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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2346 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 7
Έρχεται πλατφόρμα για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Κυρ. Πιερρακάκης: Η ουσία είναι να αλλάξουμε το πώς δουλεύει 
το κράτος 
Σελ 1 και 8, 9
Υπογραφή τροποποίησης σύμβασης παραχώρησης του έργου 
«Ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου Θριασίου πεδίου» 
- Κ. Καραμανλής: Με το Θριάσιο η Ελλάδα θα γίνει διεθνής κόμβος 
logistics
- Χρ. Σταϊκούρας: Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικό-
τητα και η επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας
Σελ 1 και 10
ΥΠΕΝ: Μέτρα για ενεργειακό εφοδιασμό αποφάσισε η έκτακτη συνε-
δρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων 
- Πρόσθετες ποσότητες LNG, αποθήκευση αερίου στην Ιταλία και 
αξιοποίηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ
Σελ 4
Ιδρύθηκε ο κεντρικός κόμβος μεταφοράς τεχνολογίας “Science 
Agora” - Από πέντε επιστημονικά ιδρύματα, αναμεσά τους το ΕΜΠ 
και το ΕΠΙΣΕΥ 
Σελ 5, 6
Διεθνή δημιουργικό διαγωνισμό προκήρυξε το Σωματείο «Διάζω-
μα» - Για την εικαστική τουριστική ταυτότητα της Πολιτιστικής Δια-
δρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο»
Σελ 11
“Εξοικονομώ” στα νησιά και επιτάχυνση των ηλεκτρικών διασυνδέ-
σεων - Τι ανακοίνωσε η ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 
του ΥΠΕΝ Αλ. Σδούκου μιλώντας σε εκδήλωση
Σελ 12
Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια συνεισέφεραν το 10% του ηλεκτρι-
κού ρεύματος που παρήχθη παγκοσμίως το 2021 
Σελ 13
Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής για την εξέταση επενδυτικών 
σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο  
Σελ 14
2600 σημεία σε δήμους όλης της Ελλάδας με δωρεάν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο εντός του 2023 - Θ. Λιβάνιος: Δεν νοείται ψηφιακός μετα-
σχηματισμός αφήνοντας την αυτοδιοίκηση έξω
Σελ 15
Η προοπτική για το real estate στη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα - Τι 
ειπώθηκε σε εκδήλωση στη συμπρωτεύουσα 
Σελ 16
Η Εθνική Τράπεζα προχωρά στην πρώτη χρηματοδότηση του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Για επένδυση που εντάσσεται 
στον πυλώνα της Πράσινης Μετάβασης του ΤΑΑ
Σελ 17, 18
Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή προτείνει νέα δικαιώματα των κα-
ταναλωτών - Και απαγόρευση της προβολής ψευδοοικολογικής 
ταυτότητας
Σελ 19
Δημιουργείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων 
-Αναβάλλεται η απόφαση για εγγραφή στο ΓΕΜΗ φυσικών προσώ-
πων που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα
Σελ 20
Moody’s: Αναβάθμισε το αξιόχρεο πέντε ελληνικών τραπεζών  
Σελ 21
Ο πρόεδρος του ΙΤΕ Ν. Ταβερναράκης εξελέγη πρόεδρος του ΕIT, 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 24, 25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Σε διάστημα λίγων εβδομάδων θα δημιουργηθεί μια πλατ-
φόρμα ίδια με εκείνη του εμβολίου αρχικά για την πρωτοβάθ-
μια υγεία σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, η οποία θα 
επεκταθεί αργότερα και για τα νοσοκομεία, ενώ σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, θα λειτουργήσει και μια πλατφόρμα και στις 
μεταβιβάσεις ακινήτων. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο 
του Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου με θέμα «Δημοκρα-
τία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Big Data» λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι την «κουλτούρα του εμβολίου την αξιοποιούμε 
για να αλλάξουμε το κράτος συνολικά», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όσον αφορά στις μεταβιβάσεις των ακινήτων ο υπουργός επε-
σήμανε ότι «αυτό όλα θα λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, με μια 
πλατφόρμα που θα βάλουμε στους συμβολαιογράφους, αλλά 

εκεί δεν θα ψηφιοποιήσουμε απλά και μόνο την διαδικασία».
Στο επόμενο βήμα όπως τόνισε ο υπουργός είναι και η προλη-
πτική ιατρική: «Έχουμε δηλαδή το μητρώο της συνταγογρά-
φησης, για κάθε ΑΜΚΑ έχουμε ένα ιστορικό συνταγογράφησης 
περίπου μιας δεκαετίας. Μπορούμε λοιπόν αυτό, πάντα με 
σεβασμό σε θέματα ιδιωτικότητας και με την σύμφωνα γνώ-
μη του πολίτη, να το παντρέψουμε με δωρεάν παραπεμπτικά 
εξετάσεων και να μπορούμε να στέλνουμε ειδοποιήσεις, συγκε-
κριμένα παραπεμπτικά, με συγκεκριμένες στοχευμένες εξετάσεις 
ανάλογα με το ηλικιακό προφίλ ή το ευρύτερο προφίλ υγείας το 
οποίο απορρέει από το σύστημα. Είναι ένα τεράστιας σημασίας 
στοίχημα να το πετύχουμε και είναι το επόμενο βήμα». 
Αναλυτικά στη σελ 6

Υπεγράφη χθες η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης για 
την ανάπτυξη Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου 
στο Θριάσιο, δηλαδή του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα, 
από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καρα-
μανλή και τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής δήλωσε: «Το Θριάσιο απο-
τελεί τον πιο κρίσιμο σταθμό για να κάνουμε την Ελλάδα κόμβο 
υποδομών της ευρύτερης περιοχής μας. Γιατί ωραία τα λόγια, 
αλλά πώς θα αναβαθμίσουμε τον στρατηγικό ρόλο της χώρας, αν 
δεν συνδέεται το μεγαλύτερο αεροδρόμιο με το μεγαλύτερο λιμάνι 
μας; Και αν δεν έχουμε ένα πραγματικά σύγχρονο εμπορευματικό 
κέντρο;» και πρόσθεσε:

«Με το Θριάσιο, λοιπόν, επιτέλους κάνουμε το αποφασιστικό 
βήμα για να γίνει η Ελλάδα διεθνές hub στον τομέα των logistics».
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Στα-
ϊκούρας τόνισε: «H ολοκλήρωση των διαδικασιών για την τρο-
ποποίηση της σύμβασης παραχώρησης για το Θριάσιο Εμπορευ-
ματικό Κέντρο (Θριάσιο Ι) σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός έργου 
κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της θέσης της χώρας στην 
παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, σε μία περίοδο αυξημένων προ-
κλήσεων για τον κλάδο. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στη μελέτη 
και στην κατασκευή του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα και η 
συνολική επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ». 
Αναλυτικά στις σελ 8, 9

Πρόσθετες ποσότητες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, απο-
θήκευση αερίου στην Ιταλία και αξιοποίηση των λιγνιτικών 
μονάδων της ΔΕΗ είναι τα μέτρα που εξετάστηκαν στην έκτακτη 
συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων για τον ενεργει-
ακό εφοδιασμό που πραγματοποιήθηκε χθες. Την σύσκεψη 
συγκάλεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας 

Σκρέκας, προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα εναλλακτικά 
σενάρια για να διασφαλιστεί ο ομαλός ενεργειακός εφοδιασμός 
της χώρας, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «σενάρια» 
εκτείνονται χρονικά μέχρι το Μάρτιο του 2023. 
Αναλυτικά στη σελ 10

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑβΙβΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ
-Κυρ. Πιερρακάκης: Η ουσία είναι να αλλάξουμε το πώς δουλεύει το κράτος 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» 
-Κ. Καραμανλής: Με το Θριάσιο η Ελλάδα θα γίνει διεθνής κόμβος logistics
-Χρ. Σταϊκούρας: Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και η επενδυτική 
ελκυστικότητα της Ελλάδας

ΥΠΕΝ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 
-Πρόσθετες ποσότητες LNG, αποθήκευση αερίου στην Ιταλία και αξιοποίηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ
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Οι ιστοσελίδες metaforespress.gr και ypodomes.com διορ-
γανώνουν στις 30 – 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου το 5ο Συνέ-
δριο Υποδομών & Μεταφορών - Infrastructure & Transport 
Conference  – ITC 2022 στο ΜΕΓΑΡΟ Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών.
Στη φετινή διοργάνωση - και για πρώτη φορά - θα πραγμα-
τοποιηθούν προσυνεδριακές εκδηλώσεις (30 Μαΐου, μέσω 
διαδικτύου), στις οποίες θα συμμετάσχουν θεσμικοί φορείς 
των δύο κλάδων, με αντικείμενο συζήτησης εξειδικευμένα 
θέματα που χρίζουν περαιτέρω παρουσίασης και ανάλυσης.
Η έναρξη των συνεδριακών εκδηλώσεων θα πραγματοποι-
ηθεί στις 31 Μαΐου και η ολοκλήρωσή τους την 1η Ιουνίου, 
με φυσική παρουσία ομιλητών, συνέδρων και εκθετών (θα 
παρέχεται η δυνατότητα και live streaming), τηρώντας απα-
ρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα της περιόδου.
Οι θεματικές ενότητες του ITC 2022: 
Στο Infrastructure & Transport Conference  – ITC αποτυ-
πώνονται οι πιο πρόσφατες εξελίξεις, προοπτικές, αλλά και 
προκλήσεις στους κλάδους των Υποδομών και Μεταφορών.
Οι δυο ημέρες του συνεδρίου χωρίζονται ως εξής:
-Η 1η ημέρα (31 Μαΐου) είναι αφιερωμένη στις Υποδομές 
/ Κατασκευές και
-Η 2η ημέρα (1η Ιουνίου) στις Επιβατικές και Εμπορευ-
ματικές Μεταφορές.

Την 1η ημέρα του συνεδρίου ανοίγει ο Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών και στη συνέχεια διεξάγεται η «Στρογγυλή 
Τράπεζα των Κατασκευών», με τη συμμετοχή ανώτατων 
εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιρειών.
Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται συνεδρίες με θεματικές 
(μεταξύ άλλων) για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υπο-
δομών, την ενέργεια, το real – estate και το περιβάλλον, με 
τη συμμετοχή – ανά περιπτώσεις – του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, κ.α.
Αντίστοιχα, την 2η ημέρα του συνεδρίου ανοίγει ο Υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στη συνέχεια διεξά-
γονται συνεδρίες για τις αερομεταφορές, τον σιδηρόδρομο, 
τα ΜΜΜ, τη ναυτιλία και τα logistics, με τη συμμετοχή – ανά 
περιπτώσεις – του Υφυπουργού Μεταφορών, του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης, κ.α.
Στο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών θα πραγματοποι-
ηθούν βραβεύσεις, κατόπιν αξιολόγησης, για το έργο της 
χρονιάς και τη μεταφορική εταιρεία της χρονιάς.
https://itc2022.gr/

Από τις 5 έως και 16 Απριλίου 2022 θα διεξαχθεί σεμινά-
ριο / εργαστήριο για το σχεδιασμό και την κατασκευή αντικει-
μένων και επίπλων καθημερινής χρήσης με τίτλο «Domestic 
Assemblage ΙΙ» , το εργαστήριο διοργανώνεται από το πολι-
τιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα OpenUp και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
Στόχος είναι να δημιουργηθούν οικιακές μορφές και κατα-
σκευές, χαμηλού κόστους, από την αναδιάρθρωση διαφορε-
τικών στοιχείων. Ακολουθώντας μια μεθοδολογία συλλογής 
και συναρμολόγησης θραυσμάτων από τον υλικό κόσμο 
γύρω τους, οι συμμετέχοντες καλούνται να τα μεταμορφώ-
σουν και να τα επαναχρησιμοποιήσουν για νέες επιτελέσεις 
καθημερινής ζωής.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν όμως απαιτείται προεγγραφή έως 
03/04/2022 συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακά-
τω φόρμα και αποστέλλοντας τη συμπληρωμένη στο email: 
openup.uth@gmail.com.
https://drive.google.com/file/d/1os5DmIzg2bGbevS0MjiaUk_wXNCGIt1e/view
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής από 
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα OpenUp. 
Επικοινωνία:  openup.uth@gmail.com

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος  BIM-SPEED, 
προσκαλεί αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επαγγελματίες του 
κλάδου των κατασκευών και φοιτητές να συμμετάσχουν στο 
Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό  που διοργανώνει με τίτλο  
“EU BIM for Building Renovation “.
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια διε-
πιστημονική ομάδα, θα πρέπει χρησιμοποιούν τις αρχές του 
ΒΙΜ και τουλάχιστον ένα εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από 
το BIM-Speed.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και χωρίζεται σε 
δύο κατηγορίες: για επαγγελματίες και φοιτητές.
Νέα Παράταση: Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 
18 Απριλίου 2022.
Νέα Παράταση: Η προθεσμία υποβολής της πρότα-
σης λήγει στις  25 Απριλίου 2022.. (12:00μμ CET).
Για περισσότερες πληροφορίες :
https://www.bim-speed.eu/en/competition.

InfrasTruCTurE & TransporT ConfErEnCE - ITC 2022 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
“DomEsTIC assEmblagE II ”

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ‘Eu bIm for 
buIlDIng rEnovaTIon’

Κάθε 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

6-9 Απριλίου 2022 7o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών  https://delphiforum.gr/

12-13-14 Μαΐου 2022
Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής   
«Τα Κάστρα της Βιομηχανίας» » Απο-
κατάσταση, Επανένταξη, Αξιοποίηση

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 

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

press@central.tee.gr



Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Με την εγγύηση της:bioclima.gr

Με τα πιστοποιημένα συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης της BIOCLIMA® - το CLIMAWALL® για κάθετους 
τοίχους και το CLIMAROOF® για ταράτσες & δώματα - η KRAFT PAINTS επιβεβαιώνει την εξειδίκευση και 
την υπεροχή της στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, εδώ και πάνω από 12 χρόνια.

Τα συστήματα της BIOCLIMA®:

χειμώνα
καλοκαίρι

αναβαθμίζουν αισθητικά το κτίριο με δυνατότητα επιλογής διαφόρων τελικών 
φινιρισμάτων και σύγχρονων αποχρώσεων
τηρούν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της πράσινης δόμησης
θωρακίζουν το κτίριο με θερμομόνωση, υγρομόνωση,  
πυροπροστασία, αντιρρηγματική προστασία
είναι ειδικά σχεδιασμένα για το κλίμα της Ελλάδας
εξασφαλίζουν έως και 65% εξοικονόμηση ενέργειας
διαθέτουν όλες τις σχετικές εθνικές  
& ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις

https://kraftpaints.gr/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%89-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%89-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-bioclima/
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Δύο πανεπιστήμια της χώρας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και τρία 
ερευνητικά Ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επι-
στημών «Δημόκριτος», το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το 
ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων 
Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ) συνέπραξαν για την 
ίδρυση του νέου Κεντρικού Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας 
«Science Agora». Μέσω της δικτύωσης τους φιλοδοξούν να δη-
μιουργήσουν ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα οικοσυ-
στήματα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη.   
Μέσω του κόμβου «Science Agora» θα αξιοποιείται η παραγω-
γή νέας επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας με σημαντικά 
οφέλη για τους ερευνητές, τα ιδρύματα, την κοινωνία και την 
εθνική οικονομία. Περισσότεροι από 10.000 επιστήμονες, μέλη 
ΔΕΠ, ερευνητές, μεταδιδακτορικοί συνεργάτες και υποψήφιοι 
διδάκτορες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
σύμπραξη, που είναι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα. 
Η διαγραφόμενη δυναμική της πρωτοβουλίας είναι εξαιρετικά 
μεγάλη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνητικές ομάδες των 
ιδρυμάτων αυτών συμμετέχουν την τελευταία πενταετία σε 
εκατοντάδες διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης.
Τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας των πέντε ιδρυμάτων και 
τα υπάρχοντα Κέντρα Επιχειρηματικότητας διασυνδέονται πλέ-
ον με στόχο την υποστήριξη όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας 
σε θέματα σχετικά με την προστασία και αξιοποίηση της διανοη-
τικής ιδιοκτησίας, την ίδρυση τεχνοβλαστών, την επιχειρηματι-
κή επιτάχυνση, την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τη 
μετέπειτα προσέλκυση επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε εκδήλωση στην Τεχνόπολη 
του Δήμου Αθηναίων οι πρόεδροι και πρυτάνεις των πέντε 
ιδρυμάτων και οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας παρουσίασαν το 

σκεπτικό πίσω από την ίδρυση και τον ρόλο που προσδοκά να 
διαδραματίσει το Science Agora. Όπως ανέφεραν, η σύμπραξη 
δημιουργεί σημαντικές συνέργειες και διασφαλίζει:
- Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ειδικά για την προσέλκυση 
στελεχών με εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία ως προς τη 
διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας και την εμπορική της 
αξιοποίηση.
- Την επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων μεταξύ διαφο-
ρετικών επιστημονικών πεδίων και τη δυνατότητα δημιουργίας 
μεικτών ομάδων που έχουν διεπιστημονική προσέγγιση και 
συμπληρωματικές δεξιότητες.
- Την προσέλκυση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επιχει-
ρηματικών προσπαθειών, ειδικά κατά τα πρώιμα στάδια της 
δημιουργίας ομάδας και της αξιολόγησης μίας ιδέας (proof-of-
concept).
- Την αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες, τη βιομηχα-
νία, τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και το διεθνές 
επενδυτικό περιβάλλον.
Ο καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής, πρύτανης του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τόνισε: «Τα πέντε 
ιδρύματα αντιπροσωπεύουν έναν πολύ ισχυρό πυρήνα έρευ-
νας που διεξάγεται στη χώρα. Μέσα από τη σύμπραξή τους 
δημιουργούνται νέες ευκαιρίες ανάδειξης της ερευνητικής τους 
δραστηριότητας προς την αγορά και τις επιχειρήσεις αλλά και 
ευκαιρίες ανάπτυξης νέων τεχνοβλαστών και επιχειρηματικών 
ομάδων με συμπληρωματικές γνώσεις. Η αξιοποίηση των νέων 
ερευνητών είναι κορυφαία προτεραιότητα και απαιτεί ουσιαστι-
κή σύνδεση της εκπαίδευσης των μηχανικών με την επιχειρη-
ματικότητα και την καινοτομία».
Ο Γιώργος Νούνεσης, πρόεδρος του «Δημόκριτου», 
δήλωσε ότι «η μεταφορά τεχνολογίας από τα ερευνητικά ερ-

γαστήρια στην κοινωνία αποτελεί ένα από τα πλέον ισχυρά ερ-
γαλεία για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στην έρευνα 
και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Το Science Agora 
συγκεντρώνει το κύρος, την ωριμότητα, την ετοιμότητα και τις 
υποδομές πέντε μεγάλων ερευνητικών οργανισμών της Αττι-
κής, ώστε να έχει άμεσα διεθνές αποτύπωμα».
Ο καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης, πρύτανης 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δήλωσε 
ότι «η ίδρυση του Science Agora αποτελεί για μας σημαντικό 
ορόσημο που μας πηγαίνει σε μία νέα εποχή. Μια εποχή όπου 
η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας γίνεται στο-
χευμένα για να συμβάλει στην επιχειρηματική αξιοποίηση του 
πλούτου της έρευνας που γίνεται στα ιδρύματά μας με σύστημα 
και μέθοδο».
Ο καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς, διευθυντής του ΕΠΙ-
ΣΕΥ, τόνισε: «Η συμμετοχή του ΕΠΙΣΕΥ στο Science Agora αυ-
ξάνει σημαντικά τη δυνατότητα διάδοσης και εφαρμογής των 
καινοτομικών αποτελεσμάτων των ερευνητών του, μέσω της 
αλληλεπίδρασής του με τα άλλα κορυφαία ιδρύματα αξιοποι-
ώντας τη γνώση που έχει ήδη αναπτυχθεί σε αυτά καθώς και 
τη δική του εμπειρία, κάτι που μπορεί να ωφελήσει και άλλους 
φορείς που μπορεί μελλοντικά να ενταχθούν στον κόμβο».
Τέλος, ο καθηγητής Γιάννης Εμίρης, γενικός διευθυ-
ντής και πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθη-
νά», επεσήμανε: «Ευελπιστούμε να στηρίξουμε συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες επιστημονικών ομάδων από ολόκληρη τη 
χώρα, οι οποίες θα εκμεταλλευτούν σύγχρονες τεχνολογίες για 
προϊόντα και υπηρεσίες που θα εξυπηρετήσουν την κοινωνία 
και τον πολίτη». Το «Αθηνά», εκτός από την Αθήνα, διατηρεί 
Ινστιτούτα σε Πάτρα και Ξάνθη.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Α.Γ.Λεβέντη ανακοί-
νωσαν την έναρξη του προγράμματος «Innovation Forward», 
που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σε 
συνεργασία με την Athroa Innovations, για την υποστήριξη και 
χρηματοδότηση τής -μέσω ισχυρών διεθνών πατεντών- διαδι-
κασίας κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας ερευνητών που 
διαμένουν στην Ελλάδα, με προοπτική την εμπορική και βιομη-
χανική αξιοποίησή τους. 
Το «Innovation Forward» αποτελεί μετεξέλιξη αρχικού προ-
γράμματος για την προστασία και κατοχύρωση της πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας εφευρετών, το οποίο υποστηρίζουν από το 
2018 και μέχρι σήμερα τα δύο ιδρύματα, σε συνεργασία με άλλα 
κοινωφελή Ιδρύματα. Απώτερος σκοπός του είναι η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, μέσω αφενός 
της υποστήριξης και της χρηματοδότησης της καινοτομίας που 

προκύπτει από την έρευνα και αφετέρου της υποστήριξης της 
διάθεσης καινοτόμων προϊόντων, λύσεων ή υπηρεσιών στην 
ελληνική και διεθνή αγορά. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πρόγραμμα προβλέπει την οι-
κονομοτεχνική υποστήριξη των εφευρετών από τα πρώιμα 
στάδια της κατάθεσης αιτήσεων μέχρι τη διαμόρφωση της 
ευρεσιτεχνίας, την εξασφάλιση της προστασίας της διανοητικής 
ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, την ΕΕ αλλά και παγκοσμίως, καθώς 
επίσης και την εμπορική αξιοποίηση αυτής μέσω της ανάπτυξης 
εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και της προ-
σέλκυσης βιομηχανικών αποδεκτών. 
Τα δύο ιδρύματα θα επιχορηγούν τη διαδικασία διεθνούς κα-
τοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών) εφευρετών 
και την κάλυψη του κόστους διατήρησής τους για δύο έτη. Η 
Athroa Innovations (Αθρόα Καινοτομία) θα αναλαμβάνει τόσο 

τη διεκπεραίωση της κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησί-
ας, εκ μέρους των ερευνητών, όσο και την πλήρη υποστήριξή 
τους στη μετέπειτα εμπορική αξιοποίησή της. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
- Ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος 
του προβλήματος που αποσκοπεί να επιλύσει η εφεύρεση.
- Η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα της εφεύρεσης στην 
επίλυση του προβλήματος αυτού.
- Ο βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης εφεύρεσης.
- Η εκτιμώμενη δυνατότητα νομικής κατοχύρωσης της διανο-
ητικής ιδιοκτησίας της εφεύρεσης, καθώς επίσης και το τρέχον 
στάδιο κατοχύρωσης στο οποίο βρίσκεται η κάθε εφεύρεση, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
- Η δυνητική συμβολή της κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας στην εμπορική επιτυχία της εφεύρεσης.

ΙΔΡΥΘΗΚΕ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜβΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “sCIEnCE agora” 
Από πέντε επιστημονικά ιδρύματα, αναμεσά τους το ΕΜΠ και το ΕΠΙΣΕΥ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΚΑΙ Α.Γ.ΛΕβΕΝΤΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “InnovaTIon forWarD”
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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
σχεδιάζει ένα μεγάλο έργο Ο.Χ.Ε. για τη χώρα μας, την «Τρι-
λογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα - Λαύριο». Η «Τριλογία» 
είναι μία ισχυρή και πρωτότυπη αφήγηση που φωτίζει τη 
σύνθετη και την πολυεπίπεδη πραγματικότητα της κλασικής 
Αθήνας. Βασικός άξονας του προγράμματος θα είναι ο σχεδι-
ασμός και η υλοποίηση μιας πολιτιστικής διαδρομής που θα 
αποκαθιστά τη σύνδεση που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας 
με το Ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα, το Λαύριο και τα ορυ-
χεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά. 
Σκοπός του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι να προετοιμαστεί, 
με τη συμβολή του, ένα ώριμο έργο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 
ως μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Για το σχεδιασμό 
του παραπάνω προγράμματος το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει 
ήδη αναθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες (masterplan της 
διαδρομής, Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, Στρατη-
γικό σχεδιασμό marketing, Συγκοινωνιακή Μελέτη Διαδρο-
μής, Παροχή τεχνικών υπηρεσιών). Περισσότερες πληροφο-
ρίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ.
Σε συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδίου Μarketing του προ-
γράμματος το Σωματείο προχώρησε τη Δευτέρα 17 Ιανου-
αρίου 2022 στην προκήρυξη του διεθνούς δημιουργικού 
διαγωνισμού για την εκπόνηση της εικαστικής ταυτότητας της 
διαδρομής. Το σχετικό υλικό δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
του Διαζώματος και είναι διαθέσιμο εδώ. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να αναπτύξει τρία (3) παρα-
δοτέα:
1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 (Τουριστικά λογότυπα), το οποίο θα πρέπει 
να παραδοθεί μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 
και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, οπότε συμπληρώνεται 
η διορία της παράτασης που έχουμε δώσει.
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 (Εικαστικές εφαρμογές της τουριστικής ταυ-
τότητα), το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί έως και δύο μήνες 
από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
στους συμμετέχοντες.
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 (Εκπόνηση εγχειριδίου για την τουριστική 
ταυτότητα-branding manual), το οποίο θα πρέπει να παρα-
δοθεί έως και ένα μήνα μετά την παραλαβή του παραδοτέου 
2 από την Περιφέρεια Αττικής.
Ο διαγωνισμός που προκηρύσσει το Σωματείο αφορά μόνο 
στο Παραδοτέο 1, για το οποίο θα χορηγήσει τρία βραβεία 
5.000, 3.000 και 2.000 € στις προτάσεις που θα λάβουν κατά 
σειρά την υψηλότερη βαθμολογία. Εν συνεχεία, ο υποψήφιος 
ανάδοχος, που θα υποβάλει την πρόταση με την υψηλότερη 
βαθμολογία, θα πρέπει να κληθεί από την Περιφέρεια Αττικής 

να υλοποιήσει το Παραδοτέο 2 και το Παραδοτέο 3 στο πλαί-
σιο απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης του Διαζώματος, που πε-
ριλαμβάνει περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του διαγωνι-
σμού, αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και γενικά των 
απαιτήσεων του έργου, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία 
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@diazoma.gr . Το σχετικό e-mail θα αναγράφει ως θέμα: 
Πρόταση του / της ……. για το Διεθνή διαγωνισμό για την 
εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) της Πο-
λιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθή-
να-Λαύριο».
Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης
1. Σκεπτικό και αντικείμενο του Έργου 
Η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», στο πλαίσιο της συνεργασίας 
του με την Περιφέρεια  Αττικής και τους Δήμους Ελευσίνας 
και Λαυρίου, προτίθεται να αναθέσει την ανάπτυξη  μιας 
νέας ελκυστικής εικαστικής ταυτότητας για τον τουρισμό της 
Πολιτιστικής  Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής- Ελευσίνα-Α-
θήνα-Λαύριο) με σκοπό να ενισχυθεί  περαιτέρω η εικόνα της 
Αττικής και του πλούτου των εμπειριών, που προσφέρει, στην  
ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά. Η νέα τουριστική ταυ-
τότητα (destination brand)  θα αξιοποιηθεί σε όλες τις ενέρ-
γειες τουριστικής προβολής που θα υλοποιήσει η  Περιφέρεια 
εφεξής και που θα αφορούν στη συγκεκριμένη Πολιτιστική 
Διαδρομή.  
Η νέα ταυτότητα απευθύνεται στην τουριστική αγορά, δηλ. 
στο ταξιδιωτικό/  καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, καθώς και στις επιχειρήσεις που  οργανώνουν 
και πωλούν ταξίδια (το travel trade που περιλαμβάνει επιχει-
ρήσεις όπως  tour operators, τουριστικά γραφεία, εταιρείες 
κρουαζιερών, γραφεία οργάνωσης  συνεδρίων κοκ. τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό).  
Η «Τριλογία» ως νέο τουριστικό προϊόν/εμπειρία στοχεύει 
στην ανάδειξη όλων των  πόλων, που συνέβαλαν στην ακμή 
της Αθήνας κατά τους κλασικούς χρόνους και κυρίως  της 
Ελευσίνας, ως πνευματικού-θρησκευτικού κέντρου, και του 
Λαυρίου, ως  οικονομικού- παραγωγικού κέντρου, που χρη-
ματοδότησε την ακμή της Αθήνας. 
Διευκρινίζεται, ότι το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια 
νέα ταυτότητα για την Τριλογία ως τουριστικό προορισμό. Η 
στόχευση της ζητούμενης τουριστικής ταυτότητας  είναι επο-
μένως αποκλειστικά στην τουριστική αγορά.  
Έχει ήδη εκπονηθεί σχέδιο τουριστικού μάρκετινγκ της Τρι-
λογίας, συμπεριλαμβανομένης της νέας στρατηγικής μάρκε-

τινγκ, το οποίο θέτει το πλαίσιο και  τις απαιτήσεις του έργου, 
καθώς περιγράφει τα χαρακτηριστικά της Διαδρομής και τους  
στόχους της διαμόρφωσής της. Επίσης, παραθέτει επιχει-
ρήματα για τους λόγους που αξίζει κανείς να επισκεφτεί την 
Ελευσίνα και το Λαύριο. Το σχέδιο τουριστικού  μάρκετινγκ 
μπορείτε να το δείτε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες για 
συμμετοχή στο  διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τη Γραμματεία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ (email:  info@diazoma.gr / 
τηλ. 210-8254256). 
Το κύριο ζητούμενο του παρόντος έργου είναι να κωδικο-
ποιηθεί επιτυχώς η τουριστική  ιδιαιτερότητα αυτού του πο-
λύμορφου προορισμού πολιτιστικού τουρισμού, τον οποίο  
συνιστά η Πολιτιστική Διαδρομή, μέσα από μια τουριστική 
ταυτότητα, η οποία: 
1. θα είναι ελκυστική, θα έχει δηλ. μια αισθητική ευχάριστη 
και ενδιαφέρουσα για  το ευρύ ταξιδιωτικό κοινό και για τους 
τουριστικούς επαγγελματίες, λαμβάνοντας  υπόψη, ότι η Δια-
δρομή απευθύνεται σε τουρίστες: 
- από όλον τον κόσμο 
- όλων των ηλικιών 
- κάθε μορφωτικού επιπέδου 
- κάθε εισοδηματικού επιπέδου 
- κάθε κοινωνικής θέσης 
- με πολλά διαφορετικά ειδικά ενδιαφέροντα,  
- αλλά και με ιδιαίτερα πολιτιστικά ενδιαφέροντα. 
2. θα είναι δυναμική, δηλ. θα ξεχωρίζει και θα αναδεικνύει με 
τον καλύτερο δυνατό  τρόπο τη Διαδρομή 
3. θα συμπυκνώνει εκείνο ή εκείνα τα στοιχεία που είναι χαρα-
κτηριστικά για την  ευρύτερη περιοχή της Διαδρομής. 
4. θα είναι διαχρονική, θα παραμείνει δηλ. ελκυστική και μετά 
από μερικά χρόνια  (ως προς το μήνυμα, τους συμβολισμούς 
και την αισθητική της). 
5. θα είναι κατάλληλη για ευρεία χρήση σε όλες τις ενέργειες 
μάρκετινγκ που θα  υλοποιήσει η Περιφέρεια όπως λ.χ. δια-
δικτυακή προβολή, έντυπη και  ηλεκτρονική διαφήμιση, δη-
μόσιες σχέσεις, παραγωγή εντύπων και χαρτών,  συμμετοχή 
σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις, παραγωγή πινακίδων κοκ. 
Βάσει του παραπάνω σκεπτικού ζητείται από τον ανάδοχο του 
παρόντος έργου να  αναπτύξει τη νέα τουριστική ταυτότητα 
για την Τριλογία της Αττικής, η οποία αναλύεται  στα εξής επι-
μέρους παραδοτέα: 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Τουριστικό λογότυπο (3 εναλλακτικές προτά-
σεις) 

Συνέχεια στη σελ 6

ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Για την εικαστική τουριστική ταυτότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο»
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Συνέχεια από σελ 5

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Εικαστικές εφαρμογές της νέας τουριστικής ταυ-
τότητας της  Τριλογίας
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Εκπόνηση εγχειριδίου για τη νέα τουριστική 
ταυτότητα της  Τριλογίας (brand manual). 
2. Αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Λογότυπο 
Ο Ανάδοχος καλείται να ετοιμάσει το λογότυπο που θα χρησιμο-
ποιηθεί στην τουριστική  καμπάνια της Περιφέρειας Αττικής για 
την Τριλογία (3 εναλλακτικές προτάσεις  λογοτύπου προκειμέ-
νου το ΔΙΑΖΩΜΑ να επιλέξει την επικρατέστερη ). 
Ο Ανάδοχος του έργου θα διατυπώσει επίσης ένα σλόγκαν 
(tagline) στην ελληνική και  αγγλική γλώσσα για χρήση με το 
τουριστικό λογότυπο. 
Το τουριστικό λογότυπο πρέπει να είναι σύγχρονο, να αναδει-
κνύει και να τονίζει τη  μοναδικότητα, την πολυμορφία και τη 
μαγεία της Διαδρομής και δη των νέων πόλων της  (Ελευσί-
να-Λαύριο) με τρόπο ελκυστικό για τον Έλληνα και ξένο κατα-
ναλωτή, χωρίς  ακαδημαϊσμό. Σημειώνεται ότι το λογότυπο 
που θα ετοιμαστεί, θα πρέπει να είναι  ευδιάκριτο και ευανάγνω-
στο όταν χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά μεγέθη, με  διαφορετι-
κό χρωματικό φόντο κοκ. 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Εικαστικές εφαρμογές της νέας τουριστικής ταυ-
τότητας της Τριλογίας 
Ζητείται η ετοιμασία μιας σειράς από εικαστικές εφαρμογές με 
βάση τη νέα τουριστική  ταυτότητα της Τριλογίας , όπως θα 
προκύψει από το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1. Αυτές οι εικαστικές  εφαρμογές 
θα ενσωματώνουν το νέο λογότυπο, θα εντάσσονται σε μια κοι-
νή αισθητική  και θα συμβάλλουν ώστε να υπάρχει μια συνέπεια 
και μια ενιαία γραμμή σε κάθε πτυχή  της παρουσίας της Τριλο-
γίας στην τουριστική αγορά. 
Στο πλαίσιο του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2 θα ετοιμαστούν, συγκεκριμένα, 
οι εξής εικαστικές  εφαρμογές: 
- Χρωματική παλέτα: Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να ετοιμά-
σει μια χρωματική  παλέτα που θα περιλαμβάνει:  

o τα κυρίαρχα χρώματα της Τριλογίας 
o όλα τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στο λογότυπο (βλ. 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1) 
o χρώματα που δημιουργούν καλαίσθητους συνδυασμούς 
(δίχρωμους και  τρίχρωμους) και ενδιαφέρουσες αντιθέσεις με 
το λογότυπο.
Για κάθε χρώμα θα πρέπει να οριστεί από τον Ανάδοχο η ταυτό-
τητά του (όνομα  χρώματος και χρωματική ανάλυση σε CMYK, 
RGB και Pantone). 
- Μακέτες ιστοσελίδων για το επίσημο τουριστικό portal της 
Τριλογίας.  Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα κάνει τον εικαστικό 
σχεδιασμό για τις εξής  ιστοσελίδες: 
o Μακέτα αρχικής σελίδας (homepage) με ανοικτόχρωμο φό-
ντο o Μακέτα αρχικής σελίδας (homepage) με σκουρόχρωμο 
φόντο o Μακέτα εσωτερικής σελίδας με ανοικτόχρωμο φόντο 
o Μακέτα εσωτερικής σελίδας με σκουρόχρωμο φόντο  
Διευκρινίζεται ότι ο Aνάδοχος δεν θα ετοιμάσει λειτουργικές 
ιστοσελίδες παρά  μόνο τις μακέτες τους (δηλ. το εικαστικό σκέ-
λος των ιστοσελίδων). Οι μακέτες θα  βασίζονται στην ως άνω 
χρωματική παλέτα. Το μενού πλοήγησης και άλλα  στοιχεία του 
portal θα δοθούν από ΔΙΑΖΩΜΑ 
- Προσχέδια δύο εντύπων που απευθύνονται σε καταναλωτές, 
βασιζόμενα στην  ως άνω χρωματική παλέτα. 
- Έντυπο «pocket» (ύψος 192 mm, πλάτος 115 mm): Ο Ανά-
δοχος θα ετοιμάσει: - Μακέτα εξωφύλλου σε δύο παραλλαγές 
- Μακέτα σαλονιού σε δύο παραλλαγές 
- Έντυπο μεγάλο τύπου «image brochure» (ύψος 295 mm, 
πλάτος 210 mm): Ο  Ανάδοχος θα ετοιμάσει: 
- Μακέτα εξωφύλλου σε δύο παραλλαγές 
- Μακέτα σαλονιού σε δύο παραλλαγές 
- Δύο παραλλαγές μακέτας για ολοσέλιδες διαφημιστικές κατα-
χωρήσεις σε  περιοδικό 
- Δύο παραλλαγές μακέτας για δισέλιδες διαφημιστικές καταχω-
ρήσεις  («σαλόνι») σε περιοδικό 
- Δύο παραλλαγές επιστολόχαρτου που θα χρησιμοποιείται για 
την αλληλογραφία  του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας 

και των Δήμων, που μετέχουν στη  Διαδρομή, με τουριστικές 
επιχειρήσεις και τουριστικούς φορείς, για την  εκτύπωση δελτί-
ων τύπου και κάθε άλλη χρήση 
- Δύο παραλλαγές κάρτας επισκεπτηρίου (business cards) για 
τα στελέχη του  Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας και των 
Δήμων, που μετέχουν στη 
Διαδρομή, τα οποία θα έχουν επαφές με τουριστικούς επαγγελ-
ματίες και μέσα  ενημέρωσης 
- Δύο παραλλαγές ενός press kit, δηλ. ενός φακέλου που θα πε-
ριέχει υλικό για  δημοσιογράφους 
- Δύο παραλλαγές παρουσιάσεων PowerPoint για χρήση σε 
συνεντεύξεις τύπου,  ομιλίες κοκ. 
- Μακέτες για τρία προϊοντικά δώρα όπως λ.χ. τσάντες, φλασά-
κια USB, μαγνητάκια  κοκ. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες δώρων 
θα δοθούν από το ΔΙΑΖΩΜΑ στον  Ανάδοχο. 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Εκπόνηση εγχειριδίου για τη νέα τουριστική 
ταυτότητα της Διαδρομής  (brand manual) 
Ζητείται η εκπόνηση ενός αναλυτικού εγχειριδίου, στο οποίο θα 
περιέχονται:  
- όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύνολο του λογότυπου 
και των εικαστικών  εφαρμογών που θα παραδώσει ο Ανάδο-
χος στο πλαίσιο των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 1 και  2 (όπως λ.χ. χρώματα, 
γραμματοσειρές, αναλογίες, κατάλληλο φόντο κοκ.)  
- οδηγίες για τη σωστή χρήση όλων των προηγούμενων πα-
ραδοτέων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  1 και 2) στην ηλεκτρονική και έντυπη 
επικοινωνία με την τουριστική αγορά.  
Το ζητούμενο είναι αφενός να υποστηριχθεί η Περιφέρεια και 
οι Δήμοι, που  συμμετέχουν, στο να εφαρμόσουν μια ενιαία αι-
σθητική και φιλοσοφία σε όλες τις  τουριστικές τους δράσεις, που 
αφορούν στη Διαδρομή, και αφετέρου να βρουν στο  εγχειρίδιο 
ξεκάθαρες οδηγίες όλοι όσοι θα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά 
τα ανωτέρω  παραδοτέα (π.χ. ανάδοχοι επί μέρους προϊόντων 
ή δράσεων, γραφίστες, τυπογράφοι,  web designers κ.λπ.). 
Η γλώσσα του εγχειριδίου είναι η ελληνική. Όπου χρειαστεί, 
μπορούν να  χρησιμοποιηθούν αγγλικοί τεχνικοί όροι. 

Θα αλλάξει όψη το ιστορικό κέντρο της πόλης των Μεγάρων, 
καθώς ο δήμος προχωρά σε μεγάλο έργο ανάπλασης, αλλά και 
σε σχέδιο ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, δίνοντας 
σημασία στο ιστορικό φορτίο της πόλης και στην οικιστική φυ-
σιογνωμία της, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπονται μεταξύ άλλων σημαντικές 
παρεμβάσεις πέριξ του αρχαιολογικού χώρου της Κρήνης του 
Θεαγένους και του Αρχαιολογικού Μουσείου και κατά μήκος 
κεντρικών οδικών αξόνων και πλατειών. Στόχος είναι η συνο-
λική αναβάθμιση του ιστορικού, αρχαιολογικού, εμπορικού και 
κοινωνικού κέντρου της πόλης, καθώς και η μικροκλιματική 
βελτίωση των δημόσιων χώρων, με ταυτόχρονη ανάδειξη 

της ιστορικής ταυτότητας της πόλης. Ακόμη, η οργάνωση των 
χώρων κίνησης-στάσης πεζών και στάθμευσης οχημάτων και 
ποδηλάτων, η βελτίωση, η πύκνωση και ο εμπλουτισμός του 
υπάρχοντος πρασίνου με ευεργετική επίδραση στο μικροκλίμα 
της περιοχής, η διαμόρφωση και αναβάθμιση των χώρων στά-
σης και ανάπαυσης πεζών και τέλος, η επιβράδυνση της ταχύ-
τητας κίνησης των οχημάτων στην υπό διαμόρφωση περιοχή.
Όμως στον προγραμματισμό του Δήμου Μεγαρέων είναι και η 
ανάπλαση της περιοχής Ακρογιάλι Νέας Περάμου. Όπως ανα-
κοινώθηκε αυτή προσβλέπει σε τέσσερα βασικά σημεία, που 
είναι:
1. Συνολική αναβάθμιση και μικροκλιματική βελτίωση της 

παραλιακής οδού, καθώς και των καθέτων σε αυτήν οδών με 
διαμόρφωση πεζοδρομίων.
2. Οργάνωση των χώρων κίνησης-στάσης πεζών και στάθμευ-
σης οχημάτων.
3. Βελτίωση, οργάνωση, πύκνωση κι εμπλουτισμό του υπάρ-
χοντος πρασίνου.
4. Διαμόρφωση χώρων στάσης και ανάπαυσης πεζών με καθι-
στικά-παγκάκια σε εσοχές.
Στη μελέτη περιλαμβάνονται ακόμη οι συνθήκες ασφαλούς κί-
νησης ΑμεΑ. Σχετικά με τη βλάστηση, που είναι πλούσια στην 
περιοχή, όπου χρειαστεί θα προστεθεί κι άλλη σε χώρους στά-
σης και καθιστικών.

ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Για την εικαστική τουριστική ταυτότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο»

ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   
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Σε διάστημα λίγων εβδομάδων θα δημιουργηθεί μια πλατ-
φόρμα ίδια με εκείνη του εμβολίου αρχικά για την πρωτοβάθ-
μια υγεία σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, η οποία θα 
επεκταθεί αργότερα και για τα νοσοκομεία, ενώ σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, θα λειτουργήσει και μια πλατφόρμα και στις 
μεταβιβάσεις ακινήτων. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο 
του Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου με θέμα «Δημοκρα-
τία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Big Data» λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι την «κουλτούρα του εμβολίου την αξιοποιούμε 
για να αλλάξουμε το κράτος συνολικά», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όσον αφορά στις μεταβιβάσεις των ακινήτων ο υπουργός επε-
σήμανε ότι «αυτό όλα θα λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, με μια 
πλατφόρμα που θα βάλουμε στους συμβολαιογράφους, αλλά 
εκεί δεν θα ψηφιοποιήσουμε απλά και μόνο την διαδικασία».
Στο επόμενο βήμα όπως τόνισε ο υπουργός είναι και η προλη-
πτική ιατρική: «Έχουμε δηλαδή το μητρώο της συνταγογρά-
φησης, για κάθε ΑΜΚΑ έχουμε ένα ιστορικό συνταγογράφησης 
περίπου μιας δεκαετίας. Μπορούμε λοιπόν αυτό, πάντα με 
σεβασμό σε θέματα ιδιωτικότητας και με την σύμφωνα γνώ-
μη του πολίτη, να το παντρέψουμε με δωρεάν παραπεμπτικά 
εξετάσεων και να μπορούμε να στέλνουμε ειδοποιήσεις, συγκε-
κριμένα παραπεμπτικά, με συγκεκριμένες στοχευμένες εξετάσεις 
ανάλογα με το ηλικιακό προφίλ ή το ευρύτερο προφίλ υγείας το 
οποίο απορρέει από το σύστημα. Είναι ένα τεράστιας σημασίας 
στοίχημα να το πετύχουμε και είναι το επόμενο βήμα».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην ονοματοδοσία και την 
βάφτιση παιδιών που θα γίνονται ψηφιακά, εξηγώντας την 
διαδικασία: «Ξεκινήσαμε με την διαδικασία απλούστευσης των 
ληξιαρχικών γεγονότων, όπως με την γέννηση ενός παιδιού. 
Προχωρήσαμε στην ονοματοδοσία, όπου και οι δυο γονείς να 
συμφωνήσουν στην δήλωση ονοματοδοσίας και σε ό,τι αφορά 
την βάφτιση - υπάρχουν μετά κάποια έγγραφα που υπογράφο-
νται από τους νονούς και έναν εκ των γονέων. Η καταχώρηση αυ-
τών των εγγράφων πλέον θα είναι ψηφιακή και θα διακινούνται 
με τον κατάλληλο τρόπο και στις σχετικές υπηρεσίες του κράτους». 
Ο ίδιος επεσήμανε ότι «στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες κα-
λύψαμε το χάσμα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και μέρα 
με την μέρα θα το καλύπτει ολοένα και περισσότερο. Στην συν-
δεσιμότητα είμαστε μπροστά, ενώ το χάσμα είναι μεγάλο στην 
σταθερή τηλεφωνία». Όπως τόνισε μάλιστα, «δεν νοείται ψηφι-
οποίηση χωρίς αλλαγή διαδικασιών. Η ουσία είναι να αλλάξεις 
τον τρόπο που σχεδιάστηκαν οι υπηρεσίες εδώ και δεκαετίες». 
Ο σχεδιασμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι 
να στηθούν υπηρεσίες σε πολιτοκεντρική βάση είπε, και τόνισε 
ότι στόχος είναι «μια μικρή αλλαγή κάθε μέρα όπως την έχουμε 
κάνει μέχρι σήμερα, κι όλες αυτές οι μικρές αλλαγές όταν συσ-
σωρεύονται, γίνονται μια χιονοστιβάδα η οποία θα έρθει και 
θα σαρώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα χθεσινό ή προχθεσινό 
status quo εξυπηρέτησης του πολίτη. Η ουσία είναι να αλλάξου-
με το πώς δουλεύει το κράτος».  
Αναφερόμενος στο gov.gr, σημείωσε ότι στόχος είναι να υπάρ-

χει ένα σημείο που το κράτος να μπορεί να αλληλοεπιδρά με τον 
πολίτη. «Το κράτος είναι ένα, και ως ένα πρέπει να λειτουργεί». 
Όπως υπογράμμισε ο υπουργός «έχουμε δημιουργήσει πάνω 
από μια νέα υπηρεσία την ημέρα, συμπεριλαμβανομένου του 
Σαββάτου και της Κυριακής, ενώ επανέλαβε τον τεράστιο αριθ-
μό των 567 εκατομμυρίων ψηφιακών συναλλαγών το 2021. 
Πρόσθεσε δε, μιλώντας για το gov.gr, ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες 
που έφτασαν τις 1400, δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες να 
αλληλοεπιδρούν εύκολα με το κράτος για βασικά γεγονότα που 
αφορούν στην καθημερινότητά τους.
Ωστόσο, «πάνω από τις μισές συναλλαγές, δεν είναι όπου μπήκε 
ο πολίτης για να κατεβάσει κάποιο πιστοποιητικό, αλλά συναλ-
λαγές όπου το ίδιο το κράτος, με την σύμφωνη γνώμη του πο-
λίτη, αντλεί τα στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων. Η λέξη κλειδί 
είναι ‘διαλειτουργικότητα’».
Σχετικά με την εξοικείωση του κόσμου στις αλλαγές, ο κ. Πιερρα-
κάκης είπε χαρακτηριστικά ότι με τον Covid 19 σε μια δύσκολη 
συνθήκη ο κόσμος εξοικειωνόταν στις νέες ψηφιακές προκλή-
σεις. «Η δουλειά μας είναι να φτιάξουμε πλατφόρμες όσο πιο 
απλές γίνεται, να μπορεί να τις προσεγγίσει κάποιος ο οποίος 
δεν είναι πρώτης τάξης προγραμματιστής. Από κει και πέρα, 
πρέπει να στήσουμε προγράμματα στοχευμένου εμπλουτισμού 
δεξιοτήτων».  
Τέλος, αναφέρθηκε στην χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης που «μας δίνει την ευκαιρία και την δυνατότητα να υλοποι-
ήσουμε όχι το αναγκαίο αλλά και το επιθυμητό».

Διευρύνονται κι άλλο οι ψηφιακές υπηρεσίες στον Δήμο Πε-
ριστερίου, καθώς στη διάθεση των πολιτών τέθηκε ένα νέο 
πεδίο open data, που αφορά στον πολεοδομικό σχεδιασμό 
της πόλης. Συγκεκριμένα, η νέα εφαρμογή θα ενημερώνει για 
το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου, για τους όρους 
δόμησης, για τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, 
τις τεχνικές εκθέσεις, τα διαγράμματα εφαρμογής, τις τροπο-
ποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου, για τις χρήσεις γης κ.α. Ακόμη, 
θα περιλαμβάνει διάφορα σημεία ενδιαφέροντος του δήμου, 
όπως είναι τα σχολεία, οι παιδικές χαρές, οι εκκλησίες και τα 
οποία συνεχώς θα εμπλουτίζονται με νέα δεδομένα. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ψηφιακή υπηρεσία τέθηκε στη 
διάθεση του κοινού, μέσω ειδικής πλατφόρμας στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου και πάνω σε αυτό, ο αντιδήμαρχος Οι-
κιστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Λύκος τόνισε: «Η εφαρμογή 
αυτή απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και ειδικώς τους 
μηχανικούς και αποτελεί προϊόν εσωτερικής ανάπτυξης, εξοι-
κονομώντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους για τον δήμο 
και αναβαθμίζοντας το επίπεδο παραγωγής λογισμικού από 
τις υπηρεσίες μας. Είναι μια ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα, 
που ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει όλους τους πολίτες, αλλά 
και τους μηχανικούς, για την εύκολη και χωρίς προβλήματα 

άσκηση του επαγγέλματός τους». 
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής 
Γιώργος Τσίνας ανέφερε μεταξύ άλλων πως «σε πρώτη φάση 
λειτουργεί σε BETA και περιμένουμε τις παρατηρήσεις και τις 
επισημάνσεις των χρηστών για προβλήματα που κατά τη 
γνώμη τους θα παρουσιαστούν» και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε 
με τις παρατηρήσεις τους και τη βοήθειά τους να γίνουμε ακό-
μα καλύτεροι και κάθε μέρα να παρουσιάζουμε μια αρτιότερη 
και πιο εύχρηστη εφαρμογή».

Ένα νέο Αστικό Βιοκλιματικό Πάρκο θα γεννηθεί στην Πε-
τρούπολη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου εκπόνησε μελέτη, η οποία αφορά εργασίες ανάπλασης 
στη μεγάλη χωμάτινη διαδρομή μεταξύ του Άλσους Αγίου 
Δημητρίου και του πεζόδρομου της οδού Ηπείρου. Μάλιστα 
στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται και τρία σχολικά συγκρο-
τήματα, το 2ο Γυμνάσιο, το 5ο Γυμνάσιο και το 4ο Λύκειο 
Πετρούπολης. 
Ο αειφόρος σχεδιασμός αυτής της διαδρομής βασίζεται σε βι-
οκλιματικές αρχές, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή ανα-

βάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οι 
προτεινόμενες επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, 
την αποκατάσταση της υπάρχουσας χωμάτινης διαδρομής 
με κατάλληλη διαμόρφωση του οδοστρώματός της και της 
οριοθέτησής της, φυτεύσεις με 800 νέα δέντρα, θάμνους και 
αναρριχώμενα φυτά, καθώς και τοποθέτηση ή βελτίωση του 
αστικού εξοπλισμού και του αύλειου χώρου του σχολικού συ-
γκροτήματος με το οποίο γειτονεύει. 
Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, ο στόχος αυτής της ανά-
πλασης είναι η δημιουργία μιας πολυθεματικής διαδρομής 

για αναψυχή και ψυχαγωγία, η οποία θα απευθύνεται σε όλες 
τις ηλικίες, διευκολύνοντας την προσβασιμότητα, προσφέρο-
ντας ελεύθερους χώρους πρασίνου, ανάπαυσης, άθλησης και 
παιχνιδιού. Στους χώρους αυτούς θα τοποθετηθούν μουσικά 
όργανα και παιχνίδια για παιδιά προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας και θα δημιουργηθεί ειδικός χώρος χαλαρής άθλησης 
εφήβων και ενηλίκων, με ειδικό δάπεδο και με όργανα εκγύ-
μνασης.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑβΙβΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ
Κυρ. Πιερρακάκης: Η ουσία είναι να αλλάξουμε το πώς δουλεύει το κράτος

ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΕΟ ΑΣΤΙΚΟ βΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  
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Υπεγράφη χθες η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης 
για την ανάπτυξη Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέ-
ντρου στο Θριάσιο, δηλαδή του πρώτου Logistics Park στην 
Ελλάδα, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. 
Κώστα Καραμανλή και τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα.
Στην υπογραφή ήταν παρόντες ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), κ. 
Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ο Υφυπουργός Υποδομών & Μετα-
φορών αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδόπου-
λος, καθώς και οι γενικοί γραμματείς Υποδομών κα. Μαρία-Έλ-
λη Γεράρδη και Μεταφορών κ. Γιάννης Ξιφαράς. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής δήλωσε: «Από την πρώ-
τη μέρα που ο Πρωθυπουργός μάς τίμησε αναθέτοντάς μας 
αυτό το Υπουργείο, οι συνεργάτες μου και εγώ, μεταξύ άλλων 
δεσμευτήκαμε για δύο πράγματα: Πρώτον, να δουλέψουμε συ-
στηματικά για να ξεμπλοκάρουμε έργα που έχει ανάγκη ο τόπος, 
αλλά για πολλά χρόνια παρέμεναν κολλημένα σε σύνθετα προ-
βλήματα. Και δεύτερον, όλα τα έργα που κάνουμε – παλιά που 
ξεμπλοκάραμε και νέα που ξεκινάμε – να αποτελούν κομμάτια 
ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, με συνολική φιλοσοφία και 
ξεκάθαρους στόχους για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας 
μας», τόνισε ο κ. Καραμανλής.
«Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα με την υπογραφή της σύμβα-
σης για το Θριάσιο. Βάζουμε εμπρός την πραγματοποίηση ενός 
έργου στο οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ – έτσι όπως το δημο-
πράτησε και το συμβασιοποίησε – είχε δημιουργήσει τεράστια 
προβλήματα και καθυστερήσεις. Κινδυνεύσαμε ακόμα και με 
ματαίωσή του, όπως βέβαια και με βαρύτατα πρόστιμα. Και το 
σημαντικότερο; Το έργο αυτό υπηρετεί τον κεντρικό στρατηγικό 
μας στόχο, τον ρεαλιστικό σχεδιασμό για το μέλλον της πατρίδας 
μας και το νέο παραγωγικό της μοντέλο», σημείωσε.
Επισήμανε ότι: «Το Θριάσιο αποτελεί τον πιο κρίσιμο σταθμό για 
να κάνουμε την Ελλάδα κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιο-
χής μας. Γιατί ωραία τα λόγια, αλλά πώς θα αναβαθμίσουμε τον 
στρατηγικό ρόλο της χώρας, αν δεν συνδέεται το μεγαλύτερο 
αεροδρόμιο με το μεγαλύτερο λιμάνι μας; Και αν δεν έχουμε ένα 
πραγματικά σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο;» και πρόσθεσε:
«Με το Θριάσιο, λοιπόν, επιτέλους κάνουμε το αποφασιστι-
κό βήμα για να γίνει η Ελλάδα διεθνές hub στον τομέα των 
logistics».
Ο κ. Καραμανλής σημείωσε επίσης ότι: «Παραλάβαμε από την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άλλο ένα έργο κολλημένο, προβλημα-
τικό και υπό αμφισβήτηση. Και καταφέρνουμε να το βάλουμε 
μπρος, με πολύ πιο συμφέροντες όρους για το Ελληνικό Δη-

μόσιο. Ώστε να γίνει πραγματικότητα, για να αποτελέσει το 
αναγκαίο βήμα για την αναβάθμιση της χώρας μας σε κόμβο 
υποδομών και συνδυασμένων μεταφορών της ΝΑ Ευρώπης. 
Κι έτσι να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, αλλά 
και να τονωθεί ιδίως η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής».
Τόνισε τέλος ότι: «Εξυπακούεται, βέβαια, ότι δεν σταματάμε 
εδώ, αλλά προχωράμε εντατικά και το νέο διαγωνισμό Σύμ-
βασης Παραχώρησης για την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού 
Διαλογής (το λεγόμενο ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ)». 
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος 
Σταϊκούρας τόνισε: «H ολοκλήρωση των διαδικασιών για την 
τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης για το Θριάσιο 
Εμπορευματικό Κέντρο (Θριάσιο Ι) σηματοδοτεί την εκκίνηση 
ενός έργου κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της θέσης της 
χώρας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, σε μία περίοδο 
αυξημένων προκλήσεων για τον κλάδο.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στη μελέτη και στην κατασκευή 
του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα και η συνολική επένδυ-
ση αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ. Ενώ εκτιμάται 
ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία 3.000 έως 5.000 νέων θέσεων 
εργασίας.
Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών και όλους όσοι συμμετείχαν στις 
εντατικές διαπραγματεύσεις τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ανταγωνισμού (DG Comp) όσο και με τον Παραχωρησιούχο, 
προκειμένου να διευθετηθεί μία σειρά δύσκολων εκκρεμοτή-
των, ώστε στη συνέχεια να δοθεί η θετική γνωμοδότηση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και να φθάσουμε στο σημερινό θετικό 
αποτέλεσμα.
Μεταξύ άλλων, με την τροποποίηση της σύμβασης, διπλασι-
άζεται το προβλεπόμενο αντάλλαγμα, ενώ αυξάνεται η ετήσια 
πληρωμή προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
Με την εξέλιξη αυτή ένα έργο που είχε «παγώσει» για πάνω 
από τρία έτη μπαίνει ξανά στις “ράγες” της υλοποίησης. Συνε-
χίζουμε με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, και παρά τις 
αντίξοες συνθήκες, την προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των 
υποδομών της χώρας με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας, της παραγωγικότητας και της επενδυτικής ελκυστικό-
τητας της Ελλάδας, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων 
απασχόλησης και την επίτευξη βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης 
ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, κ. Γρηγόρης Δ. Δημη-
τριάδης είπε: «Εκφράζω κι εγώ την ικανοποίησή μου για την 
επίλυση της εκκρεμότητας με το Θριάσιο Ι , που κατέστη δυνατή 
στο συντομότερο δυνατό χρόνο λόγω της καλής συνεργασίας 

ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Στα Υπουργεία, τη ΓΑΙΑΟΣΕ, 
την παραχωρησιούχο ΘΕΚ ΑΕ και τις εταιρείες Goldair και ΕΤΒΑ 
ΒΙΠΕ. Το Θριάσιο Ι αναβαθμίζει το επίπεδο των εμπορευματι-
κών υπηρεσιών της χώρας και ταυτόχρονα φέρνει πιο κοντά 
τον στόχο της ανάδειξής της σε σημαντικό κόμβο logistics στη 
ΝΑ Ευρώπη. Με αυτό το εμπορευματικό κέντρο και τα ομοειδή 
που έπονται, οι μεταφορές διευκολύνονται και η χώρα πράγ-
ματι γίνεται μια πύλη εισόδου προϊόντων προς την Ευρώπη. 
Μιλάμε πλέον για μια νέα πραγματικότητα στις εμπορευματικές 
υπηρεσίες, που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της χώρας και αντα-
ποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας. Γνωρίζουμε 
όλοι ότι η υστέρηση, έως πρότινος, της χώρας σε υποδομές και 
σε κέντρα logistics είχε υψηλό κόστος στην ανταγωνιστικότητα 
και φυσικά στις τιμές. Όμως, αυτό πλέον αλλάζει. Η χώρα εδώ 
αλλάζει σελίδα με αψευδή μάρτυρα τα στοιχεία της επένδυσης 
για το Θριάσιο Ι. Και πέρα από την αυτονόητη συμβολή του στην 
οικονομική ανάπτυξη, έχει και σημαντικό όφελος για το δημό-
σιο. Και εξ αφορμής αυτού, να τονίσω ότι για το Υπερταμείο είναι 
δόγμα πως η δημόσια περιουσία μπορεί να συμβάλει καθορι-
στικά στην ανάπτυξη, το πιστοποιεί εν προκειμένω και η μεγάλη 
επένδυση στο Θριάσιο με το ακίνητο της ΓΑΙΑΟΣΕ», δήλωσε ο 
κ. Δημητριάδης. 
Ποια είναι η σημαντική καινοτομία του Θριασίου Ι
«Η χώρα μας αποκτά το πρώτο της ολοκληρωμένο και σύγχρο-
νο εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών. Έτσι, 
αξιοποιούμε πραγματικά και τις δυνατότητες ιδίως του λιμανιού 
του Πειραιά, το οποίο μέχρι σήμερα ουσιαστικά λειτουργεί μόνο 
ως σταθμός μεταφόρτωσης, αφού δεν μπορεί να γίνει συναρ-
μολόγηση εδώ και έτσι έχουμε σοβαρές απώλειες προς άλλα 
λιμάνια», ανέφερε επίσης ο κ. Καραμανλής.
Εξήγησε πως: «Μιλάμε για ένα εμπορευματικό κέντρο 240.000 
τ.μ., σε συνολική έκταση 2.000 στρεμμάτων. Με αποθήκες 
ξηρού και ψυχόμενου φορτίου, χώρους γραφείων, χώρους 
τελωνείου και στάθμευσης αυτοκινήτων και φορτηγών. Και 
βέβαια, με σύγχρονες σιδηροδρομικές υποδομές, τις οποίες θα 
κατασκευάσει επίσης ο παραχωρησιούχος, ώστε να συνδεθεί το 
Κέντρο με την εθνική σιδηροδρομική υποδομή».
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι η σημαντι-
κότερη καινοτομία του Εμπορευματικού Κέντρου του Θριασίου 
είναι η διασύνδεσή του με όλα τα δίκτυα μεταφοράς: το λιμάνι 
του Πειραιά, το λιμάνι της Ελευσίνας, τον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών και το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Συνέχεια στη σελ 9

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» 
Κ. Καραμανλής: Με το Θριάσιο η Ελλάδα θα γίνει διεθνής κόμβος logistics
Χρ. Σταϊκούρας: Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και η επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας
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Στην ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος ύδρευσης και άρ-
δευσης της ευρύτερης περιοχής των Φαρσάλων με το φράγμα 
Ενιπέα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
Γιώργος Καραγιάννης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση 
της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Άννας Βαγενά-Κηλαηδόνη. Η κυ-
βέρνηση δεν εξαγγέλλει απλώς αλλά και πραγματοποιεί, είπε ο κ. 
Καραγιάννης, σημειώνοντας ότι το έργο του φράγματος εκκρεμεί 
δεκαετίες. Ο κ. Καραγιάννης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξάγγειλε την κατασκευή 
του φράγματος του Ενιπέα ποταμού, πολλοί μίλησαν για μια 
εξαγγελία άνευ αντικρίσματος, αφού είναι γνωστό ότι εκκρεμεί η 
κατασκευή του από δεκαετίες. Η διαφορά όμως της παρούσας κυ-
βέρνησης από το παρελθόν έγκειται σε αυτό ακριβώς το γεγονός, 
ότι δεν εξαγγέλλει απλώς, αλλά και πραγματοποιεί». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός Υποδομών διαβεβαί-
ωσε ότι το έργο αποτελεί προτεραιότητα και αυτό αποδεικνύεται 
και από την απόφαση του υπουργού Κώστα Καραμανλή να το χα-

ρακτηρίσει έργο Εθνικού Επιπέδου. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό 
ο κ. Καραγιάννης «πρόκειται να υλοποιηθεί ένα μακρόπνοο έργο 
που υπερέβαινε τον αρχικό σχεδιασμό της κατασκευής ενός μόνο 
φράγματος και περιέχει και όλες τις εργασίες κατασκευής δικτύων 
ύδρευση και άρδευσης της ευρύτερης περιοχής». 
«Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση του έργου» σημεί-
ωσε ο υφυπουργός Υποδομών, προσθέτοντας ότι «μιας και δεν 
μας διακατέχουν ιδεολογικές αγκυλώσεις και εμμονές περί των 
κακών ιδιωτών, επελέγη ως προσφορότερη και πιο συμφέρουσα 
η υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ». 
Στην τοποθέτησή της η κα Άννα Βαγενά-Κηλαηδόνη αναφέρθη-
κε και στο ευρύτερο θέμα της εκτροπής του Αχελώου, το οποίο, 
όπως τόνισε, πρέπει να έρθει στη Βουλή σε επίπεδο Αρχηγών «για 
να πάρουν όλοι τις ευθύνες τους καθαρά». 
Αναφέρθηκε μάλιστα και στο ζήτημα της επισιτιστικής κρίσης με 
την οποία απειλείται η Ευρώπη «λόγω του φοβερού πολέμου 
στην Ουκρανία. Μας αναδεικνύει ακόμα μια φορά πόσο σημαντι-

κός είναι ο πρωτογενής τομέας. Μιλάνε όλοι ότι η Ουκρανία είναι 
ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Η Θεσσαλία είναι ο σιτοβολώνας 
της Ελλάδας. Δεν υπάρχει νερό. Αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί και 
πρέπει να λυθεί από όλους μας» είπε η βουλευτής Λάρισας του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου φτάνει τα 315 
εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή του Φράγματος με Τα-
μιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 115 εκατομμυρίων κυβικών 
μέτρων και μέσω αυτού θα μπορούν αρδεύονται πεδινές περιοχές 
οι οποίες ανήκουν στους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτι-
ώσεων Φαρσάλων, Θεσσαλιώτιδας και Τιτανίου Ν. Καρδίτσας, 
συνολικής έκτασης 107.500 στρεμμάτων γεωργικής γης. 
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και έργα ύδρευσης 
της πόλης των Φαρσάλων και 31 οικισμών της περιοχής Φαρσά-
λων, που περιλαμβάνονται στις Δημοτικές Ενότητες Φαρσάλων, 
Πολυδάμαντα, Ενιπέα και Ναρθακίου.

Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: ΛΥΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ    

Συνέχεια από τη σελ 8

«Αντιλαμβάνεστε την αναπτυξιακή ώθηση και τις νέες θέσεις ερ-
γασίας που δημιουργεί ένα τέτοιο έργο. Αλλά και το πόσο συμ-
βάλλει στην αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής -μαζί ασφαλώς με 
μια σειρά από νέα έργα, με κυριότερο την κατασκευή του νέου 
κλάδου του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που θα ξεκινά από τα 
Άνω Λιόσια, θα εξυπηρετεί μια σειρά από αστικές περιοχές όπως 
ο Ασπρόπυργος και η Ελευσίνα και θα καταλήγει στα Μέγαρα. 
Ένα σημαντικό έργο για τη Δυτική Αττική με εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης. Και βέβαια με τις επεκτάσεις του Μετρό προς τα Δυτικά, 
για τις οποίες προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς τις διαδικασί-
ες ωρίμανσης», επισήμανε. 
Διπλάσιο αντίτιμο για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο κ. Καραμανλής εξήγησε και τι έχει πετύχει το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών με τις τροποποιήσεις, που κατάφερε να 
κάνει στη Σύμβαση Παραχώρησης: «Πρώτα απ’ όλα, είμαστε σε 
πλήρη συνεννόηση με την Ε.Ε. και πετύχαμε να ξεπεράσουμε 
όλες τις αντιδράσεις της, ώστε να προχωρήσει το έργο.
Και επιπλέον, καταφέραμε να διπλασιάσουμε το αντίτιμο για το 
Ελληνικό Δημόσιο. Το εφάπαξ αντίτιμο αυξήθηκε από τα 10 εκα-
τομμύρια ευρώ στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η ετήσια πληρωμή 
από 2,51% σε 5%. Και το εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα από 
350.000 σε 700.000 ευρώ.
Και πέρα από αυτά, εισαγάγαμε μηχανισμό κατανομής των 
κερδών μετά φόρων 50-50 με τον παραχωρησιούχο, όταν η 
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του υπερβαίνει ένα ποσοστό. 
Ενώ μειώσαμε και τον χρόνο της Παραχώρησης, από τα 60 στα 
37 έτη». 

Πληροφορίες για το έργο
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Εμπορευματικού και Διαμετακο-
μιστικού Κέντρου στο Θριάσιο, δηλαδή στη μελέτη, κατασκευή, 
χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση, 
του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα. 
Θα περιλαμβάνει αποθήκες και υποστηρικτικά κτίρια συνολικής 
επιφάνειας 235.000 τετραγωνικών μέτρων, εντός οικοπέδου 
επιφάνειας 588 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ. 
Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια 
ευρώ. 
Ο παραχωρησιούχος θα κατασκευάσει, ειδικότερα, τα κτίρια και 
εγκαταστάσεις του Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέ-
ντρου. Θα αναλάβει επίσης τα εσωτερικά έργα υποδομής, όπως 
σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων και ακαθάρτων, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και επικοι-
νωνιών και να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του πάρκου, κατά μήκος της νότιας 
πλευράς, θα κατασκευαστεί σιδηροδρομική γραμμή που θα 
συνδέει το Κέντρο με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και 
εσωτερικό οδικό δίκτυο που θα συνδέεται με το εθνικό οδικό δί-
κτυο. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η δυνατότητα ανεφο-
διασμού των αποθηκών με συνδυασμό μεταφορικών μέσων, 
κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.
Ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει επίσης να δημιουργήσει 
σταθμό εξυπηρέτησης οχημάτων και αυτοκινητιστών, πρα-
τήριο υγρών καυσίμων, χώρους ανάπτυξης συστημάτων 
τηλεματικής και πληροφορικής, χώρους στάθμευσης, εγκατα-
στάσεις τελωνείου και υγειονομικές υπηρεσίες. 
Τι κερδίζει το Δημόσιο με τη νέα σύμβαση παραχώ-
ρησης
Η σύμβαση παραχώρησης του λεγόμενου Θριασίου Ι κυρώθη-

κε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο την 1η Νοεμβρίου 2018. Είχε 
μπει όμως από τις αρχές του 2019 στο μικροσκόπιο της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Ο έλεγχος της Επιτροπής αφορούσε στην ύπαρξη ή μη 
παράνομων κρατικών ενισχύσεων. 
Προκειμένου λοιπόν να «ξεκολλήσει» το έργο, έπρεπε να αναθε-
ωρηθούν 12 σημεία της σύμβασης παραχώρησης. Η ιδιαίτερα 
δύσκολη διαπραγμάτευση κράτησε πάνω από τρία χρόνια. 
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατάφερε όμως να 
πείσει τον ανάδοχο (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ-Goldair) για την αλλαγή των 12 
σημείων, όπως ζητούσε η Κομισιόν.
Με τις τροποποιήσεις στη σύμβαση παραχώρησης διπλασιάζε-
ται το εφάπαξ αντάλλαγμα, που θα καταβάλει ο παραχωρησι-
ούχος, και συγκεκριμένα αυξάνεται από τα 10 εκατ. ευρώ στα 
20 εκατ. ευρώ.
Αυξάνεται επίσης η ετήσια πληρωμή από 2,51% σε 5% και το 
εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα από 350.000 σε 700.000 ευρώ. 
Εισάγεται επιπλέον μηχανισμός κατανομής των κερδών μετά 
φόρων 50-50 μεταξύ Δημοσίου - Παραχωρησιούχου, όταν η 
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του υπερβαίνει ένα ποσοστό. 
Ενώ μειώνεται και ο χρόνος της παραχώρησης, από τα 60 στα 
37 έτη (με, υπό προϋποθέσεις, αυτόματη παράταση στα 40 έτη). 
Δίνεται βεβαίως η δυνατότητα στον παραχωρησιούχο να δια-
πραγματευτεί την επέκταση της παραχώρησης για επιπλέον 23 
έτη, σε τιμές αγοράς.
Σημειωτέον ότι εάν δεν επιτύγχανε το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών νέα συμφωνία, η χώρα μας θα έπρεπε να επι-
στρέψει στην Ε.Ε. πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικά 
κονδύλια, που έχουν δοθεί για την ανάπτυξη υποδομών στο 
ακίνητο του Θριασίου, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» 
Ποια είναι η σημαντική καινοτομία του Θριασίου Ι
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Πρόσθετες ποσότητες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, απο-
θήκευση αερίου στην Ιταλία και αξιοποίηση των λιγνιτικών 
μονάδων της ΔΕΗ είναι τα μέτρα που εξετάστηκαν στην έκτακτη 
συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων για τον ενεργει-
ακό εφοδιασμό που πραγματοποιήθηκε χθες. Την σύσκεψη 
συγκάλεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας, προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα εναλλακτικά 
σενάρια για να διασφαλιστεί ο ομαλός ενεργειακός εφοδιασμός 
της χώρας, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «σενάρια» 
εκτείνονται χρονικά μέχρι το Μάρτιο του 2023. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
- Έως την Παρασκευή ο ΔΕΣΦΑ θα υποβάλει μελέτη αξιολό-
γησης κόστους - οφέλους στο ΥΠΕΝ για την προσθήκη μιας 
πλωτής δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στον 

τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας.
- Έως την Τρίτη ο Διαχειριστής θα ενημερώσει το ΥΠΕΝ για την 
εξέλιξη των διαβουλεύσεων με την ιταλική SΝΑΜ, για τις δυνα-
τότητες διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου 
σε υπόγειες αποθήκες στην Ιταλία.
- Ο ΔΕΣΦΑ θα επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις του αναφορικά με 
τα επιπλέον φορτία LNG που θα χρειαστούν, σε περίπτωση ολι-
κής διακοπής των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
- Τα σενάρια θα καλύψουν τρεις χρονικές περιόδους:
- Το χρονικό διάστημα Απριλίου - Οκτωβρίου 2022.
- Το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2022 - Μαρτίου 2023.
- Το χρονικό διάστημα Απριλίου 2022 - Μαρτίου 2023.
- Η ΔΕΠΑ Εμπορίας παρακολουθεί στενά τη διαθεσιμότητα των 
φορτίων LNG στις διεθνείς αγορές προκειμένου να προμηθευτεί 
επιπλέον φορτία εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

- Έως την Τρίτη η ΔΕΗ θα καταθέσει στο ΥΠΕΝ το ετήσιο πλάνο 
εξόρυξης λιγνίτη στα ορυχεία της, για τη διασφάλιση της απρό-
σκοπτης λειτουργίας των διαθέσιμων λιγνιτικών μονάδων.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν η γενική γραμματέας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο γενικός διευ-
θυντής Ενέργειας του ΥΠΕΝ, Δημήτρης Τσαλέμης, ο πρόεδρος 
της ΡΑΕ, Αθανάσιος Δαγούμας, ο πρόεδρος της Ομάδας Διαχεί-
ρισης Κρίσης και β’ αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, Δημήτρης Φούρ-
λαρης, η προϊσταμένη του Τμήματος Ενεργειακού Σχεδιασμού 
και Ασφάλειας Εφοδιασμού της ΡΑΕ, Μαρία Κερκίδου, η διευ-
θύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κώστας Ξιφαράς, ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο ανα-
πληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Ιωάννης Κοπανά-
κης και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης.

Η κυβέρνηση είχε δώσει εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
από τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν την εισβολή στην Ουκρα-
νία, να ελέγχει για πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην 
προμήθεια και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για την 
μεταφορά των επιδοτήσεων στους καταναλωτές και την πιθα-
νότητα ύπαρξης υπερκερδών ή αισχροκέρδειας.
Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας μιλώντας χθες στο συνέδριο Power & Gas Forum, 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Εφόσον αποδειχθεί, πρόσθεσε, ότι οι 
ενεργειακές εταιρείες είχαν περισσότερα κέρδη το 2021 από το 
2020, θα φορολογήσουμε τη διαφορά και θα επιστρέψουμε τα 
χρήματα σε αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη.
Αναφερόμενος στη λειτουργία της αγοράς ο κ. Σκρέκας τόνισε 

ότι εξετάζονται ρυθμίσεις για αύξηση της ρευστότητας και συ-
μπίεση των τιμών.
Σε σχέση με την απολιγνιτοποίηση, υπογράμμισε ότι οι λιγνιτικές 
μονάδες αποσύρονται όχι μόνο λόγω της ευρωπαϊκής πολιτι-
κής αλλά και επειδή είναι ζημιογόνες. «Ακόμη και αν επιβάλαμε 
ρυθμιστικά στη ΔΕΗ να τις λειτουργεί, αυτό θα της προκαλούσε 
ζημιές». Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται συζητήσεις με 
τη Βουλγαρία για την επίτευξη μακροχρόνιας συμφωνίας προ-
μήθειας ρεύματος από τις υφιστάμενες και τις νέες πυρηνικές 
μονάδες στο Κοζλοντούι, ενώ απέρριψε κάθε σκέψη για κατα-
σκευή πυρηνικών μονάδων στην Ελλάδα. Ανήγγειλε εξάλλου 
ότι σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή το θεσμικό πλαίσιο για την 
αποθήκευση ενέργειας.

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην 
Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλος άσκησε κρι-
τική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι απροστάτευ-
τη απέναντι στην κρίση εξαιτίας στρατηγικών παραλείψεων την 
τελευταία διετία. Οι λογαριασμοί, τόνισε αυξήθηκαν πολύ πριν 
την ουκρανική κρίση και σημείωσε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο 
η ΡΑΕ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχουν την ευθύνη ελέγχου 
των τιμών . Εξέφρασε την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ για την αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, την πώληση του 49 % του 
ΔΕΔΔΗΕ και την αύξηση του μεριδίου του φυσικού αερίου στην 
ηλεκτροπαραγωγή.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς μίλησε χθες τηλεφωνικά με τον Ρώσο 
πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έπειτα από επιθυμία του τελευταίου, 
ανακοίνωσε η καγκελαρία, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Πούτιν δήλωσε στον κ. Σολτς 
ότι θα νομοθετήσει ώστε από την 1η Απριλίου η πληρωμή των 
παραδόσεων ενέργειας να γίνεται σε ρούβλια, τόνισε ωστόσο 

στον κ. Σολτς ότι δεν θα αλλάξει κάτι στις συμβάσεις των ευρωπαί-
ων πελατών. «Οι πληρωμές θα συνεχίσουν να γίνονται αποκλει-
στικά σε ευρώ και, όπως συνήθως, με εμβάσματα στην Gazprom-
Bank, η οποία δεν επηρεάζεται από τις κυρώσεις. Η τράπεζα θα 
μετατρέπει κατόπιν τα χρήματα σε ρούβλια. Ο καγκελάριος Σολτς 
στη συνομιλία δεν έδωσε την συγκατάθεσή του για αυτή τη δια-

δικασία, αλλά ζήτησε μόνο γραπτές πληροφορίες, προκειμένου 
να κατανοήσει καλύτερα τη διαδικασία», αναφέρει εμφατικά η 
καγκελαρία, χρησιμοποιώντας μάλιστα κεφαλαία γράμματα και 
τονίζει ότι «εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία της G7: οι προμή-
θειες ενέργειας θα πληρώνονται αποκλειστικά σε ευρώ ή δολάρια. 
Όπως προβλέπουν οι συμβάσεις».

Τη νέα βαρύτητα που αποκτά η περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί-
ου υπό το φως της εισβολής στην Ουκρανία και της επίσπευσης 
του στόχου για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από την 
Ρωσία υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το εάν τα νέα γεωπο-
λιτικά δεδομένα έχουν οδηγήσει στην επανεξέταση της θέσης για 
τον αγωγό East Med, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξήγησε 
ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συνεργάζονται με τους εταίρους τους για 
την προώθηση έργων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου (LNG) και ηλεκτρικής διασύνδεσης, τα οποία θα ενισχύσουν 
την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης.
«Βρισκόμαστε σε απόλυτη συνεργασία με την Ευρώπη και άλλους 

εταίρους στην Ανατολική Μεσόγειο για την επίτευξη του στόχου 
μας, που είναι η διατήρηση της πίεσης στον Πούτιν και ταυτόχρο-
να η συνέχιση της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας από τη 
Ρωσία. Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα διαδραματίσει 
έναν αυξανόμενα σημαντικό ρόλο, καθώς διευρύνει την δυνα-
τότητα εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και 
προσφέρεται για την κατασκευή υποδομών, όπως διασυνδέσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας, που επιτρέπουν αυξημένη χρήση ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας», σημείωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος.
Συνεχίζοντας, εξήγησε τον ρόλο που χώρες όπως η Ελλάδα, η Αίγυ-
πτος και η Κύπρος καλούνται να παίξουν σε αυτό το νέο ενεργειακό 
χάρτη που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Όπως είπε, «βλέπουμε 

την Αίγυπτο να παίζει σημαντικό ρόλο στην υγροποίηση και τη με-
ταφορά ισραηλινού και αιγυπτιακού αερίου ως LNG στην Ευρώπη. 
Παραμένουμε προσηλωμένοι σε έργα που θα διασυνδέσουν την κα-
θαρή ενέργεια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής 
με την Ευρώπη. Εστιάζουμε στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπως οι προγραμματισμένες διασυνδέσεις από την Αίγυπτο και την 
Ελλάδα, και το έργο EuroAsia, το οποίο θα συνδέει τα δίκτυα ηλε-
κτρικής ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ευρώπης. Αυτοί οι 
αγωγοί διασύνδεσης όχι μόνο θα συνδέουν ζωτικής σημασίας αγο-
ρές ενέργειας αλλά θα διευκολύνουν και τη μετάβαση της περιοχής 
στην καθαρή ενέργεια».

ΥΠΕΝ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 
Πρόσθετες ποσότητες LNG, αποθήκευση αερίου στην Ιταλία και αξιοποίηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ 2021 Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ    

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΣΟΛΤΣ - ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΠΑ: Η ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ 
ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ 
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Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια ειδικά για 
τα νησιά, επιτάχυνση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, «πρα-
σίνισμα» της παραγωγής ενέργειας στα νησιά που θα παρα-
μείνουν μη διασυνδεδεμένα και επέκταση της πρωτοβουλίας 
«Greco islands» για δράσεις αειφορίας στα νησιά, περιλαμβά-
νονται στις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν με χρημα-
τοδότηση από το ταμείο απανθρακοποίησης των νησιών.
Αυτό ανέφερε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας σε 
εκδήλωση με θέμα «Κόστος Πράσινης Μετάβασης και Απαν-
θρακοποίηση Νήσων» που διοργάνωσαν την Τρίτη η Ελλη-
νική Εταιρία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και η Ελληνική 
Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το Ταμείο, στο οποίο θα εισρεύσουν πόροι από την δημοπρά-
τηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άν-

θρακα, εκτιμάται ότι - ανάλογα με την τιμή των δικαιωμάτων 
- μπορεί να συγκεντρώσει ποσά ύψους 1-2 δισεκ. ευρώ τα 
οποία με τη μόχλευση συμπληρωματικών πόρων μπορούν 
να διπλασιαστούν.
Όπως τόνισε η κα Σδούκου, η εφαρμογή προγραμμάτων αει-
φορίας στα νησιά μπορεί να λειτουργήσει και ως πόλος προ-
σέλκυσης τουριστών ενώ κάλεσε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να συμβάλουν 
στη χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ και Πρόεδρος του Συμβου-
λίου Ενέργειας & Φορολογικής Μεταρρύθμισης, της ΕΛΛΕΤ 
Χάρης Δούκας, υπογράμμισε την ανάγκη να σχεδιαστεί από 
κοινού με την τοπική αυτοδιοίκηση το ενεργειακό σύστημα 
των νησιών. «Σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί δεν έχει νόημα 
η στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα, όταν η ηλεκτρική ενέργεια 
παράγεται από πετρέλαιο. Το ερώτημα που πρέπει να απαντή-

σουμε είναι, πόσες ανανεώσιμες πηγές θα εγκατασταθούν στα 
νησιά και με ποια αντισταθμιστικά», πρόσθεσε. Αναφέρθηκε 
επίσης αναφέρθηκε στο πρώτο ελληνικό εν λειτουργία έργο 
παραγωγής και αυτοδιαχείρισης ενέργειας από ΑΠΕ στο νησί 
της Τήλου, τονίζοντας ότι ως χώρα, τόσο σε επιστημονικό όσο 
και σε επιχειρηματικό επίπεδο διαθέτουμε και πρωτοπορούμε 
σε τεχνολογικές λύσεις.
Στην ίδια εκδήλωση ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής 
στο Audencia Business School υπογράμμισε ότι πριν την 
ενεργειακή κρίση το κόστος της μεγαβατώρας στα νησιά (το 
οποίο επιμερίζεται σε όλους τους καταναλωτές μέσω των 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας) έφθανε ήδη και στα 400 - 500 
ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη και 
θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο να μειωθεί το κόστος 
με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών.

Στην αναγκαία επιτάχυνση των έργων ανάπτυξης του Συστή-
ματος Μεταφοράς καθώς και στον ταχύ ρυθμό χορήγησης 
Προσφορών Σύνδεσης για νέες μονάδες ΑΠΕ αναφέρθηκε ο 
Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Ιωάννης Μάργαρης κατά την 
τοποθέτησή του στο συνέδριο «Power & Gas Forum» που 
διοργανώνει ο ενημερωτικός ιστότοπος energypress.gr. Ο κ. 
Μάργαρης επεσήμανε την συνεχή αύξηση του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος για νέες μονάδες ΑΠΕ και παρουσίασε μία δέ-
σμη προτάσεων που στοχεύει στην επίσπευση αφενός των 
διαδικασιών χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης και 
αφετέρου των αδειοδοτήσεων για κρίσιμα νέα έργα μεταφοράς. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα κυρι-
ότερα σημεία της ομιλίας του κ. Μάργαρη ήταν τα εξής: 
• «Επενδυτική έκρηξη» από τον Διαχειριστή για νέα 
έργα ανάπτυξης του Συστήματος
«Είναι γεγονός ότι σε κάθε αναθεώρησή του, το Εθνικό Σχέ-
διο για την Ενέργεια και το Κλίμα γίνεται ακόμη πιο φιλόδοξο 
και ακόμη πιο πράσινο, σε ό,τι αφορά τη διείσδυση ΑΠΕ στο 
ενεργειακό μας μείγμα. Από πλευράς του Διαχειριστή, αυτό 
ερμηνεύεται σε νέες επενδύσεις και επιτάχυνση των ήδη προ-
γραμματισμένων έργων. Η προσπάθειά μας να υλοποιούμε τα 
έργα μας με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό αποτυπώνεται και στο 
CAPEX του 2021, το οποίο κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, παρό-
μοια με το 2020 που άγγιξε τα 456 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις μας, το 2022 και το 2023 θα κινηθούμε στα ίδια και 

ακόμη υψηλότερα επίπεδα».
• Σημαντική διεύρυνση του ηλεκτρικού χώρου και 
επιτάχυνση στην απορρόφηση νέων ΑΠΕ
«Σήμερα ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος ανέρχεται σε περίπου 
17 GW. Με τα έργα που υλοποιεί και σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ έως το 
2030 ο χώρος αυτός θα ανέλθει σε 28,6 GW για τη λειτουργία 
ΑΠΕ σε ολόκληρο το Σύστημα Μεταφοράς. Δηλαδή θα υπάρ-
ξει μία αλματώδης αύξηση της τάξης του 70% σε σχέση με τη 
σημερινή κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό θα υπερκαλυφθεί 
κατά 3,6 GW ο φιλόδοξος στόχος των 25 GW που εκτιμάται ότι 
θα τεθεί για το 2030, στο πλαίσιο του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ. 
Ο ηλεκτρικός χώρος που έχει καταληφθεί από σταθμούς ΑΠΕ 
ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 19,6 GW. Εξ αυτών, τα 8,5 GW αφο-
ρούν σε εν λειτουργία ΑΠΕ και τα υπόλοιπα 10,7 GW σε ενεργές 
Προσφορές Σύνδεσης.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη μεγάλη αύξηση στη διείσδυ-
ση των ΑΠΕ, αξίζει να αναφέρουμε ότι:
– Από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι σήμερα, η συνολική ισχύς 
των αιτημάτων έκδοσης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που 
έχουν υποβληθεί ανέρχεται σε 19,3 GW,  η οποία είναι σχεδόν 
ίση με τον ήδη κατειλημμένο χώρο (19,6 GW).
– Το σύνολο της ισχύος των σταθμών ΑΠΕ σε λειτουργία, με 
Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, με αιτήματα έκδοσης Ορι-
στικών Προσφορών Σύνδεσης και η δέσμευση του νέου ηλε-
κτρικού χώρου που δημιουργούν οι νησιωτικές διασυνδέσεις, 

ανέρχεται σήμερα σε 40,9 GW.
– Μόνο τον τελευταίο μήνα, τα νέα αιτήματα έκδοσης Οριστι-
κών Προσφορών Σύνδεσης υπερέβησαν τα 2 GW, η οποία 
αποτελεί αύξηση 10% στον ήδη κατειλημμένο χώρο».
• Ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΠΕ
«Σε αυτή την ιστορική στιγμή για το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας, χρειαζόμαστε ένα νέο Εθνικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ 
και τις υποδομές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το οποίο θα 
ρυθμίζει την επενδυτική ζήτηση, θα προτεραιοποιεί τα εκκρεμή 
αιτήματα και θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα 
των ενεργών προσφορών σύνδεσης που παραμένουν αδρα-
νείς και δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο.
Μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν:
– Άμεση εφαρμογή κριτηρίων προτεραιότητας στη χορήγηση 
Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε έργα που θεωρούνται 
στρατηγικής σημασίας και είναι τεκμηριωμένα διασφαλισμένες 
επενδύσεις.
– Πρόβλεψη για συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος των ενεργών 
Προσφορών Σύνδεσης, ώστε να καταργούνται αυτοδικαίως 
όσες «λιμνάζουν» πάνω από συγκεκριμένο χρονικό όριο.
– Θεσμοθέτηση ενός fast-track Εθνικού Πλαισίου Αδειοδότησης 
Έργων Μεταφοράς που θα επιτρέψει την ταχύτερη υλοποίηση 
νέων ηλεκτρικών υποδομών Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης».

“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Τι ανακοίνωσε η ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ Αλ. Σδούκου μιλώντας σε εκδήλωση

ΑΔΜΗΕ: «ΑΛΜΑ» 19,3 gW ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΕ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 15 ΜΗΝΕΣ
Ιω. Μάργαρης: Αναγκαίο ένα Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΠΕ  
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Οι ηλιακές και οι αιολικές υποδομές συνεισέφεραν μαζί πάνω 
από το 10% της ενέργειας που παρήχθη παγκοσμίως το 2021, 
σύμφωνα με μελέτη που δημοσιοποιήθηκε χθες από το κέντρο 
μελετών Ember, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πλέον στο επίπεδο αυτό έφθασαν πέρυσι 50 χώρες, ανάμεσά 
τους, για πρώτη φορά, η Κίνα και η Ιαπωνία, σύμφωνα με την 
τρίτη Επισκόπηση της Παγκόσμιας Ηλεκτροπαραγωγής (Global 
Electricity Review), που συγκεντρώνει δεδομένα του 2021 για 
75 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 93% της παγκόσμιας 
ζήτησης.
Η Ολλανδία, η Αυστραλία και το Βιετνάμ βιώνουν την ταχύτερη 
μεταμόρφωση, με το μερίδιο των φωτοβολταϊκών και των αιο-
λικών υποδομών να αυξάνεται κατά δέκα μονάδες τα τελευταία 
δύο χρόνια.
Δέκα χώρες εξασφαλίζουν πάνω από το ένα τέταρτο του ενερ-
γειακού τους μείγματος από αυτές τις δύο πηγές. Ψηλότερα 

βρίσκονται η Δανία (52%), το Λουξεμβούργο (43%) και η Ου-
ρουγουάη (47%).
Συνολικά, το 38% του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθη-
κε το 2021 προήλθε από πηγές που δεν εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών ηλεκτροπα-
ραγωγικών σταθμών. Η βασική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας 
παραμένουν τα υδροηλεκτρικά φράγματα.
Όμως από τον άνθρακα προήλθε το 36%. Το Ember υπογραμ-
μίζει ότι αυτή η πηγή ενέργειας καταγράφει αξιοσημείωτη 
άνοδο, παρότι είναι η πιο επιζήμια για το περιβάλλον, λόγω της 
έκρηξης της ζήτησης για ηλεκτρισμό αφού η πανδημία του νέου 
κορονοϊού πέρασε σε δεύτερο πλάνο.
Πράγματι η παραγωγή των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών 
που λειτουργούν με την καύση άνθρακα γνώρισε το 2021 ετή-
σια άνοδο (+9%) άνευ προηγουμένου «τουλάχιστον από το 
1985», καταγράφοντας παραγωγή-ρεκόρ 10.042 TWh.

Αν σε αυτή προστεθεί η αύξηση (+1%) του αερίου, οι εκπομπές 
CO2 που οφείλονταν στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού 
έφθασαν στην κορύφωσή τους πέρυσι, ξεπερνώντας κατά 3% 
το ρεκόρ του 2018. Αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση στα 
778 εκατ. τόνους.
Για να μειωθεί η άνοδος της θερμοκρασίας της Γης στον 1,5° 
Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, θεωρείται ότι 
ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να επεκταθεί σε νέα πε-
δία χρήσης (μεταφορές, θέρμανση κ.λπ.) και να πάψει εντελώς 
να εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα.
Ο τομέας της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας κατέγραψε αύ-
ξηση 17% το 2021 και αναμένεται να συνεχίζει να μεγεθύνεται 
με ετήσιο ρυθμό γύρω στο 20% ως το 2030, πάντα σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς του Ember.

Μια κοινωνικά σχεδιασμένη παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση 
ως αναπτυξιακό μοντέλο υποστήριξε χθες η ομοσπονδιακή 
υπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Σβένια 
Σουλτς κατά την ομιλία της τη δεύτερη μέρα του διεθνούς συνε-
δρίου για την ενεργειακή μετάβαση («Berlin Energy Transition 
Dialogue) που γίνεται για 8η φορά φέτος στο Βερολίνο, αναφέ-
ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος στην Ουκρανία έφερε αμέτρητα 
δεινά και άλλαξε τον κόσμο από τη μια μέρα στην άλλη. Ο καγκε-
λάριος Σολτς ορθώς έκανε λόγο για ένα σημείο καμπής. Ο πό-
λεμος κλονίζει παλιές, υποτιθέμενες βεβαιότητες -στην πολιτική 
ασφάλειας, αλλά και στην ενεργειακή πολιτική, διότι μας δείχνει 
με ανελέητο τρόπο πόσο επικίνδυνη είναι η εξάρτηση από τη 
χρήση των ορυκτών καυσίμων- όχι μόνο μακροπρόθεσμα, 
αλλά πολύ άμεσα», τόνισε στην ομιλία της.
«Δυστυχώς, μια κρίση δεν διώχνει όλες τις άλλες. Αντίθετα: οι 
κρίσεις εντείνονται. Η πανδημία της Covid δεν έχει τελειώσει 
ακόμα. Και όπως δείχνει η νέα έκθεση της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών 
(IPCC), η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται επίσης: οι εκπομπές αε-
ρίων του θερμοκηπίου αυξάνονται ξανά. Σχεδόν η μισή ανθρω-
πότητα βρίσκεται ήδη σε οξύ κίνδυνο από την κλιματική κρίση. 
Και το παράθυρο ευκαιρίας της ανθρωπότητας να δράσει, θα 
κλείσει. Αν θέλουμε να αποφύγουμε περαιτέρω καταστροφές, 
αποσταθεροποίηση και κρίσεις, πρέπει –παρά τον κορονοϊό, 

παρά τον πόλεμο– να δράσουμε ακόμη πιο γρήγορα για την 
προστασία του κλίματος, ώστε η υπερθέρμανση του πλανήτη 
να μην ξεπεράσει στην πραγματικότητα τον 1,5 βαθμό», συ-
νέχισε η Γερμανίδα υπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης.
«Ο ενεργειακός τομέας παίζει βασικό ρόλο, αφού είναι υπεύθυ-
νος για περισσότερα από τα δύο τρίτα των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Και η παγκόσμια ζήτηση ενέρ-
γειας αυξάνεται σταθερά: έως το 2040, η παγκόσμια ζήτηση 
θα μπορούσε να αυξηθεί κατά ένα τρίτο. Πρέπει επειγόντως 
να προωθήσουμε τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την 
προστασία του κλίματος ακόμη πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη 
συνέπεια – παγκοσμίως. Τα βιομηχανικά έθνη διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο ως κυρίως υπεύθυνα για την κλιματική αλ-
λαγή. Και πρέπει να υποστηρίξουμε τις χώρες του παγκόσμιου 
Νότου, που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής, διότι ο έβδομος στόχος βιωσιμότητας ισχύει 
και για αυτές: έχουν επίσης το δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή, 
αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια. Το δυναμικό των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας για τις αναπτυσσόμενες και τις αναδυό-
μενες χώρες είναι τεράστιο», όπως είπε.
 «Για μένα, ωστόσο, η ενεργειακή μετάβαση δεν σημαίνει απλώς 
μια καθαρά τεχνική μετατροπή του ενεργειακού τομέα. Με εν-
διαφέρει πολύ περισσότερο ένας κοινωνικοοικονομικός μετα-
σχηματισμός της. Όπως συμβαίνει με κάθε συνολική κοινωνική 

αλλαγή, υπάρχουν φυσικά και άτομα που πλήττονται από την 
ενεργειακή μετάβαση. Η ενεργειακή ανάκαμψη πρέπει να είναι 
κοινωνικά αποδεκτή: όλοι οι άνθρωποι που επηρεάζονται, πρέ-
πει να συμμετέχουν και να επωφελούνται από τη δομική αλλα-
γή, διότι ισχύει η κατευθυντήρια αρχή της Ατζέντας 2030 ότι δεν 
πρέπει να αφήνουμε κανέναν πίσω. Ως εκ τούτου, δεσμεύομαι 
για μια δίκαιη μεταμόρφωση - μια “Δίκαιη Μετάβαση”. Κατά τη 
φετινή προεδρία της των G7, η γερμανική κυβέρνηση θα θέσει 
στο επίκεντρο το θέμα «Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση»», δήλω-
σε η Σβένια Σούλτσε.
«Θέλουμε επίσης να αξιοποιήσουμε τις επιτυχίες της διάσκεψης 
της Γλασκόβης για το κλίμα και τη συνεργασία για τις υποδομές 
που ξεκίνησε εκεί η Μεγάλη Βρετανία. Και στην επόμενη διάσκε-
ψη του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αίγυπτο θα ενδυναμώσουμε τις 
προσπάθειες για πιο φιλόδοξους εθνικούς στόχους και μια ταχύ-
τερη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παγκόσμια 
ενεργειακή μετάβαση είναι η πρόκληση του 21ου αιώνα. Δεν 
είναι πολυτέλεια, ούτε βάρος – αλλά επένδυση στο μέλλον. Σε 
ένα μέλλον με περισσότερη ευημερία, συμμετοχή και ποιότητα 
ζωής. Η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση είναι μια μοναδική ευ-
καιρία: για βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, κυριαρχία και ειρήνη. 
Η γερμανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να την αδράξει», 
κατέληξε.

Η ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΗΧΘΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΟ 2021

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑβΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Συστήνεται στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η γνωμο-
δοτική επιτροπή για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υποβληθεί στη γενική διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμε-
σων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου.
Σύμφωνα με την απόφαση, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλη της γνω-
μοδοτικής επιτροπής είναι:
   - Ο γενικός γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.
   - Ο νομικός σύμβουλος ή πάρεδρος του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.
   - Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της 
γενικής διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
   - Ο προϊστάμενος του τμήματος Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχε-
δίων της διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της γενικής διεύθυν-
σης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
   - Ο προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου και Παρακολούθησης 
Μακροχρονίων Υποχρεώσεων της διεύθυνσης Αναπτυξιακών 
Νόμων της γενικής διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμε-
σων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.
   - Ο προϊστάμενος του τμήματος Πιστοποιήσεων και Υποστήριξης 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών 
Νόμων της γενικής διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμε-
σων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.
   - Ο προϊστάμενος του τμήματος Ανάλυσης Δεδομένων και Στα-
τιστικής Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΙΕ-ΣΔΙΤ).
   - Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών (Σ.Ε.Β.).
   - Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ-
λάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

   - Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
   - Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Εμπορίου και Εξωτε-
ρικού Εμπορίου Α.Ε. «Enterprise Greece».
   - Ένας εκπρόσωπος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονο-
μικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε).
   - Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
   - Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.)
   - Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.).
Της επιτροπής προεδρεύει ο γενικός γραμματέας Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή ο αναπληρωτής του.    
Έργο της επιτροπής
Έργο της επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση: 
- Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από 
αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύ-
σεων, καθώς για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές απο-
φάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4887/2022, σύμφωνα με 
το άρθρο 28 του νόμου. 
   - Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από 
αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύ-
σεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές 
αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά 
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 
3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
- Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επεν-
δυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 4887/2022 ή των 
νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 
1892/1990, όταν με πρόταση της διεύθυνσης Αναπτυξιακών 
Νόμων και αποδοχή από τον πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζο-
νται θέματα τα οποία: αφορούν παράταση της προθεσμίας ολο-
κλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας. Εμπίπτουν 
στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης και δεν 
έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική 

της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή σχετίζονται με υποβολή 
αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.
- Αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης πα-
ραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των επενδυτικών σχεδίων 
που έχουν υπαχθεί στον ν. 4887/2022 ή των νόμων 4399/2016, 
3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρό-
ταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και αποδοχή από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία: εμπίπτουν 
στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης και δεν 
έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική 
της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ή σχετίζονται με υποβολή 
αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων ή αφορούν 
ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποί-
ηση του οργάνου ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυό-
μενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.
- Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης και 
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λει-
τουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 
4887/2022 ή των νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 
2601/1998 και 1892/1990, όταν ο αρμόδιος Υπουργός το κρίνει 
αναγκαίο.
Περιορισμοί και όροι
Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής τα 
μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εται-
ρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν 
καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων 
ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευ-
ταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για 
να υπαχθούν στους νόμους 4887/2022, 4399/2016, 3908/2011, 
3299/2004 και 2601/1998, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξε-
τάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επι-
χειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου. 

Με εκπροσώπους των 5 μεγαλύτερων επενδυτικών Ταμείων 
των ΗΑΕ συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης και όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης «πολλά καλά νέα θα ανακοινωθούν σύντομα».
Συγκεκριμένα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως έγραψε ο υπουρ-
γός: «Χθες με το Νίκο Παπαθανάση και το Γιάννη Τσακίρη και 

όλη την ομάδα μας, είδαμε τα 5 μεγαλύτερα επενδυτικά Funds 
των ΗΑΕ. Το κλίμα εξαιρετικό πολλά καλά νέα θα ανακοινωθούν 
σύντομα».
Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης σε δική του 
ανάρτηση αναφέρει: «Με την ελληνική επιχειρηματική αποστο-
λή, που απαρτίζεται από εκπροσώπους 19 ισχυρών ελληνικών 

επιχειρήσεων, επισκεφθήκαμε τη Masdar City στο Άμπου Ντά-
μπι, μια πρότυπη ενεργειακά πόλη με μηδενικό αποτύπωμα.
Προωθούμε την συνεργασία των ελληνικών επιχειρήσεων με 
επιχειρήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κι ενισχύουμε 
τη φιλοεπενδυτική εικόνα της Ελλάδας».

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2022 της δυνατότητας που έχουν 
οι δήμοι να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης 
φύσεως τέλη και δικαιώματα για κάλυψη άλλων αναγκών 
τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης ανταποδοτικών 
υπηρεσιών τους, κατά την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προ-
ϋπολογισμού τους, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο 
νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την κύρωση δωρεάς 
του Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος» προς το ελληνικό Δημόσιο 

στον τομέα της υγείας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι είναι απαραίτητο να κα-
ταστεί δυνατή η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού πολλών δή-
μων, ιδίως κατόπιν της αύξησης του ενεργειακού κόστους και 
επιβολής του τέλους ταφής των απορριμμάτων, σε συνδυασμό 
και τα μειωμένα ίδια τους. 
Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα έπειτα από δεσμευτική ει-
σήγηση της οικονομικής επιτροπής προς το δημοτικό συμβού-

λιο, να καταρτιστεί ή να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός τού 
τρέχοντος έτους και να χρησιμοποιηθούν έσοδα, καθώς και το 
σχηματισθέν χρηματικό υπόλοιπο από ανταποδοτικά και λοιπά 
φύσεως τέλη και δικαιώματα για κάλυψη άλλων αναγκών τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης εκείνων των ανταπο-
δοτικών υπηρεσιών τους που παρουσιάζουν έλλειμμα.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ  

ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΑΕ 
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14

«Θα αναπτύξουμε περίπου 2600 σημεία σε όλη την Ελλάδα 
με δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τις προηγούμενες μέρες 
ζητήσαμε από τους δήμους να μας υποδείξουν σημεία και 
εντός του επόμενου έτους θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη ση-
μείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπου 
θα μπορεί κάποιος είτε σε πλατεία ή σε κάποιο πολιτιστικό κέ-
ντρο να έχει δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ» ανακοίνωσε ο 
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος 
στο πλαίσιο του Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου με θέμα 
«Έξυπνες πόλεις και Ψηφιακής Μετασχηματισμός», σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε ότι χρειάζεται μεράκι από την πλευ-
ρά των δημάρχων, «δεν νοείται ψηφιακός μετασχηματισμός 
αφήνοντας την αυτοδιοίκηση από έξω. Διότι είναι αυτή που 
έρχεται καθημερινά κοντά στον πολίτη» και συμπλήρωσε ότι 
«το πρόγραμμα έξυπνων πόλεων είναι μια σημαντική αρχή 
και εκεί πάνω θα γεννηθούν και νέες ιδέες».
Σχετικά με τα προβλήματα κυκλοφορίας τους στις πόλεις 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με προβλήματα αναπηρίας, 
υπογράμμισε: «υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν 
και είναι παράλληλα πράγματα. Είναι σημαντικό το να βοη-
θήσουμε το επίπεδο ζωής αυτών των ανθρώπων κάνοντας 
χρήση των τεχνολογιών».
Ο κ. Λιβάνιος έκανε λόγο για επανάσταση και αλλαγή φιλοσο-
φίας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πήραμε τον πολίτη από 
την λογική του κλητήρα και τον πήγαμε στο επίκεντρο των δι-

αδικασιών» και αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση των υπη-
ρεσιών την οποία έχει πραγματοποιήσει το υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, σημείωσε να «μην ξεχνάμε ότι πριν από 
δέκα χρόνια πηγαίναμε στα ΚΕΠ, αυτή η φιλοσοφία αλλάζει, 
είμαστε σε καλό δρόμο και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε 
ξεπεράσει και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες» με παράδειγμα 
την επιτυχία του καινοτόμου συστήματος εμβολιασμού. Μι-
λώντας για τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, το ηλεκτρονικό 
βιβλιάριο υγείας των παιδιών ή ο έγκαιρο υπενθυμιστικό μη-
χανισμό εμβολιασμών σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας 
τόνισε ότι «πάμε στην λογική αποθήκευσης και απλοποίησης 
της διαδικασίας για τα ιατρικά δεδομένα πάντα με γνώμονα 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Λιβάνιος, ήδη οι διαθέσιμες υπη-
ρεσίες στο gov.gr φάνουν περίπου τις 1300 και διαρκώς θα 
αυξάνονται νέες υπηρεσίες, όπως συνέβη με την προσθήκη 
του αντιγράφου του βιβλίου συμβάντων της αστυνομίας, 
«ενώ προχωράμε σε άλλες υπηρεσίες όπως είναι η επίδοση 
κλήσεων για μάρτυρας σε δικαστήριο». Επισήμανε, μάλι-
στα, ότι «το σύστημα ανταποκρίνεται πλήρως άσχετα με τον 
φόρτο επισκεψιμότητας όπως στις περιπτώσεις με τα self test. 
Ό,τι προβλήματα παρουσιάζονται αντιμετωπίζοντας άμεσα». 
Μιλώντας για την ανταπόκριση του κόσμου τόνισε ότι «το ζει 
στην καθημερινότητά του, είναι κάποια πράγματα που αλλά-
ζουν την ζωή του».
Όσον αφορά το κόστος του διαδικτύου τόνισε ότι «είναι χα-

μηλό, είμαστε από τις καλύτερες χώρες στην ανάπτυξη του 
5G δικτύου και με την πρωτοβουλία δημιουργίας του ταμεί-
ου ΦΑΙΣΤΟΣ επιδοτείται ουσιαστικά η ανάπτυξη start ups οι 
οποίες θα αναπτύξουν εφαρμογές για 5G τεχνολογία». Πρό-
σθεσε, ακόμα, ότι «είναι ευχάριστο ότι μεγάλοι πάροχοι έχουν 
ανακοινώσει σημαντικές επενδύσεις ανάπτυξης του δικτύου 
σταθερής τηλεφωνίας. Ως υπουργείο ολοκληρώθηκε πρό-
σφατα ο διαγωνισμός για επιδότηση γρήγορης οπτικής ίνας 
σε περιοχές που δεν υπάρχει εμπορική ζήτηση. Προσπαθούμε 
να επιδοτήσουμε με το πρόγραμμα Ultrafast Broadband και 
σε περιοχές όπου υπάρχει χαμηλή ζήτηση.
Τέλος, σχετικά με την εξοικείωση των πολιτών όσον αφορά 
στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις ψηφι-
ακές δεξιότητες ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
τόνισε ότι «βελτιώνεται μέρα με την μέρα. Και αυτό οφείλεται 
σε δυο πράγματα. Πρώτον ότι πολλές εφαρμογές είναι πλέον 
διαθέσιμες ψηφιακά και οπότε λειτουργεί ως ένα κίνητρο 
και δεύτερον ότι η τεχνολογία έρχεται πολύ κοντά όπως για 
παράδειγμα με τα smartphones. Πλέον δεν είμαστε τόσο 
ψηφιακά αναλφάβητοι, το ίντερνετ φτάνει σε πολλά σπίτια», 
ενώ αναφέρθηκε και στα προγράμματα κατάρτισης και εκπαί-
δευσης των δημοσίων υπαλλήλων και τους απλούς πολίτες 
που μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα στην Ψηφιακή 
Ακαδημία.

Η Smart Infrastructure της Siemens αναδείχθηκε ως κορυ-
φαίος πάροχος πλατφορμών IoT για έξυπνα κτήρια από την 
ανεξάρτητη εταιρεία αναλυτών Verdantix, όπως ανακοινώ-
θηκε με Δελτίο Τύπου της εταιρείας. Η τελευταία έκδοση της 
έκθεσης «Green Quadrant: IoT Platforms for Smart Buildings 
2022» της Verdantix ανέλυσε 17 πλατφόρμες IoT για έξυπνα 
κτήρια και αξιολόγησε τη Smart Infrastructure της Siemens 
ως έναν από τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογίας IoT για 
την ικανοποίηση βασικών προτεραιοτήτων των ηγετών του 
κλάδου ακινήτων. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πρωταρχικοί 
στρατηγικοί στόχοι των στελεχών του κλάδου εταιρικών 
ακινήτων για τα επόμενα τρία χρόνια είναι η μείωση του κό-
στους, η ευημερία των ενοίκων και η απαλλαγή των κτηρίων 
από τις εκπομπές άνθρακα.
«Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η αναγνώρισή μας ως ηγέτης στον 
κλάδο του IoT από τη Verdantix για ακόμα μια φορά, καθώς 
συνεχίζουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο  ψηφιακών 

λύσεων και υπηρεσιών για έξυπνα κτήρια», δήλωσε ο Dave 
Hopping, Διευθύνων Σύμβουλος στο τμήμα Solutions and 
Services της Smart Infrastructure της Siemens. «Καθώς οι 
πόλεις μας γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, οι ιδιοκτήτες και 
οι διαχειριστές κτηρίων στρέφονται σε ψηφιακά εργαλεία για 
να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των επενδύσεών τους, να 
συμμορφωθούν με συγκεκριμένους κανονισμούς της αγο-
ράς και να προσφέρουν καλύτερες εμπειρίες. Εφαρμόζοντας 
έξυπνα τη σωστή τεχνολογία, υποστηρίζουμε τους πελάτες 
μας να πετύχουν τα σωστά αποτελέσματα για την επιχείρησή 
τους».
Η έκθεση σημειώνει ότι η Siemens προσφέρει μια ολοκλη-
ρωμένη σειρά λύσεων IoT για έξυπνα κτήρια, με ιδιαίτερα 
πλεονεκτήματα στη διαχείριση ενέργειας κτηρίων και περιου-
σιακών στοιχείων, στις υπηρεσίες στο χώρο εργασίας, καθώς 
και στην παρακολούθηση και ανάλυση χώρου. Η έρευνα της 
Verdantix δείχνει επίσης ότι οι προηγμένες αναλύσεις και οι 

βελτιώσεις στη συνδεσιμότητα θα παρακινήσουν τη μελλο-
ντική υιοθέτηση λύσεων IoT.
«Οι πλατφόρμες IoT επιτρέπουν τη συλλογή και ανάλυση 
δεδομένων από ξεχωριστές περιπτώσεις και τη μετέπειτα 
σύνδεσή τους, οδηγώντας στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
ψηφιακών υπηρεσιών για κτήρια», δήλωσε ο Hopping. «Συν-
δυάζοντας σύνολα δεδομένων από διαφορετικές περιπτώσεις 
χρήσεων, είμαστε σε θέση να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια 
σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κτηρίου και τη συμπεριφο-
ρά των ενοίκων. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε 
στρατηγικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, 
τη σωστή λειτουργία του κτηρίου, καθώς και την απόδοσή 
του, εστιάζοντας στον χρήστη. Οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι το 
κλειδί για τη δημιουργία κτηρίων που αλληλεπιδρούν, μαθαί-
νουν και προσαρμόζονται».

2600 ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣβΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2023
Θ. Λιβάνιος: Δεν νοείται ψηφιακός μετασχηματισμός αφήνοντας την αυτοδιοίκηση έξω

H sIEmEns ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΙΣ IοT ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΤΗΡΙΑ 
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Σε 50.000 - 55.000 τετραγωνικά εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμε-
ρα η ζήτηση για χώρους αποθηκών και logistics στη Θεσσα-
λονίκη, ενώ το ζητούμενο εμβαδόν για σύγχρονες γραφειακές 
εγκαταστάσεις υπολογίζεται σε άλλα 22.000 τετραγωνικά μέ-
τρα. Παρά τις πολλές κρούσεις για ακίνητα του είδους, ωστό-
σο, στη Θεσσαλονίκη «δεν υπάρχει το κατάλληλο προϊόν» και 
η πόλη αδυνατεί στην παρούσα φάση να εξυπηρετήσει τη νέα 
ζήτηση, καθώς ακόμα και αν γίνει ανακατασκευή και ανα-
καίνιση υφιστάμενων κτηρίων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους είναι τέτοια, που δεν τα καθιστούν λειτουργικά για τις 
συγκεκριμένες χρήσεις.
Τις εκτιμήσεις αυτές διατύπωσε χθες, από τη Θεσσαλονίκη, ο 
CEO της εταιρείας Cerved Property Services (CPS) A.E., Δημή-
τρης Ανδρίτσος, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το 
ACT του Κολλεγίου Ανατόλια και η Οptima Bank, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόσθεσε δε, πως υπάρχει επενδυτική διάθεση για 
κάλυψη της ζήτησης με κατασκευή νέων κτηρίων, π.χ. σε πε-
ριοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά - στις τρέχουσες συν-
θήκες αβεβαιότητας και υψηλού κατασκευαστικού κόστους 
- για να δρομολογηθούν νέα μεγάλα επενδυτικά projects «θα 
χρειαστεί να υπάρξουν συνεργασίες και συμφωνίες «back to 
back» μεταξύ developers (αυτών που αναπτύσσουν τα ακίνη-
τα) και μελλοντικών χρηστών». 
Το Μετρό «ξυπνάει» την αγορά των εμπορικών κα-
ταστημάτων
Κατά τον κ. Ανδρίτσο, σημαντική είναι ακόμα η ζήτηση για 
εμπορικά καταστήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της 
Θεσσαλονίκης, ενόψει της ολοκλήρωσης του Μετρό (το 
2023). «Πολύ αυξημένη είναι η ζήτηση από πιο μικρούς 
επενδυτές, που θέλουν να τοποθετηθούν (σε τέτοια ακίνη-
τα) με επενδύσεις της τάξης των 500.000 ευρώ έως 3 εκατ. 
κοντά στον άξονα του Μετρό και ουσιαστικά αγοράζουν την 
προοπτική» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι η αγορά της Θεσσα-
λονίκης είναι δελεαστική, γιατί σε αντίθεση με άλλες περιοχές, 
η πόλη «έχει (θετικό) «story»»: υπάρχουν δηλαδή σε εξέλιξη 
μεγάλα έργα υποδομών και σημαντικές αναπλάσεις, που προ-
ϊδεάζουν θετικά για την προοπτική της στο μέλλον.
Για την οικιστική αγορά, ο κ. Ανδρίτσος επισήμανε πως ανα-
κάμπτει, έχοντας ανακτήσει το 35% των απωλειών της στις τι-
μές κατά την τελευταία τριετία. Διευκρίνισε ότι η ζήτηση στην 
αγορά κατοικίας αφορά κυρίως Έλληνες, ενώ στα εμπορικά 
και επαγγελματικά ακίνητα καταγράφεται δραστηριότητα θε-
σμικών επενδυτών και funds. Είπε δε πως σήμερα, μόνο μία 
στις δέκα αγοραπωλησίες κατοικιών γίνεται με τραπεζικό δα-
νεισμό και οι υπόλοιπες με ίδια κεφάλαια, συμπληρώνοντας 
ότι αν οι τράπεζες επεκτείνουν κι άλλο τη στεγαστική πίστη 

(«ήδη είναι πιο πρόθυμες να δώσουν στεγαστικά δάνεια με 
εύλογα τραπεζικά κριτήρια»), η αγορά κατοικίας θα τονωθεί 
περαιτέρω.
Ο κ. Ανδρίτσος επισήμανε, τέλος, πως η ανάπτυξη στα ακί-
νητα πρέπει να διαχυθεί σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα για 
να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, αναφέροντας ενδεικτικά τις 
προοπτικές που θα μπορούσαν να διανοιχθούν για περιοχές 
όπως η Πτολεμαΐδα στην εποχή της απολιγνιτοποίησης και η 
Αλεξανδρούπολη με το σημαντικό της - ενεργειακά και γεω-
στρατηγικά - λιμάνι.
Ως προς την επίπτωση της πανδημίας στις τιμές των ακινή-
των, διατύπωσε την εκτίμηση ότι αυτή δεν έριξε τις τιμές, οι 
οποίες άντεξαν, αλλά τη δυναμική της αγοράς, κάτι που με-
ταφράστηκε σε μικρότερο όγκο συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά 
τον πόλεμο στην Ουκρανία επισήμανε πως αν όλη αυτή η 
κατάσταση τελειώσει σύντομα, υπάρξει γρήγορη αντίδραση 
κι η αγορά στηριχθεί, θα είναι εφικτή η επιστροφή σε κάποια 
κανονικότητα και το πρόσημο για το real estate θα παραμείνει 
θετικό. «Ισως να δούμε να πηγαίνουν λίγο πίσω κάποιες συμ-
φωνίες, αλλά δεν θα σταματήσουν» πρόσθεσε.
Με ενδιαφέρον κοιτάζουν την Ελλάδα επενδυτές από το εξω-
τερικό, καθώς και διεθνή funds, σύμφωνα με τον partner της 
Deloitte Greece, Χρήστο Κοσμά, υπεύθυνο για την αγορά 
real estate στην Ελλάδα. «Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες 
developers στους οποίους έχουν μπει ξένοι επενδυτές, η ελ-
ληνική αγορά δεν τους είναι άγνωστη», είπε, επισημαίνοντας 
ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και το υψηλό ενεργειακό και 
κατασκευαστικό κόστος επηρεάζουν τις επενδύσεις.
Ο κ. Κοσμάς ανέφερε ενδεικτικά ότι, από το 2018 έως σήμερα 
οι συναλλαγές μόνο για επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ 
στην ελληνική αγορά real estate, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων στον τομέα του τουρισμού, αθροίζονται σε περίπου 
1,5 δισ. ευρώ.
Αφού περιέγραψε τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται πα-
γκοσμίως στo real estate, αλλά και το πώς αντέδρασε στην 
πανδημία η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, ο κ. Κοσμάς ανα-
φέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Θεσσαλονίκης, όπου η 
Deloitte έχει δημιουργήσει το πρότυπο κέντρο τεχνογνωσίας, 
εκπαίδευσης και καινοτομίας Deloitte Alexander Competence 
Center (DACC), απασχολώντας εκατοντάδες επιστήμονες. 
Τα δύο «κλειδιά» για την ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας και του real estate στην Ελλάδα
Ιδιαίτερα ευοίωνες χαρακτήρισε τις προοπτικές για τον κλά-
δο του real estate o CEO της Optima Bank, Δημήτρης Κυ-
παρίσσης, επισημαίνοντας ότι η ελληνική αγορά ακινήτων 
καταγράφει την τελευταία διετία συνεχή πορεία ανάπτυξης, 

κάτι που αποτυπώνεται τόσο στις τιμές, όσο και στον ρυθμό 
έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών.
Ο κ.Κυπαρίσσης επισήμανε ότι ακόμα ότι «δύο είναι τα πράγ-
ματα που θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία και ως εκ 
τουτου και το real estate: το ένα έχει να κάνει με τα κονδύλια 
ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ, που θα εισρεύσουν ώς το 2027 
στην Ελλάδα από την Ευρώπη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 
του ΕΣΠΑ, της ΚΑΠ και άλλων προγραμμάτων και το δεύτερο 
με την ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να διοχετεύσει 
ρευστότητα στην αγορά. 
Μονοψήφια ποσοστά κόκκινων δανείων σε όλες 
τις τράπεζες το 2022
Σχολιάζοντας τα όσα λέγονταν τα προηγούμενα χρόνια περί 
κλειστών στροφιγγών των τραπεζών ως προς τα δάνεια, ο κ. 
Κυπαρίσσης είπε: «Αν οι τράπεζες έχουν καταθέσεις θα δίνουν 
και δάνεια». Επισήμανε ότι κατά τη δεκαετία του 2010 δεν έδι-
ναν δάνεια, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα, ενώ ανασταλτικά 
λειτουργούσαν και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια-ΝPL («πε-
ρίπου το 50% των δανείων έφτασε σε κάποια στιγμή να είναι 
προβληματικό»).
Πρόσθεσε ότι η εικόνα έχει τώρα αλλάξει και το πρόβλημα 
των NPL έχει μειωθεί πάρα πολύ, επισημαίνοντας ότι όλες 
οι τράπεζες αναμένεται να βρεθούν με μονοψήφια ποσοστά 
κόκκινων δανείων το 2022. «Αυτό σημαίνει ότι η όρεξη των 
τραπεζών να δανείσουν θα είναι υψηλή και δεδομένου ότι 
υπάρχει ρευστότητα στην ελληνική τραπεζική αγορά, είμαι 
σίγουρος ότι τα χρήματα θα πάνε προς την οικονομία» υπο-
γράμμισε.
«Όλες οι συνθήκες είναι εδώ για ισχυρή ανάπτυξη»
Σε ό,τι αφορά γενικά την οικονομία εκτίμησε πως «όλες οι 
συνθήκες είναι εδώ για μια ισχυρή ανάπτυξη», υπενθυμίζο-
ντας μεταξύ άλλων ότι το 2022 η Ελλάδα αποπληρώνει πλή-
ρως το ΔΝΤ, ενώ «πάνω από το 60% του υπόλοιπου χρέους 
βρίσκεται στα χέρια της ΕΚΤ και των ευρωπαϊκών κυβερνήσε-
ων και άρα όχι σε κερδοσκοπικά χέρια».
Για τον πληθωρισμό επισήμανε πως θεωρεί ότι σε ένα μέρος 
του είναι τεχνητός, αναφερόμενος ενδεικτικά στις αυξήσεις 
στις τιμές της ενέργειας, ενώ για την κρίση στην Ουκρανία 
διατύπωσε την εκτίμηση πως «δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, 
θα βρεθεί λύση και θα πάμε στην επόμενη μέρα».
Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του προέδρου του «Ανα-
τόλια», Πάνου Βλάχου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι το Κολλέ-
γιο προσελκύει κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη περί τους 700 
ξένους φοιτητές, ενώ γνωστοποίησε ότι εντός του 2023 θα 
ολοκληρωθούν τα έξι νέα κτήρια στο campus του ιδρύματος, 
ύψους επένδυσης 35 εκατ. ευρώ.

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ rEal EsTaTE ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τι ειπώθηκε σε εκδήλωση στη συμπρωτεύουσα
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Την πρώτη χρηματοδότηση στην Ελλάδα με πόρους του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενέκρινε η Εθνική Τράπεζα, 
στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και της εξειδικευμέ-
νης δράσης της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ 2.0» για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθε-
σμου δανείου 4,85 εκατ. ευρώ από πόρους του ΤΑΑ και 2,91 
εκατ. ευρώ από κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας για την υλοποί-
ηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟ-
ΛΙΘΟΙ Α.Ε., με στόχο την αύξηση της παραγωγικής της ικανό-

τητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την περαιτέρω 
μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, με σκοπό τη 
μετάβαση στο νέο πλαίσιο πράσινης οικονομίας και προστασίας 
του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. Η επένδυση εντάσ-
σεται στον πυλώνα της Πράσινης Μετάβασης του ΤΑΑ, όπως 
επιβεβαιώθηκε από τον Ανεξάρτητο Αξιολογητή του ΤΑΑ. 
Στο επενδυτικό σχέδιο που θα χρηματοδοτηθεί από το ΤΑΑ 
και την Εθνική Τράπεζα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις 
κυκλικής οικονομίας, ενεργειακής εξοικονόμησης και πράσινης 
ενέργειας. Ενδεικτικές δράσεις περιλαμβάνουν την δημιουργία 
υπόγειου (πράσινου) Μεταλλείου μηδενικών εκπομπών CO2 

με χρήση ηλεκτροκίνητων μηχανήματων έργου, τη συστη-
ματική αξιοποίηση παλαιών σωρών αποθεμάτων λευκολίθου 
και παραπροϊόντων διεργασίας, την αντικατάσταση ορυκτών 
καυσίμων με υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας (βιομάζα), 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση πετρελαιοκίνητων οχη-
μάτων με ηλεκτρικά νέας γενιάς, καθώς και την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων 1 MW στις εγκαταστάσεις της 
εταιρίας στη Χαλκιδική με σκοπό το συμψηφισμό της ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Τη διοργάνωση, για δεύτερη χρονιά στην Κρήτη, εργαστηρί-
ων πράσινης επιχειρηματικότητας, που θα λειτουργήσουν στο 
πλαίσιο του έργου GreenTecLab «Ενδυνάμωση νεοσύστατων 
επιχειρήσεων για την προστασία του κλίματος», ανακοίνωσαν 
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
και οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα εργαστήρια πράσινης επιχειρημα-
τικότητάς θα διεξαχθούν, διαδικτυακά, στις 5-6 και 12-14 Απρι-
λίου, με τη συμμετοχή νέων από την Κρήτη, που επιθυμούν να 
αναπτύξουν «πράσινες» επιχειρηματικές ιδέες και να ιδρύσουν 
τις δικιές τους «βιώσιμες» startup. 
Το GreenTecLab απευθύνεται σε επιχειρηματίες, φοιτητές, νέ-
ους επιστήμονες, εκπροσώπους οργανισμών ή επιχειρήσεων, 
ανέργους, παραγωγούς, θερμοκοιτίδες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
τοπικές ομάδες, επιχειρήσεις, συμβούλους επιχειρήσεων και 
startuppers. 
Στο πλαίσιο των εργαστηρίων θα αναπτυχθούν θεματικές σχετι-
κά με την «πράσινη» επιχειρηματικότητα και τις νέες «πράσινες» 
τεχνολογίες και καινοτομίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Ειδικότερα, στις 5 Απριλίου, η Silke Steinberg και ο Rüdiger 
Klatt, CEO, και οι δύο, του Ερευνητικού Ινστιτούτου FIAP e.V., 
θα παρουσιάσουν το θέμα «Πράσινη και αειφόρος ανάπτυξη». 
Εκτός αυτού, θα κάνουν μια γενική παρουσίαση του έργου 
GreenTecLab και της έννοιας της «πράσινης επιχειρηματικότη-
τας» στην Ευρώπη. Θα ακολουθήσει μια σύντομη παρουσίαση 
της Περιφέρειας Κρήτης από τον αντιπεριφερειάρχη στον τομέα 
Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής 
Οικονομίας, Αντώνη Παπαδεράκη και έπειτα θα παρουσιαστεί 
η θεματική «Πράσινη Επιχειρηματικότητα και καινοτομία μετά 
την πανδημία» από τον κ. Μιχάλη Καθαράκη, Διευθυντή του 
ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Στη συνέχεια, 
ο Νίκος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος της Proactive AE- 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, θα μιλήσει για τη Βιώσιμη Αγροτική 
Ανάπτυξη. Την ίδια μέρα θα παρουσιαστούν οι -συμμετέχουσες 
το 2021- start-up εταιρείες από την Κρήτη, με εισηγητές, μεταξύ 
άλλων, τον κ. Μάνο Βελιδάκη, τον κ. Νεκτάριο Φακιδάρη και 

την ομάδα της Creta Hinterland. 
Στις 6 Απριλίου, οπότε ξεκινάει ο βασικός κορμός του προγράμ-
ματος, θα «συστηθεί» στο κοινό το Ίδρυμα Heinrich Boell από 
τον διευθυντή αυτού, Μιχάλη Γουδή. Ο Φίλιππος Παπαδόπου-
λος, διευθυντής του Γραφείου Στρατηγικών Προγραμμάτων 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, θα αναλύσει, με τη σειρά 
του, τη θεματική «Πράσινες» Τεχνολογίες και καινοτομία». Τέ-
λος, θα γίνει μια πρώτη εισαγωγή της ανάλυσης του Business 
Model Canvas, με θέμα «Πώς θα κάνω ένα Επιχειρηματικό Σχέ-
διο» και κατά τις επόμενες ημέρες (12-13 Απριλίου), ο κ. Καθα-
ράκης θα εμβαθύνει σε αυτό. 
Στις 12 Απριλίου, την έναρξη του εργαστηρίου θα κάνει ο κ. 
Ευάγγελος Γρηγορούδης, με μια σύντομη παρουσίαση του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και τη σκυτάλη θα πάρει ο Μάρκος 
Κουργιαντάκης, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου, με την ομιλία του, με θέμα «Διάφορες μέθοδοι 
για να παρουσιάσετε με επιτυχία την επιχειρηματική ιδέα σας». 
Εν συνεχεία, θα παρουσιαστούν δυο Best practice startup 
companies, από Ελλάδα και Σλοβακία. Πρόκειται για τις εται-
ρείες Proudfarm και Veles Farming. Στο κλείσιμο της ημέρας, 
θα δοθούν πληροφορίες από την κα Σαρίνα Τίλε, Διευθύντρια 
του Τμήματος Εκπαίδευσης στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, για τον διαγωνισμό της καλύτερης 
επιχειρηματικής ιδέας, που θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου 2022 στο 
Ηράκλειο Κρήτης και για τα Break Out Rooms, που θα πραγμα-
τοποιηθούν στις 13 Απριλίου. 
Στις 13 Απριλίου, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του Τμήμα-
τος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από 
τον Παναγιώτη Νεκτάριο, διευθυντή Εργαστηρίου Ποιότητας 
και Ασφάλειας Αγροτικών Προϊόντων, Τοπίου και Περιβάλλο-
ντος. Τη συγκεκριμένη ημέρα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να 
προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν σε διαδραστικά εργαστή-
ρια τα δικά τους «Sustainable Business Model Canvas» και τα 
αντίστοιχα επιχειρηματικά πλάνα, ενώ θα προετοιμαστούν για 
τον επερχόμενο διαγωνισμό στις 12 Μαΐου. 

Τέλος, στις 14 Απριλίου, το καλωσόρισμα θα κάνουν τρεις ει-
σηγητές, οι Γιώργος Κωτούλας, εκπρόσωπος του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Γιάννης Μαλανδρά-
κης, Δήμαρχος Πλατανιά και Γιώργος Μανουσάκης, εκπρό-
σωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής 
(MACC), παρουσιάζοντας τον φορέα, τον οποίο εκπροσωπούν. 
Εν συνεχεία, η Χριστίνα Χαλκιαδάκη, πρόεδρος και διευθύνου-
σα σύμβουλος, Super Market Χαλκιαδάκης, θα κάνει μια ομιλία, 
στο πλαίσιο της θεματικής «Επιχειρήσεις μιλούν για την επιχει-
ρηματικότητα και τη βιωσιμότητα», με θέμα «Κυκλική Οικονο-
μία πιο απαραίτητη από ποτέ». 
Στον διαγωνισμό της 12ης Μαΐου, που θα διαδεχθεί τα διαδι-
κτυακά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις 
επιχειρηματικές τους ιδέες και στο πλαίσιο αυτού, θα αναδει-
χθούν και θα βραβευτούν οι πέντε πιο καινοτόμες προτάσεις. Οι 
νέοι που θα διακριθούν, θα απολαύσουν υπηρεσίες Mentoring 
για ένα έτος, από μέντορες του προγράμματος, ενώ ανάλογης 
υποβοήθησης θα τύχουν και φορείς της Κρήτης. 
Το έργο GreenTecLab χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κλίματος (EUKI) του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της 
Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας. Συντονιστής του είναι το 
Ερευνητικό Ινστιτούτο FIAP e.V. και εταίροι του το Πανεπιστήμιο 
του Κάντιθ, το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης και το Δημαρχείο του 
Κάντιθ από την Ισπανία, η Pedal-Consulting από τη Σλοβακία 
και από την Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο. 
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το έργο GreenTecLab τελεί υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Υποστηρικτές του έργου για τις δράσεις στην Κρήτη είναι οι 
φορείς: Academy of Entrepreneurship Training, Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, Δήμος Ανωγείων, Δήμος Πλατανιά, Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα Heinrich Böll, Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, 
Περιφέρεια Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης και το Μεσογειακό 
Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC).

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Για επένδυση που εντάσσεται στον πυλώνα της Πράσινης Μετάβασης του ΤΑΑ

grEEnTEClab: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ   



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

17

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες την επικαιροποίηση 
των κανόνων της ΕΕ για τους καταναλωτές, ώστε να ενδυ-
ναμωθούν οι καταναλωτές για την πράσινη μετάβαση. Οι 
επικαιροποιημένοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι κατανα-
λωτές μπορούν να κάνουν συνειδητές και φιλικές προς το 
περιβάλλον επιλογές όταν αγοράζουν προϊόντα. Οι κατα-
ναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πόσο χρόνο 
έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει ένα προϊόν και πώς —και 
κατά πόσον— μπορεί να επισκευαστεί. Επιπλέον, οι κανό-
νες θα ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών από 
αναξιόπιστους ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, 
απαγορεύοντας την «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότη-
τας» και τις πρακτικές που παραπλανούν τους καταναλωτές 
σχετικά με την ανθεκτικότητα ενός προϊόντος.
Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, κ. Βιέ-
ρα Γιούροβα, δήλωσε τα εξής: «Παρέχουμε στήριξη στους 
καταναλωτές που δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για 
προϊόντα που διαρκούν περισσότερο και μπορούν να επι-
σκευαστούν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η οικολογική 
τους δέσμευση δεν παρεμποδίζεται από παραπλανητικές 
πληροφορίες. Με την παρούσα πρόταση τους παρέχουμε 
ισχυρά νέα εργαλεία για να κάνουν συνειδητές επιλογές και 
να αυξήσουν τη βιωσιμότητα των προϊόντων και της οικο-
νομίας μας».
Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, πρόσθεσε τα 
εξής: «Είναι απλό: εάν δεν αρχίσουμε να καταναλώνουμε 
με πιο βιώσιμο τρόπο, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ενώ οι 
περισσότεροι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να συμβάλουν, 
διαπιστώσαμε επίσης αύξηση των πρακτικών προβολής 
ψευδοοικολογικής ταυτότητας και πρόωρης απαρχαίωσης. 
Προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στην πράσινη με-
τάβαση, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν δικαίωμα σε πλη-
ροφορίες για να κάνουν βιώσιμες επιλογές. Πρέπει επίσης 
να προστατεύονται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που 
καταχρώνται το ενδιαφέρον τους να αγοράζουν πράσινα 
προϊόντα».
Νέο δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ανθε-
κτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής των προ-
ϊόντων
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της οδηγίας για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, ώστε να υποχρεωθούν οι 
έμποροι να παρέχουν στους καταναλωτές πληροφορίες 
σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής 
των προϊόντων:
• Ανθεκτικότητα: Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με την εγγυημένη ανθεκτικότητα των προϊόντων. 
Εάν ο παραγωγός ενός καταναλωτικού αγαθού προσφέρει 
εμπορική εγγύηση διάρκειας άνω των δύο ετών, ο πωλητής 

πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες αυτές στον καταναλωτή. 
Όσον αφορά τα αγαθά που καταναλώνουν ενέργεια, ο πω-
λητής πρέπει επίσης να ενημερώνει τους καταναλωτές όταν 
δεν παρέχεται από τον πωλητή καμία πληροφορία σχετικά 
με εμπορική εγγύηση ανθεκτικότητας.
• Επισκευές και επικαιροποιήσεις: Ο πωλητής πρέπει επίσης 
να παρέχει σχετικές πληροφορίες για τις επισκευές, όπως η 
βαθμολογία της δυνατότητας επισκευής (κατά περίπτωση), 
ή άλλες σχετικές πληροφορίες επισκευής που διατίθενται 
από τον παραγωγό, όπως η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 
ή εγχειριδίου επισκευής. Για έξυπνες συσκευές και ψηφιακό 
περιεχόμενο και υπηρεσίες, ο καταναλωτής πρέπει επίσης 
να ενημερώνεται σχετικά με τις επικαιροποιήσεις λογισμι-
κού που παρέχει ο παραγωγός.
Οι παραγωγοί και οι πωλητές θα αποφασίσουν για τον 
καταλληλότερο τρόπο παροχής των πληροφοριών αυτών 
στον καταναλωτή, είτε στη συσκευασία είτε στην περιγρα-
φή του προϊόντος στον ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, οι 
πληροφορίες πρέπει να παρέχονται πριν από την αγορά και 
με σαφή και κατανοητό τρόπο.
Απαγόρευση της προβολής ψευδοοικολογικής 
ταυτότητας και της προγραμματισμένης απαρχαί-
ωσης
Η Επιτροπή προτείνει επίσης αρκετές τροποποιήσεις στην 
οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΟΑΕΠ). Πρώ-
τον, ο κατάλογος των χαρακτηριστικών των προϊόντων για 
τα οποία ο έμπορος δεν μπορεί να παραπλανήσει τους κατα-
ναλωτές διευρύνεται ώστε να καλύπτει τις περιβαλλοντικές 
ή κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και την ανθεκτικότητα και 
τη δυνατότητα επισκευής. Στη συνέχεια, προστίθενται επί-
σης νέες πρακτικές που θεωρούνται παραπλανητικές μετά 
από κατά περίπτωση αξιολόγηση, όπως η διατύπωση πε-
ριβαλλοντικού ισχυρισμού που σχετίζεται με μελλοντικές 
περιβαλλοντικές επιδόσεις χωρίς σαφείς, αντικειμενικές και 
επαληθεύσιμες δεσμεύσεις και στόχους και χωρίς ανεξάρτη-
το σύστημα παρακολούθησης.
Τέλος, η ΟΑΕΠ τροποποιείται με την προσθήκη νέων πρα-
κτικών στον υφιστάμενο κατάλογο απαγορευμένων αθέμι-
των εμπορικών πρακτικών, τη λεγόμενη «μαύρη λίστα». Οι 
νέες πρακτικές θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
• Τη μη ενημέρωση σχετικά με χαρακτηριστικά που εισάγο-
νται για τον περιορισμό της ανθεκτικότητας, για παράδειγ-
μα, λογισμικό που διακόπτει ή υποβαθμίζει τη λειτουργικό-
τητα του αγαθού μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα·
• Τη διατύπωση γενικών και ασαφών περιβαλλοντικών 
ισχυρισμών όταν δεν μπορούν να αποδειχθούν οι εξαι-
ρετικές περιβαλλοντικές επιδόσεις του προϊόντος ή του 
εμπόρου. Παραδείγματα τέτοιων γενικών περιβαλλοντικών 
ισχυρισμών είναι «φιλικό προς το περιβάλλον», «οικολο-

γικό» ή «πράσινο», οι οποίοι εσφαλμένα υποδηλώνουν ή 
δημιουργούν την εντύπωση εξαιρετικών περιβαλλοντικών 
επιδόσεων·
• Τη διατύπωση περιβαλλοντικού ισχυρισμού για ολόκληρο 
το προϊόν, όταν στην πραγματικότητα αυτό αφορά μόνο μια 
συγκεκριμένη πτυχή του προϊόντος·
• Την επίδειξη εθελοντικού σήματος βιωσιμότητας το οποίο 
δεν βασίζεται σε σύστημα επαλήθευσης από τρίτους ούτε 
έχει θεσπιστεί από δημόσιες αρχές·
• Τη μη ενημέρωση ότι ένα αγαθό έχει περιορισμένη λει-
τουργικότητα όταν χρησιμοποιεί αναλώσιμα, ανταλλακτικά 
ή εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τον αρχικό παραγω-
γό.
Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
ασφάλειας δικαίου για τους εμπόρους, αλλά και στη διευκό-
λυνση της επιβολής της νομοθεσίας σε υποθέσεις που σχε-
τίζονται με την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας και 
την πρόωρη απαρχαίωση προϊόντων. Επιπλέον, διασφα-
λίζοντας ότι οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί είναι θεμιτοί, οι 
καταναλωτές θα είναι σε θέση να επιλέγουν προϊόντα που 
είναι πραγματικά καλύτερα για το περιβάλλον από ό,τι τα 
ανταγωνιστικά τους. Αυτό θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό 
προς πιο περιβαλλοντικώς βιώσιμα προϊόντα, μειώνοντας 
έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Οι προτάσεις της Επιτροπής θα συζητηθούν τώρα από το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις εγκρι-
θούν και μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία των κρατών 
μελών, οι καταναλωτές θα δικαιούνται έννομη προστασία 
σε περίπτωση παραβιάσεων, μεταξύ άλλων μέσω της διαδι-
κασίας συλλογικής προσφυγής στο πλαίσιο της οδηγίας για 
τις αντιπροσωπευτικές αγωγές.
Ιστορικό
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, οι 
προτεινόμενες αναθεωρήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για 
τους καταναλωτές ανακοινώθηκαν στο νέο θεματολόγιο 
για τους καταναλωτές και στο σχέδιο δράσης για την κυκλι-
κή οικονομία. Οι αναθεωρήσεις αποσκοπούν στη στήριξη 
των αλλαγών που απαιτούνται στη συμπεριφορά των κα-
ταναλωτών για την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλ-
λοντικών στόχων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, μέσω της διασφάλισης της καλύτερης πληρο-
φόρησης των καταναλωτών σχετικά με την ανθεκτικότητα 
και τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων, καθώς και 
μέσω της προστασίας των καταναλωτών από εμπορικές 
πρακτικές που τους εμποδίζουν να πραγματοποιούν πιο 
βιώσιμες αγορές.

Συνέχεια στη σελ 18
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Συνέχεια από σελ 18

Κατά τη σύνταξη της πρότασης, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώ-
μη περισσότερων από 12 000 καταναλωτών, καθώς και 
εταιρειών, εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα καταναλωτών, 
και εθνικών αρχών. Η επαλήθευση της αξιοπιστίας των πε-
ριβαλλοντικών ισχυρισμών για τα προϊόντα θεωρήθηκε ως 
το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους καταναλωτές όσον αφορά 
τη συμμετοχή τους στην πράσινη μετάβαση. Περίπου οι 
μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι 
να πληρώσουν επιπλέον ποσό για προϊόν που θα διαρκέσει 
περισσότερο χωρίς να χρειάζεται επισκευές.
Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι καταναλωτές έρχονται αντι-
μέτωποι με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες τους 
εμποδίζουν ενεργά να κάνουν βιώσιμες επιλογές. Η πρόω-
ρη απαρχαίωση των αγαθών, οι παραπλανητικοί περιβαλ-

λοντικοί ισχυρισμοί («προβολή ψευδοοικολογικής ταυτό-
τητας»), τα αδιαφανή και μη αξιόπιστα σήματα ή εργαλεία 
πληροφόρησης βιωσιμότητας αποτελούν κοινές πρακτικές.
Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος του ευρύτερου στόχου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστεί η πρώτη κλιματικά 
ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο 
εάν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις καταναλώνουν και 
παράγουν με πιο βιώσιμο τρόπο. Η πρόταση θα συμπλη-
ρωθεί επίσης από άλλες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανο-
μένων της πρωτοβουλίας για τα βιώσιμα προϊόντα (η οποία 
εγκρίθηκε επίσης σήμερα) και επικείμενων πρωτοβουλιών 
για την τεκμηρίωση οικολογικών ισχυρισμών και για το δι-
καίωμα επισκευής (για τις οποίες θα είναι ανοικτή δημόσια 
διαβούλευση έως τις 5 Απριλίου 2022). Η επικείμενη πρω-
τοβουλία για το δικαίωμα επισκευής θα επικεντρωθεί στην 
ενθάρρυνση της επισκευής αγαθών μετά την αγορά, ενώ η 

σημερινή πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των κατανα-
λωτών για την πράσινη μετάβαση επιβάλλει την υποχρέω-
ση παροχής πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα επι-
σκευής πριν από την αγορά και την προστασία από αθέμιτες 
πρακτικές που συνδέονται με την πρόωρη απαρχαίωση.
Στις 23 Φεβρουαρίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρι-
νε επίσης την πρότασή της σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια 
για την εταιρική βιωσιμότητα, η οποία θεσπίζει σαφείς και 
ισορροπημένους κανόνες ώστε οι εταιρείες να σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και να συμπερι-
φέρονται με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο. Παράλληλα, η 
Επιτροπή εργάζεται επίσης για τη στήριξη των επιχειρήσε-
ων μέσω της πράσινης μετάβασης, μεταξύ άλλων με εθε-
λοντικές πρωτοβουλίες, όπως η δέσμευση για τη βιώσιμη 
κατανάλωση.

Η κυκλική οικονομία, ο πολιτισμός, και η προστασία του 
περιβάλλοντος συναντώνται στους Δελφούς. Στον μυθικό 
τόπο όπου πριν από 3.500 χρόνια λατρευόταν η θεά της 
πλάσης, η «Γαία», εγκαινιάστηκε το «π», το Παγκόσμιο 
Κέντρο για την Κυκλική Οικονομία και τον Πολιτισμό, φιλο-
δοξώντας να θέσει ξανά στο επίκεντρο τις διαχρονικές αρχές 
και αξίες του «Μηδέν Άγαν», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο ομορφότερο μπαλκόνι των Δελφών, η Polygreen, εται-
ρεία ηγέτης στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος ανακατασκεύασε το ιστορι-
κό Τουριστικό Περίπτερο Αγίου Λουκά, το οποίο σχεδίασαν 
και δημιούργησαν οι κορυφαίοι Έλληνες αρχιτέκτονες Δη-
μήτρης και Πέτρος Πικιώνης για αυτό τον σκοπό.
Από εδώ και πέρα θα στεγάζεται πλέον ένας δυναμικός 
χώρος, όπου ο πολιτισμός θα συναντά την φροντίδα για το 
περιβάλλον, μέσα από ειδικές δράσεις που θα απευθύνονται 
στο ευρύ κοινό αλλά και στην τοπική κοινωνία.
«Το επιχειρείν για το επιχειρείν δεν έχει νόημα, εάν δεν συν-
δέεται με την προσφορά στην κοινωνία, τον πολιτισμό και 
την προστασία του περιβάλλοντος», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Polygreen. «Γι’ αυτό και εμπνεόμαστε από 
το πνεύμα του σπουδαίου Πικιώνη, του πρώτου μεγάλου 
Έλληνα Οικολόγου, αρχιτέκτονα και ποιητή, αλλά και της 
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας που ήταν άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την Φύση και που έθεσε τις βάσεις και τις αρχές 
για όλες τις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές βιώσιμης 

ανάπτυξης».
Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο κ. Πολυχρονόπουλος: 
«Με μεγάλη συγκίνηση, αλλά κυρίως με πλήρη σεβασμό 
στην αρχική του εικόνα ανακατασκευάσαμε ένα μοναδι-
κό έργο αρχιτεκτονικής, μετατρέποντας το σε ένα χώρο 
που αναδεικνύει την υψηλή αισθητική και παράλληλα μας 
εμπνέει μέσα από τη δύναμη της τέχνης να γίνουμε πιο δρα-
στικοί στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος».
Και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι: «Το γεγονός, ότι αυ-
τός ο χώρος βρίσκεται στον Δελφούς, το καθιστά για εμάς 
ακόμα πιο σημαντικό, καθώς η φιλοσοφία της Polygreen 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κλασσική ελληνική 
σκέψη που αναδείχθηκε σε αυτό τον τόπο και το δελφικό 
παράγγελμα «Μηδέν ‘Αγαν», που αποδίδει για εμάς με τον 
καλύτερο τρόπο την ουσία της κυκλικότητας.».
Την εκδήλωση των εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 29 Μαρτίου 2022, τίμησαν με την παρουσία τους, 
ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Γιάννης Μπούγας, ο Δήμαρχος 
Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής και ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Φωκίδας κ. Παναγιώτης Δελμούζος, οι οποίοι ξεκαθά-
ρισαν ότι θα σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια που κάνει η 
Polygreen για την ανάδειξη των Δελφών ως ένα παγκόσμιο 
τόπο για την Κυκλική Οικονομία και την Προστασία του Πε-
ριβάλλοντος.
Ο νέος χώρος θα λειτουργήσει ως ένα παγκόσμιο κέντρο 
κυκλικής οικονομίας, στο οποίο θα πραγματοποιούνται 
εκδηλώσεις, ημερίδες ή και σεμινάρια με στόχο τη συ-

ζήτηση κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων και την 
ανάδειξη βιώσιμων πρακτικών. Παράλληλα, θα αξιοποιη-
θεί από τον μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό οργανισμό PCAI 
(Polygreen Culture and Art Initiative), προκειμένου να 
φιλοξενήσει καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
που θα εμπνευστούν από το τοπίο και θα δημιουργήσουν 
έργα σύγχρονης τέχνης, αλλά και εικαστικές εκθέσεις - όλα 
με κοινό παρονομαστή να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε 
σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από αυ-
τές τις δράσεις, η Polygreen στοχεύει στη διαμόρφωση μιας 
νέας συλλογικής συνείδησης και κουλτούρας αναφορικά με 
το περιβάλλον.
Έμπνευση για το όνομά του αποτέλεσε ο αριθμός π, η πιο 
διάσημη μαθηματική σταθερά (π=3,14), που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την έννοια του κύκλου. Πρόκειται για τον 
λόγο της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του, 
δηλαδή ενός κυκλικού στοιχείου προς κάτι γραμμικό. Έτσι, 
το «π» σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη γραμμική στην 
κυκλική οικονομία, αλλά και την έννοια της βιωσιμότητας, 
καθώς είναι ένας αριθμός που δεν τελειώνει ποτέ. Ένα «αρ-
χίγραμμα» επικοινωνίας με πολλαπλές αναγνώσεις: το «π» 
του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος, του Πικιώνη και βεβαί-
ως της Polygreen και του PCAI.
Το «π» άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό την Τετάρτη 
30/3/2022, με πρώτους προσκεκλημένους του τους κατοί-
κους των Δελφών.
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Αναβάλλεται η εφαρμογή της απόφασης που αφορά στην εγ-
γραφή στο ΓΕΜΗ των φυσικών προσώπων που ασκούν οικο-
νομική μη εμπορική δραστηριότητα, η οποία επρόκειτο να τεθεί 
σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2022.
Αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρει ανακοίνωση της γε-
νικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 
για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.
Όπως σημειώνεται, δημιουργείται Γενικό Μητρώο Μελών Επι-
στημονικών Φορέων (ΓΕΜΜΕΦ), στο οποίο θα εγγράφονται 
προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική 
δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις. 
Αναλυτικά, η γενική γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε τα εξής: «Κατόπιν της 
έκδοσης της υπ’ αρ. 31512/29-03-2022 (Β’ 1469) υπουργικής 
απόφασης, αναβάλλεται η εφαρμογή της υπ’ αρ. 90043/10-
08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών 
Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχούν σε εμπορική 
δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και 
υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγ-
γράφονται στο ΓΕΜΗ βάσει ΚΑΔ» (Β’ 4066), σε ό,τι αφορά στην 
εγγραφή στο ΓΕΜΗ των φυσικών προσώπων που ασκούν 
οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα, η οποία επρόκειτο να 
τεθεί σε ισχύ από την 01-04-2022.
Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου με τίτ-
λο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης 

(ΥΜΣ) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)» 
- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για 
την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά 
τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα 
εταιρικού δικαίου L 186)», το οποίο κατατέθηκε για ψήφιση στη 
Βουλή στις 29-03-2022, και συγκεκριμένα στο άρθρο 56 αυτού 
δημιουργείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων 
(ΓΕΜΜΕΦ), στο οποίο θα εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσω-
πα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και 
δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις.

Σειρά ελέγχων που θα φτάσουν για το 2022 τους 174.300 προ-
βλέπει μεταξύ των άλλων, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Βασική επιδίωξη, ο περιορισμός φοροδιαφυγής και λαθρεμπο-
ρίου, όπως επίσης και η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν 
55.000 τηλεφωνικές οχλήσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις τους, θα στείλει 15.000 ηλεκτρονικά μηνύ-
ματα με φόρους κατ’ εκτίμηση, θα απενεργοποιήσει τα ΑΦΜ 
εξαφανισμένων εμπόρων, θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικούς 
ελέγχους για τον έλεγχο αποδείξεων ταμειακών μηχανών και 
μέσω σάρωσης QRcode ενώ οι ελεγκτές θα ξεκινήσουν επιτό-
πιους ελέγχους με laptop και θα εκδίδουν αυτόματα στους ελεγ-
χόμενους τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022 προβλέπει τη 
βεβαίωση εσόδων ύψους 1,8 δις. ευρώ από φορολογικούς 
ελέγχους και διασταυρώσεις με τις εισπράξεις να περιορίζονται 
ωστόσο στα 800 εκατ. ευρώ ενώ από τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
που έχουν ανέλθει στα 113 δις. ευρώ, προβλέπεται να εισπρα-
χθούν 4,4 δις. ευρώ εκ των οποίων 2,2 δις. ευρώ θα προέλθουν 
τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και 500 εκατ. ευρώ από τους 
μεγάλους οφειλέτες.
Φορολογικοί έλεγχοι
Θα διενεργηθούν τουλάχιστον 25.000 φορολογικοί έλεγχοι, εκ 
των οποίων:
• 8.100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχει-
ρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις 
ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγχους επιτη-
δευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί 
την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών 
ελέγχου
• 700 στοχευμένοι μερικοί έλεγχοι ΦΠΑ
• έλεγχοι σε δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων
• 5.500 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενι-
σχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κ.λπ.)
• 4.000 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογι-
κών υποχρεώσεων
• 200 έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευ-
ματιών και νομικών προσώπων, έλεγχοι δέουσας επιμέλειας 
καθώς και σε περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας
• 5.500 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής φόρων

• Διενέργεια τουλάχιστον 2.500 ελέγχων για τη διαπίστωση της 
ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορο-
λογιών κεφαλαίου, ήτοι φορολογίας ακινήτων
• Διενέργεια τουλάχιστον 900 υποθέσεων έρευνας από τις ΥΕΔ-
ΔΕ, εκ των οποίων:
- 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών
- 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και 
δεδομένων
- 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου|
- 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με 
ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχε-
μένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης 
εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών 
αρχείων κ.λπ.
• Διενέργεια τουλάχιστον 34.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων 
πρόληψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ
Τελωνειακοί έλεγχοι
Διενέργεια 75.000 ελέγχων δίωξης (50.000 από τα Τελωνεία και 
25.000 από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου), εκ των οποίων:
• 35.500 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ
• 12.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε καπνικά προϊόντα
• 13.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε υγρά καύσιμα και λοιπά 
ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συ-
στήματος εισροών/εκροών
• 10.500 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε αλκοολούχα
• 4.000 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα
• 8.000 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων
• 25.500 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται 
φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλο-
φορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, 
ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.
Διασταυρώσεις
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα προχωρήσουν σε σειρά διασταυρώ-
σεων:
• Για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές 
δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα
• Για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμέ-
νους κωδικούς αποδοχών - συντάξεων
• Για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώ-

σεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές
• Ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομέ-
νων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς 
Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2017 
καθώς και επί εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές 
αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA) για 
δεδομένα έτους 2016
• Ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομέ-
νων πληροφοριών τόκων φυσικών προσώπων από αλλοδα-
πές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις 
υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC2/CRS) 
τουλάχιστον για το έτος 2016
• Δεδομένα ΦΠΑ ανά κλάδο σε περιοδική βάση.
Τέλος οι μηχανισμοί της ΑΑΔΕ θα κυνηγήσουν τους οφειλέτες 
και παράλληλα θα επιχειρήσουν να περιορίσουν φαινόμενα 
λαθρεμπορίου. Συγκεκριμένα:
Οφειλέτες: Για τους οφειλέτες της Εφορίας, η ΑΑΔΕ ετοιμάζει 
στενό μαρκάρισμα. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι οφειλέτες 
που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές 
(«φρέσκες» ληξιπρόθεσμες οφειλές) και οι μικροοφειλέτες πα-
λαιότερων ετών για υπενθύμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ 
σε προτεραιότητα μπαίνουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, 
μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος για την επι-
λογή υποθέσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών, χρησιμοποιώντας 
κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Για το 72% των οφειλετών μπο-
ρούν να ληφθούν μέτρα διασφάλισης όπως για παράδειγμα 
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δεσμεύσεις περιου-
σιακών στοιχείων.
Λαθρεμπόριο: Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει νέο πλαίσιο κατά του λαθρε-
μπορίου και του παρεμπορίου εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα 
παρακολούθησης, τις διαδικασίες ελέγχου και τον εξοπλισμό 
των τελωνείων αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τα πληροφοριακά 
συστήματα. Εντός του έτους η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην ηλε-
κτρονική απογραφή των δεξαμενών υγραερίου των πρατηρί-
ων, στην ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών των πλωτών 
μέσων, στην εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών σε 
Φορολογικές Αποθήκες και Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευ-
σης και στην εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών στα 
Πλωτά Εφοδιαστικά - Μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Αναβάλλεται η απόφαση για εγγραφή στο ΓΕΜΗ φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα

ΑΑΔΕ: ΤΙ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2022   
Πάνω από 174.000 έλεγχοι - Ποιοι θα βρεθούν στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού
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O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε χθες 
το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων πέντε ελληνικών 
τραπεζών, ενώ διατήρησε θετικές τις προοπτικές του. Συγκεκρι-
μένα, ο οίκος αναβάθμισε το αξιόχρεο της Εθνικής Τράπεζας και 
της Eurobank σε Ba3 από Β2, της Alpha Bank σε Β1 από Β2 και 
της Τράπεζας Πειραιώς σε Β2 από Β3. Οι προοπτικές για το αξιό-
χρεο και των τεσσάρων παραπάνω τραπεζών παραμένουν θε-
τικές. Ο Moody’ s αναβάθμισε και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο 
των καταθέσεων της Attica Bank σε Caa2 από Caa3, με θετικές 
από σταθερές προοπτικές.
Επιπλέον, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιβεβαίωσε το αξιόχρεο 
της Παγκρήτιας Τράπεζας στο Caa2, αναβαθμίζοντας τις προο-
πτικές του σε θετικές από σταθερές.
Ο Moody’s αναφέρει ότι οι αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπε-
ζών καθοδηγήθηκαν από:
1) Τις ενισχυμένες συνθήκες στη χώρα όσον αφορά τους θε-
σμούς και τη διακυβέρνηση που οδήγησαν τον οίκο να ανα-
βαθμίσει το μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας σε Â‘Weak 
+’ από Â‘Weak’, το οποίο άσκησε ανοδική πίεση στις βασικές 
πιστωτικές αξιολογήσεις όλων των τραπεζών,

2) Τη βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και κερδοφορίας από 
επαναλαμβανόμενες πηγές που κατέγραψαν οι τέσσερις με-
γαλύτερες ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο του 2021, λόγω 
των καλύτερων λειτουργικών και πιστωτικών συνθηκών και 
της συνεχιζόμενης εφαρμογής των σχεδίων μετασχηματισμού 
τους και
3) Η αναβάθμιση της Attica Bank καθοδηγήθηκε κυρίως από 
την πρόσφατη αύξηση του κεφαλαίου της.
Το θετικό αξιόχρεο αντανακλά την προσδοκία του Moody’s ότι 
οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το πιστωτι-
κό προφίλ τους κατά τους επόμενους 12-18 μήνες και ότι είναι σε 
καλή θέση να διαχειριστούν τα όποια νέα προβληματικά δάνεια 
θα προκύψουν ως συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού και 
των πρόσφατων πληθωριστικών πιέσεων.
Οι βελτιωμένοι θεσμοί και η ισχύς της διακυβέρνησης λαμβά-
νουν υπόψη την αξιολόγηση του οίκου για την αποτελεσματι-
κότητα της νομισματικής και της μακροοικονομικής πολιτικής. 
Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδα έχουν τεθεί σε μία πολύ 
ισχυρότερη βάση τα τελευταία αρκετά χρόνια, με συνεχή και 
αυξανόμενα πλεονάσματα στον προϋπολογισμό από το 2016 

έως το 2019 και πρωτογενή πλεονάσματα, σημειώνει στην ανα-
κοίνωσή του ο Moody’s.
Ο οίκος σημειώνει επίσης τη βελτίωση των πιστωτικών συνθη-
κών στην Ελλάδα, η οποία αντανακλάται στη σημαντική μείω-
ση των προβληματικών δανείων του τραπεζικού συστήματος.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα των τραπεζών (NPEs) ως ποσοστό του συνόλου των 
δανείων μειώθηκαν περίπου στο 13% τον Δεκέμβριο του 2021 
από 30% τον Δεκέμβριο του 2020 και το υψηλό επίπεδο του 
σχεδόν 60% το 2015.
Η προοδευτική μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια στο 
12,8% τον Ιανουάριο του 2022 από το υψηλό του 28% τον 
Ιούλιο του 2013, βοήθησε επίσης στη μείωση του χρέους των 
νοικοκυριών και των εταιρειών, αναφέρει ο Moody’s.
Το εγχώριο χρέος του ιδιωτικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ 
μειώθηκε περίπου στο 60% στο τέλος του 2021 από 117% το 
2014, αντανακλώντας τη συνεχή μείωση των NPEs και την 
αύξηση του ΑΕΠ καθώς οι οικονομικές συνθήκες σταδιακά 
ομαλοποιούνται.

H Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με επιβράδυνση της ανάπτυ-
ξης και υψηλότερο πληθωρισμό καθώς ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία μειώνει την εμπιστοσύνη και ωθεί ανοδικά τις τιμές, δήλωσε 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν 
Λαγκάρντ μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου, αναφέρει το ΑΕ-ΜΠΕ.
«Θα αντιμετωπίσουμε, βραχυπρόθεσμα, υψηλότερο πληθω-
ρισμό και βραδύτερη ανάπτυξη. Όσο περισσότερο διαρκέσει 
ο πόλεμος, τόσο υψηλότερο θα είναι το οικονομικό κόστος και 
τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να οδηγηθούμε σε δυσμενέστε-
ρα σενάρια», είπε η Λαγκάρντ.
Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώνονται καλύ-
τερα σε αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν «διαταραχή από 
την πλευρά της προσφοράς», η οποία ωθεί τον πληθωρισμό 
προς τα πάνω και ταυτόχρονα περιορίζει την ανάπτυξη, σημεί-
ωσε.
Τρεις, είπε, είναι οι βασικοί παράγοντες που πιθανόν να οδηγή-
σουν σε μεγαλύτερη άνοδο του πληθωρισμού.
Πρώτον, οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να παραμείνουν σε 
υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και, 

πράγματι, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 52% 
από την αρχή του έτους και οι τιμές του πετρελαίου κατά 64%.
Δεύτερον, οι πιέσεις στον πληθωρισμό των τιμών των τρο-
φίμων είναι πιθανόν να αυξηθούν. Η Ρωσία και η Ουκρανία 
εξάγουν σχεδόν το 30% των σιτηρών παγκοσμίως, ενώ η 
Λευκορωσία και η Ρωσία κατέχουν περίπου το ένα τρίτο της 
παγκόσμιας παραγωγής ποτάσας, βασικού συστατικού για την 
παραγωγή λιπασμάτων, πράγμα που μεγεθύνει τις ελλείψεις 
στην προσφορά.
Τρίτον, τα παγκόσμια φαινόμενα στενότητας στον τομέα της με-
ταποίησης είναι πιθανόν να επιμείνουν σε ορισμένους τομείς. Για 
παράδειγμα, η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παλλαδί-
ου, που είναι το βασικό στοιχείο για την παραγωγή καταλυτών, 
ενώ η Ουκρανία διαθέτει περίπου το 70% των παγκόσμιων 
αποθεμάτων του αερίου νέον, που είναι απολύτως απαραίτητο 
για την κατασκευή ημιαγωγών.
Ο πόλεμος, συνέχισε η επικεφαλής της ΕΚΤ, αρχίζει να μειώνει 
την εμπιστοσύνη με δύο τουλάχιστον τρόπους:
Πρώτον, τα νοικοκυριά γίνονται πιο απαισιόδοξα και θα μπο-
ρούσαν να μειώσουν τις δαπάνες τους. H εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών υποχώρησε αυτόν τον μήνα στο χαμηλότερο 
επίπεδό της από τον Μάιο του 2020 και διαμορφώνεται πολύ 
χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της.
Σύμφωνα με έρευνες σε εθνικό επίπεδο, οι προσδοκίες των νοι-
κοκυριών για την ανάπτυξη έχουν επιδεινωθεί, ενώ οι προσδο-
κίες τους για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί.
Αυτό υποδηλώνει ότι ο κόσμος αναμένει συρρίκνωση του 
πραγματικού εισοδήματός του (δηλαδή του εισοδήματός του 
μετά τον πληθωρισμό). Τα νοικοκυριά είναι πιθανόν να αποτα-
μιεύουν λιγότερο κι αυτό θα μπορούσε να απορροφήσει μέρος 
της διαταραχής. Έχουν όμως αναθεωρήσει προς τα κάτω και τις 
δαπάνες που προγραμματίζουν.
Δεύτερον, είναι πιθανό να επηρεαστούν οι επιχειρηματικές 
επενδύσεις. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία ερευνών, 
η επιχειρηματική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε σχετικά καλά 
επίπεδα τον Μάρτιο, όμως οι προσδοκίες των επιχειρήσεων σε 
χρονικό ορίζοντα ενός έτους υποχώρησαν απότομα. Επίσης, 
επιδεινώθηκαν ξανά οι χρόνοι παράδοσης των προμηθευτών, 
αντανακλώντας τις διαταράξεις από την πλευρά της προσφοράς 
στον τομέα της μεταποίησης.

Στο 1,8% από 4,6% αναθεωρούν την πρόβλεψή τους για την 
ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας κατά το τρέχον έτος οι πέ-
ντε «Σοφοί» του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Βασική αιτία της δυσμενούς εικόνας 
είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνέπειές του στον εφοδι-
ασμό και στις τιμές της ενέργειας.
Σύμφωνα με τους διακεκριμένους οικονομολόγους οι οποίοι 
συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις επι-
βαρύνονται σημαντικά από τα προβλήματα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα και από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, τα οποία 
δημιουργούν, αναπόφευκτα, κλίμα αβεβαιότητας και στους 
καταναλωτές. Λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, ο πληθω-
ρισμός, εκτιμούν οι «Σοφοί», είναι πιθανό να φθάσει κατά το 
τρέχον έτος το 6,1% και να περιοριστεί στο 3,4% το 2023. Για 
το επόμενο έτος, εφόσον δεν υπάρξει σοβαρή ανατροπή, η ανά-
πτυξη εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 3,6%.
«Η Γερμανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ρωσικό ενερ-
γειακό εφοδιασμό. Ενδεχόμενη διακοπή του ενέχει τον κίνδυνο 

η γερμανική οικονομία να διολισθήσει σε ακόμη βαθύτερη 
ύφεση και ο πληθωρισμός να αυξηθεί πάνω από το 6,1%», 
αναφέρει η οικονομολόγος - μέλος του Συμβουλίου των Εμπει-
ρογνωμόνων Μόνικα Σνίτσερ και τονίζει την ανάγκη η χώρα να 
λάβει άμεσα όλα τα μέτρα προκειμένου να προετοιμαστεί για εν-
δεχόμενο «πάγωμα» του ρωσικού ενεργειακού εφοδιασμού και 
να τερματίσει το συντομότερο δυνατό την ενεργειακή εξάρτησή 
της από τη Ρωσία.

mooDY’s: ΑΝΑβΑΘΜΙΣΕ ΤΟ ΑΞΙΟΧΡΕΟ ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΡ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΕΠΙβΡΑΔΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΟΙ «ΣΟΦΟΙ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟβΛΕΨΗ 
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ 1,8% ΑΠΟ 4,6%, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ    
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Ανακοινώθηκε χθες στις Βρυξέλλες ότι ο πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και καθηγητής της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερ-
ναράκης, εκλέχθηκε ομόφωνα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute 
of Innovation & Technology - EIT). Από τον Ιούλιο του 2022, 
οπότε θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, θα ηγείται των 
δράσεων του EIT, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Ταβερναράκης 
είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EIT από το 2020, 
έπειτα από την επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(ΕΕ), μέσω μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολό-
γησης των επιστημονικών και διοικητικών επιτευγμάτων των 
υποψήφιων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με το ΙΤΕ, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι ο πρώ-
τος και ο μοναδικός Έλληνας που εκλέγεται πρόεδρος του EIT, 
έχοντας διανύσει μια λαμπρή επιστημονική και διοικητική 
πορεία, με ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική έρευνα 
αιχμής και σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
αριστείας και της καινοτομίας. Η εξαιρετική αυτή διάκριση 
αποτελεί μια ακόμα αναγνώριση της επιστημονικής ποιότητας 
και του υψηλού επιπέδου έρευνας που διεξάγεται στο ΙΤΕ και 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο δι-
οίκησης του EIT και συγκροτείται από 15 μέλη, κορυφαίους 
ακαδημαϊκούς, ερευνητές και ανθρώπους του επιχειρημα-
τικού κόσμου, που χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και δια-
κρίνονται για την εμπειρία τους στους τομείς της τεχνολογίας 
και της καινοτομίας. Κύρια αποστολή του είναι η χάραξη της 
στρατηγικής του EIT, και η επιλογή, η υποστήριξη και η αξιο-
λόγηση των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας». Ο πρόε-
δρος του EIT προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, με την 
υποστήριξη δύο ακόμα μελών που συγκροτούν την Εκτελε-
στική Επιτροπή του Ινστιτούτου. Τα Μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
EIT, είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 
οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της στρατηγικής του EIT.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΤΕ, το Ευρωπαϊκό Ινστι-
τούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποτελεί μια μοναδική 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την 
ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Βασική προτεραι-
ότητα του Ινστιτούτου είναι η διασύνδεση και η συνεργασία 
των επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών και των ερευνητικών 
ιδρυμάτων (Τρίγωνο της Γνώσης), για τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία και την επιχειρη-
ματικότητα στην Ευρώπη. Προς την κατεύθυνση αυτή, το EIT 
έχει δημιουργήσει 8 «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» 
(Knowledge and Innovation Communities - KICs), καθεμία εκ 

των οποίων εστιάζει στην εξεύρεση λύσεων σε μια συγκεκρι-
μένη παγκόσμια πρόκληση. Οι «Κοινότητες Γνώσης και Και-
νοτομίας» σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
ενέργεια, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την υγιή διαβίωση και 
ενεργό γήρανση, τις πρώτες ύλες, τα τρόφιμα για το μέλλον, 
τις έξυπνες, οικολογικές αστικές μεταφορές και την ευρωπαϊκή 
μεταποιητική βιομηχανία. Σήμερα, βρίσκονται υπό ίδρυση 2 
ακόμα KICs, το πρώτο στο χώρο του πολιτισμού και των τε-
χνών, και το δεύτερο σε θέματα προστασίας των υδάτινων 
πόρων, της ναυτιλίας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το EIT διαχειρίζεται πόρους ύψους 
πάνω από 2,9 δισ. ευρώ. Το ΕΙΤ συγκεντρώνει περισσότερους 
από 2.900 εταίρους και παρέχει τη δυνατότητα σε φορείς 
καινοτομίας και σε επιχειρηματίες να μετατρέψουν τις κα-
λύτερες ιδέες τους σε προϊόντα, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας 
και ανάπτυξη. Δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα που 
συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, παρέχει 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων και 
επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ερευνητικά προγράμματα 
που βασίζονται στην καινοτομία, φέρνοντας νέες ιδέες και 
λύσεις στην αγορά. Μέχρι σήμερα, το ΕΙΤ έχει δημιουργήσει 
8 Κοινότητες Καινοτομίας, περισσότερους από 200 κόμβους 
καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει υποστηρίξει πε-
ρισσότερες από 3.800 νεοφυείς επιχειρήσεις, έχει συμβάλει 
στη δημιουργία άνω των 13.000 νέων θέσεων εργασίας, και 
άνω των 1.400 νέων προϊόντων και υπηρεσιών, συγκεντρώ-
νοντας 3,9 δισ. ευρώ σε εξωτερικά κεφάλαια.
Ο ίδιος ο κ. Ταβερναράκης δήλωσε σχετικά: «Αισθάνομαι 
ιδιαίτερη τιμή για την εκλογή μου στη θέση του προέδρου 
του ΕΙΤ, που αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο έμπειρο δίκτυο 
καινοτομίας της Ευρώπης. Η ένταξή μου στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, με έφερε σε επαφή με ένα ακμάζον οικοσύστημα που 
απαρτίζεται από ανθρώπους που διαπρέπουν στον τομέα της 
καινοτομίας, κορυφαίους φοιτητές και συνεργάτες που εργά-
ζονται μαζί για τη συνδιαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώ-
πης. Αναμφίβολα, η καινοτομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
για την επίλυση μερικών από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στην πρωτόγνωρη εποχή 
που διανύουμε, επιθυμώ, με τη σειρά μου, να συνεισφέρω 
στην περαιτέρω ενδυνάμωση της καινοτομίας στην Ευρώπη, 
διευρύνοντας το οικοσύστημά μας και αυξάνοντας τον αντί-
κτυπό μας, εργαζόμενοι συλλογικά με οδηγό την ευημερία και 
την εφορία της ηπείρου μας».
Με την ανακοίνωση της απόφασης, η απερχόμενη πρόεδρος 
του ΕΙΤ, Gioia Ghezzi, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που ο 
Νεκτάριος Ταβερναράκης αναλαμβάνει το ρόλο του επόμενου 

προέδρου του EIT. Αναμφίβολα, η πλούσια εμπειρία του και η 
αφοσίωσή του στο οικοσύστημα καινοτομίας της Ευρώπης, 
θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της φιλοδοξίας του EIT να ενι-
σχύσει την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.».
Σύντομο βιογραφικό
Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι καθηγητής Μοριακής Βιο-
λογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου 
Κρήτης. Είναι επίσης πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ), και διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται 
του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης. Σπούδασε 
Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 
και είναι διδάκτορας Μοριακής Γενετικής του τμήματος Βιο-
λογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδια-
φέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών 
που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευ-
ρικού συστήματος. Η εκτενής διοικητική του εμπειρία περι-
λαμβάνει τη θητεία του ως προέδρου του ΙΤΕ, διευθυντή του 
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, καθώς 
και διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη Βιοπληροφορική, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστή-
μιου Κρήτης. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του Επιστημονικού 
Συμβούλιου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Έρευνας (ERC) 
και εκλεγμένος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Και-
νοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea), του Αμερικανι-
κού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης (American 
Association for the Advancement of Science, AAAS), της 
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Γερμανίας (Leopoldina), 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), 
της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (EASA) 
και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
   Έχει τιμηθεί με σημαντικά επιστημονικά βραβεία και διακρί-
σεις, μεταξύ των οποίων δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωμέ-
νους Ερευνητές (Advanced Investigator Grant), και χρημα-
τοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα για την Προώθηση της 
Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του ERC, το Βραβείο 
Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής 
Βιολογίας (EMBO), το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm 
Bessel του ιδρύματος Alexander von Humboldt της Γερμα-
νίας, το Βραβείο Helmholtz International Fellow Award, το 
Ακαδημαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύματος 
Μποδοσάκη, το Επιστημονικό Βραβείο του Εμπειρίκειου 
Ιδρύματος, και το Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστημών της 
Ακαδημίας Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΤΕ Ν. ΤΑβΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 
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Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1
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ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟ 19,2 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 25                                                            31/03/2022

Οριστικός ανάδοχος η κοινοπραξία space 
Hellas - Wind - Εν εξελίξει ο διαγωνισμός 
105,6 εκατ. για την ψηφιοποίηση της Δικαι-
οσύνης.
Σε ράγες έχει μπει ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της Δι-
καιοσύνης, μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμί-
σεις που έχουν ζητήσει να υλοποιηθεί οι δανειστές της 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΝΕΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ 
ΑΝΩ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ. 
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Αναλαμβάνει και την κατασκευή 3 oCgTs με ισχύ 
περίπου 299 mW ο καθένας στο Ηνωμένο βασί-
λειο
116% αύξηση εσόδων σημείωσε πέρυσι ο τομέας έργων 
βιώσιμης ανάπτυξης της Μυτιληναίος. Ο όμιλος συμμετέ-
χει στη διεκδίκηση σχεδόν όλων των μεγάλων έργων βι-
ώσιμης ανάπτυξης που προκηρύχθηκαν. 300 εκατ. ευρώ 
ο προϋπολογισμός των 3 νέων συμβάσεων.
Με συμβάσεις εκτέλεσης έργων που ξεπερνούν το 1 δισ. 
ευρώ, σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει ενισχύσει τους τελευ-
ταίους μήνες το ανεκτέλεστο του τομέα έργων βιώσιμης 
ανάπτυξης η Μυτιληναίος, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή 
πορεία της και σε νέους τομείς. 
Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ όμιλος με μεγάλη παράδοση στα έργα πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συμμετέχει στη διεκδίκηση 
σχεδόν όλων των μεγάλων έργων (δημοσίων, παραχω-
ρήσεων και ΣΔΙΤ) που έχουν προκηρυχθεί ή πρόκειται να 
προκηρυχθούν, ενώ έχει επεκταθεί μεταξύ άλλων στους 
τομείς των έξυπνων πόλεων και της ψηφιοποίησης. Όπως 
ανακοίνωσε χθες, μέσω του τομέα έργων βιώσιμης ανά-
πτυξης αναλαμβάνει την ανάπτυξη 3 σταθμών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ανοιχτό κύκλο (OCGT), στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικού προϋπολογισμού 300 
εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα, υπέγραψε συμβάσεις με τρεις θυγατρικές της 
Drax Group plc, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, και συγκεκριμένα με τις Hirwaun Power 
Limited, Progress Power Limited και Millbrook Power 
Limited για την κατασκευή 3 OCGTs με ισχύ περίπου 
299 MW ο καθένας. Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν τη με-
λέτη, την προμήθεια και την κατασκευή (EPC) και των 3 
σταθμών, που θα είναι πανομοιότυποι και αναμένεται να 
τεθούν σε εμπορική λειτουργία εντός του 2024. Ο εξοπλι-
σμός του κάθε αεριοστρόβιλου θα είναι Siemens Energy 
SGT5-4000F. 
Πρόκειται για το δεύτερο ενεργειακό έργο της Μυτιληναί-
ος στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η εταιρεία έχει ήδη ανα-
λάβει τη μελέτη, την προμήθεια και την κατασκευή (EPC) 
μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos 
Energy Recovery Facility) στο Cheshire της Αγγλίας, η 
οποία θα επεξεργάζεται 400.000 τόνους μη ανακυκλώ-
σιμων απορριμμάτων ετησίως, αποδίδοντας 45 MW στο 
δίκτυο, έργο συμβατικού τιμήματος 182 εκατ. ευρώ. 
Αναδοχές στην Ελλάδα 
Στα έργα που μειοδότησε η Μυτιληναίος στην Ελλάδα 
εντός του έτους ξεχωρίζει το ΣΔΙΤ της κατασκευής της 

Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, γνωστό και 
ως FlyOver, προϋπολογισμού 373 εκατ. ευρώ (σε κοινο-
πραξία με την Άβαξ), αλλά και η παράκαμψη Χαλκίδας 
και Ψαχνών, συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμ-
βανομένων των εξόδων για τη μετατόπιση των δικτύων 
κοινής ωφέλειας, εξόδων αρχαιολογίας) 210 εκατ. ευρώ 
(με ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσί-
ων επενδύσεων. 
Επίσης σε κοινοπραξία με τις Rover Maritime SL και HDK 
SA αναδείχτηκε ανάδοχος του έργου «6ος Προβλήτας, 
Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» του ΟΛΘ, προϋπολογι-
σμού 150 εκατ. ευρώ 
Για τον εν λόγω όμιλο ξεκινά και η υλοποίηση της σύμβα-
σης κατασκευής του πρώτου Logistics Park στο Θριάσιο, 
αξίας περίπου 109 εκατ. ευρώ, έργο που έχει αναλάβει 
από την παραχωρησιούχο κοινοπραξία Goldair - ΕΤΒΑ 
ΒΙΠΕ. 
Ακόμη, ο εν λόγω όμιλος ανακηρύχθηκε ανάδοχος για 
την «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του 
Συστήματος Οδοφωτισμού» του Δήμου Αθηναίων, εκτι-
μώμενης αξίας 53,655 εκατ. ευρώ, και μεταξύ άλλων έχει 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα έργα παραχώρησης του 
ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης), της ζεύξης Σαλα-
μίνας, καθώς και για το μεγάλο πακέτο των 6 σιδηροδρο-
μικών έργων, αξίας 4 δισ. ευρώ, σε συνεργασία με την του 
ομίλου Ελλάκτωρ. 
Να σημειωθεί ότι πέρσι ο τομέας έργων βιώσιμης ανάπτυ-
ξης της Μυτιληναίος σημείωσε αύξηση εσόδων 116%, 
στα 370 εκατ. και EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων) 34 εκατ., έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ. 
«Μέτωπα» ψηφιοποίησης 
Έντονο είναι το ενδιαφέρον της Μυτιληναίος για τα έργα 
ψηφιοποίησης. Έπειτα από απόφαση της ΑΕΠΠ επί προ-
σφυγής της κοινοπραξίας Μυτιληναίος - Master, η δια-
γωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της ψηφιοποίησης 
Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας στο Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδος, συνολικού προϋπολογισμού 226,106 
εκατ. ευρώ, ετέθη σε αναστολή μέχρι την έκδοση της ορι-
στικής απόφασης. Η κοινοπραξία ζήτησε να ακυρωθούν 
οι όροι της Διακήρυξης και να τμηματοποιηθεί το έργο.

χώρας. Μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις αφορά 
την παροχή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστή-
ρια και σωφρονιστικά καταστήματα και την ενημέ-
ρωση της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων 
των δικαστηρίων (ηλεκτρονικό πινάκιο). Το έργο, 
προϋπολογισμού 19,2 εκατ. ευρώ, θα υλοποιήσει η 
κοινοπραξία Space Hellas - Wind, που αναδείχθηκε 
πρόσφατα οριστικός ανάδοχος στον διαγωνισμό της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας που είχε πραγματοποιη-
θεί το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου 2021 . Η διάρκειας 
22 μηνών σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία ενός 
δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικα-
στήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας και 
την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία ενός εκτεταμέ-
νου πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου 
θα δημοσιεύεται σε πραγματικό χρόνο η πορεία των 
πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων της 
χώρας στο Διαδίκτυο. «Η ποιοτική αναβάθμιση του 
έργου της Δικαιοσύνης αποτελεί άλλο ένα πολύ ση-
μαντικό έργο ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας 
μας», αναφέρει ο Γιάννης Αναστασάκος, γενικός διευ-
θυντής Sales & Integration της Space Hellas.
«Συμμετέχουμε για πρώτη φόρα σε διαγωνισμό έργου 
ψηφιοποίησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε 
συνεργασία με τη Space Hellas, με στόχο τη βέλτιστη 
λειτουργία του δικαστικού συστήματος της χώρας μας 
για το κοινό καλό», ανέφερε ο Αλέξανδρος Μπρέγιαν-
νης, διευθυντής έργων δημόσιου τομέα της Wind. 
Ένα ακόμη κομμάτι του ψηφιδωτού της ψηφιοποίη-
σης της Δικαιοσύνης περιλαμβάνει την επίδοση μέσω 
της πλατφόρμας gov.gr, από το νέο δικαστικό έτος, 
εγγράφων, όπως π.χ. η κλήση που αποστέλλεται σε 
έναν ιδιώτη προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας 
σε δικαστήριο. Τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα 
στον εν εξελίξει διαγωνισμό για την αναβάθμιση και 
επέκταση των συστημάτων πληροφορικής της Δικαι-
οσύνης, που είναι προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, 
διαθέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία αποσφράγι-
σης προσφορών την 6η Μαΐου.
Δύο ακόμη έργα αναμένεται να προκηρυχθούν το 
προσεχές διάστημα. Πρόκειται για την αναβάθμιση 
και επέκταση του συστήματος τήρησης των αρχείων 
σε όλα τα (αστικά και ποινικά) δικαστήρια (30 εκατ. 
ευρώ) και για την ψηφιοποίηση εντύπων αρχείων και 
δεδομένων δικαστηρίων που είναι αξίας 97,9 εκατ. 
ευρώ. Μέσω των συγκεκριμένων παρεμβάσεων επι-
διώκεται εκτός από την επιτάχυνση του ρυθμού απο-
νομής της δικαιοσύνης, η βελτίωση της κατάταξης της 
Ελλάδας σε ευρωπαϊκούς δείκτες, όπως ο Desi που 
αφορά την ψηφιακή οικονομία.
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Ξεκίνησε τη λειτουργία του το moxy athens 
City στην οδό Σταδίου, στο ιστορικό Σαρόγλειο 
Μέγαρο, που άλλοτε στέγαζε τα δικαστήρια της 
Αθήνας. 
Η συνολική επένδυση για την ανακατασκευή του μεγάρου 
σε ξενοδοχείο ανήλθε σε 20 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται για το πρώτο «πράσινο» ξενοδοχείο στην Ελ-
λάδα που θα λάβει χρυσή πιστοποίηση LEED. Μεταξύ άλ-

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα διεκ-
περαιώνεται αυτομάτως
Η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα ακολουθείται για το 
97% των αιτημάτων επιστροφής φόρων. Για τις υπόλοιπες 
θα διενεργείται επανέλεγχος, ενώ θα ζητούνται και πρόσθετα 
στοιχεία. 
Αυτοματοποιημένα χωρίς την παρέμβαση των εφοριακών 
θα πραγματοποιούνται οι επιστροφές φόρων, σύμφωνα με 
τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ελεύθεροι 
επαγγελματίες θα μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους 
ηλεκτρονικά και θα βλέπουν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ που δικαιούνται να πιστώνεται 

Την άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην Καλαμάτα συνυ-
πέγραψαν όλα τα αρμόδια υπουργεία. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Hellenic Seaplanes, 
πλέον το έργο περνά στο επόμενο στάδιο της κατασκευής 
των εγκαταστάσεών του. Η πρωτοβουλία αυτή, αναφέρει 
ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παν. Νίκας, αναμένεται 
να λειτουργήσει ενισχυτικά στο γενικότερο στρατηγικό 
πλάνο της Περιφέρειας για τη στήριξη και περαιτέρω 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Καλαμάτα και στην Πελο-
πόννησο. 
Ως εκ τούτου, η ίδρυση υδατοδρομίου στην Καλαμάτα, 
προσθέτει, δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προ-
οπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που 
αποτελεί για την Ελλάδα βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ 
δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημα-
ντικά οφέλη. 
Αυξανόμενες ανάγκες 
Επιπλέον, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι 
θα ενισχύσει την προσπάθεια στο να αντιμετωπιστούν 
οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσε-
ων, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν 
πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών και φορτίων, καθώς 
και να δημιουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, 
καταλήγει ο περιφερειάρχης. 
Με την κατασκευή του υδατοδρομίου στην Καλαμάτα, 
ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Hellenic Seaplanes Νικόλας Χαραλά-
μπους, η Καλαμάτα έχει όλα τα φόντα ώστε να ισχυροποι-
ήσει ακόμα πιο πολύ τη θέση της στον τουριστικό χάρτη 
της Ελλάδας, φιλοξενώντας χιλιάδες τουρίστες, αλλά και 
εξυπηρετώντας καθημερινά τους ντόπιους και τις εμπορι-
κές ενέργειές τους.

λων τα 200+1 δωμάτια του ξενοδοχείου είναι μοναδικά 
σχεδιασμένα και εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και φωτισμούς led, που ενεργοποιούνται με 
την κίνηση, για μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα. 
Προσφέρουν φορητή συνδεσιμότητα που συμπληρώνε-
ται με μεγάλες οθόνες HDTV και λειτουργία airplay. 
Δημιουργοί του Moxy Athens City είναι η Dimand, 
η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ καθώς και η EBRD. Η 
SWOT Hospitality, μια από τις κορυφαίες εταιρείες δια-
χείρισης και ανάπτυξης ξενοδοχείων, έχει αναλάβει το 
management του ξενοδοχείου, ενώ τα αρχιτεκτονικά 
γραφεία Κοκκίνου-Κούρκουλα και Divercity Architects 
έδωσαν τη νέα μορφή στο ιστορικό αυτό κτήριο, η εξω-
τερική όψη του οποίου αντλεί έμπνευση από το δώρο της 
θεάς Αθηνάς στην πόλη: την ιερή ελιά. Σύμφωνα με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της Prodea Άρ. Καρυτινό «το πιο 
trendy και γεμάτο ζωντάνια brand ξεκινά τη λειτουργία 
του στο πρώτο πράσινο ξενοδοχειακό κτήριο στην Ελλά-
δα. Δίνει έμφαση στη διάσταση τη αειφορίας, που είναι κε-
ντρικός πυλώνας ανάπτυξης της Prodea, ενώ αποτελεί τη 
συνέχεια μιας σειράς σημαντικών, ποιοτικών επενδύσεών 
μας στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος είναι ραγδαία 
αναπτυσσόμενος, ειδικά στη χώρα μας». 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριό-
πουλος, σχολίασε πως και με αυτό το έργο η Dimand συμ-
βάλλει ενεργά στην ανανέωση του κέντρου της Αθήνας, 
ενώ ο διευθύνων σύμβουλος και εκ των βασικών μετό-
χων της SWOT Hospitality, Πάνος Κωνσταντινίδης, δήλω-
σε: «Το Moxy Athens City ανήκει σε μια ειδική κατηγορία 
φιλοξενίας. Είμαστε περήφανοι που μας εμπιστεύτηκαν τη 
διαχείριση του νεότερου, πιο σύγχρονου και πιο προηγμέ-
νου τεχνολογικά ξενοδοχείου στην Αθήνα».

στον τραπεζικό λογαριασμό. Όπως αναφέρεται στο επιχει-
ρησιακό σχέδιο, εντός του 2022 και «με σκοπό την τόνωση 
της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
μεταξύ κράτους - πολίτη, μεριμνούμε για την επιτάχυνση των 
επιστροφών φόρων. 
Ιδιαίτερα στοχεύουμε στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου 
και αυτοματοποιημένου συστήματος επιστροφών για όλες τις 
κατηγορίες των φόρων, με αξιοποίηση του προφίλ των φο-
ρολογουμένων και ανάλυση κριτηρίων». Συνολικά, η φορο-
λογική διοίκηση σκοπεύει να επιστρέψει φόρους ύψους 5 δισ. 
ευρώ, ενώ στόχος είναι να μηδενιστούν οι εκκρεμείς επιστρο-
φές φόρου (άνω των 90 ημερών) οι οποίες κοστίζουν στο ελ-
ληνικό Δημόσιο, καθώς επιβαρύνονται με τόκο. Παράλληλα, η 
ΑΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία «χρυσής λίστας» δικαιούχων 
για την επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ. 
Στη λίστα αυτή θα εντάσσονται κυρίως οι φορολογούμενοι και 
οι επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή και εφό-
σον πληρούν τα εξής κριτήρια: 
α) Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιό-
δους και το σύνολο των επιστραφέντων, κατόπιν ελέγχων, 
ποσών δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε πο-
σοστό άνω 5%. 
β) Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παρα-
βάσεις. 
γ) Δεν χαρακτηρίζονται ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη που 
αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής 
κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εξετάζονται σε κε-
ντρικό επίπεδο αποκλειστικά και δεν δημοσιοποιούνται. 
Η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα ακολουθείται για την 
πλειονότητα των αιτήσεων επιστροφής χρημάτων και συγκε-
κριμένα για το 97% των αιτημάτων επιστροφής φόρων. Για 
τις υπόλοιπες θα διενεργείται επανέλεγχος, ενώ θα ζητούνται 
και πρόσθετα στοιχεία. Συγκεκριμένα, τα πολύ μεγάλα ποσά 
επιστροφής, ναι μεν θα επιστρέφονται ταχύτερα, αλλά θα εξαι-
ρεθούν από το αυτοματοποιημένο σύστημα. Επίσης, θα εξαι-
ρεθούν και περιπτώσεις υπότροπων επιχειρήσεων στις οποίες 
στο παρελθόν είχαν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις. 
Με βάση το νέο σχέδιο οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες 
θα ενημερώνονται άμεσα για την ημερομηνία επιστροφής 
του ποσού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το αίτημά 
τους πρόκειται να υποβληθεί σε αυτόματη επεξεργασία χωρίς 
έλεγχο. Επί της ουσίας με την ψηφιοποίηση των φορολογικών 
συναλλαγών η ανθρώπινη παρέμβαση περιορίζεται και ανοί-
γει ο δρόμος για εξπρές επιστροφές. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στα τέλη Ιανουαρίου συ-
νολικά οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονταν στο ποσό 
των 774 εκατ. Από το ποσό αυτό, τα 345 εκατ. είναι άνω των 
90 ημερών. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από τα 345 εκατ. 
τα 300 εκατ. δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών 
παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση 
δικαιολογητικών).


