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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
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περίοδο 2021 – 2030 
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ΥΠΕΣ: Φυσικές καταστροφές και υδάτινοι πόροι οι πρώτοι τομείς για 
αναδιανομή αρμοδιοτήτων
 Σελ 17, 18
Το σχέδιο της Περ. Αττικής για μείωση του όγκου των απορριμμάτων 
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Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Mε υψηλό ρυθμό αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων και το τρίτο 
τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-
λάδος το γ’ τρίμηνο του έτους ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των 
τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώ-
θηκε στο 11,2%. Σημειώνεται ότι με βάση τα αναθεωρημένα στοι-
χεία, το α  ́και β  ́τρίμηνο του 2022 η αύξηση σε σχέση με τα αντί-
στοιχα τρίμηνα του 2021 διαμορφώθηκε στο 9,8% και 10,1%, 
ενώ για το 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο 
ετήσιο ρυθμό 7,6%.. Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία 
η αύξηση των τιμών για το 2022 διαμορφώνεται στο 10,4%.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ  ́τρίμηνο του 2022 σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 12,2% για τα νέα 
διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 10,5% για τα παλαιά, 
δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα 
στοιχεία, το α  ́και β  ́τρίμηνο του 2022 σημειώθηκε αύξηση των 
τιμών των νέων διαμερισμάτων κατά 10,9% και 11,0% αντίστοι-
χα, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 
9,0% και 9,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχα τρίμηνα του 2021. 
Αναλυτικά στη σελ 5

Εγκρίθηκε χθες το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για 
την περίοδο 2021 - 2030 που αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού 
των νεκρών και των τραυματιών από τροχαία ατυχήματα, κατά 
50% έως το 2030 από την Κυβερνητική Επιτροπή για την Οδική 
Ασφάλεια.
«Εγκρίναμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021 
- 2030, που αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των νεκρών 
και των τραυματιών από τροχαία ατυχήματα, κατά 50% έως το 

2030» ανέφερε ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχ. Παπαδόπουλος 
και πρόσθεσε: «Δρομολογείται η αναμόρφωση του κυρωτικού 
πλαισίου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με στόχο τη συμμόρ-
φωση των οδηγών και την επιβολή δίκαιων ποινών, που να αντι-
στοιχούν στη σοβαρότητα της κάθε παράβασης και να αφορούν 
κυρίως στον οδηγό και όχι στο όχημα, το οποίο μπορεί να χρησι-
μοποιείται από περισσότερους από έναν οδηγούς». 
Αναλυτικά στη σελ 6

Τον ακριβή αριθμό των μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο που θα 
καλυφθούν μέσω του πρώτου πανελλαδικού γραπτού διαγω-
νισμού του ΑΣΕΠ, καθώς και την κατανομή τους στους φορείς 
ανά κλάδο και ειδικότητα, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, στο πλαίσιο του προγραμμα-

τισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός αυτός 
θα ανέλθει σε 5.124, εκ των οποίων οι 3.502 θέσεις Πανεπιστη-
μιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕ) και 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ). 
Αναλυτικά ο πίνακας στις σελ 7, 8, 9

«Η συνολικότερη στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού 
και των ψηφιακών υπηρεσιών, η προσθήκη σε αυτό μιας σειράς 
επενδύσεων, όπως στον χώρο των data centers και στο cloud, 
θα αυξήσει την διεθνή συνδεσιμότητα της χώρας, κι αυτό όλο 
είναι ένα κομμάτι ενός παζλ. Και το παζλ αυτό έχει αλλάξει ρα-
γδαία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα… Τέτοιο κούνημα 

της βελόνας προς την σωστή κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι 
αντικειμενικό να πει κανείς ότι δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτό που 
λέμε digital». Τα παραπάνω τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο συζήτησης 
του 24ου συνεδρίου Infocom world 2022. 
Αναλυτικά στη σελ 10

ΤτΕ: ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΡΥΘΜΟ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Γ  ́ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022  
Κατά 12,2% για τα νέα διαμερίσματα και 10,5% για τα παλαιά, σε σχέση με το 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 - 2030 
Στόχος η μείωση του αριθμού νεκρών και τραυματιών από τροχαία ατυχήματα κατά 50% έως το 2030  

ΥΠΕΣ: 5.124 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
Όλος ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων στους φορείς ανά κλάδο/ειδικότητα

ΑΓΟΡΑ TELECOMS: ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
K. Πιερρακάκης: Τα επενδυτικά πλάνα των παρόχων δείχνουν ότι θα πάψουμε να είμαστε ουραγοί 
στο σταθερό ίντερνετ



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμ-
βρίου 2022

6th Sustainability Summit for SE 
Europe and the Mediterranean

Economist Impact Events, SDSN 
Europe, SDSN Greece και EIT Climate- 
KIC Hub Greece

13 Δεκεμβρίου 2022  1ο Building Materials Forum
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
BOUSSIAS

13 - 14 Δεκεμβρίου 2022
1o Παγκόσμιο Συνέδριο Ευρωπαίων 
Τοπογράφων FIG

Ευρωπαϊκή Οργάνωση Τοπογράφων EGoS, 
Παγκόσμια Οργάνωση Τοπογράφων FIG 

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 Ντζόιδου

press@central.tee.gr

Το Διεθνές Μηχανολογικό Συνέδριο με θέμα τους κινητή-
ρες  «International Conference on Gears 2023» θα πραγματοποιηθεί 
στις 13 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Γερμανικό Επιμελητήριο 
Μηχανικών με την  υποστήριξη του ΤΕΕ και άλλων σημαντικών 
εθνικών και διεθνών ενώσεων, και αναμένεται να συγκεντρώσει 
περισσότερους από 500 κορυφαίους ειδικούς από το χώρο της 
βιομηχανίας και της επιστήμης. 

Παράλληλα θα διεξαχθούν τα παρακάτω συνέδρια: 
• Gear Production 2023 
• High Performance Plastic Gears 2023 
Οι νέες ημερομηνίες ανακοινώθηκαν : 
http://www.vdi-gears.eu 
Νέα  ημερομηνία υποβολής περιλήψεων 15 Δεκεμβρίου 2022  
https://www.vdiconference.com/event/international-conference-on-gears/

Το ICCE, αποτελεί ένα ανοιχτό φόρουμ για την ανταλλαγή και 
διάδοση ιδεών και πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων 
μεταξύ όλων των μερών που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πτυ-
χή του πεδίου της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού.
Το  9th International Conference on Civil Engineering (ICCE 
2022)  αναμένεται να αποτελέσει μια ιδανική πλατφόρμα για 
τη συνάντηση ερευνητών, επαγγελματιών, μελετητών, καθη-
γητών και μηχανικών από όλο τον κόσμο για την ανταλλαγή 
των νεότερων ερευνητικών επιτευγμάτων και τη διάχυση των 
επιστημονικών καινοτομιών στο πεδίο.
Το φετινό 9ο συνέδριο θα φιλοξενηθεί στις  3-4 Δεκεμβρίου 
2022 στο Nanchang της Κίνας, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Nanchang και την Ακαδημία Πολιτικών Μηχανικών της επαρ-
χίας Jiangxi και συνδιοργανώνεται από το περιοδικό “Rock 
and Soil Mechanics” και τους φορείς Key Laboratory for Safety 
of Water Conservancy and Civil Engineering Infrastructure 
in Jiangxi Province, Jiangxi Provincial Engineering Research 

Center of Special Reinforcement and Safety Monitoring 
Technology in Hydraulic & Civil Engineering,το Key Laboratory 
of Sichuan Province for Road Engineering, το Southwest 
Jiaotong University.
Στο μέλλον το ICCE θα συνεχίσει να διοργανώνεται από το Hubei 
Zhongke Institute of Geology and Environment Technology 
κάθε χρόνο σε διαφορετικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, για 
να προωθήσει τη γνώση και την κατανόηση των πρόσφατων 
εξελίξεων σε όλο το ευρύ πεδίο της Πολιτικής Μηχανικής.
Όλες οι εργασίες που θα παρουσιαστούν θα ευρετηριαστούν 
στις έγκριτες βάσεις δεδομένων SCI, EI Compendex, Scopus και 
Inspec.
Το βιβλίο των πρακτικών του 8th International Conference on 
Civil Engineering είναι διαθέσιμο εδώ: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-1260-3
Περισσότερες πληροφορίες για το 9ο συνέδριο ICCE :
(https://www.icceconf.net)

INTErNaTIONaL CONfErENCE ON GEarS 2023

9Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Το IsZEB σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή κοινοπραξία 
DCSME-Team, πρόκειται να διοργανώσει Εκπαιδευτικές Εκδη-
λώσεις με θέμα την «Αναβάθμιση των Ψηφιακών Δυνατοτή-
των» για Ελληνικές Κατασκευαστικές ΜΜΕ.
Οι εκδηλώσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να βοηθήσουν τις 
ΜΜΕ να αποκτήσουν μια ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με την 
ψηφιακή αναβάθμιση. Θα παρέχονται δωρεάν στην ελληνική 
γλώσσα, με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως
Θεματικές ενότητες:
1. Υποστήριξη στη διεξαγωγή της σε βάθος Διάγνωσης Ψηφι-
ακής Ετοιμότητας
2. Στρατηγικές Ψηφιακού Μετασχηματισμού
3. Δημιουργία Εταιρικής Ψηφιακής Κουλτούρας και Διαδικα-
σιών
4. Ενσωμάτωση Νέων Ψηφιακών Τεχνολογιών
Η γνώμη σας μετράει!
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ
shorturl.at/tzAR4
και πείτε μας ποια θεματική ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες 
σας. Τα νέα τμήματα θα ξεκινήσουν εντός του 2023.
Προθεσμία συμπλήρωσης: 16 Δεκεμβρίου
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης:
https://iszeb.gr/el/news_item/dorean-seminaria-anabathmisis-psifiakon-dynatotiton

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
«ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ»

https://www.vdiconference.com/event/international-conference-on-gears/
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Δύο σεισμικές δονήσεις 4,8 και 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, 
αλλά και αρκετοί μικρότεροι σεισμοί, καταγράφηκαν χθες στο 
θαλάσσιο χώρο λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τον οικισμό 
Ζάρακες της Εύβοιας, προκαλώντας ευτυχώς όχι ζημιές, αλλά 
ανησυχία στους κατοίκους και προβληματισμό στους σεισμολό-
γους, οι οποίοι τονίζουν ότι η δραστηριότητα θα συνεχιστεί.
Συγκεκριμένα, η πρωϊνή δόνηση σημειώθηκε στις 06:32 στον 
θαλάσσιο χώρο 9 χλμ νοτιοανατολικά από τον οικισμό Ζάρακες 
της Εύβοιας και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 
Ακολούθησε ασθενέστερη δόνηση με μέγεθος 4,1 στις 07:23, με 

το ίδιο επίκεντρο, σε απόσταση 56 χλμ. ανατολικά/βορειανατολι-
κά των Αθηνών σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Το σεισμό χαρακτήρισε «έκπληξη» ο καθηγητής Δυναμικής Τε-
κτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών 
Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισει-
σμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας. Μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε λόγο για μια περιοχή που δεν έχει μεγάλη 
σεισμικότητα και για ένα ρήγμα που δεν βρίσκεται στην επιφάνεια. 
«Πρόκειται για μια περιοχή που δεν έχει μεγάλη σεισμικότητα. 
Ήταν έκπληξη ο σεισμός από αυτή την περιοχή. Δεν έχουμε ρήγ-

μα στην επιφάνεια πρέπει να είναι στο υπέδαφος το ρήγμα και να 
μην είναι ορατό», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι έγινε 
έντονα αισθητός στο λεκανοπέδιο γιατί υπάρχει κατευθυντικότητα 
της ενέργειας από το ρήγμα, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζη-
μιές.
Κι ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούσαν το φαινόμενο προκειμέ-
νου να καθορίσουν εάν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό - δεδομέ-
νου ότι υπήρξαν δεκάδες μετασεισμοί χαμηλότερης έντασης - στις 
22:06 χθες το βράδυ σημειώθηκε νέα ισχυρή δόνηση ύψους 5,2 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την αξιολόγηση των 
μετεωρολογικών δεδομένων που αφορούν στην επερχόμενη 
κακοκαιρία με την ονομασία «ARIEL», υπό τον υπουργό, Χρή-
στο Στυλιανίδη, με συμμετοχή του υφυπουργού, Ευάγγελου 
Τουρνά, του γενικού γραμματέα, Βασίλειου Παπαγεωργίου, 
της ηγεσίας του πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και μετεω-
ρολόγων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η γενική γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, ενώ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά 
εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δή-
μους της χώρας ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα 

πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επι-
πτώσεις από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. 
Παράλληλα, συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστα-
σίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των 
έντονων καιρικών φαινομένων απηύθυνε η γενική γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, 
τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμε-
τώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς 
και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα 
φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας 

και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.  
Όπως ανέφερε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαι-
νομένων που εκδόθηκε χθες Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 από 
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύστημα κακο-
καιρίας με την ονομασία «ARIEL» που οφείλεται σε βαρομε-
τρικό χαμηλό στη νότια Ιταλία, κινείται ανατολικά βορειοανα-
τολικά και προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού 
με κύρια χαρακτηριστικά τα τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, τις 
μεγάλες ραγδαιότητες βροχόπτωσης, τη μεγάλη συχνότητα 
κεραυνών στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα και τους 
θυελλώδεις νοτιάδες 7 με 8 μποφόρ. Η κακοκαιρία θα διαρ-
κέσει έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022). 

«Θα συνεχιστεί η δραστηριότητα. Πρέπει να πάρουμε το χρόνο 
μας για να δούμε τι γίνεται γιατί πρόκειται για ένα ρήγμα που δεν 
εμφανίζεται στην επιφάνεια», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγη-
τής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, έπειτα από την 
νέα σεισμική δόνηση. Όπως τόνισε, δεν είχαν αναφερθεί ζημιές 

μέχρι στιγμής και προσέθεσε ότι θα παρακολουθούσαν την εξέ-
λιξη του φαινομένου όλο το βράδυ.
Μετά το βραδινό σεισμό περιπλέκεται η κατάσταση τόνισε ο κ. 
Λέκκας. Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός, η περιοχή είναι 
αχαρτογράφητη σεισμολογικά και θα περιμένουμε την εξέλιξη 

του φαινομένου, υπογράμμισε και δεν απέκλεισε ένα νέο ισχυ-
ρότερο σεισμό. «Η εκτίμησή μου είναι πάντως πρόσθεσε ότι δεν 
θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό αλλά πρέπει να περιμένουμε». 
Κάλεσε τους πολίτες να είναι ψύχραιμοι και προσεκτικοί και να 
μην πάνε τα παιδιά της περιοχής στα σχολεία.

Ψυχραιμία στον κόσμο συνέστησε ο σεισμολόγος Γεράσιμος 
Παπαδόπουλος μετά και τον νέο σεισμό από τον ίδιο εστιακό 
χώρο στην Εύβοια. «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαι-
νομένου, πρόσθεσε, ελπίζω να μην έχουμε κάτι σημαντικό τη 
νύχτα και το πρωί θα το μελετήσουμε περισσότερο». Ο σεισμός 
έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Αττική και είχε μεγα-
λύτερη διάρκεια από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν 
νωρίτερα χθες.
Σύμφωνα με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων της 

Εύβοιας, Περικλή Κουλκουβίνη που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέ-
χρι αργά το βράδυ δεν είχαν αναφερθεί κάποιες ζημιές. 
Το κλίμα της ανησυχίας που επικρατεί ευρύτερα στην περιοχή 
της Νότιας Εύβοιας μετά και τον βραδινό σεισμό, μετέφερε και ο 
περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπί-
τια τους. Και ο κ. Σπανός επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν είχαν 
καταγραφεί ζημιές ή κάποια άλλα γεγονότα που να ανησυχούν. 
Δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν με δι-

ασπορά στην ευρύτερη περιοχή μετά τη σεισμική δόνηση. 
Περιπολούσαν Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις. Κι-
νητοποιήθηκαν επίσης οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος. Επι-
πλέον, σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν όλες οι Ειδικές Μονάδες 
Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) με εντολή του αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου.
Η Πυροσβεστική απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των 
αρμόδιων αρχών.

Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθ-
μίδων στη Νότια Εύβοια, με αποφάσεις που υπέγραψαν, τόσο ο 
δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, όσο και ο δήμαρχος 
Κύμης-Αλιβερίου, Θανάσης Μπουραντάς.
Ιδιαίτερα για το δήμο Κύμης-Αλιβερίου, είχε ανακοινωθεί νω-
ρίτερα ότι θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία, εκτός από 

τα σχολεία στους Ζάρακες που είναι κοντά στο επίκεντρο του 
σεισμού. Μετά τη νέα δόνηση αποφασίστηκε να παραμείνουν 
κλειστά όλα τα σχολεία του δήμου Κύμης Αλιβερίου, και μά-
λιστα από το πρωί να προχωρήσουν σε ελέγχους για πιθανές 
ζημιές σε όλα τα κτίρια.
Το ίδιο αποφασίστηκε και στον δήμο Καρύστου, όπου σύμφω-

να με τον δήμαρχο, Λευτέρη Ραβιόλο, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
«τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους. 
Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές, αντίθετα η 
ανησυχία στους κατοίκους είναι μεγάλη» όπως είπε χαρακτηρι-
στικά.

ΕΝΤΟΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥβΟΙΑ
Αισθητές και στην Αθήνα δύο ισχυρές δονήσεις

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “arIEL”    
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Ψυχραιμία λένε οι σεισμολόγοι

Κλειστά τα σχολεία στην Ν. Εύβοια
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατεδαφίζεται ένα ολόκληρο 
οικοδομικό τετράγωνο, με αποζημίωση στους δικαιούχους ιδι-
οκτήτες των ακινήτων, περίπου σαράντα χρόνια από τότε που 
το Σχέδιο Πόλης δέσμευσε τις εκτάσεις τους για πολεοδομικούς 
σκοπούς, αναφέρει το ecopress.gr.  
«Πρόκειται για ιστορική εξέλιξη για την πόλη της Λάρισας το ότι 
ετοιμάζονται κατεδαφίσεις απέναντι από το Α’ Αρχαίο Θέατρο» 
αναφέρει ο  Δήμος Λάρισας, με αφορμή το γεγονός ότι ελήφθη 
οριστική απόφαση του «Πράσινου Ταμείου» για την απαλλο-
τρίωση των ακινήτων του οικοδομικού τετραγώνου 867 Γ, 
που περικλείεται από τις οδούς Βενιζέλου – Παπαναστασίου – 
Απόλλωνος – Ύδρας.
Συνολικά 13 ιδιοκτησίες (ΚΑΕΚ) με 12 ιδιοκτήτες (στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων είναι πολλοί συνιδιοκτήτες), συμπερι-
λαμβάνονται στον κοινόχρηστο χώρο προς αποζημίωση.
Απόφαση του Πράσινου Ταμείου
Το «Πράσινο Ταμείο», (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), 
σε συνεδρίαση του Δ.Σ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, έλαβε οριστική και τελική απόφαση, 
σύμφωνα με την οποία ανοίγει ο δρόμος για τις κατεδαφίσεις 
και την εκταμίευση χρημάτων στους δικαιούχους ιδιοκτήτες 
των ακινήτων, με το ποσό της χρηματοδότησης από το Πράσινο 
Ταμείο να ανέρχεται στο ποσό των 4.849.000 ευρώ. Σημειώνε-
ται επίσης ότι για την απαλλοτρίωση αυτή δεν θα επιβαρυνθούν 
οικονομικά οι υπόχρεοι περίοικοι του οικοδομικού τετραγώνου.
40 χρόνια μετά
Έτσι, σαράντα περίπου χρόνια από τότε που το Σχέδιο Πόλης 
δέσμευε το συγκεκριμένο ακίνητο και άλλους χώρους, πέριξ του 
θεάτρου, έρχεται η ώρα της υλοποίησης, με τις διαδικασίες που 
δρομολόγησε από το 2015 η δημοτική αρχή, με κεντρικό στόχο  
την περαιτέρω ανάδειξη του μεγαλειώδους Α’ Αρχαίου Θεάτρου 
της Λάρισας.
Ο Ντίνος Διαμάντος, πρώην αντιδήμαρχος Πολεοδο-
μίας και  νυν βιώσιμης Κινητικότητας και Έξυπνων 
Συστημάτων του Δήμου Λάρισας σημειώνει ότι: «για να 
φτάσουμε στην τελευταία απόφαση χρειάστηκε πολύ δουλειά 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων και ειδικό-
τερα από τη Διεύθυνσης Πολεοδομίας, σε συνεργασία με τα 
στελέχη του Πράσινου Ταμείου. Είναι γνωστό άλλωστε ότι για 
τέτοιους είδους διαδικασίες απαιτείται  «βαριά» και σύνθετη  
γραφειοκρατική διαδικασία».
Ο κ. Διαμάντος, που είχε αναλάβει τις συνεννοήσεις με τους ιδι-
οκτήτες σημειώνει πως «ήταν κομβικής σημασίας» και  τονίζει 
ότι «για όλες τις ιδιοκτησίες επιτεύχθηκε εξώδικος συμβιβασμός 
μεταξύ του υπόχρεου Δήμου και των δικαιούχων. Σημαντική 
επίσης ήταν και η συμβολή του πρώην αντιδημάρχου και νυν 
αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΛ Δημ. Μαβίδη, στην πρώτη φάση της 

προσπάθειας».
Το ιστορικό της απαλλοτρίωσης
Η απαλλοτρίωση του δεσμευμένου από το Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο/1986 και επανεπιβολή με το ΓΠΣ/2009 οικοδομικού τε-
τραγώνου 867Γ ΚΧ μπροστά στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας απε-
τέλεσε μία κορυφαία επιλογή προτεραιότητας από το Δήμαρχο 
Απόστολο Καλογιάννη και τη Δημοτική αρχή.
Μετά από αίτημα που κατατέθηκε με την υπ. αρ. 99.2/2015 
απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με Πρόεδρο τον κο 
Γ.  Πατρίκιο, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Χρηματοδο-
τικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2015», 
με σκοπό την απαλλοτρίωση του Κ.Χ. (κοινόχρηστου χώρου) 
867Γ μεταξύ των οδών Βενιζέλου – Παπαναστασίου – Απόλ-
λωνος – Ύδρας.
Με την υπ’ αρ. 3583/10-9-2019 (ΑΔΑ ΨΤ7Π7ΛΡ-Ι5Μ) απόφα-
ση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κυρώθηκε η 2/2019 πράξη ανα-
λογισμού αποζημίωσης ρυμοτομούμενων οικοπέδων για τη 
διάνοιξη τμήματος του ΚΧ 867Γ στη συνοικία «Άγιος Αχίλλειος». 
Επίσης με την υπ’ αρ. 189394/7-8-2020 (ΑΔΑ ΩΦ5Ψ7ΛΡ-Α97) 
απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κυρώθηκε η 3/2020 
πράξη (συμπληρωματική της 2/2019 πράξης) αναλογισμού 
αποζημίωσης ρυμοτομούμενων οικοπέδων για τη διάνοιξη του 
λοιπού τμήματος του ΚΧ 867Γ.
Τις δυο Πράξεις αναλογισμού συνέταξε η Δ/νση Πολεοδομίας 
/ Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τμήμα Πολεοδομικών 
Εφαρμογών η αρτιότητα σύνταξης των οποίων έτυχε θερμών 
συγχαρητηρίων από την Τεχνική υπηρεσία του ΠΤ. Τα στελέχη 
της Πολεοδομίας του Δήμου διαχειρίστηκαν και την όλη προ-
βλεπόμενη εκ της νομοθεσίας διαδικασία (κοινοποιήσεων, εν-
στάσεων, προσφυγών κλπ) μέχρι να καταστούν εγκεκριμένες.
Συνολικά 13 ιδιοκτησίες (ΚΑΕΚ) με 12 ιδιοκτήτες (στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων είναι πολλοί συνιδιοκτήτες) συμπερι-
λαμβάνονται στον κοινόχρηστο χώρο προς αποζημίωση. Για 
κάθε ιδιοκτησία επιτεύχθηκε εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ 
του υπόχρεου Δήμου και των δικαιούχων για την καταβολή της 
αποζημίωσης.
Με την υπ’ αρ. 251.10/2022 ΑΔΑ:9ΜΔ746Ψ844-Ι18 απόφαση 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με Πρόεδρο τον κο Ευστάθιο 
Σταθόπουλο αποφασίστηκε να ορισθεί ο Δήμος Λάρισας οριστι-
κός δικαιούχος του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2015» που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 5509/2015 Υ.Α. για την χρηματοδότηση της απόκτησης 
του Κ.Χ. 867Γ για το συνολικό ποσό των 4.849.000 ευρώ (με 
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο).
Επίσης, να δοθεί εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, το οποίο λειτουργεί δυνάμει της από 31.12.2015 
Σύμβασης, ως χειριστής και μεσεγγυούχος του υπ’ αριθμ 
33410001/06 δεσμευμένου λογαριασμού, να εκταμιεύσει το 

ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ιδιοκτησία υπό τις προϋποθέσεις 
κατάθεσης Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης Δικαιούχων 
και απόδειξης εξόφλησης από αυτούς των εξόδων της Δικαστι-
κής Αναγνώρισης Δικαιούχων.
“Συνδετικός κρίκος” στην εξέλιξη του ζητήματος ήταν η αρμό-
δια υπάλληλος του ΠΤ κα Πόπη Φουσκοκολάκη, που βοήθησε 
τα μέγιστα. Η οποία μάλιστα αναγνώρισε ότι η υπόθεση του 
ΚΧ867Γ ήταν ίσως η πιο περίπλοκη και δύσκολη υπόθεση 
απαλλοτρίωσης που αντιμετώπισε ποτέ. Και φυσικά, αποτελεί 
πολύ σημαντικό ζήτημα αφού αναφέρεται στο Α’ Αρχαίο Θέα-
τρο Λάρισας.
Ο Δήμος Λαρισαίων πλέον, με συντελεσθείσα την απαλλοτρίω-
ση (αφού τα χρήματα είναι παρακατατεθειμένα στο Τ. Π. &Δ.) 
μπορεί να προγραμματίσει και να υλοποιήσει την σταδιακή 
κατεδάφιση των κτισμάτων σε συνεργασία και με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων.
Δήλωση δημάρχου
Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, σε 
δήλωσή του μετά τις τελευταίες εξελίξεις, τόνισε τα εξής: «Είναι 
αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη, με ξεχωριστή σημασία για την 
πόλη. Υλοποιούμε μια μεγάλη παρέμβαση για  Λάρισα και το Α’ 
Αρχαίο Θέατρο. Το Σχέδιο Πόλης από τη δεκαετία του ’80, προέ-
βλεπε την απαλλοτρίωση του ΟΤ 867 Γ. Σήμερα σαράντα χρόνια 
μετά,  καταφέρνουμε να ολοκληρώσουμε μια ιδιαίτερα δύσκο-
λη και  σύνθετη διαδικασία που δρομολογήθηκε το 2015, με την 
χρηματοδότηση τότε από το Πράσινο Ταμείο όλου του ποσού 
της απαλλοτρίωσης. Η απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου οι-
κοδομικού τετραγώνου θα αναδείξει περαιτέρω το Α’ Αρχαίο 
Θέατρο της πόλης, το σημαντικότερο μνημείο της Λάρισας. Οι 
Λαρισαίοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι ίσως είναι μοναδική 
περίπτωση για την χώρα, η απαλλοτρίωση, ολόκληρου Οικο-
δομικού Τετραγώνου.  Και αυτό κάνει αυτή την επιτυχία του 
Δήμου μας, ακόμα μεγαλύτερη.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχή 
έκβαση αυτής της δύσκολης προσπάθειας. Όλους τους προέ-
δρους και τις διοικήσεις του «Πράσινου Ταμείου» από το 2015 
μέχρι σήμερα για την στενή και αποτελεσματική συνεργασία, 
τους πρώην αντιδημάρχους Πολεοδομίας Δημ. Μαβίδη, ο 
οποίος ξεκίνησε τη διαδικασία και Ντίνο Διαμάντο, ο οποίος την 
συνέχισε ολοκληρώνοντας την με επιτυχία και τους υπηρεσι-
ακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου 
μας, με την δουλειά των οποίων, ξεπεράσαμε προβλήματα, 
αντιμετωπίσαμε τα γραφειοκρατικά ζητήματα  και φτάσαμε στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους μέ-
χρι πρότινος ιδιοκτήτες των ακινήτων για την εμπιστοσύνη που 
έδειξαν στο Δήμο και τη δημοτική αρχή».

ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
Οριστική απόφαση του Πράσινου Ταμείου, με αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων
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Mε υψηλό ρυθμό αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων και το τρί-
το τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος το γ’ τρίμηνο του έτους ο ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας 
διαμορφώθηκε στο 11,2%. Σημειώνεται ότι με βάση τα αναθε-
ωρημένα στοιχεία, το α  ́και β  ́τρίμηνο του 2022 η αύξηση σε 
σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2021 διαμορφώθηκε στο 
9,8% και 10,1%, ενώ για το 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων 
αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,6%.. Με βάση τα μέχρι 
στιγμής διαθέσιμα στοιχεία η αύξηση των τιμών για το 2022 
διαμορφώνεται στο 10,4%.
Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αύξηση των τι-
μών το γ  ́τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2021 ήταν 12,2% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας 

έως 5 ετών, και 10,5% για τα παλαιά, δηλαδή ηλικίας άνω 
των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α  ́και β΄ 
τρίμηνο του 2022 σημειώθηκε αύξηση των τιμών των νέων 
διαμερισμάτων κατά 10,9% και 11,0% αντίστοιχα, ενώ οι τιμές 
των παλαιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 9,0% και 9,5%, 
σε σύγκριση με το αντίστοιχα τρίμηνα του 2021. Για το 2021, 
οι τιμές για τα νέα και τα παλαιά διαμερίσματα αυξήθηκαν με 
μέσο ετήσιο ρυθμό 8,1% και 7,2% αντίστοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή 
προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ 
τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 
ήταν 13,0% στην Αθήνα, 11,1% στη Θεσσαλονίκη, 9,4% στις 
άλλες μεγάλες πόλεις και 8,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. 
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α  ́και β  ́τρίμηνο του 

2022 η μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων 
διαμορφώθηκε αντίστοιχα στο 11,3% και 11,8% στην Αθήνα, 
9,6% και 10,8% στη Θεσσαλονίκη, 9,3% και 9,5% στις άλλες 
μεγάλες πόλεις και 6,9% και για τα δύο τρίμηνα στις λοιπές 
περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2021, η αύξηση των 
τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2020 ήταν 9,7%, 7,4%, 
5,8% και 4,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών 
περιοχών της χώρας, το γ  ́τρίμηνο του 2022 οι τιμές των δι-
αμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 11,3% σε σύγκριση με το γ΄ 
τρίμηνο του 2021. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ 
και β  ́τρίμηνο του 2022 η αντίστοιχη μέση ετήσια αύξηση των 
τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 10,4% 
και 10,3%, ενώ για το 2021 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώ-
θηκε στο 8,0%.

Ξεκίνησε η διαδικασία για την αλλαγή διοίκησης στην Εται-
ρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), καθώς, όπως ανακοίνωσε 
το Υπερταμείο, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα η γενική 
συνέλευση της ΕΤΑΔ δεδομένης της λήξης της θητείας του δι-
ευθύνοντος συμβούλου Στ. Βλαστού και ενός μη εκτελεστικού 
μέλους του ΔΣ, της Χ. Βαρδακάρη.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έως την εκλογή του νέου διευθύ-

νοντος συμβούλου θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα ο 
νυν εντεταλμένος σύμβουλος Παν. Μπαλωμένος, υπογράφο-
ντας από κοινού με τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ Γρ. Αναστασιάδη. Ο 
νέος/α διευθύνων/ουσα σύμβουλος θα οριστεί εντός 90 ημε-
ρών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές εταιρικής διακυβέρνησης 
που έχει ορίσει το Υπερταμείο. Παράλληλα, νέο μη εκτελεστικό 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου ορίστηκε ο Σπ. Ρουβάς, 

Strategy & Business Development Manager του Υπερταμείου.
Η διοίκηση του Υπερταμείου ευχαριστεί τον απερχόμενο δι-
ευθύνοντα σύμβουλο Στέφανο Βλαστό για τη συνεργασία και 
για το έργο το οποίο προώθησε κατά τη διάρκεια της θητείας 
του (Σκαραμαγκάς, Ανθοπωλεία Βουλής κ.ά.), καθώς και την 
κ. Βαρδακάρη για τη σημαντική συμβολή της στο έργο του ΔΣ 
της ΕΤΑΔ.

Η πορεία υλοποίησης των έργων υποδομών και αντιπλημμυ-
ρικής προστασίας στον Δήμο Ηλιούπολης, οι παρεμβάσεις που 
αφορούν τις αναπλάσεις του αστικού περιβάλλοντος και η φι-
λικότερη προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με τον Δήμαρχο Ηλιούπολης Γ. 
Χατζηδάκη, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη συνάντηση παραβρέ-
θηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων και Παιδείας Κ. 
Σεφτελής και Αικ. Μαρκουλάκη αντίστοιχα, καθώς επίσης και 
ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής Αλ. 
Καλογερόπουλος. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συζήτηση, επι-
καιροποιήθηκαν οι χρόνοι περάτωσης των έργων που ήδη 
υλοποιούνται, τα οποία χρηματοδοτούνται με ίδιους πόρους ή 
μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Περι-
φέρεια Αττικής, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν οι προοπτικές και 
δυνατότητες για την ένταξη και νέων έργων στο πρόγραμμα 

χρηματοδότησης της Περιφέρειας, όπως η αναβάθμιση των 
παιδικών χαρών και η περαιτέρω ανάπλαση του αστικού πε-
ριβάλλοντος και των χώρων πρασίνου. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τη δυνατότητα παρεμβάσεων 
στο δίκτυο ομβρίων αλλά και στην πορεία του προγράμμα-
τος ανακύκλωσης και της ορθολογικότερης διαχείρισης των 
απορριμμάτων, στο πλαίσιο του οποίου η Περιφέρεια Αττικής 
έχει ήδη παραδώσει στον Δήμο Ηλιούπολης 4 σύγχρονα απορ-
ριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων και 1.177 καφέ κάδων 
ειδικής ανακύκλωσης. 
Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη για κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις σε οδικές αρτηρίες της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται 
στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ενώ εξετάστηκε η δυνατό-
τητα για την περαιτέρω φροντίδα και ανάδειξη των υπαίθριων 
γλυπτών που κοσμούν τον Δήμο. Τέλος, ο δήμαρχος Ηλιούπο-
λης αναφέρθηκε στην ανάγκη ασφαλτοστρώσεων, στην πόλη. 
Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ άλλων, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014 

- 2020 έχει ήδη χρηματοδοτηθεί το έργο για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του Δημαρχείου Ηλιούπολης προϋπολογισμού 
1.140.000,00 ευρώ, καθώς επίσης και το μεγάλο έργο της 
αναβάθμισης του Αστικού Περιβάλλοντος στη Λ. Ειρήνης προ-
ϋπολογισμού 850.000 ευρώ, η οποία αποτελεί κεντρικό οδικό 
άξονα της Ηλιούπολης. 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε μεταξύ άλλων: 
«Στόχος μας είναι, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ Α  ́Βαθμού, να 
αποδώσουμε στους πολίτες, εκείνα τα έργα, τα οποία θα δημι-
ουργήσουν συνθήκες ασφάλειας για τις ζωές και τις περιουσίες 
τους». 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Γ. Χατζηδάκης 
επισήμανε ότι προσδοκά την συνέχιση της αγαστής, όπως είπε, 
συνεργασίας με την Περιφέρεια προκειμένου να συνεχιστούν 
οι παρεμβάσεις και τα έργα στον δήμο Ηλιούπολης, προς όφε-
λος όλων των δημοτών.

Δύο δεσμευτικές προσφορές για την παραχώρηση του δικαι-
ώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Πύλου για 40 
χρόνια, παρέλαβε χθες το ΤΑΙΠΕΔ, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν τα εξής επενδυ-
τικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

*ΖΕΝΓΚΙΝΟΦ- ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ.
*D MARINAS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ως προς την πλή-
ρωση των κριτηρίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους 

όρους του διαγωνισμού, θα εκκινήσει άμεσα, ενώ σε επόμενη 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου θα απο-
σφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές, ακολουθώντας όλες 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

ΤτΕ: ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΡΥΘΜΟ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Γ  ́ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022  
Κατά 12,2% για τα νέα διαμερίσματα και 10,5% για τα παλαιά, σε σχέση με το 2021

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑΙΠΕΔ: ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΥΛΟΥ ΓΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ 
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Εγκρίθηκε χθες το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφά-
λειας για την περίοδο 2021 - 2030 που αποσκοπεί στη μεί-
ωση του αριθμού των νεκρών και των τραυματιών από 
τροχαία ατυχήματα, κατά 50% έως το 2030 από την Κυβερ-
νητική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στο 
υπουργείο Μεταφορών συμμετείχαν ο υφυπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές και 
πρόεδρος της επιτροπής Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο υφυ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη και αντιπρόεδρος της επι-
τροπής Ελευθέριος Οικονόμου, η υφυπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, η αναπληρώτρια υπουργός 
Υγείας Ασημίνα Γκάγκα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτε-
ρικών Στέλιος Πέτσας και η γενική γραμματέας Υποδομών 
Μαρία - Έλλη Γεράρδη.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την εισήγησή του, ο υφυ-
πουργός Μεταφορών υπογράμμισε ότι η αποδοχή του 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου σηματοδοτεί την έμπρακτη 
απόδειξη ότι η βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας 
αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, του πρωθυπουρ-
γού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού κ. Κώστα Κα-
ραμανλή, αλλά και δική του. Ο κ. Παπαδόπουλος παρουσί-
ασε τις προτεραιότητες της συνεδρίασης της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, οι οποίες συνοψίζονται στα 
εξής θέματα:
-       Έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής 
Ασφάλειας 2021 - 2030
-       Επικαιροποίηση και Προτεραιοποίηση δράσεων για την 
Οδική Ασφάλεια
-       Σχέδιο Νόμου για το κυρωτικό πλαίσιο του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας.
-       Ενημέρωση για το έργο της ερευνητικής υποδομής 
ENIRISST, με έμφαση στο Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλει-
ας, τα εργαλεία χρηματοδότησης υποδομών και τη βάση 
αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων έργων
-       Οδηγός Δημόσιας Πολιτικής για το ποδήλατο, ενόψει 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το ποδήλατο.
«Εγκρίναμε σήμερα το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής 
Ασφάλειας 2021 - 2030, που αποσκοπεί στη μείωση του 
αριθμού των νεκρών και των τραυματιών από τροχαία ατυ-
χήματα, κατά 50% έως το 2030» ανέφερε ο υφυπουργός 
Μεταφορών και πρόσθεσε «Δρομολογείται η αναμόρφωση 

του κυρωτικού πλαισίου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
με στόχο τη συμμόρφωση των οδηγών και την επιβολή 
δίκαιων ποινών, που να αντιστοιχούν στη σοβαρότητα της 
κάθε παράβασης και να αφορούν κυρίως στον οδηγό και 
όχι στο όχημα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται από πε-
ρισσότερους από έναν οδηγούς. Η παροχή καλής ποιότητας 
δεδομένων μέσα από το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας 
θα εξασφαλίσει, ταυτόχρονα, τη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας των παρεμβάσεων της Πολιτείας. Θέτουμε 
σήμερα τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη πολιτική η οποία 
θα διαμορφώσει συνθήκες ασφαλούς μετακίνησης πεζών 
και οχημάτων, προωθώντας παράλληλα τις ήπιες μορφές 
κινητικότητας, όπως το ποδήλατο, με τον Οδηγό Δημόσιας 
Πολιτικής που αποτελεί τον πυρήνα του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για το ποδήλατο».
O υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριος Οι-
κονόμου, δήλωσε: «Η δέσμευση της κυβέρνησης του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη για μια ολιστική στρατηγική με στόχο τη 
βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας υλοποιείται μέσα από μια 
συγκροτημένη στρατηγική κυβερνητικής συνεργασίας. Σή-
μερα είχαμε την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής στο υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέριμνά μας το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας που καταρτίζεται να 
δώσει λύσεις και διεξόδους στα παλαιά προβλήματα που 
σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. Αλλά και τις νέες προ-
κλήσεις που παρουσιάζονται στην καθημερινή κυκλοφορία 
στους δρόμους και ρυθμίζει ο νέος Κ.Ο.Κ., την εκπαίδευση 
των μαθητών και των νέων οδηγών, καθώς και την ανα-
γκαιότητα ενίσχυσης της χρήσης τεχνολογιών που «θωρα-
κίζουν» την προστασία του περιβάλλοντος».
Η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Ζέττα 
Μακρή δήλωσε: «Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνή-
μης για τα Θύματα των Τροχαίων Ατυχημάτων, που τιμάται, 
κάθε χρόνο, την τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου, επικροτώ 
την τακτικότητα των συνεδριάσεων της Κυβερνητικής 
Επιτροπής για την οδική ασφάλεια και ευχαριστώ, θερμά, 
τους συμμετέχοντες και συναρμόδιους υπουργούς για 
την συνέπειά τους. Οι θλιβερές στατιστικές εκατομμυρίων 
ανθρώπινων ζωών, παγκοσμίως, που χάνονται, ετησίως, 
στους δρόμους, με τα τροχαία συμβάντα να αποτελούν την 
κυριότερη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-29 ετών, είναι μια 
πραγματικότητα, που δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται 

αποδεκτή. Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί σε τροχαίες συ-
γκρούσεις μπορούν να αποφευχθούν με την ευαισθητοποί-
ηση, την ενημέρωση, την καλλιέργεια της υπευθυνότητας, 
του σεβασμού στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και στο 
αγαθό της ζωής, με την προώθηση της κυκλοφοριακής 
παιδείας και της ασφαλούς συμπεριφοράς στο δρόμο, από 
τα πρώτα, κιόλας, σχολικά χρόνια. Ευελπιστούμε ότι η αυρι-
ανή γενιά οδηγών και πεζών θα είναι ευσυνείδητοι οδηγοί 
και συνειδητοποιημένοι χρήστες του οδικού δικτύου, που 
με την υπεύθυνη στάση τους θα συν-διαμορφώσουν μια 
συλλογική νοοτροπία στις οδικές μετακινήσεις».
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας κυρία Ασημίνα Γκάγκα 
τόνισε: «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να συνεργαζό-
μαστε όλα τα συναρμόδια υπουργεία για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας στη χώρα και την ελαχιστοποίηση των 
θυμάτων στους δρόμους. Η οδική ασφάλεια μας αφορά 
όλους και μας επηρεάζει όλους. Η σωστή οδική συμπεριφο-
ρά, ο σεβασμός όσων κινούνται στο δρόμο, είτε πεζοί είτε με 
οχήματα κάθε είδους, είναι αντανάκλαση της κουλτούρας 
μας. Και ξεκινάει από το σπίτι μας και από το σχολείο. Από 
την πλευρά μας, το υπουργείο Υγείας και το ΕΚΑΒ, επιστρα-
τεύουμε όλες τις δυνάμεις μας για την ταχεία επέμβαση σε 
κάθε τροχαίο, για την εκπαίδευση ακόμη και απλών πολι-
τών στις πρώτες βοήθειες, για τη βέλτιστη περίθαλψη και 
αποκατάσταση των τραυματιών».
Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας ανέφερε: «Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής 
για την Οδική Ασφάλεια έρχεται σε μια στιγμή που ξεδι-
πλώνεται το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την προώθηση 
αυτής της τόσο σημαντικής δράσης για τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες της χώρας μας.  Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει 
αξιοποιηθεί, τουλάχιστον όσον αφορά στο Υπουργείο Εσω-
τερικών, εντάσσουμε έργα 448 εκατ. ευρώ για Οδική Ασφά-
λεια σε Δήμους και στις 12 από τις 13 Περιφέρειες, εντός των 
ημερών. Αφορούν παρεμβάσεις όπως η αναβάθμιση της 
ποιότητας του οδοστρώματος, με κόμβους, έξυπνες διαβά-
σεις και άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
Οδικής Ασφάλειας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Φυσικά, 
στο τραπέζι της σημερινής συνεδρίασης είναι και οι δράσεις 
για το ποδήλατο».

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – 2030
Στόχος η μείωση του αριθμού νεκρών και τραυματιών από τροχαία ατυχήματα κατά 50% έως το 2030
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Τον ακριβή αριθμό των μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο που θα 
καλυφθούν μέσω του πρώτου πανελλαδικού γραπτού διαγω-
νισμού του ΑΣΕΠ, καθώς και την κατανομή τους στους φορείς 
ανά κλάδο και ειδικότητα, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, στο πλαίσιο του προγραμμα-
τισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός αυτός 
θα ανέλθει σε 5.124, εκ των οποίων οι 3.502 θέσεις Πανεπιστη-

μιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕ) και 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).
Το υπουργείο διευκρινίζει ότι στην κατανομή των θέσεων ανά 
υπουργείο περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά όλες οι θέσεις στην 
κεντρική υπηρεσία, τις γενικές και ειδικές γραμματείες, τις αποκε-
ντρωμένες - περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς και τα ΝΠΔΔ, και 
ΝΠΙΔ που είναι υπό την εποπτεία του κάθε υπουργείου. Συγκε-
ντρωτικά επίσης αποτυπώνονται και οι θέσεις στις ανεξάρτητες 

αρχές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού.
Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγο-
ρία και κλάδο/ειδικότητα, θα πραγματοποιηθεί με τις προκη-
ρύξεις του δεύτερου σταδίου του διαγωνισμού, στον οποίο θα 
συμμετάσχουν όσοι επιτύχουν στο πρώτο στάδιο.
Ακολουθεί ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων στους φο-
ρείς ανά κλάδο/ειδικότητα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΩΝ 2022 ΚΑΙ 2023  
ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΠΕ)

ΥΠΕΣ: 5.124 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
Όλος ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων στους φορείς ανά κλάδο/ειδικότητα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΩΝ 2022 ΚΑΙ 2023  
ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΠΕ)

ΥΠΕΣ: 5.124 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
Όλος ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων στους φορείς ανά κλάδο/ειδικότητα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΩΝ 2022 ΚΑΙ 2023 
ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ)

ΥΠΕΣ: 5.124 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
Όλος ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων στους φορείς ανά κλάδο/ειδικότητα
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«Άλλο ήταν το κράτος και οι παροχές του και οι ανάγκες του το 
2018, καθώς οι ψηφιακές συναλλαγές το 2018 ήταν 8.8 εκατομ-
μύρια συναλλαγές, ενώ φέτος θα φτάσουν το 1 δισ. συναλλα-
γές. Αυτό χοντρικά είναι 100 ουρές που γλιτώνει κάποιος. Κά-
ποιες από αυτές τις υπηρεσίες βασίζονται στην τηλεδιάσκεψη με 
τα στελέχη της ΑΑΔΕ, των ΚΕΠ, του υπουργείου Εξωτερικών ή 
άλλες, κάποιες δεν απαιτούν μεγάλο connectivity, εκ των πραγ-
μάτων έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο covid σε αυτήν την εξίσωση». 
Τα παραπάνω τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο συζήτησης του 24ου συνε-
δρίου Infocom world 2022 σχετικά με το πώς διαμορφώνεται 
σήμερα η αγορά των telecoms, για τα έργα και τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν οι πάροχοι και για την ενίσχυση της συν-
δεσιμότητας με την επέκταση των δικτύων πέμπτης γενιάς και 
των υποδομών οπτικής ίνας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως ανέφερε ο υπουργός χαρακτη-
ριστικά «γενικότερα στην post covid εποχή, έχουμε αντιληφθεί 
μεγαλύτερη ανάγκη στο connectivity σε σχέση με κάποιες συ-
γκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να είναι καταλυτικές».
Συμπλήρωσε ότι «στο συνολικό μωσαϊκό των κινήσεων, η 
συνολικότερη στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού και 
των ψηφιακών υπηρεσιών, η προσθήκη σε αυτό μιας σειράς 

επενδύσεων, όπως στον χώρο των data centers και στο cloud 
- γίνονται και άλλου τύπου επενδύσεις - θα αυξήσει την διεθνή 
συνδεσιμότητα της χώρας, κι αυτό όλο είναι ένα κομμάτι ενός 
παζλ. Και το παζλ αυτό έχει αλλάξει ραγδαία σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα, αλλάζει το Δημόσιο, αλλάζει η συνδεσιμότη-
τα, έρχονται ψηφιακοί νομάδες στην χώρα, δεν θα γίνουν όλα 
σε μια μέρα, αλλά σε τέτοια πυκνότητα χρόνου, τέτοιο κούνη-
μα της βελόνας προς την σωστή κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι 
αντικειμενικό να πει κανείς ότι δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτόν τον 
κλάδο, ή στους σχετικούς κλάδους σε αυτό που συναπαρτίζουν 
αυτό που λέμε digital».
«Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε, ήταν να φέρουμε όλη την 
νομοθεσία για τις κεραίες. Είμαστε από τους πρώτους που κάνα-
με την εισαγωγή του κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο 
εθνικό δίκαιο» ανέφερε ο υπουργός. Σε ό,τι αφορά στο fiber to 
the home, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «αυτή την στιγμή έχουμε 
περάσει το ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες γραμμές», 
ενώ «στην κινητή τηλεφωνία, η Ελλάδα έκανε την καλύτερη 
δημοπρασία φάσματος ίσως στον κόσμο, διότι ήταν business 
friendly, είχε δηλαδή όρους τέτοιους που επέτρεπε στις εταιρείες 
να μπορέσουν γρήγορα να κάνουν την επένδυση και το roll out, 
δεν τις επιβαρύνει υπερβολικά, άφησε ένα ποσοστό του φάσμα-

τος για να το χρησιμοποιούν ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, επι-
χειρήσεις για να δημιουργούν προϊόντα και έκανε την τεράστια 
καινοτομία, το ΦΑΙΣΤΟΣ, όπου το 25% των χρημάτων της δη-
μοπρασίας πήγαν στο να δημιουργηθεί αυτό το fund, το οποίο 
σήκωσε και χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα και θα επενδύσει 
σε εφαρμογές 5G, που από εκεί θα έρθει η αξία. Εμείς ουσιαστικά 
χρησιμοποιήσαμε μια δημοπρασία για να γεννηθεί μια αγορά. 
Εμείς το ΦΑΙΣΤΟΣ το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. 
Από κει και πέρα, είναι μια τέτοια καινοτομία, που την παρατη-
ρούν και διεθνώς πλέον και στην πορεία η εξέλιξη που θα έχει, 
θα είναι τέτοια που θα δικαιολογήσει και πολλά άλλα πρόσθετα 
βήματα». Σε ό,τι αφορά στην σταθερή τηλεφωνία, ο κ. Πιερρα-
κάκης τόνισε ότι «το κράτος καλύπτει τις λευκές περιοχές (περί-
που 800.000 γραμμές), τονώνει τη ζήτηση με το sfbb (Superfast 
Broadband) και τώρα με το Fiber readiness (σχετικό με την δο-
μημένη καλωδίωση σε κτίρια, προκειμένου να διευκολύνεται η 
εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι), το οποίο θα έρθει στις 
αρχές του χρόνου». Όπως ανέφερε ο υπουργός «τα επενδυτικά 
πλάνα των παρόχων μας καθησυχάζουν, μας δίνουν το σινιάλο 
ότι αυτή η επένδυση θα γίνει, κι έτσι ουσιαστικά θα πάψουμε να 
είμαστε ουραγοί στο σταθερό ίντερνετ».  

Την αξιοποίηση της πραγματικής δυναμικής της βιομηχανίας 
ψηφιακής τεχνολογίας ως κρίσιμου καταλύτη για την ευημερία 
της ελληνικής κοινωνίας και την ανάπτυξη της εθνικής οικονο-
μίας θα αναδείξει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών Ελλάδας, ΣΕΠΕ, στο digital economy forum 
2022: digital Greece in the spotlight, τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 
2022, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται: «Στη νέα πραγματικότητα, 
που δημιούργησε τόσο η πανδημία COVID-19 όσο και η ενερ-
γειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ψηφιακή τεχνο-
λογία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, κατέχει καίριο 
ρόλο και αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα. Τα τελευταία δύο 
χρόνια η Ελληνική Πολιτεία έχει εισέλθει στο δρόμο της ψηφι-
ακής εποχής, ωστόσο υπάρχουν πολλά βήματα που χρειάζεται 
ακόμα να γίνουν. 
Είναι γεγονός, ότι η επιτάχυνση της αξιοποίησης της ψηφιακής 
τεχνολογίας διαμορφώνει την ατζέντα της επόμενης ημέρας 
για μία σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα. Ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός της χώρας είναι πλέον κορυφαία προτεραιότητα, αφού η 
καθημερινότητα είναι όλο και πιο ψηφιακή, τόσο στον ιδιωτικό 

όσο και στο δημόσιο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 
διοργανώνει το digital economy forum 2022, στο οποίο συμ-
μετέχουν και φέτος ομιλητές υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό». 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά στις 19 Δεκεμβρίου 
2022, τόσο με φυσική παρουσία, τηρώντας όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα και τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για την 
αντιμετώπιση της COVID-19, όσο και διαδικτυακά μέσα από 
ψηφιακή πλατφόρμα HD Iive streaming. Την κεντρική ομιλία 
στο κλείσιμο εργασιών έχει προσκληθεί να πραγματοποιήσει ο 
Πρωθυπουργός της χώρας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ 
την έναρξη των εργασιών έχει προσκληθεί να πραγματοποιή-
σει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριος Αλέξης 
Τσίπρας. 
Στο digital economy forum 2022: digital Greece in the spotlight 
θα λάβουν μέρος κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αξιωματού-
χοι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων 
και οργανισμών, εκπρόσωποι και ειδικοί της παγκόσμιας αγο-
ράς τεχνολογίας, εκπρόσωποι των σημαντικότερων επιχει-

ρήσεων του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και άλλων 
κλάδων της οικονομίας. 
Οι θεματικές ενότητες του digital economy forum 2022: digital 
Greece in the spotlight είναι:
-Επενδύσεις και τεχνολογικά hubs
-Αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό
-Ενισχύοντας την ψηφιοποίηση της χώρας
-Ψηφιοποιώντας το κράτος
-Έξυπνες πόλεις και περιφέρειες και ο ρόλος τους στην καινοτο-
μία
-Η σημασία της κυβερνοασφάλειας
-Αναπτύσσοντας τις υποδομές
-Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης – Οι προκλήσεις και οι ευκαι-
ρίες της επόμενης μέρας. 
Κορυφαία στελέχη του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας 
αλλά και άλλων παραγωγικών τομέων θα δώσουν το παρών, 
αναπτύσσοντας ενδιαφέρουσες απόψεις, όχι μόνο για τις προ-
κλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος αλλά και για τις 
ευκαιρίες που αναδύονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
χώρας, τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. 

Σε 24, αντί 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα, αυξάνονται οι μηνιαίες 
δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφει-
λών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαδικασία των αιτήσεων ρύθ-
μισης έχει ανοίξει ήδη και γίνεται ηλεκτρονικά (https://www.
efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-
keao) για τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώ-
τη φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Προϋπόθεση είναι η 

πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.
Όσον αφορά τους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθ-
μιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις 
24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία 
ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία θα μπο-
ρεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.
Για την έναρξη της ηλεκτρονικής αίτησης θα υπάρξει νεότερη 
ανακοίνωση.

Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση διευκολύνει τους οφειλέτες ληξιπρόθε-
σμων ασφαλιστικών οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση που 
έχουν αποδεχθεί, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται το εύρος των 
επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλι-
στικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της 
πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την ΑΑΔΕ.

ΑΓΟΡΑ TELECOMS: ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
K. Πιερρακάκης: Τα επενδυτικά πλάνα των παρόχων δείχνουν ότι θα πάψουμε να είμαστε ουραγοί στο σταθερό ίντερνετ

ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜβΡΙΟΥ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ, ΑΝΤΙ 12, ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ E-ΕΦΚΑ  
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Το 2021 η ΕΕ δαπάνησε 328 δισεκατομμύρια ευρώ για έρευνα 
και ανάπτυξη (Ε&Α), ή το 2,27% του ΑΕΠ της, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, ση-
μειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η υψηλότερη ένταση Ε&Α 
(δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ) το 2021 καταγράφηκε στη 
Σουηδία (3,35%), ακολουθούμενη από την Αυστρία (3,22%) 
και το Βέλγιο (3,19%). Έξι κράτη μέλη ανέφεραν δαπάνες Ε&Α 
κάτω από το 1% του ΑΕΠ τους το 2021: Ρουμανία (0,48%), 
Μάλτα (0,65%), Λετονία (0,71%), Βουλγαρία (0,81%), Κύπρος 
(0,89%) και Σλοβακία (0,95%) .
Στην Ελλάδα οι δαπάνες για Ε&Α το 2021 ήταν 1,4% του ΑΕΠ 
της.
Η Ε&Α αποτελεί βασικό μοχλό της καινοτομίας και οι δαπάνες 
και η ένταση της Ε&Α είναι δύο από τους βασικούς δείκτες που 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των πόρων που δι-
ατίθενται στην επιστήμη και την τεχνολογία παγκοσμίως.
Στην ΕΕ οι δαπάνες σε Ε&Α αυξήθηκαν το 2021 κατά 6% σε σύ-
γκριση με το 2020 (310 δισεκατομμύρια ευρώ) και σε σύγκριση 
με το 2011 αυξήθηκαν κατά 43,9%.
Όσον αφορά την ένταση της Ε&Α (δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό 
του ΑΕΠ), τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μείωση από 2,31% 
το 2020 σε 2,27% το 2021. Αυτή η πτώση θα μπορούσε να εξη-
γηθεί από την ανάκαμψη του ΑΕΠ το 2021 μετά τη σημαντική 
πτώση το 2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Ωστό-
σο, σε σύγκριση με το 2019 (2,23%), πριν από την πανδημία, η 
ένταση Ε&Α αυξήθηκε κατά 0,04 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) το 
2021, ενώ σε σύγκριση με τα προηγούμενα 10 χρόνια, αυξήθη-
κε κατά 0,25 π.μ.
Τα δύο τρίτα των κρατών μελών της ΕΕ ανέφεραν υψηλότερη 

ένταση Ε&Α το 2021 από ό,τι το 2011. Ωστόσο, οι πιο σημαντικές 
μειώσεις στην ένταση Ε&Α σημειώθηκαν στη Φινλανδία (-0,64 
π.μ.), την Εσθονία (-0,51 π.μ.), την Ιρλανδία (-0,49 π.μ.) και το 
Λουξεμβούργο (-0,41 π.μ.).
Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην ένταση Ε&Α μεταξύ 
2011 και 2021 καταγράφηκαν στο Βέλγιο (+1,02 π.μ.), στην 
Ελλάδα (+0,76 π.μ.), στην Πολωνία (+0,69 π.μ.), στην Αυστρία 
(+0,55 π.μ.) και στην Κροατία (+0,53 π.μ.).
Όσον αφορά τις δαπάνες Ε&Α ανά τομέα στην ΕΕ, ο τομέας των 
επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της Ε&Α 
(66,08% του συνόλου της Ε&Α που εκταμιεύτηκε το 2021), 
ακολουθούμενος από τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(21,58%), ο κυβερνητικός τομέας (11,89%) και ο ιδιωτικός μη 
κερδοσκοπικός τομέας (0,44%).

Την επέκταση της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη τηλεπι-
κοινωνιακών συστημάτων στην Κρήτη ανακοίνωσαν η Grid 
Telecom, θυγατρική του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η Lamda Hellix, θυ-
γατρική της Digital Realty, συντονίζοντας τις επενδύσεις τους 
που στοχεύουν στην εξέλιξη του νησιού σε έναν ισχυρό τη-
λεπικοινωνιακό κόμβο μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε σχετική ανακοίνωση επιση-
μαίνεται ότι οι δύο εταιρείες έχουν δρομολογήσει σειρά επεν-
δύσεων που αφορούν διηπειρωτικά, περιφερειακά και εθνικά 
υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα που θα προσαιγιαλω-
θούν στην Κρήτη. Σε συνέχεια αυτών, η Lamda Hellix ανακοί-
νωσε πρόσφατα τα σχέδιά της για την ανάπτυξη του πρώτου 
ουδέτερου Data Center με την ονομασία HER1 στο Ηράκλειο, 
το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει αυτά τα κα-
λωδιακά συστήματα και να επιτρέψει τη διασύνδεση μεταξύ 
τους, καθώς και με άλλα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
To νέο Data Center αποτελεί σημαντικό μέρος της ολοκληρω-
μένης μεσογειακής στρατηγικής της Digital Realty, παράλλη-
λα με τη λειτουργία των υφιστάμενων κέντρων στη Μασσα-
λία και την Αθήνα και άλλων υπό ανάπτυξη στη Βαρκελώνη 
και το Ισραήλ. Το HER1 αναμένεται να υποστηρίξει την ανά-
πτυξη έως και 6,5 μεγαβάτ (MW) εγκατεστημένου φορτίου 
πληροφορικής, με την πρώτη φάση να προγραμματίζεται να 
ολοκληρωθεί το 2025. Θα αναπτυχθεί εντός της Βιομηχανικής 
Περιοχής Ηρακλείου, ως βέλτιστη τοποθεσία με υπάρχουσες 
τηλεπικοινωνιακές υποδομές που μπορούν να διευκολύνουν 
τη συνδεσιμότητα με υφιστάμενα χερσαία και υποθαλάσσια 
δίκτυα. Λόγω της εγγύτητας με την ακτή, θα χρησιμεύει, επί-
σης, ως καλωδιακός σταθμός για την προσαιγιάλωση υποθα-
λάσσιων συστημάτων στην περιοχή του Ηρακλείου.
Η λειτουργία ενός υψηλής ποιότητας, ουδέτερου Data Center 
αυτού του μεγέθους στην Κρήτη έχει τεράστια σημασία για 
εταιρείες ή κοινοπραξίες που αναπτύσσουν υποθαλάσσια 

καλωδιακά συστήματα στο νησί, καθώς διευκολύνει την απο-
τελεσματική διασύνδεση με τους πελάτες και τους συνεργάτες 
τους.
Η Grid Telecom προσφέρει, ήδη, πολλαπλή οπτική διασυν-
δεσιμότητα μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και καθιέρωση της Κρήτης ως 
στρατηγικού κόμβου διασύνδεσης στην ευρύτερη περιοχή 
Βαλκανίων-Μεσογείου, έχει ήδη πραγματοποιήσει σημα-
ντικές επενδύσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, η θυγατρική 
του ΑΔΜΗΕ προσθέτει χωρητικότητα εκατοντάδων terabytes 
(TBps), μέσω των υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων 
MINOAS East-Westκαι APOLLO East-West, παρέχοντας τέσ-
σερις γεωγραφικά εναλλακτικές διαδρομές προς την ηπειρω-
τική Ελλάδα με 96 ζεύγη οπτικών ινών συνολικά.
Επιπλέον, η Grid Telecom ανακοίνωσε τα σχέδιά της να 
αναπτύξει έναν καλωδιακό σταθμό ανοικτής πρόσβασης 
στη νότια πλευρά της Κρήτης, που θα λειτουργεί ως σημείο 
υποδοχής νέων υποθαλάσσιων συστημάτων που διασχίζουν 
την Ανατολική Μεσόγειο και θα προσφέρει υπηρεσίες τεχνι-
κής υποστήριξης και συντήρησης σε επίπεδο υποδομών και 
επιχειρησιακών εφαρμογών. Στο πλαίσιο του έργου, η Grid 
Telecom θα παρέχει συνδεσιμότητα χαμηλής καθυστέρησης 
μετάδοσης δεδομένων και υψηλής αξιοπιστίας, μέσω εναλλα-
κτικών οδεύσεων οπτικών ινών, με υφιστάμενα και νέα Data 
Centers στην Κρήτη, την ηπειρωτική Ελλάδα και σε γειτονικές 
χώρες, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της ως ουδέτερος περι-
φερειακός κόμβος δεδομένων.
Αξιοποιώντας τη δικτυακή υποδομή της σε Ιταλία, Βαλκάνια 
και Κεντρική Ευρώπη, η Grid Telecom έχει αναπτύξει, επίσης, 
ένα υπερσύγχρονο οπτικό δίκτυο DWDM, παρέχοντας υπη-
ρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων, καθώς και συνεγκατάστα-
σης σε προστατευόμενες υποδομές υποσταθμών του ΑΔΜΗΕ 
σε όλη την Ελλάδα.
Οι επενδύσεις της Lamda Hellix και της Grid Telecom είναι σε 

μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές.
Για αυτόν τον λόγο, οι δύο εταιρείες, που συνεργάζονται ήδη 
για τα Data Centers της Lamda Hellix στην Αθήνα, υπέγρα-
ψαν μνημόνιο κατανόησης που επεκτείνει τη στρατηγική συ-
νεργασία τους και στο Data Center του Ηρακλείου, όπου και η 
Grid Telecom σκοπεύει να εγκαταστήσει ένα σημείο παρουσί-
ας (Point of Presence) υψηλής χωρητικότητας.
«Το όραμά μας ήταν πάντα να προωθήσουμε την Ελλάδα ως 
περιφερειακό κόμβο και τηλεπικοινωνιακή πύλη μεταξύ Ευ-
ρώπης και Μέσης Ανατολής, Β. Αφρικής και Ασίας. Τα τελευ-
ταία χρόνια εργαστήκαμε σκληρά για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τους 
διαχειριστές υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων και 
τους πελάτες μας. Σήμερα, βλέπουμε το όνειρό μας να γίνεται 
πραγματικότητα. Το Data Center Ηρακλείου θα λειτουργήσει 
ως καταλύτης που θα αναβαθμίσει τις αναπτυξιακές προοπτι-
κές της περιοχής. Σε αυτό το ταξίδι, η συνεργασία μας με τη 
Grid Telecom είναι κομβικής σημασίας, καθώς οι επενδύσεις 
της προσθέτουν αξία σε αυτές των μεγάλων διηπειρωτικών 
υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων που προσαιγια-
λώνονται στην Ελλάδα, καθώς και στις δικές μας επενδύσεις 
στην Κρήτη και την Αθήνα», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της Lamda Hellix, Απόστολος Κάκκος.
«Η συνεργασία της Grid Telecom με τους διαχειριστές υπο-
θαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων θα παρέχει συνδε-
σιμότητα στην αιχμή της τεχνολογίας με ανοικτή πρόσβαση 
και διεθνή εμβέλεια μέχρι τα Βαλκάνια, την Ιταλία και άλλους 
προορισμούς στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Τα ουδέτερα 
Data Centers και οι καλωδιακοί σταθμοί ανοικτής πρόσβασης 
δημιουργούν ισχυρές συνέργειες και προσθέτουν αξία, γι’ 
αυτό και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη στρατηγική συνεργασία μας 
με τη Lamda Hellix και την επεκτείνουμε, ώστε να καλύπτει και 
την αναδυόμενη αγορά της Κρήτης», τόνισε ο διευθυντής της 
GridTelecom, Γιώργος Ψυρρής.

328 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣΕ ΤΟ 2021 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Στην Ελλάδα οι δαπάνες ανήλθαν στο 1,4% του ΑΕΠ

Η GrID TELECOM ΚΑΙ Η LaMDa HELLIX ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
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«Στόχος μας είναι η Ελλάδα από καθαρά εισαγωγός χώρα 
ηλεκτρικής ενέργειας, να γίνει εξαγωγός χώρα πράσινης ενέρ-
γειας». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κώστας Σκρέκας στο Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», 
που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, κάνοντας λόγο για τη 
δυναμική διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό μίγμα, αλλά και 
τις επικείμενες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με τη Β. 
Αφρική, αλλά και με την Κεντρική Ευρώπη. Επεσήμανε επίσης 
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης, αλλά και την επέκταση των αρμοδιοτή-
των της ΡΑΕ στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.
Ειδικότερα, ο υπουργός αναφέρθηκε στα δύο πολύ φιλόδο-
ξα, όπως τα χαρακτήρισε, έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Αναφέρθηκε στην πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση Βορείου 
Αφρικής και Ευρώπης, μέσω της διασύνδεσης της χώρας μας 
με την Αίγυπτο. Όπως είπε, η δυναμική θα είναι 3 GWatt με 
απευθείας υποθαλάσσιο καλώδιο, που θα μεταφέρει πράσινη 
ενέργεια από την Αίγυπτο σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
Eπίσης δυναμική 3-9 GWatt διασφαλίζεται μέσω απευθείας 
ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας - Αυστρίας και νο-
τιοδυτικής Γερμανίας, έργο που θα αποτελέσει και τον πρώτο 
κάθετο διασυνδετήριο ηλεκτρικό αγωγό μεταξύ του κέντρου 
της Ευρώπης και του νότου της Ευρώπης.
«Έτσι η Ελλάδα θα μπορέσει την ενέργεια που παράγει από 
ΑΠΕ αλλά και αυτή που εισάγει από Β. Αφρική να καταφέρει 
να την εξάγει προς τη Βόρεια Ευρώπη με ανταγωνιστικές τι-
μές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΝ.
Συμπλήρωσε δε ότι η λύση για την Ελλάδα είναι οι ΑΠΕ, και 
τόνισε ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας χρειαζόμαστε 
αναβάθμιση των δικτύων με έργα ύψους 10 δισεκατομμυ-

ρίων, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και διείσδυση των ΑΠΕ μέσα 
από την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών και 
αντλησιοταμίευσης.
Επιπλέον, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός, το πρώτο τρί-
μηνο του 2023 διπλασιάζεται η ηλεκτρική διασύνδεση με τη 
Βουλγαρία, και σχεδιάζεται μέχρι το 2030 ο διπλασιασμός της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία και με τη Βόρεια Μακε-
δονία, ενώ παράλληλα στους σχεδιασμούς είναι ο τριπλασια-
σμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αλβανία.
Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργεια-
κής κρίσης
Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης, ο κ. Σκρέκας επεσήμανε ότι η κυβέρνηση 
έχει καταφέρει προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και επάρ-
κεια εφοδιασμού και επανέλαβε ότι μέσω του μηχανισμού 
ανάκτησης των υπερκερδών που δημιουργούνταν στον κλά-
δο της παραγωγής, έχουν ήδη επιστραφεί πάνω από 2,5 δισε-
κατομμύρια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε σύνολο επιδο-
τήσεων που έχουν φθάσει στο ύψος των 7 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, για τη φορολόγηση των 
προμηθευτών ετοιμάζεται σχετική νομοθετική ρύθμιση εντός 
του Δεκεμβρίου.
Όσον αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη 
στήριξη της βιομηχανίας, σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, η Ελλά-
δα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τεθεί επικεφαλής μίας ομάδας 
15 κρατών για τη θέσπιση πλαφόν στις τιμές του φυσικού αε-
ρίου, αλλά και για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματο-
δότησης που θα ενισχύσει συνολικά την ανταγωνιστικότητα 
της Ευρώπης, καθώς πρέπει να αποφεύγονται οι υπέρογκες 
επιδοτήσεις εκ μέρους συγκεκριμένων πλούσιων χωρών. 

Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα βρεθεί η 
«χρυσή τομή» για όλους.
Επιπλέον τόνισε ότι «έχουμε σχεδιάσει μία στρατηγική με 
βάση την οποία οι ΑΠΕ θα παρέχουν πράσινη ανταγωνιστική 
ενέργεια με προβλεψιμότητα τιμών, γι’ αυτό προωθούμε τα 
διμερή συμβόλαια μεταξύ ΑΠΕ και βιομηχανίας. Είναι ζήτημα 
επιβίωσης της παραγωγικής βάσης» να θέσουμε τις ΑΠΕ στην 
υπηρεσία της μεταποίησης, της βιομηχανίας και του εμπορίου 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ σε ύδατα 
και απόβλητα
Τέλος, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για δι-
εύρυνση των αρμοδιοτήτων ελέγχου και εποπτείας της ΡΑΕ 
τόσο στον τομέα της διαχείρισης υδάτων όσο και των απο-
βλήτων, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και 
σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί. 
«Η ανάγκη είναι να οργανώσουμε καλύτερα το περιβάλλον 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αλλά και τη διαχείριση 
των υδάτων», ανέφερε ο υπουργός και επεσήμανε ότι χρει-
αζόμαστε ένα εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων 
καθώς ήδη η Ελλάδα θα βιώσει έντονα τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κρίσης, και αυτό σημαίνει λιγότερο νερό.
«Χρειαζόμαστε άμεσα ένα εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων και μία ρυθμιστική αρχή που θα ελέγχει και 
θα παρακολουθεί τις δεκάδες ΔΕΥΑ, καθώς άλλες υποτιμο-
λογούν και άλλες υπερτιμολογούν το νερό, ενώ παράλληλα 
χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις», ανέφερε.
Επιπλέον, είπε, χρειάζεται να τακτοποιήσουμε τον τρόπο λει-
τουργίας των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς ανα-
κυκλώνουμε μόλις το 20% των απορριμμάτων.

Σε συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου (LNG) κατέληξαν η Γερμανία και το Κατάρ, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του υπουργού Ενέργειας του κράτους του Κόλ-
που. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2026 και θα διαρκέσουν 
15 χρόνια.
Έπειτα από διαπραγματεύσεις μηνών, όπως μετέδωσε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι οποίες φαινόταν ότι ναυαγούν, ο υπουργός 
Ενέργειας του Κατάρ Σαάντ Σαρίντα αλ Κααμπί ανακοίνωσε 
χθες από την Ντόχα ότι ο κρατικός ενεργειακός κολοσσός 
Qatar Energy έχει συνάψει συμφωνία με τη Γερμανία για την 
προμήθεια LNG. Το αέριο, το οποίο προέρχεται από τα κοι-
τάσματα North Field East και North Field South, θα πωληθεί 
στην αμερικανική εταιρία Conoco Phillips, η οποία κατόπιν θα 

το παραδώσει στη γερμανική Brunsbüttel. Η πρώτη παρά-
δοση έχει προγραμματιστεί για το 2026 και η συμφωνία έχει 
διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών. Προβλέπει την παράδοση έως 
και δύο εκατομμυρίων τόνων ετησίως, τα οποία αντιστοιχούν 
στο 3% των γερμανικών αναγκών σε φυσικό αέριο.
Ο κ. Αλ Κααμπί δήλωσε ακόμη ότι η Qatar Energy βρίσκεται 
σε συνομιλίες και με άλλες γερμανικές εταιρίες. «Έχουμε καλές 
σχέσεις με τις γερμανικές εταιρίες και με τη γερμανική κυβέρ-
νηση», σημείωσε ο υπουργός.
Το Κατάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG 
στον κόσμο, ενώ διαθέτει τα τρίτα μεγαλύτερα κοιτάσμα-
τα φυσικού αερίου, μετά τη Ρωσία και το Ιράν, με το οποίο 
μάλιστα μοιράζεται το μεγαλύτερο κοίτασμα του κόσμου. Οι 

περισσότερες εξαγωγές αφορούν την Ασία - κυρίως τη Νότια 
Κορέα, την Ιαπωνία και την Ινδία. Πρόσφατα το Κατάρ υπέ-
γραψε συμφωνία μακροπρόθεσμης συνεργασίας και με την 
Κίνα, στην οποία θα παραδώσει 108 εκατομμύρια τόνους σε 
διάστημα 27 ετών. Πρόκειται, όπως είπε ο καταριανός υπουρ-
γός Ενέργειας, για τη μεγαλύτερη σύμβαση προμήθειας στην 
ιστορία της αγοράς LNG.
Μέχρι τώρα η Γερμανία, η οποία ολοκλήρωσε ήδη την κα-
τασκευή του πρώτου από τους πέντε τερματικούς σταθμούς 
LNG, προμηθεύεται LNG από τις ΗΠΑ, μέσω της Ολλανδίας, 
του Βελγίου και της Γαλλίας.

ΥΠΕΝ: ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΟΣ ΧΩΡΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
Κ. Σκρέκας: Ανάγκη αναβάθμισης των δικτύων με έργα ύψους 10 δις, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και διείσδυση ΑΠΕ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LNG 
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Από την Ελευσίνα ξεκινά η HELLENiQ Energy την υλοποίηση 
των επενδύσεων πράσινης μετάβασης των διυλιστηρίων της, 
με τη Θεσσαλονίκη και τον Ασπρόπυργο να ακολουθούν. Ταυ-
τόχρονα στη Θεσσαλονίκη μελετάται η λειτουργία διυλιστηρίου 
ανανεώσιμου diesel (βιοκαυσίμου). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
τα παραπάνω ανέφερε ο διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και 
Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας της HELLENiQ ENERGY, Σπύ-
ρος Κιαρτζής, μιλώντας σε εκδήλωση, με τίτλο «Αξιοποίηση της 
έρευνας και της επιστημονικής γνώσης στη βιομηχανία», που 
συνδιοργάνωσε ο Όμιλος με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, για τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους επιστήμονες.
«Ο Όμιλος στοχεύει να επιδιώξει έναν στρατηγικό μετασχημα-
τισμό, προκειμένου να προστατεύσει τις βασικές του δραστη-
ριότητες του και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ανοίγονται 
από την ενεργειακή μετάβαση», επισήμανε ο κ. Κιαρτζής. «Στην 
HELLENiQ Energy βασιζόμαστε σε δύο πυλώνες: τη βασική 
μας δραστηριότητα και την ανάπτυξη στη νέα ενέργεια. Φέτος 
το 60% των νέων επενδύσεων- εκατοντάδες εκατομμύρια 
δόθηκαν, επενδύθηκαν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Επενδύθηκαν στην ηλεκτροκίνηση, σε επενδύσεις που έχουν να 
κάνουν με εξοικονόμηση ενέργειας και νέες τεχνολογίες στα διυ-
λιστήριά μας. Πέρα από αυτό συνεχίζουμε και στις κλασικές μας 
δραστηριότητες, τα πετροχημικά για να μπορέσουμε να προχω-
ρήσουμε, να βελτιώσουμε και να ξεπεράσουμε ακόμη και τους 
προηγούμενους στόχους που είχαμε θέσει εκεί», εξήγησε.
Πρότυπο διυλιστήριο στην Ελευσίνα με πράσινες 
τεχνολογίες
Εξειδικεύοντας το επενδυτικό πλάνο πράσινης μετάβασης του 
Ομίλου, σημείωσε ότι «θέλουμε έως το 2030 να μειώσουμε τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο μισό από ό,τι είχαμε το 
2020».
«Επενδύουμε στις ΑΠΕ, επενδύουμε στην αύξηση της αποδοτι-
κότητας, μειώνουμε ό,τι απορρίμματα υπάρχουν και όλα αυτά 
προσπαθούμε μέσα και στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να 
τα συνδυάσουμε, ώστε να μειώσουμε οτιδήποτε είναι αρνητικό 
και να αυξήσουμε οτιδήποτε είναι θετικό. Βλέπουμε τα βιοκαύ-
σιμα, βλέπουμε εναλλακτικούς τρόπους τροφοδοσίας των δι-
υλιστηρίων μας, βλέπουμε νέες τεχνολογίες. Βλέπουμε θέματα 
που έχουν να κάνουν με την ηλεκτροκίνηση, την αποθήκευση 
της ενέργειας, το υδρογόνο», διευκρίνισε.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των διυλιστηρίων της 
HELLENiQ Energy, ο κ. Κιαρτζής ανέφερε ότι «το διυλιστήριό 
μας στην Ελευσίνα θα γίνει ένα πρότυπο διυλιστήριο, το οποίο 
θα έχει και τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου και τεχνολογίες 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και αυξημένης αποδοτικό-
τητας και τα ίδια ακριβώς σκεφτόμαστε και για το διυλιστήριο 

που έχουμε στη Θεσσαλονίκη ομοίως και για το διυλιστήριο 
στον Ασπρόπυργο και γενικότερα αυτή είναι η θεώρηση που 
προσεγγίζει τις επενδυτικές μας αποφάσεις από εδώ και πέρα».
Για το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης υπενθύμισε ότι «είναι μία 
μονάδα που συμβιώνει από το 1965 με την πόλη, την περιοχή, 
με όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπου πλέον όμως εξελίσσεται». «Ξε-
κίνησε και απλά έπαιρνε αργό και το μετέτρεπε σε πετρελαιο-
ειδή και καύσιμα και προϊόντα και σήμερα κάνουμε τα πάντα, 
προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές πρώτες 
ύλες, εξοικονομούμε ενέργεια, θέλουμε να αντικαταστήσουμε 
υδρογόνο με πράσινο υδρογόνο, προσπαθούμε να δούμε τι δυ-
νατότητες έχουμε να τροφοδοτήσουμε με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, έχουμε ένα αρκετά μεγάλο φωτοβολταϊκό και επιπλέ-
ον βλέπουμε με τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που κάνουμε στις 
ΑΠΕ πώς να τροφοδοτούμε τις βιομηχανικές μας μονάδες στα 
διυλιστήριά μας με πράσινη ενέργεια, άσχετα αν την παράγουμε 
πιο μακριά στην Πτολεμαΐδα ή στην Κοζάνη που έχουμε το με-
γαλύτερο φωτοβολταϊκό της χώρας σε λειτουργία σήμερα, 204 
MW», πρόσθεσε.
Γνωστοποίησε δε, ότι «ειδικά για Θεσσαλονίκη βλέπουμε και ένα 
διυλιστήριο ανανεώσιμου diesel, βιοκαυσίμου, χρήσης εναλλα-
κτικής τροφοδοσίας και εξετάζουμε επίσης και την τεχνολογική 
καινοτομία».
Η συνεργασία της HELLENiQ Energy με το ΑΠΘ
Αναφερόμενος στη συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο, ο κ. Κιαρτζής εξήγησε ότι «παράλληλα με την ενίσχυση κά-
ποιων διδακτορικών και την ενίσχυση αριστείας μέσω υποτρο-
φιών σε μεταπτυχιακές σπουδές, έχουμε επιπλέον καλή σχέση 
στο κομμάτι της έρευνας», επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του 
Ομίλου «να συμμετάσχουμε από κοινού σε πλήθος εθνικών και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων σε όλες τις θεματικές 
ενότητες που έχουν να κάνουν με τον τομέα της ενέργειας, από 
τα καύσιμα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, τη διύλιση, 
έως τις ΑΠΕ, την ηλεκτροκίνηση, την αποθήκευση και γενικό-
τερα τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού ανθρακικού απο-
τυπώματος».
Τη σταθερή προσήλωση του Αριστοτελείου στη σύνδεσή του 
με την οικονομία και την αγορά εργασίας, υπογράμμισε ο πρύ-
τανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου. «Βασική στόχευση 
του ΑΠΘ τα τελευταία τρία χρόνια ήταν και είναι η διασύνδεσή 
του με την αγορά εργασίας, η απενοχοποίηση της συνεργασίας 
ενός ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου με τη βιομηχανία. Η 
στόχευση αυτή υλοποιείται μέσα από τέτοιες συνέργειες», ση-
μείωσε, εξηγώντας πως οι υποτροφίες από τη HELLENiQ Energy 
και η έρευνα που εκπονείται στο πλαίσιο αυτών, ενισχύουν τις 
δραστηριότητες που προέρχονται από φοιτητές, λειτουργώντας 

ως προθερμοκοιτίδευση, συμβάλλοντας στην εκκόλαψη νέων 
επιστημόνων μέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, δίνοντας 
τους κίνητρα να παραμείνουν στη χώρα, συμβάλλοντας έτσι 
στην ανάσχεση της διαρροής επιστημονικού κεφαλαίου (brain 
drain). Επισήμανε δε την πολυθεματικότητα του ΑΠΘ (θετικές 
επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, οικονομικές επιστήμες) που 
το καθιστά μοναδικό, όπως είπε, ως εταίρο σε συνέργειες όπως 
αυτή με την HELLENiQ Energy.
Μιλώντας για το διυλιστήριο της HELLENiQ Energy στη Θεσσα-
λονίκη, ο διευθυντής του Θανάσης Πασπαλιάρης σημείωσε ότι 
«εδώ και πάνω από εξήντα χρόνια υπηρέτησε συνειδητά τις αρ-
χές για την υλοποίηση της συνέργειας της βιομηχανικής δράσης 
με την επιστημονική έρευνα, της οποίας κύριος τοπικός φορέας 
είναι διαχρονικά το ΑΠΘ».
«Η ανάπτυξη κοινών δράσεων λειτουργεί προς ωφέλεια και 
των δύο μας. Αφενός σε εμάς δίνει την ικανοποίηση της συμβο-
λής στην επιστημονική πρόοδο και τη δυνατότητα για την αξι-
οποίηση των πρωτότυπων προσεγγίσεων και αποτελεσμάτων 
των ερευνητικών προγραμμάτων, αφετέρου οι άνθρωποι του 
ΑΠΘ με την οικονομική και υλική συνδρομή μας δημιουργούν 
τον ζωτικό χώρο για να δοκιμάσουν τις ιδέες τους σε πραγματι-
κό κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Είμαστε πολύ υπερήφανοι γιατί επιβραβεύουμε την αριστεία 
που επιτυγχάνεται από την προσπάθεια και την προσήλωση. 
Είμαστε υπερήφανοι γιατί συμβάλλουμε στην ανάδειξη νέων 
επιστημόνων. Ο Όμιλος HELLENiQ Energy, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Proud of you», που τελεί 
υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
έχει προσφέρει 230 υποτροφίες μέχρι σήμερα για μεταπτυχιακές 
και διδακτορικές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τόσο της πατρίδας μας όσο και του εξωτερικού, στους τομείς 
της μηχανικής και ενέργειας, της οικονομίας και των θετικών 
επιστημών. Επιπρόσθετα, από το 2009 επιβραβεύουμε την αρι-
στεία. Τα τελευταία χρόνια, η HELLENiQ Energy έχει επενδύσει 
πάνω από 8 εκατ. στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην εκπαί-
δευση», ανέφερε η διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
Ομίλου HELLENiQ ENERGY, Γεωργία Λασανιάνου.
Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου και της εταιρίας HELLENiQ ENERGY και με 
σκοπό την ενίσχυση της έρευνας στο ΑΠΘ, ο Όμιλος ανέλαβε και 
χρηματοδότησε σε ετήσια βάση ένα πρόγραμμα υποτροφιών 
που απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχια-
κούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Θετικών 
Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του ΑΠΘ. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι ερευνητικές 
προτάσεις των υποψηφίων διδακτόρων-υποτρόφων.

Η HELLENIQ ENErGY ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ DIESEL ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκδήλωση για την ερευνητική συνεργασία με το ΑΠΘ  
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Εξετάζεται σειρά σημαντικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα από την ADQ, το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων, που την Δευτέρα ανακοίνωσε επένδυ-
ση στην Blueground. Αυτό αναφέρει σε χθεσινή δήλωσή του στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης 
Τσακίρης.
Υπενθυμίζεται ότι το κρατικό επενδυτικό fund του Άμπου Ντάμπι 
ADQ επένδυσε στην Blueground, την ελληνική startup που επι-
κεντρώνεται σε βραχυχρόνιες ενοικιάσεις επιπλωμένων διαμερι-
σμάτων.
Πρόκειται για την πρώτη επένδυση που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας της ADQ με την Ελληνική Ανα-

πτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 4 δισ. ευρώ που υπογρά-
φηκε από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρη 
τον περασμένο Μάρτιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η ADQ μέσω του steering committee όπου εκ μέρους της Ελλάδας 
συμμετέχουν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης 
Τσακίρης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κωσταντίνος Φραγκογιάν-
νης και ο πρόεδρος της ΕΑΤΕ Χάρης Λαμπρόπουλος, «εξετάζει σει-
ρά σημαντικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα» όπως 
σημειώνει ο υφυπουργός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Νωρίτερα ο κ. Τσακίρης είχε γράψει στα άμεσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης:
«Τον προηγούμενο Μάιο υπογράψαμε μέσω της HDBI - ΕΑΤΕ 

διμερή συμφωνία με την ADQ, το κρατικό επενδυτικό ταμείο των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για να επενδύσουν 4 δισ. ευρώ 
στη χώρα.
Χθες η ADQ επένδυσε στην Blueground, την ελληνική startup που 
επικεντρώνεται σε βραχυχρόνιες ενοικιάσεις επιπλωμένων διαμε-
ρισμάτων και αναμένεται να την υποστηρίξει στην επίτευξη του 
στόχου της, να επεκταθεί σε 50 χώρες έως το 2025.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΕΑΤΕ Δρ. Χάρη 
Λαμπρόπουλο και τη διευθύνουσα σύμβουλο κ. Αντιγόνη Λυ-
μπεροπούλου για την άριστη συνεργασία που έχουμε όλο αυτό 
τον καιρό, αλλά και να τους συγχαρώ για τη συμβολή τους στην 
αναπτυξιακή πορεία της χώρας».

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, χθες, το Ελληνο-Αμερι-
κανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα-HDB, με στόχο την υλοποίηση συνεργειών προς 
όφελος της επιχειρηματικότητας. Το σύμφωνο συνεργασίας 
υπέγραψαν ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρί-
ου Νικόλαος Μπακατσέλος και η διευθύνουσα σύμβουλος της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB Αθηνά Χατζηπέτρου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μπακατσέλος δήλωσε: «Το 
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, έχει ως προτε-
ραιότητά του την ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνι-
στικότητας του ελληνικού επιχειρείν. Στο πλαίσιο αυτής της 
στρατηγικής, η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με την 
Αναπτυξιακή Τράπεζα, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την 
ανάπτυξη συντονισμένων και στοχευμένων δράσεων ενθάρ-
ρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και διασύνδε-
σης με διεθνή οικοσυστήματα που προσφέρουν την απαραίτη-
τη υπεραξία».
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τρά-
πεζας-HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, επεσήμανε: «Ως Αναπτυξιακή 
Τράπεζα εργαζόμαστε αδιαλείπτως για τη δημιουργία καινοτό-
μων και στοχευμένων εργαλείων που στηρίζουν εμπράκτως 
την επιχειρηματικότητα. Κεντρική στρατηγική και φιλοσοφία 
μας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστι-
κότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσα από τη συνερ-

γασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο θα 
μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις 
που ενθαρρύνουν περαιτέρω επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
συνεισφέροντας στην προσέλκυση επενδύσεων και βοηθώντας 
παράλληλα την ελληνική επιχείρηση να γίνει πιο εξωστρεφής».
Η κ. Χατζηπέτρου αναφέρθηκε επίσης στην πλατφόρμα Know 
your Customer (KYC) που ετοιμάζει η HDB και θα συμβάλει 
στη διεύρυνση της περιμέτρου των πιστοληπτικά ικανών 
(bankable).
Η νέα πλατφόρμα KYC θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα 
στις επιχειρήσεις και τις Τράπεζες. Θα προσφέρεται δηλαδή η 
δυνατότητα -μέσω της HDB- σε επιχειρήσεις που θέλουν να 
χρηματοδοτηθούν, να υποβάλλουν έγγραφα που θα πιστο-
ποιούν στους συνεργαζόμενους φορείς την ενημερότητά τoυς, 
την πιστοληπτική τους αξιοπιστία, καθώς και το επιχειρηματικό 
τους πλάνο.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος Επιτροπής Επιχειρηματικότη-
τας, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου, Λίτσα Παναγιωτοπούλου, υπογραμμίζει: 
«Μέσα από τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής Επιχειρηματικότη-
τας, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, στοχεύουμε στην ανάδειξη της 
δυναμικής του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της χώρας και 
της αναπτυξιακής του προοπτικής. Μέσα από τη συνεργασία 
με την Αναπτυξιακή Τράπεζα μας δίνεται η δυνατότητα να δι-

αμορφώσουμε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος στο επίκεντρό του 
έχει τη κεφαλαιοποίηση αυτής της προοπτικής. Η δημιουργία 
ενός εξωστρεφούς περιβάλλοντος συνομιλητών προστιθέμενης 
επιχειρηματικής και επενδυτικής αξίας αποτελεί το εχέγγυο και 
την ισχυρή βάση αυτής της συνεργασίας».
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας, είναι ο σχεδιασμός, ο 
προγραμματισμός και η υλοποίηση των συνεργειών μεταξύ 
του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB μέσα από δράσεις 
ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, κυρίως 
μέσω της εξωστρέφειας.
Η συνεργασία θα επιδιώξει συμπράξεις για την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, μεταφοράς τεχνο-
λογίας, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
Θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πλατφόρμες δικτύωσης με 
διεθνή οικοσυστήματα και τη δικτύωση επιχειρήσεων με θερ-
μοκοιτίδες και επενδυτικούς κύκλους στις ΗΠΑ.
Θα διερευνηθούν και θα προγραμματιστούν διοργανώσεις 
επιχειρηματικών αποστολών από και προς ΗΠΑ καθώς και 
προγράμματα επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων 
(reskilling & upskilling) για την αποτελεσματικότερη στελέχωση 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σε 22.607 ανήλθαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λει-
τουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας 
το γ’ τρίμηνο εφέτος, παρουσιάζοντας μείωση 0,2% σε σχέση με το 
γ’ τρίμηνο του 2021 που είχαν ανέλθει σε 22.642 και μείωση 10,8% 
σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2022 που είχαν ανέλθει σε 25.341, 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την τρίμηνη δημογραφία των ελληνικών επιχειρήσε-
ων από την ΕΛΣΤΑΤ, για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με 
τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους 
αναφοράς 2019, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών 
νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Απο-
θήκευση» (156,7%) και στον τομέα «Ενημέρωση και Επικοινωνία» 
(27%). Ενώ, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα 
«Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλι-
ματισμού» (47,3%) και στον τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, 

Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών» (8,7%).
Παράλληλα, στο γ’ τρίμηνο εφέτος δεν καταγράφηκαν πτωχεύ-
σεις επιχειρήσεων, ενώ στο γ  ́τρίμηνο του 2021 τα στοιχεία για τις 
πτωχεύσεις επιχειρήσεων δεν δημοσιεύονται για λόγους στατιστικής 
εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των 
επιχειρήσεων.
Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε 
το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά Μεγάλη 
Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:
-Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.157 εγγρα-
φές σε σύνολο 5.872.
-Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.221 εγ-
γραφές σε σύνολο 4.899.
-Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότη-
τες», με 1.695 εγγραφές σε σύνολο 9.398.
-Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 583 

εγγραφές σε σύνολο 2.438.
Τέλος, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημει-
ώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά 
κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:
-Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 3.144 
εγγραφές σε σύνολο 15.654.
-Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής 
Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 491 εγγραφές σε σύνολο 
2.444.
-Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 
120 εγγραφές σε σύνολο 370.
-Λοιπές Νομικές Μορφές: «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών», με 627 εγγραφές σε 
σύνολο 4.139.

ΣΕΙΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΑΕ
Τι υπογράμμισε ο Γ. Τσακίρης με αφορμή την πρώτη επένδυση στην startup Blueground
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Με ένα άρθρο του στην εφημερίδα Ναυτεμπορική ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέ-
φεια, Κώστας Φραγκογιάννης, αναδεικνύει τα επιτεύγματα της 
οικονομικής διπλωματίας χάρη στην «επιλογή της κυβέρνησης 
να επανδρώσει και να δημιουργήσει στο υπουργείο Εξωτερι-
κών την οικονομική διπλωματία» με «μια μεταρρύθμιση που 
στρατηγικό στόχο έχει την εξωστρέφεια, χωρίς να μπαίνουν σε 
δεύτερη μοίρα οι παραδοσιακές πολυμερείς διεθνείς οικονομι-
κές σχέσεις της χώρας. Ελλάδα πλέον «means business» στην 
διεθνή κοινότητα», σημειώνει, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Εστιάζοντας αρχικά στην πρόσφατη πολυήμερη επίσκεψη 
εργασίας στο Σαν Φρανσίσκο και την Silicon Valley, τονίζει το 
κλίμα αποδοχής που εισέπραξε η ελληνική αντιπροσωπεία στις 
20 και πλέον συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί. «Τα 
στελέχη των επιχειρήσεων της Google, της Microsoft και της 
Apple, αλλά και όλων των επενδυτικών χρηματοδοτικών ορ-
γανισμών, μας αναγνώρισαν ως αξιόπιστους συνομιλητές που 
έχουν γνώση ότι η χώρα αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό 
προορισμό», εξηγεί επισημαίνοντας ότι «αυτό αποτελεί ένα με-
γάλο ατού για την διεκδίκηση νέων επενδύσεων».
«Η ανοδική πορεία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων τα τε-

λευταία τρεισήμισι χρόνια είναι η διαβεβαίωση για τη δουλειά 
που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα στην Οικονομική Διπλωματία», 
υπογραμμίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών και προσθέτει: «Το 
2021 υπήρξε έτος ορόσημο, καθώς καταγράφηκε μια από 
τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις κατά 
72,3%. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι (καθαρές) εισ-
ροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ανήλθαν στα 4,8 δισ. ευρώ, 
τη μεγαλύτερη εισροή ΑΞΕ από το 2002. Για το πρώτο εξάμηνο 
του 2022, οι (ακαθάριστες) ΑΞΕ ανήλθαν σε 4,3 δισ. ευρώ, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 86% των ξένων επενδύσεων του 2021, 
συνολικά. Και μόνο στο κομμάτι των στρατηγικών επενδύσε-
ων έχουμε εγκρίνει επιχειρηματικά σχέδια πάνω από 8,5 δισ. 
ευρώ και υπάρχουν άλλα 6 δισ. στο pipeline για να εγκριθούν. 
Η συνεισφορά των επενδύσεων αυτών στην αγορά εργασίας, 
υπολογίζεται σε περίπου 4.500 θέσεις».
Σύμφωνα με τον κ. Φραγκογιάννη, «η τρέχουσα επενδυτική 
δραστηριότητα, οι αποτιμήσεις, που σε ορισμένες περιπτώ-
σεις ξεπερνούν τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες, και η παρουσία 
μεγάλων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά, όλα δείχνουν ένα 
πράγμα: ότι οι ξένοι επενδυτές βλέπουν στην Ελλάδα μια μακρο-
πρόθεσμη ικανότητα δημιουργίας σημαντικών κεφαλαιακών 

κερδών». Στο πλαίσιο αυτό εκφράζει την αισιοδοξία του «ότι 
οι ρυθμοί αυτοί θα συνεχιστούν και το 2023, με νέες επενδύσεις 
στην ενέργεια, τις βιοεπιστήμες, την ανάπτυξη ψηφιακών κόμ-
βων, την εφοδιαστική αλυσίδα».
Αναφερόμενος ειδικότερα στην επιλογή της κυβέρνησης να 
επανδρώσει και να δημιουργήσει στο υπουργείο Εξωτερικών 
την οικονομική διπλωματία τονίζει ότι «ειδικότερα στον τομέα 
της ενέργειας, η χώρα μας μετατρέπεται σταδιακά σε ενεργει-
ακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά το φυσικό 
αέριο ο Διαδριατικός Αγωγός ΤΑΡ, ο Διασυνδετήριος Αγωγός 
Ελλάδας - Βουλγαρίας IGB και η σχεδιαζόμενη Διασύνδεση 
Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας αποτελούν επενδύσεις που με 
δεδομένο τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας αναδεικνύουν τον 
στρατηγικό τους ρόλο αλλά και την αξία τους». Ενώ για τον το-
μέα της ηλεκτρικής ενέργειας επισημαίνει ότι «η χώρα μας έχει 
διαμορφώσει συμμαχίες στην Μέση Ανατολή με χώρες όπως η 
Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, με τις οποίες προωθούμε συμφωνίες μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

H γενική συνέλευση της ΕΑΒ ενέκρινε τον ισολογισμό του 2021, 
επισφραγίζοντας την πορεία ανάταξης της επιχείρησης καθώς 
ύστερα από πολλά χρόνια ζημιογόνων χρήσεων, η Ελληνική 
Αεροπορική Βιομηχανία καταγράφει καθαρά κέρδη μετά από 
φόρους 1,5 εκατ. ευρώ, όταν το 2020 η εταιρεία είχε ζημίες 
ύψους 18,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονο-
μικά στοιχεία της χρήσης 2021.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΑΒ, 
η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση όλων των βασικών οικονομι-
κών μεγεθών της και συγκεκριμένα:
- Ο Κύκλος Εργασιών της χρήσης 2021 διαμορφώθηκε στα 74,8 
εκατ. ευρώ έναντι 49,1 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας 
αύξηση 52,2%.
- Το Κόστος Πωληθέντων το 2021 ανήλθε στα 63,7 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,0%, έναντι 47,5 εκατ. ευρώ 
το 2020.
- Ως συνέπεια των ανωτέρω, το Μικτό Κέρδος της Εταιρείας 
πολλαπλασιάστηκε από τα 1,6 εκατ. ευρώ του 2020 στα 11,1 
εκατ. ευρώ μέσα στο 2021, παρουσιάζοντας μια σημαντικότατη 
αύξηση 595,9%.
Αισθητά βελτιωμένοι εμφανίζονται και οι Δείκτες Αποδοτικότη-
τας:
- Περιθώριο Μικτού Κέρδους 2021 14,8% συγκρινόμενο με το 
αντίστοιχο 3,3% του 2020.
- Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 2021 2,1% έναντι -37,7% το 
2020.
- ΕΒΙΤDA (Λειτουργικό Αποτέλεσμα Προ Φόρων, Αποσβέσεων 
και Χρηματοοικονομικών Εξόδων) 7,7 εκατ. ευρώ το 2021 ένα-
ντι -10,8 εκατ. ευρώ το 2020.

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία εκτιμά ότι μέχρι το 2026 θα 
έχει μεγεθύνει τον κύκλο εργασιών της κατά 90%, με συνεχώς 
αυξανόμενη κερδοφορία.
Ιδιαίτερη μνεία στην ανακοίνωση γίνεται στις προσλήψεις της 
τελευταίας διετίας με την εκτίμηση ότι το σύνολο του προσωπι-
κού της ΕΑΒ θα ξεπεράσει τα 1.900 μέσα στο 2022.
Παράλληλα στην ανακοίνωση καταγράφονται τα εν εξελίξει 
έργα που εκτελούνται στην ΕΑΒ την τελευταία διετία με προτε-
ραιότητα « στην υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνά-
μεων, και ιδιαίτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, με την παροχή 
υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών» .
Ειδικότερα η ΕΑΒ:
* Αναβαθμίζει, τηρώντας αυστηρά το χρονοδιάγραμμα του 
προγράμματος, 83 F-16 σε επίπεδο Viper και μέσα στο 2022 θα 
παραδώσει πέντε αεροσκάφη,
* Παραδίδει με συνέπεια τα δύσκολα για συντήρηση πυροσβε-
στικά αεροσκάφη στην Πολεμική Αεροπορία, ώστε να υπάρχει 
πλήρης κάλυψη της πυροσβεστικής περιόδου,
* Εκτελεί το πολύ δύσκολο πρόγραμμα της αναβάθμισης των 
αεροσκαφών αεροναυτικής επιτήρησης P-3 Orion,
* Εκτελεί με ταχείς ρυθμούς το πρόγραμμα συντήρησης των 
αεροσκαφών C-130,
* Εξάγει, ως υποκατασκευαστής της Lockheed Martin, το 30% 
των αεροσκαφών F-16 και C-130 για την παγκόσμια αγορά και 
με τον τρόπο αυτό συντελεί, ως εξαγωγική βιομηχανία, στην 
εισροή συναλλάγματος στη χώρα. Πρόσφατα, δε, υπόγραψε 
επέκταση αυτών των συμβάσεων κατά 190 εκατ. ευρώ,
* Αυξάνει τους ρυθμούς της εκπαιδευτικής της δραστηριότητας, 
εκτελώντας προγράμματα εκπαίδευσης εκατοντάδων εκατομ-

μυρίων ευρώ σε μαθητές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και το Μπαχρέιν. Επενδύει 20 εκατ. ευρώ σε νέες εγκαταστάσεις 
και δρομολογεί την ακαδημαϊκή και γεωγραφική επέκταση των 
εκπαιδευτικών της προγραμμάτων,
* Συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώ-
ρας και του εξωτερικού για την έρευνα και την ανάπτυξη εθνι-
κών προϊόντων, καθώς και για την προώθηση της τεχνολογίας 
στην Ελλάδα,
* Αναπτύσσει Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα (UAV), τα 
οποία στη συνέχεια θα κατασκευάζει και θα διαθέτει στη διεθνή 
αγορά,
* Εισέρχεται στον χώρο του Διαστήματος, ξεκινώντας με τη 
συναρμολόγηση και στη συνέχεια με την κατασκευή μικροδο-
ρυφόρων.
Η ΕΑΒ έχει συνολικό ανεκτέλεστο που φθάνει στα 840 εκατ. 
ευρώ, με προοπτική να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Με τις προ-
οπτικές που δημιουργούν τα παραπάνω δεδομένα, η εταιρεία 
δεν προσφέρει μόνο στην Ασφάλεια και την ‘Αμυνα της Ελλάδος 
αλλά και στην Εθνική Οικονομία, τονίζεται στη σχετική ανακοί-
νωση.
«Το θετικό αποτέλεσμα μετά από φόρους αποτελεί ένα σημαντι-
κό ορόσημο στην πορεία της ΕΑΒ και αποδεικνύει τη δυναμική 
και τις δυνατότητες της εταιρείας. Είναι προϊόν σκληρής και επί-
πονης προσπάθειας όλων των εργαζομένων στην ΕΑΒ, με την 
καθοδήγηση της διοίκησης, και δικαιώνει την αποφασιστικότη-
τα όλων για το όραμα της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας», 
δήλωσε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ Δημήτριος 
Παπακώστας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8,5 ΔΙΣ  ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 
ΚΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ 6 ΔΙΣ
Κ. Φραγκογιάννης: Ελλάδα πλέον «means business» στην διεθνή κοινότητα 

ΕΑβ: ΘΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟ 2021 ΜΕ ΚΕΡΔΗ 1,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ  
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Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την πρόληψη και αποκατά-
σταση φυσικών καταστροφών και την διαχείριση των υδάτινων 
πόρων θα είναι τα πρώτα… «κουβάρια» που θα επιχειρήσει να 
ξετυλίξει ο μηχανισμός για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που 
εισάγει για πρώτη φορά το υπουργείο Εσωτερικών μέσω νομο-
σχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.
Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός 
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι ο μηχανισμός αυτός 
θα αντιμετωπίσει το βασικό και διαχρονικό ζήτημα στο θέμα της 
κατανομής αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα 
διοίκησης (κεντρικό κράτος, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Αυτο-
διοίκηση), που είναι το «ποιος κάνει τι».
«Δεν λύνεται αυτό το ζήτημα επί σειρά ετών διότι είναι εξαι-
ρετικά σύνθετο και περίπλοκο με νομικές, οργανωτικές και 
οικονομικές πτυχές, οι οποίες ποτέ δεν ενσωματώθηκαν σε μια 
δομή. Δεν υπάρχει ο μηχανισμός να πει για κάθε μεταφορά 
αρμοδιοτήτων πόσο προσωπικό και πόσοι πόροι απαιτούνται 
και πόσο επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό», σημείωσε ο 
κ. Βορίδης, ο οποίος πρόσθεσε ότι «αφού οι κρατικές αρμοδιό-
τητες είναι 20.000, τότε μιλάμε για έναν νομικό, οργανωτικό και 
οικονομικό εφιάλτη».
Μέχρι τώρα ανάλογα εγχειρήματα επιχειρούνται να λυθούν 
με πολιτικές συζητήσεις, ωστόσο έχουν πενιχρά αποτελέσματα 

λόγω της περιπλοκότητας του ζητήματος, είπε ο υπουργός, 
αναφέροντας ενδεικτικά τον τομέα της διαχείρισης υδάτων, 
όπου υπάρχουν 240.000 αδειοδοτημένες και πάνω από 
700.000 μη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις.
Αναφερόμενος στην μεθοδολογία που εισάγεται για το ξεκα-
θάρισμα και την αναδιανομή των αρμοδιοτήτων, ο κ. Βορίδης 
είπε ότι με βάση διεθνή πρότυπα, ομαδοποιούνται οι δημόσιες 
πολιτικές σε 10 λειτουργικές περιοχές, οι οποίες υποδιαιρούνται 
σε 41 λειτουργικούς τομείς.
Οι Λειτουργικές Περιοχές είναι οι εξής: 1. Κοινωνική Πολιτική, 
Απασχόληση και Δημόσια Υγεία, 2. Παιδεία, Πολιτισμός και 
Αθλητισμός, 3. Περιβάλλον, Χωροταξία και Πολεοδομία, 4. 
Υποδομές και Μεταφορές, 5. Αγροτική Ανάπτυξη, 6. Μεταποί-
ηση, Εμπόριο, Τουρισμός, 7. Δημοτική Αστυνομία και Πολιτική 
Προστασία, 8. Προγραμματισμός, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
και Εξυπηρέτηση του Πολίτη, 9. Οικονομική Διαχείριση και 
Προμήθειες και 10. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Δι-
οικητικές Λειτουργίες.
Η κατάτμηση των αρμοδιοτήτων σε λειτουργικές περιοχές και 
τομείς θα γίνεται μέσω ενός λογισμικού, το οποίο θα εντοπίζει τα 
σημεία στα οποία πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις ξεκαθαρίσμα-
τος, αποσαφήνισης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Με βάση αυ-
τές τις διαπιστώσεις, θα συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο Πολυ-

επίπεδης Διακυβέρνησης, υπό τον Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού 
του υπουργείου Εσωτερικών και θα εισηγείται στον υπουργό 
Εσωτερικών για θέματα ανακατανομής και μεταφοράς αρμο-
διοτήτων. Ο τελευταίος, εφόσον την αποδεχτεί, την καταθέτει 
προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, που σημαίνει ότι η 
νομοθετική πρωτοβουλία που θα εξελιχθεί εν συνεχεία θα είναι 
δεσμευτική για το σύνολο της κυβέρνησης.
Ο μηχανισμός αυτός θα εκπονεί ετήσια σχέδια δράσης, για τα 
οποία θα καταθέτει απολογισμό. Τα πρώτα σχέδια δράσης, 
όπως ανέφερε ο κ. Βορίδης θα σχετίζονται με την αναδιανομή 
αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με τις φυσικές καταστροφές και 
με την διαχείριση υδάτων. Θα ακολουθήσει η μεταφορά αρμο-
διοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες. 
Από αυτή τη διαδικασία θα περνά κάθε νομοσχέδιο που θα ει-
σάγει μια νέα αρμοδιότητα με αυξημένη πολυπλοκότητα που θα 
εμπλέκονται πολλοί φορείς.
Το νομοσχέδιο θα είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της 
Ανοιχτής Διακυβέρνησης (opengov.gr) έως τις 7 Δεκεμβρίου. 
Επιδίωξη του υπουργείου είναι να έχει εισαχθεί στη Βουλή και 
να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση στις επιτροπές την τελευταία 
εβδομάδα πριν το κλείσιμο του κοινοβουλίου για τις γιορτές.

Όλες οι περιοχές του κόσμου γνώρισαν ακραία μετεωρολογικά 
φαινόμενα που συνδέονται με το νερό τον περασμένο χρόνο και 
δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στο πο-
λύτιμο υγρό στοιχείο, προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη.
Τεράστιες ζώνες του πλανήτη κατέγραψαν περισσότερες περι-
όδους ξηρασίας από το κανονικό κατά την διάρκεια του 2021 
υπό την επήρεια της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου 
La Nina, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας 
(WMO) στην πρώτη του ετήσια έκθεση για την κατάσταση των 
παγκόσμιων υδάτινων πόρων, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Οργανισμός συνέταξε την έκθεση για να συμβάλει στην αξιο-
λόγηση των επιπτώσεων των κλιματικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών αλλαγών στους υδάτινους πόρους της Γης.
Ο ετήσιος απολογισμός έχει ως αντικείμενο την παρακολούθη-
ση και την διαχείριση των περιορισμένων παγκόσμιων πόρων 
γλυκού νερού οι οποίοι θα πρέπει να ανταποκριθούν σε μια 
αυξανόμενη ζήτηση.
«Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γίνονται συχνά αντιληπτές 
μέσω του νερού, είτε πρόκειται για εντονότερες και συχνότερες 
περιόδους ξηρασίας, ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, άτακτες 
εποχικές βροχοπτώσεις, την τήξη των πάγων, φαινόμενα που 
επηρεάζουν αλυσιδωτά τις οικονομίες, τα οικοσυστήματα και 
όλες τις πλευρές της καθημερινής ζωής».

Ωστόσο, η εποπτεία μας για τις αλλαγές στην κατανομή, την 
ποσότητα και την ποιότητα των υδάτινων πόρων είναι ανεπαρ-
κής», δηλώνει ο γενικός γραμματέας του WMO Πέτερι Τάαλας. 
Ακραία φαινόμενα 
Σήμερα, 3.6 δισεκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέ-
τωποι με ανεπαρκή πρόσβαση στο νερό τουλάχιστον για έναν 
μήνα ετησίως.
Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί στα τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια 
μέχρι το 2050, σύμφωνα με την έκθεση, που υπενθυμίζει επίσης 
ότι ανάμεσα στο 2001 και το 2018, το 74% του συνόλου των 
φυσικών καταστροφών συνδεόταν με το νερό.
«Το 2021, όλες οι περιοχές γνώρισαν ακραία υδρολογικά φαι-
νόμενα υπό την μορφή πλημμυρών και ξηρασιών, που είχαν 
σημαντικές επιπτώσεις στις κοινότητες και προκάλεσαν μεγάλο 
αριθμό θανάτων», αναφέρεται στην έκθεση.
Με βάση την μέση υδρολογική κατάσταση των τελευταίων 30 
ετών, εκτεταμένες περιοχές του πλανήτη κατέγραψαν μεγαλύ-
τερες ξηρασίες από το κανονικό το 2021. Είναι η περίπτωση του 
Ρίο ντε λα Πλάτα, στην Νότια Αμερική, που γνωρίζει μόνιμη 
ξηρασία από το 2019, το νότιο και το νοτιοανατολικό τμήμα της 
Αμαζονίας και οι κοιλάδες της Βόρειας Αμερικής, κυρίως των 
ποταμών Κολοράντο, Μιζούρι και Μισισίπι.
Στην Αφρική, τα αποθέματα ποταμών όπως ο Νίγηρας, ο Βόλτα, 

ο Νείλος και ο Κόνγκο ήταν κατώτερα του μέσου όρου το 2021. 
Το ίδιο ισχύει σε ορισμένες ζώνες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της 
δυτικής Σιβηρίας και της κεντρικής Ασίας.
Η Αιθιοπία, η Κένυα και η Σομαλία γνωρίζουν σφοδρή ξηρασία 
έπειτα από πολλά συνεχή χρόνια μειωμένων σε σχέση με τον 
μέσο όρο βροχοπτώσεων.
Αντίθετα, σοβαρές πλημμύρες προκάλεσαν μεγάλο αριθμό θυ-
μάτων, κυρίως στην Κίνα στην επαρχία της Χενάν, στην βόρεια 
Ινδία, στην δυτική Ευρώπη και στις χώρες που πλήττονται από 
τροπικούς κυκλώνες, όπως η Μοζαμβίκη, οι Φιλιππίνες και η 
Ινδονησία. 
Παγωμένοι πόροι 
Στην έκθεση υπενθυμίζεται ότι η κρυόσφαιρα - παγετώνες, κά-
λυμμα πάγου και permafrost (μονίμως παγωμένο υπέδαφος) 
- συνιστούν το μεγαλύτερο φυσικό ρεζερβουάρ γλυκού νερού 
στην Γη.
Περί το 1,9 δισεκατομμύριο άτομα ζουν σε ζώνες που τροφοδο-
τούνται από τους παγετώνες και την τήξη των πάγων.
Κατά συνέπεια, οι εξελίξεις στην κρυόσφαιρα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην διατροφική ασφάλεια, την ανθρώπινη υγεία, τα 
οικοσυστήματα και την ανάπτυξη του ανθρώπου.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η τήξη 
των παγετώνων συνεχίσθηκε και επιταχύνθηκε στο 2021.

ΥΠΕΣ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΗΕ: ΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
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Το βλέμμα της στο μέλλον ρίχνει η Περιφέρεια Αττικής, σε ό,τι 
αφορά την κυκλική οικονομία και ειδικότερα τη διαχείριση 
των αστικών αποβλήτων. Σε εκδήλωση που πραγματοποίη-
σε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και σε συνεργασία 
με τον ΕΔΣΝΑ, αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν τόσο οι προ-
κλήσεις, όσο και οι ελληνικές και ευρωπαϊκές εφαρμογές του 
συστήματος «Πληρώνω όπως πετάω».
Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το «Πληρώνω όπως Πετάω» 
αφορά ένα διαφορετικό σύστημα χρέωσης των δημοτικών 
τελών στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, 
το οποίο και θα αποτελεί οικονομικό κίνητρο στα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων 
τους και την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Οι δήμοι μπορούν 
να διαμορφώνουν τα δημοτικά τέλη, ανάλογα με την ποσό-
τητα των αποβλήτων που παράγει ο κάθε δημότης και όχι 
βάσει των τετραγωνικών του ακινήτου τους. Πρόκειται για 
μια πολιτική κυκλικής οικονομίας, που χρεώνει τους κατανα-
λωτές για την ποσότητα των σκουπιδιών που πετούν και απο-
τελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για τη μείωση 
των απορριμμάτων, τον έλεγχο του κόστους διάθεσης των 
απορριμμάτων και την παροχή κινήτρων στους κατοίκους 
να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης και κομπο-
στοποίησης.
Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των διαφόρων φορέ-
ων, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, είχαν την ευκαιρία να ανα-
λύσουν και να συζήτησαν όλες τις παραμέτρους, τις σκέψεις 
και τους προβληματισμούς γύρω από τη συλλογή των απο-
βλήτων και τις δυνατότητες που αναπτύσσει το συγκεκριμένο 
σύστημα. Ανάμεσά τους και ο διευθύνων σύμβουλος της 
Ένωσης Πόλεων και Περιφερειών της Ευρώπης για την Ανα-
κύκλωση Φρανσέσκο Λέμπο.
Στον χαιρετισμό του στην αρχή της εκδήλωσης, ο γενικός 
γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ 
Μανώλης Γραφάκος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι 
η υλοποίηση του «Πληρώνω όπως πετάω» θα αποτελέσει 
τη θρυαλλίδα για ν’ αλλάξει συνήθειες ο Έλληνας πολίτης. Γι’ 
αυτό θεσμοθετήσαμε, ώστε οι δήμαρχοι να μπορούν να το 
κάνουν και μπορούν αυτή τη στιγμή να το κάνουν. Χαρήκαμε 
για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από 70 δήμους απ’ όλη 
τη χώρα. Θέλω να συγχαρώ τον περιφερειάρχη Αττικής που 
ανοίγει αυτό το θέμα, γιατί αυτό θ’ αλλάξει τον τρόπο σκέψης 
του πολίτη και τον τρόπο με τον οποίο η καθημερινότητά του 
θα τροποποιηθεί σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων. 
Είναι απαραίτητο εργαλείο για να βοηθήσει στη διαλογή στην 
πηγή. Το Υπουργείο είναι ιδιαίτερα χαρούμενο και καλούμε κι 
άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων να κάνουν αντίστοιχες 
εκδηλώσεις».

Και ο κ. Γραφάκος κατέληξε λέγοντας: «Είμαστε εδώ για να 
στηρίξουμε κάθε τέτοια προσπάθεια, γιατί ως κυβέρνηση 
έχουμε κάνει τα απαραίτητα σε ό,τι αφορά στο θεσμικό πλαί-
σιο και τη διαχείριση όλης της διαδικασίας».
Στην αρχή της ομιλίας του ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης ανέφερε: «Η σημερινή εκδήλωση είναι πολύ ση-
μαντική για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αποτελεί την πρώτη 
εκδήλωση στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας και 
του ΕΔΣΝΑ με την Ένωση Πόλεων και Περιφερειών της Ευ-
ρώπης για την ανακύκλωση και την αειφόρο διαχείριση πό-
ρων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο έγκυρο ευρωπαϊκό 
δίκτυο δήμων, περιφερειών, φορέων διαχείρισης, επιστη-
μονικών φορέων, οργανισμών και εταιρειών ανακύκλωσης 
με περισσότερα από 150 μέλη σε 25 χώρες της Ευρώπης και 
συνεργάζεται στενά με την ΕΕ για την παραγωγή και προετοι-
μασία του θεσμικού πλαισίου για τα ζητήματα της κυκλικής 
οικονομίας.
Δεύτερον, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα που στο 
άμεσο μέλλον θα κληθούμε όλοι να υλοποιήσουμε και επο-
μένως θεωρώ αναγκαίο να προετοιμαστούμε κατάλληλα και 
να διαμορφώσουμε τους όρους για την επιτυχή εφαρμογή 
συστημάτων «Πληρώνω όσο πετάω» ή «Κερδίζω όσο ανα-
κυκλώνω». Πρέπει δηλαδή, με το βλέμμα στραμμένο στην 
επόμενη ημέρα της ανακύκλωσης στην Αττική, για την οποία 
εργαζόμαστε αδιάκοπα από την πρώτη ημέρα της εκλογής 
της νέας διοίκησης της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ, να συ-
ζητήσουμε σε βάθος το θέμα των κινήτρων και της αλλαγής 
της συμπεριφοράς των πολιτών και το ρόλο που θα έχουν σε 
αυτή την κατεύθυνση τα συγκεκριμένα συστήματα».
Στη συνέχεια ο περιφερειάρχης ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Υλοποιούμε ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με τεράστια έμφαση στην 
ανακύκλωση, αλλά και την επικοινωνία. Κομβικό στοιχείο 
κάθε ολοκληρωμένης προσπάθειας είναι η δημιουργία του 
καμβά των υποδομών ανακύκλωσης σε δημοτικό και περι-
φερειακό επίπεδο, η διακριτή συλλογή και αξιοποίηση των 
βιοαποβλήτων και η δημιουργία πολλαπλών δυνατοτήτων 
ανακύκλωσης για τους πολίτες, με τη χρήση των πλέον εξε-
λιγμένων τεχνικών και εξοπλισμού.
Εμείς δουλέψαμε και δουλεύουμε εντατικά σε όλη την κλίμα-
κα των παραπάνω ζητημάτων. Δρομολογήσαμε έγκαιρα τον 
διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης με 
προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και ήδη 
πάνω από 30 δήμοι έχουν υποδεχθεί και τοποθετήσει τον 
αντίστοιχο εξοπλισμό. Αναμένουμε πάνω από 200.000 τό-
νους πρόσθετη ανακύκλωση, λόγω του εξοπλισμού που θα 
τοποθετηθεί εντός του 2023.

Έχουμε σε εξέλιξη διαγωνισμούς που στο σύνολο τους αγ-
γίζουν τα 800 εκ. ευρώ για τρεις νέες μονάδες επεξεργασίας 
στερεών αποβλήτων για να μειώσουμε δραστικά την ταφή.
Κι ενώ ακόμα αναμένουμε την εξέλιξη της δικαστικής επιπλο-
κής στο Γραμματικό και την τελική απόφαση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσουμε 
άμεσα στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
δεύτερη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη μονάδα 
του Πειραιά και στην πρόκληση υποβολής δεσμευτικών προ-
σφορών. Επιπλέον, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι αναζητήσεις 
κατάλληλων χώρων στη Νοτιοανατολική Αττική και τον Βό-
ρειο Τομέα Αθηνών, ενώ αναμένουμε και τις προτάσεις για 
τον Κεντρικό Τομέα, πριν προχωρήσουμε στην υλοποίηση 
των σχετικών έργων.
Προετοιμάζουμε δίκτυο δέκα μονάδων επεξεργασίας ορ-
γανικών αποβλήτων με δυναμικότητα άνω των 130.000 
τόνων και προϋπολογισμό της τάξης των 80 εκ. ευρώ. Οι 
τρεις μεγαλύτερες από αυτές (Κορωπί, Λαύριο, Ραφήνα) θα 
εφαρμόζουν τεχνικές αναερόβιας επεξεργασίας με παραγω-
γή ενέργειας. Οι μικρότερες θα σχεδιαστούν με κριτήριο την 
απλότητα, την περιβαλλοντική προστασία και τη ευκολία 
λειτουργίας.
Προωθούμε την άμεση μείωση της ταφής, μέσω της γενικευ-
μένης ανακύκλωσης βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, που 
επιτυγχάνεται και με τη δωρεάν διανομή στους δήμους από 
τον ΕΔΣΝΑ 200 υπερσύγχρονων καφέ απορριμματοφόρων 
για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, καθώς και 35.000 
καφέ κάδων, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ευρω-
παϊκά προγράμματα».
Στο σημείο αυτό ο κ. Πατούλης τόνισε: «Με την καινοτόμο 
δράση των Κινητών Πράσινων Σημείων, για πρώτη φορά η 
ανακύκλωση πάει εκεί που είναι ο κάθε πολίτης, αντί να πε-
ριμένουμε τον πολίτη να πάει εκεί που γίνεται η ανακύκλωση. 
Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω προωθήσαμε την υλοποί-
ηση ενός νέου επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου, σε 
εναρμόνιση με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και με το νέο 
Εθνικό Σχεδιασμό. Και έτσι καταφέραμε να είμαστε η πρώτη 
περιφέρεια της χώρας που πήρε έγκριση από το ΥΠΕΝ για το 
Περιφερειακό Σχέδιο, ενώ είμαστε και η μόνη περιφέρεια που 
έχει εγκρίνει και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων του ΠΕΣΔΑ. Με όλα τα παραπάνω, δημιουργούμε 
για πρώτη φορά έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό καμβά 
ανακύκλωσης, που καλύπτει το σύνολο της Αττικής, με μηδε-
νικό κόστος για τους δήμους και τους πολίτες».

Συνέχεια στη σελ 18

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τι ειπώθηκε σε εκδήλωση για το σύστημα «Πληρώνω όπως πετάω», με τη συμμετοχή των δήμων 
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Σημαντική διάκριση απέσπασε η Περιφέρεια Κρήτης για την επιτυ-
χή της δράση στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, με τη βράβευ-
σή της κατά την ολοκλήρωση του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου 
CIRCLE THE MED-THE MEDITERRANEAN FORUM, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ζάππειο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το βραβείο παρέλαβε ο Γιώργος Αλεξάκης, εντεταλμένος περιφε-
ρειακός σύμβουλος Κρήτης επί Ευρωπαϊκών-Διεθνών Θεμάτων 

και αντιπρόεδρος CPMR για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Όπως δήλωσε ο κ. Αλεξάκης, «η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί την 
πρωτοπόρα ελληνική περιφέρεια που εγκαινίασε δράσεις και έργα 
για την Κυκλική Οικονομία τα τελευταία χρόνια, ενεργοποιώντας 
τους τοπικούς φορείς και επαγγελματικούς κλάδους της Κρήτης. 
Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί το περιφερειακό της χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα, έχοντας παράλληλα εξειδικεύσει σχετικές επενδυ-

τικές προτεραιότητες στην επικαιροποιημένη της Περιφερειακή 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Επιπλέον αξιοποιεί δεκάδες 
διαπεριφερειακές συνεργασίες μέσα από ευρωπαϊκά ανταγω-
νιστικά προγράμματα για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και 
την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από όλη την Ευρώπη».

Η σουηδική πόλη Skellefteå έλαβε το Βραβείο Προσβάσιμης 
Πόλης 2023 σε αναγνώριση των μακροχρόνιων προσπαθειών 
της και της καινοτομικής προσέγγισής της με στόχο καλύτερη προ-
σβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. 
Η προσβασιμότητα περιλαμβάνεται σε όλα τα σχέδια του 
Skellefteå, διασφαλίζοντας ότι οι δημόσιοι χώροι, όπως οι 
παιδικές χαρές και οι δρόμοι, είναι εξοπλισμένοι με πινακίδες αφής 
και θερμαινόμενο έδαφος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το χιόνι και ο 
πάγος δεν αποτελούν εμπόδιο. Το κεντρικό πάρκο της πόλης και η 
γειτονική παραποτάμια περιοχή διαθέτουν διαδρομές και χάρτες 
αφής, καθίσματα και εξωτερικό ανελκυστήρα. Μια υπηρεσία SMS 
για τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τυχόν έργα στους δρόμους και τα πιθανά εμπόδια σε 
ολόκληρη την πόλη. Τα δημόσια λεωφορεία είναι επίσης πλήρως 
προσβάσιμα χάρη στα χαμηλωμένα δάπεδα, τις ράμπες, τις οθό-
νες κειμένου και τις ακουστικές αναγγελίες. Η πόλη Skellefteå 
μαθαίνει επίσης στους νέους με νοητική υστέρηση, πώς να χρη-
σιμοποιούν την τεχνολογία και να εργάζονται για να μπορούν να 
ζήσουν ανεξάρτητα ως ενήλικες.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν από την αντιπρόεδρο για τις Αξίες και 
τη Διαφάνεια, κ. Βιέρα Γιούροβα, και την επίτροπο Ισότητας κ. 
Χέλενα Ντάλι, στη διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων 
με Αναπηρία του 2022, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή από κοινού με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Ανα-
πηρία.
Η ισπανική πόλη Κόρδοβα και η πρωτεύουσα της Σλοβενίας Λιου-
μπλιάνα έλαβαν το δεύτερο και τρίτο βραβείο. Τρεις άλλες πόλεις 
έτυχαν ειδικής μνείας για τις προσπάθειές τους να γίνουν πιο προ-
σβάσιμες: Αμβούργο (Γερμανία), για το δομημένο περιβάλλον 
του· Γκρενόμπλ (Γαλλία), για το δίκτυο μεταφορών της· και Μέρι-
δα (Ισπανία), για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.
Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για την πλή-
ρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς 
της ζωής σε ισότιμη βάση με τον υπόλοιπο κόσμο. Περίπου 87 
εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Το 
Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης εγκαινιάστηκε το 2010 και αποτελεί 
μία από τις δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για τα δικαιώ-

ματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 για την οικοδόμηση 
μιας Ένωσης χωρίς φραγμούς. Το βραβείο αυτό επιβραβεύει τις 
ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές και 
καταβάλλουν προσπάθειες για την εξασφάλιση ισότιμης πρό-
σβασης στη στέγαση, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών και άλλες υπηρεσίες για τα άτομα 
με αναπηρία και τους ηλικιωμένους πολίτες.
Από τους 43 υποψηφίους για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 
2023, 22 πόλεις προεπιλέχθηκαν από εθνικούς εμπειρογνώμονες. 
Μια ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή προτίμησε έξι πόλεις, στις οποίες 
το Skellefteå (Σουηδία) επελέγη ως η φετινή νικήτρια πόλη.
Οι νικητές των προηγούμενων βραβείων: 2022, πόλη Λουξεμ-
βούργου (Λουξεμβούργο)· 2021, Jönköping (Σουηδία)· 2020, 
Βαρσοβία (Πολωνία)· 2019, Breda (Κάτω Χώρες)· 2018, Λυών 
(Γαλλία)· 2017, Τσέστερ (Ηνωμένο Βασίλειο)· 2016, Μιλάνο 
(Ιταλία)· 2015, Μπορός (Σουηδία)· 2014, Γκέτεμποργκ (Σουηδία)· 
2013, Βερολίνο (Γερμανία)· 2012, Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)· 
2011, Άβιλα (Ισπανία).

βΡΑβΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΕ: ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ βΡΑβΕΙΟΥ ΠΡΟΣβΑΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ 2023

Συνέχεια από σελ 17

Είπε ακόμη πως το 2023 θα βραβευτούν οι δήμοι-πρωταθλη-
τές της ανακύκλωσης και αναφέρθηκε στις διάφορες δράσεις 
και καμπάνιες που κάνει η Περιφέρεια πάνω στο ζήτημα αυτό, 
με αποδέκτη τους πολίτες. Και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης που ακολουθούμε, είναι σαφές 
ότι η εφαρμογή αυτών των συστημάτων θα παίξει σημαντικό 
ρόλο ως προς την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών 
στόχων. Χωρίς τη δημιουργία του ολοκληρωμένου περιφε-
ρειακού δικτύου υποδομών ανακύκλωσης, δεν μπορείς να 
ζητήσεις από τους πολίτες να ενταχθούν σε ανταποδοτικό 
σύστημα τιμολόγησης, που θα επιβραβεύει την ανακύκλωση. 
Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πο-
λίτες θα έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πολλαπλές 
δυνατότητες ανακύκλωσης. Χωρίς τη διακριτή συλλογή και 
αξιοποίηση των βιοαποβλήτων, του σημαντικότερου κλά-
σματος των απορριμμάτων, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
οικονομικά εργαλεία ενίσχυσης της στροφής προς την κυκλι-
κή οικονομία».
Στο τέλος κατέληξε λέγοντας: «Είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα 

βγούμε όλοι πιο ενημερωμένοι και καλύτερα προετοιμασμέ-
νοι για τα επόμενα βήματα. Από τη μεριά της Περιφέρειας 
Αττικής, αλλά και του ΕΔΣΝΑ, θέλω να σας διαβεβαιώσω 
ότι θα σταθούμε αρωγοί στις προσπάθειες των δήμων να 
υλοποιήσουν τέτοιες εφαρμογές με πολλούς και διάφορους 
τρόπους. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο θα είναι για κάποιους 
δήμους και είμαστε εδώ για να δρομολογήσουμε εφαρμογές 
που θα είναι δίκαιες, αποτελεσματικές και κυρίως ρεαλιστικές 
όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Όπως κάναμε και κάνουμε στα ζητήματα του 
εξοπλισμού της ανακύκλωσης, όπως κάναμε και κάνουμε στα 
ζητήματα των βιοαποβλήτων, θα είμαστε πρωτοπόροι και θα 
ανοίξουμε νέους δρόμους για όλους μας και στο πεδίο των 
οικονομικών εργαλείων της ανακύκλωσης. Γιατί σε τελική 
ανάλυση, η στροφή της Αττικής προς την κυκλική οικονομία 
είτε θα γίνει υπόθεση όλων μας, δήμων και πολιτών, είτε θα 
παραμείνει ευχολόγιο».
Από τη δική του μεριά, ο πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλο-
ντος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστα-
σίου, ανέπτυξε τις παραμέτρους που κάνουν επιτακτική την 
ανάγκη υιοθέτησης τέτοιων συστημάτων κυκλικής οικονομί-

ας. «Έως το 2050 προβλέπεται να καταναλώνουμε υλικά όσο 
σχεδόν για τρεις πλανήτες», είπε χαρακτηριστικά και πάνω 
σε αυτό πρόσθεσε: «Η παγκόσμια κατανάλωση υλικών ανα-
μένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα 40 χρόνια, ενώ η ετήσια 
παραγωγή αποβλήτων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 70% 
έως το 2050».
Για την εμπειρία τους από την εφαρμογή ΠΟΠ στον δήμο 
τους μίλησαν ο αντιδήμαρχος Βριλησσίων Αλέξης Μαυρα-
γάνης και ο διευθυντής καθαριότητας και ανακύκλωσης Βά-
ρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Μιλτιάδης Καβράκος. Τις σκέψεις 
και προτάσεις για ΠΟΠ στην Αττική ανέλυσε η αντιδήμαρχος 
Περιστερίου Μαίρη Τσιώτα και τις δικές της σκέψεις για τη 
χρέωση της διαχείρισης απορριμμάτων ο δημοτικός σύμβου-
λος Χαλανδρίου Γεράσιμος Λυμπεράτος.
Βάσει προγράμματος, στο β΄ μέρος της εκδήλωσης είχαν 
προσκληθεί για να μιλήσουν μεταξύ άλλων οι δήμαρχοι 
Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, Περιστερίου Ανδρέ-
ας Παχατουρίδης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, Πειραιά Γιάννης Μώραλης, Ραφήνας-Πικερ-
μίου Ευάγγελος Μπουρνούς και Αγίων Αναργύρων-Καματε-
ρού Σταύρος Τσίρμπας.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τι ειπώθηκε σε εκδήλωση για το σύστημα «Πληρώνω όπως πετάω», με τη συμμετοχή των δήμων
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«Προχωράμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνία 
και την οικονομία» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας κατά την έναρξη επεξεργασίας του νομοσχεδίου 
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυπο-
σχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής 
Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επεί-
γουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενι-
σχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολο-
γικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» στην Επιτροπή Οικονομι-
κών Υποθέσεων.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε 
πως με αυτό το νομοσχέδιο «ενισχύουμε το διαθέσιμο εισό-
δημα των πολιτών. Στηρίζουμε κλάδους της οικονομίας που 
πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Αντιμετωπίζουμε με 
επάρκεια κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής ναυτιλίας. Απο-
ζημιώνουμε εργαζομένους. Εναρμονίζουμε το θεσμικό μας 
πλαίσιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενσωματώνοντας κοινοτικές 
Οδηγίες. Αναμορφώνουμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
υπηρεσιών, όπως η Κεντρική Μονάδα Κεντρικών Ενισχύσε-
ων. Στηρίζουμε την αγορά κατοικίας και την οικοδομή και 
προτείνουμε παρατείνοντας κίνητρα για την προσέλκυση 
επενδύσεων στην Ελλάδα».
Με αυτό το σχέδιο νόμου, είπε ο κ. Σταϊκούρας, ερχόμαστε να 
επιλύσουμε μια σειρά από φορολογικά θέματα που λήγουν 
στο τέλος της χρονιάς καθώς και μια σειρά από ζητήματα που 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε είτε γιατί έχουμε πλέον δικα-
στικές αποφάσεις ή έχουμε κλείσει ανοικτά μέτωπα που είχαμε 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο υπουργός απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης ότι 

το νομοσχέδιο διακρίνεται «από τακτοποιήσεις και μέτρα 
προεκλογικού χαρακτήρα» λέγοντας ότι «εγώ δεν βλέπω 
καμία τακτοποίηση, εκτός και εάν θεωρείται ότι δεν πρέπει 
να παρατείνουμε τον μειωμένο ΦΠΑ σε μια σειρά από είδη 
και θα τις καταψηφίσετε, ή εάν δεν θέλετε να πληρωθούν οι 
εργαζόμενοι στο ναυπηγείο του Σκαραμαγκά». Αντιθέτως, 
υποστήριξε ο υπουργός, «έχουμε παρεμβάσεις που ενισχύ-
ουν την κοινωνία». Δεν είναι προεκλογικές ρυθμίσεις και αυτό 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν φέρνουμε μέτρα με μει-
ώσεις μόνιμου χαρακτήρα, όπως του ΦΠΑ, γιατί η συμφωνία 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τα μέτρα να μην έχουν μόνιμο 
χαρακτήρα». Παράλληλα, παρατήρησε ότι «στο πρόγραμ-
μα της ΔΕΘ του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν οι μειώσεις του ΦΠΑ», 
συνεπώς, εκτίμησε σκωπτικά ότι «μάλλον αυτές τις μειώσεις 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τις ψηφίσει αφού δεν ήταν στο πακέτο σας».
Ο υπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως με τις διατάξεις του 
νομοσχεδίου δεν νομοθετούμε για πρώτη φορά μειώσεις 
αλλά παρατείνουμε μέχρι τέλος του 2024, για δύο ακόμη χρό-
νια, μια σειρά από μέτρα που έχουν υλοποιηθεί, που έχουν 
πετύχει και αναγνωστεί ως θετικά. Επίσης εντάσσονται στον 
χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ μια σειρά από κλάδους επ’ ωφελείας 
στην πραγματικότητα του συνόλου της κοινωνίας. Υλοποιού-
με μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τις επενδύσεις και εκροή 
πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 
χώρα μας. 
Κόκκινα δάνεια - πλειστηριασμοί 
Απαντώντας στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
σχετικά με το ιδιωτικό χρέος και τους πλειστηριασμούς ακινή-
των από κόκκινα δάνεια, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ «παρουσιάζει μια οβιδιακή μεταμόρφωση από αυτά 
που λέει σήμερα και από εκείνα που έκανε ως κυβέρνηση». 

Μας λέτε, είπε ο κ. Σταϊκούρας, να θεσμοθετήσουμε την υπο-
χρεωτικότητα από την πλευρά των πιστωτών στην αποδοχή 
των ρυθμίσεων που προτείνονται και μάλιστα, είναι ένας από 
τους τέσσερις πυλώνες σας. Γιατί όμως δεν το κάνατε το 2017, 
με το Ν. 4469/2017, αλλά τότε όμως αναγνωρίζατε πως δεν 
μπορεί να υπάρξει υποχρεωτικότητα. Μιλάτε για προστασία 
της πρώτης κατοικίας που την καταργήσατε οριζόντια το 
2019. Έρχεστε και μας λέτε για πλειστηριασμούς όταν εσείς 
τους θεσμοθετήσατε ως «καλούς για κοινωνικούς και πολι-
τικούς λόγους» με τον τότε υπουργό σας κ. Μάρδα ο οποίος 
μας έλεγε «πως κακώς τα στελέχη της ΝΔ νομοθετούσαν την 
προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. 
Εάν η ΝΔ είχε ξεκινήσει τους πλειστηριασμούς, τα πράγματα 
θα ήταν πολύ πιο ομαλά» και αναρωτήθηκε «μήπως σήμερα 
ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ακριβώς τα αντίθετα πράγματα;».
Ο υπουργός, πρόσθεσε, πως σήμερα μας προτείνετε «οι δανει-
ολήπτες να μπορούν να αγοράζουν το δάνειό τους στο ύψος 
κατά της μεταβίβασης των απαιτήσεων του 2015» παρ’ όλο 
που ο κ. Τσακαλώτος ως υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, μας έχει πει ότι «η κυβέρνηση δεν θα ζητήσει από τους 
πιστωτές μας να δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες 
να εξαγοράζουν τα δάνειά τους στην τιμή που θέλουν να τα 
εξαγοράσουν τα funds. Δεν θα το θέσω στους δανειστές μας, 
γιατί δεν είναι λογικό!» αλλά τώρα, ο κ. Τσίπρας με tweet μας 
λέει το αντίθετο.
Στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ο κ. Σταϊκούρας, «έχετε μια οβιδιακή, πλήρη 
μεταμόρφωση από αυτά που λέτε και με όσα έχετε ψηφίσει και 
υλοποιήσει. Το 2019 φέρατε τα funds να μπορούν να κάνουν 
πλειστηριασμούς. Το 2017 τους ηλεκτρονικούς πλειστηρια-
σμούς. Το 2019 την πλήρη κατάργηση της πρώτης κατοικίας. 
Και σήμερα έρχεστε και μας λέτε τα αντίθετα». 

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Σουλτάνα Ελευθεριάδου, 
από την δική της πλευράς δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να το-
ποθετηθεί στην Ολομέλεια για την ψήφιση του νομοσχεδίου. 
Υποστήριξε ότι το σχέδιο νόμου δεν έχει διατάξεις, όπως θα 
περίμενε κανείς, που θα ανακούφιζαν πραγματικά τους πο-
λίτες ειδικά σε αυτή την οικονομική και κοινωνική συγκυρία 
αλλά έχουμε διατάξεις με συγκεκριμένη στόχευση και οι οποί-
ες προκαλούν πολλά ερωτηματικά για την χρονική στιγμή που 
τις φέρνετε προς ψήφιση. Πρόκειται, είπε η βουλευτής, για ένα 
πολυνομοσχέδιο που απέχει παρασάγγας από αυτό που κα-
τατέθηκε στην διαβούλευση, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, με 

πλήθος διατάξεων οι οποίες δεν έχουν απολύτως καμία συ-
νοχή. Κάλεσε την κυβέρνηση ακόμα και τώρα, στην δύση της 
θητείας της, καλό θα είναι να λαμβάνονται υπόψη οι ζοφερές 
συνθήκες που ζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, να υιοθετήσετε 
τις προτάσεις και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για ένα συνολικό και 
συνεκτικό πλαίσιο ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Να φέρετε 
ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά τα-
μεία. Να νομοθετήσετε, ένα μόνιμο ολιστικό πλαίσιο διαχείρι-
σης του ιδιωτικού χρέους, με λειτουργία αυτοματοποιημένης 
πλατφόρμας, η οποία θα ρυθμίζει το σύνολο του χρέους του 
πολίτη και θα παράγει ρυθμίσεις δεσμευτικές για τους πιστω-

τές και για τις τράπεζες και τα funds. Να δώσετε τη δυνατότητα 
στους πολίτες, να μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο, 
σε περίπτωση που δεν τους καλύπτει η πρόταση ρύθμισης 
από την πλατφόρμα και τέλος, να νομοθετήσετε την πλήρη 
προστασία της πρώτης κατοικίας για τα χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα που καταργήσατε με το κατάπτυστο πτωχευτικό 
σας νόμο.

Συνέχεια στη σελ 20

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ν/Σ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ βΟΥΛΗ 
«Ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών» είπε ο ΥΠΟΙΚ - Οι θέσεις της αντιπολίτευσης 

Οι θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

20

Για τον σημαντικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι 
μικρές τράπεζες στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και της οικονομίας μίλησε η κυρία Ελένη Βρεττού, διευ-
θύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, συμμετέχοντας στο 
συνέδριο της Ναυτεμπορικής «Ελληνική Οικονομία και 
Επιχειρηματικότητα - Προκλήσεις και Ευκαιρίες σε ένα 
απρόβλεπτο μέλλον».
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυρία Βρεττού τόνισε ότι 
οι μικρότερες τράπεζες έρχονται να καλύψουν το χρημα-
τοδοτικό κενό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την περι-

φέρεια, πεδίο που δεν καλύπτουν επαρκώς οι συστημικές 
τράπεζες. «Εκεί οι μικρές τράπεζες μπαίνουμε εμβόλιμα 
και μπορούμε να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας και 
να στηρίξουμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», ση-
μείωσε σχετικά. Σε αυτό το πεδίο η Attica Bank θα δώσει 
δυναμικό παρών με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και ψη-
φιακές υπηρεσίες, συμπληρωματικά στο υφιστάμενο χαρ-
τοφυλάκιο προϊόντων της. Παράλληλα όμως, θα υπάρχει 
πάντα η ανάγκη για προσωπική επαφή και εξυπηρέτηση 
δια ζώσης ώστε να λάβει ο πελάτης τη βέλτιστη λύση επι-

κοινωνώντας με έναν τραπεζικό σύμβουλο. «Αυτή είναι η 
φιλοσοφία της νέας τράπεζας που χτίζουμε», υπογράμμι-
σε η κυρία Βρεττού.
Όπως εξήγησε η ίδια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
τραπεζών ήρθε για να μείνει και συνεχίζονται οι επενδύ-
σεις, και από την Attica Bank, για να ανταποκριθούν στις 
αυξανόμενες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
πελατών

aTTICa BaNK: ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

Συνέχεια από σελ 19

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Κώστας 
Σκανδαλίδης δήλωσε ότι το κόμμα του επιφυλάσσεται 
να τοποθετηθεί κατά την πρόοδο συζήτησης του νομοσχε-
δίου. Παρατήρησε πως έχουμε ένα ακόμη νομοσχέδιο της 
κυβέρνησης με διατάξεις «μπαλώματα» που διαπνέεται από 
προεκλογικό χαρακτήρα. Για την ενσωμάτωση της Οδηγίας, 
επισήμανε ο βουλευτής, ότι η θέση μας είναι δεδομένη υπέρ 
της κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της ΕΕ, αλλά 
η κριτική μας είναι πως αυτή η ενοποίηση άν και αναγκαία 
στην εποχή μας, αυτή δεν προχωράει. Για το συνυποσχετι-
κό με τη ναυτιλιακή κοινότητα, ζήτησε πληροφόρηση κατά 
πόσο από την μέχρι τώρα εφαρμογή του έχει επωφεληθεί το 
Κράτος. Για την δυνατότητα εναλλακτικής φορολόγησης των 
φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους 
κατοικία στην Ελλάδα και τις νέες διευκολύνσεις που φέρνει το 
νομοσχέδιο, επισήμανε ότι θα ήταν χρήσιμο να δούμε πόσοι 
είναι αυτοί που μέχρι τώρα ωφελήθηκαν και ωφέλησαν τη 
χώρα, τι έχουμε εισπράξει από την εφαρμογή του μέτρου ή 
είναι άνθρακες ο θησαυρός; Συμφώνησε με τις μειώσεις του 
ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες, σημειώνοντας πως ειδικά μια 
μείωση στο 4% με 6% των βασικών ειδών κατανάλωσης, θα 
ήταν μια δομική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 
και την συγκράτηση των τιμών. Σχετικά με τα άρθρα του νο-
μοσχεδίου που αφορούν τους ΟΤΑ είπε ότι θα ψηφίσουμε την 
αύξηση του ανώτατου αριθμού ημερών για τη μετακίνηση 
του προσωπικού και των αιρετών, καθώς και τη διεύρυνση 
του πεδίου εφαρμογής, παρά το ότι ήταν μια μόνο επικοινω-
νιακή. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του ανώτατου ποσού από 
τα 3,4 δισεκατομμύρια στα 3,588 δισεκατομμύρια ευρώ που 
μεταβιβάζεται ως κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από τον κρατικό 
προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες, είπε ο βου-

λευτής, πως την θεωρούμε ότι είναι παντελώς αναντίστοιχη 
με τις σύγχρονες ανάγκες των ΟΤΑ και βάζει ξανά ταφόπλακα 
στο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης να της αποδοθούν τα 
παρακρατηθέντα.
Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανω-
λάκου δήλωσε πως το κόμμα της καταψηφίζει το σχέδιο 
νόμου. Ανέφερε πως πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με συρ-
ραφές αιτημάτων και προεκλογικών τακτοποιήσεων από 
διάφορα υπουργεία που αφορούν οικονομικά αιτήματα και 
προφανώς, έχετε δεσμευτεί να τα ικανοποιήσετε. Δεν αφορά 
τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Για την ενσωμάτωση της 
Οδηγίας είπε η βουλευτής πως αυτή αφορά τις δυνάμεις εκεί-
νες που συμμετέχουν σε ιμπεριαλιστικές αποστολές για την 
υλοποίηση της ευρωενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο 
της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για το συνυποσχετικό της εθελοντικής φορολόγησης 
μεταξύ κυβέρνησης και εφοπλιστών το χαρακτήρισε «ωμή 
κοροϊδία» λέγοντας πως «οι εφοπλιστές υπόσχονται ότι θα 
δώσουν περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί στο 
5% των εισαγόμενων μερισμάτων, την ώρα μάλιστα που για 
παράδειγμα, τα ναύλα και η κερδοφορία τους είναι στα ύψη» 
σημειώνοντας πως «αυτά τα 60 εκατομμύρια δεν είναι ούτε 
τα πούρα τους. Σκέτη και προκλητική κοροϊδία», «πρόκειται 
για φιλοδώρημα σε σχέση με τα μυθικά κέρδη των Ελλήνων 
εφοπλιστών, που η αξία του στόλου τους υπολογίζεται πάνω 
από 160 δισεκατομμύρια, που δεν τα αγγίζετε με φόρους, 
δεν πληρώνουν, απολαμβάνουν κέρδη. Γι’ αυτό αποτελούν 
το 54% περίπου του ευρωπαϊκού στόλου και το 20% του 
παγκόσμιου στόλου. Ενώ, τα φορτία είναι χρυσάφι για τους 
εφοπλιστές, στη σκιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ου-
κρανία». Σχετικά με την διάταξη για την χρηματοδότηση των 
αθλητικών ομάδων είπε ότι περιορίζετε δραστικά την τακτική 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό και ευκαιριακά δί-

νετε ένα μικρό ποσοστό από το φόρο στα τυχερά παιχνίδια. 
Δηλαδή, η χρηματοδότηση του αθλητισμού θα συνδέεται, 
θα εξαρτάται από τον τζόγο. Με τους αναδρομικούς προσ-
διορισμούς αξίας ακινήτων που εισάγονται στο νομοσχέδιο 
έκρουσε τον κώδωνα ότι κινδυνεύουν επιδόματα που λαμβά-
νουν ευάλωτες ομάδες. Ζήτησε η κατάσχεση της ξυλείας, που 
υλοτομείται παράνομα να μην πηγαίνει στην Περιφέρεια αλλά 
στα Δασαρχεία που την διαθέτουν για ατομικές ανάγκες των 
κατοίκων των περιοχών, από τις οποίες κόπηκαν.
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης βασίλης 
βιλιάρδος επιφυλάχθηκε για την ψήφιση του νομοσχεδίου. 
Αναφερόμενος στην Οδηγία είπε πως με δεδομένη την εμπλο-
κή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο του ΝΑΤΟ στην 
Ουκρανία, θα πρέπει να προσέχουμε τις δαπάνες που γίνονται 
καθώς υπάρχει ο κίνδυνος διασπάθισης χρήματος. Σχετικά με 
τις παρατάσεις και τις φοροελαφρύνσεις που εισάγονται είπε ο 
βουλευτής πως προφανώς είναι προεκλογικές διευκολύνσεις. 
Συνεχίζεται είπε μια λάθος πολιτική όπως αυτή που αφορά 
την στέγαση, τη τουριστική μονοκαλλιέργεια. Επεσήμανε 
πως πολλές από τις δαπάνες που επέρχονται για τον κράτος, 
από μια σειρά διατάξεων, ούτε καν ποσοστικοπούνται. Είναι 
ξεκάθαρο, είπε ο βουλευτής πως με το σημερινό νομοσχέδιο 
η κυβέρνηση επιλέγει την προεκλογική παροχολογία υπό το 
βάρος των σκανδάλων και της οικονομικής της αποτυχίας.
Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ 25 Γιώργος Λογιάδης, 
ανέφερε πως το κόμμα του θα καταψηφίσει το σχέδιο νόμου 
και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αναλυτικά σε επόμενη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να διεξαχθεί η συνεδρίαση 
για την ακρόαση φορέων και η κατ’ άρθρων συζήτηση του 
νομοσχεδίου. Η δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου απο-
φασίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί της Πέμπτης.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ν/Σ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ βΟΥΛΗ 
Οι θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης 
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Ολοκληρώθηκε χθες με μεγάλη επιτυχία το διήμερο Ελληνικό 
Επενδυτικό Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Morgan Stanley 
και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο σε συνεργασία με 
την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
και την Τράπεζα Πειραιώς, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στόχος του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου ήταν η προβολή 
των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και γενικότερα η ανάδει-
ξη των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζει η ελληνική 
κεφαλαιαγορά.
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου ξεκίνησαν με τη 
συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 
Franck Petitgas, Head of Morgan Stanley International.
Ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Έχουμε καταφέρει να 
πείσουμε διεθνείς επενδυτές ότι αυτή είναι η στιγμή να έρθουν 
στην Ελλάδα. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν δείκτη για 
το ενδιαφέρον που έχει καταφέρει να προσελκύσει η Ελλάδα και 
το 2022 ήταν μία χρονιά στην οποία πετύχαμε ρεκόρ.
Προσδοκώ ότι θα καταγράψουμε ρεκόρ και το 2023. Πιστεύω 
πως η δυναμική είναι μεγάλη και είμαι πολύ αισιόδοξος. Σε ό,τι 
αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης, το 2022 θα είμαστε κοντά στo 

6%, ενώ για το 2023 προσδοκούμε 1,8%, τρεις φορές υψηλότε-
ρα από τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Δεν θα με εξέπληττε αν 
τελικά πετύχουμε και υψηλότερη ανάπτυξη. Αλλά το πιο σημα-
ντικό για εμένα είναι ότι η τωρινή ανάπτυξη έχει πραγματικά βι-
ώσιμα χαρακτηριστικά και αυτό βοηθά την ελληνική οικονομία 
να γίνει πλέον πολύ πιο εξωστρεφής».
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε συζήτηση του Επικεφαλής 
Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη με 
τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθη-
νών, Γιάννο Κοντόπουλο. Ο κ. Πατέλης σημείωσε πως «είναι 
αδικαιολόγητα απαισιόδοξες οι εκτιμήσεις για την Ελλάδα όταν 
είναι βασισμένες στους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία. 
Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, η μέση διάρκεια του χρέ-
ους παραμένει μεγάλη, ενώ ο ΟΔΔΗΧ με την πολιτική του έχει 
κατορθώσει να μειώσει τους κινδύνους από την αύξηση των 
επιτοκίων. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική οικονομία, πρόσφατα 
εγκρίθηκε η εκταμίευση της δεύτερης δόσης του ταμείου ανά-
καμψης. Ειδικά για το σκέλος των δανείων, ο στόχος έχει ήδη 
υπερκαλυφθεί. Υπάρχει, επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον για την 
αγορά των μεριδίων των τραπεζών που θα διαθέσει το ΤΧΣ. Η 

πώληση των μετοχών θα προχωρήσει σύντομα, μόλις εγκριθεί 
η στρατηγική αποεπένδυσης».
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
Γιάννος Κοντόπουλος, σχολίασε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημέ-
νος με τα αποτελέσματα του Επενδυτικού Συνεδρίου που συν-
διοργανώσαμε με την Morgan Stanley. To φετινό Συνέδριο δεν 
ήταν παρά η αφετηρία της προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει 
για την αναβάθμιση και ενίσχυση της εξωστρέφειας του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και 
θα επεκτείνουμε την συνεργασία μας στο μέλλον με τους ση-
μαντικότερους επενδυτικούς οίκους, στοχεύοντας πάντα στην 
ανάδειξη των προοπτικών της ελληνικής επιχειρηματικότητας».
Στο Συνέδριο συμμετείχαν οι εταιρείες: ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, 
Alpha Bank, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, Cenergy, Ελλάκτωρ, 
Elvalhalcor, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Intracom, 
Intralot, Lamda Development, Motor Oil, Noval Property , 
Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΟΛΠ, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, 
Σαράντης, Τιτάν και Τέρνα Ενεργειακή. Επίσης, για πρώτη φορά 
σε αντίστοιχη διοργάνωση, συμμετείχε και η μη εισηγμένη εται-
ρεία PeopleCert.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ    

Σειρά επαφών και συναντήσεων με leaders της παγκόσμιας του-
ριστικής αγοράς πραγματοποιεί ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης 
Κικίλιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ριαντ, όπου διεξάγεται 
η 22η Σύνοδος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιωτών και Του-
ρισμού (WTTC).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη Δευτέρα πραγματοποίησε συνά-
ντηση εργασίας με τον Υπουργό Τουρισμού της Σαουδικής Αρα-
βίας, πρίγκηπα Ahmed Al Khateeb. Η συζήτηση επικεντρώθηκε 
στην επέκταση των απευθείας πτήσεων από τη Σαουδική Αραβία 
προς την Ελλάδα, η οποία θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα.
Παράλληλα, ψηλά στην ατζέντα ήταν το ενδιαφέρον που υπάρχει 
για τουριστικές επενδύσεις στην Αθήνα, όπως και στη δυνατό-
τητα για εκπαίδευση Σαουδαράβων σε τουριστικές σχολές της 
Ελλάδας. Οι δυο υπουργοί συμφώνησαν στην παροχή υποτρο-

φιών σε Έλληνες για σπουδές στην Ακαδημία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού στη Σαουδική Αραβία, καθώς και για την 
εβδομάδα πολιτισμού ανάμεσα στις δύο χώρες που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Ριάντ.
Στη συνέχεια, ο υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε στην Πρε-
σβεία της Ελλάδας, παρουσία του Πρέσβη Αλέξη Κωνσταντόπου-
λου, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του επενδυτικού 
ομίλου στη Σαουδική Αραβία «Alkholi Group», Hamza B. Alkholi. 
Αντικείμενο της συζήτησης η εξωστρέφεια της ελληνικής οικο-
νομίας και οι μεγάλες επενδύσεις που γίνονται πλέον στη χώρα 
από διεθνείς κολοσσούς, οι οποίες δίνουν προστιθέμενη αξία και 
αναβαθμίζουν σημαντικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν σε όλες 
του τις εκφάνσεις (χειμερινό- ορεινό τουρισμό, εναλλακτικό, πολι-
τιστικό, αθλητικό, θρησκευτικό τουρισμό κ.α).

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Κικίλιας συζήτησε με τον Γενι-
κό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Zurab 
Pololikashvili σχετικά με τις φετινές επιδόσεις της Ελλάδας σε 
αφίξεις και έσοδα -οι οποίες είναι εντυπωσιακές ακόμα και συγκρι-
τικά με τις αντίστοιχες άλλων χωρών που αποτελούν δημοφιλείς 
προορισμούς- καθώς και για το μέλλον του τουρισμού και την 
ανάγκη στροφής σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο με έμφαση 
στην προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και τη 
μπλε οικονομία.
Τέλος, ο υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τον Υπουργό 
Τουρισμού της Αιγύπτου Ahmed Issa, όπου επιβεβαιώθηκε η 
αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των δύο χωρών στον τουρισμό.

Τη διερεύνηση νέων επαγγελματικών και επιχειρηματικών 
ευκαιριών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και την 
ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας τους υπογράμμισε ο πρό-
εδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Ελλάδας Γιώργος Καββαθάς, κατά τον χαιρετισμό 
του στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της με-
λέτης με τίτλο: «Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της 
διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας σε επίπεδο πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Μακεδονία και Θράκη» 
του Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)  
που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, στη Θεσσαλονίκη, μεταδί-
δει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της συνομοσπονδίας, η μελέτη δι-
ερευνά τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας των Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων των περιφερειών της Μακεδονίας και 
Θράκης με τις όμορες περιφέρειες της Αλβανίας, Βόρειας Μακε-

δονίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας και αναλύει τα ευρήματα της 
προσπάθειας καταγραφής θετικών και αρνητικών παραγόντων  
προτείνοντας δυνάμει ενέργειες για τη βέλτιστη αξιοποίηση της 
υφιστάμενης κατάστασης προς όφελος των  πολύ μικρών επι-
χειρήσεων  στη Μακεδονία και Θράκη.
Όπως  τόνισε  ο πρόεδρος: «Τα εθνικά σύνορα εξακολουθούν 
να αποτελούν ακόμα ουσιαστικό εμπόδιο στην προσπάθεια 
διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους, περιορίζοντας τες εντός 
των πολύ «ρηχών» εθνικών τους αγορών. Η πραγματικότητα 
είναι ότι συντριπτική πλειοψηφία των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων, με κάποιες βέβαια φωτεινές εξαιρέσεις, δεν σχεδι-
άζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, 
παρόλο που συνεχίζουν να υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες 
των προηγούμενων αλλά και των τωρινών οικονομικών, υγει-
ονομικών, και ενεργειακών κρίσεων. Σε έναν όμως όλο και πιο 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η προώθηση της διεθνοποίησης 

και εξωστρέφειας των πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελεί βα-
σική προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά 
και βιωσιμότητας τους».
Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο έντονο ενδιαφέρον για διασυνο-
ριακή επιχειρηματική συνεργασία, η οποία όπως είπε «μπορεί 
να εστιαστεί στη ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτυώσεων και 
συνεργασιών, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη 
κοινών ερευνητικών δράσεων και στην μεταφορά νέων τεχνο-
λογιών» κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την ΓΣΕΒΕΕ και 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τη στήριξη κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών 
και μηχανισμών, την προσπάθεια άρσης των εμποδίων που 
υψώνονται ακόμα μεταξύ των κρατών της περιοχής και δυσχε-
ραίνουν την διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία και το 
ελεύθερο εμπόριο.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑβΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ    
Οι τουριστικές επενδύσεις στην χώρα μας στην ατζέντα των συναντήσεων του Β. Κικίλια στο Ριάντ

ΓΣΕβΕΕ: Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ βΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
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Τα Δομικά Υλικά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των επιλογών 
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Προβληματισμένοι οι σεισμολόγοι από το άγνω-
στο ρήγμα Νύχτα αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι 
της Εύβοιας, μετά τον σεισμό των 5 Ρίχτερ που 
σημειώθηκε χθες βράδυ, ενώ ανήσυχοι εμφανί-
ζονται και οι σεισμολόγοι.
Ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε έντονα αισθητός 
στην Αττική, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι τον ένιωσαν 
ακόμα και στη Μύκονο, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν 
τα 5R της Τρίτης ήταν ο κύριος σεισμός ή αν πρόκειται για 
σμηνοσειρά. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε χθες στις 
22:06, είχε εστιακό βάθος 8,9 χλμ., και αναστάτωσε τους 
κατοίκους της περιοχής, ενώ καταγράφηκαν ζημιές στην 
κοινότητα Ζαράκων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Ορισμέ-
νοι κάτοικοι σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας, πέρασαν 
τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους.
Πυροσβεστική: Δεν λάβαμε κλήσεις για ζημιές
Η Πυροσβεστική, ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι δεν έχουν 
αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές μετά τα 5 Ρίχτερ νότια - 
νοτιοανατολικά του οικισμού Ζάρακες της Ευβοίας. διευ-
κρινίζοντας πως δεν έλαβε καμία κλήση. Δυνάμεις της Πο-
λιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν με διασπορά στην 
ευρύτερη περιοχή μετά τη σεισμική δόνηση. Πυροσβεστι-
κές και Αστυνομικές δυνάμεις έκαναν περιπολίες ενώ κινη-
τοποιήθηκαν και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος. Σε 
αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι Ειδικές Μονάδες 
Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) με εντολή του αρ-
χηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγου Αλέ-
ξιου Ράπανου. Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους 
πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν 
τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
Στους δρόμους οι κάτοικοι μετά τα 5r
Ο πρόεδρος της κοινότητας Ζαράκων, Χρήστος Τρανός, 
δήλωσε χθες στο evima.gr ότι ο σεισμός των 5 Ρίχτερ 
δημιούργησε νέα προβλήματα καθώς -όπως είπε χαρα-
κτηριστικά- «έχουν πέσει σκάλες από κάποια σπίτια, ενώ 
έχουν επιδεινωθεί τα ρήγματα που δημιούργησε ο πρώην 
ο σεισμός σε σπίτια, σχολεία και άλλα κτίρια. Όλοι οι κάτοι-
κοι είναι στους δρόμους, γιατί φοβούνται να μπουν μέσα 
στα σπίτια τους». Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος 
Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, τόνισε ότι μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. «Υπάρχει ανη-
συχία, αλλά το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία», είπε χα-
ρακτηριστικά.
Κλίμα ανησυχίας στη Νότια Εύβοια -Κάτοικοι δι-
ανυκτέρευσαν στα Ι.Χ τους
Το κλίμα της ανησυχίας που επικρατεί ευρύτερα στην 
περιοχή της Νότιας Εύβοιας μετά και τον χθεσινοβραδι- Συνέχεια στη σελ. 25

νό σεισμό, μετέφερε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, 
Φάνης Σπανός, που υπογράμμισε πως «οι κάτοικοι έχουν 
βγει από τα σπίτια τους μετά το νέο σεισμό» και πως «όλοι 
οι αρμόδιοι βρίσκονται σε επιφυλακή και γίνονται περι-
πολίες σε διάφορα χωριά για να ελεγχθεί συνολικότερα η 
κατάσταση». Σύμφωνα με πληροφορίες από το evima.gr, 
ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής προτίμησαν να περάσουν 
τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους.
Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα
Σήμερα Τετάρτη, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτι-
κούς λόγους όλα τα σχολεία στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου 
με απόφαση του δημάρχου Θανάση Μπουραντά, καθώς 
και στον Δήμο Καρύστου με απόφαση του δημάρχου Λευ-
τέρη Ραβιόλου.
Οι σεισμολόγοι φοβούνται το άγνωστο το ρήγμα
Το ότι η περιοχή στη νότια Εύβοια δεν είχε δώσει ισχυρό 
σεισμό μεγαλύτερο των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 
ενώ και οι σεισμοί έως 4 Ρίχτερ ήταν ελάχιστοι, ήταν 
αρκετό για να θεωρείται η συγκεκριμένη περιοχή από 
τις ασφαλέστερες στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι, 
παραδέχονται ότι οι πρόσφατοι σεισμοί στην Εύβοια 
προήλθαν από ένα άγνωστο ρήγμα που «δεν έδινε σει-
σμούς». Σημειώνουν πως πρόκειται για ένα υποθαλάσσιο 
ρήγμα που τα ακριβή στοιχεία θα τα δώσει η μετασεισμική 
ακολουθία, ενώ από το μέγεθος, φαίνεται να είναι μικρό 
ρήγμα.
Ευθύμιος Λέκκας: «Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος 
σεισμός»
«Θα συνεχιστεί η δραστηριότητα. Πρέπει να πάρουμε το 
χρόνο μας για να δούμε τι γίνεται γιατί πρόκειται για ένα 
ρήγμα που δεν εμφανίζεται στην επιφάνεια», δήλωσε στο 
Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καθη-
γητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 
και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και 
πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας. «Δεν ξέρουμε αν ήταν ο 
κύριος σεισμός ο αποψινός (βράδυ της Τρίτης), η περιοχή 
είναι αχαρτογράφητη σεισμολογικά και θα περιμένουμε 
την εξέλιξη του φαινομένου. Η εκτίμησή μου είναι πάντως 
ότι δεν θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό, αλλά πρέπει να πε-
ριμένουμε», πρόσθεσε.
Άκης Τσελέντης: «Αλλάζουν τα δεδομένα με τον 
νέο σεισμό»
Σε ανάρτησή του, ο Άκης Τσελέντης έγραψε χθες βράδυ 
για τα 5 Ρίχτερ: «Μόλις είχαμε ένα λίγο μεγαλύτερο σεισμό 
(2 δέκατα του Ρίχτερ μεγαλύτερο) μεγέθους 5.0, EΠIK: 6 
XΛM. NA TΩN ZAPAKΩN EYBOIAΣ δηλ. στον ίδιο σεισμο-
γόνο χώρο. Με το νέο σεισμό αλλάζουν τα δεδομένα και 
πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε την εξέλιξη. Όπως 
επανειλημμένα ανέφερα σήμερα, πρέπει οι κάτοικοι να 
αποφεύγουν τα πέτρινα σπίτια. Ο τελευταίος σεισμός θα 
έχει τη δική του μετασεισμική ακολουθία».
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ψυχραιμία, παρακο-
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Οι κορυφαίες πόλεις για όσους ζουν και εργάζο-
νται στο εξωτερικό.
Εργαζόμενοι που αναζητούν εξαιρετική ποιότητα ζωής 
και χαμηλό κόστος διαβίωσης συρρέουν στη Βαλένθια της 
Ισπανίας, η οποία αναδείχθηκε η ιδανική πόλη για να ζει 
και να εργάζεται κάποιος που διαμένει μακριά από την πα-
τρίδα του σύμφωνα με την κατάταξη Expat City Ranking 
2022 του InterNations.

λουθούμε τις εξελίξεις
Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, συνέστησε 
ψυχραιμία στον κόσμο μετά τον χθεσινοβραδινό σεισμό 
των 5 Ρίχτερ, από τον ίδιο εστιακό χώρο στην Εύβοια που 
σημειώθηκαν τα 4,8 Ρίχτερ το πρωί της Τρίτης. «Παρα-
κολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου, ελπίζω να μην 
έχουμε κάτι σημαντικό τη νύχτα και αύριο το πρωί θα το 
μελετήσουμε περισσότερο», είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Ο 
σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Αττική 
και είχε μεγαλύτερη διάρκεια από τις σεισμικές δονήσεις 
που σημειώθηκαν χθες το πρωί. Ανακοίνωση ανάρτησε 
χθες βράδυ στον λογαριασμό του στα social media και ο 
σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας, μετά τη νέα δόνηση 
στην Εύβοια, που σημειώθηκε στις 22:06.
Από το πρωί της Τρίτης και τα 4,8r ανησυχούν 
οι κάτοικοι
Η χθεσινή, πρωινή δόνηση των 4,8 Ρίχτερ ανησύχησε 
τους κατοίκους της νότιας Εύβοιας. Κάτοικοι που μίλησαν 
χθες στο evima.gr, είπαν για την πρωινή δόνηση ότι «ο 
σεισμός ήταν τόσο ισχυρός και επιφανειακός. Φοβηθήκα-
με πάρα πολύ, είχε διάρκεια και βοή. Πεταχτήκαμε από τα 
κρεβάτια από τον δυνατό θόρυβο. Κόσμος είχε βγει έξω 
από τα σπίτια. Έπεσαν κάδρα και μικροαντικείμενα μέσα 
στο σπίτι μου».
Ο Χρήστος Τρανός, πρόεδρος της κοινότητας Ζάρακες. 
κοντά στην οποία εντοπίστηκε το επίκεντρο των 4,8R, 
δήλωσε ότι «σε κάποια σπίτια έχουμε δει ρωγμές, αλλά 
δεν έχουμε κάτι σοβαρό», συμπληρώνοντας ότι κυρίως 
αφορά «σχετικά παλαιά σπίτια». «Ο σεισμός ήταν τόσο 
ισχυρός και επιφανειακός. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ, είχε 
διάρκεια και βοή. Πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια από 
τον δυνατό θόρυβο. Κόσμος είχε βγει έξω από τα σπίτια. 
Έπεσαν κάδρα και μικροαντικείμενα μέσα στο σπίτι μου», 
δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο evima για τα 4,8R το 
πρωί της Τρίτης.
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Η μεγαλύτερη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που έχει 
εντοπιστεί ποτέ στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η Europol κατάφεραν να εξαρ-
θρώσουν διεθνές δίκτυο φορολογικής απάτης σε 26 από τις 27 χώ-
ρες της Ε.Ε., στο οποίο μετείχαν περισσότερα από 600 άτομα.
«Οι φοροαπατεώνες απέσπασαν πάνω από 2,2 δισ. ευρώ πι-
θανώς στη μεγαλύτερη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που έχει 
εντοπιστεί ποτέ στην ΕΕ», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η  Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε επιδρομές σε 14 
χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπα-
νία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αποκάλυψαν ένα δίκτυο 
«εγκληματικών δραστηριοτήτων» που δραστηριοποιούνταν 
σε 26 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες. Το δί-
κτυο είχε επεκταθεί επίσης στην Αλβανία, την Κίνα, τον Μαυ-
ρίκιο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε την έρευνα πριν από ενά-
μιση χρόνο μετά από επαφή με τις πορτογαλικές αρχές. Επρό-
κειτο για μια εταιρεία στην πορτογαλική πόλη Κοΐμπρα που 
πουλούσε κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές 
και ήταν ύποπτη για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπόλ και οι εθνικές αρχές 
αντιμετώπισαν ένα εκτεταμένο σύστημα απάτης στο οποίο 
συμμετείχαν περίπου 9.000 εταιρείες. Αυτή η αλυσίδα περιλάμ-
βανε εταιρείες που ενεργούσαν ως προμηθευτές ηλεκτρονικών 
ειδών και άλλες που πουλούσαν αυτές τις συσκευές στο Διαδί-
κτυο ενώ διεκδικούσαν επιστροφές ΦΠΑ από τις εθνικές αρχές 
πριν στείλουν αυτά τα έσοδα στο εξωτερικό και εξαφανιστούν.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Europol, αυτό το λεγόμενο καρου-
ζέλ του ΦΠΑ κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 50 δισ. 
ευρώ ετησίως. Πολλές εταιρείες με έδρα σε τουλάχιστον δύο 
κράτη μέλη της ΕΕ εμπλέκονται σε αυτήν την απάτη.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία ανήκουν 22 από τα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ, είναι υπεύθυνη για υποθέσεις απάτης που 
επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Τα μέτρα αφορούν σε μια σειρά προϊόντων, από 
τα κάψουλες του καφέ έως τα πλαστικά μπουκά-
λια μιας χρήσης.
Μέτρα που θα αφορούν στη βιομηχανία συσκευασίας 
αναμένεται να ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα η Ευρω-
παϊκή Ένωση θα καθορίσει μέτρα αυτή την εβδομάδα, σε 
μια προσπάθεια μείωσης των απορριμμάτων.
Τα μέτρα αφορούν σε μια σειρά προϊόντων, από τα κά-
ψουλες του καφέ έως τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.
Σύμφωνα με το προσχέδιο που επικαλείται το Bloomberg, 
οι κανονισμοί στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας 
των συσκευασιών, όπου παρατηρείται σημαντική χρήση 
νέου πλαστικού και χαρτιού. Συγκεκριμένα, οι χώρες και 
οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
δοχεία- συσκευασίες που χρησιμοποιούνται στα καθημε-
ρινά προϊόντα μπορούν να ανακυκλώνονται εύκολα ή να 
βιοδιασπώνται φυσικά.
Οι κανόνες θα επηρεάσουν τομείς όπως η παραγωγή τρο-
φίμων και η χημική παραγωγή. Στην ΕΕ, περίπου το 40% 
του πλαστικού και το 50% του χαρτιού χρησιμοποιείται 
στις συσκευασίες και ο σχεδιασμός συχνά δυσχεραίνει την 
επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση.
Τα μέτρα καλύπτουν τα πάντα, από αυτοκόλλητα σε μήλα 
έως τσάντες μεταφοράς μιας χρήσης.
Οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 
λιγότερες συσκευασίες, ενώ οι χώρες θα πρέπει να δια-
σφαλίσουν ότι το 65% όλων των απορριμμάτων συσκευ-
ασίας θα ανακυκλώνεται μέχρι το τέλος του 2025.
«Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη συσκευασία 
θα βοηθήσει στην αποσύνδεση της οικονομικής ανά-
πτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων», ανέφερε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο προσχέδιο, το οποίο βρίσκεται 
σε διαδικασία επεξεργασίας και αναθεώρησης. «Οι συ-
σκευασίες αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια ταχύτερα από 
το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, γεγονός που οδηγεί σε 
ραγδαία αύξηση των εκπομπών CO2 και άλλων εκπο-
μπών και στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, 
στην απώλεια βιοποικιλότητας και στη ρύπανση».
Οι κανονισμοί έχουν προγραμματιστεί να εγκριθούν την 
Τετάρτη.

Στην κατάταξη Expat City 2022, με τις κορυφαίες πόλεις 
για όσους ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, μετά τη 
Βαλένθια βρίσκουμε το Ντουμπάι και την Πόλη του Με-
ξικού, πόλεις που διαπρέπουν όσον αφορά την ευκολία 
εγκατάστασης.
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα που πραγμα-
τοποίησε σε περισσότερους από 12.000 ερωτηθέντες το 
InterNations, μια διαδικτυακή κοινότητα εκπατρισθέντων 
με περισσότερα από 4,5 εκατ. παγκόσμια μέλη. Στην ανά-
λυση συμμετείχαν 50 πόλεις.
Η κορυφαία δεκάδα
•     Βαλένθια
•     Ντουμπάι
•     Πόλη του Μεξικού
•     Λισαβόνα
•     Μαδρίτη
•     Μπανγκόκ
•     Βασιλεία
•     Μελβούρνη
•     Άμπου Ντάμπι
•     Σιγκαπούρη
Η Βαλένθια κερδίζει την πρώτη θέση επειδή είναι «ένα 
ασφαλές μέρος με εξαιρετικό κλίμα, έντονη νυχτερινή 
ζωή και πολιτισμό, ευχάριστο αστικό περιβάλλον και εξαι-
ρετικές ευκαιρίες για ταξίδια», ενώ εξακολουθεί να είναι 
«αρκετά προσιτή», σχολιάζει ο ιδρυτής του InterNations, 
Malte Zeeck.Είναι πολύ εύκολο για τους εκπατρισθέντες 
εργαζόμενους από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης να μετακομίσουν στην Ισπανία χωρίς να υποβάλουν 
αίτηση για βίζα ή άδεια εργασίας, προσθέτει ο Zeeck. Και 
θα μπορούσε επίσης να γίνει το επόμενο μεγάλο hotspot 
μεταξύ των μη Ευρωπαίων εργαζομένων στο εξωτερικό: 
Το ισπανικό κοινοβούλιο ψήφισε πρόσφατα τον λεγόμενο 
νόμο Startups, ο οποίος περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
νέου τύπου βίζας για ψηφιακούς νομάδες που αναμένεται 
να είναι διαθέσιμος μέχρι τον Ιανουάριο του 2023.
Οι εκπατρισθέντες εργαζόμενοι στο Ντουμπάι που βρί-
σκεται στη δεύτερη θέση, απολαμβάνουν μια ακμάζουσα 
κοινωνική σκηνή καθώς και καλές προοπτικές εργασίας 
και μια δημιουργική επιχειρηματική κουλτούρα.
Όσοι έρχονται στην Πόλη του Μεξικού την κατατάσσουν ψηλά 
όσον αφορά την εγκατάστασή τους και την αίσθηση ότι είναι 
σαν στο σπίτι τους, αλλά η πόλη βρίσκεται χαμηλά όσον αφορά 
τα μέτρα για το περιβάλλον, το κλίμα και την ασφάλεια.
Από την άλλη πλευρά, μεταξύ των τελευταίων τριών 
πόλεων είναι το Γιοχάνεσμπουργκ, η Φρανκφούρτη και 
το Παρίσι. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα χαρακτήρισαν 
την πόλη της Νότιας Αφρικής μη προσιτή οικονομικά και 
ανασφαλή. Η Φρανκφούρτη της Γερμανίας και η γαλλική 
πρωτεύουσα απέσπασαν κακή βαθμολογία όσον αφορά 
την προσιτή στέγαση.

Η τελευταία δεκάδα
•     Ρώμη
•     Τόκιο
•     Βανκούβερ
•     Μιλάνο
•     Αμβούργο
•     Χονγκ Κονγκ
•     Κωνσταντινούπολη
•     Παρίσι
•     Φρανκφούρτη
•     Γιοχάνεσμπουργκ


