλη δράση της ΕΕ δεν διαθέτει
τόση ακτινοβολία και επίδραση, αθόρυβη αλλά ουσιαστική» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε, επίσης, πως το πρόγραμμα Erasmus όχι μόνο προσφέρει πλεονεκτήματα στους
νέους που πολύ δύσκολα θα αγνοήσει ένας απαιτητικός

εργοδότης, αλλά είναι, ταυτόχρονα, κι ένα πρόγραμμα
που υποστηρίζει καθηγητές και δασκάλους, αυτούς τους
οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εκπαιδευτικό
μας σύστημα.
Σταθερός δίαυλος επικοινωνίας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
«Και βέβαια για την πατρίδα μας το Erasmus παραμένει
ο πιο σταθερός δίαυλος επικοινωνίας των Πανεπιστημίων
μας με πολλά ευρωπαϊκά ιδρύματα, μέσω ανταλλαγών
φοιτητών και διδασκόντων», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης
και πρόσθεσε ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που θα γίνει νόμος του κράτους μέχρι το τέλος Ιουλίου
προβλέπεται για πρώτη φορά η καθιέρωση εσωτερικών
Erasmus.
«Αλλά πάνω απ’ όλα το Erasmus ήταν και πιστεύω ότι παραμένει ο πιο ισχυρός δεσμός μεταξύ των νέων Ευρωπαίων καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο αυτό το παραγωγικό αίσθημα ότι ανήκουμε τελικά όλοι στην ίδια μεγάλη
ευρωπαϊκή οικογένεια», είπε ο πρωθυπουργός. «Είναι μία
Ένωση που δεν είναι μόνο οικονομική και πολιτική αλλά
είναι μία Ένωση αξιών με μια πλούσια ευρωπαϊκή κληρονομιά και μ’ ένα δυναμικό μέλλον. Στην ενωμένη Ευρώπη
ανήκουμε όλοι μας, στο πιο φιλόδοξο, υπερεθνικό, δημοκρατικό εγχείρημα της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας».
«Το Erasmus είχε αποφασιστική συμβολή στη διάπλαση
μια νέας γενιάς Ελλήνων με πατρίδα την Ελλάδα, αλλά με
χώρα την Ευρώπη. Είναι μια γενιά, που δεν ταύτιζε την ΕΕ
ούτε με τις επιδοτήσεις μόνο, ούτε σίγουρα με την πηγή
όλων των κακών, όπως συχνά τη θέλει η φθηνή δημαγωγία που δυστυχώς αναπτύσσεται σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες και δεν αποτελεί μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα. Είναι
αυτή η γενιά των νέων ανοιχτών ευρωπαϊκών οριζόντων
που αντιστάθηκε έμπρακτα στον αντιευρωπαϊσμό και
στην εθνολαϊκιστική αναδίπλωση» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, και στο Erasmus

plus που ξεκίνησε το 2014 και συνεχώς διαφοροποιείται
και διευρύνεται, ώστε δεν αφορά πλέον μόνο φοιτητές
αλλά και σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και μαθητές, εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας και ακόμη
συμμετέχοντες σε προγράμματα διά βίου μάθησης, όπως
και σε ανθρώπους που αναζητούν εργασία. Είπε ότι μέχρι
τώρα για τη λειτουργία του προγράμματος έχει διατεθεί
σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ.
«Θα το ξαναπώ είναι ένα στοίχημα το οποίο είναι και ευρωπαϊκό είναι ταυτόχρονα και εθνικό. Σήμερα μάλιστα
παίρνει νέα διάσταση, καθώς η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία ξαναφέρνει τον πόλεμο στην ήπειρό μας, ξαναφέρνει δυστυχώς την ακρίβεια, τον πληθωρισμό στις
κοινωνίες μας. Την εύφλεκτη ύλη δηλαδή για να ξαναφουντώσει η φωτιά του λαϊκισμού και της ευρωπαϊκής
αμφισβήτησης που κάθε φορά εκτρέπει τις πραγματικές
αιτίες μιας κρίσης», υπογράμμισε.
Ακόμη ανέφερε πως σε μια τέτοια δύσκολη εποχή «χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ την ενότητα των ευρωπαϊκών λαών, την ενότητα των νέων της Ευρώπης στη
βάση των αρχών που έκαναν μέχρι σήμερα την Ευρώπη
πραγματικό πρωταγωνιστή. Την ελευθερία την εθνική
ανεξαρτησία, τη διεθνή νομιμότητα, τη δημοκρατία, τις
ανοιχτές και δημιουργικές κοινωνίες, την ανεκτικότητα,
την ανοχή στη διαφορετικότητα» είπε ο κ. Μητσοτάκης
επισημαίνοντας πως όλα αυτά πρέπει να έχουν συνέχεια
και πρεσβευτή τη νεολαία μας.
Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε μάλιστα την ομιλία του
με αναφορά σε κάτι που είχε γράψει ο Ουμπέρτο Έκο. «Το
Erasmus έφτιαξε την πρώτη γενιά γνήσιων Ευρωπαίων»
είχε γράψει ο Έκο καθώς και ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά για κάθε εργαζόμενο. «Όλοι δηλαδή να περνούν χρόνο στην Ευρώπη
και να ενσωματώνονται σε αυτή».

Μ. Σχοινάς: Η σημερινή γενιά του Erasmus να βγει μπροστά τώρα που απειλείται το αξιακό πλαίσιο της Ευρώπης
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλώντας για
το πρόγραμμα Erasmus, στην Αθήνα, σε εκδήλωση για
τη συμπλήρωση 35 ετών από την έναρξή του, τόνισε ότι
«είναι καθήκον της γενιάς των Erasmus να ανταποδώσει
στην ΕΕ τα πολλά κέρδισε από την Ευρώπη» και «να βγει
μπροστά στα δύσκολα».
«Να βγει μπροστά στα δύσκολα. Τώρα που η Ευρώπη
κλονίζεται από την παραπληροφόρηση. Τώρα που απει-

λείται το αξιακό της πλαίσιο από επίδοξους και απολυταρχικούς γείτονες. Τώρα πρέπει να γίνουν πρεσβευστές, να
μπουν στη μάχη για την υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής μας
κληρονομιάς. Μας το χρωστάτε!» σημείωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.
Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε ότι
παρότι στην αρχή αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, στη
συνέχεια «έγινε αποδεκτό από όλους ως πυξίδα και όνειρο

ζωής».
«Το πρόγραμμα μεγάλωσε και μεγαλώνει. Η Ελλάδα και η
Κύπρος είναι οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αναγνωρισιμότητας του μεταξύ των φοιτητών» υπογράμμισε.
Τέλος, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε ότι «το Erasmus
έχει κερδίσει το στοίχημα του μέλλοντος. Μέχρι το 2027
υπερδιπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του που τώρα
φθάνει το πρωτοφανές ποσό των 26 δις. ευρώ».
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Τι είπαν οι ομιλητές για τα απαραίτητα προσόντα αποφοίτων STEM και τη συμμετοχή γυναικών στην τεχνολογία
Το «πολύ δυναμικό» και με μεγάλες προοπτικές σύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης όπου έχουν γίνει επενδύσεις από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες «ως αναγνώριση του
διακριτού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός» της, αναφέρθηκε
ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου Ηλίας Σπυρτούνιας, ανοίγοντας τις εργασίες της
πρώτης ημέρας του «Thessaloniki Future Thinking Dialogues
2022 (TFTD), που διοργανώνει, σε υβριδική μορφή, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με σκοπό την ανάδειξη
της δυναμικής της Βορείου Ελλάδος σε πυλώνα συνεργασίας,
ανάπτυξης και καινοτομίας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφερόμενος στο κεντρικό θέμα
του φετινού TFTD που αφορά την εκπαιδευτική διαλειτουργικό-

τητα, ο κ. Σπυρτούνιας σημείωσε πως αυτό που θα συζητηθεί
στο πλαίσιο του TFTD 2022 είναι η εκπαίδευση σε σχέση με την
αναγκαιότητα ανανέωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, αλλά
και τα προγράμματα και τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται κατά την προετοιμασία των νέων ώστε να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στις προκλήσεις της μελλοντικής εργασίας τους
στον σημερινό, ανατρεπτικό κόσμο.
«Ζούμε σε μια εποχή, όπου οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο μας, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον με διαφορετικές απαιτήσεις και προσανατολισμό, που είναι υπό συνεχή
διαμόρφωση», σημείωσε ο κ. Σπυρτούνιας, υπογραμμίζοντας
πως η εκπαίδευση, τα συστήματα απασχόλησης και κατάρτισης
θα πρέπει να προσαρμόζονται στις συνεχιζόμενες αλλαγές στις

οικονομίες και τις κοινωνίες μας που επηρεάζουν τη ζήτηση
δεξιοτήτων (στο παρόν και στο μέλλον).
«Η εκπαίδευση είναι ο πυλώνας κάθε χώρας που επιθυμεί να
πετύχει συνεχή και βίωση ανάπτυξη για όλους και όχι μόνο
για κάποιους. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε
όλους, ανεξάρτητου φύλου, χρώματος, θρησκείας ή οικονομικής κατάστασης», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, επισημαίνοντας
πως στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη, οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις
και ο ακαδημαϊκός κόσμος θα πρέπει να συνεργάζονται ώστε
να καταρτίζουν τη σωστή στρατηγική και τον κατάλληλο οδικό
χάρτη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ελίζαμπεθ Λι: Μεγάλη η οικονομική δυναμική της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδας
Τη δυναμική της Θεσσαλονίκης για την εξέλιξη της σ’ έναν
κόμβο τεχνολογίας και εμπορίου στα Βαλκάνια, υπογράμμισε
η γενική πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Ελίζαμπεθ Λι,
μιλώντας στην εναρκτήρια ενότητα του «Thessaloniki Future
Thinking Dialogues 2022 (TFTD).
«Πιστεύουμε ότι αυτή η πόλη και η βόρεια Ελλάδα ευρύτερα
έχουν μεγάλη οικονομική δυναμική. Αυτό οφείλεται τόσο στη
γεωγραφική της θέση, τις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες
υποδομές της, τους φυσικούς της πόρους και την ομορφιά
της. Αλλά κυρίως στο πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιο της»,
ανέφερε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα γενική πρόξενος.
«Έχουμε υπογραμμίσει τη σημασία της Θεσσαλονίκης και την
αξία του ταλέντου της σε πολλές περιπτώσεις όλα αυτά τα
χρόνια, και ιδιαίτερα από το 2018, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες
ήταν η τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Και είμαστε βέβαιοι ότι οι αμερικανικές και άλλες διεθνείς
εταιρείες έχουν πειστεί. Η συνεχής ανάπτυξη του Alexander
Competence Center της Deloitte, η ίδρυση του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Pfizer και πρόσφατα επίσης
ενός δεύτερου κόμβου, του Business Center, του Διεθνούς
Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco είναι ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο οι
εταιρείες των ΗΠΑ είναι πρόθυμες να αδράξουν την ευκαιρία
και να επενδύσουν σε αυτό το δυναμικό. Και γνωρίζουμε
στην πραγματικότητα ότι περισσότερες αμερικανικές εταιρείες
ετοιμάζονται να εισέλθουν», σημείωσε η Αμερικανίδα γενική
πρόξενος, επισημαίνοντας πως τώρα, περισσότερο από ποτέ,
οι εργοδότες αναζητούν υποψήφιους που είναι έτοιμοι για
δουλειά.
Ανάγκη διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την εύρεση εργαζόμενων με τις κατάλληλες δεξιότητες, αλλά και η διαρροή
εγκεφάλων στο εξωτερικό, η Ελίζαμπεθ Λι, υπογράμμισε την

ανάγκη διασύνδεσης της αγοράς εργασίας και του ιδιωτικού
τομέα με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
«Καθημερινά ακούμε από τους εταιρικούς φίλους μας, Έλληνες και Αμερικανούς, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
στην εύρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες για
μια σειρά θέσεων εργασίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις όλων
των μεγεθών και σε κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένης της
πληροφορικής. Μέρος του προβλήματος είναι η περιβόητη
διαρροή εγκεφάλων, και τώρα που δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και η οικονομία στην Ελλάδα γίνεται
όλο και πιο ισχυρή και σταθερή, πολλοί από τους ταλαντούχους Έλληνες που αναζήτησαν ευκαιρίες στο εξωτερικό τα
τελευταία 10-15 χρόνια θα αποφασίσουν να επιστρέψουν.
Αλλά είναι επίσης μια ένδειξη ότι είναι καιρός να αρχίσουμε
να σκεφτόμαστε την εκπαίδευση και το εργατικό δυναμικό ως
εταιρική σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας
πως «ένα πανεπιστημιακό πτυχίο που έχει αξία στο χώρο εργασίας και η επακόλουθη άδεια ή πιστοποίηση είναι μόνο η
αρχή της μάθησης».
«Σήμερα, οι γνώσεις που σχετίζονται με την εργασία που
αποκτά ένας απόφοιτος κολεγίου αναμένεται να έχουν διάρκεια ζωής μικρότερη από πέντε χρόνια. Ωστόσο, σε πολλές
περιπτώσεις, ακόμη και σε τομείς όπως η επιστήμη των υπολογιστών και η μηχανική, τα προγράμματα σπουδών έχουν
σχεδιαστεί πριν από χρόνια ή και δεκαετίες», εξήγησε, επισημαίνοντας πως θα πρέπει «να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την
εκπαίδευση και το εργατικό δυναμικό ως εταιρική σχέση».
«Η δημιουργία μακροπρόθεσμων, συνεργατικών σχέσεων
θα ωφελήσει τόσο τα πανεπιστήμια όσο και τις επιχειρήσεις
και μπορεί να οδηγήσει σε ευνοϊκά αποτελέσματα, όπως
ακαδημαϊκή επιτάχυνση, χρηματοδότηση για έρευνα, εξειδίκευση και ανανέωση του προσωπικού που είναι έτοιμο για εργασία, αλλά και έκθεση των φοιτητών σε ό,τι συμβαίνει στον
χώρο εργασίας και τις ανάγκες της αγοράς, βοηθώντας τους
να κάνουν τις σωστές επιλογές σταδιοδρομίας», ανέφερε η

Αμερικανίδα διπλωμάτης και πρόσθεσε πως οι περισσότεροι
πλέον κατανοούν πως και οι δύο χρειάζονται και εξαρτώνται ο
ένας από τον άλλο για την αμοιβαία επιτυχία τους, καθώς και
για μια ισχυρότερη ελληνική οικονομία.
Εκτίμησε δε πως «όσο πιο νωρίς συμβούν αυτές οι διασυνδέσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο το καλύτερο».
Από τα Code Girls στις Code Moms και τα American
Tech Labs
Η Ελίζαμπεθ Λι αναφέρθηκε και στην υποστήριξη που παρέχει η αμερικανική διπλωματική αποστολή στη «σημαντική
στροφή προς την τεχνολογία που κάνει η Ελλάδα - ειδικά εδώ
στη βόρεια Ελλάδα», μέσω της υποστήριξης πρότζεκτ για
τη νεολαία και ειδικά για τα κορίτσια, όπως το εμβληματικό
Code Girls, το οποίο τώρα επεκτείνεται με την υποστήριξη της
Google για να γίνει το πρόγραμμα Code Girls - Code Moms
σε έξι διαφορετικές πόλεις, αλλά και το τελευταίο American
Tech Lab που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη ως μέρος
του δικτύου American Spaces στην Ελλάδα, αφιερωμένο
στον προγραμματισμό επικεντρωμένο στην επιστήμη. Έκανε
επίσης μνεία και στο πρόγραμμα STEM Stars Greece, έναν διαγωνισμό για Έλληνες μαθητές γυμνασίου, που τους επιτρέπει
να διαγωνιστούν ώστε να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση
Επιστήμης και Μηχανικής στην Καλιφόρνια, επισημαίνοντας
πως μια ομάδα από τη Θέρμη και μια από την Αλεξανδρούπολη ήταν αυτές που κατέκτησαν φέτος τις δύο πρώτες θέσεις.
«Ανάγκη για περισσότερες γυναίκες στον τεχνολογικό τομέα»
Η γενική πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, τόνισε, ακόμη,
πως θα πρέπει να ενταχθούν περισσότερες γυναίκες στο εργατικό δυναμικό σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, με δεδομένο
μάλιστα το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει ρόλο
περιφερειακού ηγέτη στον συγκεκριμένο τομέα.
Συνέχεια στη σελ 19
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Τι είπαν οι ομιλητές για τα απαραίτητα προσόντα αποφοίτων STEM και τη συμμετοχή γυναικών στην τεχνολογία
Συνέχεια από σελ 18
«Σήμερα οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 10% του εργατικού δυναμικού της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αυτή είναι
μια χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα, και γι’ αυτό το έργο του
Προξενείου των ΗΠΑ για την επιχειρηματικότητα δίνει ιδιαίτε-

ρη έμφαση στην υποστήριξη τρόπων δημιουργίας δικτύων
και διευκόλυνσης της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία», ανέφερε η Ελίζαμπεθ Λι, επισημαίνοντας πως για τον
σκοπό αυτό «έχουμε επικεντρωθεί σε προγράμματα ανάπτυξης
δεξιοτήτων για τις γυναίκες, ειδικά στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της ενδυνάμωσης των γυναικών», όπως το

πρόσφατο εργαστήριο Παιδαγωγικής Επιχειρηματικότητας στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου Αμερικανοί εμπειρογνώμονες
συζήτησαν τρόπους για την ενσωμάτωση των μαθημάτων
επιχειρηματικότητας στο πρόγραμμα σπουδών από πολύ μικρή
ηλικία, αλλά και το Tech Camp για την επιχειρηματικότητα για
γυναίκες από τις βαλκανικές χώρες το 2021.

ΕΘΑΑΕ: η επιχειρηματικότητα και καινοτομία δεν είναι πια λέξεις ταμπού
Η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από υψηλό
βαθμό ανθεκτικότητας και παρά τα σύνθετα προβλήματα
που αντιμετωπίζει, διαθέτει το ανθρώπινο προσωπικό με το
οποίο αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις και προχωρά μπροστά,
επισήμανε ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας, μιλώντας στο συνέδριο
«Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2022».
Συζητώντας με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Hellenic
American College, Δρ. Λεωνίδα Τζώνη, για πώς αλλάζουν
οι μακροχρόνιες νοοτροπίες στην εκπαίδευση, ο κ. Μήτκας,
επισήμανε, πως το πανεπιστήμιο «δεν είναι πια απομονωμένη εκπαιδευτική νησίδα που κάνει μετάδοση και παραγωγή
γνώσης, αλλά έχει κάνει σοβαρά βήματα σε τομείς, όπως η
διασφάλιση ποιότητας που εφαρμόζει, η αξιολόγηση, η πιστοποίηση, έχει εισάγει ψηφιακές υπηρεσίες, εφαρμόζει νέες
πρακτικές δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
και σήμερα προχωρά στις επόμενες αλλαγές, όπως η διεθνοποίηση, που είναι ήδη γεγονός με τα ξενόγλωσσα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, ενώ κάνει σοβαρά βήματα
στη σύνδεση με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας και
την αποτίμηση του έργου που παράγεται».

Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση με την αγορά εργασίας, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, παρατήρησε, πως «η επιχειρηματικότητα
και καινοτομία δεν είναι πια λέξεις ταμπού» και σημείωσε, πως
μετά και τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου, αυξάνονται
οι εταιρείες τεχνοβλαστοί (spin off) και το 2021 τα πανεπιστήμια δήλωσαν 13 νέες εταιρείες τεχνβλαστούς.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα,
αλλά και τα μειονεκτήματα των ελληνικών πανεπιστημίων,
ο κ. Μήτκας, σημείωσε, πως «διαθέτουν ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και πολύ καλό επίπεδο φοιτητών και οι
διδάσκοντες συχνά με την εμπειρία που έχουν από ιδρύματα
του εξωτερικού, στα οποία έχουν φοιτήσει ή εργαστεί, εισάγουν καλές πρακτικές στην εκπαίδευση και στην έρευνα και
καταφέρνουν κάτι δύσκολο, με πολύ λιγότερους αναλογικά
πόρους, να μπορούν να συναγωνίζονται επάξια μεγάλα ιδρύματα της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής».
«Η έρευνα και οι συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα και επιχειρήσεις είναι δυνατό χαρτί, το επίπεδο των
προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών γενικά είναι πιο
απαιτητικό από αντίστοιχα στην Ευρώπη [...] που σημαίνει ότι
έχουμε αποφοίτους με υψηλό επίπεδο γνώσεων και είναι ελ-

κυστικοί για σπουδές, ή εργασία στο εξωτερικό. Η καλή φήμη
παραμένει ισχυρή», είπε. «Πολύ ισχυρό χαρτί είναι η ελληνική
επιστημονική διασπορά που είναι πια πρόθυμη να βοηθήσει
και η τεχνολογία και καινοτομίες τη φέρνουν πιο κοντά στα
ελληνικά πανεπιστήμια», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα
τα πανεπιστήμια να αξιοποιήσουν στην κατεύθυνση αυτή τις
δυνατότητες που δίνουν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται
στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.
Σε ό,τι αφορά τις αδυναμίες, ο κ. Μήτκας, αναφέρθηκε στη
δυσμενή αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες, που όπως
είπε, καθιστά δύσκολες πολλές τεχνικές διδασκαλίας, όπως οι
εβδομαδιαίες ασκήσεις και ατομικές εργασίες και σε συνδυασμό με τη χαλαρή εξεταστική διαδικασία έχει αποτέλεσμα «η
συσσώρευση των φοιτητών και στην επιμήκυνση του χρόνου λήψης πτυχίων».
Σημείωσε, ακόμη, πως οι «συχνές θεσμικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν τα πανεπιστήμια δεν τους επιτρέπει να
εφαρμόσουν στρατηγικό σχεδιασμό, ή να έχουν μεσοπρόθεσμους στόχους να δημιουργήσουν ακαδημαϊκή παράδοση,
όπως τα μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια».

Deloitte: Πηγαίνουμε από την αναλυτική σκέψη στην κριτική σκέψη - Αδυναμία των αποφοίτων Stem στα soft skills
«Πηγαίνουμε πλέον από την αναλυτική σκέψη, στην κριτική
σκέψη. Και από την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που
είναι κλασικό χαρακτηριστικό των Stem υποψηφίων, στην
πρωτότυπη σκέψη», τόνισε ο Principal at Consulting Deloitte
Greece, Χρήστος Θεοχαρόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο
«Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2022».
«Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν σε έρευνα που διεξήχθη
από την Deloitte, δηλώθηκε ότι υπάρχει κάποια αδυναμία
στους αποφοίτους Stem, στα soft skills (ευελιξία, επικοινωνία,
συνεργασία σε ομάδες), ενώ η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα
που οι εταιρείες δήλωσαν ότι εντοπίζουν και μια αδυναμία
στα hard skills. Αυτό αποτυπώνει την αίσθηση που υπάρχει
πως τα πανεπιστήμιά μας, δεν προετοιμάζουν πολύ καλά τους
αποφοίτους για το τι απαιτεί η αγορά εργασίας μόλις βγουν»,
υπογράμμισε ο κ. Θεοχαρόπουλος.
Όπως ο ίδιος επισήμανε, ακόμα και εκεί που υπάρχουν αρκετοί engineering ή physical science απόφοιτοι, δημιουργείται
μία ανάγκη να γίνει και μια μεταφορά πλέον του ενδιαφέροντος και των σπουδών προς αυτές τις τεχνολογίες. «Ουσιαστικά μιλάμε για την ψηφιακή τεχνολογία, data analysis,
club engineering, είναι και αυτά τα skills που βλέπουμε πάρα

πολύ ότι εμείς στην Deloitte, χρειαζόμαστε και συνεχώς προσπαθούμε να βρούμε και άλλους υποψήφιους, να τους υποδεχθούμε και εμείς και να τους εκπαιδεύσουμε όπως γίνεται
και στη Θεσσαλονίκη, στο Deloitte Alexander Competence
Center (DACC).
Αναφερόμενος στα ευρήματα της έρευνας, που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα σχετικά με τον επαγγελματικό
προσανατολισμό των μαθητών, ο κ. Θεοχαρόπουλος, είπε,
ότι «η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που εξέφρασαν παράπονά οι μαθητές για την υποστήριξη που έχουν στα σχολεία σε
αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, οι σχολικοί σύμβουλοι, ή το περιβάλλον του σχολείου, δεν αισθάνονται να τους βοηθάει, ενώ
για παράδειγμα στην Αγγλία και στις υπόλοιπες χώρες, αυτό
γίνεται πολύ καλύτερα» και όπως ό ίδιος τόνισε, αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τα παιδιά να στρέφονται πολύ συχνά στο οικογενειακό περιβάλλον που είναι συντηρητικό και κατευθύνει τα
παιδιά σε ασφαλείς επιλογές, με αποτέλεσμα, πολλές φορές
νέα πεδία, που θα ανέβουν πολύ στο μέλλον, να μην είναι στα
μελλοντικά σχέδιά τους.
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στις σπουδές Stem επισήμανε, πως
«πηγαίνουμε πλέον από την αναλυτική σκέψη, στην κριτική

σκέψη. Και από την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που
είναι κλασικό χαρακτηριστικό των stem υποψηφίων, στην
πρωτότυπη σκέψη και στην προσαρμοστικότητα που πρέπει
να επιδεικνύουν. Εδώ νομίζω τα προγράμματα σπουδών
πρέπει περισσότερο να προσφέρουνε αυτού του είδους την
έκθεση στους φοιτητές. Κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται τα
τελευταία χρόνια περισσότερο και από τις αγγλόφωνες σχολές
που φέρουν και αυτή την τάση από το εξωτερικό» και πρόσθεσε πως στην Ελλάδα είμαστε στην καλύτερη θέση μεταξύ
των επτά χωρών (που συμμετείχαν στην έρευνα) σε ποσοστό
αποφοίτων γυναικών από σχολές stem. Μας ακολουθεί στενά η Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα το περίμενε κανείς, αλλά είναι
η Γερμανία που είχε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό γυναικών.
Παρότι η Γερμανοί έχουν έντονο engineearing και technical,
δεν ακολουθούν οι γυναίκες, οπότε υπό μία έννοια κάπως
καλύτερα τα έχουμε καταφέρει. Πρέπει επίσης να πούμε ότι
ειδικά σε χώρους όπως η βιολογία και οι σχετικές με αυτή
επιστήμες πράγματι, οι γυναίκες έχουν διεισδύσει πολύ καλά,
έχουν φτάσει σχεδόν στο 50%».
Συνέχεια στη σελ 20
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Τι είπαν οι ομιλητές για τα απαραίτητα προσόντα αποφοίτων STEM και τη συμμετοχή γυναικών στην τεχνολογία
Συνέχεια από σελ 19
Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που παρατηρήθηκε, όπως
σημείωσε, ήταν ότι στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο από άλλες
χώρες, φαίνεται να είχε επίπτωση το Brexit. Δηλαδή, δηλώθηκε
περίπου ότι ένα 30%, αυτών που ερωτήθηκαν, ότι τελικά λόγω
της κατάστασης με το Ηνωμένο Βασίλειο και της αύξησης των
διδάκτρων, πολλοί υποψήφιοι, κυρίως για μεταπτυχιακά και
για πρώτο πτυχίο, αποφάσισαν να μείνουν στην Ελλάδα τελικά.
Αυτό, είπε πως, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ευκαιρία κατά
κάποιο τρόπο. Αν μπορούμε να προσφέρουμε και εδώ δυνα-

τότητες μετεκπαίδευσης, πηγαίνουμε προς μια κατάσταση όπου
χρειάζεται συνεχώς να εκπαιδεύεται κανείς. Μάλιστα υπήρξε μια
μελέτη που προσδιόριζε ότι τα skills διαρκούν περίπου 5 χρόνια, δηλαδή όσο πιο εξειδικευμένα γίνονται, τόσο και λιγότερο
διαρκούν και υπ αυτή την έννοια πλέον πρέπει σε όλη μας την
επαγγελματική διάρκεια να φροντίζουμε, να παίρνουμε νέες
γνώσεις.
Αναφερόμενος στο έργο του Deloitte Alexander Competence
Center (DACC) είπε πως εδώ και κάποια χρόνια έχει γιγαντωθεί
ουσιαστικά. «Aυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 900 άτομα και
συνεχίζει να εξελίσσεται. Λειτουργεί ως ένα delivery center απο-

κλειστικά για τη Deloitte, δηλαδή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες
member firm της Deloitte, σε όλη την Ευρώπη και ουσιαστικά
αυτό έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιηθεί το δυναμικό της Θεσσαλονίκης που όπως γνωρίζουμε, είναι μια πανεπιστημιούπολη
με πάρα πολύ ωραία ζωή. Οι Θεσσαλονικείς, λίγο πολύ πολλές
φορές είχαν προβλήματα να βρουν την κατάλληλη εργασία
στην πόλη τους και αναγκάζονταν να ξενιτευτούν, ενώ συγχρόνως δεν μπορούσε να κρατήσει πολλούς φοιτητές καθώς δεν
έβρισκαν την κατάλληλη εργασία. Έδωσε λοιπόν το DACC, τη
δυνατότητα να προσλαμβάνοντα νέοι απόφοιτοι που έρχονται
σε μας και παίρνουν skills».

Cisco: Μεγάλη έλλειψη στους software engineers στην αγορά της πληροφορικής – Μικρή η συμμετοχή γυναικών
«Η μάθηση δε σταματάει ποτέ. Δεν τελειώνει με την πιστοποίηση πρέπει να καλύπτουμε το χαμένο έδαφος, διότι η τεχνολογία αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς», επισήμανε, στο υβριδικό συνέδριο «Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2022
(TFTD), που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, με σκοπό την ανάδειξη της δυναμικής της Βορείου Ελλάδος σε πυλώνα συνεργασίας, ανάπτυξης και καινοτομίας, ο Business Development Manager Italy, Romania,
Bulgaria, Cyprus, Israel and Malta, της Cisco, Luca Lepore,
τονίζοντας πως η «δια βίου μάθηση είναι υποχρέωση».
Αναφερόμενος στην κατάσταση της Ελλάδας στις ψηφιακές
δεξιότητες, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, ανέφερε πως
«από τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι 25η, στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. «Βλέπουμε ότι είναι πρόκληση οι ψηφιακές δεξιότητες για κάποιες
χώρες και μετράμε τους δείκτες συνδεσιμότητας, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις υποδομές, στην τεχνολογία που μπορεί να
χρησιμοποιήσει, στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Καταλαβαίνουμε
ότι μένουν πολλά να γίνουν και χρειάζονται πολλές πρωτοβουλίες για να καλυφθεί το ψηφιακό έλλειμα που υπάρχει»,
τόνισε.
Ειδικά στην αγορά της πληροφορικής, υπάρχει μεγάλη έλλειψη στους software engineers, είπε, που χαρακτηρίζει όλες τις
εταιρείες. «Υπάρχει ψηφιακό έλλειμα και δεν στεριώνουν οι
επαγγελματίες. Πρέπει κατά τη γνώμη μου να εκπαιδεύσουμε
τα νέα ταλέντα, να τους προετοιμάσουμε για την αγορά εργασίας και ιδιαίτερα τις γυναίκες που είναι πολύ χαμηλή η συμμετοχή τους στην αγορά της πληροφορικής. Στην Ελλάδα το
ποσοστό είναι μόλις 25 %. Είναι σημαντικό να υπάρχουν προγράμματα upskilling και reskilling για να μπορούν οι επαγγελματίες να καλύψουμε το χαμένο έδαφος», υπογράμμισε
και σημείωσε πως τα συγκεκριμένα προγράμματα πρέπει να
μας αφορούν όλους, χρειαζόμαστε αναβάθμιση των δεξιοτήτων μας και να μάθουμε και καινούργια πράγματα reskilling.

Να χρησιμοποιούμε τις δεξιότητες μας στον δημόσιο τομέα και
στην ιδιωτική μας ζωή.
«Στη Cisco Networking Academy στοιχείο της φιλοσοφίας
μας και βασική αρχή μας είναι η σύμπραξη», σημείωσε ο
Luca Lepore και τόνισε πως «αυτό που προτείνουμε είναι η
σύμπραξη του δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, σύμπραξη σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, σύμπραξη με την κυβέρνηση, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όποιος διαδραματίζει
κάποιο ρόλο στην εκπαίδευση είναι πολύτιμος και σημαντικός
εμπλεκόμενος για εμάς. Αναπτύσσουμε πόρους και μπορούμε
να δώσουμε μια ισχυρότερη προσφορά, να προσφέρουμε
περισσότερα πράγματα στους φοιτητές μας. Πρέπει να συνεργάζονται δημόσιος και ιδιωτικός τομέας προς όφελος των
μαθητών και των φοιτητών».
Σχετικά με τη συνεργασία της Cisco και των πανεπιστημίων,
υπογράμμισε, πως υπάρχουν πολλές και ευέλικτες επιλογές.
«Μπορούμε να συνεργαστούμε στο δικό μας πρόγραμμα. Θα
πρέπει να μπορούν οι φοιτητές να βρουν την αφετηρία τους,
να μπορούσαν να προετοιμαστούν από το πανεπιστήμιο για
την αγορά εργασίας. Με ενδιαφέροντα αντικείμενα μελέτης με
σημαντικότερο τον τομέα την κυβερνοασφάλεια, που κατά τη
γνώμη μου, όσοι ασχοληθούν με αυτό θα έχουν μεγαλύτερες
ευκαιρίες και προκλήσεις. Όταν το πανεπιστήμιο αποσκοπεί
σε αυτό, πιστοποιεί τους φοιτητές του και τους βοηθάει να
αποκτήσουν πρόσθετα τυπικά προσόντα, θα έχουν πιο ολοκληρωμένο προφίλ. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε
πολλά επίπεδα για το όφελος των φοιτητών» ανέφερε.
Το πρόγραμμα δικτύωσης της Cisco, τόνισε, πως είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
διεθνώς για την εταιρεία. Αντιστοιχεί σε επένδυση 25ετίας. «Η
εταιρεία έκανε ένα βήμα για να επενδύσει στην εκπαίδευση και
να προσφέρει στην κοινωνία. Έχουμε παρουσία σε 80 χώρες
ήδη και συνολικά έχουμε 15 εκατομμύρια σπουδαστές και 3
εκατομμύρια μόνο για φέτος. Το 95% των αποφοίτων μας

είτε συνεχίζει τις σπουδές του, είτε βρίσκει δουλειά». «Έτσι»,
σημείωσε, «αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και τα γενικότερα οφέλη του».
«Το πρόγραμμά μας αφορά την τεχνολογία και έχουν πρόσβαση όλοι. Είναι δωρεάν η πλατφόρμα και το περιεχόμενό
μας και δίνουμε πιστοποίηση σε κλαδικό επίπεδο. Πρόκειται
για ένα εξαιρετικό σημαντικό παράδειγμα υβριδικής μάθησης.
Γίνεται με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως, σε θεωρητικό
επίπεδο και πρακτικό. Εδώ και 25 χρόνια λειτουργούμε με
αυτό το υβριδικό μοντέλο. Έχουμε και μια πλατφόρμα θέσεων εργασίας για όλους τους φοιτητές που μπορούν εκεί να
αναρτήσουν το βιογραφικό τους και έτσι τους προσφέρουμε
την ευκαιρία να βρουν εργασία» εξήγησε.
Αναφερόμενος στις συνεργασίες στην Ελλάδα, είπε, πως
«έχουμε καλή συνεργασία με Scientific College of Greece, την
Ελληνοαμερικανική Ένωση και πρόσφατα στην εταιρική σχέση μας, έχουμε συμπεριλάβει και τον ΟΑΕΔ και με την τοπική
αυτοδιοίκηση (δήμος Αθήνας και Θεσσαλονίκης), έτσι ώστε ο
πολίτης να βελτίωση τις δεξιότητές του.
Η συμμετοχή των γυναικών στο κλάδο της πληροφορικής
είναι μόλις 21% και χρειάζεται περισσότερη κινητοποίηση
και συνειδητοποίηση, επισήμανε. Όπως ο ίδιος τόνισε, «είναι
σημαντικό να παρεμβαίνουμε σε νεαρή ηλικία, σε ηλικία 12 με
13 ετών, που αποφασίζουν τα κορίτσια με τι θα ασχοληθούν
και πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να σκεφτούν ποιες
είναι οι προσδοκίες τους στον τομέα της πληροφορικής» και
σημείωσε πως υπάρχει ξεχωριστή πρωτοβουλία στην εταιρεία που καλεί γυναίκες επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη, που εξηγούν πως έφτασαν στο σημείο που βρίσκονται.
Αυτό είναι σημαντικό, είπε, καθώς έτσι δημιουργούνται παραδείγματα στις μαθήτριες και στις φοιτήτριες, ενώ παράλληλα
σε ετήσια ημερίδα, γυναίκες διηγούνται τις ιστορίες, με στόχο
να ευαισθητοποιηθούν περισσότερες γυναίκες.
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Το πράσινο φως για την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότηση της τάξεως των 154 εκατ. ευρώ έλαβε, σύμφωνα
με πληροφορώ, το έργο κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Νέα Καρβάλη - Τοξότες Ξάνθηε με μήκος 37
χιλιομέτρων και προϋπολογισμό 213 εκατ. ευρώ. Πρόκειται
για μέρος της Ανατολικής Σιδηροδρομικής Εγνατίας και
σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής
γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο αποτελεί
σημαντικό τμήμα του διαδρόμου συνδυασμένων μεταφορών «Sea2Sea», που θα συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη
Θάλασσα.
Την ίδια στιγμή, για ένα άλλο σιδηροδρομικό έργο, αυτό
μεταξύ Ρίου - Αγίου Διονυσίου, προϋπολογισμού 198 εκατ.
ευρώ, που αποτελεί τμήμα του άξονα Ρίο-Νέος λιμένας
-Πάτρας, η ΕΡΓΟΣΕ αναμένεται, με χρονικό ορίζοντα το
φθινόπωρο, να προχωρήσει στην εκ νέου υποβολή του
φακέλου για την εξασφάλιση κοινοτικής χρηματοδότησής.
Και αυτό επειδή, σύμφωνα με πληροφορώ, η Κομισιόν δεν
ενέκρινε το αίτημα για χρηματοδότηση με 168 εκατ. ευρώ
του έργου μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη
(Connecting Europe Facility). Το υψηλό κόστος του έργου
λόγω και Ρίο δαπανηρής λύσης της πλήρους υπογειοποίησης της γραμμής Ρίο - Άγιος Διονύσιος μήκους 6,5 χιλιομέτρων, που αποτελούσε πάγιο αίτημα του Δήμου Πατρέων,
φέρεται να αποτελεί τον βασικό λόγο για την απόρριψη του
αιτήματος της ΕΡΓΟΣΕ.
Επίσης, η Κομισιόν έλαβε υπόψη το ενδεχόμενο του εκτροχιασμού του χρονοδιαγράμματος του έργου, που θα πρέπει
να αποπερατωθεί σε 60 μήνες από την ημερομηνία των
υπογραφών. Και αυτό λόγω της πιθανότητας εμφάνισης
καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων
απαλλοτριώσεων εξαιτίας αντιδράσεων τοπικών φορέων,
αλλά και της εξασφάλισή αδειοδότησης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με αυτά τα δεδομένα, η ΕΡΓΟΣΕ αναμένεται
να υποβάλει εκ νέου τον φάκελο για τη χρηματοδότηση του
έργου, ενώ θα έχει προχωρήσει και ο ανταγωνιστικός διάλογος με τα υποψήφια σχήματα (ΤΕΡΝΑ - Intrakat, Αβαξ Alstom Transport, Ακτωρ - Μυτιληναίos). Μέσω αυτής της
διαδικασίας εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί η βέλτιστη τεχνική λύση για την υλοποίηση του έργου. Σε κάθε περίπτωση,
οι ευρωπαϊκές αρχές φέρονται να αναγνωρίζουν ότι η σύνδεση με το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί τον τελευταίο κρίκο
που λείπει για να ολοκληρωθεί ο σιδηροδρομικός άξονας
Αθήνα - Ρίο, φέρνοντας νέες επενδύσεις στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές και στο λιμάνι της Πάτρας.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 15
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Τον χαρακτηρισμό τριών κτιρίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως διατηρητέων με το σκεπτικό
ότι αποτελούν αξιόλογα παραδείγματα της μοντέρνας
αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα, προτείνει με εισήγησή
της η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης (πρώην ΥΜΑΘ) του υπουργείου Εσωτερικών στη
Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για το Κτίριο Διοίκησης της ΔΕΘ και για τα Περίπτερα 1 και 2, που εφάπτονται με τον οδικό άξονα της
οδού Εγνατίας, τα οποία σύμφωνα με τον υφιστάμενο
σχεδιασμό της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου προορίζονται να κατεδαφιστούν και στη θέση τους να ανεγερθούν ξενοδοχειακή μονάδα και χώροι εκθέσεων και
εμπορίου. Η εισήγηση αναγνωρίζει τις αλλοιώσεις και τις
παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα περίπτερα της δεκαετίας
του ’60, αλλά επισημαίνει πως πρέπει να διασωθούν τρία
κτίρια που αποτελούν δείγματα αρχιτεκτονικού μοντερνισμού και βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση.
Ειδικότερα, το Κτίριο Διοίκησης, έργο των αρχιτεκτόνων
Εμμανουήλ Βουρέκα, Σπύρου Στάικου και Προκοπίου
Βασιλειάδη, κατασκευάστηκε την περίοδο 1959-1960
και σύμφωνα με την εισήγηση παρουσιάζει ιδιαίτερη
μορφολογική πρωτοτυπία, έχει αναφορές στη σύγχρονη
αρχιτεκτονική και σχεδιασμό που ακολουθεί το ανάγλυφο του περιβάλλοντος.
Το Περίπτερο 1 της ΔΕΘ, που βρίσκεται στη βορειοανατολική πύλη της έκθεσης, κατασκευάστηκε το 1955-56
από τους αρχιτέκτονες Ανδρέα Συμεών και Ν. Εφέσιο,
και μαζί με το Περίπτερο 2 δημιουργούν, κατά την εισήγηση, μια ενότητα ομοειδών σύγχρονων κτιρίων με
«αξιόλογα προτερήματα» στον σχεδιασμό τους, όπως
εργονομία στην κατασκευή, πρωτοτυπία στις εξωτερικές επιφάνειες (διάτρητες επιφάνειες, υποδιαιρέσεις και
κλιμακώσεις), καινοτομία στη χρήση δομικών υλικών,
ευρηματικότητα στην επίλυση στατικών ζητημάτων και
τη διευθέτηση μεγάλων διαστάσεων και πρωτοτυπία
στη σύνθεση των όψεων. Το Περίπτερο 2 σχεδιάστηκε
το 1955 από τον Δημήτρη Τριποδάκη, αρχιτέκτονα του
μεγάρου της Τράπεζας της Ελλάδος, και σύμφωνα με την
υπηρεσία του ΥΠΕΣ διακρίνεται για την πλαστικότητα
του και τη δημιουργία ενός στιβαρού ισογείου και ενός
πιο ανάλαφρου εξώστη στον όροφο του. Και στα δύο
περίπτερα έχουν γίνει εξωτερικές προσθήκες και παρεμβάσεις που θα πρέπει να απομακρυνθούν.

Η γνωμοδότηση για τα τρία κτίρια ολοκληρώθηκε στις
αρχές Ιουνίου από το Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών
και Διατηρητέων Κτιρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του ΥΠΕΣ στη Θεσσαλονίκη, έπειτα
από αίτημα ομάδας αρχιτεκτόνων (Σ. Λαδά, Π. Νικηφορίδη, Αλ. Αλεξοπούλου, Μ. Αρακαδάκη, Α. Λεφάκη),
που υποβλήθηκε τον Μάιο του 2021 και γνωστοποίησε
η κίνηση πολιτών για τη βιώσιμη Θεσσαλονίκη. Η εισήγηση καταλήγει με την πρόταση για έκδοση υπουργικής
απόφασης σχετικά με τον χαρακτηρισμό των τριών κτιρίων ως διατηρητέων.
Πηγές της ΔΕΘ λένε στην «Κ» ότι η εισήγηση δεν αλλάζει τον σχεδιασμό της ανάπλασης, που είναι σε στάδιο
αρχιτεκτονικής προμελέτης. Το υφιστάμενο σχέδιο με
το οποίο έγινε πέρυσι και ο σχετικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προβλέπει τη διατήρηση τεσσάρων κτιρίων
(Αλεξάνδρειο Μέλαθρον, Πύργος του ΟΤΕ, Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, πρώην περίπτερο ESSO
Pappas) και την κατεδάφιση των υπολοίπων για τη
δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου και εκθεσιακών
δραστηριοτήτων, με το σκεπτικό ότι ο αρχιτεκτονικός
χαρακτήρας τους έχει υποστεί πολλές αλλοιώσεις.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,21,24
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Τέλη Ιουλίου η πρώτη από τις 96 δόσεις, έκπτωση
15% εάν εξοφληθεί εφάπαξ
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, για κάθε κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής θα εκδοθεί ξεχωριστό εκκαθαριστικό
σημείωμα.
Τις επόμενες ημέρες αναρτώνται τα ποσά χα οποία πρέπει
να επιστρέφουν οι 600.000 επιχειρήσει και επαγγελματίες
που έλαβαν κρατικά δάνεια ύψους 8,3 δισ. ευρώ. Μετά τα
«κουρέματα» στην επιστρεπτέα προκαταβολή, οι υπόχρεοι
θα επιστρέφουν περί τα 3 δισ. ευρώ, με την πρώτη δόση να
καταβάλλεται στα τέλη Ιουλίου.
Με βάση τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, για κάθε κύκλο
επιστρεπτέας προκαταβολής θα εκδοθεί ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα. Για παράδειγμα, σε επιχείρηση που έλαβε
ενισχύσεις από τέσσερις κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής
θα αναρτηθούν στον λογαριασμό της στην ψηφιακή πύλη
myAADE τέσσερα εκκαθαριστικά σημειώματα.
Όσοι έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή πρέπει να γνωρίζουν
ότι το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο. Το
ποσό μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 15% στα
τέλη Ιουλίου είτε σε 96 δόσεις, με την πρώτη να καταβάλεται
Συνέχεια σελ 24
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επίσης στα τέλη Ιουλίου. Μετά την ανάρτηση των ποσών που
πρέπει να επιστρέφει κάθε επιχείρηση, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να αναζητήσουν το εκκαθαριστικό στον διαδικτυακό
τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myAADE / Ο λογαριασμός μου /Προσωποποιημένη πληροφόρηση / Στοιχεία
οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή». Όπως προαναφέρθηκε, οι δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν τη
δυνατότητα να επιστρέφουν τα ποσά που οφείλουν είτε σε
δόσεις είτε εφάπαξ. Για παράδειγμα:
• Για οφειλή 20.000 ευρώ που θα εξοφληθεί εφάπαξ ο υπόχρεος θα γλιτώσει 3.000 ευρώ (έκπτωση 15%) και θα επιστρέφει στο κράτος 17.000 ευρώ, ενώ αν την αποπληρώσει
σε 96 δόσεις θα καταβάλλει κάθε μήνα 208 ευρώ.
• Για οφειλή 50.000 ευρώ η εφάπαξ εξόφληση μειώνει το
ποσό κατά 7.500 ευρώ στα 42.500 ευρώ, ενώ η μηνιαία δόση
ανέρχεται σε 521 ευρώ.
• Για οφειλή 100.000 ευρώ με την εφάπαξ εξόφληση το ποσό
περιορίζεται κατά 15.000 ευρώ (στα 85.000 ευρώ), ενώ η
μηνιαία δόση ανέρχεται σε 1.042 ευρώ.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς:
1. Για επιχειρήσει που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από
την 1η Ιανουάριου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την
1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν
θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
• Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσή, εφόσον η μείωση
εσόδων ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και
η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό
έτος 2020.
• Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσή, εφόσον η μείωση των εσόδων ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70%
σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
του φορολογικού έτους 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020.
• Επιστροφή ποσοστού 50% της ενίσχυσης για όλες τις λοιπές
επιχειρήσεςι.
2. Για επιχειρήσει που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την
1η Ιανουάριου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η
Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτό
προκύπτει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολή5 ή έχουν μηδενικά
ακαθάριστα έσοδα το 2019:
• Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσή, εφόσον η μείωση
των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησή ξεπερνάει το
30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020.
• Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Dimand: Σε εξέλιξη δεκαπέντε
επενδυτικά έργα 500 εκατ. ευρώ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,27
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Παρουσιάστηκε το ενημερωτικό δελτίο για
την είσοδο της εταιρείας στο Χ.Α.
Δεκαπέντε υπό εξέλιξη επενδυτικά έργα, συνολικής
ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) στην ολοκλήρωση περίπου 497,6 εκατ., περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Dimand.
Όπως τόνισε χθες κατά την ενημέρωση του Τύπου, για
την είσοδο της εταιρείας στο Χ.Α., ο διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος της εταιρείας, Δημήτρης
Ανδριόπουλος, «δεν κυνηγάμε τζίρο αλλά κέρδη, αναπτύσσουμε μόνο εμπορικά κτήρια με καλές αποδόσεις.
Μας ενδιαφέρει η ποιοτική δουλειά και η ποιοτική
κερδοφορία. Θα είμαστε εστιασμένοι στα κέρδη που
διανέμουμε ή επανεπενδύουμε. Δεν θα πάρουμε κτήριο που είναι μακριά από μέσο σταθερής τροχιάς ή δεν
έχει business plan».
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, σημείωσε ότι η
αύξηση του κόστους στις κατασκευές είναι έως 40%.
Αντιμετωπίστηκε, όπως είπε, «γιατί εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης υπήρξε και αύξηση των μισθωμάτων,
όπως συνέβη π.χ. στο Μαρούσι που από 17-18 ευρώ
το τ.μ. ανά μήνα αναπροσαρμόστηκαν στα 26-27
ευρώ. Την ίδια στιγμή οι ΑΕΕΑΠ έγιναν περισσότερες
και αναζητούν ακίνητα».
Ο κ. Ανδριόπουλος, σχολιάζοντας τις συνθήκες υπό τις
οποίες γίνεται η εισαγωγή της Dimand στο Χρηματιστήριο (πληθωρισμός, αύξηση επιτοκίων), υπογράμμισε ότι «η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002, είναι η 5η ή
6η φορά που αντιμετωπίζει κρίση και έχει φτάσει στο
σημείο που βρίσκεται μέσω οργανικής ανάπτυξης.
Είμαστε οπαδοί της κοινής λογικής και του λελογισμένου ρίσκου. Ένα επιτυχημένο μοντέλο που ξεκίνησε
πριν από 20 χρόνια. Η κοινή λογική λέει ότι πρέπει να
παίρνεις αυτά που μπορεί να σου πληρώσει η αγορά.
Παράλληλα χρειάζεσαι συνεκτικότητα στην ομάδα.
Έχουμε ένα από τα χαμηλότερα human turnover - οι
άνθρωποί μας δεν εγκαταλείπουν εύκολα την εταιρεία
για να πάνε κάπου αλλού».
Σχετικά με το Ελληνικό είπε ότι δεν υπάρχει, προς το
παρόν, καμιά συμφωνία με τη Lamda και τόνισε: «Η
επιτυχία του Ελληνικού αφορά ολόκληρο τον κλάδο
και τη χώρα. Η ανάγκη να πετύχει είναι πολύ μεγάλη.
Αντιλαμβάνεστε εάν το Ελληνικό κρατήσει 20 χρόνια,
από πόσους κύκλους θα περάσει».

«Δεν απευθυνόμαστε σε πλούσιους, μεγάλους και
εύπορους. Αλλά σε θεσμικούς και σε όλο το κοινό, σε
αυτούς που μας ξέρουν, μας έμαθαν και μας ανέλυσαν
και θέλουν να διαθέσουν ένα κομμάτι της αποταμίευσής τους» σημείωσε επίσης ο διευθύνων σύμβουλος
της Dimand, η οποία με την εισαγωγή της στο Χ.Α.
στοχεύει στην άντληση έως και 98 εκατ. ευρώ (υπολογισμός με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης 15 ευρώ
ανά μετοχή).
Η δημόσια προσφορά
Το εύρος τιμής διάθεσης θα ανακοινωθεί αύριο. Η
δημόσια προσφορά ξεκινά αύριο Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 1η Ιουλίου. Μεταξύ των έ
έργων που έχει πραγματοποιήσει ή υλοποιεί η εν λόγω
εταιρεία συμπεριλαμβάνονται εμβληματικές αναπτύξεις/ παρεμβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: ο Πύργος
του Πειραιά, το πρώην καπνεργοστάσιο της εταιρείας
Παπαστράτος στον Άγιο Διονύσιο Πειραιά, το ιστορικό
πρώην πολυκατάστημα ΜΙΝΙΟΝ, το πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην Ελλάδα υπό το brand Moxy της Marriott
International, το κτήριο της εταιρίας Agemar, συμφερόντων της οικογένειας Αγγελικούση και η «ΟΠΑΠ
Arena», το νέο εντυπωσιακό γήπεδο της ΑΕΚ.
Η διάθεση μετοχών
Ειδικότερα, η Dimand Real Estate Development θα
προχωρήσει στη δημόσια προσφορά 6.2 1 3. 1 00
νέων κοινών μετοχών και στην παράλληλη διάθεση
σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 325.000 νέων
κοινών μετοχών, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας και υπό τον όρο της πλήρους διάθεσή τους
θα αντιπροσωπεύουν 35% του κοινού μετοχικού της
κεφαλαίου. Επίσης, έχουν το δικαίωμα επιπρόσθετης κατανομής έως 931.800 υφιστάμενων μετοχών
(Overallotment Facility) για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης. Οι εν λόγω μετοχές θα διατεθούν στο
ευρύ επενδυτικό κοινό και σε δύο Cornerstone Επενδυτές. Πρόκειται για τη Latsco, η οποία προτίθεται να
επενδύσει έως 1 5 εκατ., χωρίς περιορισμό ως προς το
ποσοστό το οποίο θα κατέχει μετά την ολοκλήρωση
της αύξησης, ενώ η ζήτησή της θα ικανοποιηθεί πλήρως σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης, καθώς
και την Orasis, η οποία θα επενδύσει έως 10 εκατ. με
περιορισμό μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου να κατέχει έως 4,99% του συνολικού
εκδοθέντος κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
και η ζήτησή της θα ικανοποιηθεί κατ’ ελάχιστον κατά
80%, σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης.
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