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     ΞΕΠΕΡΝΩΝΣΑ ΣΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ:  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΤΓΕΙΑ: RESET 

 

 

 

 

  

 

Μια επίκαιπη έκδοζη με αξιοποίηζη ηος ππωηόηςπος ςλικού ενόρ αναπηςξιακού θόποςμ για ηη 
άμεζη πποοπηική ενέπγειαρ-επισειπημαηικόηηηαρ- ςγείαρ  μέζα  ζηη ζςνεσιζόμενη  πανδημία…     
 

 

 

 

 

 

Αντί  προλόγου 

Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ  θφξνπκ Α- Δnergy, 

Αγαπεηνί αλαγλψζηεο ηνπ site www.ecopress.gr, 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξφζθαηνπ ζπλεδξίνπ «ΞΔΠΔΡΝΧΝΣΑ ΣΖΝ ΠΑΝΓΖΜΗΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΓΔΗΑ: RESET» αξθεηνί απφ ηνπο δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο, 
ραξαθηήξηζαλ ηελ ζρεηηθή πξσηνβνπιία ηνικεξή κελ, επηηπρεκέλε δε. Σνικεξή, γηαηί ελ κέζσ 
παλδεκίαο, αλέδεημε μεθάζαξα ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ελφςεη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 
θνλδπιίσλ ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο ηεο ΔΔ. κε επίθεληξν ηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη θαηέγξαςε ηα 
βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε δσηηθνχο  ηνκείο ζε κία πεξίνδν πνπ ε πιήξεο εηθφλα δελ έρεη 
αθφκα δηακνξθσζεί. Γηπιά ηνικεξή, γηαηί νη θπζηθέο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο, ηε ζεκεξηλή επνρή 
απιψο… δελ δηεμάγνληαη: Με φζα απαγνξεπηηθά θη αλ έρνπλ ηα θαζίζκαηα ζε έλα ακθηζέαηξν, φζα 
αληηζεπηηθά ή κάζθεο θη αλ ζηνηβάδνληαη ζηε γξακκαηεία, ε γνεηεία ηεο αζξφαο θαη «δσληαλήο» 
ζπκκεηνρήο, επηζθηάδεηαη απφ ηνπο γλσζηνχο θφβνπο γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Όκσο, παξά ηα φπνηα «ξίζθα», ε εθδήισζε ελεκέξσζε γηα ηηο λέεο ηάζεηο ζε ελέξγεηα ,παξαγσγή 
«επηρεηξείλ», γηα ηε ζεκαζία ησλ «πξάζηλσλ» επελδχζεσλ ζε απαζρφιεζε, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή 
αλάπηπμε, ηεο πγείαο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή βησζηκφηεηα, φπσο επίζεο θαη γηα ην λέν ΔΠΑ.   

Ήηαλ επίζεο θαη δηαδξαζηηθή.    Σελ παξαθνινχζεζαλ δσληαλά κε live –streaming απφ ην ζπίηη ή ηελ 
εξγαζία ηνπο πάλσ απφ 1500 άηνκα, απφ δχν κάιηζηα «ηληεξλεηηθέο πχιεο»: Σν ελεκεξσηηθφ site 
www.ecopress. gr θαη ην επίζεο ελεκεξσηηθφ-ελεξγεηαθφ site  www.energypress.gr . ηνπο ζεαηέο-
αθξναηέο πνπ δελ ήηαλ ζην ρψξν, πξνζθέξζεθε επίζεο ε δπλαηόηεηα λα παξέκβνπλ κε ζρόιηα 
θαη εξωηήζεηο θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο, κέζσ ηνπ link ηεο δηαδηθηπαθήο κεηάδνζεο 
https://youtu.be/EaPTpFxPaSY 

http://www.ecopress.gr/
http://www.ecopress/
http://www.energypress.gr/
https://youtu.be/EaPTpFxPaSY
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Ενέργεια & οικονομία , επενδύσεις και υγεία την εποχή του κορωνοϊού… 

 
Σν ηειηθφ κήλπκα; Πξαγκαηηθή νηθνλνκία, απαζρόιεζε θαη θνηλωλία πεξλνύλ νξηζηηθά θαη 
ακεηάθιεηα ζηνλ αζηεξηζκό ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο. Όζν γηα ηελ παλδεκία, ε ηαρχηεξε δπλαηή 
πξνζαξκνγή θαη ζεζκνζέηεζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ πνπ ήδε απηή επέθεξε, 
ζα απαιχλεη ηηο επηπηψζεηο γηα ην άγλσζην αθφκα δηάζηεκα πνπ ζα δηαξθέζεη. ε θάζε πεξίπησζε ε 
πξνζηαζία ηεο πγείαο αλαδεηθλχεηαη ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 
θαη ε ζπλερηδφκελε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηνχ παξακέλεη ε κφλε ιχζε γηα 
ηελ δηαζθάιηζε θάζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   
Σα επηκέξνπο ζπλνπηηθά ζπκπεξάζκαηα, κνηξαδφκαζηε καδί ζαο, φπσο επίζεο κε φζνπο καο 
απέζηεηιαλ εξσηήζεηο θαη ζρφιηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξνήο, καδί κε έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φζνπο 
ζπλέβαιαλ επηζηεκνληθά, δεκνζηνγξαθηθά, νξγαλσηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά ζηελ εθδήισζε. Tα 
επεμεξγάζηεθαλ ε δεκνζηνγξαθηθή νκάδα ηνπ θφξνπκ Α- Δnergy θαη ηνπ site www.ecopress.gr 
θπξίσο κε βάζε ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηωλ νκηιηώλ, αιιά θαη ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ.     

        

ΣΑ ΜΕΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΤΚΟΛΗ ΤΜΒΙΩΗ… 

«Πώο ζα ζπκβηώζνπκε κε ηελ παλδεκία κε αμηνπνίεζε ηνπ 
Τακείνπ Αλάθακςεο,  άιισλ επξσπατθώλ πόξσλ θαη θπζηθά,  
«πξαζηλίδνληαο» ηνπο δπλακηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο: 35 
δηαθεθξηκέλνη νκηιεηέο από ην δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 
επεζήκαλαλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο, ώζηε, νηθνλνκία, ελέξγεηα 
θαη επηρεηξείλ λα αλαθάκςνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηό»  

 

υμπεράσματα Εισαγωγικής Ενότητας 

             Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία: Μπορούμε και πώς; 

          Μονόδρομος το «πρασίνισμα» όλων των τομέων 

Πξάγκαηη, ε ζηξνθή φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο είλαη  
αλαγθαία αιιά θαη αλαγθαζηηθή ιφγσ ηεο εληαηηθήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηα 
θνλδχιηα ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο.  Με απηήλ ηελ έλλνηα, απνηειεί κηα ζεκαληηθή επθαηξία ζηελ νπνία 
επέκεηλε ηδηαίηεξα ν ππνπξγφο Δλέξγεηαο  θαη Πεξηβάιινληνο, θ. Κωζηήο Υαηδεδάθεο, θαηά ηε 
δηάξθεηα  ηνπ ελαξθηήξηνπ ραηξεηηζκνχ θαη ηεο δσληαλήο ηνπ ζπλέληεπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ: «Αλ θνηηάμεη θαλείο πψο θαηαλέκνληαη ηα θνλδχιηα ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο ζα 
δηαπηζηψζεη φηη ε  Δπξψπε επηδηψθεη, θαη γη΄ απηφ ρξεκαηνδνηεί εληαηηθά ην «πξαζίληζκα» φισλ ησλ 
ηνκέσλ. Οη δξάζεηο ηνπ Σακείνπ πεξηιακβάλνπλ –κεηαμχ άιισλ- ην ιεγφκελν Renovation Wave, ην 
θχκα αλαβάζκηζεο εθαηνκκπξίσλ θηηξίσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηελ πξνψζεζε ησλ πξάζηλσλ 
κεηαθνξψλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη ηε ζηήξημε ησλ ΑΠΔ, κε έκθαζε ζηηο 
πβξηδηθέο ηερλνινγίεο θαη ζην πδξνγφλν. Τπάξρεη θπζηθά θαη ην Σακείν Γίθαηεο Μεηάβαζεο γηα ηελ 
απνιηγληηνπνίεζε, νη πφξνη ηνπ νπνίνπ απμάλνληαη εληππσζηαθά ζηελ Διιάδα. 

 
 
ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΔΠΑ 
ΠΓΔ/ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

«Ζ ελφηεηα αζρνιήζεθε 
κε Δπξσπατθνχο Πφξνπο-
Σακείν Αλάθακςεο, ΔΠΑ 
αιιά θαη κε ηηο Τπνδνκέο, 
Βηνκεραλία θαη ΜΜΔ»  

 

 

 «Πράσινες» επενδύσεις και στη Βιομηχανία και τελικές λύσεις για τη διακοψιμότητα 

Αλακέλεηαη φκσο άκεζα θαη ην «πξαζίληζκα» ηεο βηνκεραλίαο/ κεηαπνίεζεο:Ζ επφκελε κέξα ζα είλαη 
πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε απηφλ, θαζψο απνηειεί άκεζε 
ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα ζην λέν νηθνλνκηθφ κνληέιν θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηα λέα δεδνκέλα ζα 
εληζρπζεί απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ θαη ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο. Όπσο επηβεβαίσζε ν πθππνπξγφο  

http://www.ecopress.gr/
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Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θ. Νίθνο 
Παπαζαλάζεο ( Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ ζήκεξα αξκφδηνο 
γηα ηηο Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη ΓΗΣ), ε 
βηνκεραλία αληηκεηψπηζε ηελ παλδεκία κε 
εληππσζηαθή αληνρή , παξακέλεη αμηφκαρε, 
θαιείηαη ζε λέεο επελδχζεηο θαη κάιηζηα ζα 
έρεη ηελ επθαηξία πνιχ άκεζα κέζα απφ 
δξάζεηο ηεο «πξάζηλεο» επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
λα αλαβαζκίζεη ελεξγεηαθά ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηεο. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο 
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή,, 
θαηαγξάθεθε επίζεο σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα 

θαη απφ ηνλ ππνπξγφ Πεξηβάιινληνο θ. 
Υαηδεδάθε ν νπνίνο επηβεβαίσζε φηη ζα 
ππάξμεη ζχληνκα ηειηθή ιχζε ζηηο 
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
γηα ηελ δηαθνςηκφηεηα θαη ηνλ πξνζσξηλφ 
κεραληζκφ απνδεκίσζεο επειημίαο (TFRM), 
πνπ ελδηαθέξνπλ κεγάινπο θαη ζεκαληηθνχο 
θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ζηε ρψξα, 
αληηκεησπίδνληαο έηζη ζε θάπνην βαζκφ ην 
δήηεκα. Με ην πξνσζνχκελν εμάιινπ Target 
Model θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 
ελέξγεηαο ζα κπνξέζνπλ βηνκεραλίεο θαη  
λνηθνθπξηά λα λα έρνπλ θαιχηεξεο ηηκέο. 

 

Σαμείο Ανάκαμψης: Ευκαιρία; Ναι , με τρεις όμως προϋποθέσεις:  

  Σαχύτητα, νέο παραγωγικό μοντέλο, κοινωνική συμμετοχή, πληροφόρηση      

Οη πφξνη ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο ηεο ΔΔ ζπληζηνχλ πξάγκαηη κηα κεγάιε αλαπηπμηαθή επθαηξία γηα 
ηελ Διιάδα, ε ρψξα φκσο ζα πξέπεη λα θηλεζεί κε πνιχ κεγάιεο ηαρχηεηεο, αιιηψο ην κεγάιν δψξν 
θηλδπλεχεη λα θαηαζηεί…. δψξνλ άδσξνλ. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, πξέπεη 
λα απνθεπρζνχλ θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη δηαρξνληθά ζηελ Διιάδα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ΔΠΑ, λα ππάξμεη ηαρεία πξνεηνηκαζία ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κεραληζκφο 
γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο θαη ζπληνληζκφο ζηε δηαρείξηζε θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ κε 
ηξφπν πην απνηειεζκαηηθφ απφ απηφλ πνπ κέρξη ηψξα έρνπκε ζπλεζίζεη. 
 
  

 

 

 

Απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, ν Σνκεάξρεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη πξψελ Αλαπιεξσηήο 
Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. ωθξάηεο Φάκειινο, πξνζέζεζε κία αθφκα 
πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο: Σε ζηφρεπζε ηεο 
πξνζπάζεηαο γηα ηελ θιηκαηηθή νπδεηεξφηεηα ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, 
ρσξίο θαζπζηέξεζε ή αλαβνιή ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε θαίξηνπο ηνκείο γηα ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε 
θαη ρσξίο απνθιεηζκφ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε ζπλαληνχλ πνιχ κεγάια 
πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Ο βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο 
Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιήο θ. Θόδωξνο Ρνπζόπνπινο, επεζήκαλε πσο ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ 
βηψζηκεο αλάπηπμεο απαηηεί αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ, ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 
ζπκκεηνρήο θαη παξνρή νπζηαζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηνπο πνιίηεο. 

 Σο ελληνικό «χέδιο Μάρσαλ»: Γιγαντιαίο κι όμως υποπολλαπλάσιο των αναγκών…   

Νέν «ρέδην Μάξζαι» γηα ηελ Διιάδα, ραξαθηεξίζηεθε   ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ πφξσλ πνπ ζα 
εηζξεχζνπλ ζηε ρψξα, αθνχ  κφλν κέζσ ηνπ λένπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ 2021-2027, ε 
ρψξα ζα ιάβεη πεξί ηα 19,5 δηο. πέξα θπζηθά απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο. Μαδί κε ηα 
38 δηζ. επξψ ηνπ λένπ ΔΠΑ , εμαζθαιίδεηαη  γηα ηελ Διιάδα έλα ζπλνιηθφ παθέην χςνπο 71,7 δηζ. 
πνπ αληηζηνηρεί ζην 36% ηνπ ΑΔΠ κε αλακελφκελε εηζξνή  10 δηζ. επξψ εηεζίσο γηα ηα επφκελα 
επηά ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα έλα ηεξάζηην πνζφ  θαη θπζηθά ην ζέκα ηεο εκέξαο είλαη πψο απηφ ζα 
…απνξξνθεζεί δεκηνπξγηθά, ζσζηά θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Πάλησο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 
πνπ αλαιπηηθά παξέζεζε ν  Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΑ θ. Γεκήηξεο 
θάιθνο, κπνξεί νη δηάζεζηκνη δεκφζηνη - θνηλνηηθνί πφξνη λα  είλαη πςεινί, παξακέλνπλ σζηφζν, 
ππνπνιιαπιάζηνη ησλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, θαζψο ην επελδπηηθφ θελφ πνπ πξέπεη λα 
θαιπθζεί αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 100 δηο. επξψ. Απηφ, είλαη εθεμήο ην ζεκείν αθεηεξίαο  θαη 
πξνθχπηεη φηη  ζα πξέπεη λα γίλεη κφριεπζε κε  ηδησηηθνχο πφξνπο, πξνθεηκέλνπ νη ηδησηηθέο 
επελδχζεηο  λα έξζνπλ λα  θαιχςνπλ πξαγκαηηθέο  θνηλσληθέο αλάγθεο.   
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Project Pipeline και  νέος ρόλος του ΠΔΕ 

 
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ελφςεη ησλ 
λέσλ πφξσλ ην γλσζηφ πξφβιεκα ηεο 
σξίκαλζεο επαξθνχο αξηζκνχ έξγσλ ζα 
δεκηνπξγεζνχλ άκεζα δχν ππνζηεξηθηηθνί 
κεραληζκνί γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα 
ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
λφκνπ 4412. Ο πξψηνο, είλαη ην ιεγφκελν 
“Project Pipeline”, ην νπνίν ζα απνηειέζεη κία 
δεμακελή έξγσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, ζα 
ζπζηαζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Πξνεδξίαο ηεο 
Κπβέξλεζεο θαη ζα θαηαηάζζεη ηα έξγα κε 
θξηηήξην ην αλαπηπμηαθφ πξφζεκν θαη ηνλ  
 

νηθνλνκηθφ ηνπο αληίθηππν γηα ην επελδπηηθφ 
πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. Ο δεχηεξνο ζα είλαη  
έλαο κεραληζκφο ελίζρπζεο πξνεηνηκαζίαο θαη 
πινπνίεζεο επελδπηηθψλ έξγσλ ππνδνκήο 
ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίνο  ζα 
ιεηηνπξγήζεη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο 
Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο. Παξάιιεια κε ην 
λέν ΔΠΑ,  επηδηψθεηαη λα ηξέμεη απφ ην 2021 
θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ην 
νπνίν ζε ζπλέρεηα πξφζθαηα λνκνζεηεκέλσλ 
αιιαγψλ κεηαζρεκαηίζηεθε ζε νξγαλσκέλν 
πξφγξακκα πεληαεηνχο δηάξθεηαο κε έκθαζε 
ζηελ ηεξάξρεζε έξγσλ θαη ζηε δηαζχλδεζε κε 
άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. ήκεξα, 
ρξεκαηνδνηεί έξγα χςνπο 100 εθ. επξψ 

 

Εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση  και  προχρηματοδοτήσεις από το νέο ΕΠΑ 

Πάλησο γηα ην πνιχ θξίζηκν δηάζηεκα, κέρξη δειαδή ηε δηνρέηεπζε ησλ επξσπατθψλ πφξσλ ζηελ 
πξαγκαηηθή νηθνλνκία, είλαη ξεαιηζηηθφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2021 κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο 
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ λα έρνπλ εγθξηζεί πξνγξάκκαηα ηνπ λένπ ΔΠΑ ψζηε λα γίλεη ρξήζε ηεο 
εκπξνζζνβαξνχο ρξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη  πξνρξεκαηνδνηήζεσλ  ιφγσ παλδεκίαο. Οη βαζηθνί 
άμνλεο  πνπ  επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ θαηαλνκή  ησλ πφξσλ ηνπ είλαη πέληε: Ζ Φεθηαθή 
Μεηάβαζε, ε «Πξάζηλε» Δλέξγεηα, ε Γηαζπλδεκέλε Δπξψπε, φπσο επίζεο θνηλσληθά έξγα θαη 
ρσξηθέο επελδχζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηξαηεγηθά ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κε 
βάζε ηελ αεηθφξν πξνζέγγηζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

    

    

 

 

Η μερίδα του λέοντος στην ενέργεια 

Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ λένπ ΔΠΑ είλαη ,ην Δζληθφ ρέδην γηα ηελ Δλέξγεηα θαη 
ην Κιίκα (ΔΔΚ), ην νπνίν απνηειεί έλα ιεπηνκεξεηαθφ ράξηε γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 
ελεξγεηαθψλ θαη θιηκαηηθψλ ζηφρσλ κε νξίδνληα πινπνίεζεο ην 2030. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 
αλέθεξε ν θ. θάιθνο ,νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηεο δηαπεξλνχλ ζρεδφλ ην 
ζχλνιν ησλ αμφλσλ. πλνιηθά απφ ην Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Σακείν πλνρήο ζα 
εηζξεχζνπλ πφξνη 4,8 δηο .επξψ κφλν γηα ηελ ελέξγεηα ελψ ζε απηνχο ζα πξνζηεζνχλ αθφκε 1,7 
δηο.επξψ απφ ην λέν Σακείν Γίθαηεο Μεηάβαζεο, επηπιένλ πφξνη απφ ην Ζorizon Δurope θαη ην 
Connecting Europe Facility, ην κεραληζκφ εγγπήζεσλ InvestEU θαη εζληθνί πφξνη κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

 

Οι αειφόρες δράσεις που ωφελούνται 

Μεγάινη σθεινχκελνη» είλαη δξάζεηο κε πνιχ πςεινχο πξνυπνινγηζκνχο φπσο ε ελεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θηηξίσλ ,ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ςχμε- 
ζέξκαλζε, πξνψζεζε ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο ζε λεζηά, έμππλα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, ππνδνκέο γηα 
θαζαξέο κεηαθνξέο, αζηηθέο αλαπιάζεηο, βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο, νηθηαθήο απηνλνκίαο θαη 
πνιιά άιια. εκαληηθά απμεκέλε ζα είλαη επίζεο ε ρξεκαηνδφηεζε γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηε γαιάδηα αλάπηπμε.  
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          Διαχείριση απορριμμάτων: παραμένοντας μεγάλη ασθενής

Χθεινχκελνο είλαη θαη ν ηνκέαο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, πνπ φκσο παξακέλεη κείδνλ πξφβιεκα 
φπσο επηζεκάλζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο ν νπνίνο κάιηζηα  αλαθνίλσζε ηελ 
πξνψζεζε, κέζα ζην 2020, ηεο δεκνπξάηεζεο  17 κνλάδωλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ (έλαληη 
έμη πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα) κε ρξεκαηνδφηεζε θπξίσο απφ ην ΔΠΑ. Γηα δξάζεηο πνπ δελ 
ρξεκαηνδνηνχληαη ή δελ επαξθνχλ νη δηαζέζηκνη πφξνη ζα αμηνπνηεζεί θαη ην Σακείν Αλάθακςεο.

 

Η ενεργειακή πολιτική… ευνοεί τον κατασκευαστικό κλάδο 

χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο «πξάζηλεο» πνιηηηθήο  ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνλ αξκφδην 
ππνπξγφ ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα επλνήζνπλ ηδηαίηεξα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 
θιάδν, αιιά θαη ηα λνηθνθπξηά. Σν ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πεξηιακβάλεη: Σν λέν λνκνζρέδην γηα 
ηε ρωξνηαμία. Σελ πξνθήξπμε επίζεο  ηνπ «Δμνηθνλνκώ ΙΙΙ» ην θζηλφπσξν ηνπ 2020. Απφ ην 2021 
θαη κεηά ζα ππάξμνπλ λέα πνιχ κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα, φπσοεθείλα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηηο 
άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γειαδή, πξνγξάκκαηα-κακνύζ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο 
θηηξίωλ κε ζπλδπαζκφ επξσπατθψλ πφξσλ/ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη  δαλείσλ φπνπ απαηηνχληαη

 

 Σο «ξεπάγωμα» τριών προγραμμάτων: ΗΛΕΚΣΡΑ, ΕΠΑΝεΚ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 

Καηαιπηηθή είλαη ε ζεκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ζιέθηξα» γηα ηελ νιηζηηθή αλαβάζκηζε (θαη 
ελεξγεηαθή) ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ, γη΄ απηφ φπσο ηνλίζηεθε,, θνλδχιηα χςνπο 500 εθαη. επξψ ζε 
πξψηε θάζε πξέπεη λα μεπαγψζνπλ. Δπίζεο πξέπεη λα επηηαρπλζεί ε ρξεκαηνδφηεζε  κέζσ 
ΔΠΑΝεΚ κε 40 εθαη. επξψ πξνο επηρεηξήζεηο γηα επελδχζεηο ζηελ επεμεξγαζία-αμηνπνίεζε 
ξεπκάησλ απνβιήησλ κε φξνπο θπθιηθφηεηαο, αιιά θαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ζηήξημε ησλ 
Δλεξγεηαθψλ Κνηλνηήησλ, χςνπο 25 εθαη. επξψ. γηα ψξηκα έξγα, πνπ αθφκα δελ ελεξγνπνηήζεθαλ. 

Από το λιγνίτη στην αειφορία:  Νέες  επενδύσεις σε διασυνδέσεις/ απολιγνιτοποίηση 

Ζ δπλαηφηεηα λέσλ κεγάισλ επελδχζεσλ πεξλά κέζα απφ ηηο ειεθηξηθέο δηαζπλδέζεηο  απφ ηηο 
νπνίεο αλακέλεηαη  εμνηθνλφκεζε 800 εθαη. επξψ εηεζίσο απφ ηηο Τπεξεζίεο  Κνηλήο  Χθέιεηαο, ελψ 
κφλν γηα ηελ κεγάιε δηαζχλδεζε ηεο Κξήηεο ε επέλδπζε ζα θζάζεη ζην 1 δηο.επξψ. σο 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο «πξάζηλεο» ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Πεξλά φκσο θαη κέζα απφ ηελ 
απνιηγληηνπνίεζε  πνπ ζα αιιάμεη ηειείσο ηελ εηθφλα ζηηο ιηγληηηθέο πεξηνρέο κε θηλεηνπνίεζε 
Κνηλνηηθψλ -εζληθψλ πφξσλ χςνπο 6,2 δηζ.επξψ. Eπηζεκάλζεθε θαη ν θίλδπλνο ε απνιηγληηνπνίεζε 
λα νδεγήζεη ζε εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ εηζαγφκελν θαχζηκν, αιιά θαη πηζαλήο εμάξηεζεο απφ 
ηδηψηεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κνλνπσιηαθφ πεξηβάιινλ, ελφςεη ηεο   ηδησηηθνπνίεζεο ησλ δηθηχσλ 

 

 

 

 

 

Eλληνικό «ΟΦΙ» στην παύση χρηματοδοτήσεων έργων φυσικού αερίου 

Κνηλή πεπνίζεζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 
πνπ κίιεζαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, 
είλαη, φηη δελ πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε εηζξνή 
ρξεκαηνδνηήζεσλ έξγσλ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 
πξνθξίλεη ε ΔΔ γηα ην λέν ΔΠΑ. Κη απηφ, γηαηί 
ζε ρψξεο κε ρακειή δηείζδπζε δηθηχσλ φπσο 
είλαη ε Διιάδα, ην θπζηθφ αέξην έρεη ην ξφιν 
θαπζίκνπ «γέθπξαο» γηα ηε κεηάβαζε ζηελ 
νηθνλνκία ηεο θιηκαηηθήο νπδεηεξφηεηαο. 
Υξεηάδεηαη κεξηθέο θνξέο λα πνχκε πνιιά 
φρη», είπε ν αλαπι. θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 
Πεηξαηά θαη πξψελ ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο 

& Δλέξγεηαο θ. Γηάλλεο Μαληάηεο: «Ζ 
Διιάδα κε ηε δηείζδπζε ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ 
αεξίνπ λα αλέξρεηαη ζην 8%, έρεη ρξένο λα 
απαηηήζεη κε θάζε ηξφπν λα ζπλερίζνπλ λα 
ρξεκαηνδνηνχληαη ηα έξγα ΦΑ φηαλ θαη άιιεο 
ρψξεο, αληίζηνηρα ην δηεθδηθνχλ. Σν φηη ε 
ΔΣΔπ απνθάζηζε λα κεv ρξεκαηνδνηήζεη 
άιια δίθηπα δηαλνκήο ΦΑ, επεηδή πξνθαλψο 
ν  ΜΟ δηείζδπζεο είλαη πάλσ απφ 55% ζηε 
Γεξκαλία θαη ηε Γαλία, δε ζεκαίλεη φηη θαη ε  
Διιάδα πξέπεη λα ηελ αθνινπζήζεη».  
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Μεταβατικό καύσιμο πιο «καθαρό» και φθηνό από το πετρέλαιο 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίζηεθε, αλ δελ έρεη 
κηα ρψξα θπζηθφ αέξην γηα λα θάςεη ζηνπο 
θαπζηήξεο ή ζηηο βηνκεραλίεο ηεο, ε κφλε 
ελαιιαθηηθή είλαη ε ξππνγφλα θαη αθξηβή ιχζε 
ηνπ πεηξειαίνπ. ε αληίζηνηρν κήθνο θχκαηνο 
θαη ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο 
θαη Δλέξγεηαο ΚΔΓΔ & Γήκαξρνο Αγξηλίνπ 
θ. Γηώξγνο Παπαλαζηαζίνπ, ππελζχκηζε φηη 
ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο δελ έρεη 
δεκηνπξγεζεί νχηε θαλ ην αξρηθφ δίθηπν γηα ην 
θπζηθφ αέξην. Θα πξέπεη ινηπφλ ε Δπξψπε λα 
πάεη ζε κία θαηεχζπλζε πνπ ζα είλαη νιηζηηθή 

θαη λα αθνξά φινπο. Απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, 
ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
θαη ΔΠΑ θ. Γεκήηξεο θάιθνο θαζεζχραζε 
ηηο αλεζπρίεο, ππελζπκίδνληαο φηη βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην δήηεκα, ζε 
ζπκθσλία κε άιιεο επηά επξσπατθέο ρψξεο 
(Βνπιγαξία, Σζερία, Ρνπκαλία, ινβαθία, 
Ληζνπαλία,Πνισλία θαη Οπγγαξία), γηα λα 
ζπλερίζεη λα ππάξρεη ην θπζηθφ αέξην 
 ηνπιάρηζηνλ ζαλ κεηαβαηηθφ θαχζηκν. 
Μάιηζηα, ήδε ππάξρεη θαη ην ζρεηηθφ master 
plan πνπ εθπνλείηαη γηα ηε Γπηηθή Μαθεδνλία.  

Επανεκκίνηση: Γιατί  τα έργα ΔΙΣ  ήρθαν για να μείνουν 

Οη εθηεηακέλεο αλαθνξέο θαη ην θνηλφ ζπκπέξαζκα φηη ηα έξγα κε ηε κέζνδν ΓΗΣ (χκπξαμε 
Γεκφζηνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα) ζα έρνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ επαλεθθίλεζε  ζπλδπάζηεθαλ απφ ηνπο 
νκηιεηέο κε case-studies ήδε επηηπρεκέλσλ ή λέσλ έξγσλ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνδνκψλ θ. 
Γηώξγνο Καξαγηάλλεο, απεχζπλε πξφζθιεζε  ζε θάζε ζνβαξφ επηρεηξεκαηία λα επελδχζεη ζε έξγα 
ΓΗΣ ηα νπνία πξνθξίλνληαη σο έξγα πςειψλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηηο 
θαζπζηεξήζεηο θαη δεκηνπξγνχλ νηθνλνκία ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

ηα πιενλεθηήκαηα ησλ έξγσλ ΓΗΣ, πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο 
ζπληήξεζεο πςειή επηπέδνπ, ε πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα κεηά ηελ πεξίνδν 
δηαρείξηζεο, αιιά θαη νη επξείεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. ηα ήδε 
πινπνηεκέλα κε επηηπρία έξγα ΓΗΣ ( ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ζηελ Αηηηθή, 
ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί θα) πξνζηίζεηαη ζήκεξα ε λέα γεληά έξγσλ κε πςειφ 
αλαπηπμηαθφ πξφζεκν φπσο ε θαηαζθεπή ηνπ ηδηαίηεξα επίθαηξνπ απηήλ ηελ 
πεξίνδν θξάγκαηνο Υαβξία ζηε Υαιθηδηθή, ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ζηελ 
Κεληξηθή Μαθεδνλία, ε αλέγεξζε δηθαζηηθψλ κεγάξσλ ζε Κξήηε θαη 
Θεζζαινλίθε, ε ζπληήξεζε δηθαζηηθψλ κεγάξσλ ζε πεξηθέξεηεο ηεο 
Μαθεδνλίαο θαη ην εμσηεξηθφ πδξνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΤΓΑΠ.  

     «Μπροστάρης» των ΔΙΣ η Κεντρική  Μακεδονία με ενεργειακά έργα και σχολικά κτίρια  

 
Σε δηθή ηεο εκπεηξία θαηέζεζε ε  Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ εθπνλεί  απηήλ ηελ πεξίνδν 
πξφγξακκα λέσλ έξγσλ ΓΗΣ. Όπσο ηφληζε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ ηεο  
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Πάξηο Μπίιιηαο, πξφθεηηαη γηα έλα πνιχηηκν εξγαιείν 
πινπνίεζεο έξγσλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ νη Γεκφζηνη Φνξείο, δηαηεξψληαο 
φκσο ηελ ηδηνθηεζία ησλ παγίσλ, ηνλ ηζρπξφ επνπηηθφ –ξπζκηζηηθφ ηνπο ξφιν θαη κε παξάιιειε 
αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

ηελ αηρκή ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ΠΚΜ, 
βξίζθνληαη δχν έξγα ΓΗΣ: Σν πξψην, 
αθνξά ηελ θαηαζθεπή ζπλνιηθά 35 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν δεχηεξν, 
αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε 15 ρηιηάδσλ 
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε led θαη ην 
ειεθηξνινγηθφ δίθηπν, χςνπο 18 εθ.επξψ. 
 Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ ζα νινθιεξσζεί 
ζηηο 17 επηεκβξίνπ κε ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Σν 
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ έρεη εθηηκεζεί 
ζηηο 300 ρηι. εηεζίσο, ελψ απφ ηε κείσζε 
θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο, αλακέλεηαη 
εηήζηα εμνηθνλφκεζε πεξίπνπ 2,8εθ. επξψ. 
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Δημόσιες υμβάσεις: Απόλυτη προτεραιότητα στην αλλαγή του νόμου 4412 

Κνηλφ ζπκπέξαζκα απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη άκεζα εκπιεθνκέλνπο ζε επίπεδν 
Πνιηηείαο, Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ήηαλ φηη νη επηθείκελεο αιιαγέο ζηε 
λνκνζεζία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ πνιιά 
κηθξά θαη κεγαιχηεξα έξγα θαη λα αμηνπνηεζνχλ αλεθκεηάιιεπηνη πφξνη ηνπ ΔΠΑ απφ 
Πεξηθεξεηαθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Mε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο κηθξνχο Γήκνπο, ε 
αλακελφκελε αιιαγή, θαζψο κέρξη ζήκεξα ν λφκνο 4412 δεκηνπξγεί πξνζθφκκαηα φζνλ 
αθνξά ηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ.  

εκαληηθέο πξνζδνθίεο ππάξρνπλ επίζεο απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο 
Σξίηζεο», ην νπνίν φπσο ηφληζε ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  Πεξηβάιινληνο 
θαη Δλέξγεηαο ηεο ΚΔΓΔ Γηώξγνο Παπαλαζηαζίνπ «έξρεηαη καδί κε ηελ 
ΔΔΣΑΑ (Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο) λα 
ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην πξφβιεκα, ψζηε θαη νη κηθξνί δήκνη λα δηαζέηνπλ ην 
αλαγθαίν ηερληθφ δπλακηθφ γηα  λα πινπνηνχλ έξγα. 

 

Περιφέρεια Αττικής: Κόμβος  «Τποστήριξης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών και Νέο 

επιχειρηματικό μοντέλο με μεγαλύτερη ψηφιοποίηση για υγεία & κυκλική οικονομία  

 
Ο ζηφρνο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε απνηειεί κέξνο ηεο κεηα-παλδεκηθήο  πξαγκαηηθφηεηαο ηφζν ζηελ 
Απηνδηνίθεζε πξψηνπ, φζνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ρηίδνληαο πάλσ ζε έλα λέν επηρεηξεκαηηθφ 
κνληέιν πξνιεπηηθνχ ηχπνπ πνπ «γέλλεζε» ε θξίζε ηεο παλδεκίαο. Πξνήιζε απφ ηελ αλαγθαηφηεηα 
ηήξεζεο θνηλσληθψλ απνζηάζεσλ ιφγσ ηνπ Covid-19,  κε ηηο ςεθηαθέο ιχζεηο λα έρνπλ πξνσζήζεη 
εηθνληθνχο ρψξνπο εξγαζίαο.  

 Όπσο εμήγεζε ν Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο Γηώξγνο Παηνύιεο, ζην πιαίζην 
απηφ, ε ςεθηνπνίεζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ηαηξηθέο ιχζεηο, αιιά παίδεη 
επίζεο ξφιν σο ν ελεξγνπνηεηήο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, βνεζψληαο ηηο 
επηρεηξήζεηο, λα εθαξκφζνπλ πην απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο, λα 
ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα απφβιεηα, λα πξνσζήζνπλ ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα 
δσήο ησλ πξντφλησλ, ηελ πιαζηηθή ξχπαλζε θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 
ζπλαιιαγήο ηνπο. 
Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη ζχληνκα θόκβν 
«Τπνζηήξημεο Δπελδπηηθώλ Πξωηνβνπιηώλ», κε ζχζηαζε εηδηθήο 
νκάδαο εξγαζίαο, ε νπνία ζα παξέρεη έγθπξεο πιεξνθνξίεο (Regional 
Profile) γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε επελδπηηθψλ 
απνθάζεσλ θαη ζα ππνζηεξίδεη ηνπο ππνςεθίνπο επελδπηέο ζηε 
δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 

      Από την πλευρά του Επιχειρείν: Οι διαπιστώσεις του ιδιωτικού τομέα 

 
 ΤΠΟΓΟΜΔ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

Ας δοθούν τα αδιάθετα του τρέχοντος ΕΠΑ στην αγορά… 

Κνηλφ ζπκπέξαζκα ησλ ηνπνζεηήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην 
πιαίζην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πάλει ήηαλ ε άκεζε 
αλάγθε παξαπέξα ζηήξημε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο. 
Πιένλ πξφζθνξν κέζνλ, ζεσξνχληαη ηα αδηάζεηα ηνπ 
ηξέρνληνο  ΔΠA, φπνπ θαη παξακέλεη πξνζεισκέλν ην 
βιέκκα ηεο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθή πξνο απηήλ ηελ 
θαηεχζπλζε  ήηαλ ε ζρεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ πξνέδξνπ 
ηνπ ΔΒΔΠ θ. Βαζίιε Κνξθίδε, εθθξάδνληαο ηε κεγάιε   

πιεηνςεθία (71,3%) ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ, πνπ ζχκθσλα κε πξφζθαηε 
έξεπλα πεξηκέλεη πξφζζεηα κέηξα απφ ηελ θπβέξλεζε.«Σν ΔΠΑ πνπ θιείλεη, θάιπςε ήδε κε 
ρξήζε ηνπ  πξνζσξηλνχ πιαηζίνπ επειημίαο ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ θαη  απφ αδηάζεηνπο 
πφξνπο, δαπάλεο χςνπο 4 δηο νη νπνίεο κε ηε κφριεπζε έθηαζαλ ηα 7 δηο γηα ηε ζηήξημε 
επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα  ΔΠΑ&ΠΓΔ θ. θάιθν».  
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Καινοτομία; να δώσουμε στους επιστήμονες  την ευκαιρία… 

Καηά ηε δηάξθεηα εμάιινπ ηεο επνηθνδνκεηηθήο 
ζπδήηεζεο πνπ έγηλε ζην επηρεηξεκαηηθφ 
πάλει, θνηλή δηαπίζησζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ήηαλ λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηλνηνκία 
θαη ζηελ επηζηξνθή ησλ λέσλ Διιήλσλ 
επηζηεκφλσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Ο πξφεδξνο 
ηνπ Οκίινπ GlobiLED, Γξ. Ζιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο  ΔΜΠ, Tareq  Αl Jiwazi, παξέζεζε 
ηελ εκπεηξία ηεο δηθήο ηνπ εηαηξείαο, πνπ ελψ 
αλαδεηεί  εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο απφ 
ηελ Διιάδα, θάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη θαξηέξα 
ζην εμσηεξηθφ. «Σν λα ηνπο θέξνπκε ινηπφλ 

πίζσ ίζσο απηή λα είλαη ε πξαγκαηηθή 
θαηλνηνκία», επεζήκαλε απφ ηε δηθή πιεπξά,ν 
Πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηψο (Δ.Β.Δ.Π.) θ. Β. 
Κνξθίδεο, επηκέλνληαο ζηα επξχηαηα πεδία 
δξάζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ ελέξγεηα. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε αμηνπνίεζε ησλ 
ζρεδηαζκψλ αλάπηπμεο ππεξάθηησλ αηνιηθψλ 
πάξθσλ, φπσο ήδε έρνπλ θάλεη επηηπρψο 
ρψξεο ηεο Β. Δπξψπεο κε ρξεκαηνδφηεζε 
απφ  πξνγξάκκαηα γηα ηελ «πξάζηλε 
ελέξγεηα».  

 

 

 

 

 

 

 

Εργα υποδομής για υπεράκτια αιολικά και ηλεκτρική τροφοδοσία πλοίων 

Ζ νινθιεξσκέλε επίζεο δηαρείξηζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ξνψλ ηεο ελέξγεηαο  ζε κία 
επνρή πνπ δεηνχκελν είλαη ε κείσζε ησλ αέξησλ ξχπσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
ζηφρσλ ζηε λαπηηιία. Ζ ηξνθνδνζία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ πινίσλ ζε ζηάζκεπζε (θπξίσο 
ηνπξηζηηθψλ, κεγάισλ επηβαηεγψλ θαη εκπνξηθψλ) κε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ μεξά (απνβάζξεο) 
ζα κεηψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ξχπαλζε απφ ηηο εθπνκπέο ησλ πινίσλ θαη ηνλ ζφξπβν. 
Καη εδψ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππεξάθηησλ αηνιηθψλ πάξθσλ απαηηνχληαη έξγα ππνδνκήο. 
Άξα, ε αλάπηπμή ηνπο πξναπαηηεί ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηαηί φρη γηα ηνπο πνιινχο 
ηαιαληνχρνπο κεραληθνχο πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα εξγαζηνχλ 
θαη ζε εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε ρψξα καο ζηελ «πξάζηλε ελέξγεηα».  

Mε ηελ αλάπηπμε πάλησο Πάξθνπ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ζηνλ 
Πεηξαηά, ζην αθίλεην ηεο «ΥΡΧΠΔΗ» ζα αλαδεηρζνχλ ηα ηερλνινγηθά, 
θαηλνηφκα επηηεχγκαηα ηεο λαπηηιίαο, φπνπ ε Διιάδα πξσηνζηαηεί, 
κε ηε ζπκκεηνρή γηα πξψηε θνξά, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, startup 
επηρεηξήζεσλ θαη κεγάισλ βηνκεραληψλ θαη ζηφρν θνηλέο δξάζεηο   
βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Σν θηίξην ζα 
ζπκβάιεη επίζεο ζηελ πνιηηηζηηθή  θαη πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε -
αλαβάζκηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Πεηξαηά. 

 

H Eλλάδα μπορεί να παράξει δικά της ανταγωνιστικά προϊόντα 

ηελ πξννπηηθή πνπ έρεη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο, αλαθέξζεθε απφ 
ηε δηθή ηνπ πιεπξά κε ην βιέκκα ηνπ ηδηψηε επελδπηή, ν Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ 
 GlobiLED , Γξ. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο  ΔΜΠ, Tareq  Αl Jiwazi.  Όπσο ηφληζε, ζε 
δηεζλέο επίπεδν δίλεηαη πιένλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ελεξγνβφξσλ 
θσηηζηηθψλ ζε δήκνπο κε έμππλα θσηηζηηθά LED θαη δεκηνπξγείηαη κηα αγνξά πνπ ζα 
πξνζειθχζεη εθηηκψκελεο επελδχζεηο πάλσ απφ 2 ηξηο επξψ παγθνζκίσο.  

Απηφ, δεκηνπξγεί κηα ηεξάζηηα επθαηξία θαη ζηελ Διιάδα, πνπ κπνξεί λα παξάμεη δηθά ηεο πξντφληα 
πξνζηηζέκελεο αμίαο, επελδχνληαο ζε ηερλνγλσζία θαη θαηλνηνκία. Αμηνπνηψληαο ηελ επθαηξία, αιιά 
θαη ηελ πινχζηα εκπεηξία πνπ απέθηεζε απφ ηελ νινθιήξσζε 1.900 έξγσλ θσηηζκνχ LED, ηφζν 
ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα επξψ κε βξαβεπκέλα & απνπεξαησκέλα έξγα έμππλνπ 
θσηηζκνχ κε LED ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 24 δήκνπο, ε GlobiLED ζα αλαπηχμεη κηα κνλάδα 
παξαγσγήο έμππλσλ θσηηζηηθψλ LED, ηα νπνία ζα ζπλδπάδνπλ ηνλ «έμππλν» ηειεδηαρεηξηδφκελν 
θσηηζκφ κε ηελ λέα έλλνηα ησλ έμππλσλ πφιεσλ.   
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                                      Eξαγωγική  μονάδα ύψους  10εκ. ευρώ 

 

Ζ επέλδπζε, χςνπο 10 εθαη. επξψ ζα γίλεη ζε έθηαζε 16 ζηξεκκάησλ ζηελ 
Βηνκεραληθή Εψλεο Βάξεο Κνξσπίνπ, θαη ζα παξάγεη επίζεο πέξα απφ ηα 
έμππλα -ηειεδηαρεηξηδφκελα θσηηζηηθά led, αηζζεηήξεο γηα έμππλε δηαρείξηζε 
θάδσλ απνξξηκκάησλ (Smart Bin Sensors), αιιά θαη αηζζεηήξεο ειέγρνπ 
ππαίζξησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο  (Smart Park Sensors), νη νπνίνη ζρεηίδνληαη 
κε ηε ιεηηνπξγία ησλ «έμππλσλ πφιεσλ» θαη ζα δηαρεηξίδνληαη-ειέγρνληαη εμ 
απνζηάζεσο απφ ηελ εληαία πιαηθφξκα Smart Cities.  

Με ακηγψο εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζα 
απεπζχλεηαη θαηεμνρήλ ζηελ επξσπατθή 
αγνξά, πνπ φπσο εθηηκάηαη ζα μεπεξάζεη ηα 
500 δηο.επξψ., πεξηιακβάλνληαο επίζεο 
εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο παξαγφκελσλ 
πξντφλησλ. Όπσο ηφληζε ν θ. Αl Jizawi, 
απηφ πνπ ψζεζε ηελ εηαηξεία λα πάξεη κηα  

ηφζν ηνικεξή απφθαζε, είλαη ε κεγάιε θαη θαζεηνπνηεκέλε  εκπεηξία ηεο, θαζψο ήδε εηδηθεχεηαη κε 
κεγάιε επηηπρία ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη δηαλνκή έμππλσλ θσηηζηηθψλ LED πςειήο 
απφδνζεο – αηζζεηηθήο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 13 ρψξεο. 

Η μεταποίηση ως ισχυρός πυλώνας της οικονομίας 

ηελ αχμεζε ηεο ζέζεο ηεο κεηαπνίεζεο απφ ην 9% ζην 12% ηνπ ΑΔΠ ηα 
επφκελα ρξφληα θαη 15% κεζνπξφζεζκα, ζπκθψλεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 
ζην επηρεηξεκαηηθφ πάλει. Σα πνιιά θαη ζεκαληηθά πνιιαπιαζηαζηηθά 
νθέιε ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπλνςίζηεθαλ απφ ηνλ θ. Κώζηα  
Θέν , Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο «Διιεληθήο Παξαγσγήο-πκβνχιην Βηνκεραληψλ 
γηα ηελ Αλάπηπμε» σο εμήο: Γηαηεξήζηκε αλάπηπμε θαη ζπκβνιή γηα ηελ 
έμνδν απφ ηελ θξίζε. Αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαζψο άλνδνο ηεο θαηαλά- 

ισζεο ρσξίο ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εμαγσγψλ ζεκαίλεη επηζηξνθή ζε κηα 
επάισηε νηθνλνκία. πκβνιή ζηελ απαζρφιεζε, αθνχ ε κεηαπνίεζε είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 
εξγνδφηεο ηεο ρψξαο κε 370.000 άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο, φζεο πεξίπνπ αζξνηζηηθά θαηαγξάθνληαη 
ζηηο ππεξεζίεο θαηαιπκάησλ θαη εζηίαζεο. Πξφθεηηαη γηα ζέζεηο θαηά θαλφλα ζηαζεξέο, πςειφηεξεο 
θαηά 34% θαη κε δηπιάζην ξπζκφ αχμεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Δπίζεο, ε 
κεηαπνίεζε έρεη ζεκαληηθή γεσγξαθηθή δηαζπνξά θαη ζπκκεηέρεη ζηε ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε 
θαη ζηελ 4ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε κε ην 36% ησλ δαπαλψλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 
Σελ ηειεπηαία ηξηεηία νη εμαγσγέο αγαζψλ θαηαξξίπηνπλ δηαδνρηθά ξεθφξ ελψ ζπλνιηθά ζηε δεθαεηία 
2008-2018, απμήζεθαλ θαηά 10,5 δηο επξψ. Πξντφληα ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο εμάγνληαη πηα 
αθφκα θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα κέξε ηνπ θφζκνπ.  

      Οι τάσεις της μεταποίησης /επιχειρείν  δείχνουν ευκαιρία 

Σν κέιινλ παξαπέκπεη ζε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο πνπ ζα αθνξνχλ 
πνιινχο ηνκείο, ππεξεζίεο θαη ην ζπλδπαζκφ ηνπο  κε ην αλζξψπηλν 
θεθάιαην λα ζπλερίδεη λα θάλεη ηε δηαθνξά θη απηφ ζεκαίλεη επθαηξία. 
Πνηεο είλαη νη ηάζεηο: Δξεπλα – αλάπηπμε – θαηλνηνκία, αγνξέο φιν 
θαη κεγαιχηεξεο θιίκαθαο θαη πνιππινθφηεηαο θαη κε ρακειφηεξν 
θφζηνο πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία. Οξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 
ζε Οηθνζπζηήκαηα/Clusters/Αιπζίδεο Αμίαο πνπ δηαζπλδένπλ 
πνιινχο θιάδνπο &ηνκείο. Αχμεζε ηνπ ρψξνπ γηα κηθξφηεξεο 
επηρεηξήζεηο. Αλάγθε επειημίαο θαη ηαρχηεηαο, «εθδεκνθξαηηζκφο» 
ηεο παξαγσγήο θαη ηεο γλψζεο, κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Αχμεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ 
θιάδσλ νηθνλνκίαο, κε ηα φξηα  ζηνλ ηνκέα ησλ ΗΣ λα γίλνληαη πην 
αζαθή, έκθαζε ζηηο κεηαθνξέο, ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία, ζηηο 
ππεξεζίεο R&D, ζε ελέξγεηα- πξάζηλε νηθνλνκία-business services. 

 

«Οη βηνκεραληθέο επελδχζεηο είλαη «must” θαη ζα δηεπθνιπλζνχλ απφ ηε κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ 
θφζηνπο, ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ηεο κεηαπνίεζεο ζην ΔΠΑ, ηελ εμπγίαλζε άηππσλ βηνκεραληθψλ 
ζπγθεληξψζεσλ, κέζα ελαιιαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ελαξκφληζε ηεο 
αδεηνδφηεζεο κε πεξηβαιινληηθέο άδεηεο, θαη εξγαζηαθή επειημία»   
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υνέργειες - Total Βusiness Σransformation 

ε αγψλα επηβίσζεο κε αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο 
κπαίλεη ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ιφγσ 
παλδεκίαο, θαζψο νη ζπλέπεηεο ιφγσ θαη  ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο, απμάλνπλ πεξηζζφηεξν 
ηελ θαζεκεξηλή πίεζε ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, 
δπλακηθέο ή κε. Οη πην επάισηεο φκσο, πνπ 
αξηζκεηηθά είλαη ε πιεηνςεθία, βηψλνπλ κηα 
ιαίιαπα θαη φπσο επεζήκαλε ν θ. Γηάλλεο 

Καπιαλέιεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο HEPA 
GREECE ( Δζληθφο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ ηεο 
Οπγγαξίαο), ελδέρεηαη  λα κελ αληαπεμέιζνπλ 
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φζν θαη αλ βνεζεζνχλ 
απφ ην θξάηνο, ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο 
θαηαλάισζεο σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο πνπ 
βηψλνπλ ηα λνηθνθπξηά. 

 
Οχηε θαη ε δηαξθήο δηθαηνινγία πεξί επζχλεο ηνπ θξάηνπο, δίλεη δηέμνδν ζηεv 
ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία πξέπεη λα ηζρπξνπνηεζεί θαη λα 
κεηεμειηρζεί ζε κία ηζρπξή θνηλφηεηα κε βηψζηκν ζρεδηαζκφ, αληαγσληζηηθφ 
πξντφλ, πξνεγκέλε ηερλνινγηθή ππνδνκή, κεραληζκνχο ειέγρνπ-βειηίσζεο 
ηεο απφδνζεο θαη ηζρπξή θεθαιαηαθή ππνζηήξημε. ε πεξίπησζε πνπ κηα 
επηρείξεζε δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 
αλαδεηήζεη ζπλέξγεηεο. Γηαθνξεηηθά, δελ ζα επηβηψζεη. 

Μηα πξψηε επθαηξία, αθνξά ινηπφλ ηηο ζπλέξγεηεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε κεγάιεο επηρεηξεκαηηθέο 
κνλάδεο γηα ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο κεγάιεο 
δπλακηθήο φπσο ηνπξηζκφο, πγεία, παηδεία. Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ε επθαηξία 
επηθεληξψλεηαη ζηηο «νηθνλνκίεο θιίκαθαο» ηε κείσζε δειαδή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ κέζα απφ 
ηελ ηερλνινγία θαη ζε αληηζηνηρία κε πνζνζηά άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηξνθνδνηψληαο θαιχηεξν 
πξντνληηθφ κίγκα. Σν total  business transformation δελ είλαη  πηα αλάγθε, αιιά κνλφδξνκνο… 

 

Με επίβλεψη της Πολιτείας η προστασία των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των ΒΙΠΕ  

Ζ ρσξνζέηεζε ησλ νξγαλσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ππνδνκψλ θαη ε εμπγίαλζε ησλ δηάζπαξησλ 
Άηππσλ Βηνκεραληθψλ πγθεληξψζεσλ (ΑΒ) είλαη πξνυπφζεζε γηα ην λέν παξαγσγηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο θαη παξέρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, εηδηθά 
ζήκεξα πνπ ε ζηξαηεγηθή γηα ηε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο αλαπηπμηαθήο 
ζηξαηεγηθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα αθφκα δηαπίζησζε ηνπ ζπλεδξίνπ. Σηο ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο 
ζπλφςηζε ν Γξ. Πάξεο Γξαβνπληώηεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Δγθαηεζηεκέλσλ 
ζε Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο–ΠΑΔΒΗΠΔ (Σξηηνβάζκην φξγαλν εθπξνζψπεζεο εγθαηεζηεκέλσλ ζε 
ΒΗΠΔ, θπξίσο πεξηθεξεηαθψλ Μηθξν-κεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ) σο εμήο: 

Οη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο εληφο ΟΤΜΔΓ (  Οξγαλσκέλνη Τπνδνρείο 
Μεηαπνηεηηθψλ -Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ), Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ 
& Πάξθσλ, είλαη θνξείο δεκηνπξγίαο πινχηνπ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο, 
επνκέλσο έρεη πξνηεξαηφηεηα ε επξσζηία ηνπο θαη ε πξνζηαζία ησλ 
αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηα νπνία ηνπο έρεη ππνζρεζεί ε Πνιηηεία κε 
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο εθεί. Οη Φνξείο Γηνίθεζεο θαη  Γηαρείξηζεο ησλ 
ΟΤΜΔΓ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξνο ην ζπκθέξνλ 

ησλ εγθαηεζηεκέλσλ, κε δηαθάλεηα θαη επίβιεςε ηεο Πνιηηείαο, ελψ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα 
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Δλαιιαθηηθά λα ππάξμνπλ άιια 
παξάιιεια - θίλεηξα γηα απηνδηαρείξηζε φπσο επίζεο θαη έλα ηζρπξφ πιαίζην ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ.  
Ζ βηνκεραληθή πνιηηηθή ηεο Υψξαο είλαη ζέκα Δζληθφ θαη δελ πξέπεη λα εθρσξείηαη ζε αλψλπκεο 
εηαηξείεο φπσο θαη ν πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο θαη ε αδεηνδνηηθή επζχλε πνπ αλήθνπλ ζηελ  Πνιηηεία.  
 

«Ζ  Διιάδα έρνληαο ράζεη ζην παξειζφλ ηελ επθαηξία αλάπηπμεο 

δπλακηθψλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ θηλδπλεχεη λα πξάμεη ην ίδην αλ θαη 
ζήκεξα δελ ζπκθσλήζεη, κέζα απφ κηα επξεία δηαβνπιεπηηθή 
δηαδηθαζία γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο -πξνυπνζέζεηο ηεο νξγαλσκέλεο 
επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο. ήκεξα ππάξρνπλ 48 νξγαλσκέλνη 
ΟΤΜΔΓ, απφ ηνπο φπνηνπο, 34, νξγαλψζεθαλ κε ην λ.4458/ 1965 πνπ 
φξηδε σο επηζπεχδνληα θνξέα ηελ ηφηε θξαηηθή ΔΣΒΑ θαη νη 14 κε ην 
λ.Ε545/ 1997 πνπ φξηδε φηη ν επηζπεχδσλ πξέπεη λα είλαη κηα ηδησηηθή 
Α.Δ., δειαδή, ε ζεκεξηλή ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ κε ζπκκεηνρή θαηά 35% ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ» 
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 ΠΡΑΙΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ/ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ/  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ 

    «Οργασμός» συνδέσεων έργων ΑΠΕ στο δίκτυο και ενίσχυση ΡΑΕ 

 
Σα επφκελα δχν-ηξία ρξφληα ζα ππάξμεη 
νξγαζκφο θαηαζθεπψλ θαη ζπλδέζεσλ έξγσλ 
Αλαλεψζηκεο Πεγήο Δλέξγεηαο ζην  δίθηπν 
ιφγσ ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηνπ 
κεγάινπ αξηζκνχ αηηήζεσλ γηα έξγα ΑΠΔ ζηελ 
Διιάδα, ήηαλ ε θνηλή δηαπίζησζε ηεο ζεκαηηθήο 
ελφηεηαο γηα ηηο «πξάζηλεο» επελδχζεηο. 
Δπηβεβαηψζεθε επίζεο γηα κηα αθφκα θνξά, ν 
ξφινο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) 
πνπ είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ 
Πεξηβάιινληνο, αθφκα πην ζεκαληηθφο θαη απφ  

 
απηφλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, αθνχ 
θαιείηαη ζπλερψο ζηε δηαρείξηζε λέσλ δσηηθψλ 
ζεκάησλ φπσο ε παξαπέξα απειεπζέξσζε ηεο 
αγνξάο ελέξγεηαο, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 
αγνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηα ππεξάθηηα 
αηνιηθά, ην πδξνγφλν, ε ςεθηνπνίεζε ησλ 
δηθηχσλ δηαλνκήο θαη άιια. ην πιαίζην απηφ κε 
ηε λέα δηνίθεζε ηεο Αξρήο πνπ κφιηο αλέιαβε 
ζα δηεξεπλεζνχλ νη  ππάξρνπζεο αλάγθεο 
ελίζρπζεο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ηεο, πνπ 
απνηειεί δηαρξνληθφ αίηεκα ηεο ΡΑΔ. 

 

 

 

 

 

 

ημείο-κλειδί η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης αδειών παραγωγής 

Δλ ησ κεηαμχ, ε απινπνίεζε ησλ αδεηνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε βάζε ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκείν-θιεηδί γηα ηελ ηαρχηεηα ρνξήγεζεο βεβαηψζεσλ παξαγσγνχ. Ο  Γηεπζπληήο 
Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη πληνληζηήο ησλ Γηαγσληζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ ηεο ΡΑΔ θ. Γηνλύζεο 
Παπαρξήζηνπ, ππελζχκηζε φηη κε βάζε ην λέν αδεηνδνηηθφ θαζεζηψο, ε ΡΑΔ παξακέλεη αξκφδηα γηα 
λα ρνξεγεί ηηο βεβαηψζεηο παξαγσγνχ, ηφζν γηα απιά φζν θαη γηα εηδηθά έξγα. Πξνθεηκέλνπ λα 
επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη  κε βάζε ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα 
απηφ ην ζθνπφ, 1.415 αηηήκαηα επελδχζεσλ ΑΠΔ, πνπ είραλ αξρηθά ππνβιεζεί ζηνπο θχθινπο 
επηέκβξην -Γεθέκβξην 2019, είραλ νινθιεξψζεη ( κέρξη ηνλ Ηνχιην 2020) ηελ 
επηβεβαίσζε/επηθαηξνπνίεζή ηνπο ψζηε λα ιάβνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε. 

Πξαθηηθά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηηήζεσλ πνπ είραλ ππνβιεζεί ζηνπο 
θχθινπο απηνχο (ζπλνιηθά πεξί ηηο 1500) επαλήιζε, επηθαηξνπνηψληαο ηελ αίηεζε ζε 
ζπλέρεηα κεγάιεο πξνζπάζεηαο ηεο ΡΑΔ απφ θνηλνχ κε ΑΑΓΔ θαη ΓΓΠ γηα ηελ 
δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο επηθαηξνπνίεζεο. Γηα ηηο αθφκα 
παιαηφηεξεο αηηήζεηο ( κέρξη ηνλ θχθιν Ηνπλίνπ ηνπ 2018), αλαπηχρζεθε επίζεο έλα 
εηδηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απφ θνηλνχ κε ηελ cosmoOne κέζσ ηνπ νπνίνπ 
ειήθζεζαλ άλσ ησλ 300 αηηεκάησλ επηθαηξνπνίεζεο, κε κηα αμηφπηζηε κεζνδνινγία.  

   

Ποιοι και πότε θα λάβουν από την ΡΑΕ βεβαίωση παραγωγού 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία γηα ηηο αηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο επηέκβξηνο 2018 - Γεθέκβξηνο 2019, 
φηαλ νη αηηνχληεο ζα θιεζνχλ κε email λα θαηαβάινπλ ην ζρεηηθφ ηέινο, ζα ζπλδεζνχλ ζηελ 
πιαηθφξκα φπνπ ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα θαη ζα εθδίδεηαη κνλαδηθφο θσδηθφο πιεξσκήο γηα ηελ 
ηξάπεδα. Μφιηο νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ αηηεκάησλ ελφο θχθινπ, ζα ελεκεξψλνληαη νη 
αηηνχληεο γηα λα πιεξψζνπλ εληφο ηξηψλ κελψλ ην ηέινο. Αλ, ην ηέινο απηφ δελ πιεξσζεί κέρξη ηελ 
πξνζεζκία, ηφηε ε Αξρή εθδίδεη απφθαζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο.  Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
γίλεη επηβεβαίσζε/επηθαηξνπνίεζε, νη αηηήζεηο απνξξίπηνληαη άκεζα θαη άλεπ εηέξνπ. Όζνη ινηπφλ κε 
ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε  πιεξψζνπλ ην ηέινο, ζα ιάβνπλ θαη ηε βεβαίσζε παξαγσγνχ απφ ηε ΡΑΔ. 

 
 

 

 

 



 

Νewsletter 

Σρία σημεία SOS για εκκρεμή αιτήματα αιολικών/τροποποίησης/ νέο κανονισμό βεβαιώσεων 

Σξία ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ φιε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λένπ Ν.4685/2020 
πνπ εηζήγαγε ηε βεβαίσζε παξαγσγνχ, επηζεκάλζεθαλ απφ ηνλ θ. Παπαρξήζηνπ:  
Πξώηνλ: ρεδφλ φια ηα εθθξεκή αηηήκαηα αηνιηθψλ αλακέλεηαη λα πξνρσξήζνπλ ζε επηθαηξνπνίεζε 
ησλ γεπέδσλ εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ.  
Γεύηεξνλ, γηα ηα αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηηο 7 Μαΐνπ 2020 θαη πνπ 
παιαηφηεξα εθδίδνληαλ κε πξάμε βεβαίσζεο απφ ηε ΡΑΔ, κε ην λέν λφκν απαηηείηαη πιένλ ε έθδνζε 
βεβαίσζεο παξαγσγνχ κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο. Απηφ 
ζεκαίλεη, φηη κέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ν θφξηνο εξγαζίαο γηα ηε ΡΑΔ 
απμήζεθε ζεκαληηθά, θαζψο πξέπεη λα εθδνζεί λέα δηνηθεηηθή πξάμε, ε βεβαίσζε παξαγσγνχ, φπνπ 
πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο άδεηαο παξαγσγήο. Σξίηνλ, ε ΡΑΔ επεμεξγάδεηαη ην 
λέν θαλνληζκφ βεβαηψζεσλ παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 3νπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. ηα 
πιαίζηα απηά, ζα γίλεηαη ε είζνδνο κε ηνπο θσδηθνχο TAXIS, ε ππνβνιή λέσλ αηηήζεσλ κε βάζε ην 
Ν.4685/2020 θαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ ηξνπνπνίεζεο θαη κεηαβίβαζεο αδεηψλ παξαγσγήο κε 
"απηνκαηηζκνχο" ειέγρσλ. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν θαλνληζκφο βεβαηψζεσλ θαη ην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα ζα είλαη απνιχησο αιιειέλδεηα θαη ρξεηάδεηαη ε αξσγή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ. 

Ολοκληρωμένη λύση  Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,  η πλατφόρμα διαχείρισης  Αιτήσεων ΑΠΕ    

Ζ πιαηθφξκα πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε ησλ παιαηψλ 
αηηήζεσλ παξαγσγήο Α.Π.Δ. νη νπνίεο εθθξεκνχλ (πεξίπνπ 
1.600), θαζψο θαη ηελ ππνβνιή λέσλ αηηήζεσλ γηα φιεο ηηο 
ηερλνινγίεο Α.Π.Δ., ζε απεξηφξηζην αξηζκφ θαη αλεμαξηήησο 
είδνπο θαη κεγέζνπο επηρείξεζεο, είλαη κία νινθιεξσκέλε 
ιχζε φπσο νξίδεηαη απφ ην λέν Νφκν 4685/2020. Ζ ΡΑΔ, 
αλέζεζε ηελ πινπνίεζε & ππνζηήξημή ηεο ζηελ cosmoONE 
κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε θαη ςεθηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ παξαγσγήο Α.Π.Δ.   

Οη κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ ήηαλ ην πνιχπινθν απφ ηελ θχζε ηνπ 
πεξηβάιινλ, ην νπνίν  ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπρλέο αιιαγέο  θαλφλσλ, ε ηαπηφρξνλε αλάγθε 
εμππεξέηεζεο αηφκσλ θαη εηαηξηψλ κε  δηαθνξεηηθφ ηερληθφ ππφβαζξν, κέγεζνο, δπλαηφηεηεο θαη 
θνπιηνχξα. Κάπνηνη ιφγνπ ράξηλ κπνξεί λα  ππνβάιινπλ κία κφλνλ αίηεζε ελψ άιινη πάλσ απφ 
..100. Μηα αθφκα πξφθιεζε ε αλάγθε δηαζχλδεζεο θαη δπλαηφηεηαο αληαιιαγήο ζηνηρείσλ κε ηξίηνπο 
δεκφζηνπο θνξείο θαη ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  
Σελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο, εμήγεζε αλαιπηηθά ν θ. Θαλάζεο Πεηκεδάο, 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο cosmoONE, επηζεκαίλνληαο φηη είλαη ε πξψηε εθαξκνγή B2G (Business 
to Government), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Γ.Γ.Π.. κε ην TAXISnet, 
 πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ πηζηνπνηεκέλε πξφζβαζε θαη ρξήζε Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ 
πξνζψπσλ ζε επηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη ππφ κνξθή ππεξεζίαο (SaaS - Software as a 
Service) απφ Ηδησηηθή Δηαηξία γηα ινγαξηαζκφ  Γεκφζηαο Αξρήο. Γηα ηηο παιαηέο αηηήζεηο, ην ζχζηεκα 
νινθιεξψζεθε ζε ρξφλν-ξεθφξ θαη κέζα ζηηο πξσηνθαλείο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο. 
 
      Σν ΑΦΜ θαη ηη γίλεηαη όηαλ θάπνηνη ππνβάιινπλ κηα αίηεζε θαη  θάπνηνη άιινη… 100! 

ηελ πεξίπησζε ησλ αηηήζεσλ απφ επηέκβξην 2018 έσο Γεθέκβξην 
2019, ην ΑΦΜ απεηέιεζε ην κνλαδηθφ ζηνηρείν γηα ηελ είζνδν ζην 
εηδηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ελ ζπλερεία ε 
επηβεβαίσζε/επηθαηξνπνίεζε, αθνχ θάζε αίηεζε είρε «δεζεί» κε ην 
ΑΦΜ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πνπ ηελ ππέβαιιε. Με ζπλνιηθφ 
αξρηθφ αξηζκφ αηηήζεσλ άλσ ησλ 1600, ηηο νπνίεο ππέβαιαλ 
ζπλνιηθά 523 Ννκηθά Πξφζσπα απφ ηα νπνία ηα 317ΝΠ ππέβαιιαλ 
κφλνλ κία αίηεζε, ελψ ζηνλ αληίπνδα ππήξμε Ννκηθφ Πξφζσπν πνπ  

ππέβαιιε …100 αηηήζεηο, ήηαλ πξνθαλέο φηη ζα έπξεπε λα ππάξμνπλ φιεο νη δπλαηέο πεξηπηψζεηο 
δηαρείξηζεο αηηήζεσλ. Κάηη, ζην νπνίν αληαπνθξίζεθε πιήξσο ε εθαξκνγή. Τπάξρεη εμάιινπ ζην 
πιαίζην ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο , νξγαλσκέλν γξαθείν ππνζηήξημεο ρξεζηψλ cosmoONE & ΡΑΔ. 
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Ελληνικό Φρηματιστήριο Ενέργειας:  

17 επτεμβρίου η έναρξη του  Target Model   

 
ηηο 17 επηεκβξίνπ ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί ην λέν κνληέιν ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
γλσζηφ θαη σο Target Model, φπσο επηβεβαίσζε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ Διιεληθνχ 
Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο θ. Γηώξγνο Ιωάλλνπ. Ο Αχγνπζηνο σζηφζν ζα είλαη έλαο θξίζηκνο κήλαο 
γηα ην «ηεζηάξηζκα» ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθνχ ζα μεθηλήζνπλ ηα ιεγφκελα "dry runs” ζηα νπνία ζα 
ιάβνπλ κέξνο θαλνληθά φινη νη ζπκκεηέρνληεο, εηζάγνληαο δεδνκέλα θαη εληνιέο ελψ νη ηξάπεδεο ζα 
θιείλνπλ ηηο εθθαζαξίζεηο θαη ν δηαρεηξηζηήο ΑΓΜΖΔ ζα νινθιεξψλεη ηελ εμηζνξξφπεζε (balancing) 
ηεο αγνξάο. Αξρηθά ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ target model είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ Ηνχλην, 
σζηφζν ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ άιισλ θαη εμαηηίαο ηνπ lockdown γηα ηνλ θνξσλντφ 
θαηέζηεζαλ αλέθηθηε ηε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ target model.  
 

 

 

Σν λέν κνληέιν ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ, ην 
νπνίν ζα αληηθαηαζηήζεη ηε ζεκεξηλή 
πξνζηαηεπφκελε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
ζα  απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο αγνξέο, 
πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ απφ ην Δλεξγεηαθφ 
Υξεκαηηζηήξην θαη ηνλ ΑΓΜΖΔ. Ζ αγνξά ηεο 
επφκελεο εκέξαο (day ahead), ζα είλαη ε 
βαζηθή αγνξά κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνλ εκεξήζην πξνγξακκαηηζκφ 
φπσο γίλεηαη ζήκεξα απφ ην Υξεκαηηζηήξην 
Δλέξγεηαο. Ζ δεχηεξε αγνξά είλαη ε 
ελδνεκεξήζηα (intraday) ζηελ νπνία γίλνληαη 
δηνξζσηηθέο θηλήζεηο κέζσ δεκνπξαζηψλ 
(auctions) αξρηθά, ελψ ζην ηειηθφ ζηάδην ζα 
γίλεηαη κε δηφξζσζε ησλ ζέζεσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ ηξίηε είλαη ε αγνξά ηεο 
εμηζνξξφπεζεο, θαηά ηελ νπνία αθνχ έρεη 
νινθιεξσζεί ν πξνγξακκαηηζκφο θαη έρνπλ 

γίλεη νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ν δηαρεηξηζηήο 
ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ΑΓΜΖΔ ζα κεηξά 
ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε ζηελ πξάμε.  
Δμάιινπ ζην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο νινέλα 
θαη πην ζεκαληηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίδνπλ νη 
ΑΠΔ θαη εηδηθφηεξα νη Φνξείο σξεπηηθήο 
Δθπξνζψπεζεο (ΦΟΔ) ησλ παξαγψγσλ 
ΑΠΔ νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ εκεξήζην 
ελεξγεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζα είλαη 
ζεκαληηθνί παίθηεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ target 
model. Με δεδνκέλν φηη ηα επφκελα ρξφληα ζα 
ππάξμεη κεγάιε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 
ΑΠΔ, ζα αξρίζνπλ λα έρνπλ βαξχλνληα ξφιν. 
Σν επφκελν βήκα πάλησο πνπ ζα γίλεη απφ ην 
Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ζα είλαη ε 
δηαζχλδεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο κε ην 
επξσπατθφ γίγλεζζαη θαη ηηο άιιεο επξσπατθέο 
ελεξγεηαθέο αγνξέο. 

 

Γρήγορη ανάκαμψη για τα ΥΒ και «ηλιακό» μέλλον σε ετήσια αγορά 500 MW 

Σν Δζληθφ ρέδην γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Κιίκα (ΔΔΚ) πξνβιέπεη  θαη’ ειάρηζηνλ 7,7 GW 
θσηνβνιηατθψλ ην 2030, θάηη πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κηα εηήζηα αγνξά 500 MW θαηά κέζν φξν ηελ 
εξρφκελε δεθαεηία. Με ηε γξήγνξε απνιηγληηνπνίεζε θαη ην επξσπατθφ Green Deal λα εληζρχνπλ 
αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο πξννπηηθέο ησλ θσηνβνιηατθψλ, παξά ηα πνιιά γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα 
πνπ αθφκε ππάξρνπλ θαη κέλνληαο  ζηε κεγάιε εηθφλα, είλαη ζαθέο πσο ην κέιινλ είλαη ειηαθφ θάηη 
πνπ ζα αιιάμεη, ηδηαίηεξα ηψξα πνπ ηα ΦΒ έρνπλ θαηαζηεί ε θζελφηεξε ελεξγεηαθή ηερλνινγία.  

χκθσλα πάλησο κε ηα εκπεξηζηαησκέλα ζηνηρεία ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θ. ωηήξε   
Καπέιινπ, Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Δηαηξεηψλ Φσηνβνιηατθψλ-ΔΦ ε νπνία θαη 
θαηαηέζεθε ζην ζπλέδξην, ην lockdown ζηελ νηθνλνκία δελ άθεζε αλεπεξέαζηε 
πξνζσξηλά θαη ηελ αγνξά θσηνβνιηατθψλ: Γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε 
δηεζλήο αγνξά θσηνβνιηατθψλ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη κείσζε ζηελ εηήζηα 
εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ιφγσ ηεο παλδεκίαο. Οη εθηηκήζεηο ηνπ ΔΦ γηα ηελ Διιάδα, 
είλαη φηη ην 2020 ζα έρνπκε 15% ιηγφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο  

ιφγσ αλαβνιήο πινπνίεζεο έξγσλ απφ ην 2020 γηα ην 2021 πνπ έδσζε ην ΤΠΔΝ. Οη απψιεηεο 
απηέο ζα είλαη φκσο παξνδηθέο, θαζψο ε αγνξά ησλ ΦΒ αλακέλεηαη λα αλαθάκςεη γξήγνξα. 
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Μείωση κόστους σε πάνελς και inverters 

 
Σα «θαιά» λέα είλαη φηη ην θφζηνο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζα ζπλερίζεη λα πέθηεη ην επφκελν δηάζηεκα, 
δηεπξχλνληαο ηε δηαθνξά ηνπ θφζηνπο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο απφ άιιεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο. Νέα 
πξντφληα παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά (ηα λέα παλέια έρνπλ πιένλ νλνκαζηηθή ηζρχ 500+ W θαη 
πςειφηεξεο απνδφζεηο, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ρακειφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο, κηθξφηεξν 
ζηαζκηζκέλν θφζηνο θαη πςειφηεξεο απνδφζεηο γηα ηνπο επελδπηέο). Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη 
εμειίμεηο ζηελ αγνξά αληηζηξνθέσλ φπνπ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο είλαη επίζεο δηαξθήο θαη εκθαλήο. 
Έλα επίζεο «θαιφ» λέν είλαη  φηη ην 2020 είλαη ε ρξνληά ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 
Ήδε, θαηαξγήζεθε ε  Άδεηα  Παξαγσγήο θαη ππνθαηαζηάζεθε απφ κηα Βεβαίσζε Παξαγσγνχ ηελ 
άλνημε ηνπ 2020, κε παξάιιειε επηηάρπλζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. Θα αθνινπζήζνπλ 
θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο απινπνίεζεο ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ήδε παξνπζηάζηεθε ην 
ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε θαη έπεηαη απηφ γηα ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο. 

Οι προκλήσεις των μικρότερων Υ/Β

Οη πξνθιήζεηο ησλ λέσλ θσηνβνιηατθψλ 
επελδχζεσλ, θπξίσο κεζαίνπ κεγέζνπο, είλαη 
έλα επίθαηξν δήηεκα. χκθσλα κε ηα 
αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θ. 
ηέιηνπ Λνπκάθε, Πξνέδξνπ πλδέζκνπ 
Παξαγσγψλ Δλέξγεηαο κε Φσηνβνιηατθά 
(ΠΔΦ), ε νπνία θαηαηέζεθε ζην ζπλέδξην, o 
εζληθφο ειεθηξηθφο ρψξνο είλαη κηθξφο ηδίσο 
ζε φξνπο ηζρχνο. Οη ζπζζσξεπκέλεο αηηήζεηο 
γηα λέα έξγα Φ/Β –αηνιηθψλ ππεξθεξλνχλ 
ζπλνιηθά ην πεξηζψξην ηνπ ΔΔΚ γηα ην 2020 
θαηά 4.5 θνξέο, ελψ ε αλαληηζηνηρία 
επηηείλεηαη ιφγσ πησηηθήο θαηαλάισζεο. 
Τπάξρεη επίζεο αδπλακία δηθηχσλ ΜΣ λα 
ππνδερζνχλ κεζαίνπ κεγέζνπο επελδχζεηο,  
ελψ παξαηεξνχληαη αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε   

ην λέν κνληέιν αγνξάο (Target Model), ηα 
θφζηε εμηζνξξφπεζεο θαη ηηο Οξηαθέο Σηκέο 
Δθθαζάξηζεο γηα ηα λέα έξγα αιιά θαη ηνλ 
ΔΛΑΠΔ ζπλνιηθά. Τπάξρεη επίζεο επίηαζε 
ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Merit Order Effect δειαδή 
ηεο κείσζεο ηεο ΟΣ ιφγσ ΑΠΔ. Θεηηθή 
ζεσξείηαη εμάιινπ απφ ηνπο επελδπηέο, ε 
πξσηνβνπιία ηνπ ΤΠΔΝ γηα επέθηαζε ηνπ 
θαζεζηψηνο ησλ δηαγσληζκψλ ΡΑΔ έσο θαη ην 
2023, θαζψο είλαη κεγάιε ε ζπκκεηνρή 
επελδχζεσλ πνπ δελ έρνπλ άιιν ηξφπν λα 
ιάβνπλ ΣΑ ζε αληίζεζε κε ηηο Δλεξγεηαθέο 
Κνηλφηεηεο πνπ κέζσ θνξέσλ πξνσζνχζαλ 
ην πάγσκα ηεο δηαδηθαζίαο αθνχ ιακβάλνπλ 
έσο 18 MW ΣΑ εθηφο δηαγσληζκψλ.

 
Πξέπεη πάλησο λα ππάξμνπλ ρσξηζηνί δηαγσληζκνί αλά  
ηερλνινγία θαζψο δελ πθίζηαηαη ζήκεξα ρσξηζηή θαηεγνξία  
γηα κηθξφηεξα Φ/Β έξγα, νπφηε ν αληαγσληζκφο απφ ηα 
 κεγαιχηεξα έξγα είλαη εμνλησηηθφο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ 
 Πξνέδξνπ ηνπ ΠΔΦ, ε αλάθακςε ηνπ ΔΛΑΠΔ κπνξεί λα  
βαζηζηεί ζηελ επαλαθνξά κηαο Υξέσζεο Πξνκεζεπηή ππφ 

 ηελ κνξθή δηνηθεηηθνχ ηέινπο πξνο ηνπο Πξνκεζεπηέο βάζεη ζρεηηθήο  
πξφβιεςεο ηνπ άξζξνπ 23, παξ. γγηνπ λ. 4414/2016. Αληηζηαζκηζηηθά, ζε κηα αχμεζε ηνπ ΔΣΜΔΑΡ 
κπνξεί λα  ιεηηνπξγήζεη κηα κείσζε ησλ ΤΚΧ πνπ κπνξνχλ λα ζπξξηθλσζνχλ ιφγσ πηψζεο ηνπ 
θφζηνπο πεηξειαίνπ ζηα ΜΓΝ θαη ηεο δηαζχλδεζεο κέξνπο ησλ Κπθιάδσλ απφ ηελ άλνημε ηνπ 2018. 

 

Αντιδράσεις για τις  ΑΠΕ : Κατανόηση οφέλους  και  κοινωνική συμμαχία    

Ζ αλάγθε ππεχζπλεο ελεκέξσζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ αιιά θαη ε δηθή ηνπο 
ζπκκεηνρή ζε επελδπηηθά έξγα είλαη κηα θνηλή δηαπίζησζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
ρεηηθά κε ηηο ζπλερηδφκελεο αληηδξάζεηο θαηά ησλ ΑΠΔ ηνλίζηεθε φηη ε ηνπηθή 
θνπιηνχξα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε απφ ηνλ επελδπηή. Ζ Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλωζε Αηνιηθήο Eλέξγεηαο 

 - ΔΛΔΣΑΔΝ, επεζήκαλε φηη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ θιηκαηηθψλ ζηφρσλ, είλαη ν 
ζεζκηθφο εθζπγρξνληζκφο θαη ε θνηλσληθή ζπκκαρία θαη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη νη ΑΠΔ θαη εηδηθά ε 
αηνιηθή ελέξγεηα, ζπκβάιιεη ζηνπο ζηφρνπο γηα ην θιίκα, ηφζν κε ηελ παξάκεηξν «ρξφλνο» φζν θαη 
σο ε πην θζελή επηινγή γηα ηελ παξαγσγή ξεχκαηνο.  Γηα ηνπο φξνπο πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ, 
απαηηείηαη αλαιπηηθή θαηαλφεζε ησλ φξσλ θαη ηνπ πξνζδνθφκελνπ νθέινπο θαη φηαλ πξάγκαηη 
απνδεηθλχεηαη επηζηεκνληθά φηη έλα επελδπηηθφ ζρέδην ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζε έλα είδνο πνπ πξνζηαηεχεηαη σο πςειήο αμίαο, ηφηε απηφ δελ πξέπεη λα πξνρσξά. Όρη φκσο 
απιψο ιφγσ αηεθκεξίσησλ θνβηψλ. H ΔΛΔΣΑΔΝ πάλησο έρεη αλαιάβεη κε ηελ πξσηνβνπιία 
ask4wind λα ζπγθεληξψζεη απαληήζεηο ζηνπο κχζνπο πνπ αξλνχληαη γεληθά ηα αηνιηθά πάξθα        
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Σο κρίσιμο ζήτημα της χωροθέτησης των ΑΠΕ 

Σέζεθε επίζεο θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ θ. . Φάκειιν, Σνκεάξρε Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο ηνπ ΤΡΗΕΑ, ε αλάγθε λα ιπζεί ην θξίζηκν δήηεκα ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ ΑΠΔ, θάηη πνπ 
νδεγεί ζε επξχηαηεο ηνπηθέο αληηδξάζεη κε ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο ε 
αλαζεψξεζε ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο ΑΠΔ. Αζθήζεθε εμάιινπ θξηηηθή ζηελ αλαίηηα 
φπσο ραξαθηεξίζηεθε αθχξσζε ησλ ήδε θπξσκέλσλ δαζηθψλ ραξηψλ, θαη ζηηο αιιαγέο ξπζκίζεσλ 
ρξήζεσλ γεο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνπ αιιάδνπλ ην πιαίζην εθπφλεζεο ησλ Δηδηθψλ 
Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θαη νη νπνίεο αλνίγνπλ εθ λένπ 
δεηήκαηα, κε ηειηθφ απνηέιεζκα πνιιέο επελδχζεηο λα κείλνπλ πάιη «ζηα ραξηηά». 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ορατή η πρόοδος  

 
 
 
 
 
 
 
ρεηηθά κε ην ηνλ Όκηιφ ΓΔΖ θαη ηε ζπγαηξηθή 
ηεο, ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο, έξγα ηεο νπνίαο 
πξνβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, 
ππάξρεη πιένλ νξαηή πξφνδνο ζηε ζηξνθή 
ζηηο ΑΠΔ. Σν επηβεβαίσζε ν Τπνπξγφο 
Πεξηβάιινληνο Κ. Υαηδεδάθεο, απαληψληαο 
ζε ζρεηηθή εξψηεζε ζην πιαίζην δσληαλήο ηνπ 
παξέκβαζεο. ε κία πεξίνδν, είπε, θαηά ηελ 
νπνία ε «πξάζηλε» ελέξγεηα θπξηαξρεί, ην 

πνιχ  κηθξφ πνζνζηφ κέρξη ζήκεξα- ηεο ηάμεο 
ηνπ 3%- ζηηο ΑΠΔ ηεο ΓΔΗΑΝ δελ 
αληαπνθξίλεηαη θπζηθά ζε κία επηρείξεζε 
φπσο ε ΓΔΖ πνπ παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο 
πάξνρνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα. 
Δπηρεηξήζεθε φκσο, ε ΓΔΖ λα ζπλάςεη 
ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξεο εηαηξείεο 
απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, φπσο απηή 
κε ηε RWE γηα πνιχ κεγάιεο επελδχζεηο ζηα 
Φ/B, ηδίσο ζηε Γπηηθή  Μαθεδνλία , κε ηε 
Mazdar , ηελ πνξηνγαιηθή NDP θαη άιιεο 
εηαηξείεο. Χο απνηέιεζκα, ππάξρεη πιένλ 
νξαηή πξφνδνο, ηφζν ζηε ζηξνθή ζηηο ΑΠΔ, 
φζν θαη ζηελ εμπγίαλζή ηεο εηαηξείαο κε  
άκεζν αληίθηππν  ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο  ηεο 
πνπ έρεη ηξηπιαζηαζηεί. 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ   

Όταν η Ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόδα αλλά ανάγκη… 

Ζ  ειεθηξνθίλεζε δελ είλαη κφδα, αιιά επξσπατθή πνιηηηθή , αλάγθε πεξηβαιινληηθή θαη λένο 
νηθνινγηθφο ηξφπνο κεηαθηλήζεσλ. Πίζσ απφ ηελ ειεθηξνθίλεζε, βξίζθεηαη θαη έλαο ηεξάζηηνο 
βηνκεραληθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ επηρεηξεί ζήκεξα ε Δπξψπε, ήηαλ ην πνιχ επίθαηξν  ζπκπέξαζκα 
ηεο αληίζηνηρεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
Κσζηήο Υαηδεδάθεο, ππελζχκηζε φηη ζηε  Ννξβεγία ζήκεξα ην 50% ησλ απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνχλ 
είλαη ειεθηξνθίλεηα. Αιιά θαη ζηελ Οιιαλδία, ηελ Γεξκαλία, ην 8%-10% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΗΥ είλαη 
ειεθηξνθίλεηα ζε αληίζεζε  κε ηε ρψξα καο πνπ είλαη κεξηθέο εθαηνληάδεο.  

 

 

 

 

 

 

ε ζπλνπηηθή αλαθνξά πνπ έγηλε ζην λνκνζρέδην γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε ( ςεθίζηεθε πξφζθαηα απφ 
ηε Βνπιή) θαη ην νπνίν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ παθέην κέηξσλ-θηλήηξσλ γηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, 
ειεθηξηθά δίθπθια θαη πνδήιαηα δηαπηζηψζεθε φηη ε ηηκή ησλ απηνθηλήησλ κε βάζε ηα ζπλνιηθά θίλεηξα 
πνπ πηνζεηνχληαη κπνξεί λα κελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκε κε ηηο ηηκέο ησλ ζπκβαηηθψλ απηνθηλήησλ, 
αιιά ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ηα ειεθηξηθά νρήκαηα έρνπλ πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο 
θαη ζπληήξεζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ζα πξνρσξήζεη έλα πξφγξακκα γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο θνξηηζηψλ 
γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην φιν εγρείξεκα.      
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           Από τι θα εξαρτηθεί η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης 

Σν ηξίπηπρν ην νπνίν νπζηαζηηθά ζα θαηεπζχλεη ην εχξνο ηεο εμάπισζεο  
ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, ζπλφςηζε ν 
Γεληθφο Γξακκαηέαο Μεηαθνξψλ θ. Νίθνο ηαζόπνπινο ζηα εμήο ζεκεία: 
Πξώηνλ ζην αλαγθαίν ζεζκηθφ θαη ρσξνζεηεκέλν πεξηβάιινλ, δεύηεξνλ, 
ζηνλ βηνκεραληθφ  κεηαζρεκαηηζκφ πνπ ζπληειείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ 
ελεξγνπνίεζε ηεο ρψξαο έλαληη απηήο ηεο αιιαγήο θαη ηξίηνλ, ζηελ  αιιαγή 

λννηξνπίαο ζε ζρέζε κε ην ΗΥ θαη ηε κεηαθίλεζε. 

Μια νέα σχέση ιδιοκτησίας στην κατεύθυνση ΙΦ υπηρεσίας 

Πίζσ απφ ηελ ειεθηξνθίλεζε, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζήκεξα ζηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο, βξίζθεηαη έλαο 
ηεξάζηηνο βηνκεραληθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ επηρεηξεί ε Δπξψπε. Ζ Διιάδα είλαη έηνηκε 
ηερλνινγηθά, ιείπεη φκσο ε πξνυπφζεζε ηεο λννηξνπίαο.  Ζ ειεθηξνθίλεζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη 
σο απιή επαλάιεςε ηνπ κνληέινπ κε ηα ληίδει. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηε ζηάζκεπζε θαη ηε ρξήζε ησλ 
ΜΜΜ κέρξη ζήκεξα. Ζ  ειεθηξνθίλεζε έξρεηαη γηα λα κεηαβάιιεη ηε ζρέζε ηδηνθηεζίαο ηνπ ρξήζηε κε 
ην ΗΥ. Κάηη, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηα επφκελα ρξφληα λα θηλεζνχκε πην πνιχ ζε ΗΥ ππεξεζίαο 
θαη φρη «αγνξάδσ έλα απηνθίλεην θαη θπθινθνξψ ζηνπο αζηηθνχο ρψξνπο» κε ηε ζεκεξηλή ινγηθή.  
  

Δοκιμαστική λειτουργία για τα πρώτα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στην Αθήνα 

«Crash-test γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζηνλ αζηηθφ αζηφ, απνηειεί ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 
ζηελ νπνία ζα ηεζνχλ κέρξη ην επηέκβξην ηα πξψηα ειεθηξνθίλεηα ιεσθνξεία ζην θέληξν ηεο 
Αζήλαο (χληαγκα-Οκφλνηα), ρσξίο εηζηηήξην γηα ηνπο πνιίηεο, θαηφπηλ πξφζθιεζεο πνπ απεχζπλε 
ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη ηνπ ρνξεγηθνχ ελδηαθέξνληνο απηνθηλεηνβηνκεραληψλ. 
Οηαλ ηνλ Οθηψβξην πξνρσξήζεη ν ζρεηηθφο δηαγσληζκφο , ην λέν κέζν ζα έρεη απνηηκεζεί» 

   

ΔΕΗ: Ετοιμάζοντας το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης και υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης 

H ΓΔΖ, ζε ζπλέρεηα ησλ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο πνπ πξφζθαηα 
ππέγξαςε κε ηελ «FRAPORT», ηελ «ΑΒ Βαζηιφπνπινο» θαη ηελ 
«ΒΔΑΣ» γηα ηελ εγθαηάζηαζε θνξηηζηψλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζε 
αεξνδξφκηα, θαηαζηήκαηα ζνχπεξ κάξθεη θαη πηάηζεο ηαμί 
αληίζηνηρα, πξνεηνηκάδεη ην κεγαιχηεξν δίθηπν ζηαζκψλ θφξηηζεο ζε 
φιε ηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο.  

Απηφ, πξνβιέπεη ηελ ηνπνζέηεζε, παλειιαδηθά,1.000 ζηαζκψλ θφξηηζεο ζηα επφκελα 2-3 ρξφληαθαη 
10.000 ζηαζκψλ θφξηηζεο κεζνπξφζεζκα. ηελ παξνχζα θάζε δηεξεπλάηαη ήδε ε ρσξνζέηεζε ησλ 
πιένλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ θφξηηζεο ζηα αεξνδξφκηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Fraport, ζηα θαηαζηήκαηα 
ηεο αιπζίδαο ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ παλειιαδηθά, ζε πηάηζεο ηαμί θα. Σαπηφρξνλα φπσο ηφληζε ν θ. 
Κπξηάθνο Κνθηλάο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Ζιεθηξνθίλεζεο ηνπ Οκίινπ ΓΔΖ, ε εηαηξεία δίλεη έκθαζε 
θαη ζηελ δεκηνπξγία ππεξεζηψλ-πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο αθνινπζψληαο ηηο λέεο ηάζεηο . 

 

Σα ελληνικά πρατήρια στηρίζουν την ηλεκτροκίνηση ακολουθώντας την ευρωπαϊκή τάση 

Σε ζπκβνιή ησλ εηαηξεηψλ πεηξειαηνεηδψλ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
πξαηεξίσλ ηνπο  ζηελ αλάπηπμε ελφο νδηθνχ δηθηχνπ θνξηηζηψλ ηθαλνχ λα 
ζηεξίμεη ηελ ειεθηξνθίλεζε ζηε ρψξα καο, επηβεβαίσζε ν θ. Γεκήηξεο 
Κνληαμήο, Αληηπξφεδξνο πλδέζκνπ Δηαηξηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ. 
Αθνινπζψληαο ηηο επξσπατθέο ηάζεηο, πνιιά πξαηήξηα έρνπλ εγθαηαζηήζεη 
ηαρπθνξηηζηέο εμειίζζνληαο ηελ θάιπςε & κηθξαίλνληαο ην ρξφλν θφξηηζεο.  

 
Μνλφδξνκνο θαη γηα ηνπο ΟΣΑ ε ειεθηξνθίλεζε, θαζψο φπσο επηβεβαίσζε ν Πξφεδξνο ηεο 
Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηεο ΚΔΓΔ θ. Παπαλαζηαζίνπ, νη δήκνη ζα επεμεξγαζηνχλ ζχληνκα θαη 
ππνρξεωηηθά, απηνηειείο κειέηεο ζηάζκεπζεο σο θίλεηξν δηείζδπζεο ηνπ ειεθηξηθνχ απηνθηλήηνπ.    

Πιστοποίηση για την μετασκευή εξηλέκτρισης οχημάτων 

Γηα ηε κεηαζθεπή εμειέθηξηζεο πθηζηάκελσλ νρεκάησλ ζα ιεηηνπξγήζεη 
θαηαιπηηθά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε κε πνιιά ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, πνπ 
εμήγεζε αλαιπηηθά ν θ. Αληώληνο Κιαδάο, θαζεγεηήο ΔΜΠ, ζηε ρνιή 
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζ/Τ.  
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ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΟΓΟΦΩΣΙΜΟ 

                   Τπεροχή της ενεργειακής αναβάθμισης σε όρους απασχόλησης 

 
Ζ πξαγκαηηθή επθαηξία κηα αιεζηλή θαη δίθαηε ελεξγεηαθή κεηάβαζε πνπ ζα θέξεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο θαη ζα πεηχρεη ηνπο εζληθνχο ελεξγεηαθνχο θαη θιηκαηηθνχο ζηφρνπο «πεξλά» κέζα απφ ηελ 
ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε θαη ηηο ΑΠΔ κε αλαζεψξεζε θάπνησλ πξνηεξαηνηήησλ πεξί νξπθηψλ θαη 
κεηαβαηηθψλ θαπζίκσλ:  Πξφθεηηαη γηα ην θνηλφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ νη νκηιεηέο ηεο 
ελφηεηαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, πνπ εληάζζεηαη πιένλ ζηνπο θαηεμνρήλ ρξεκαηνδνηνχκελνπο 
ηνκείο απφ ηελ ΔΔ.  Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα, ε βηνκεραλία έρεη πνιιά λα σθειεζεί  απφ εθηεηακέλεο 
αιιά θαη κηθξφηεξεο δξάζεηο ΔΞΔ, ελψ ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ηνπ 
δεκνζίνπ, πεξλά κέζα απφ ην πξφγξακκα «Ζιέθηξα», αλνίγνληαο ζεκαληηθέο επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο 
θαη ζηηο Δηαηξείεο Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΔΤ) ή ESCO.  Όζν γηα ηνλ ππαίζξην θσηηζκφ-νδνθσηηζκφ, 
ε Διιάδα έρεη κία επίζεο ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή επθαηξία ιφγσ ηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ δίλεηαη 
δηεζλψο ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο κε LED  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν θ. Βιάζεο Οηθνλόκνπ, ζηέιερνο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπξωπαϊθήο 

θαη Κιηκαηηθήο Πνιηηηθήο κε έδξα ηελ Οιιαλδία (Institute for European Energy and Climate Policy), ε 
ζπλεηζθνξά ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζηελ εξγαζία ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο ελεξγεηαθήο 
επέλδπζεο  ππεξέρεη έλαληη  άιισλ επηινγψλ φπσο π.ρ. νξπθηά θαχζηκα αιιά σο θάπνην βαζκφ θαη 
απφ ηηο ΑΠΔ, γη΄ απηφ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ζηξαηεγηθή θαη φρη σο ζπκπιεξσκαηηθή επηινγή. 
  

Με βάζε ηελ πξφζθαηε κειέηε ηεο Δπξσπατθήο εθζηξαηείαο Renovate Europe,  
πξνθχπηεη φηη γηα θάζε έλα εθαηνκκχξην € πνπ επελδχνληαη ζε ελεξγεηαθέο 
αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ, πεξίπνπ 18 ζέζεηο εξγαζίεο δεκηνπξγνχληαη ζηελ 
Δπξψπε, νη νπνίεο είλαη καθξνρξφληεο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ελψ ηα 
αληίζηνηρα πνζά γηα νξπθηά θαχζηκα είλαη κφιηο  5 ζέζεηο εξγαζίαο. 

Αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο ηεο McKinsey, δείρλνπλ, φηη γηα θάζε δαπάλε 10 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 
δεκηνπξγνχληαη άκεζα θαη έκκεζα 75 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ΑΠΔ θαη 77 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ελεξγεηαθή 
απνδνηηθφηεηα (ιακβάλνληαο ππφςε θηίξηα, κεηαθνξέο, έμππλα δίθηπα θιπ) θαη κφιηο  27 ζέζεηο 
εξγαζίαο ζε νξπθηά θαχζηκα (πεηξέιαην, ιηγλίηεο θαη θπζηθφ αέξην). Σέινο θαη κε βάζε ηε κειέηε ηνπ 
EUROACE θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο, θαηά κέζν φξν ζηελ Δπξψπε γηα θάζε εθ. επξψ 
ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν πνπ επελδχεηαη δεκηνπξγνχληαη 10 λέεο ζέζεηο. Πξνθαλψο ηα ζηνηρεία 
ππνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηηθή επθαηξία γηα Δπξψπε θαη Διιάδα πνπ «πεξλά» κέζα απφ ηελ ελεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε θαη ηηο ΑΠΔ κε αλαζεψξεζε θάπνησλ πξνηεξαηνηήησλ πεξί νξπθηψλ θαη κεηαβαηηθψλ θαπζίκσλ.  
 

 

 

 
 

Υιλόδοξοι οι  στόχοι…      … αλλά δεν επιτυγχάνονται

Παξά ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ γηα ην 
Κιίκα, ν κεζνπξφζεζκνο επξσπατθφο ζηφρνο 
πνπ έρεη ηεζεί γηα ηε κείσζε  ησλ εθπνκπψλ 
αεξίνπ δελ θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη. 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν θ. 
άββαο Λνπϊδίδεο, Γηεπζπληήο Σκήκαηνο 
Δλέξγεηαο «LDK Consultants», Δλεξγεηαθφο 
χκβνπινο, εηδηθά νη ζηφρνη γηα ην 2020 ζα 
ππεξθαιπθζνχλ(εθηηκψκελε κείσζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 5-10%), κφλνλ φκσο σο ζπγθπξηαθφ 
απνηέιεζκα ηεο παλδεκίαο ιφγσ πεξηνξηζκνχ 
κεηαθηλήζεσλ-θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Γηα λα 
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην 
2030, δειαδή κείσζε εθπνκπψλ αεξίνπ θαηά 
40% θαη βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
θαηά 32.5%, απαηηείηαη, κείσζε εθπνκπψλ 
αεξίνπ θαηά 1-1.5%, εηεζίσο θάηη, πνπ κε ηα 
ζεκεξηλά δεδνκέλα δελ εμαζθαιίδεηαη. 
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ε φηη αθνξά ηηο παξεκβάζεηο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζηε ρψξα καο                          
καο, πεξίπνπ ην ½ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πινπνηνχλ  
ζρεηηθέο δξάζεηο, πνζνζηφ δειαδή θαηά 20% κεησκέλν ζε ζρέζε κε 
ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο ΔΔ. Όπσο πάλησο πξνθχπηεη απφ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ Δλεξγεηαθψλ Διέγρσλ ζηε βηνκεραλία, ν ηνκέαο 
απνιακβάλεη ζεκαληηθά νθέιε, ηφζν απφ ηηο πην εθηεηακέλεο 
παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ κέζε πεξίνδν απνπιεξσκήο πεξίπνπ 4 

ρξφληα, φζν θαη απφ ηε ζσζηή Δλεξγεηαθή Γηαρείξηζε, αλάινγα ηνπ κεγέζνπο ηεο εθάζηνηε 
εγθαηάζηαζεο κε παξεκβάζεηο ρακεινχ έσο θαη κεδεληθνχ θφζηνο. εκεία ζπζηεκαηηθήο εμέηαζεο 
είλαη ην ρξνλνπξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο θσηηζκνχ/θιηκαηηζκνχ, ην Set point θιηκαηηζκνχ, Ζ/Μ θαη 
ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πνπ παξακέλεη άζθνπα ζε αλακνλή, ν πεξηνδηθφο έιεγρνο θαηαγξαθψλ 
ηνπ BMS, ν ζπρλφο νπηηθφο έιεγρνο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, θ.α. Δπίζεο, ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην 
ζηελ αγνξά γηα ππεξεζίεο ηχπνπ ESCO, ηφζν ζηνλ θηηξηαθφ, φζν θαη ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα, νη 
νπνίεο καθξνπξφζεζκα ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε παξεκβάζεηο θαηλνκεληθά κεγαιχηεξνπ ξίζθνπ. 

       Η αγορά περιμένει το «ΗΛΕΚΣΡΑ»   

Ζ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ 
απνζέκαηνο ηνπ δεκνζίνπ, ην νπνίν είλαη ζε 
αξθεηέο πεξηπηψζεηο παιαηφ θαη ελεξγνβφξν, 
πεξλά κέζα απφ ην πξφγξακκα «Ζιέθηξα», 
ζην νπνίν κέζσ ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ 
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ 
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζε δεκφζηα θηίξηα, 
θαη ζε Δηαηξείεο Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ 
(ΔΔΤ) ή Energy Service Companies (ESCO), 
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ρξεκαηνδνηηθά 
εξγαιεία ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ. 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δφζεθε κεγάιε 
έκθαζε ηφζν απφ ηνλ Τπνπξγφ  ΠΔΝ φζν θαη 
απφ ηνλ ηνκεάξρε  Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη πξψελ Αλ. 
Τπνπξγφ  ΠΔΝ θ. ωθξάηε  Φάκειιν, θαζψο 
ην πεξηκέλεη ε αγνξά θαη φπσο αλακέλεηαη ζα 
δψζεη πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο  ζηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ  θαη ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα. 
Με ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 500 εθαη. επξψ 
ην πξφγξακκα ζα «ηξέμεη» θαηά ηελ πεξίνδν 
2020-2026, κε θνξέα δηαρείξηζεο ην 
ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

Με Εγγυοδοσία του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η συμμετοχή των ESCO 

Ζ ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο άιιαμε απφ ηελ παξνχζα θπβέξλεζε ζε φηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή θαη 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, θαζψο  έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο-
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηδησηηθψλ πφξσλ. Γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ESCO ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Δπελδχζεσλ, πξνβιέπεηαη ε 
δεκφζηα εγγπνδνζία ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. ην «Ζιέθηξα» ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
επίζεο  ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
έξγσλ, ελψ γηα ηελ σξίκαλζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια δηαζέζηκα εξγαιεία. 

Οι οκτώ δικλείδες ασφαλείας με το βλέμμα των ESCO 

Δπηζεκάλζεθαλ επίζεο απφ ηνλ εκπιεθφκελν ηδησηηθφ ηνκέα, νθηψ 
 ζεκεία θιεηδηά γηα ηελ νκαιή πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
Σα ζπλφςηζε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο «ΕΔΒ ΑΔΔΤ» θ. Άξεο  
Παπαδόπνπινο σο εμήο: Να ππάξμεη ζαθήο πξφβιεςε φηη ε 
ηεθκεξίσζε ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα 
πξνέξρεηαη απφ ηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 10 ηνπ Ν. 4342/2015.  

 
Να ππάξμεη επίζεο, ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε κφληκνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηξεηηθψλ 
δηαηάμεσλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ έξγσλ θαη επηινγή αμηφπηζησλ δηεζλψο κεζφδσλ γηα ηελ κέηξεζε θαη 
επαιήζεπζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ. Ο ζρεηηθφο έιεγρνο λα γίλεηαη απφ αλεμάξηεην κεραληθφ φπσο 
ζηα έξγα ΓΗΣ. Γηα ηα έξγα  πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠΑ θαη ζα ήζειαλ λα εληαρζνχλ ζην Ζιέθηξα, 
λα δνζεί κία εηδηθή ξχζκηζε, κε κεξηθή πηζαλφλ έληαμε ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ επζχλε 
δηαρείξηζήο ηνπο απφ ηελ Δsco, ψζηε θαη ηα θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ λα αμηνπνηεζνχλ θαη νη 
εμνηθνλνκήζεηο λα είλαη αμηφπηζηεο.  Να  ππάξμεη ραξηνθπιάθην θηηξίσλ θαη φρη κεκνλσκέλα θηίξηα ζε 
επίπεδν νξγαληζκνχ ή νκαδνπνηήζεηο θηηξίσλ. Να εθαξκνζηνχλ νη πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ 
3855/2010, ψζηε, κέξνο ή ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη είηε απφ εηαηξείεο 
ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ (ΔΔΤ) είηε απφ ηξίηνπο κέζσ ζπκβάζεσλ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΔΑ), 
θαζψο ππάξρεη ζεηξά ελεξγεηαθψλ funds κε ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζε απηά ηα έξγα θαη άξα κπνξεί 
λα γίλεη ηζρπξή κφριεπζε θεθαιαίσλ γηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο.         



 

Νewsletter 

Ευκαιρίες ανάπτυξης σε μια αγορά της τάξης των 2 τρις. ευρώ 

εκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο αιιά θαη επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ Διιάδα αλνίγνληαη θαη ζηνλ 
ηνκέα πνπ αθνξά ηνλ ππαίζξην θσηηζκφ. Ήδε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ν Πξφεδξνο 
ηνπ Οκίινπ  GlobiLED, Γξ. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο  ΔΜΠ, Tareq  Αl Jiwazi  ζε δηεζλέο επίπεδν ε 
πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη πιένλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ελεξγνβφξσλ  θσηηζηηθψλ θπξίσο ζε  
δήκνπο αιιά θαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ζπλνιηθφηεξα κε έμππλα θσηηζηηθά LED δεκηνπξγεί  κηα 
αγνξά πνπ ζα πξνζειθχζεη εθηηκψκελεο επελδχζεηο πάλσ απφ 2 ηξηο επξψ παγθνζκίσο.  

Αληίζηνηρα, αλαπηχζζεηαη θαη ε επξσπατθή αγνξά, θαη φπσο 
εθηηκάηαη ζα μεπεξάζεη ηα 500 δηο επξψ. Πξαθηηθά, νη εμειίμεηο απηέο 
δεκηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεκαληηθή επηρεηξεκαηηθή θηλεηηθφηεηα 
θαη ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επελδχζεη ζε δηθά ηεο πξντφληα 
πξνζηηζέκελεο αμίαο κε αμηνπνίεζε ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκίαο.  
 

 
Νέεο ηάζεηο  ζηε ρξεκαηνδόηεζε ελεξγεηαθώλ επελδύζεωλ  

«Πράσινα» ομόλογα, ακόμα και για τις μικρότερες επιχειρήσεις  

 
Ζ επηηάρπλζε θαη ζηελ Διιάδα ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ, 
ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο, ζηελ Δμνηθνλφκεζε  
Δλέξγεηαο κέζσ ησλ «πξάζηλσλ νκνιφγσλ» 
αθφκα θαη γηα κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη κία 
ζεκαληηθή ηάζε ηεο επνρήο. χκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ζηελ παξέκβαζή ηνπ 
ν ζχκβνπινο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 
θ.Γηώξγνο Κνπκήο, ζε  δηεζλέο επίπεδν ηα 
θξηηήξηα ρξεκαηνδφηεζεο «πξαζηλίδνπλ» 

θαζψο ηξάπεδεο θαη επελδπηηθή θνηλφηεηα 
πηνζεηνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο  ηνπο ηελ 
νξζή απνηχπσζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ 
θαη επθαηξηψλ. Δπελδπηηθνί θαη ρξεκαηνδνηηθνί 
νξγαληζκνί φπσο ε Swiss Re θαη ε Blackrock, 
ζα ιακβάλνπλ εθεμήο ππφςε πεξηβαιινληηθά 
θαη θνηλσληθά θξηηήξηα θαζψο θαη θξηηήξηα 
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ ίδηα 
απζηεξφηεηα αλάιπζεο παξαδνζηαθψλ 
δεηθηψλ (πηζησηηθφο θίλδπλνο-ξεπζηφηεηα). 

 
 
«Αξθεηέο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ επίζεο μεθηλήζεη λα 
απνηππψλνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο εθζέζεηο, κε βάζε ηα 
αληίζηνηρα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηφζν ηε δηαρείξηζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ φζν θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα νηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε» 

 

      
    ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ-ΣΗΛΔΡΓΑΙΑ ΤΓΔΙΑ- ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 
     Αλαδηάξζξωζε ηνπ παξαγωγηθνύ ηζηνύ θαη αιιαγέο πνπ ήξζαλ γηα λα κείλνπλ  
 
Ο θνξσλντφο ήξζε γηα λα… κείλεη, φπσο θαη πνιιέο απφ ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ βίαηα 
θαη ξαγδαία επέβαιιε. ηελ Διιάδα, πέξα απφ ηελ   νμχηαηε θξίζε πνπ γλσξίδνπλ νξηζκέλνη 
θιάδνη, ζπληειείηαη ζήκεξα πιήξεο αλαδηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ, ιφγσ ησλ 
ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ ε παλδεκία κε πνιχ βίαην ηξφπν επέθεξε.  
Ζ ππέξβαζε ηεο πξφθιεζεο είλαη δπλαηή, κφλν κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, 
ηφζν γηα λα ζηακαηήζεη ε εμάπισζε ηεο λφζνπ, φζν θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα αζθαιέο θαη 
πγηέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ηα πξσηφθνιια αζθαιείαο, ε εμ΄ απφζηάζεσο εθπαίδεπζε 
θαη ε ηειεξγαζία ζα έρνπλ θπξίαξρν ξφιν. Δίλαη νη θνηλέο δηαπηζηψζεηο, ησλ νκηιεηψλ ηεο 
ελφηεηαο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ επίδξαζε ηεο παλδεκίαο θαη  ην ξφιν ηεο αζθάιεηαο ζηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα.  
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Σεχνολογικές Αλλαγές: ένα βήμα πιο κοντά στην 4η βιομηχανική επανάσταση

 
Με ηζρπξφ αληίθηππν ζε φινπο ηνπο ηνκείο, νη 
ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ επέβαιιε ε 
παλδεκία ήξζαλ γηα λα κείλνπλ, αθήλνληαο 
παξαθαηαζήθε γηα ηελ επφκελε κέξα, ηα 
ζέκαηα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζνπλ, 
πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπκε ζηελ ςεθηαθή 
επνρή, ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη 
ζηελ 4ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Σα 
ζπλφςηζε ν θ.  Γηάλλεο Αξγπξάθνο, Director 
OTEAcademy σο εμήο : ηνπο καζεζηαθνχο 
ηνκείο θαη παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο, ε 
ηειεθπαίδεπζε, θαίλεηαη λα πεξλά κε επηηπρία 
ην πξψην ηζρπξφ «crash-test», 
απνδεηθλχνληαο φηη κπνξεί πνιχ θαιά λα 
ππνθαηαζηήζεη, ζε ψξεο αλάγθεο, βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαίδεπζεο, φηαλ είλαη 
αλέθηθηε ε, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 
αλαληηθαηάζηαηε, θπζηθή εθηέιεζε. ε φηη 
αθνξά ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ηε 
Γηα Βίνπ Μάζεζε, απνηεινχλ ελφςεη ηεο 4

εο
 

 

 

 

 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο κηα ζεκαληηθή 
πξνηεξαηφηεηα, θαζψο θαηλνηφκα ςεθηαθά 
εξγαιεία ζα πξνζθέξνπλ ζε ρηιηάδεο καζεηέο, 
ζπνπδαζηέο/θαηαξηηδφκελνπο, ηε δπλαηφηεηα 
λα δηαηεξήζνπλ ηελ επαθή ηνπο κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε δηδαθηέα χιε, θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο παλδεκίαο θαη ηαπηφρξνλα ζα 
αλαβαζκίδνπλ ηηο ςεθηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 
Θα αμηνπνηεζνχλ έηζη ηαπηφρξνλα απφ 
επαγγεικαηίεο, επηρεηξεκαηίεο ,εξγαδφκελνπο 

τα πιενλεθηήκαηά ησλ  εθπαηδεχζεσλ  θαη ζε   

επίπεδν πξνζσπηθήο αλάπηπμεο( Business 
Training)

 

Η επικράτηση της τηλεργασίας: 

Κίνδυνοι που πρέπει να ρυθμιστούν 

ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ε παλδεκία 
επέβαιιε εμαξρήο ηελ εμεχξεζε αζθαιψλ 
ιχζεσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε 
ππνρξεσηηθή θπζηθή παξνπζία ζηνλ ρψξν θαη 
δεχηεξνλ  κε  ηελ νξγάλσζε ηεο ηειεξγαζίαο 
γηα ηνπο ππφινηπνπο πνπ κπνξνχζαλ λα 
εξγαζηνχλ απφ ην ζπίηη κε βάζε ην αξ. 5 ηνπ 
λ. 3846/2010 θαη ζην πξνζάξηεκα Β ηεο 
ΔΓΔ 2006-2007. Ζ αλάδεημε ηεο 
ηειεξγαζίαο σο ην πιένλ ίζσο ζεκαληηθφ θαη 
ζπλερηδφκελν κέηξν γηα ηελ αλάζρεζε ηνπ 
θνξνλατνχ, αιιά ζην ηέινο ηεο εκέξαο  θαη ε 
θνηλσληθή ηεο επηηπρία, ζπλδέεηαη επζέσο κε 
ην λέν  ζεζκηθφ πιαίζην. Απηφ, θαζνξίδεη 
αλαιπηηθά ηελ επηκέξνπο εθαξκνγή ηεο, 
απνηειψληαο ην ζέκα ηεο εκέξαο γηα 
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηειε-εξγαδνκέλνπο, ηελ 
Πνιηηεία θαη ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο. Κη 
απηφ γηαηί λαη κελ ηα νθέιε ηεο ηειεξγαζίαο 
είλαη πνιιά, πιελ φκσο εμίζνπ ζεκαληηθνί θαη 
νη θίλδπλνη πνπ πξέπεη άκεζα λα ξπζκηζηνχλ. 
Σνπο θαηεγνξηνπνίεζε, ε Πξφεδξνο ηνπ 
Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 
ηεο Δξγαζίαο- EΛ.ΗΝ.Τ.Α. θ. Ρέλα Μπαξδάλε  
σο εμήο: Κίλδπλνη, ζρεηηδφκελνη κε αιιαγέο 
ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ην σξάξην θαη 

 
 
 
ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ αιιαγή 
ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζηηο ζπλήζεηεο, 
ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη απφ ηερληθήο 
πιεπξάο, ζηνλ εμνπιηζκφ, ζηελ έληνλε 
εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηελ 
επαγγειµαηηθή αλέιημε 
 
Αλ ζε απηά, πξνζηεζνχλ ε αλάγθε ηαρχηαηεο 
απφθηεζεο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, δηαξθνχο 
επηθνηλσλίαο, φπσο επίζεο παξαθνινχζεζεο 
ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 
ηφζν ζεκαληηθά ζέκαηα κφλνλ ζην πιαίζην 
εληαηηθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κπνξνχλ λα 
ιπζνχλ. Σo EΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ σο θνξέαο ησλ 
θνηλσληθψλ εηαίξσλ ΓΔΔ, ΔΒ, ΓΔΒΔΔ, 
ΔΔΔ, ΔΣΔ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 
ζηελ εξγαζία, πξνσζεί εληαηηθά ηνλ δηάινγν 
θαη κέζα απφ πιεξνθφξεζε, ζπκβνπιεπηηθή 
ππνζηήξημε-εθπαίδεπζε, ζηεξίδεη επηρεηξήζεηο 
θαη εξγαδφκελνπο ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε 
δεκηνπξγία αζθαινχο θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο

 
Δπί ηνπ… πηεζηεξίνπ: Θεηηθή είδεζε ε επηθείκελε ίδξπζε απηνηεινχο Σκήµαηνο Διέγρνπ 
Σειεξγαζίαο ζην ψµα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο  αξκφδηνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο θαη ησλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα & πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ 

https://oteacademy.gr/seminars/personal-and-group-development/
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   Προληπτικά μέτρα, έλεγχος, ορθά πρωτοκόλλα   

 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ε θα Υξηζηίλα 
Παπαληθνιάνπ, πξψελ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Τγείαο θαη 
Πξφεδξνο Γ ΔΦΔΣ Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηδα ηεο 
«SWISSAPPROVAL», ην εκβφιην ζέιεη αθφκα πνιιή δνπιεηά κέρξη 
λα ηεθκεξησζεί απφιπηα επηζηεκνληθά ην ζέκα ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε πηζαλφηεηα λα κελ 
βξεζεί, φπσο έρεη ζπκβεί θαη ζε πεξηπηψζεηο άιισλ ηψλ.  

 
Αλ κάιηζηα ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην εληαηηθφ ηξφπν ζηηο δηεζλείο αγνξέο ε εθηξνθή αγξίσλ δψσλ δελ 
απνθιείεηαη λα δνχκε θαη ζην κέιινλ λέεο κνξθέο ηψλ. Γηα ηελ πξνζηαζία πάλησο ηεο δεκφζηαο 
πγείαο, ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη, είλαη φηη αθνξνχλ κεγάιε νκάδα λνζεκάησλ 
πνπ κεηαδίδνληαη αεξνγελψο φπσο ιρ ε γξίπε, επνκέλσο ζα έρνπλ επηπηψζεηο θαη ζηελ πξφιεςε 
απηψλ. Πάλησο, ε επηδεκία ήξζε γηα λα κείλεη θαη ζίγνπξα φιν ηνλ ρεηκψλα κε πξννπηηθή αχμεζεο 
ηεο κεηαδνηηθφηεηαο. Παξακέλνληαο επνκέλσο ζε θηλνχκελε άκκν, κφλε ιχζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα, ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο, ε 
ηειεξγαζία- ηειεθπαίδεπζε αιιά θαη ε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ νξζψλ πξσηνθφιισλ απφ πιεπξάο 
επηρεηξήζεσλ. ε απηά πξέπεη λα δίλεηαη ζρνιαζηηθή ζεκαζία θαζψο ζπλδένληαη πιένλ μεθάζαξα κε 
ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηδηαίηεξα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη 
ζπλνιηθφηεξα φζσλ επηρεηξήζεσλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην επξχ θνηλφ.

Οι βασικοί πυλώνες υγείας και ασφάλειας για την επιχειρησιακή συνέχεια  

 
Ο ηνκέαο πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ κε ην ζεζκφ ηνπ Σερληθνχ- πκβνχινπ Αζθάιεηαο 
ηεο Δξγαζίαο θαη ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο, αλαδείρζεθε απηήλ ηελ πεξίνδν ζε έλαλ θξίζηκν θαη κε 
απμεκέλε επζχλε ηνκέα γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα ζηε δηαρείξηζε, φρη πιένλ εθηάθησλ, αιιά 
αθξαίσλ αλαγθψλ φπσο απηέο πνπ δεκηνχξγεζε ε παλδεκία. Οη βαζηθνί ππιψλεο πνπ ζα ζε θάζε 
πεξίπησζε πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιίζεη νη επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη 
κάιηζηα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ κεηαβάιιεηαη δηαξθψο φπσο ην ζεκεξηλφ είλαη ηέζζεξεηο.  
Σνπο ζπλφςηζε ν θ. Γηώξγνο Λακπξηλόο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ GEP σο 
εμήο: Ο πξψηνο, είλαη  ε νκαιή ξνή ησλ εξγαζηψλ κε ηελ εμαζθάιηζε πγηνχο θαη αζθαινχο 
πεξηβάιινληνο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα.  

 Ανάληψη και νομικών ευθυνών 

Ο δεχηεξνο, αθνξά  ζην θνκκάηη ηνπ ΖR θαη νπζηαζηηθά ζηελ 
έκπξαθηε επηβεβαίσζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηνλ εξγνδφηε φηη  δελ 
ηνλ έρεη ζε δεχηεξε κνίξα. Ο ηξίηνο, είλαη, ε ζσζηή επηθνηλσληαθή 
δηαρείξηζε θξνπζκάησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, κέζα απφ ηελ νπνία ε 
θήκε κίαο επηρείξεζεο κπνξεί αλάινγα λα ελδπλακσζεί ή λα 
απνδπλακσζεί αλ ππάξμεη ιαλζαζκέλε πξνζέγγηζε.  
 
ε κία πεξίνδν φπσο ε ζεκεξηλή, πνπ ηα θξνχζκαηα απμάλνληαη 
αηζζεηά θαη ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε 
ηελ αλάγθε ηρλειάηεζεο εξγαδφκελσλ, θάζε πεξίπησζε πηζαλνχ 
θξνχζκαηνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, 
κε εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 
(GDPR) θαη ηνπ  ηαηξηθνχ απνξξήηνπ κε πιήξε δηαθξηηηθφηεηα θαη 
ζεβαζκφ ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.  
Ο ηέηαξηνο, αθνξά ηε λνκηθή αληηκεηψπηζε απφ πιεπξάο 
επηρεηξήζεσλ πνπ σο απνηέιεζκα ηεο παλδεκίαο έρεη αλαβαζκηζηεί  
πιένλ απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ θαη κε αλάιεςε λνκηθψλ 
επζπλψλ. Καη  απηφλ ηνλ ηνκέα γίλνληαη ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο. 
 

«ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θάζε πεξίπησζε πηζαλνχ 
θξνχζκαηνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε εθαξκνγή ηνπ GDPR 
θαη ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ κε πιήξε δηαθξηηηθφηεηα» 
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Αντί επιλόγου:  ΒΙΩΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 

αλ θαηαθιείδα κηαο πινύζηαο ζε πξωηόηππν ελεκεξωηηθό πιηθό πξνζπάζεηαο θαη ζε κηα 

πεξίνδν όπνπ ν  Covid 19  «επηηίζεηαη» εθ λένπ, νη παξαθάηω πέληε επίθαηξεο δηαπηζηώζεηο: 

 Ζ ππέξβαζε ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ζα γίλεη  δπλαηή κφλν κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ ηφζν γηα λα ζηακαηήζεη ε εμάπισζε ηεο λφζνπ φζν θαη γηα λα 
εμαζθαιηζηεί έλα αζθαιέο θαη πγηέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

 Οη αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ήδε ήηαλ ήδε ζε εμέιημε ιφγσ ηεο 4
εο

 
Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο επηηαρχλνληαη ξαγδαία θαη ζα πξέπεη άκεζα λα κειεηεζνχλ 
απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο, λα ζπδεηεζνχλ απφ ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο θαη λα 
ξπζκηζηνχλ απφ ηελ Πνιηηεία.  

 Ζ Τγεία θαη ε Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία ελίζρπζαλ  ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο ζηνλ 
Κνηλσληθφ Γηάινγν, κία ηάζε πνπ ζα παξακείλεη.  

 Πάλσ απ΄ φια φκσο, ε πγεηνλνκηθή  θξίζε, πνπ κεηαηξάπεθε θαη ζε δηεζλή νηθνλνκηθή 
θξίζε ππνδεηθλχεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά φηη ν κφλνο δξφκνο εηδηθά γηα ηελ 
Διιάδα είλαη, αμηνπνηψληαο ηνπο  επξσπατθνχο πφξνπο, λα πεξάζεη νξηζηηθά ζην 
κνληέιν ηεο βηψζηκεο  αλάπηπμεο, κε ελίζρπζε ηωλ «πξάζηλωλ» επελδύζεωλ, αιιά 
θαη ηεο ειιεληθήο παξαγωγήο, θάηη ζην νπνίν επέκεηλαλ ηδηαίηεξα νη δεκνζηνγξάθνη- 
ζπληνληζηέο ησλ ζπδεηήζεσλ δεκνζηνγξάθνη θ. Αξγύξεο Γεκεξηδήο, Γηεπζπληήο ηνπ 
ελεκεξσηηθνχ site www ecopress.gr  θαη  Αληα εϊκαλίδε.  

 
 

 

 

 

Με θερμές ευχαριστίες σε 

όλους τους υποστηρικτές  και 

συνεργαζόμενους  φορείς: 

ηνπο ππνζηεξηθηέο θαη ζηνπο πνιχ 
ζεκαληηθνχο θνξείο ηεο Πνιηηείαο 
θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ 
ζπλέβαιαλ ζε απηήλ ηελ ρξήζηκε 
πξσηνβνπιία θαη καο εμήγεζαλ 
πψο βιέπνπλ ηελ επφκελε κέξα  
έλα κεγάιν επραξηζηψ! 

 

 

 

www.ecopress.gr  www.a-energy.gr  

 
Σ: 210 6912183 | 210 6912505 e-mail: office.aenergy@gmail.com    
Σαρ. Γηεπζπλζε: Γεσξγίνπ Μπάθνπ 57, 11524, Ν. Φηινζέε, Αζήλα.  

http://www.ecopress.gr/
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