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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Σε δοκιμαστική λειτουργία από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 
και σε πλήρη λειτουργία από το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 
τίθεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες», για την 
ηλεκτρονική έκδοση των οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με 
η υπουργική απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθά-
κη (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983). Η απόφαση του ΥΠΕΝ 
δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ 3136, Τεύχος Β 31 Ιουλίου 2018)), με τίτλο:  Διαδικασίες 
ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών 
πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 
του ν.4495/2017. Με την απόφαση του ΥΠΕΝ, καθορίζονται: α) 
η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των 
πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28 του 
ν. 4495/2017 (όπως οικο¬δομικών αδειών, εγκρίσεων μικρής 
κλίμακας, εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών κ.λπ), καθώς και οι 
τεχνικές προδια¬γραφές των ηλεκτρονικών αρχείων που τα 
συνοδεύουν  β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές 
υπη¬ρεσίες που παρέχονται προς τις δημόσιες αρχές για την 
έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικο-
δομικών εργασιών (οικοδομικών αδειών), κατά τις διατάξεις 
του ν.4495/2017,  γ) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται 
στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους, δ) οι όροι πρόσβασης 
και διάθεσης στα παραπάνω στοιχεία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
και πληροφοριακό σύστημα, ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
ηλεκτρονική εξυ¬πηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μη-
χανικών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας, στ) κάθε 
άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαι-τούνται για τον 

εντοπισμό της θέσης του ακινήτου. ζ) Το τέλος ανταπόδοσης για 
κάθε ηλεκτρονική υπο¬βολή για την έκδοση των διοικητικών 
πράξεων αδειοδότησης.
Από τις 15 Οκτωβρίου 2018 όλες οι άδειες θα εκδίδονται υπο-
χρεωτικά ηλεκτρονικά. Παράλληλα το διάστημα μέχρι την  15η  
Οκτωβρίου , ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του πλη-
ροφοριακού συστήματος «e-Άδειες», ορίζεται ως μεταβατικό 
διάστημα κατά το οποίο σύμφωνα με την απόφραση του ΥΠΕΝ 
οι αιτήσεις, θα  συνεχίσουν να  υποβάλλονται σε έντυπη μορφή 
και θα διεκπεραιώνονται με τις ισχύουσες διαδικασίες κατά τον 
χρόνο υποβολής τους.
-Το νέο σύστημα, που θα είναι προσβάσιμο μέσω της ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης  e-adeies.ypen.gr. θα επιτρέπει την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και χορήγησης 
οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων των εργασιών δόμησης. 
Πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης του 
πληροφοριακού συστήματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος, σημειώνεται σε σχετικό ρεπορτάζ στο capital.gr. Στο ίδιο 
δημοσίευμα μεταξύ άλλων τονίζεται ότι όπως αναφέρουν ειδι-
κοί, με το νέο σύστημα θα διασφαλιστεί η διαφάνεια στους ελέγ-
χους και θα εξαλειφθεί κάθε «ευκαιρία» για αθέμιτη συναλλαγή 
μεταξύ πολιτών, μηχανικών και υπηρεσιακών παραγόντων, 
δεδομένου ότι δεν απαιτείται η επίσκεψη του συναλλασσόμενου 
στις υπηρεσίες δόμησης. Ακόμη θα επιτευχθεί η μείωση της 
γραφειοκρατίας, ενώ θα απελευθερωθούν πόροι και ανθρώπι-
νο δυναμικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες. 
Η απόφαση του ΥΠΕΝ στις σελ 17 έως 21.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπο-
γράφων Μηχανικών με ανακοίνωση του παρουσίαζει άρθρο 
του προέδρου του ΠΣΔΤΑΜ Μιχάλη Καλογιαννάκη, με τίτλο 
Από τον «στρατηγό» άνεμο, στην «αναρχική» δόμηση… 
που δημοσιεύτηκε στον «Ελεύθερο Τύπο». Στην εισαγωγή του 
άρθρου ο Μ. Καλογιαννάκης σημειώνει ότι: «Ως εκπρόσωπος 
επαγγελματιών και επιστημόνων που δραστηροποιούνται 
στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος (δάσος, παραλία, κλπ) και γενι-
κότερα την διαχείριση γης, οφείλω να εκφραστώ για όλα όσα 

γράφονται και ακούγονται για τους λόγους που οδήγησαν στην 
εθνική τραγωδία. Η απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται 
παρακάτω δόθηκε μόνο μετά από αυτοψία που διενήργησα ο 
ίδιος στην περιοχή, άλλα και έχοντας τη σχετική γνώση. Δυστυ-
χώς, τις τελευταίες μέρες ακούμε από περισσότερο ή λιγότερο 
μη σχετικούς να τοποθετούνται σε ζητήματα που δεν έγκεινται 
στο αντικείμενο τους• γεωλόγος να εμφανίζεται ως ειδικός για 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εναέρια αποτύπωση μιας 
περιοχής». 
Αναλυτικά στις σελ 11 έως 14



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

«ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ βΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο πλαί-
σιο του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς, θα πραγματοποιήσει σειρά 
ποικίλων εκδηλώσεων και ειδικότερα: 
• 17 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου:  Εικαστική έκθεση 
«GREEK BODY OVERLAYS» του Gerald Pryor, Αμερι-
κανού καλλιτέχνη και καθηγητή φωτογραφίας. 
• Έκθεση χαρακτικής & έργων γλυπτικής: 12 Σεπτεμ-
βρίου-24 Οκτωβρίου 2018, με τη συμμετοχή 43 Ελ-
λήνων και διεθνών καλλιτεχνών. 
• Διεθνές Συμπόσιο: Το ειδώλιο στον βορειοελλαδικό 
χώρο από την προϊστορία ως τους ρωμαϊκούς χρό-
νους 11-13 Οκτωβρίου 2018. Το Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της περιοδικής του 
έκθεσης «ΕΙΔΩΛΙΟ. Ένας μικρόκοσμος από πηλό» 
διοργανώνει διεθνές επιστημονικό συμπόσιο και 
πειραματικό εργαστήριο με θέμα τα πήλινα ειδώλια. 
• Αντιγράφοντας το παρελθόν. Ιστορίες αντιγραφής, 
Νοέμβριος 2018-Νοέμβριος 2019.  Θέμα της έκθεσης 
αποτελούν οι ποικίλες όψεις του φαινομένου της 
αντιγραφής της αρχαίας ελληνικής τέχνης στο πλαί-
σιο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, από την έμπνευ-
ση, τη δημιουργική επίδραση, την πιστή μίμηση, την 
πολλαπλή αναπαραγωγή για ποικίλους λόγους, ακό-
μη και την αρνητική όψη του φαινομένου, δηλαδή 
την παραγωγή κίβδηλων για εξαπάτηση. 
Πληροφορίες: Τηλ. 2313 310201, amth@culture.gr, 
www.amth.gr

Το 2o πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο με διεθνή συμ-
μετοχή και τίτλο: «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά 
Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και 
Οικονομία», θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία, από τις 28 ως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Συνδιοργανώνεται από το Ελλη-
νικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Διά Βίου 
Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας και το Δήμο Λαμιέων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Α. Ε. 
του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμ-
βρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας και οι εργασίες θα 
συνεχιστούν στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Παν/μίου 
Θεσσαλίας (Λαμία, Παπασιοπούλου 2-4). Σκοπός του συ-
νεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνών που αφορούν 
οικονομικές διαστάσεις των πεδίων της Εκπαίδευσης, της 
Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών, 
της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την Οικονομία.
Θεματολογία: 
- Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Εκπαίδευση, 
τη Διά Βίου Μάθηση, την Έρευνα, τις Νέες Τεχνολογίες και 
την Καινοτομία
- Οικονομική Αξιολόγηση μέτρων Δημόσιας Πολιτικής στην 
Εκπαίδευση, τη Διά Βίου Μάθηση, την Έρευνα, τις Νέες Τε-
χνολογίες και την Καινοτομία
- Κόστος, Δαπάνες, Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης, της 
Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών 
και της Καινοτομίας
- Οφέλη (Αγοραία και μη Αγοραία), Εξωτερικότητες, Διαχυ-

τικά Αποτελέσματα
- Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα και Παραγωγικότη-
τα των Μονάδων Εκπαίδευσης, Διά Βίου  Μάθησης, Έρευ-
νας και Καινοτομίας
- Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογί-
ες, Καινοτομία και Αγορά Εργασίας
- Εκπαίδευση,  Δια  Βίου  Μάθηση,  Έρευνα, Νέες  Τεχνο-
λογίες, Καινοτομία  και  Παραγωγικότητα,  Οικονομική 
Μεγέθυνση 
- Ανάπτυξη και Διανομή Εισοδήματος
- Διαρροή Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Υπέρ-Εκπαίδευση, 
Υπό-Εκπαίδευση
- Συγκριτικές Αξιολογήσεις της Ελλάδας με Χώρες της Ευ-
ρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α.
- Στρατηγικές  και  Πολιτικές για  την  προώθηση  της  ποιό-
τητας  της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, της Έρευ-
νας, των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτομίας
- Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Εκπαίδευσης, Διά 
Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας
- Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  στα  Συστήματα  Εκπαίδευ-
σης,  Διά Βίου Μάθησης,  Έρευνας  και Καινοτομίας
- Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση
- Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις 
Επιστήμες και τα συστήματα της Υγείας
- Αρχιτεκτονική  των  συστημάτων  Εκπαίδευσης,  Δια  Βίου  
Μάθησης,  Έρευνας,  Καινοτομίας  στην Ελλάδα 
- Εκπαίδευση,  Διά Βίου  Μάθηση,  Έρευνα  και  Καινοτομία  
στον  Ευρωπαϊκό  Χώρο.  Στρατηγικές-Πολιτικές.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

21 - 23 Σεπτεμβρίου 
2018

5o Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς
ΑΘΗΝΑ

Οργανισμός HERITΛGE (Heritage 
Management Organization), με τη 
συνεργασία πολλών φορέων

10 - 13 Οκτωβρίου 
2018

1ο Διεθνές συνέδριο: “Transdisciplinary 
multispectral modeling and cooperation 
for the preservation of cultural heritage 
(TMM_CH)” 
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με 
άλλους φορείς

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ-
ΠΑϊΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, και ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενεργο-
ποίησαν την Πρόσκληση ΙV του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», 
συνολικού ποσού χρηματοδότησης ύψους 200.000.000 ευρώ για 
τον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτι-
κής οδοποιίας». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:
 • Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλει μία Πράξη με ανώτατο ποσό 
χρηματοδότησης, από το Πρόγραμμα, 700.000 ευρώ.
• Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων είναι η 17η Σε-
πτεμβρίου και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2018
• Η ένταξη των προτάσεων γίνεται με άμεση αξιολόγηση
 Η συγκεκριμένη Πρόσκληση έρχεται να απαντήσει στην πάγια 
ανάγκη βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας με προτεραιότητα στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς 
των προϊόντων, η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των 
γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικό-
τερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
 Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» εκτός από την 
αγροτική οδοποιία έχουν ενεργοποιηθεί και οι προσκλήσεις για 
έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ. 
Οι τέσσερις αυτές Προσκλήσεις θέτουν στη διάθεση των Δήμων 
χρηματοδοτήσεις ύψους 625.000.000 ευρώ. Σε συνδυασμό με τα 
180.000.000 ευρώ των τριών Προσκλήσεων του «ΦιλόΔημος ΙΙ» 
για προμήθεια μηχανημάτων έργου, αναβάθμιση Παιδικών Χα-
ρών και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων τους, 
οι συνολικές διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις στους Δήμους ανέρχο-
νται σε 795.000.000 ευρώ για το 2018.

 Το παραπάνω ποσό ήδη υπερβαίνει τις αρχικές προβλέψεις για 
τους διαθέσιμους πόρους το 2018 κατά 55.000.000 ευρώ, ενώ η 
διαδικασία επεξεργασίας και ενεργοποίησης νέων Προκλήσεων 
για το 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη.
 Τα Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», είναι αποτέλεσμα της 
συνεργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», το οποίο υλοποιείται 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπει τη δανειοδότηση των 
ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματο-
δότηση των έργων. Τα δάνεια εξοφλούνται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να επιβαρύνουν τους δήμους.

Τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων 
και τη συμπαράστασή τους προς τους συνανθρώπους που 
επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στην ανατολική 
Αττική εκφράζουν οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της εταιρείας 
Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ ΑΕ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παράλληλα, 

ο ΤΙΤΑΝ θα συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια στήριξης 
των κατοίκων στις πληγείσες περιοχές με δωρεά 2.500 τόνων 
τσιμέντου, προκειμένου, σε συνεργασία με την πολιτεία, να 
αντιμετωπιστούν άμεσες ανάγκες ανοικοδόμησης και επισκευ-
ής υποδομών κοινωφελούς σκοπού. Επιπλέον, η εταιρεία θα 

προσφέρει από τα φυτώριά της όσα δενδρύλλια χρειαστούν για 
την αναδάσωση των περιοχών, με βάση μελέτες, τον σχεδιασμό 
των αρμόδιων φορέων και τις ανάγκες που θα προσδιοριστούν.

Το φετινό βραβείο μαθηματικών Rolf Nevanlinna απονέμεται 
στον 37χρονο Έλληνα καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης των Υπολογιστών του ΜΙΤ, Κωνστα-
ντίνο Δασκαλάκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  ανακοίνωση 
έγινε στη διάρκεια του συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Μαθη-
ματικών στο Ρίο της Βραζιλίας. Το βραβείο, που δημιουργήθηκε 

το 1981 προς τιμή του Φινλανδού μαθηματικού Ρολφ Νεβανλί-
να και συνοδεύεται από το ποσό των 10.000 ευρώ, απονέμεται 
κάθε τέσσερα χρόνια σε επιστήμονα έως 40 ετών, ο οποίος έχει 
σημαντική συμβολή στα μαθηματικά της επιστήμης των υπολο-
γιστών.  Ο Δασκαλάκης είναι απόφοιτος του ΕΜΠ και πήρε το 
διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρ-

κλεϊ. Το βραβείο Νεβανλίνα είναι η κορυφαία διεθνής διάκρισή 
του μέχρι σήμερα και του ανοίγει το δρόμο για να συμμετάσχει 
πλέον στο «Φόρουμ της Χαϊδελβέργης», όπου κάθε χρόνο παίρ-
νουν μέρος οι κάτοχοι των κορυφαίων μαθηματικών βραβείων 
(Fields, Abel, Turing και Nevanlinna).

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 31,8 εκατ. ευρώ έχει σχεδιάσει, 
υλοποίησε και υλοποιεί στην ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας 
στο νομό Τρικάλων η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για έργα 
υποδομών, αντιπλημμυρικά, αθλητικά, πρόνοιας, αγροτικής 
οδοποιίας, συντήρησης δρόμων και νερού, παρεμβάσεις ανα-
γκαίες για την περιοχή. Μάλιστα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και 
πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Κώστας Αγοραστός 
επισκέφθηκε πρόσφατα την περιοχή, τονίζοντας πως πρόκειται 

για έργα ουσίας, έργα ανθρώπινα, έργα υποδομών. Έργα τα 
οποία, πρόσθεσε, απαντούν σε μεγάλα και μικρά καθημερινά 
προβλήματα των συνανθρώπων μας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
παράλληλα, τόνισε ο κ. Αγοραστός, σχεδιάσαμε και προωθούμε 
τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης στον Πηνειό ποταμό καθώς 
και την επέκταση της γέφυρας Αχλαδοχώριου - Διάσελου, κ.ά. «Σε 
μια δύσκολη περίοδο παλεύουμε για να λύσουμε μεγάλα και μικρά 
προβλήματα που ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα στην καθη-

μερινότητα του πολίτη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όλα τα έργα 
είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και συνέργιας» κατέληξε.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Φαρκαδόνας Θανάσης Μεριβά-
κης, μιλώντας για τις παρεμβάσεις, αναφέρθηκε στην ύδρευση της 
Φαρκαδόνας και τη μεταφορά νερού στο Διάσελο, για τα αρδευ-
τικά και αντιπλημμυρικά έργα, τον κόμβο της Φαρκαδόνας, τη 
γέφυρα του Διασέλου, κ.ά.

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή έργων υποδομών στο 
εμπορικό λιμάνι της Πάτρας. Ειδικότερα, με απόφαση του 
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, και 
μετά από τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες, ανα-
τέθηκε σε γραφείο μελετών  η «υποβοήθηση της διεύθυνσης 
Λιμενικών Υποδομών στην επικαιροποίηση της οικονομοτε-
χνικής μελέτης και στην προετοιμασία του φακέλου μεγάλου 
έργου και του φακέλου κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο της 

κατασκευής των έργων υποδομών του εμπορικού τμήματος 
του λιμένα Πατρών». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  εκπόνηση 
της οικονομοτεχνικής μελέτης για τα μεγάλα έργα, αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση του έρ-
γου από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, με άλλη 
απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρή-
στου Σπίρτζη, και μετά από τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές 
διαδικασίες, ανατέθηκε σε γραφείο μελετών  η «υποβοήθηση 

της διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών στην αναγκαία επικαι-
ροποίηση των τεχνικών μελετών και στην ανασύνταξη των 
τευχών δημοπράτησης, στο πλαίσιο της κατασκευής των 
έργων υποδομών του εμπορικού τμήματος του λιμένα Πα-
τρών». Η εκπόνηση μελέτης των ανωτέρω, αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση για τη δημοπράτηση του προβλεπόμενου 
έργου στον εμπορικό λιμένα Πατρών, εκτιμώμενου προϋπο-
λογισμού 130.000.000 ευρώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»: 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ : ΔΩΡΕΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ βΡΑβΕΙΟ ROLF NEVANLINNA

ΕΡΓΑ 31,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
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«Επιβεβλημένη πολιτική απόφαση» χαρακτήρισε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, την τροπο-
λογία, που εισάγει επείγουσες ρυθμίσεις για την κατεδάφιση 
αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις, η 
οποία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. ¨όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Realfm», ανέφερε πως είναι πολύ θετικό ότι η τροπολογία 
έτυχε ευρείας συναίνεσης στη Βουλή, καθώς όλα τα κόμματα 
ψήφισαν την πολιτική προς αυτήν την κατεύθυνση, «πλην 
ΚΚΕ και Χρυσής Αυγής για άλλους λόγους το κάθε κόμμα», 
και ως εκ τούτου «είναι μία πολιτική απόφαση επιβεβλημέ-
νη». «Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε βήμα πίσω. Θα 
προχωρήσουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μία από 
τις κακοδαιμονίες της ελληνικής κοινωνίας η οποία, πλέον, 
έχει περιοριστεί καθώς οι εννέα στους δέκα Έλληνες χτίζουν 
νόμιμα» πρόσθεσε.
Ο κ. Σταθάκης επανέλαβε ότι σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνει 

«προτεραιοποίηση» των αυθαιρέτων που θα κατεδαφιστούν 
με αντικειμενικά κριτήρια και άμεσα θα ανακοινωθεί η λίστα 
των πρώτων 100 αυθαιρέτων προς κατεδάφιση στην Αττική.
Ο υπουργός μίλησε και για τις μεταρρυθμίσεις, στις οποίες έχει 
ήδη προχωρήσει η κυβέρνηση στη χωροταξία, σημειώνοντας 
ότι με νόμο για το δομημένο περιβάλλον και τις χρήσεις γης, 
«οριστικά και αμετάκλητα δεν πρόκειται να αναγνωριστούν 
αυθαίρετα σε δάση και αιγιαλούς».
Επίσης, τόνισε ότι οι κατεδαφίσεις στην περιοχή του Σχινιά 
ήταν μία μεγάλη παρέμβαση που ξεκίνησε η κυβέρνηση γι’ 
αυτές τις πολύ ευαίσθητες οικολογικά περιοχές και επανέλαβε 
ότι με τη χθεσινή τροπολογία, οι διαδικασίες παρεμβάσεων 
επιταχύνονται για τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί αναδασω-
τέες λόγω πυρκαγιάς, ετοιμόρροπα κτίρια, αυθαίρετες περι-
φράξεις που βρίσκονται σε απόσταση 500μ από τον αιγιαλό 
και σε ρέματα.
«Η αποκεντρωμένη διοίκηση έφθανε στο σημείο μίας τελεσί-

δικης απόφασης για κτίσματα εξόφθαλμα αυθαίρετα σε δάσος 
ή παραλία σε 15 χρόνια. Αυτήν τη διαδικασία αλλάξαμε με τον 
νόμο για το δομημένο περιβάλλον. Μεταβατικά και μέχρι την 
πλήρη ενεργοποίηση του νέου θεσμού των Παρατηρητηρίων 
Δόμησης, το ΥΠΕΝ μπορεί να προχωρά στην έκδοση πράξης 
κατεδάφισης, χωρίς να αφαιρείται η αρμοδιότητα από την 
αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι δυνατότητές της ενισχύονται, 
για παράδειγμα αποκτά το δικαίωμα για απευθείας ανάθεση 
μέχρι το πόσο των 135.000 και περιορίζουν πολύ τον χρόνο 
που χρειάζεται για να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις. Αυτό 
που έπαιρνε διαδικασία έξι μηνών, σήμερα μπορεί να γίνει σε 
τρεις εβδομάδες» επισήμανε ο κ. Σταθάκης.
Ερωτηθείς για την κατεδάφιση παράνομης περίφραξης στην 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ο υπουργός απάντησε: «Η τροπο-
λογία υπενθυμίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι ισχύει ο νόμος 
Τρίτση, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύονται μαντρότοιχοι 
σε απόσταση 500μ από την παραλία».

«Σήμερα υπάρχουν 1.639 αμετάκλητες αποφάσεις κατεδάφι-
σης, που έχουν κριθεί σε ανώτατο δικαστικό βαθμό, που θα 
μπορούσαν να έχουν εκτελεστεί εδώ και τρεισήμισι χρόνια 
και δεν εκτελούνται με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης» 
δήλωσε ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΝΔ 
και βουλευτής Τρικάλων, Κωνσταντίνος Σκρέκας, στον ραδι-
οφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου 
Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», σχολιάζοντας τις κυβερ-
νητικές πρωτοβουλίες για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων.
   «Υπάρχει μία προσπάθεια από την κυβέρνηση αποποίησης 
ή μερικής αποποίησης των ευθυνών, ενοχοποιώντας πολεο-
δομικές παραβάσεις, που έχουν συμβεί σε παρελθόντα χρόνο, 
όταν δεν κυβερνούσε ο κ. Τσίπρας και άρα δε φέρει την ευθύ-
νη, ενώ η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική» είπε ο 
κ. Σκρέκας, διευκρινίζοντας πως «υπάρχουν δύο αποφάσεις, η 
μία με ημερομηνία 17/2/2015, δηλαδή μόλις ανέλαβε τη δια-
κυβέρνηση της χώρας η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ, με θέμα αναβολή εντολής κατεδάφισης για αυθαίρετο 
κτίσμα, στην περιοχή Περιβολάκια Ραφήνας, που υπογρά-
φεται από τον πρώτο υπουργό Εσωτερικών της σημερινής 
κυβέρνησης και στη συνέχεια υπάρχει και άλλη απόφαση, του 
επόμενου υπουργού Εσωτερικών, της σημερινής κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στις 19/10/2015, όπου ζητάει την αναβολή 
συνολικά όλου του προγράμματος κατεδαφίσεων αυθαίρε-

των κατασκευών σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, όπως 
γράφει ο τίτλος της απόφασης, στη δημοτική ενότητα Σπάτων 
Αρτέμιδος». «Το σκεπτικό είναι να μη γίνουν οι κατεδαφίσεις, 
ο λόγος είναι πάντα προσχηματικός, αναβολή για κάποιον 
λόγο» σημείωσε ο τομεάρχης της ΝΔ, υπογραμμίζοντας πως 
πρόκειται για αναβολή εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων.
   «Εδώ», συνέχισε ο κ. Σκρέκας, «φυσικά και έχουν γίνει λάθη 
διαχρονικά στη χώρα μας, φυσικά και πρέπει να σταματήσει 
η αναρχία και η ασυδοσία στη δόμηση και σίγουρα έχουν 
ληφθεί και διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες από όλες τις 
κυβερνήσεις διαχρονικά, αλλά δεν μπορεί σήμερα μπροστά 
σε αυτή τη φρικιαστική τραγωδία να ανοίγει μία κουβέντα για 
τον τρόπο που πολεοδομήθηκε και που χτίστηκε η Ελλάδα, 
όταν το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Μάτι είναι 
εντελώς διαφορετικό και όταν το θέμα που αφορά πραγματικά 
τον τρόπο που χτίστηκε η Ελλάδα και που θα χτιστεί από εδώ 
και πέρα, είναι ένα θέμα υπερκομματικό και το οποίο απαιτεί 
τη συνεννόηση και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να χρησιμο-
ποιηθεί ως εργαλείο αποπροσανατολισμού του ελληνικού 
λαού».
   Σε ό,τι αφορά την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία 
στο Μάτι επισήμανε: «Έχει αναλάβει πια η δικαστική εξουσία 
να διερευνήσει την υπόθεση και πιστεύω και είμαι σίγουρος 
ότι θα το κάνει και γρήγορα και δίκαια και αποδώσει άμεσα 

ευθύνες».
   Σχετικά με την τροπολογία με τις «επείγουσες ρυθμίσεις για 
κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασι-
κές εκτάσεις και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας», την οποία υπερψήφισε και η 
ΝΔ, ο κ. Σκρέκας εξήγησε: «Κουβέντα για την άναρχη δόμηση 
πρέπει να γίνει και να γίνει όχι με την κατάθεση μιας τροπολο-
γίας, η οποία έχει προσωρινό χαρακτήρα και είναι προσωρινά 
μέτρα, όπως ο υπουργός ο ίδιος είπε στη συνέντευξη Τύπου 
κι όπως έτσι αποδεικνύεται και από την τροπολογία. Μιλάμε 
για έναν προσωρινό μηχανισμό υποτίθεται επιτάχυνσης των 
κατεδαφίσεων των αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευ-
ών, όταν σήμερα στην Αττική υπάρχουν 1.639 αμετάκλητες 
αποφάσεις, που θα μπορούσαν να εκτελεστούν αύριο, άρα 
καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε μόνο για λόγους 
εντυπωσιασμού και παραπλάνησης και θα πρέπει αυτό το 
πράγμα να σταματήσει. Η τραγωδία ξεπερνάει τα κόμματα, εί-
ναι πάνω από τα κόμματα, αλλά όχι πάνω από τους πολιτικούς 
και μάλιστα εκείνους τους πολιτικούς που κάθε φορά φέρουν 
την ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας. Όποιος πολιτικός δεν 
μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες να κάνει καλό στον τόπο μας, 
τότε ας πάει σπίτι του. Ο πρωθυπουργός θα αποδείξει και θα 
πρέπει να αποδείξει τι εννοεί όταν λέει ότι αναλαμβάνει τις πο-
λιτικές ευθύνες για αυτό το οποίο δυστυχώς έγινε στο Μάτι».

«ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ βΗΜΑ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

«ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑβΟΛΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΡΑΦΗΝΑ-ΣΠΑΤΑ», ΔΗΛΩΣΕ  Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΔ
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Τουλάχιστον δύο αυθαίρετες κατασκευές, σε όλη τη γραμμή του 
αιγιαλού της περιοχής που επλήγη από τη φονική πυρκαγιά, 
εντόπισαν κατά την αυτοψία τους οι επιθεωρητές δόμησης του 
ΥΠΕΝ, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για τρίτη, παλαιότερη. 
Πρόκειται για κατασκευές που δεν έχουν καμία οικοδομική 
άδεια και δεν έχουν κανένα φάκελο τακτοποίησης, συνεπώς 
πρόκειται για αυθαίρετα κτίσματα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ 
επιπλέον, προκύπτει ζήτημα και στο καθεστώς ιδιοκτησίας των 
συγκεκριμένων κτισμάτων, και της έκτασης όπου βρήκαν τον 
θάνατο οι 26 συμπολίτες μας, εφόσον - πάλι από τους επιθεω-
ρητές δόμησης - προκύπτει ότι πρόκειται για δημόσια, διακατε-
χόμενη δασική έκταση, ενώ σύμφωνα με το χωροταξικό σχέδιο, 
δηλαδή τις χρήσεις γης που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 
του 2003, βρίσκεται σε ζώνη εξυπηρέτησης λουομένων, στην 
οποία δεν επιτρέπεται ούτε εκεί, ούτε στα γειτονικά τεμάχια, 
πρώτη ή δεύτερη κατοικία.
Τα παραπάνω σημείωσε μιλώντας στον ραδιοσταθμό «News 
2/47» ο αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος.
«Θέλουμε να ενημερωθούμε και για τα έγγραφα της εκδίκασης 
που έχει προηγηθεί, και τα οποία αποκαλύπτουν ότι το Δημόσιο 
έχει δικαιωθεί ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τον δασικό 
χαρακτήρα της περιοχής» είπε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας ότι 
το ΥΠΕΝ θα διερευνήσει την ημερομηνία της δικάσιμης ημέρας, 
κάτι που - όπως σημείωσε - έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προκει-
μένου να διαπιστωθεί εάν και πόσο καθυστερούν τα αρμόδια 
δικαστήρια να επιλύσουν αυθαιρέτων και ιδιοκτησίας του Δη-
μοσίου.
Σύμφωνα με τον αν. υπουργό, άλλο σημαντικό ζήτημα που έχει 
προκύψει, είναι ότι στην περιοχή, και συγκεκριμένα στο «φρύδι» 

αυτού του γκρεμού έχει οριστεί η ζώνη του αιγιαλού, και εντός 
αυτής της έκτασης στα 8 μέτρα, έχει οριστεί το όριο παραλίας. 
Η υπάρχουσα περιτοίχιση, πέραν του ότι καταπατά τον αιγιαλό 
στα όριά του και όλη τη ζώνη παραλίας, παραβιάζει το άρθρο 
23 του νόμου 1337, γνωστού ως νόμου Τρίτση, ο οποίος απα-
γορεύει τις περιφράξεις και την περιτοίχιση σε απόσταση 500 
μέτρων από την γραμμή και την οριοθέτηση του αιγιαλού και 
της παραλίας.
Ο κ. Φάμελλος είπε ότι έχουν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
δόμησης των δύο εμπλεκόμενων δήμων της περιοχής, να προ-
σκομίσουν όλες τις αυτοψίες και τα πρωτόκολλα που αφορούν 
παραβιάσεις του άρθρου 23 του ν. 1337, ενημερώνοντας το 
ΥΠΕΝ για όλους τους φακέλους που αφορούν σε παράνομους 
τοίχους, μάντρες και περιφράξεις που υπάρχουν στην συγκεκρι-
μένη περιοχή.
«Εμείς με τη σειρά μας θα δώσουμε τους φακέλους αυτούς στη 
Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης ολοκληρώνοντας 
την πολεοδομική και περιβαλλοντική μας έρευνα, διότι το ΥΠΕΝ 
δεν έχει αρμοδιότητα ως προς την άσκηση καθηκόντων, αλλά 
έχει ως προς τη διαπίστωση παραβάσεων, παρατυπιών ή πα-
ρανομιών και μη εφαρμογής της νομοθεσίας» συμπλήρωσε.
Αναφερόμενος στα πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων που 
δεν έχουν εκτελεσθεί, σημείωσε: «Στον δήμο Μαραθώνα έχου-
με βρει έξι πρωτόκολλα του 1998 τα οποία δεν είχαν εκτελεστεί 
το 2014, ενώ στην Νέα Μάκρη βρήκαμε τέσσερα πρωτόκολλα 
του 1996. Σας τα λέω αυτά ενδεικτικά, για να έχουμε μια εικόνα 
του τι γινόταν στο παρελθόν».
Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ, Κώστα 
Σκρέκα, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν έχει προχω-

ρήσει την τελευταία τριετία σε κατεδαφίσεις, ο αν. υπουργός 
ανέφερε: «Εχθές, ψηφίσαμε στη Βουλή επίσπευση των κατε-
δαφίσεων και μεταφορά της ευθύνης στον υπουργό, ώστε 
να κρίνεται για το έργο του. Παραπέμπω όποιον ακροατή σας 
ενδιαφέρεται, στη φωτογραφική διάταξη-τροπολογία του άρ-
θρου 63 του ν. 4028 που εισήγαγε η ΝΔ το 2014, επί υπουργίας 
κ. Σκρέκα, η οποία ψηφίστηκε από την τότε συγκυβέρνηση και 
προέβλεπε την μη κατεδάφιση των αυθαίρετων ταβερνών στον 
Σχινιά. Νομίζω ότι είναι σαφές ποιος νομοθετεί για να γίνουν οι 
κατεδαφίσεις, και ποιος νομοθετούσε για να μην γίνουν». 
«Μπορεί κάποιοι να δυσανασχετούν διότι δεν θα μπορούν 
πλέον να τακτοποιούνται οι ημέτεροι» συνέχισε ο κ. Φάμελ-
λος. «Υπάρχουν φωνές από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας 
που δεν θέλουν να κηρυχθούν αναδασωτέες οι περιοχές που 
κάηκαν, δεν θέλουν δηλαδή να εφαρμοστεί η συνταγματική 
πρόβλεψη. Εχθές στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
της ΝΔ δήλωσε αρχικά ότι το κόμμα του θα δηλώσει «παρών» 
στην τροπολογία που καταθέσαμε. Όταν κατάλαβαν το μεγάλο 
πολιτικό κόστος ψήφισαν τελικά υπέρ. Αναγκαστήκαμε να τον 
διακόψουμε και να του επισημάνουμε ότι κάνει λάθος. Εμείς 
δεν πρέπει να μπλέξουμε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, εφόσον 
πλέον όλοι συμφωνούν σε κάτι που δεν είχαν νομοθετήσει και 
το νομοθετούμε εμείς. Τους ευχαριστούμε πολύ που συντάσσο-
νται με τη γραμμή μας». Και, μεταξύ άλλων, κατέληξε: «Σε δύο 
μήνες θα μας αξιολογήσετε για το ποιες προτεραιότητες μπήκαν, 
ποια αυθαίρετα κατεδαφίστηκαν και τι έχουμε κάνει σε αυτό το 
θέμα. Όλη η κοινωνία συμφωνεί να βάλουμε φρένο στην αυ-
θαιρεσία».  

Ένα συνολικό ποσόν αποζημιώσεων περί τα 6,5 εκατ. ευρώ 
αναμένει η Interamerican από τις πρόσφατες καταστροφές στην 
ανατολική Αττική. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ανακοίνωσή 
της, η εταιρεία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι κάνοντας πράξη την 
ευθύνη, έκλεισε ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών της μέσα 
στο πρώτο τετραήμερο (24 έως 27 Ιουλίου). Ειδικότερα, επέ-
δωσε άμεσα, μέσα σε 48 ώρες από το καταστροφικό γεγονός, 
την πρώτη αποζημίωση, ύψους 50.000 ευρώ, για ολοσχερώς 
κατεστραμμένη κατοικία.
 Έως την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στην εταιρία είχαν αναγγελ-
θεί 76 ακίνητα με ζημιές ή ολική καταστροφή στην ανατολική 
Αττική (Μάτι, Ραφήνα, Ν. Βουτζάς), από τα οποία 20 διακανονί-
στηκαν και αποζημιώθηκαν με άμεση καταβολή 425.000 ευρώ. 
Οι αναγγελίες έως την Τετάρτη 1 Αυγούστου έχουν φθάσει στις 
100, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος αποζημιώσεων 5 εκατ. 
ευρώ.
 Παράλληλα, η INTERAMERICAN διαχειρίστηκε, κατά το πρώτο 

τετραήμερο, 36 αναγγελίες ολικής καταστροφής οχημάτων 
στην ανατολική Αττική, ενώ καταβλήθηκε άμεσα και η πρώτη 
αποζημίωση αυτοκινήτου, ύψους 4.000 ευρώ. Οι αναγγελίες 
έχουν ανέλθει, ήδη, σε 40 για ολική καταστροφή οχημάτων, με 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος αποζημιώσεων 170.000 ευρώ.
 Στην Κινέτα, με συνολικά 19 αναγγελίες για ακίνητα ύψους απο-
ζημιώσεων 500.000 ευρώ, διακανονίστηκαν και πληρώθηκαν 
άμεσα έξι περιπτώσεις με 127.000 ευρώ.
Ως επιστέγασμα της καταστροφής από τις πυρκαγιές ήρθαν 
και οι πλημμύρες στα βόρεια προάστια, από την καταιγίδα της 
Πέμπτης 26 Ιουλίου, με αναγγελία ζημιών σε 38 ακίνητα, για 
τα οποία το κόστος αποζημιώσεων φθάνει τα 150.000 ευρώ, 
καθώς και σε 71 οχήματα με κόστος αποζημιώσεων 200.000 
ευρώ.
 Η Interamerican αναμένει ένα συνολικό ποσόν αποζημιώσεων 
περί τα 6,5 εκατ. ευρώ. Η διεύθυνση αποζημιώσεων ασφάλι-
σης αυτοκινήτου και λοιπών κλάδων κατά ζημιών συνεχίζει, 

κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διαχείρισης και διεκπεραίωσης, 
τις απαιτούμενες ενέργειες. Έχοντας αναλάβει, στο πλαίσιο της 
κοινωνικής ευθύνης, την ασφαλιστική κάλυψη του Λυρείου 
Ιδρύματος και με υψηλή συναίσθηση των συνεπειών τής κατα-
στροφικής πυρκαγιάς για τη λειτουργία του, η INTERAMERICAN 
κίνησε άμεσα αποζημιωτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τις 
υποστηρικτικές προθέσεις και εξαγγελίες διαφόρων φορέων και 
επιχειρήσεων. Η εταιρεία προχωράει σε προκαταβολή 500.000 
ευρώ έναντι αποζημίωσης, ενώ η πραγματογνωμοσύνη για 
τις μεγάλης έκτασης ζημιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις 
του Ιδρύματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την τοπική κοινωνία, 
ο τομέας σχεδιασμού και διαχείρισης της Εταιρικής Υπευθυνό-
τητας συντάχθηκε με το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ (CSR Hellas) και 
συνέδραμε, ως κύριο μέλος, σε μία πρώτη, οργανωμένη συνερ-
γατική πρωτοβουλία υποστήριξης με χρηστικά είδη διαβίωσης.

«ΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ βΑΛΟΥΜΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ» ΔΗΛΩΣΕ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΝ, Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ, ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «NEWS 2/47»

ΠΕΡΙΠΟΥ 6,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΝΑΜΕΝΕΙ Η INTERAMERICAN ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΚΑΤΑβΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
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Με υπογραφή της υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά, κα-
θορίστηκαν οι νέες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ενοι-
κιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) 
και η κατάταξή τους σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, αντί τεσσάρων, 
και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ (3119/31-7-2018). Το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
γράφει ότι σύμφωνα με αυτές:
    * Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ αναπτύσσονται σε συγκροτήματα έως 
τριάντα (30) δωματίων και κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορί-
ες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών και 
κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού, βάσει υποχρεωτι-
κών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει 
να πληροί η επιχείρηση καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, 
από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να 
συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη 
«βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί.

    *Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, που έχουν καταταγεί με το 
βάση το προηγούμενο σύστημα κατάταξης, κατατάσσονται το 
αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2019 στο νέο σύστημα.
    * Το κτήριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει 
αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπόμενης της ύπαρξης μίας (1) κατοικίας 
που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλ-
λεύεται την επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία 
εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, εφόσον εξασφαλίζεται για κάθε μια εκ των επιχει-
ρήσεων, ανεξάρτητη, εξωτερική πρόσβαση/είσοδος.
    *Δεν επιτρέπεται η λειτουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο 
κύριο ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς 
τούτο συναίνεση του συνόλου των συγκυριών. Ομοίως ισχύει και 
σε περιπτώσεις μίσθωσης του ακινήτου.
    * Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο 

από τη θάλασσα, πρέπει να κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενι-
κό έργο για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.
    *Σε περίπτωση κτιρίων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτη-
σία επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ, εφόσον αυτό δεν 
απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό 
συνιδιοκτητών ακινήτου.
    * Απαγορεύεται η λειτουργία ΕΕΔΔ σε κτήρια, στα οποία δεν 
έχουν εκτελεσθεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (επι-
χρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφώματα και κιγκλιδώματα, 
πλακοστρώσεις κλπ).
    * Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ κατηγορίας πέντε (5) κλειδιών, δυνα-
μικότητας άνω των 20 δωματίων, υποχρεούνται να διαθέτουν 
κατ΄ελάχιστον ένα δωμάτιο - τουλάχιστον δύο κλινών - για Άτομα 
με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι χαλάρωσε κανο-
νιστικές ρυθμίσεις για τη γεωργία και θα επιταχύνει τις πληρωμές 
προς τους ευρωπαίους αγρότες που πλήττονται από ακραία φαι-
νόμενα ξηρασίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ καθώς η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν ποτέ 
καταγραφεί, η Επιτροπή ανακοίνωσε πως η κίνησή της αυτή έχει 
στόχο να αντισταθμίσει τη μείωση της παραγωγής σε καλλιέργειες 

και να αποφευχθούν περαιτέρω δυσχέρειες για τους αγρότες.
Οι αγρότες θα μπορούν τώρα να λάβουν μέχρι και το 70% της 
άμεσης πληρωμής τους και 85% της αγροτικής αναπτυξιακής 
αρωγής στα μέσα Οκτωβρίου, αντί για τον Δεκέμβριο.
Θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν εδάφη που βρίσκονται σε 
αγρανάπαυση και κανονικά δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν για παραγωγή, για να θρέψουν τα ζώα τους.

«Ανησυχώ πολύ γι’ αυτές τις παρατεταμένες κλιματικές εξελίξεις. Η 
Επιτροπή, όπως πάντα, είναι έτοιμη να στηρίξει τους αγρότες που 
πλήττονται», δήλωσε ο επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν.
Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να στηρίζουν τους αγρότες σε περίπτω-
ση ξηρασίας αποζημιώνοντας μέχρι το 80% της ζημιάς τους από 
την ξηρασία χωρίς αυτό να θεωρείται παράνομη στήριξη.

Στην προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού 
για την προμήθεια συσκευών AIS (Αυτόματο Σύστημα Αναγνώ-
ρισης Πλοίων (Automatic Identification System - AIS), συνολι-
κής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης 850.000,00 ευρώ (συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης 
Πλοίων (AIS), είναι ένα σύστημα αναμεταδότη, που εκπέμπει και 
λαμβάνει σε σταθερή βάση πληροφορίες και δεδομένα, ενώ λει-
τουργεί στη ζώνη VHF της κινητής ναυτικής υπηρεσίας.
Μέσω του συστήματος παρέχεται η δυνατότητα να αποστέλλο-
νται πληροφορίες για το πλοίο επί του οποίου είναι εγκατεστημέ-
νος ο πομπός (π.χ. ταυτότητα/στοιχεία πλοίου, στίγμα, πορεία, 
ταχύτητα, φορτίο κλπ) σε άλλα πλοία ή και σταθμούς βάσης ή 
δέκτες που βρίσκονται εντός της εμβέλειας του πομπού AIS. 
O διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια 10 σταθμών βάσης (base 
stations) και 93 δεκτών (receivers), που θα εγκατασταθούν σε 
ισάριθμα κτίρια λιμενικών αρχών και θα ενταχθούν στο υπάρχον 
δίκτυο παράκτιας υποδομής AIS της χώρας. Επιπλέον, θα παρα-

σχεθεί λογισμικό για τη συνολική διαχείριση και την επέκταση 
των δυνατοτήτων διασυνδεσιμότητας της υφιστάμενης κεντρι-
κής υποδομής AIS του Λιμενικού Σώματος.
Με το εν λόγω έργο θα επιτευχθεί η ραδιοκάλυψη όχι μόνο του 
ελληνικού θαλάσσιου χώρου αλλά και ευρύτερων περιοχών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπου λόγω 
της μορφολογίας της ακτογραμμής η πλήρης κάλυψη είναι δυ-
σχερής.
Η εγκατάσταση των σταθμών AIS θα βελτιώσει σημαντικά τις 
δυνατότητες παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, 
επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου, ελέγχου αλιείας και προστα-
σίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και η σχετική Πράξη είναι ενταγμένη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 
2014-2020.
Το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία εντός δεκατεσ-
σάρων μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφο-
ρών είναι η 20-09-2018 και ώρα 15:00, στη διαδικτυακή πύλη 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
θα διενεργηθεί την 26-09-2018 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την αρμόδια Επιτροπή.
 Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την 27-07-2018 μέχρι την καταληκτική ημε-
ρομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.
 Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/
νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (e-mail: dipea.b@yna.
gov.gr, fax: 2131371361) και στα τηλ. 213-137-4210/1081 κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνεται ότι η Διακήρυξη 
έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.
hcg.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr), 
ενώ συστημικά είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΕΕ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ βΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ “ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ”- AIS ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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Η Ελλάδα καταλαμβάνει το 2018, για πρώτη φορά, την 6η θέση 
ως προς την πραγματοποίηση κινεζικών επενδύσεων σε ακί-
νητη περιουσία σε ξένη χώρα, με συναφή εξασφάλιση άδειας 
παραμονής, σύμφωνα με δημοσίευμα του κινεζικού ιστότοπου 
Sina Weibo, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά 
πρακτορεία ειδήσεων στην Κίνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αυτό αναφέρεται στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματι-
κών πληροφοριών του υπουργείου Εξωτερικών (Β8 Διεύθυνση 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης) με πληροφορίες από το Γενικό Προ-
ξενείο Γκουανγκζού. Ακόμη, όπως σημειώνεται, πρώτες στην εν 

λόγω κατάταξη εμφανίζονται σταθερά οι ΗΠΑ και ακολουθούν το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Στο 
μεταξύ, σύμφωνα με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ηλε-
κτρονική σελίδα Εnterprise Greece και αφορούν στο πρόγραμμα 
«χρυσή βίζα», μέχρι και το 2017, οι κινέζοι επενδυτές φαίνεται ότι 
κατέχουν την πρωτιά στις άδειες διαμονής. Αναλυτικά οι πίνακες: 
TOP 10 χωρών με συνολικές χορηγήσεις αδειών διαμονής σε 
επενδυτές-αγοραστές ακινήτων: Κίνα 1011 άδειες, Ρωσία 395, 
Τουρκία 222, Αίγυπτος 101, Λίβανος 91, Ουκρανία 77, Ιράκ 69, 
Συρία 52, Ιορδανία 50, Ιράν 29, ‘Αλλες χώρες 208, Σύνολο 2.305. 

Συνολικές χορηγήσεις αδειών διαμονής σε επενδυτές-αγοραστές 
ακινήτων ανά έτος: 2013 16 άδειες, 2014 443, 2015 950, 2016 
1.532, 2017 2.305. Συνολικές χορηγήσεις αδειών διαμονής σε 
επενδυτές-αγοραστές ακινήτων και μέλη της οικογένειάς τους ανά 
έτος: 2013 35 άδειες, 2014 886, 2015 2.146, 2016 3.697, 2017 
5.699. Top 10 για τις συνολικές χορηγήσεις αδειών διαμονής σε 
επενδυτές-αγοραστές ακινήτων και μέλη οικογένειας τους: Κίνα 
2525 άδειες, Ρωσία 907, Τουρκία 547, Ιράκ 266, Λίβανος 260, 
Αίγυπτος 236, Ουκρανία 171, Συρία 161, Ιορδανία 121, Ιράν 55, 
‘Αλλες χώρες 450, Σύνολο 5.699. 

   Την παρέμβαση και του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Θεσσαλονίκης, Λάμπρου Τσόγκα, προκάλεσε η κατα-
στροφική πυρκαγιά στην Αττική, καθώς παρήγγειλε σήμερα τη 
διενέργεια δύο προκαταρκτικών εξετάσεων, με τη μορφή του 
επείγοντος, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν αυθαίρετες 
καταλήψεις και στην περιοχή ευθύνης του, που εμποδίζουν την 
πρόσβαση στη θάλασσα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσόγκας, 

ζητά να ερευνήσουν τα Δασαρχεία Θεσσαλονίκης και Λαγκαδά 
για αυθαίρετες καταλήψεις, κτίσματα, ρίψη μπαζών, σκουπιδιών 
και αν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντελείται υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και μεταβολή της μορφής του δάσους και καταπά-
τησής του.
   Στο πλαίσιο δε, της προκαταρκτικής, οι δασικές υπηρεσίες κα-
λούνται να κάνουν χρήση όλων των μέσων τεχνολογίας και 

να ζητήσουν την υπηρεσιακή συνδρομή για πληροφορίες από 
οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία, όπως πολεοδομία, ή Δήμους.
   Παράλληλα, ο κ. Τσόγκας, ζητά από τα Λιμεναρχεία Θεσσαλο-
νίκης και Νέας Μηχανιώνας να διερευνήσουν την ύπαρξη αυθαί-
ρετων καταλήψεων, περιφράξεων ή κτισμάτων στον αιγιαλό που 
εμποδίζουν την πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα.

Ανακοινώθηκε η απόφαση ορισμού αξιολογητών για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
Η σχετική απόφαση με το ονοματεπώνυμο των αξιολογητών αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας http://www.antagonistikotita.gr.

Στην αποκατάσταση των ζημιών ηλεκτροδότησης του Λύρειου 
Παιδικού Ιδρύματος θα συμβάλει οικονομικά η Βουλή. «Ανταπο-
κρινόμενη στο αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Λύρειου 
Παιδικού Ιδρύματος, και εκτιμώντας τον επείγοντα χαρακτήρα 
της ηλεκτροδότησης των κτιρίων του, τα οποία υπέστησαν ση-
μαντικές ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά, το Κοινοβούλιο 

αποφάσισε να συμβάλει στην αγορά γεννητριών με χρηματικό 
ποσό, που θα καλύψει το ήμισυ (50%) του συνολικού κόστους 
τους» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Βου-
λής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η απόφαση αυτή ελήφθη ως 
αναγνώριση του έργου που επιτελεί το Λύρειο Ίδρυμα, αλλά και 
ως συνέχεια της αυτονόητης έμπρακτης αλληλεγγύης, στήριξης 

και συμπαράστασης που επιδεικνύει η Βουλή των Ελλήνων, από 
την πρώτη στιγμή, συμβάλλοντας με 10 εκατομμύρια ευρώ από 
το αποθεματικό της στον Ειδικό Λογαριασμό που δημιουργήθηκε 
για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων» τονίζεται στην ίδια 
ανακοίνωση.

Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί και χωρίς προβλήματα ξεκίνησε η κα-
τεδάφιση περίφραξης και η διάνοιξη διόδου στη θάλασσα, στην 
περιοχή μεταξύ Πολύχρονου και Χανιώτης από τα συνεργεία του 
δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και πολιτικής 
προστασίας του δήμου Κασσάνδρας, Θωμάς Κοντός στο ραδι-
οφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου 
Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», «η διαδικασία συνεχίζεται 
χωρίς προβλήματα αλλά απαιτείται χρόνος καθώς υπάρχουν θά-

μνοι, συρματοπλέγματα και σε κάποιο σημείο μπετόν και θέλουμε 
να προχωρήσουμε προσεκτικά».
Υπενθυμίζεται, ότι σε εκείνο το σημείο για απόσταση μήκους 800 
μέτρων δεν υπήρχε καμία δίοδος προς στην παραλία, ενώ ο νόμος 
ορίζει την ύπαρξη πρόσβασης ανα 300-350 μέτρα.
Όπως είπε ο κ.Κοντός, «ήταν μεν προγραμματισμένο αλλά λαμ-
βάνοντας υπόψη τα τραγικά γεγονότα επισπεύσαμε τη διαδικασία 
και το κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι» και επεσήμανε πως πρόκειται 
για την τρίτη διάνοιξη στην περιοχή της Κασσάνδρας τα τελευταία 

χρόνια και ότι στόχος είναι να υπάρχουν δίοδοι ανά 300-350 μέ-
τρα, όπως ορίζει η νομοθεσία.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγραφές, όπως είπε ο αντιδή-
μαρχος τεχνικών έργων και πολιτικής προστασίας του δήμου 
Κασσάνδρας, «για να δούμε αν υπάρχουν κι άλλα σημεία που 
χρειάζεται να γίνει διάνοιξη ενώ σε συνεργασία με Περιφέρεια και 
Πολεοδομία θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες».

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΑΡΕΜβΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜμΕ»

ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΡΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟβΟΥΛΙΟ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
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Μνημόνιο συνεργασίας, με σκοπό την προώθηση και υλοποίη-
ση κοινών δράσεων στον τομέα του διαστήματος, υπέγραψαν 
σήμερα ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού 
(ΕΛΔΟ), Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς και ο πρόεδρος του Γαλ-
λικού Διαστημικού Οργανισμού (CNES - Centre National d’ 
Etudes Spatiales), Jean-Yves LeGall, παρουσία του υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου 
Παππά και του γγ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλη 
Μαγκλάρα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο των δράσε-
ων εντάσσονται η ακαδημαϊκή συνεργασία των δύο πλευρών, 
η κοινή συμμετοχή τους σε διεθνείς και εθνικές διαστημικές δρα-
στηριότητες, καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων, σχετικών 
με τις τηλεπικοινωνίες, τις διαστημικές εφαρμογές, τη διαστημι-
κή έρευνα και τεχνολογία, κ.ά.
 Επίσης, οι δύο Οργανισμοί (CNES και ΕΛΔΟ) εξετάζουν τη δυνα-
τότητα συνεργασίας, σε διμερές και πανευρωπαϊκό επίπεδο, για 
την πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση και διαχείριση πυρκα-
γιών, καθώς και άλλων φυσικών καταστροφών και καταστά-
σεων έκτακτης ανάγκης.
 Μετά το πέρας της εκδήλωσης και λόγω του πένθιμου κλίματος 
από τις πρόσφατες πυρκαγιές, δεν υπήρξαν δηλώσεις προς τον 
Τύπο.
 Ωστόσο, ο κ. Παππάς, σε γραπτή του δήλωση που μοιράστηκε 
στους δημοσιογράφους, υπογράμμισε: «Δυστυχώς, η σημερι-
νή μας συνεργασία με τον πρόεδρο του Γαλλικού Διαστημικού 

Οργανισμού (CNES), Jean-Yves LeGall, και η επικύρωση της 
συνεργασίας των δύο πλευρών, που είχε προγραμματιστεί εδώ 
και αρκετό καιρό, συνέπεσε χρονικά με τις μεγάλες πυρκαγιές 
στην Αττική. Από σεβασμό στα θύματα, θα ήθελα απλώς να ση-
μειώσω πως η συνεργασία του Ελληνικού Διαστημικού Οργανι-
σμού με έναν κορυφαίο στον τομέα του Οργανισμό δημιουργεί 
νέες προοπτικές τόσο για την ελληνική επιστημονική κοινότητα 
και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
διαστήματος, όσο και για την ελληνική κοινωνία.
 Η παρατήρηση Γης, οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, οι μικρο-
δορυφόροι, η διαστημική έρευνα και τεχνολογία, κ.ά., θα βρε-
θούν στο επίκεντρο της στενής συνεργασίας των δύο πλευρών. 
Βεβαίως, σημαντικός είναι ο ρόλος του ΕΛΔΟ -που μέσω της 
παροχής τεχνογνωσίας από τη CNES και άλλους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς θα ενισχυθεί- σε θέματα διαχείρισης καταστά-
σεων έκτακτης ανάγκης, πρόληψης φυσικών καταστροφών 
όπου είναι δυνατόν, διαφύλαξης της ανθρώπινης ζωής και του 
περιβάλλοντος».
 Ο κ. Jean-Yves LeGall -επίσης μέσω γραπτής δήλωσής του- 
ανέφερε: «Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά 
μου στις οικογένειες των θυμάτων των φονικών πυρκαγιών. 
Σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή για τους Έλληνες, υπογράφουμε 
την πρώτη συμφωνία μας με τον ΕΛΔΟ, ο οποίος ιδρύθηκε 
τον Μάρτιο. Πρόκειται για μία σημαντική συμφωνία. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής μου στην Ελλάδα λίγο καιρό πριν, είχα 

δεσμευτεί να συνεργαστώ με τον ΕΛΔΟ για την προώθηση του 
διαστήματος και της τεχνολογίας και για την ενθάρρυνση νέων 
ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η CNES βρίσκεται στο επίκεντρο 
αυτής της δέσμευσης και υποστηρίζει αυτήν τη συνεργασία, 
υπό την αιγίδα της ESA και εντός διμερούς πλαισίου που λει-
τουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, και θα υποστηρίξει δράσεις 
για να ενισχύσει τη συμβολή των θεσμικών και βιομηχανικών 
διαστημικών φορέων της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διαστημικές 
δραστηριότητες».
 Σε γραπτή δήλωσή του και ο κ. Πρωτοπαπάς, τόνισε: «Εκφρά-
ζω και εγώ τη θλίψη μου για τις απώλειες συνανθρώπων μας. 
Σχετικά με τη σημερινή μας συμφωνία, θα ήθελα να σημειώσω 
τα εξής: Χάριν στο πολιτικό όραμα του Προέδρου Charles de 
Gaulle το 1961, ιδρύθηκε ο Γαλλικός Διαστημικός Οργανισμός 
(CNES), χωρίς τη δραστηριοποίηση του οποίου, η Ευρώπη σή-
μερα δεν θα είχε ούτε πρόσβαση, ούτε παρουσία στο διάστημα. 
Είναι για αυτόν τον ιστορικό λόγο που επιδιώξαμε η πρώτη 
συμφωνία συνεργασίας να υλοποιηθεί με τη CNES και θα ήθελα 
για αυτό να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο, Jean-Yves Le 
Gall, για την άμεση ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας. Η 
υπογραφή της σημερινής συμφωνίας με τη CNES είναι κομβικό 
σημείο για εμάς και τη μετέπειτα πορεία του ΕΛΔΟ και αποτελεί 
γεγονός υψίστης σημασίας τόσο για την ελληνική διαστημική 
βιομηχανία και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όσο και για τη θέση 
και το μέλλον της Ελλάδας στον χώρο του διαστήματος».

2.500 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, σε 10 πόλεις 
σε όλη την Ελλάδα, παρακολούθησαν τον τελευταίο χρόνο το 
#GrowYourBusiness – Digital Training, από την COSMOTE σε 
συνεργασία με την ΟΤΕAcademy, και έμαθαν να αξιοποιούν 
τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και τις δυνατότητες των 
ψηφιακών τεχνολογιών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα δω-
ρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο, Λαμία, 
Ξάνθη, Ρόδο, Καλαμάτα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν και μέσω live streaming. 
Στα σεμινάρια συμμετείχαν επιχειρήσεις από τομείς, όπως το 
εμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό και την παροχή υπηρε-

σιών.
 Η COSMOTE συνεχίζει να είναι δίπλα στους μικρομεσαίους 
επιχειρηματίες, προγραμματίζοντας νέες δράσεις και στο 
μέλλον με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με την 
αξιοποίηση της τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελ-
ματίες εισέρχονται στον κόσμο των σύγχρονων λύσεων και 
στην χρήση νέων τεχνολογιών, που οδηγούν στην καλύτερη 
παροχή υπηρεσιών στους πελάτες με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος.
 «Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
#GrowYourBusiness ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σε όλες τις 
πόλεις που επισκεφτήκαμε, δεχτήκαμε ιδιαίτερα θερμή υπο-

δοχή, το κοινό έδειξε μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας 
και είχε ενεργή συμμετοχή στα σεμινάρια. Αυτό όμως που 
είχε τη μεγαλύτερη αξία για εμάς, ήταν το αίσθημα αλλαγής 
πλεύσης που εισπράξαμε από τους επιχειρηματίες που συμ-
μετείχαν, οι οποίοι έφυγαν με όρεξη, έμπνευση, αισιοδοξία 
και κυρίως διάθεση να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα ψηφιακά 
εργαλεία στις επιχειρήσεις τους. Μέσα από την εκπαίδευση 
στην χρήση νέων τεχνολογιών ενισχύεται η θέση τους στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε ένα 
κόσμο, καλύτερο για όλους», δήλωσε σχετικά ο Διευθυντής 
Εnterprise & Business Marketing Ομίλου ΟΤΕ, Θάνος Φαλάγ-
γας.

Μεγάλο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται σε μία από τις ζώνες 
υψηλότερου κινδύνου για πυρκαγιές στον πλανήτη. Ο αντι-
πυρικός σχεδιασμός της χώρας βασίζεται στην καταστολή και 
όχι σε κάθε πτυχή διαχείρισης του δασικού, εν γένει του φυ-
σικού αλλά και του αστικού περιβάλλοντος, όπως θα έπρεπε, 
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ορνιθολογική Εται-
ρεία.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ορνιθολογικη, έναν αιώνα 
από τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης (18 Αυγούστου 

1917) και μια δεκαετία από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
2007, που δεν απέτρεψαν –όπως σημειώνει- την ακόμη με-
γαλύτερη τραγωδία, κάνει λόγο για έναν αντιπυρικό σχεδια-
σμό τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις.
 «Η τραγικότερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία 
αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα του συστήματος 
δασοπροστασίας και πυροπροστασίας. Εκτός όμως από 
την αναζήτηση και απόδοση ευθυνών, είναι ώρα για ριζική 

αναθεώρηση της στάσης θεσμών και πολιτών» τονίζει στην 
ανακοίνωσή της.
 Ο δε πρόεδρός της Παναγιώτης Λατσούδης σημειώνει: «Η 
προσαρμογή των κοινωνιών όχι μόνο στις κλιματικές διακυ-
μάνσεις αλλά και στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινω-
νικές μεταβολές, επιβάλλουν συνεχή εγρήγορση και έγκαιρο 
σχεδιασμό. Οι θεσμοί πρέπει να προλαμβάνουν τις ανάγκες 
και όχι να τις τακτοποιούν εκ των υστέρων».

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΔΟ) 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ (CNES)

2.500 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕ ΤΟ #GROWYOURBUSINESS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ
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Στα θετικά σημεία της συμφωνίας για το χρέος που είναι 
«αρκετά και καθόλου αμελητέα» και η οποία συμφωνία 
«δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα να κάνει ένα σημαντικό 
βήμα μπροστά» γράφει ο πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος και ΕΒΕΑ Κωσταντίνος Μίχαλος, 
στο «Περιοδικό» του ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο του κ. Μίχαλου
 Η συμφωνία για το χρέος, που επιτεύχθηκε στην πρό-
σφατη συνεδρίαση του Eurogroup, δίνει την ευκαιρία 
στην Ελλάδα να κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Τα 
θετικά σημεία είναι αρκετά και καθόλου αμελητέα, ξεκι-
νώντας από το γεγονός ότι η χώρα δεν θα πληρώνει ως το 
2033 τόκους και χρεολύσια για τα δάνεια ύψους 100 δισ. 
ευρώ, που έλαβε με το δεύτερο μνημόνιο. Επιπλέον, δημι-
ουργείται ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας, το οποίο επαρκεί για 
να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας ως 
και τα μέσα του 2020, ακόμη και αν η χώρα δεν αντλήσει 
πόρους από τις αγορές. Προβλέπεται, επίσης, η απόδοση 
στην Ελλάδα των εσόδων από τα ομόλογα, αξίας περίπου 
4,8 δισ. ευρώ, που διακρατούν η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες των μελών της ευρω-
ζώνης, σε οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις μέχρι το 2022. Στα 
θετικά καταγράφεται και επ’ αόριστο αναστολή του αυξη-
μένου επιτοκίου που χρεωνόταν η χώρα, για δάνειο του 

δευτέρου μνημονίου.
Με τα μέτρα αυτά το χρέος της Ελλάδας καθίσταται με-
σοπρόθεσμα βιώσιμο. Η χώρα έχει μπροστά της δέκα 
χρόνια για να επιδιώξει την επίτευξη υψηλών ρυθμών 
ανάπτυξης, οι οποίοι θα καταστήσουν το χρέος βιώσιμο 
και μακροπρόθεσμα.
Ωστόσο, από τη συμφωνία δεν λείπουν και τα αρνητικά. 
Από τους εταίρους μας περιμέναμε σίγουρα πιο τολμηρές 
και γενναίες αποφάσεις, για το χρέος μιας χώρας της οποί-
ας ο λαός χρειάστηκε να κάνει αιματηρές θυσίες τα προη-
γούμενα χρόνια. Περιμέναμε, επίσης, περισσότερο δημο-
σιονομικό χώρο, ώστε να στηριχθεί τόσο η αναπτυξιακή 
προσπάθεια της χώρας, όσο και η κοινωνική συνοχή και 
ιδιαίτερα οι πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν να ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας. Οι στόχοι για υψηλά πρωτογενή 
πλεονάσματα, στους οποίους δεσμεύθηκε η Ελλάδα ως το 
2060, κάθε άλλο παρά υπηρετούν αυτό το στόχο.
 Συμπερασματικά, η συμφωνία για το χρέος δεν δικαιο-
λογεί ούτε καταστροφολογία, αλλά ούτε και πανηγυρι-
σμούς. Μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, η χώρα έχει την 
ευκαιρία να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι γι’ 
αυτό ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, 
να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν δημιουργικές προ-
τάσεις, δράσεις και πολιτικές, προκειμένου να ενισχυθεί η 

ανάπτυξη, η εξωστρέφεια και η κοινωνική συνοχή στον 
τόπο μας. Πρόκειται για μια προσπάθεια που απαιτεί σο-
βαρότητα, περισσότερη συναίνεση και λιγότερη οξύτητα 
και διχασμό.
 Για να ανασάνει η ελληνική οικονομία χρειάζεται μείωση 
των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών 
εισφορών, ταυτόχρονα με την αποτελεσματικότερη πάτα-
ξη της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης. Χρειάζεται άλματα βελτίωσης στη λειτουργία της 
Δημόσιας Διοίκησης, στην Παιδεία, στην Έρευνα και την 
Καινοτομία, στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. 
Χρειάζεται, επιπλέον, βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, οι 
οποίες θα επιτρέψουν την προσέλκυση ξένων επενδύσε-
ων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επι-
χειρήσεων και την αύξηση της αξίας των ελληνικών εξα-
γωγών. Όλα αυτά, θα πρέπει να συνδυαστούν με μέτρα 
στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών, ώστε να 
αποκατασταθούν σταδιακά τα ρήγματα που δημιούργησε 
η κρίση στον κοινωνικό ιστό της χώρας.
 Η πρόκληση είναι δύσκολη και η δουλειά που πρέπει να 
γίνει πολλή. Είναι ώρα, λοιπόν, να αρχίσουμε να κοιτά-
ζουμε μπροστά και όχι πίσω.

Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης βρίσκονται οι σχέσεις 
Ελλάδας- Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δηλώνει ο 
πρέσβης των ΗΑΕ στην Αθήνα, Μοχάμεντ Μιρ Αλράισι, σε 
συνέντευξή του στον Χρίστο Καλουντζόγλου που φιλοξε-
νείται στο «Περιοδικό» του ΑΠΕ- ΜΠΕ. Επισημαίνει δε ότι 
οι τομείς ενδιαφέροντος είναι ο τουρισμός, το real estate, 
οι τηλεπικοινωνίες και ο αγροτοδιατροφικός τομέας και 
προσθέτει ότι το διμερές εμπορικό ισοζύγιο είναι θετικό 
για την Ελλάδα.
 «Από την έναρξη των διμερών σχέσεων των δύο κρατών, 
τον Μάιο του 1975, οι οποίες ενισχύθηκαν με το άνοιγ-
μα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Αμπού Ντάμπι το 1989 
και της Πρεσβείας των Εμιράτων στην Αθήνα το 2008, 
οι πολιτικές σχέσεις των δύο κρατών δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν παρά εξαιρετικές», δηλώνει στο Πρα-
κτορείο ο κ. Μοχάμεντ Μιρ Αλράισι και προσθέτει: «Μέχρι 
σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 3 Μεικτές Διυπουργικές 
Επιτροπές κατά τις οποίες έχουν υπογραφεί και κυρωθεί 
σημαντικές διμερείς συμφωνίες, όπως το Μνημόνιο Κατα-
νόησης για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, η 
Συμφωνία για Αεροπορικές Μεταφορές, η Συμφωνία για 
Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, η Συμφωνία για την Προώ-
θηση και Αμοιβαία Προστασία των επενδύσεων, το Μνη-

μόνιο Κατανόησης στον τομέα της ενέργειας, το Μνημόνιο 
Κατανόησης για την ίδρυση του κοινού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου Ελλάδας-ΗΑΕ κ.ά.. 
Πλέον υπάρχει αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ανάπτυ-
ξη των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων ΗΑΕ - Ελ-
λάδας οι οποίες επιβεβαιώνονται και ενισχύονται από την 
έως τώρα αμοιβαία ανταλλαγή επισκέψεων σε ανώτατο 
πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο.»
 Στο ερώτημα για το ύψος της διμερούς οικονομικής 
συνεργασίας, απαντά ότι «οι εξαγωγές ελληνικών προ-
ϊόντων με προορισμό τα Η.Α.Ε. διαμορφώθηκαν στα 
251,8 εκατ. ευρώ το 2017 καταγράφοντας εμπορικό 
ισοζύγιο θετικό για την Ελλάδα. Παράλληλα εκτιμάται ότι 
οι επισκέπτες από τα ΗΑΕ προ της Ελλάδα ανέρχονται σε 
200.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τακτικά δρομολόγια 
(α) ΕΜIRATES (καθημερινές πτήσεις Dubai –Αθήνα-Νέα 
Υόρκη), (β) ETIHAD, (γ) AEGEAN (4 εβδομαδιαίως Abu 
Dhabi - Αθήνα), γ) Gulf Air Dubai –Αθήνα μέσω Μπαχρέιν 
) εμφανίζουν αυξημένη πληρότητα, καθώς και ότι από τον 
Ιούνιο 2018, ξεκίνησε η σύνδεση Dubai – Θεσσαλονίκης 
από την αεροπορική εταιρεία Fly Dubai».
 Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους ενδιαφέρονται τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να επενδύσουν στην Ελλάδα, 

είναι η επόμενη ερώτηση.
 «Τα ΗΑΕ υποστηρίζουν την Ελλάδα στα χρόνια της κρί-
σης με στρατηγικές επενδύσεις που έχουν συμφωνηθεί 
χωρίς ωστόσο να έχουν όλες ολοκληρωθεί, και οι οποίες 
έως τώρα ξεπερνούν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ στους 
τομείς του τουρισμού, real estate, τηλεπικοινωνιών, 
ιχθυοκαλλιέργειας, αγροτικών προϊόντων κ.α.. Μεγαλύ-
τερη επένδυση εξ’ αυτών το υπό εξέλιξη έργο διάπλασης 
του Ελληνικού συνολικής επένδυσης ύψους 8 δις. Ευρώ 
το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ίσως και το μεγαλύτερο 
real estate έργο στα Βαλκάνια αν όχι στην Ευρώπη δημι-
ουργώντας πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας και αναμέ-
νεται να συμβάλει κατά 2,4% στο ΑΕΠ της χώρας.
 Τελευταία, η υπογραφή της συμφωνίας για την από 
κοινού δημιουργία επενδυτικού fund συνολικού ύψους 
400 εκατ. Ευρώ για επενδύσεις στην Ελλάδα μεταξύ της 
κρατικής εταιρείας επενδύσεων Mubadala Investment 
Company και του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας 
(ΤΑΝΕΟ) που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης έχει σκοπό να αναδείξει περαιτέρω τους τομείς 
επένδυσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος», απαντά ο πρέσβης 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα, Μοχά-
μεντ Μιρ Αλράισι.

Ο ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΣΤΟ «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ»: «Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣβΗ ΤΩΝ ΗΑΕ ΣΤΟ «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ»: «ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
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Αναζητώντας στηρίγματα στην περίοδο της κρίσης, οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις αξιοποίησαν τη δυναμική πορεία του 
διεθνούς εμπορίου, με τις ελληνικές εξαγωγές να αυξάνονται 
κατά 37%, επισημαίνεται σε μελέτη της Εθνικής Τράοεζας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ωστόσο, η διεθνής δυναμική ήταν 
ισχυρότερη, με αποτέλεσμα να χάσουν μερίδιο στις διεθνείς 
αγορές (από 0,21% σε 0,16% την τελευταία οκταετία). Μέσα 
από τη νέα μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής 
Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας ξεχωρίζει ένας πυρήνας 18 
«δυναμικών» προϊόντων τα οποία αποτελούν το 1/3 των ελ-
ληνικών εξαγωγών και πέτυχαν αύξηση των εξαγωγών κατά 
71% (έναντι 37% του συνόλου και 25% των λοιπών εξαγω-
γών εκτός πετρελαίου) κατά την περίοδο 2009-2017.
 Στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη αυτών των προϊόντων, 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, καθώς και της συνει-
σφορά τους στο ΑΕΠ.
 Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη, η σημαντική ανά-
πτυξη του διεθνούς εμπορίου με ρυθμό 9% ετησίως κατά την 
τελευταία οκταετία, με κινητήριο δύναμη την Κίνα (και δευτε-
ρευόντως τη Λατινική Αμερική, τη Ν. Κορέα και τη Ν. Αφρική), 
δημιούργησε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των 
ελληνικών εξαγωγών. Οι ελληνικές εξαγωγές εκτός ΕΕ αυξή-
θηκαν κατά 3% ετησίως στη διάρκεια της κρίσης (έναντι 7% 

ετησίως προ κρίσης, κυρίως εξαιτίας της μείωσης στις ΗΠΑ, 
Αλβανία και πΓΔΜ), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές εντός ΕΕ δι-
ατήρησαν τον ετήσιο ρυθμό αύξησής τους στα προ κρίσης 
επίπεδα (6-7% ετησίως).
 Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης αναδείχθηκαν 18 «δυναμικά» προϊόντα που 
στήριξαν την εγχώρια οικονομία, είτε διατηρώντας τα υψηλά 
μερίδια που είχαν ήδη κατακτήσει στις διεθνείς αγορές (π.χ. 
ελιές, ελαιόλαδο, μάρμαρο), είτε πετυχαίνοντας σημαντική 
αύξηση (π.χ. γιαούρτι, φιστίκια, καπνιστό ψάρι). Αυτά τα 
δυναμικά προϊόντα αποτέλεσαν την ατμομηχανή της εξα-
γωγικής προσπάθειας, συνεισφέροντας το 45% της αύξησης 
των ελληνικών εξαγωγών κατά την περίοδο 2009-2017 και 
παράλληλα τριπλασίασαν τη στήριξή τους στο ΑΕΠ σε 0,12% 
ετησίως στο ίδιο διάστημα (από 0,04% ετησίως προ κρίσης), 
ενώ η συνεισφορά των λοιπών προϊόντων μειώθηκε από 
0,34% σε 0,08% ετησίως.
 Προκειμένου να υπάρξουν συμπεράσματα για την μελλοντι-
κή πορεία αυτών των «δυναμικών» προϊόντων καθώς και 
τις πιθανές απαιτούμενες προσαρμογές στρατηγικής τους, 
η μελέτη τα διαχωρίζει σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την 
πορεία του μεριδίου αγοράς που πέτυχαν σε όρους όγκου, σε 
συνδυασμό με την τιμολογιακή πολιτική τους:

 - Προϊόντα υψηλής ανταγωνιστικότητας που κατάφεραν 
να αυξήσουν ή να διατηρήσουν υψηλά μερίδια αγοράς (και 
τιμές) στην περίοδο της κρίσης, δίνοντας εχέγγυα περαιτέρω 
ανόδου στο μέλλον. Αυτά είναι, κυρίως, τρόφιμα με ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που τους προσφέρουν ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα, όπως καπνιστό ψάρι, ελιές, γιαούρτι, 
φιστίκια, φέτα, παγωτό και ελαιόλαδο.
 - Προϊόντα που «αγόρασαν» μερίδιο αγοράς, με μειωμένη ή 
χαμηλή σχετική τιμή, κυρίως υπό την πίεση χαμηλής εσωτε-
ρικής ζήτησης. Κατά κύριο λόγο αφορούν υλικά κατασκευών 
(όπως μάρμαρο, τσιμέντο, αλουμίνιο), καθώς ο κλάδος κα-
τασκευών σημείωσε πτώση της τάξης του 40% στην περίοδο 
της κρίσης. Αυτή η στρατηγική οδηγεί σε χαμηλά κέρδη ή 
ακόμα και ζημιές, ωστόσο εξασφάλισε την είσοδο σε διεθνείς 
αγορές. Με την ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς, τα συγκε-
κριμένα προϊόντα θα έχουν την ευκαιρία να διατηρήσουν τη 
διεθνή παρουσία τους με καλύτερους όρους.
 - Προϊόντα πού έχασαν μερίδια αγοράς, πιθανώς λόγω πα-
ραδοσιακών μοντέλων παραγωγής και προώθησης που δεν 
προσαρμόστηκαν εγκαίρως (όπως βαμβάκι, καπνός, γούνες), 
τα οποία έχουν ανάγκη συνολικής αναπροσαρμογής στρατη-
γικής, προκειμένου να διατηρήσουν την ισχυρή θέση που 
έχουν κατακτήσει στις διεθνείς αγορές.

ΕΤΕ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 37% 

Για την ανάγκη να γίνουν «πολύ περισσότερες επενδύσεις απ’ 
όσες γίνονται» ώστε να επιτευχθεί «αναπτυξιακή εκτίναξη της 
εξωστρέφειας» γράφει ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΣΕΒ 
Μιχάλης Μασουράκης, στο «Περιοδικό» του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο του κ. Μασουράκη:
 Η απόφαση για την ελάφρυνση (και την εξομάλυνση) των 
πληρωμών εξυπηρέτησης του χρέους που συμφωνήθηκε 
στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 
21 Ιουνίου 2018, σηματοδοτεί μια 15ετή περίπου περίοδο 
όπου οι αγορές θα θεωρούν το ελληνικό χρέος οιονεί βιώ-
σιμο. Έτσι, ανοίγει η πόρτα πρόσβασης του Δημοσίου, αλλά 
και των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, σε δανεισμό 
με ευνοϊκότερους για τη χώρα μας όρους. Οι μεταφορές 
πληρωμών τόκων και χρεολυσίων στο μέλλον θα γίνεται με 
τρόπο ώστε οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες του κράτους 
(χρεολύσια ± δημοσιονομικό έλλειμμα ή πλεόνασμα) να μην 
υπερβαίνουν ποτέ το 15% του ΑΕΠ, καθώς σε διαφορετική 
περίπτωση το χρέος δεν θεωρείται βιώσιμο και θα καθίσταται 
ανέφικτη η προσφυγή στις αγορές για την ανανέωση των δα-
νείων που λήγουν. Όλα αυτά, βεβαίως, υπό την προϋπόθεση 
ότι η χώρα επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα (τα έσοδα 
να υπερκαλύπτουν τις δαπάνες του κράτους εξαιρουμένων 

των πληρωμών τόκων) ύψους 3,5 π.μ. του ΑΕΠ μέχρι το 
2022 και κατά μέσο όρο 2,2 π.μ. του ΑΕΠ την περίοδο από εκεί 
και πέρα μέχρι το 2060.
 Ο συνδυασμός αυτός δημοσιονομικής πειθαρχίας και ελά-
φρυνσης του χρέους δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
στις αγορές, ώστε να γίνουν επενδύσεις και να ενισχυθεί η 
ανάπτυξη. Αυτό από μόνο του, όμως, δεν φτάνει. Απαιτείται 
και η δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα 
και τις επενδύσεις περιβάλλοντος, ώστε να διευκολύνονται, 
και όχι να εμποδίζονται, οι επενδυτές που θέλουν να επενδύ-
σουν στη χώρα μας. Πρέπει, επίσης, να μειωθεί η εξαντλητική 
φορολογία στην εργασία και τις επιχειρήσεις και να δοθούν 
φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, που κάνουν επενδύ-
σεις.
 Μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να αφήσουμε πίσω μας την 
Ελλάδα των ελλειμμάτων, του δημοσιονομικού εκτροχιασμού 
και του άφρονος δανεισμού. Ήδη, η οικονομία ανακάμπτει με 
οδηγό τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών (με-
ταποίηση βασικά) και υπηρεσιών (τουρισμός, ναυτιλία, κλπ.). 
Η ιδιωτική κατανάλωση, όμως, παραμένει ασθενής, καθώς το 
διαθέσιμο εισόδημα συμπιέζεται από την υπερφορολόγηση 
και τη λιτότητα (περικοπές συντάξεων, κλπ.). Αλλά και η υπο-

κατάσταση εισαγωγών δεν έχει τη δυναμική που απαιτείται 
για την αναπτυξιακή εκτίναξη της εξωστρέφειας.
 Κλειδί, λοιπόν, παραμένουν οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις, 
όμως, που γίνονται σήμερα είναι ανεπαρκείς, μιας και δεν 
βάζουμε στην άκρη και δεν επενδύουμε ως κοινωνία, όσα 
απαιτούνται αφενός για να συντηρήσουμε τον κεφαλαιακό 
εξοπλισμό που απαξιώνεται (αποσβέσεις) και αφετέρου για να 
τον επεκτείνουμε (επενδύσεις μείον αποσβέσεις) με νέα πάγια 
(εργοστάσια, μαγαζιά, γραφεία, κατοικίες, κλπ.). Χρειάζονται, 
συνεπώς, πολύ περισσότερες επενδύσεις απ’ όσες γίνονται για 
να αρχίσει να βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού. 
Απαιτείται προς τούτο ένα Μνημόνιο ελληνικής έμπνευσης και 
ιδιοκτησίας, με φιλοεπενδυτικές μεταρρυθμίσεις, που θα κάνει 
τη χώρα μας να ξεχωρίζει στις διεθνείς αγορές ως επενδυτικό 
προορισμό υψηλών προδιαγραφών. Η κυβέρνηση χρειάζε-
ται, επίσης, να βγει και να διαφημίσει τη χώρα, να παρουσι-
άσει, στο επενδυτικό κοινό που ψάχνει που να επενδύσει τα 
χρήματά του, τις ευκαιρίες για επενδύσεις που παραμένουν 
ανεκμετάλλευτες στη χώρα μας. Άλλες χώρες το κάνουν. Πρέ-
πει να το κάνουμε και εμείς.

ΣΕβ: «ΚΛΕΙΔΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Ως εκπρόσωπος επαγγελματιών και επιστημόνων που δραστη-
ροποιούνται στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (δάσος, παραλία, κλπ) και 
γενικότερα την διαχείριση γης, οφείλω να εκφραστώ για όλα όσα 
γράφονται και ακούγονται για τους λόγους που οδήγησαν στην 
εθνική τραγωδία.      Η απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται 
παρακάτω δόθηκε μόνο μετά από αυτοψία που διενήργησα ο 
ίδιος στην περιοχή, άλλα και έχοντας τη σχετική γνώση. Δυστυ-
χώς, τις τελευταίες μέρες ακούμε από περισσότερο ή λιγότερο μη 
σχετικούς να τοποθετούνται σε ζητήματα που δεν έγκεινται στο 
αντικείμενο τους• γεωλόγος να εμφανίζεται ως ειδικός για τον πο-
λεοδομικό σχεδιασμό και την εναέρια αποτύπωση μιας περιοχής.
Τα ερωτήματα είναι τα εξής:
1. Η περιοχή δεν είχε σχέδιο;
Η περιοχή του Ν. Βουτσά εντάχθηκε στο σχέδιο το 1969 (ΦΕΚ 
59Δ/1969) και συγκεκριμένα εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο 
οικισμού του Οικοδομικού και Παραγωγικού Συνεταιρισμού «Ο 
ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ». Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα του ΦΕΚ.

Όσον αφορά στην περιοχή του Κόκκινου Λιμανιού, εντάχθηκε τε-
λικά μέρος του, στο σχέδιο το 2012 (ΦΕΚ 43ΑΑΠ/2012). Το τμήμα 
αυτό είναι πολύ κοντά στο αγροτεμάχιο όπου δεν κατάφεραν να 
φύγουν οι συνάνθρωποί μας. Επισυνάπτεται και η σχετική εικόνα. 
Δυστυχώς βέβαια, η περιοχή δεν αντιμετωπίστηκε πολεοδομικά 
ως σύνολο και ενιαία, ενώ επισημαίνεται ότι εκδόθηκε μετά την υπ’ 
αριθμ. 4748/16−7−1999 τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού 
Δασάρχη Πεντέλης.
Τα χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής δεν είναι πολύ διαφορε-
τικά από την περιοχή του Ματιού. Όσον αφορά στην απόφαση 
του Υπουργού που βγήκε στην δημοσιότητα για το 2017 (ΦΕΚ 
43ΑΑΠ/2017), αυτή αφορά σε τροποποίηση δύο οικοδομικών τε-
τραγώνων του ανωτέρω σχεδίου πόλης και όχι ένταξη στο σχέδιο 
πόλης. Σίγουρα βέβαια, η υπογραφή του Υπουργού στη σχετική 
τροποποίηση τεκμηριώνει τη γνώση του για το πολεοδομικό κα-
θεστώς στην περιοχή.

Όσον αφορά στην περιοχή του Ματιού, η περιοχή αγοράστηκε 
από αγρότες από την Μονή Πετράκη το 1930. Η προσπάθεια 
ένταξης ξεκίνησε επί του Υπουργού κ. Τρίτση το 1982 και εντά-
χθηκε στην Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου για παραθεριστική κατοικία 
το 1985. Εντάχθηκε στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Νέας Μά-
κρης το 1992 και ανατέθηκε η απαιτούμενη πολεοδομική μελέτη 
το 1998. Η τελευταία προσπάθεια ένταξης της περιοχής στο σχέδιο 
πόλης σταμάτησε με την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστι-
κού Σχεδίου Αθήνας το 2014. 

2. Η περιοχή ήταν δάσος;
Σύμφωνα με την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 παρ. 1 
του Συντάγματος (Ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των 
Ελλήνων ‘’Ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρη-
μένων διατάξεων του Συντάγματος’’ –Φ.Ε.Κ. 84/17-4-2001/Τ.Α.):
«Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο 
άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια 
του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα 
και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και 
αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότη-
τα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση 
υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, 
υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.»
Γενικός κανόνας ώστε μια περιοχή να υπόκειται στην δασική νο-
μοθεσία και ιδιαιτέρως να έχει τον χαρακτηρισμό δασική έκταση, 

είναι ότι πρέπει είτε στον ιστορικό, όπως λέγεται, ορθοφωτοχάρτη 
του 1945 (εαν αυτός δεν υπάρχει του 1960) να φαίνεται δασική 
έκταση, είτε στις πρόσφατες αεροφωτογραφίες του 2007-2009.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 32/2016 κριτήρια προσδιορισμού είναι:
α. “Αναγκαία επιφάνεια εδάφους”, ως τέτοια επιφάνεια δίδεται, 
ενδεικτικά, η έχουσα μέγεθος λόχμης με ελάχιστο εμβαδόν επτα-
κόσια τετραγωνικά μέτρα (700 τ.μ.).
β. Ύπαρξη ιδιαίτερης βιοκοινότητας (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαί-
τερου φυσικού περιβάλλοντος (δασογενές). Δηλαδή λαμβάνεται 
υπόψη:
• Η φυόμενη επί της εκτάσεως άγρια ξυλώδης βλάστηση (υψηλή 
ή θαμνώδης). • Η ύπαρξη άγριας ζωής ως στοιχείο της δασοβιο-
κοινότητας • Η φυτοκοινωνιολογική ζώνη • Οι εδαφολογικές συν-
θήκες • Οι σταθμολογικές συνθήκες • Το γεωλογικό υπόστρωμα
• Οι κλιματολογικές συνθήκες • Η θέση της έκτασης σε σχέση με την 
ευρύτερη περιοχή.
Θεωρείται αραιά η δασική βλάστηση, εφόσον μεταξύ των δια-
κένων των δασικών ατόμων δύναται να παρεμβληθεί άτομο με 
κανονική κόμη και εφόσον στο σύνολο της έκτασης ο μέσος βαθ-
μός συγκόμωσης δεν υπερβαίνει το 25% (αραιά συγκόμωση). Το 
κριτήριο είναι ενδεικτικό και μπορεί η έκταση να αποτελεί δάσος 
και με μικρότερη συγκόμωση.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του ν. 998/1979, δεν υπόκεινται στην 
δασική νομοθεσία οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκρι-
μένα σχέδια πόλης ή καταλαμβάνονται από οικισμούς προυφι-
στάμενους του έτους 1923. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, 
και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 4539/2011 και 4454/2005 «Δεν 
έχουν χαρακτήρα δάσους και δασικής εκτάσεως εκτάσεις εντός 
ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923. Ως οικισμοί 
προϋφιστάμενοι του 1923 νοούνται όχι μόνον εκείνοι που έχουν 
νομίμως οριοθετηθεί, αλλά και εκείνοι, για τους οποίους προκύ-
πτει ότι πράγματι προϋπήρχαν του 1923, έστω και αν δεν έχουν 
οριοθετηθεί ή αν η οριοθέτησή τους με διοικητική πράξη είναι μη 
νόμιμη.»
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, αφενός οι πε-
ριοχές του Ν. Βουτσά και μεγάλο τμήμα της περιοχής του Κόκκινου 
Λιμανιού δεν υπόκεινται στην δασική νομοθεσία, διότι βρίσκονται 
εντός σχεδίου και αφετέρου το Μάτι εξαιρείται επίσης, εφόσον 
προκύπτει ότι περιοχή του Ματιού προυπήρχε ως οικισμός προ 
του έτους 1923. 
Για να δούμε όμως τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη της περιοχής
Ιστορικός Ορθοφωτοχάρτης της περιοχής

Συνέχεια στη σελ. 12

ΠΣΔΑΤΜ: ΑΠΟ ΤΟΝ «ΣΤΡΑΤΗΓΟ» ΑΝΕΜΟ, ΣΤΗΝ «ΑΝΑΡΧΙΚΗ» ΔΟΜΗΣΗ…
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Συνέχεια από σελ 11

Πρόσφατη λήψη ορθοφωτοχάρτη της περιοχής 

Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η ευρύτερη περιοχή δεν ήταν δάσος 
το 1945. Για να δούμε όμως ειδικά την περιοχή του Ματιού.

Ιστορικός Ορθοφωτοχάρτης της περιοχής του Ματιού 

Πρόσφατη λήψη ορθοφωτοχάρτη της περιοχής του Ματιού

Συμπεραίνουμε ξεκάθαρα ότι το 1945, η περιοχή ήταν κυρί-
ως αγροτική με κάποια μικρά τμήματα της που είναι δασική 
έκταση. Δεν φαίνεται να έχει αποψιλωθεί δάσος, λόγω του 
πολέμου στην χώρα μας, διότι φαίνονται ξεκάθαρα, στο μεγα-
λύτερο τμήμα, όρια των αγροτεμαχίων που καλλιεργούνταν. 
Το 2007-2009, η περιοχή έχει αρκετά πεύκα και υπόκεινται 
στην επιστήμη του δασολόγου αν η συγκόμωση τους είναι 
αραιή, ώστε η περιοχή να έχει χαρακτηρισμό δασική έκταση. 
Σίγουρα δεν ήταν δάσος πριν την φωτιά.

3.  Η περιοχή δεν είχε ελεύθερη πρόσβαση στην θάλασσα;
Ο ισχυρισμός αυτός είναι αληθής. Μάλιστα, σύμφωνα με το 
πολεοδομικό δίκαιο μετά την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983 
,«σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οι-
κισμών, προ του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 μ από την 
ακτή ή την όχθη δημόσιων λιμνών (εκτός αν έχει οριστεί με-
γαλύτερο πλάτος Ζ.Ο.Ε. κατά το άρθρ. 29 το νόμου αυτού) δεν 
επιτρέπονται οι περιφράξεις.»
«Κατεξαίρεση περιφράξεις επιτρέπονται σε περίπτωση που 
είναι αναγκαίες για την προστασία καλλιεργειών ή άλλων 
ειδικών χρήσεων :
• Ειδικών καλλιεργειών, που η περίφραξή τους είναι αναγκαία 
για την προστασία τους και την προστασία του κοινού από 
φυτοφάρμακα. 
• Κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων γεωργικών, κτηνο-
τροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών δραστηριοτή-
των.
• Τουριστικών - Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων - Βιομηχανι-
κών εγκαταστάσεων.
• Χώρων και εγκαταστάσεων τεχνικής εξυπηρέτησης οικι-
σμών (α. Βιολογικού καθαρισμού, β. Εγκαταστάσεων και 
δεξαμενών ύδρευσης, γ. Εγκαταστάσεων ΔΕΗ, ΟΤΕ)
• Στρατιωτικών εγκαταστάσεων…
Οι περιφράξεις πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 50 μ 
από τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη δημόσιας λίμνης. 
…
Η περίφραξη των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετείται 
σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 5 μέτρα γύρω από το περί-
γραμμα του κτιρίου 
…
Δεν επιτρέπεται η περίφραξη ολόκληρου του γηπέδου στις 
καλλιέργειες ή ειδικές χρήσεις … Σε κάθε περίπτωση επι-
βάλλεται να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα γηπέδου πλάτους 
τριών (3) μέτρων, τουλάχιστον στο ένα όριο του γηπέδου.
…
Σε περίπτωση που το πρόσωπο του γηπέδου το παράλληλο 
προς την ακτή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τριακόσια (300) μέ-
τρα επιβάλλεται σε κάθε τμήμα γηπέδου που δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερο από 300 μέτρα να διακόπτεται η περίφραξη 

και να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα του γηπέδου κάθετο 
προς την ακτή, πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρα.
…
Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας για περί-
φραξη οι ειδικές χρήσεις, εφόσον βρίσκονται σε περιοχές όπου 
συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:
α) ‘Εχουν αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα.
β) Δεν είναι πόλοι παραθεριστικού, τουριστικού ενδιαφέρο-
ντος και δεν γειτνιάζουν ούτε έχουν λειτουργική εξάρτηση 
με πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακούς οικι-
σμούς και αστικά κέντρα.»
«στις πιο πάνω περιοχές είναι δυνατό με απόφαση της αρμό-
διας πολεοδομικής υπηρεσίας να επιβληθεί η διακοπή των 
εργασιών κάθε είδους περίφραξης, καθώς και η κατεδάφιση 
περιφράξεων που έχουν τελειώσει, εφόσον οι περιφράξεις αυ-
τές παρεμποδίζουν την πρόσβαση προς την ακτή ή την όχθη 
δημοσίας λίμνης και στο μέτρο που η διακοπή ή η κατεδάφιση 
εξυπηρετεί την πρόσβαση αυτή ή που συμβάλλει στην προ-
στασία του περιβάλλοντος. Οι περιφράξεις κατά παράβαση 
των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρούνται αυθαίρετες 
και εφαρμόζονται για την κατεδάφισή τους»
«Επιτρέπεται για δημόσια ωφέλεια η απαλλοτρίωση ιδιο-
κτησιών για τη δημιουργία οδών προσπέλασης προς την 
παραλία και τον αιγιαλό καθώς και των αναγκαίων χώρων 
στάθμευσης οχημάτων. Οι οδοί είναι δημοτικές ή κοινοτικές 
περίπτωση και δεν υπάγονται στις κατηγορίες των οδών που 
παρέχουν ειδικές ανοικοδόμησης. Για την απαλλοτρίωση 
αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1065/1980 «περί κυ-
ρώσεων δημοτικού και κοινοτικού κώδικος».
Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά για περιτοίχιση.
Στις περιπτώσεις όπου έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, επι-
τρέπεται η κατασκευή περιτοίχισης ή περίφραξης μέχρι 1,00 
μέτρο.
4. Η περιοχή ήταν γεμάτη με αυθαίρετα και αυτό οδήγησε 
στον εγκλωβισμό των θυμάτων;
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΤΕΕ, στο Μάτι 
έχουν δηλωθεί 327 αυθαίρετα εκ των οποίων παντελώς αυ-
θαίρετα ή με μεγάλα αυθαίρετα είναι τα 156. Από τις αυτοψίες 
που διενέργησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά, ελέχθηκαν 1765 κτίρια (εκ των 
οποίων 1672 κατοικίες). Με την υπόθεση ότι στον Ν.Βουτζά 
που βρίσκεται εντός σχεδίου δεν υπάρχουν εξ’ ολοκλήρου αυ-
θαίρετα ή αυτά είναι πολύ λίγα, στην συγκεκριμένη περιοχή 
τα εξ’ολοκλήρου αυθαίρετα είναι λιγότερο από το 10% των 
κτιρίων. Ενδεχομένως, κάποια αυθαίρετα κτίρια δεν έχουν 
ενταχθεί στον νόμο, ενώ αρκετά έχουν «άδειες» από την 
εποχή της χούντας. Επομένως, το ποσοστό είναι μεγαλύτερο, 
αλλά όχι πολύ μεγαλύτερο. 
Συνέχεια σελ. 13

ΠΣΔΑΤΜ: ΑΠΟ ΤΟΝ «ΣΤΡΑΤΗΓΟ» ΑΝΕΜΟ, ΣΤΗΝ «ΑΝΑΡΧΙΚΗ» ΔΟΜΗΣΗ…
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Συνέχεια από τη σελ. 12
Όσον αφορά στην περιοχή της Ραφήνας, είναι δύσκολο 
να γίνει αντίστοιχη εκτίμηση διότι ένα μεγάλο τμήμα είναι 
εντός σχεδίου, χωρίς όμως να έχει τόσο ξεκάθαρα όρια, με 
βάση τα δεδομένα αυθαιρέτων και αυτοψιών που έχουμε, 
όπως στο Μάτι που είναι όλο εκτός σχεδίου και ο Ν. Βου-
τζάς που είναι εντός σχεδίου.
Σίγουρα η μη πολεοδόμηση της περιοχής, η οποία έχει δο-
μηθεί σε μεγάλο βαθμό, λειτούργησε επιβαρυντικά, αλλά 
δεν ήταν η βασική αιτία της καταστροφής. Αντίστοιχα και 
το βόρειο τμήμα της Κινέτας πάνω από την Εθνική Οδό, 
όπως και αρκετά τμήματα στην παραθάλασια περιοχή, 
δεν έχουν πολεοδομηθεί. 
Επισημαίνεται ότι ένας από τους λόγους της αυθαίρετης 
δόμησης είναι η εκκρεμότητα, για μεγάλο διάστημα (αρ-
κετές δεκαετίες), ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης.
Όσον αφορά στους στενούς δρόμους και την κακή διάρ-
θρωσή τους, προφανώς και τα προβλήματα αυτά οφείλο-
νται στην μη πολεοδόμηση της περιοχής. Όμως, αυτό δε 
σημαίνει ότι δεν θα υπήρχαν, εάν η περιοχή δεν ήταν δο-
μημένη, γιατί εξ αρχής έτσι είχαν «κοπεί» τα «οικόπεδα».
Επομένως, επιβαρυντικά λειτούργησε η παρεμπόδιση της 
πρόσβασης στην παραλία, ακόμα και αν οδηγούσε σε δύ-
σβατα σημεία.
Την τελευταία περίοδο, αυτή η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να 
καταθέσει προς διαβούλευση σχέδιο νόμου για την «νομι-
μοποίηση» των οικιστικών πυκνώσεων, στην πλειονότη-
τα τους αυθαίρετοι οικισμοί σε δασικές περιοχές. 
Επιπροσθέτως ο τελευταίος νόμος για την τακτοποίηση 
αυθαιρέτων είναι, με διαφορά, ο πιο ευνοϊκός. Συγκεκρι-
μένα, Τα πρόστιμα μειώθηκαν ακόμα και πάνω από 50%. 
Ενώ δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για ένταξη τέτοιων πε-
ριοχών στο σχέδιο, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρό-
βλημα τόσων χρόνων, οριστικά και οργανωμένα.
Είναι τουλάχιστον ειρωνικό να επικαλείται κάποιο μέλος 
της κυβέρνησης ότι φταίνε τα αυθαίρετα και οικισμοί αυ-
θαιρέτων μέσα σε δάση.
5.Η φωτιά είχε μεγάλη ταχύτητα, τι ισχύει για την απομά-
κρυνση πολιτών σε επικείμενη καταστροφή από δασική 
πυρκαγιά;
Καλό είναι να γνωρίζουμε τι λέει ο Ξενοκράτης για τις εκκε-
νώσεις, ακόμα και αν δεν υπάρχει σχέδιο εκκένωσης.
Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργα-
νωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας 
από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δα-
σικών πυρκαγιών.» που εκδόθηκαν από την Γενική Γραμ-

ματεία Πολιτικής Προστασίας με Αρ. Πρωτ. 2934/2015:
«…η υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολι-
τών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:
• Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως 
μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να δρο-
μολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε 
εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περι-
ορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε 
τοπικό επίπεδο.»
Όσον αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη από-
φασης αναφέρεται ότι:
«το όργανο που αποφασίζει, πλαισιωμένο από τους επι-
κεφαλείς των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την 
απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα 
εξής:
• Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυν-
θούν…
• Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς…
• Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία 
συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία οργανωμένη απομά-
κρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά…
• Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση 
των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής που θα χρεια-
στεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπι-
σμού και ειδοποίησής τους (πόρτα–πόρτα, ανακοινώσεις 
σε μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ).
• Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλο-
φορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν 
προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και 
την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον εκάστοτε 
Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, 
ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση 
των πολιτών…
• Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φο-
ρέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η 
παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη 
της πυρκαγιάς.
• Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύ-
νονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους συμπεριλαμβα-
νομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης. 
• Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν 
από την περιοχή (π.χ. για 6 ώρες) μέχρι να ελαχιστοποιη-
θεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμη-

ση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν στη 
περιοχή. 
• Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απο-
μακρύνθηκαν και διαβιούν στην περιοχή, εφόσον χρειά-
ζονται μεταφορά.»
Και τέλος για το σχέδιο δράσης «προοδευτικά υλοποιού-
νται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών περιγρά-
φονται ως εξής : 
1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον 
εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος προς τον αρμόδιο Δήμαρχο/ Πρόεδρο Κοινότητας, 
ή Νομάρχη κλπ. 
2. Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης φορέων 
που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ) από το αρμόδιο 
όργανο που έχει την ευθύνη για τη λήψη της απόφασης 
(Δήμαρχος/ Πρόεδρος Κοινότητας, ή Νομάρχης, κλπ).
3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση, ή μη απομά-
κρυνση,…
4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την 
απομάκρυνσή του...
Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μ.Μ.Ε. που θα 
δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευ-
χθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας 
αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό…
5. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών
6. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση 
εμπλεκομένων φορέων, μετά από σχετική αναγγελία, του 
οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό. 
7. Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από τον υπεύθυνο 
του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας»
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο χρόνος εκκένωσης θα ήταν 
ελάχιστος μόνο αν δεν έγινε σωστή εκτίμηση της κατάστα-
σης («Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται 
ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να 
δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται 
σε εξέλιξη)».
6. Ακόμα και αν δινόταν η εντολή για εκκένωση, ήταν δυ-
νατό να γίνει; 
Σύμφωνα με μαρτυρίες για την εκκένωση του Λύρειου 
Ιδρύματος (65 παιδιών και 25 ηλικιωμένων) έγινε σε 20 
λεπτά. Ενώ ο αξιωματικός της Αστυνομίας δημόσια ανέ-
φερε ότι σε 15 λεπτά πέρασαν από την λεωφόρο Μαρα-
θώνας 500 οχήματα. 

Συνεχεια σελ. 14

ΠΣΔΑΤΜ: ΑΠΟ ΤΟΝ «ΣΤΡΑΤΗΓΟ» ΑΝΕΜΟ, ΣΤΗΝ «ΑΝΑΡΧΙΚΗ» ΔΟΜΗΣΗ…
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Συνεχεια από σελ. 15
Σε περίπτωση που ισχύουν οι μαρτυρίες για την εκτρο-
πή της κυκλοφορίας από την λεωφόρο Μαραθώνος 
μέσα στο Μάτι, αντί της αναστροφής, ήταν σημαντικό 
λάθος. Σίγουρα δεν είναι ευθύνη των τροχονόμων που 
βρίσκοντας εκεί, εκτός και αν δεν εφάρμοσαν τις εντολές 
που τους δόθηκαν. Όφειλουν να εκτελούν εντολές που 
τους δίνονται από τους ανωτέρους τους που είχαν πλη-
ρέστερη εικόνα. Δεν έχουν ευθύνη οι τελευταίοι τροχοί 
της άμαξας, αλλά ο οδηγός που καθοδηγεί. Ο υπεύθυ-
νος συντονισμού δίνει εντολές. Επιπροσθέτως ακόμα 
και αν, σε αυτούς τους στενούς δρόμους, και ιδιαιτέρως 
στον παραλιακό δρόμο λεωφόρο Ποσειδώνος, υπήρχε 
εν εξελίξει σχέδιο εκκένωσης, θα λειτουργούσαν από 
την Τροχαία ως μονόδρομοι με κατεύθυνση την έξοδο 
από το Μάτι. Το πλάτος των δρόμων επαρκούσε για μία 
κατεύθυνση.
Αντιθέτως δεν ήταν προσπελάσιμοι, μιας και ακινητοποι-
ήθηκαν κάποια αυτοκίνητα τα περισσότερα από πανικό.

Οι δρόμοι που εγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα έχουν πε-
ρίπου πλάτος 7 μέτρων και προφανώς όλα εγκαταλεί-
φθηκαν γιατί οι οδηγοί τους έφτασαν κοντά στην θάλασ-
σα και τα παράτησαν. Το αντίστοιχο πλάτος έχουν και οι 
οδοί Μητροπόλεως και Καραγιώργη Σερβίας στο κέντρο 
της Αθήνας. Δεν φαίνεται να εγκλωβίστηκαν αυτοκίνη-
τα για παράδειγμα στην οδό Κυανής Ακτής που είναι ο 
κεντρικός δρόμος ή στα στενά πριν την παραλιακή οδό. 
Αυτό δείχνει ότι υπήρχε χρόνος, παρά το κακό δίκτυο 
των οδών να φτάσει ένα αυτοκίνητο στην παραλιακή 
οδός για να διαφύγει. Πόσο μάλλον αν είχε δοθεί εντολή 
για εκκένωση.
Όσον αφορά το «οικόπεδο» όπου δεν κατάφεραν να 
ξεφύγουν από την φωτιά δεκάδες συνάνθρωποι μας, 
βρίσκεται στον πρώτο κάθετο δρόμο της Λεωφόρου Πο-
σειδώνος όταν σταματά να είναι πια παραλιακή οδός. Η 
Λεωφόρος Ποσειδώνος οδηγεί στο κέντρο της Ραφήνας. 
Βρίσκεται μόνο 450 μέτρα από την Αργυρά Ακτή όπου 
κατέφυγαν οι περισσότεροι για να γλυτώσουν.

Τι έφταιξε λοιπόν;
Σίγουρα όχι η άναρχη δόμηση. Δεν ήταν η αιτία, αλλά 
έδρασε επιβαρυντικά, αποκλειστικά και μόνο γιατί είχε 
αποκλειστεί η έξοδος στην θάλασσα.
Το γεγονός ήταν η πυρκαγιά που έπρεπε να αντιμετω-
πιστεί με κάποιο οργανωμένο τρόπο από τα αρμόδια 
όργανα του κράτους που για αυτό υπάρχουν. Το πλήθος 
των νεκρών αποδεικνύει ότι δεν έγινε.
Ακόμα και αν η πυρκαγιά δεν μπορούσε να σβήσει, δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνουν συνάνθρωποι μας. Για 
κανένα λόγο. Για αυτό υπάρχει η οργανωμένη πολιτεία 
σε μια χώρα που δεν θέλει να κατατάσσεται στις υπα-
νάπτυκτες.
Η άναρχη δόμηση επηρέασε λιγότερο από τις καμένες 
ξύλινες κολώνες της ΔΕΗ και την διακοπή του ρεύματος 
που οδήγησε στην διακοπή της υδροδότησης. Δεν φταίει 

η ΔΕΗ που το δίκτυο της στην περιοχή αυτή δεν είναι 
υπογειοποιημένο. 
Δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι. Δεν είναι όλα αγγε-
λικά πλασμένα. Καλό είναι όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης 
να αντιμετωπίζουν και να σχεδιάζουν σύμφωνα με την 
πραγματικότητα και όχι θεωρητικά.
Η πολεοδόμηση της περιοχής είναι αναγκαία, αλλά δεν 
είναι ο λόγος που οδήγησε στην τραγωδία. Οι λόγοι εί-
ναι ξεκάθαρα η μη ορθή εκτίμηση της πυρκαγιάς, η μη 
εντολή εκκένωσης και ο κακός συντονισμός.
Φωτιές θα υπάρχουν, μπορεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, 
αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Δολοφόνοι και κλέφτες στην κοινωνία μας θα υπάρχουν, 
δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει να υπάρχει αστυ-
νομία. Επάρατες νόσοι θα υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι η 
ιατρική δεν θα προσπαθήσει να τις αντιμετωπίσει. 
Δυστυχώς η κρίση στην χώρα μας δεν είναι μόνο οικο-
νομική.
Η φωτιά μπορεί να μην μπορούσε να σβηστεί (ίσως 
μόνο στην έναρξη της) μπορούσε όμως να καθυστερή-
σει, αλλά σίγουρα η τελευταία λύση ήταν η έγκαιρη εκ-
κένωση. Αυτό, θεωρητικά, μας ξεχωρίζει από τις τριτο-
κοσμικές χώρες. Ότι έχεις κρατικό μηχανισμό, πολιτική 
προστασία που αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Ακόμα 
και «πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα». Σε λιγότερο από 
ένα χρόνο «έτυχε» δυο φορές να συμβούν.  
Ως τεχνικός κόσμος οφείλουμε να συμβάλουμε σε αυτό 
τον τόπο με τις δυνάμεις μας. Να δείξουμε την αλληλεγ-
γύη μας. Για τον λόγο αυτό το ΤΕΕ κάλεσε τους μηχανι-
κούς να δημιουργήσουμε μια μεγάλη εθελοντική ομάδα. 
Τις πρώτες ώρες ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες συνά-
δελφοι. Με τον ίδιο σκοπό ο σύλλογος μας (ΠΣΔΑΤΜ) 
ζήτησε μαζί με το ΤΕΕ να δημιουργήσουμε ορθοφωτο-
χάρτες μεγάλης ακρίβειας με την χρήση πιστοποιημένων 
ΣΜηΕΑ (γνωστά ως drone). Οι ορθοφωτοχάρτες αυτοί 
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή 
των ζημιών, των επιδοτήσεων, των προμελετών που 
απαιτούνται για τα πρώτα απαιτούμενα έργα (π.χ. αντι-
πλημμυρικά).
Ακόμα αναμένουμε για τις πρωτοβουλίες αυτές, από την 
Κυβέρνηση μέσω των Υπουργείων της, κυρίως αυτό τον 
Υποδομών και Μεταφορών και τον πρώην πρόεδρο του 
ΤΕΕ, να τις αξιοποιήσει.
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Σε δοκιμαστική λειτουργία από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και 
σε πλήρη λειτουργία από το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 τίθεται 
το νέο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες», για την ηλεκτρονική 
έκδοση των οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με η υπουργική 
απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη (αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/48123/6983). Η απόφαση του ΥΠΕΝ δημοσιεύτηκε στο 
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3136, Τεύχος Β 31 
Ιουλίου 2018)), με τίτλο:  Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, 
έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του 
ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.
Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης του ΥΠΕΝ με τίτλο «διαδικασί-
ες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών 
πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 
του ν.4495/2017» έχει ως ακολούθως
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του ν.4495/2017 και ιδίως του Τμήματος Β’ αυτού
Τις διατάξεις του ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου 
τομέα»
Τις διατάξεις του ν.3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 
2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 “Οργα-
νισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και 
άλλες σχετικές διατάξεις”»
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)
Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α  ́114).
Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α  ́210).
Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).» (Α’ 160).
Τις διατάξεις του ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου 
τομέα».
Την υπ’ αριθμ. Φ.40.4/1/989/2012 υπουργική απόφαση «Κύρω-
ση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» 
(Β’ 1301)
Την υπ’ αριθμ. Φ.40.4/3/1031/2012 υπουργική απόφαση «Ρυθμί-

σεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (Β’ 1317), όπως ισχύει
Την υπ’ αριθμ. Φ.60/86/1435/2012 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, 
ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης 
του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ 
(Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων» 
(Β’ 1876)
Την υπ’ αριθμ. Φ.40.4/163/2013 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις 
για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της 
λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και 
τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση, εγγράφων σε 
φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική 
διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των 
φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» (Β’ 401)
Το από 28.12.2016 Κείμενο Στρατηγικής της ΓΓ Ψηφιακής Πολι-
τικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 – 2021».
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
 Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται:
α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των 
πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28 του 
ν. 4495/17 ( όπως οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων μικρής κλίμα-
κας , εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών  κ.λπ ), καθώς και οι τεχνικές 
προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων που συνοδεύουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά ,
β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
παρέχονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαί-
ων διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (οικο-
δομικών αδειών), κατά τις διατάξεις του ν.4495/2017,
γ) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και 
τους ενδιαφερόμενους,
δ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα παραπάνω στοιχεία, ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακό σύστημα,
ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των 
ενδιαφερομένων και των μηχανικών, με σκοπό την εξασφάλιση 
της διαφάνειας,
στ) κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για 
τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου.
ζ) Το τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υποβολή για την 
έκδοση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης.
 
Μέρος Α’: Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδο-
σης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017
 
Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, ο 
Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:
α) αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας

β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νό-
μιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον 
Διαχειριστή αίτησης και στους αρμόδιους μηχανικούς για την εκπό-
νηση των απαιτούμενων μελετών & επιβλέψεων
γ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον 
εντοπισμό του ακινήτου
δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαί-
ωμα
ε) τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 συνδυαστικά με τα δικαιο-
λογητικά του άρθρου 35 για τις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί 
προέγκριση οικοδομικής άδειας
Διαχειριστής της αίτησης νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου 
ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους ανατίθεται από τον κύριο του έρ-
γου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων 
για την έκδοση της διοικητικής πράξης. Ο διαχειριστής της αίτησης 
υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα, τα κατά περίπτωση απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, με ευθύνη του.
και επιλέγεται :
αα) η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της Άδειας (οικεία υπηρε-
σία δόμησης,       Δ/νση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών 
και Αδειοδοτήσεων, ΥΔΟΜ της εκκλησίας της Ελλάδος, (κ.λ.π)
ββ) η κατηγορία της οικοδομικής άδειας
Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων και την 
αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχεί-
ων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσω-
πικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών-, το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης 
δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.
Στις περιπτώσεις που η αίτηση αφορά έκδοση άδειας κατηγορίας 
1 ή 2 ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αναθέτει την αίτηση στους 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που θα διενεργήσουν τον έλεγχο 
των στοιχείων της οικοδομικής άδειας.
Τα στάδια ελέγχου περιλαμβάνουν τον έλεγχο πληρότητας, τον 
έλεγχο τοπογραφικού διαγράμματος, τον έλεγχο διαγράμματος 
κάλυψης και τον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων του έργου.
Σε κάθε στάδιο, εφ’όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, αυτά κα-
ταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα προς ενημέρωση του 
διαχειριστή της αίτησης και των μελετητών μηχανικών, ώστε να 
προβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στην υποβολή 
των συμπληρώσεων ή διορθώσεων.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων ελέγχου από τους αρ-
μόδιους υπαλλήλους, εκδίδεται η άδεια από τον εξουσιοδοτημένο 
μηχανικό της αρμόδιας υπηρεσίας λαμβάνοντας μοναδιαίο αριθμό 
από το πληροφοριακό σύστημα και αναρτάται στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια αναρτάται στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ 
διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση 
στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της οικοδομικής άδειας, 
καθώς και του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος 
κάλυψης αυτής. 
Συνέχεια στη σελ 18

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
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Συνέχεια από τη σελ 17 
Από το πληροφοριακό σύστημα ο Διαχειριστής της αίτησης, 
ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα 
να εκτυπώνουν ακριβή αντίγραφα του εντύπου της εκδοθεί-
σας ηλεκτρονικά οικοδομικής άδειας, καθώς και των στοιχεί-
ων που τη συνοδεύουν.
Η αρμόδια υπηρεσία που εξέδωσε την οικοδομική άδεια 
χορηγεί επίσης ηλεκτρονικά αντίγραφα των στοιχείων και 
μελετών που τη συνοδεύουν, σε περίπτωση αναζήτησής 
τους από τρίτους.
Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε αίτηση έκδοσης 
άδειας κατηγορίας 3 η οποία εκδίδεται αυτόματα από το 
πληροφοριακό σύστημα, η διαδικασία είναι η εξής:
α) Γίνεται αίτηση από τον Διαχειριστή για τη χορήγηση βε-
βαίωσης, προκειμένου να οριστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
και οι ισχύοντες όροι δόμησης για την περιοχή του ακινήτου.
β) Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και χρεώνεται 
ηλεκτρονικά από τον προϊστάμενο σε αρμόδιο υπάλληλο, 
ο οποίος εκδίδει την βεβαίωση, ηλεκτρονικά, εντός δέκα 
ημερών ορίζοντας ταυτόχρονα τα υποχρεωτικά πεδία εγκρί-
σεων του συστήματος που θα πρέπει να συμπληρωθούν 
προκειμένου να εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
όρους δόμησης για την περιοχή του ακινήτου.
γ) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης ο διαχειριστής της αίτη-
σης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα για την έκδοση 
της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας, εισάγοντας στο σύ-
στημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 40 και σε 
κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά και στοιχεία των υποχρε-
ωτικών πεδίων που έχουν οριστεί βάσει της βεβαίωσης.
δ) Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
και μετά από υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης 
ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της πληρότητας της αίτησης, το 
σύστημα εκδίδει αυτόματα την οικοδομική άδεια, η οποία 
λαμβάνει αριθμό αδείας και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη 
συνέχεια μεταφέρεται στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ δια-
δικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση 
στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της αδείας, του το-
πογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης 
που την συνοδεύουν.
ε) Μετά τη λήψη αριθμού αδείας και την ανάρτηση της 
πράξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ανα-
θέτει  σε αρμόδιο υπάλληλο τον έλεγχο των εισφορών και 
κρατήσεων της άδειας (φορολογικά). Σε περίπτωση που 
εντοπιστούν λάθη, ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης 
και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, 
προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις – 
συμπληρώσεις. Παρερχομένης απράκτου προθεσμίας ενός 
μηνός, η άδεια ανακαλείται.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου των στοιχείων και των μελετών 
της οικοδομικής άδειας καθώς και της εφαρμογής της από 
Ελεγκτές Δόμησης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρε-

σίας έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το 
ενημερώνει σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή ανάκλησης 
της άδειας, αλλά και για να επιτρέπει την προσθήκη νέων 
στοιχείων σε περίπτωση ενημέρωσης ή αναθεώρησης ή 
και δειγματοληπτικού ελέγχου. Επίσης ο προϊστάμενος της 
αρμόδιας Υπηρεσίας αναθέτει σε υπαλλήλους τον δειγμα-
τοληπτικό έλεγχο της παρ. 2γ ή τον υποχρεωτικό έλεγχο της 
παρ.3 του άρθρου 38, με βάσει αλγόριθμο που αποστέλλεται 
ανά εξάμηνο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ο οποίος διε-
νεργείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος, υποχρεω-
τικά κάθε εξάμηνο και κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 30%.
Για την διενέργεια από την ΥΔΟΜ του υποχρεωτικού ελέγ-
χου της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.4495/2017, δίνεται η 
δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταχωρήσει στο 
πληροφοριακό σύστημα σχετικό αίτημα που συνοδεύεται 
από τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αιτιολογείται η 
βασιμότητα της καταγγελίας.
 
Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑ-
ΚΑΣ
Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασι-
ών μικρής κλίμακας, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο 
σύστημα:
α) Αίτηση έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας
β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος 
το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της 
αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης και στους αρμόδιους μη-
χανικούς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών & 
επιβλέψεων
γ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομένα για 
τον εντοπισμό του ακινήτου
δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο 
δικαίωμα
ε) τα δικαιολογητικά του άρθρου 41
στ) τα ειδικά δικαιολογητικά που καθορίζονται στην εκάστο-
τε Υπουργική Απόφαση για κάθε εργασία
ζ) υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι έχουν ληφθεί υπό-
ψη όλοι οι ειδικοί κανονισμοί και ότι τηρούνται οι προϋποθέ-
σεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.4495/17
και επιλέγεται :
αα. η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της Έγκρισης Εργα-
σιών Μικρής κλίμακας
ββ. η οικοδομική άδεια του κτιρίου, στο οποίο αναφέρονται 
οι οικοδομικές εργασίες εφ’ όσον υπάρχει.
Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων και 
την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατιστική επεξερ-
γασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογη-
τικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών-, 

το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία 
και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της 
Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχεί-
ων της αίτησης. Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την έγκριση 
εργασιών μικρής κλίμακας λαμβάνοντας μοναδιαίο αριθμό 
από το πληροφοριακό σύστημα και η έγκριση μεταφέρεται 
στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον 
οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στο 
έντυπο αυτής.
Από το πληροφοριακό σύστημα, ο Διαχειριστής της αίτησης, 
ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα 
να εκτυπώνουν ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω εκδοθεί-
σας ηλεκτρονικής έγκρισης, καθώς και των στοιχείων που 
τη συνοδεύουν. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί σε περίπτωση 
αναζήτησης στοιχείων να χορηγεί τα ηλεκτρονικά αντίγρα-
φα αυτών που συνοδεύουν την έγκριση.
Το πληροφοριακό σύστημα εξασφαλίζει την ηλεκτρονική 
διασύνδεση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας με 
τυχόν ηλεκτρονικές άδειες, ενώ σε περίπτωση που ή έγκρι-
ση αναφέρεται σε οικοδομική άδεια που εκδόθηκε έντυπα, 
ενημερώνει το αρχείο της άδειας με αντίγραφο της έγκρισης.
Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας έχει πρόσβαση στο 
πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώνει σε περίπτωση 
διακοπής εργασιών ή ανάκλησης της έγκρισης εργασιών 
μικρής κλίμακας.
Για την αναθεώρηση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας 
για παράταση ισχύος (άρθρο 42 παρ.5δ ν.4495/2017) απαι-
τείται αίτηση και τεχνική έκθεση μηχανικού.
 
Άρθρο 4
Διαδικασία ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡ-
ΓΑΣΙΩΝ
Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία γνωστοποίησης εκτέλεσης 
πρόσθετων εργασιών, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει 
στο σύστημα:
α) Αίτηση – δήλωση γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών 
του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα
β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το 
νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτη-
σης στον Διαχειριστή αίτησης
γ) τα στοιχεία της ηλεκτρονικής άδειας
δ) τεχνική έκθεση του εξουσιοδοτημένου επιβλέποντος μη-
χανικού
ε) υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι έχουν ληφθεί υπό-
ψη όλοι οι ειδικοί κανονισμοί και ότι τηρούνται οι προϋποθέ-
σεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν.4495/2017
και επιλέγει την αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της γνω-
στοποίησης. 
Συνέχεια στη σελ 19

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
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Συνέχεια από τη σελ 18 
Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων και την 
αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχεί-
ων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσω-
πικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης 
δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.
το αίτημα καταχωρείται στον ηλεκτρονικό φάκελο της αδείας τον 
οποίο δύναται να συμπληρώσει ο Διαχειριστής της αίτησης, για το 
καθοριζόμενο χρονικό διάστημα, μετά από νέα αίτηση για αναθε-
ώρηση της άδειας. Μετά το πέρας της καθοριζόμενης προθεσμίας 
και εφ’όσον δεν έχουν υποβληθεί τα στοιχεία και οι μελέτες για την 
αναθεώρηση της άδειας, επιβάλλεται διακοπή εργασιών και ενημε-
ρώνεται το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος 
για την εκκίνηση των περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεων και 
την επιβολή των κυρώσεων του ν.4495/17.
Το πληροφοριακό σύστημα εξασφαλίζει την ηλεκτρονική διασύν-
δεση της γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών και της 
αναθεώρησης με τυχόν ηλεκτρονικές άδειες, ενώ σε περίπτωση 
που η γνωστοποίηση αναφέρεται σε οικοδομική άδεια που βρί-
σκεται σε ισχύ και που εκδόθηκε έντυπα, ενημερώνει το αρχείο της 
άδειας με αντίγραφο της γνωστοποίησης και της αναθεώρησης 
αυτής.
 Άρθρο 5
Διαδικασία ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία αναθεώρησης οικοδομικών 
αδειών, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:
α) αίτηση για αναθεώρηση
β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νό-
μιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον 
Διαχειριστή αίτησης
γ) τον αριθμό ηλεκτρονικής οικοδομικής άδειας του κτιρίου
δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαί-
ωμα
ε) τεχνική έκθεση μηχανικού
στ) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που τροποποιούνται σε σχέση 
με την αρχική οικοδομική άδεια
ζ) εισφορές και κρατήσεις σύμφωνα με την περ. β της παρ. 9 του 
άρθρου 42 του ν.4495/2017.
Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία αναθεώρησης οικοδομικών 
αδειών κατά τον χρόνο ισχύος τους, για αλλαγή επιβλέποντα λόγω 
παραίτησης ή αντικατάστασης, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει 
στο σύστημα:

α) Αίτηση για αναθεώρηση
β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νό-
μιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον 
Διαχειριστή αίτησης
γ) τον αριθμό οικοδομικής άδειας του κτιρίου
δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαί-
ωμα
ε) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 
42 του ν .4495/2017
Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά αναθεώρηση οικοδομικών 
αδειών μετά την λήξη τους για παράταση ισχύος αυτών, η διαδι-
κασία είναι η εξής:
α) Γίνεται αίτηση από τον Διαχειριστή για αναθεώρηση της συγκε-
κριμένης οικοδομικής άδειας, εισάγοντας στο σύστημα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν.4495/2017.
β) Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και χρεώνεται ηλε-
κτρονικά από τον προϊστάμενο σε αρμόδιο υπάλληλο,
γ) Διενεργείται αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο της ΥΔΟΜ εντός 
των καθοριζομένων προθεσμιών του ν.4495/2017.
Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων και την 
αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχεί-
ων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσω-
πικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης 
δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.
Για τις περιπτώσεις αδειών που εντάσσονται στις κατηγορίες 1 και 2 
ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας προβαίνει στη χρέωση των σταδί-
ων ελέγχου της αίτησης αναθεώρησης στους εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους. Τα στάδια ελέγχου ορίζονται αναλόγως των στοιχεί-
ων που τροποποιούνται.
Σε κάθε στάδιο, εφ’ όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, αυτά κα-
ταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα προς ενημέρωση του 
διαχειριστή της αίτησης και των μελετητών μηχανικών, ώστε να 
προβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στην υποβολή 
των συμπληρώσεων ή διορθώσεων.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων ελέγχου από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους, εκδίδεται η αναθεώρηση της άδειας από 
τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό της αρμόδιας υπηρεσίας και εν-
σωματώνεται στο αρχικό έντυπο της οικοδομικής αδείας το οποίο 
αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια αναρτάται στον 
καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχε-
ται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου 
της αδείας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμμα-

τος κάλυψης που την συνοδεύουν.
Από το πληροφοριακό σύστημα, ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδι-
οκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώ-
νουν ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω εκδοθείσας ηλεκτρονικής 
άδειας, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Επίσης, σε 
περίπτωση αναζήτησης στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία δύναται 
να χορηγεί τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των στοιχείων και μελετών 
που συνοδεύουν την άδεια.
9.Για τις αιτήσεις έκδοσης άδειας αναθεώρησης στις περιπτώσεις 
κατηγορίας 3, η άδεια εκδίδεται αυτόματα μετά τη διενέργεια της 
αυτοψίας.
Άρθρο 6                                                                                                                                                                                                 
Διαδικασία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία ενημέρωσης οικοδομικών αδει-
ών, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:
α)αίτηση για ενημέρωση
β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νό-
μιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον 
Διαχειριστή αίτησης
γ) τον αριθμό οικοδομικής άδειας του κτιρίου
δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαί-
ωμα
ε) τεχνική έκθεση μηχανικού
στ) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που τροποποιούνται σε σχέση 
με την αρχική οικοδομική άδεια κατ’ αντιστοιχία των απαιτήσεων 
του άρθρου 40 του ν.4495/2017, και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις 
ενημέρωσης οικοδομικής αδείας του άρθρου 28 του ν.4495/2017
Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων και την 
αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχεί-
ων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσω-
πικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
στην αρμόδια υπηρεσία, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και το 
σύστημα εκδίδει αυτόματα την ενημέρωση της άδειας.
Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης 
δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.
Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, ενημερώνεται 
το αρχικό έντυπο της οικοδομικής αδείας στις περιπτώσεις που έχει 
εκδοθεί με έντυπη διαδικασία. Στη συνέχεια αναρτάται στον κα-
θορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται 
ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της 
αδείας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος 
κάλυψης που την συνοδεύουν. 
Συνέχεια στη σελ 20 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
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Συνέχεια από τη σελ 19 
Από το πληροφοριακό σύστημα, ο Διαχειριστής της αίτη-
σης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνα-
τότητα να εκτυπώνουν ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω 
εκδοθείσας ηλεκτρονικής άδειας, καθώς και των στοιχείων 
που τη συνοδεύουν. Επίσης, σε περίπτωση αναζήτησης 
στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να χορηγεί τα 
ηλεκτρονικά αντίγραφα των στοιχείων και μελετών που 
συνοδεύουν την άδεια.
Αιτήματα για ενημέρωση αδειών δόμησης ή οικοδομικών 
αδειών που έχουν εκδοθεί εντύπως, υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά, αφού υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα 
όλα τα στοιχεία του φακέλου της αρχικής άδειας σε ηλε-
κτρονική μορφή.
Άρθρο 7
Διαδικασία ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙ-
ΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ των άρθρων 107 παρ 5  α και β του 
ν.4495/2017
 Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργα-
σιών αποπεράτωσης αυθαιρέτων κατασκευών, τηρείται η 
διαδικασία του άρθρου 2 του παρόντος και υπάγεται στην 
κατηγορία 1 οικοδομικών αδειών.
Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται στην  παρ.5  του άρθρου 107 του ν.4495/2017, κα-
θώς και τον αριθμό δήλωσης της υπαγωγής αυθαιρέτου.
Άρθρο 8
Διαδικασία ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης άδειας κατεδά-
φισης, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2 του παρόντος, 
υπάγεται στην κατηγορία 1 οικοδομικών αδειών και υπο-
βάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ.2 του άρθρου 40 του 
ν. 4495/2017.
 Άρθρο 9
Διαδικασία ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης εκτέλεσης 
εργασιών, εκδίδεται αυτόματα και δηλώνεται ο επιβλέπων 
μηχανικός που έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των εργασι-
ών.
 Άρθρο 10
Διαδικασία ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης προέγκρισης 
οικοδομικής άδειας, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο 
σύστημα:
α) αίτηση έκδοσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας
β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος 
το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της 
αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης
γ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομένα 
για τον εντοπισμό του ακινήτου
δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νό-

μιμο δικαίωμα
ε) τα δικαιολογητικά του άρθρου 35
και επιλέγει:
αα) την αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της Άδειας
ββ) την κατηγορία της οικοδομικής άδειας
Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων 
και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατιστική 
επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαι-
ολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επιφύ-
λαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της 
πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών-, το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην 
αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της 
Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοι-
χείων της αίτησης.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αναθέτει την αίτηση στους 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που θα διενεργήσουν 
τον έλεγχο των στοιχείων της προέγκρισης οικοδομικής 
άδειας.
Τα στάδια ελέγχου περιλαμβάνουν έλεγχο των τίτλων ιδι-
οκτησίας, των αποδεικτικών στοιχείων νομιμότητας υφι-
στάμενων κτισμάτων, του τοπογραφικού διαγράμματος 
και του διαγράμματος κάλυψης
Σε κάθε στάδιο, εφ’όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, 
αυτά καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα προς 
ενημέρωση του διαχειριστή της αίτησης και των μελετη-
τών μηχανικών, ώστε να προβούν εντός των προβλεπό-
μενων προθεσμιών στην υποβολή των συμπληρώσεων ή 
διορθώσεων.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων ελέγχου από 
τους αρμόδιους υπαλλήλους, εκδίδεται η προέγκριση οι-
κοδομικής άδειας από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό της 
αρμόδιας υπηρεσίας λαμβάνοντας μοναδιαίο αριθμό από 
το πληροφοριακό σύστημα, και αναρτάται στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Από το πληροφοριακό σύστημα ο Διαχειριστής της αίτη-
σης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνα-
τότητα να εκτυπώνουν ακριβή αντίγραφα του εντύπου της 
εκδοθείσας ηλεκτρονικά προέγκρισης οικοδομικής άδειας, 
καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν.
Η αρμόδια υπηρεσία που εξέδωσε την προέγκριση οικοδο-
μικής άδειας χορηγεί επίσης ηλεκτρονικά αντίγραφα των 
στοιχείων και μελετών που τη συνοδεύουν, σε περίπτωση 
αναζήτησής τους από τρίτους.
Για την έκδοση οικοδομικής άδειας, σε συνέχεια εκδοθεί-
σας προέγκρισης, ο διαχειριστής της αίτησης δύναται να 
υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα κατά το διάστημα 
που ισχύει η προέγκριση, όλα τα επιπρόσθετα δικαιολογη-
τικά και στοιχεία του άρθρου 40 και στη συνέχεια τηρείται 
η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος, 

παραλείποντας τα στάδια ελέγχου του τοπογραφικού δια-
γράμματος και του διαγράμματος κάλυψης.
Σε περίπτωση αναθεώρησης προέγκρισης οικοδομικής 
άδειας, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 του πα-
ρόντος, με την επισήμανση ότι όπου αναφέρεται ο όρος οι-
κοδομική άδεια νοείται η προέγκριση οικοδομικής άδειας.
 Άρθρο 11
Διαδικασία ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ των άρθρων 7,12 & 14 του ν. 
4495/2017
Στις περιπτώσεις που απαιτείται η γνωμοδότηση των Συλ-
λογικών Οργάνων Ελέγχου του Δομημένου Περιβάλλοντος 
του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.4495/2017, η αίτηση θα 
διαβιβάζεται ηλεκτρονικά σε αυτά με την αντίστοιχη αιτι-
ολογία.
Το συλλογικό όργανο θα μπορεί να εγκρίνει την αίτηση ή 
να διατυπώσει παρατηρήσεις ηλεκτρονικά εντός των προ-
βλεπομένων από το νόμο προθεσμιών.
Η απόφαση και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης 
και το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης που 
περιέχει την αιτιολογία της απόρριψης του συλλογικού 
οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4495/2017, θα 
αποτυπώνονται ηλεκτρονικά και για τις αποφάσεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4495/2017 θα 
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 12
Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών των άρθρων 31 και 32 του 
ν.4495/2017
Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, έχει πρόσβαση σε όλους 
τους ηλεκτρονικούς φακέλους των οικοδομικών αδειών 
και δύναται να τους ενημερώνει σε περίπτωση ανάκλησης, 
διακοπής εργασιών, ηλεκτροδότησης, έκδοσης του ΠΕΚ, 
δειγματοληπτικού ελέγχου, κ.ά.
Για την εφαρμογή του δειγματοληπτικού ελέγχου και του 
υποχρεωτικού ελέγχου σε περίπτωση καταγγελίας, ο Προϊ-
στάμενος της υπηρεσίας μέσω του πληροφοριακού συστή-
ματος αναθέτει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο τον έλεγχο, 
προκειμένου να αποφανθεί η υπηρεσία και στη συνέχεια ο 
ίδιος να προβεί στις προβλεπόμενες κατά νόμο ενέργειες.
Στις περιπτώσεις αιτημάτων έκδοσης οικοδομικών αδειών 
κατηγορίας 1 και 2 και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί τα 
απαιτούμενα στοιχεία, δικαιολογητικά και μελέτες σύμφω-
να με τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον απαιτού-
μενο έλεγχο, το αίτημα ακυρώνεται αυτόματα μετά την 
παρέλευση εννέα μηνών.
Μέρος Β’: Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβο-
λής, ελέγχου και έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδο-
μικών εργασιών (οικοδομικών αδειών) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.
 Συνέχεια στη σελ 21 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
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Συνέχεια από τη σελ 20
Άρθρο 13
Ορισμοί και Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος
Το Πληροφοριακό Σύστημα e-Άδειες αποτελεί ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και  
παρακολούθηση της ροής εργασιών και έκδοση των πράξεων εκτέ-
λεσης οικοδομικών εργασιών (οικοδομικών αδειών) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.
Το e-Άδειες συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδι-
ασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα του ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαι-
τέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημό-
σιου τομέα», της ΥΑ Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄1301) «Κύρωση 
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», 
όπως ισχύει, καθώς και του από 28.12.2016 Κείμενου Στρατηγικής 
της ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 
2016 – 2021−.
Όσον αφορά  στις Γεωχωρικές Πληροφορίες, τα δεδομένα, τα 
μεταδεδομένα, τις (ηλεκτρονικές) υπηρεσίες που παρέχονται από 
το σύστημα, καθώς και για κάθε άλλη σχετική έννοια, ισχύουν: α) 
οι ορισμοί του άρθρου 3 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) όπως 
ενσωματώθηκε και ισχύει στην εθνική νομοθεσία (ν.3882/2010) 
και β) τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Β ,́ άρθρο 32 «Ψηφιακή 
αποτύπωση εγγράφων» του ίδιου νόμου σχετικά με τις διαδικασίες 
και προδιαγραφές σύνταξης και έκδοσης διοικητικών πράξεων και 
μελετών που περιέχουν γεωχωρική πληροφορία.
Ισχύουν επίσης τα οριζόμενα ως προς την υποχρεωτικότητα εν-
σωμάτωσης, χρήσης και αξιοποίησης ψηφιακών γεωχωρικών 
δεδομένων και πληροφοριακών εργαλείων, τη μορφή και το 
περιεχόμενό τους, στα εργαλεία (πλαίσια και σχέδια) του χωρικού 
σχεδιασμού όπως αυτά καθορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις 
και τα Προεδρικά Διατάγματα που εξειδικεύουν την εφαρμογή των 
ν.4447/2016, και ν.4495/2017 όπως ισχύουν.
Το e-Άδειες αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών όπου 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:
α) σχεδιασμός και υλοποίηση κατάλληλων, ανεξάρτητων, υπολογι-
στικών υποδομών και αποθετηρίου εφαρμογών ΤΠΕ, που θα είναι 
συμβατές και θα αξιοποιούν τις δημόσιες υποδομές υπολογιστικού 
νέφους (Cloud) και αντίστοιχες υπηρεσίες “Cloud computing” (IaaS, 
PaaS, SaaS: Infrastructure, Platform, Software, as a Service) του Κυ-
βερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud ή G-Cloud) 
για την φιλοξενία των απαραίτητων δεδομένων και εφαρμογών 
και για την παροχή των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
β) δημιουργία (σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, ανάπτυξη 
εφαρμογών, έναρξη και παρακολούθηση λειτουργίας , συντήρη-
ση και υποστήριξη χρηστών) ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος για την καταγραφή, καταχώρηση, διαχείριση, επεξερ-
γασία, διάθεση (μέσω διαδικτύου) και χρήση του συνόλου των 
πληροφοριών και των ροών εργασιών παραγωγής τους για όλες 
τις διαδικασίες και στάδια, από την υποβολή μέχρι την έκδοση, 
που αφορούν στο θεματικό αντικείμενο των διοικητικών πράξεων 
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και κατάλληλο μηχανισμό (λογι-
σμικό) αναζήτησης, επισκόπησης και διάθεσης μέσω διαδικτύου.

Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος e-Άδειες εξειδικεύεται 
στα εξής:
Δημιουργία ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Οικοδομικών Αδειών που 
να διαχειρίζεται το σύνολο των εκδιδόμενων διοικητικών πράξεων 
και το περιεχόμενο των φακέλων δικαιολογητικών του άρθρου 40 
του ν.4495/17 και περιλαμβάνει:
α) Σχεδιασμό της ΒΔ (ανάλυση απαιτήσεων, σχεσιακό διάγραμμα 
(ERD), εννοιολογικό σχεδιασμό/μοντελοποίηση, λογικό σχεδιασμό, 
φυσικό/λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων)
β) Υλοποίηση, εγκατάσταση  εφαρμογών και μηχανισμών ασφά-
λειας συμβατών με το G-Cloud, με αξιοποίηση αντίστοιχων παρεχό-
μενων υπηρεσιών cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) και υποστή-
ριξη της λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών 
που θα αναπτυχθούν.
Δημιουργία εφαρμογής για την διαβαθμισμένη πρόσβαση των 
χρηστών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ρόλους και αρμο-
διότητές τους, στις υπηρεσίες του ολοκληρωμένου Συστήματος 
Πληροφοριών.
Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής 
εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια 
των οικοδομικών αδειών, από την αρχική υποβολή φακέλου δικαι-
ολογητικών έως την έκδοσή τους.
Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος
Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ΒΔ και των εφαρμογών
Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών του 
συστήματος
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των 
συστημάτων (εφαρμογές και δεδομένα).
Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος e-Άδειες θα γίνει στη 
βάση κοινών κανόνων διαλειτουργικότητας με τη χρησιμοποίηση 
ανοικτών διεπαφών, πρωτοκόλλων και μορφοτύπων (συγκε-
ντρωτικά: ανοικτά πρότυπα), ώστε να δίνεται στις αρμόδιες για την 
έκδοση οικοδομικών αδειών υπηρεσίες η δυνατότητα αυτονομίας 
και ευελιξίας στη διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου που δια-
θέτουν.
Άρθρο 14
Κυριότητα, διαχείριση και δομή
Η Κυριότητα του e-Άδειες ανήκει στο ΥΠΕΝ. Ο συντονισμός και η 
εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής του e-Άδειες είναι αρμοδιότητα 
της Γεν. Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχω-
ρικών Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Ελέγχου και Εποπτείας 
Δομημένου Περιβάλλοντος, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του 
οργανισμού του Υπουργείου ΠΕΝ και της κείμενης νομοθεσίας.
Η διαδικτυακή πύλη του e-Άδειες θα είναι προσβάσιμη από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση e–adeies.ypen.gr, την οποία θα χρησι-
μοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες αδειοδότησης οι-
κοδομικών δραστηριοτήτων φορείς και Υπηρεσίες της Διοίκησης, 
οι πολίτες/φορείς των έργων και δραστηριοτήτων και οι μελετητές 
τους καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό.
Στη διαδικτυακή πύλη του e-Άδειες η δομή, το περιεχόμενο και οι 
διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου αντιμετωπίζονται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος Ι της 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’1301) «Κύρωση Πλαισίου Παρο-
χής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Σε περίπτωση που τα δεδομένα που θα τηρούνται στο πληροφορι-

ακό σύστημα e-Άδειεςκαι τα παρεχόμενα πληροφοριακά εργαλεία 
και υπηρεσίες αποτελέσουν αντικείμενο προμήθειας, ο πάροχος 
υποχρεούται να μεταβιβάσει στον κύριο του e-Άδειες τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας επί των δεδομένων και των σχετικών μετα-
δεδομένων και υπηρεσιών και να παρέχει σε αυτόν τις άδειες πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας που είναι απαραίτητες προκειμένου ο κύριος να 
μπορεί να προβαίνει αμελλητί στις ενέργειες που προβλέπονται στον 
Ν.3882/2010 και να μην περιορίζεται η περαιτέρω χρήση και αξιο-
ποίηση των δεδομένων και υπηρεσιών από οποιαδήποτε άλλη δη-
μόσια αρχή ή τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.
Άρθρο 15
Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος για την ηλε-
κτρονική υποβολή, έλεγχο και έκδοση των πράξεων του Τμήματος 
Β’ του ν.4495/2017
Το ΠΣ e-Άδειες αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 
που απαρτίζεται από επιμέρους διαδικτυακές και τοπικές υπηρεσίες 
και περιλαμβάνει:
α) Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS)
β) Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών
γ) Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών 
που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την έκ-
δοση των οικοδομικών αδειών
δ) Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση δεδομένων και υπηρε-
σιών
ε) Εξυπηρετητές (application servers) διάθεσης των δεδομένων και 
υποστήριξης υπηρεσιών για την εκτέλεση άλλων διεργασιών σε 
αυτά (πχ μετασχηματισμός, οπτικοποίηση, αναζήτηση, μεταφόρ-
τωση)
στ) Σύστημα διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών για την ανα-
ζήτηση, απεικόνιση και την  τηλεφόρτωση των δεδομένων (GIS) 
τοπικά και μέσω διαδικτύου.
ζ) Σύστημα διαχείρισης και απεικόνισης  διαδικτυακού περιεχομένου
Άρθρο 16
Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής και τρόπος πρόσβασης 
στο ΠΣ e-Άδειες
Το σύστημα εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κα-
τάλληλες τεχνικές διαχείρισης των δεδομένων ώστε να εξασφαλί-
ζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς πληροφοριακού 
συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι κατηγορίες χρηστών 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του πα-
ρόντος άρθρου.
Η προσβασιμότητα στη διαδικτυακή πύλη του e-Άδειες γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Παραρτήματος Ι της ΥΑ-
Π/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12−4−2012) «Κύρωση 
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Χρήστες τουe-Άδειες είναι :
α) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το e-Άδειες στο 
πλαίσιο των καθηκόντων τους και  οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές 
διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών
β) οι εξουσιοδοτημένοι ιδιώτες μηχανικοί ή νομικά πρόσωπα για 
την έκδοση διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017
γ) οι ιδιώτες / ιδιοκτήτες κάθε οικοδομικού έργου/ δραστηριότητας
δ) το ενδιαφερόμενο κοινό.
 Συνέχεια στη σελ 22
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Συνέχεια από τη σελ 21 
Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του Παραρτή-
ματος Ι και του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 
(ΦΕΚ Β΄1301). Το σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρό-
σβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις 
αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) Απλοί Χρήστες του e-Άδειες: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει φυ-
σικά και νομικά πρόσωπα, η πρόσβαση των οποίων στο σύστη-
μα πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες, 
ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. Οι ανωτέρω χρήστες 
έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβά-
σιμο χώρο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
β) Πιστοποιημένοι χρήστες του e-Άδειες: Η ομάδα αυτή περι-
λαμβάνει τους ακόλουθους χρήστες, η πρόσβαση των οποίων 
στο σύστημα πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής διαδικασίας εγ-
γραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους και ανάλογα με τα 
δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί 
από τον πάροχο του συστήματος, στο πλαίσιο των κανόνων 
ασφαλείας του:
αα. Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών δόμησης των δήμων 
(ΥΔΟΜ) για την υποδοχή, έλεγχο  και έκδοση των Αδειών
ββ. Υπάλληλοι λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου που, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, έχουν αρμοδιότητα έκδοσης Αδειών, 
ή παρακολούθησης και ελέγχου των σχετικών διαδικασιών
γγ. Εξουσιοδοτημένοι ιδιώτες μηχανικοί ή νομικά πρόσωπα για 
την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών
δδ. Ιδιώτες / ιδιοκτήτες έργου
γ) Διαχειριστές του συστήματος e-Άδειες: στην ομάδα αυτή 
περιλαμβάνονται υπάλληλοι του ΥΠΕΝ που έχουν αυξημένα 
δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος 
(δεδομένα χρήσης, γεωχωρικά δεδομένα, παραμετροποίησης, 
καταγραφής μεταβολών κλπ) με δυνατότητα ανάλυσης, εξαγω-
γής και μεταφοράς τους.
δ) Εποπτεύοντες του συστήματος e-Άδειες: Στην ομάδα αυτή πε-
ριλαμβάνονται υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ 
και των Περιφερειών, που σύμφωνα τις προβλεπόμενες από τον 
Οργανισμό του Φορέα τους αρμοδιότητες, έχουν διαβαθμισμένη 
πρόσβαση στις πληροφορίες του e-Άδειες και αξιοποιούν τα σχε-
τικά στοιχεία που παρέχονται από αυτό.
Η δομή του e-Άδειες και η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων 
που εισάγονται σε αυτό επιτρέπουν την διαβαθμισμένη ανάκτη-
ση πληροφοριών και δεδομένων (ανά είδος πράξης, γεωγραφι-
κή ενότητα, χρονολογία, χρήση οικοδομής κλπ)
Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της δια-
δικτυακής πύλης στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα. 
Στο χώρο αυτόν περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής στοιχεία:
α) Ο οδηγός χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος e-Άδειες
β) Οι διαδικασίες πρόσβασης, εγγραφής,  ταυτοποίησης και ανα-
γνώρισης των χρηστών ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης
γ) Το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση 
πράξεων οικοδομικών αδειών
δ) Τα απαραίτητα κατά περίπτωση ηλεκτρονικά έντυπα για την 
έκδοση των ανωτέρω πράξεων
 

Για την εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων οι χρήστες αιτού-
νται την εγγραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 
και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης τουe-Άδειες
α) Στην περίπτωση αρμόδιων στελεχών δημόσιων φορέων, 
ταυτοποιούνται μέσω της αντίστοιχης διαδικασίας που εφαρ-
μόζεται για το Τμήμα Δ του ν.4495/2017, τουλάχιστον με 
επίπεδο εμπιστοσύνης 2, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄1301). Ειδικότερα, η 
πρόσβαση των στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών θα γίνεται 
με συνδυασμό κωδικών πρόσβασης (user name – password) 
που θα εκχωρεί ο πάροχος του συστήματος, κατόπιν έγγραφου 
αιτήματος του προϊστάμενου κάθε υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι κα-
ταγράφονται και αποκτούν δικαιώματα πρόσβασης ανάλογα με 
τις αρμοδιότητές τους. Με δεδομένο ότι οι κωδικοί είναι προσω-
πικοί, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης των υπαλλήλων, 
ο πάροχος του συστήματος ενημερώνεται εγγράφως για την 
μεταβολή από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Εντός 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του e-Άδειες και με 
μέριμνα του παρόχου, η ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση των αρ-
μόδιων στελεχών δημόσιων φορέων θα πραγματοποιείται μέσω 
των κοινών προτύπων της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΑΠΕΔ).
β) Για την είσοδο εξουσιοδοτημένων μηχανικών ή νομικών 
προσώπων, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού 
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την πιστοποίησή του 
ως χρήστη που διαθέτει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό 
για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με χρονοσή-
μανση κατά την κείμενη νομοθεσία, εκδιδόμενο από Πάροχο 
Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π.), εγγεγραμμένο στον κατά-
λογο Εμπίστευσης Εγκεκριμένων Παροχών Υπηρεσιών Εμπι-
στοσύνης -TLS που τηρεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η πιστοποίηση που διενεργείται με 
ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αφορά στην ταυτοποίηση 
του Χρήστη για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού ως 
Μηχανικού, σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων και τις μετα-
βολές τους που κατά νόμο τηρεί και ενημερώνει το Επιμελητήριο.
γ) στην περίπτωση ιδιωτών – ιδιοκτητών οικοδομικών έργων, 
μέσω των υπηρεσιών πιστοποίησης του “Taxisnet” του Υπουρ-
γείου Οικονομικών / Α.Α.Δ.Ε.
Άρθρο 17
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, όροι πρόσβασης και διάθεσης 
στα πληροφοριακά συστήματα, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 
τα δεδομένα  που αναφέρονται στο άρθρο 33 του ν.4495/2017
Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες για την Ηλε-
κτρονική Υποβολή και Έκδοση Αδειών και την Υποβολή Αιτήσε-
ων και Ελέγχου από Ιδιώτες μηχανικούς εξουσιοδοτημένους για 
την έκδοση οικοδομικών αδειών και Ελεγκτές Δόμησης γίνεται, 
σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση. Για 
την πρόσβαση στα ανωτέρω συστήματα απαιτείται η χορήγηση 
από τον διαχειριστή του συστήματος κωδικού χρήστη και κω-
δικού πρόσβασης, οι οποίοι είναι προσωπικοί και χορηγούνται 
μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες. Το ζεύγος κωδικού χρήστη 
και κωδικού πρόσβασης που χορηγείται σε κάθε χρήστη είναι 
μοναδικό και συνδέεται μαζί του μονοσήμαντα. Ο πιστοποιημέ-

νος χρήστης, οφείλει να τηρεί την μυστικότητα των κωδικών και 
είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώρηση, μεταβολή και διαγραφή 
δεδομένων που διενεργείται με τους κωδικούς που του έχουν 
χορηγηθεί. Κάθε μεταβολή γνωστοποιείται με αυτόματο τρόπο 
στις Αρμόδιες Υπηρεσίες και στον πιστοποιημένο Χρήστη.
Το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει τις ενέργειες και τον χρό-
νο που τις πραγματοποιεί ο εξουσιοδοτημένος χρήστης. Η τήρη-
ση των δεδομένων αυτών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα αρχεία καταγραφής ενερ-
γειών και γεγονότων διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα 
για την περίπτωση αναδρομής σε ενέργειες του παρελθόντος.
Εκτός των ανωτέρω αναλυτικών καταγραφών των ενεργει-
ών, το πληροφοριακό σύστημα θα καταγράφει και θα καθιστά 
διαθέσιμα μέσω κατάλληλων εφαρμογών στους αρμόδιους 
ανάλογα με την προβλεπόμενη διαβάθμιση (μηχανικούς, πολί-
τες και στελέχη Υπηρεσιών Δόμησης) τα απαραίτητα δεδομένα 
για την ιχνηλασιμότητα διαφόρων διακριτών ενεργειών όπως η 
υποβολή αιτήσεων, η έγκριση ή απόρριψή τους, η διατύπωση 
παρατηρήσεων και η επιστροφή των αιτήσεων για συμπλήρω-
ση ή διόρθωση.
Ο πάροχος και οι αρμόδιοι διαχειριστές του πληροφορικού συ-
στήματος αναστέλλουν άμεσα την πρόσβαση σε πιστοποιημένο 
χρήστη, εφόσον διαπιστωθεί κακόβουλη εισαγωγή ή μεταβολή 
δεδομένων. Το πόρισμα κοινοποιείται στις εποπτεύουσες Υπη-
ρεσίες του ΥΠΕΝ και στα αρμόδια Πειθαρχικά Όργανα και βάσει 
αυτού προβαίνουν στη διακοπή της πρόσβασης οριστικά ή προ-
σωρινά, ή την άρση της κατά τα ανωτέρω αναστολής της.
Άρθρο 18
Διαλειτουργικότητα
Το e-Άδειες σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να διασυνδεθεί και να 
αντλήσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο από υπηρεσίες και φορείς του 
Δημοσίου σε ηλεκτρονική μορφή, όπως θεσμικές πολεοδομικές 
γραμμές (“Ηλεκτρονική Πολεοδομία”), τίτλοι ιδιοκτησίας, κτη-
ματολόγιο, δασικούς χάρτες, οριοθετήσεις ρεμάτων και γραμ-
μών αιγιαλού, αρχαιολογικούς χώρους, ειδικά προστατευόμενες 
περιβαλλοντικές περιοχές, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, 
σύμφωνα με το Άρθρο 34 του ν. 4495/17.
Το e-Άδειες έχει πρόσβαση με όρους διαλειτουργικότητας στα 
διαθέσιμα από την Πολιτεία πληροφοριακά συστήματα διαχείρι-
σης γεωχωρικών πληροφοριών που διευκολύνουν τον έλεγχο 
των αιτήσεων για έκδοση Αδειών.
Στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, με μέριμνα  του Φορέα 
Υλοποίησης θα αναπτυχθούν  και ανεξάρτητες  ηλεκτρονικές δι-
αδικασίες αιτήματος, κλήρωσης ελέγχου και έκδοσης πορισμά-
των των ελεγκτών δόμησης κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε 
περίπτωση η ανωτέρω διαδικασία άρχεται εντός προθεσμίας 
6 μηνών από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 
e-Άδειες.
Οι πράξεις των αρμοδίων υπηρεσιών που προκύπτουν από τα 
πορίσματα των ελεγκτών εκδίδονται ηλεκτρονικά κατά τα οριζό-
μενα στην παρούσα απόφαση.
 Συνέχεια στη σελ 23 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
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Συνέχεια από τη σελ 22 
Στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, με μέριμνα του Παρό-
χου του θα ενσωματωθούν και οι διαδικασίες του άρθρου 11 
της παρούσας ΥΑ και θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέρ-
γειες εκπαίδευσης και ενημέρωσης των Συλλογικών Οργάνων 
Ελέγχου του Δομημένου Περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση η 
ανωτέρω διαδικασία άρχεται εντός προθεσμίας 8 μηνών από 
τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.
Στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, με μέριμνα του Παρό-
χου του θα ενσωματωθούν  και οι διαδικασίες της παραγρά-
φου 6 του άρθρου 2 της παρούσας ΥΑ. Σε κάθε περίπτωση η 
ανωτέρω διαδικασία άρχεται εντός προθεσμίας 10 μηνών από 
τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.
Άρθρο 19
Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβαλλόμενων Ψηφιακών Αρχείων
Από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του πληροφο-
ριακού συστήματος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του 
ν.4495 για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας υποβάλλονται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή ψηφιακών αρχείων πε-
ριγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων, για όλα τα κείμενα, 
πίνακες, σχέδια και διαγράμματα που απαιτούνται, για την 
έγκριση των ΟΑ. Τα παραπάνω δεδομένα υποβάλλονται ως 
ψηφιακά αρχεία περιγραφικών και όπου απαιτείται γεωγραφι-
κών πληροφοριών, σε ανοικτούς μορφότυπους, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές ως εξής:
α) αρχεία από υπάρχοντα έγγραφα ή σχέδια που δεν είναι δι-
αθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και δεν δημιουργούνται από την 
Ομάδα Έργου στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης. Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να ψηφιοποιούνται σε ανάλυση τουλά-
χιστον 300 Χ 300 dpi, να είναι ευανάγνωστα και να μην έχουν 
αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων. Η μορφή αυτών 
των αρχείων πρέπει να είναι είτε σε αρχεία εικόνων (jpeg ή 
multipage tiff) είτε σε μορφή PDF.
β) Αρχεία που παράγονται από την Ομάδα του Έργου στο 
πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης πρέπει υποχρεωτικά 
να παράγονται σε εκτυπώσιμη μορφή PDF, να φέρουν σε 
ενσωματωμένη εικόνα την σφραγίδα και την υπογραφή των 
αντίστοιχων στελεχών της Ομάδας του Έργου και να μην 
έχουν αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων. Τα αρχεία 
ενσωματώνουν τους ισχύοντες κανόνες αναπαράστασης 
(χρώματα, πάχη, είδη γραμμών κλπ), συνοδευόμενα υποχρε-
ωτικά από πίνακες συντεταγμένων των ορίων του κτιρίου και 
της ιδιοκτησίας όπως εμφανίζονται στο τοπογραφικό και το 
διάγραμμα κάλυψης (όπου αυτά απαιτούνται), στο σύστημα 
αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.
γ) σε επεξεργάσιμη μορφή (διανυσματικά αρχεία τύπου π.χ. 
dxf, dwg, shp, gml, κλπ, αρχεία κειμένου και πινάκων π.χ.: 
.txt, .xls, .xml), το τοπογραφικό και το διάγραμμα κάλυψης, 
όπου αυτά απαιτούνται. Η διάκριση της πληροφορίας που 
περιέχουν θα γίνεται με τη λογική οργάνωση των αρχείων, 
και υποχρεωτική γεωαναφορά στο ισχύον κρατικό σύστημα 
ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για 
τα γεωχωρικά δεδομένα.
Τα περιγραφικά δεδομένα (κείμενα, πίνακες, φόρμες, βεβαι-

ώσεις κλπ) καθώς οι χάρτες και τα διαγράμματα (γεωχωρικά 
δεδομένα) που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω, πρέπει να 
μετατρέπονται με εργαλεία που θα παρέχει το σύστημα σε 
μορφή αρχείου XML (eXtensible Markup Language) και GML 
(Geography Markup Language) αντίστοιχα, σύμφωνα με 
ανοικτά πρότυπα ανταλλαγής και με προκαθορισμένη δομή 
και περιεχόμενο όσον αφορά στην οργάνωση των δεδομένων. 
Η δομή και η οργάνωση του ως άνω αρχείου θα περιγραφεί με 
λεπτομερές σχήμα XSD (XML Schema Definition) με τη δομή 
και την οργάνωση των ως άνω ψηφιακών αρχείων. Η ανω-
τέρω διαδικασία άρχεται με διαπιστωτική πράξη του παρόχου 
του πληροφοριακού συστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός 
προθεσμίας 6 μηνών από τη λειτουργία του πληροφοριακού 
συστήματος.
Μέρος Γ’
Άρθρο 20
Πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ανάπτυξης πληρο-
φοριακού συστήματος, υποχρεώσεις παρόχου, κυρώσεις και 
τέλος ανταπόδοσης
Πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το ΥΠΕΝ, τους Μη-
χανικούς και τους πολίτες και ανάπτυξης πληροφοριακού συ-
στήματοςe-Άδειες ορίζεται το ΝΠΔΔ Τεχνικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
Οι γενικές υποχρεώσεις του Παρόχου είναι οι ακόλουθες :
α) Να υποστηρίζει την λειτουργία του πληροφοριακού συ-
στήματος με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή 
πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές απο-
δοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για 
την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
β) Να προωθήσει την φιλοξενία του πληροφοριακού συστή-
ματος (εφαρμογές και δεδομένα) σε κεντρικό χώρο φιλοξενίας 
(g-cloud), σε συνεννόηση με το ΥΠΕΝ.
γ) Να συντηρεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήμα-
τος έτσι ώστε αυτά να μπορούν να διαθέτουν τις τελευταίες 
εκδόσεις εφόσον απαιτηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτού-
μενη απόδοση και ασφάλεια.
δ) Να προσαρμόζει τις λειτουργίες του e-Άδειες ώστε να ενσω-
ματώνονται αλλαγές νομοθεσίας που αφορά την έκδοση και 
έλεγχο οικοδομικών αδειών και θα προβαίνει σε αναβαθμίσεις 
και προσθήκες λειτουργικότητας σε συνεννόηση και σύμφωνα 
με οδηγίες του ΥΠΕΝ.
ε) Να προβαίνει κατόπιν ενημέρωσης του ΥΠΕΝ σε διορθώσεις 
του λογισμικού όταν απαιτείται. Σε συνεννόηση με το ΥΠΕΝ να 
προβαίνει σε αναβαθμίσεις του λογισμικού με ενσωμάτωση 
νέων λειτουργιών ή την αναβάθμιση των υπαρχόντων σε 
τακτικά διαστήματα κάθε έξι (6) μήνες.
στ) Να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, ανά τρί-
μηνο στο ΥΠΕΝ και στην Στατιστική Υπηρεσία.
ζ) Να διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης και ενημέρωσης 
των χρηστών του συστήματος σε συνεργασία και υπό την 
εποπτεία του ΥΠΕΝ.
η) Να αναλαμβάνει την υποστήριξη των Μηχανικών και των 
Υπηρεσιών Δόμησης στη λειτουργία και χρήση του συστήμα-
τος.

Ειδικότερες υποχρεώσεις του Παρόχου μπορεί να ορίζονται σε 
ειδική συμφωνία επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level 
Agreement) που θα συναφθεί με το ΥΠΕΝ ως Κύριο του ΠΣ.
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της προηγούμε-
νης παραγράφου, επιβάλλεται στον Πάροχο, με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο υπέρ Πρά-
σινου Ταμείου από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες 
(30.000) ευρώ.
3β) Ειδικότερα, αν η μη τήρηση των υποχρεώσεων της προ-
ηγούμενης παραγράφου οδηγεί σε μη λειτουργία του πλη-
ροφοριακού συστήματος e-Άδειες, το πρόστιμο θα είναι δύο 
χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά ημέρα μη λειτουργίας.
Για την άσκηση των ανωτέρω υποχρεώσεων ο πάροχος του 
πληροφοριακού συστήματος δικαιούται την είσπραξη ποσο-
στού ανταπόδοσης σύμφωνα με τα εξής:
Για την υποβολή Αιτήσεων της παρούσας Υπουργικής Απόφα-
σης, το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 20€ ανά υποβαλ-
λόμενη αίτηση.
Σε περίπτωση ανέγερσης  η προσθήκης  κατ επέκταση η καθ 
ύψος  νέων κατασκευών ,αναθεώρησης ως προς την ανέγερ-
ση  η προσθήκη  κατ επέκταση η καθ ύψος  νέων κατασκευών,  
το ανταποδοτικό τέλος για την υποβολή της Αίτησης ορίζεται 
ως εξής:
Για άδειες μέχρι 100τμ με αποκλειστική χρήση κατοικίας 50€ 
και 60€ για τις λοιπές χρήσεις
Για άδειες άνω των 100 τμ και μέχρι 1000 τμ με αποκλειστική 
χρήση κατοικίας 100€ και 150€ για τις λοιπές χρήσεις
Για άδειες άνω των 1000 τμ και μέχρι 5000 τμ με αποκλειστική 
χρήση κατοικίας 250€ και 350€ για τις λοιπές χρήσεις
Για άδειες άνω των 5000 τμ με αποκλειστική χρήση κατοικίας 
400€ και 500€ για τις λοιπές χρήσεις
Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα 
και αφορούν Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, 
Άδεια Κατεδάφισης και Έκδοση Οικοδομικής άδειας για αποκα-
τάσταση ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές προβλέπεται 
έκπτωση 50% επί του ανταποδοτικού τέλους.
Άρθρο 21
Έναρξη λειτουργίας
Το ΠΣ e-Άδειες τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία την 3η  Σε-
πτεμβρίου 2018 και σε πλήρη λειτουργία την 15η  Οκτωβρίου 
2018 .
 Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την  15η  Οκτωβρίου , ημερομηνία έναρξης της λειτουρ-
γίας του ΠΣ e-Άδειες , οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
2 έως 10, θα  συνεχίσουν να  υποβάλλονται σε έντυπη μορφή 
και θα διεκπεραιώνονται με τις ισχύουσες διαδικασίες κατά τον 
χρόνο υποβολής τους.
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 



To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, 
οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσµατικά και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι µία πρωτοβουλία του ΤΕΕ 
και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία υλοποιείται καταρχάς µε τη συνεργασία 
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων 
επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 

Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

τεχνοδικτυακός
επιταχυντής

καινοτόµων ιδεών

Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Η ώρα της πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) πλησιάζει για περίπου 6,4 εκατομμύ-
ρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να εκδώσει τα εκκαθαριστικά 
σημειώματα του φόρου για το τρέχον έτος και να διεκδι-
κήσει πάνω από 3,2 δισ. ευρώ σε πέντε μηνιαίες δόσεις, 
από τον Σεπτέμβριο του 201 8 έως και τον Ιανουάριο του 
2019. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να στείλει τον νέο «λογαριασμό» 
του ΕΝΦΙΑ όχι στο τέλος Αυγούστου, όπως γίνεται τα τε-
λευταία χρόνια, αλλά περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. 
Διορθώσεις 
Μέχρι τότε οι φορολογούμενοι που είναι υπόχρεοι πλη-
ρωμής του φόρου έχουν το περιθώριο να ελέγξουν τα 
έντυπα Ε9 των τελευταίων ετών και να διορθώσουν τυ-
χόν λάθη ή παραλείψεις που μπορούν να τους κοστίσουν 
άδικες επιβαρύνσεις με υπέρογκα ποσά ΕΝΦΙΑ. Οσοι δια-
πιστώσουν ότι οι παραλείψεις ή τα λάθη έχουν γίνει σε δη-
λώσεις Ε9 προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα η εικόνα 
της περιουσιακής κατάστασης της 1 ης-1 1ης-1-2018 8 να 
μην αποτυπώνεται ορθά, πρέπει να υποβάλουν διορθωτι-
κές δηλώσεις. Ετσι θα εξαλείψουν τις άδικες υπερχρεώσεις 
στα ήδη εκδοθέντα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ των ετών 
201 4-201 7, ενώ ταυτόχρονα θα γλιτώσουν από τις άδι-
κες επιβαρύνσεις στα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ του 201 8. Σε 
κάθε περίπτωση, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι η υποβολή των διορθωτικών αυτών δηλώσεων 
συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με πρόστιμα εκπρόθε-
σμης υποβολής τουλάχιστον 100 ευρώ.
 Η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων Ε9 είναι δυνατή 
μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται 
στο Taxisnet. Αν πραγματοποιηθεί μία μόνο διόρθωση 
στη δήλωση Ε9 ενός μόνο από τα έτη 2010-2018, τότε η 
διόρθωση αυτή θα μπορεί να μεταφερθεί και στις δηλώ-
σεις των επομένων ετών μέχρι και του έτους 2018, οπότε 
θα επιβληθεί ένα μόνο πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής 
ύψους 100 ευρώ. Αν όμως γίνουν περισσότερες της μίας 
διορθώσεις και σε περισσότερα του ενός έτη, τότε θα κα-
ταλογιστεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ύψους 100 
ευρώ τόσο για το πρώτο έτος υποβολής διορθωτικής 
δήλωσης όσο και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη μέχρι 
και το 2018. 
Καμπανάκι... 
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης 
με σκοπό τη μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, 
για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2014-2017, θα εκδοθεί 

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΑϊΤ ΕΝΦΙΑ
νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ μόνο για κάθε έτος για το οποίο 
προκύπτει μείωση του φόρου μέχρι 300 ευρώ. Αν από την 
υποβολή της διορθωτικής δήλωσης προκύψει μείωση 
του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ πάνω από 300 ευρώ, 
τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα 
μέσω Taxisnet να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ προσκο-
μίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το 
λόγο υποβολής της διορθωτικής δήλωσης, προκειμένου 
να γίνει έλεγχος και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της 
εκκαθάρισης. Σε κάθε περίπτωση, το όποιο ποσό προστί-
μου ή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταλογιστεί 
στον φορολογούμενο θα μπορεί να συμψηφιστεί με το 
επιστρεπτέο προς αυτόν ποσό της αρνητικής μεταβολής 
του ΕΝΦΙΑ. Αν υποβληθεί διορθωτική δήλωση μόνο για 
το έτος 201 8, τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί να πλη-
ρώσει ένα μόνο πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ύψους 
100 ευρώ. 
− Λάθη στη συμπλήρωση του Ε9 που «φουσκώνουν» 
τα εκκαθαριστικά 
Τα πιο συχνά λάθη στη συμπλήρωση του Ε9 που προκα-
λούν άδικες υπερχρεώσεις, με σημαντικού ύψους επιπλέ-
ον ποσά ΕΝΦΙΑ, καθώς και οι οδηγίες για να διορθωθούν 
με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έχουν 
αναλυτικά ως εξής: 
1. Μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων για ημιτελή κτίσματα. 
Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημι-
τελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί 
ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται 
έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα συγκεκρι-
μένα κτίσματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί 
από την πρώην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και 
νυν Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου 
να υπολογιστεί η έκπτωση κατά 60% ο φορολογούμενος 
πρέπει, κατά την αναγραφή των στοιχείων του συγκεκρι-
μένου κτίσματος στον πίνακα 1 του Ε9, να έχει συμπληρώ-
σει, οπωσδήποτε, και τις ακόλουθες ενδείξεις: 
• Στη στήλη 10 του πίνακα 1, θα πρέπει να έχει αναγράψει 
τον κωδικό αριθμό 99 που σημαίνει «ημιτελές κτίσμα». 
• Στη στήλη 30 του πίνακα 1 πρέπει να έχει συμπληρώσει 
την ένδειξη ΟΧΙ εάν το ημιτελές κτίσμα είναι «μη ηλεκτρο-
δοτούμενο» ή την ένδειξη ΝΑΙ, εάν το ημιτελές κτίσμα 
ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα. Στην περίπτωση 
συμπλήρωσης της ένδειξης «ΝΑΙ» στη στήλη 30 θα πρέπει 
να έχει αναγραφεί και ο αριθμός της εργοταξιακής παρο-
χής ηλεκτρικού ρεύματος στη στήλη 31 του πίνακα 1 .
 • Στη στήλη 32 «ειδική κατηγορία» του πίνακα 1 θα πρέ-
πει να έχει αναγράψει τον κωδικό 8 που σημαίνει ότι το 
δηλούμενο κτίσμα είναι «κενό». 
Εάν στο Ε9 που απεικονίζει την εικόνα της ακίνητης πε-
ριουσίας την 1η-1-2018  δεν εμφανίζεται συμπληρωμένη 
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έστω και μία από τις τρεις αυτές ενδείξεις, τότε η προβλε-
πόμενη από το νόμο έκπτωση 60% στον αναλογούντα 
ΕΝΦΙΑ δεν θα υπολογιστεί στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 
του έτους 201 8. Για να κερδίσει την έκπτωση ο φορολο-
γούμενος θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική-διορθω-
τική δήλωση Ε9 στην οποία οφείλει να αναγράψει ξανά 
όλα τα στοιχεία του ημιτελούς χτίσματος και ταυτόχρονα 
να συμπληρώσει και τις παραπάνω στήλες. 
2.  Παραλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων για τα 
εμπράγματα δικαιώματα. Υπάρχουν περιπτώσεις φο-
ρολογούμενων που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την 
επικαρπία επί ακινήτων και κινδυνεύουν να χρεωθούν 
με επιπλέον ΕΝΦΙΑ, επειδή στο Ε9 δεν δήλωσαν ψιλή κυ-
ριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα, αναγράφο-
ντας τον κωδικό 1 αντί των κωδικών 2 ή 3 στις σχετικές 
στήλες του Ε9, ή παραλείποντας να αναγράψουν κάποιον 
κωδικό στις συγκεκριμένες στήλες. Σε κάθε τέτοια περί-
πτωση, κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίζεται 
η έκπτωση επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου, η 
οποία προβλέπεται σε περίπτωση ψιλής κυριότητας ή 
επικαρπίας, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή, κα-
θώς θα θεωρηθεί αυτόματα ότι το ακίνητο ανήκει στον 
δηλούντα κατά πλήρη κυριότητα. Το λάθος αυτό μπορεί 
να εντοπιστεί και να προληφθεί με έναν απλό έλεγχο στον 
κωδικό που αναγράφεται στη στήλη 1 5 ή στη στήλη 1 9 
του πίνακα 1 του Ε9 του 201 8, αν πρόκειται για κτίσμα 
ή οικόπεδο εντός σχεδίου ή στη στήλη 1 8 του πίνακα 2 
του Ε9, αν πρόκειται για αγροτεμάχιο. Αν όντως εντοπι-
στεί κάποιο λάθος στη συμπλήρωση των στοιχείων σε μια 
από τις στήλες αυτές θα πρέπει να υποβληθεί τροποποι-
ητική-διορθωτική δήλωση Ε9 και να ξαναδηλωθούν τα 
στοιχεία του ακινήτου, με ορθή συμπλήρωση της στήλης 
που αφορά στο εμπράγματο δικαίωμα.
3.  Παραλείψεις και λάθη στα στοιχεία για τα ποσοστά συ-
νιδιοκτησίας. Σε περίπτωση μη αναγραφής ποσοστού συ-
νιδιοκτησίας ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνι-
διοκτησίας, η ΑΑΔΕ υπολογίζει τον ΕΝΦΙΑ θεωρώντας ότι 
το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 1 00%, δηλαδή ότι όλο 
το ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο, οπότε καταλο-
γίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ του 
ακινήτου. Για να αποτραπεί μια τέτοια άδικη υπερχρέωση, 
θα πρέπει ο φορολογούμενος να ελέγξει εάν έχει παραλεί-
ψει εντελώς να αναγράψει το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή 
εάν έχει αναγράψει λάθος ποσοστό στο Ε9. Σε περίπτωση 
εντοπισμού παράλειψης ή λάθους πρέπει να υποβληθεί 
τροποποιητική-διορθωτική δήλωση Ε9 στην οποία το 
ακίνητο πρέπει να δηλωθεί ξανά με συμπληρωμένο το 
σωστό ποσοστό συνιδιοκτησίας στην αντίστοιχη στήλη 
(στη στήλη 16 του πίνακα 1 αν πρόκειται για κτίσμα, στη 

Συνέχεια στη Σελ 26
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Υπερ της σημαντικής μείωσης της χρονικής περιόδου 
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να ελέγξει 
και να επιβάλει φόρους και πρόστιμα σε υποθέσεις φορο-
λογίας εισοδήματος στις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές 
εκπρόθεσμες δηλώσεις τάχθηκε η Ολομέλεια του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 
147/2018 γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 30 Ιουλίου, η 
περίοδος παραγραφής στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι 
δεκαπενταετής, αλλά πενταετής, και μπορεί να παραταθεί 
για άλλα τρία έτη μόνο σε περίπτωση που η εκπρόθεσμη 
υποβολή της δήλωσης γίνει εντός του τελευταίου έτους 
της πενταετούς περιόδου παραγραφής.
 Η υπ’ αριθμόν 147/2018 γνωμοδότηση της Ολομέλειας 
του ΝΣΚ συμπίπτει με προηγούμενη γνωμοδότηση που 
είχε εκδώσει το Β’ Τμήμα του ΝΣΚ και με την οποία είχε 
κριθεί ότι η υποβολή αρχικής εκπρόθεσμης δήλωσης δεν 
ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης, οπότε η περίο-
δος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την 
επιβολή φόρου δεν είναι 1 15ετής στην περίπτωση αυτή, 
αλλά κατά κανόνα 5ετής, δυνάμενη να παραταθεί κατά 
επιπλέον 3 χρόνια μόνο εφόσον η εκπρόθεσμη δήλωση 
υποβάλλεται το τελευταίο έτος της πενταετίας. 
Η εν λόγω γνωμοδότηση -υπ’ -υπ’ ’ αριθμόν 111/2018- 
ερχόταν σε αντίθεση με προηγούμενη του Β’ Τμήματος, 
η οποία είχε εκδοθεί το 2006 (υπ’ αριθμόν 173/2006) 
και είχε γίνει αποδεκτή από την τότε πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 

στήλη 1 9 του πίνακα 1 αν πρόκειται για οικόπεδο εντός 
σχεδίου ή στη στήλη 20 του πίνακα 2 αν πρόκειται για 
εδαφική έκταση εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού). 
4.  Λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων για τις επιφάνει-
ες των κύριων και των βοηθητικών χώρων του ακινήτου. 
Συνηθέστερο λάθος που διαπράττουν οι φορολογούμενοι 
είναι η καταχώριση βοηθητικών χώρων ως κύριων. Στις 
περιπτώσεις αυτές χρεώνεται κανονικός φόρος ανά τε-
τραγωνικό μέτρο και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέση 
με το φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης. Συχνά 
επίσης έχει παρατηρηθεί η δήλωση των υπογείων επιφα-
νειών ακινήτων ως χώρων κύριας χρήσης ή του παταριού 
που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με τους κύριους 
χώρους του ακινήτου. Επίσης έχουν παρατηρηθεί λάθη 
που αφορούν στην αναγραφή περισσότερων τετραγωνι-
κών μέτρων για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοη-
θητικών χώρων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το ακίνητο 
θα πρέπει να ξαναδηλωθεί με αναγραφή του σωστού 
αριθμού τετραγωνικών μέτρων τόσο για τους κύριους 
όσο και για τους βοηθητικούς χώρους. 
5.  Προσοχή στα λάθη από το παρελθόν. Σημειώνεται ότι, 
σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν τα λάθη ξεκινούν 
από δηλώσεις Ε9 παρελθόντων ετών (2014-201 7), τότε 
θα πρέπει οι διορθώσεις να ξεκινήσουν από το πρώτο εκ 
των ετών αυτών, ώστε ο ΕΝΦΙΑ να μειωθεί αναδρομικά 
για τα συγκεκριμένα έτη. 
• Απίστευτη φοροπαγίδα τα κτίσματα σε χωράφια 
Παραλείψεις και λάθη στην αναγραφή των στοιχείων 
των χτισμάτων που βρίσκονται μέσα σε αγροτεμάχια 
μπορεί να κοστίσουν… ακριβά. Υπάρχει πιθανότητα ο 
φορολογούμενος να χρεωθεί με υπέρογκο φόρο για ένα 
αγροτεμάχιο με κτίσμα που κατέχει και δήλωσε στο Ε9. 
Η νομοθεσία για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπει ότι σε περίπτωση 
κατά την οποία μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτί-
σμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του 
αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται! Αν το κτίσμα δεν είναι 
κατοικία, αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελμα-
τική στέγη, ο φόρος δεν πενταπλασιάζεται. Σε περίπτωση 
κατά την οποία στον πίνακα 2 του Ε9 έχει συμπληρωθεί 
η στήλη της συνολικής επιφάνειας χτισμάτων που βρί-
σκονται στο αγροτεμάχιο (η στήλη 1 7) αλλά δεν έχει συ-
μπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου (στη στήλη 117α 
ή 117β ή 1 17γ) τότε θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου 
βρίσκεται κατοικία! Η κατηγορία Συνεπώς, αν ο φορο-
λογούμενος έχει αγροτεμάχιο μέσα στο οποίο υπάρχει 
κάποιο κτίσμα, το οποίο δεν είναι κατοικία αλλά γεωργικό 
κτίσμα ή αποθήκη ή κτίριο επαγγελματικής στέγης, πρέπει 

να ελέγξει εάν στο Ε9 έχει δηλώσει σωστά το κτίσμα αυτό, 
συμπληρώνοντας μία από τις στήλες 117α ή 117β ή 117γ. 
Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε σημαίνει ότι έχει παραλείψει 
να δηλώσει ορθά το είδος του κτίσματος στο Ε9. Στην 
περίπτωση αυτή το κτίσμα θα θεωρηθεί «κατοικία» και ο 
φόρος του αγροτεμαχίου θα πενταπλασιαστεί! Για να αντι-
μετωπιστεί μια τέτοια παράλειψη, ο φορολογούμενος θα 
πρέπει να υποβάλει τροποποιητική-διορθωτική δήλωση 
Ε9, στην οποία θα πρέπει να ξαναδηλώσει το αγροτεμάχιο 
και να συμπληρώσει ορθά την κατηγορία του κτίσματος 
που βρίσκεται εντός του αγροτεμαχίου, συμπληρώνοντας 
κατά περίπτωση είτε τη στήλη 1 17α είτε τη στήλη 117β 
είτε τη στήλη 117γ. 

εκείνη, η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης εξισώνεται με 
τη μη υποβολή δήλωσης με αποτέλεσμα το δικαίωμα του 
Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά την 
πάροδο 15 ετών και στην περίπτωση αυτή. Δεδομένης, 
πλέον, της ύπαρξης δύο αντίθετων γνωμοδοτήσεων, 
το ζήτημα παραπέμφθηκε για οριστική γνωμοδότηση 
στην Ολομέλεια του ΝΣΚ η οποία έκανε δεκτή τη δεύτερη 
γνωμοδότηση και εν τέλει η προθεσμία παραγραφής των 
υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες έχουν 
υποβληθεί εκπρόθεσμες δηλώσεις μειώνεται από τα 15 
στα 5 έτη, εφόσον βεβαίως η τελική γνωμοδότηση της 
Ολομέλειας του ΝΣΚ γίνει αποδεκτή από τον διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή. 
Σημειώνεται ότι η ισχύουσα αυτή τη στιγμή νομοθεσία για 
τη φορολογία εισοδήματος είναι εξαιρετικά πολύπλοκη 
ως προς το θέμα της παραγραφής των υποθέσεων, καθώς 
προβλέπει τέσσερις διαφορετικές περιόδους παραγραφής. 
Συγκεκριμένα: α) Η κανονική περίοδος παραγραφής είναι 
πενταετής. Η πενταετία αρχίζει να «μετράει» αμέσως μετά 
το τέλος του έτους στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η σχε-
τική φορολογική δήλωση. Π.χ. η προθεσμία παραγραφής 
υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους 2012 
λήγει στις 31-12-2018, δηλαδή 5 έτη ακριβώς μετά την 
31η-12-2013. β) Στις περιπτώσεις που οι φοροελεγκτικές 
αρχές εντοπίζουν, μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς 
περιόδου παραγραφής, στοιχεία τα οποία θεωρούνται 
«συμπληρωματικά» και αποδεικνύουν ότι το πραγματικό 
ύψος του φόρου εισοδήματος που έπρεπε να πληρώσει 
ο φορολογούμενος είναι μεγαλύτερο, τότε η περίοδος 
παραγραφής παρατείνεται για 5 ακόμη έτη και γίνεται δε-
καετής. γ) Στις περιπτώσεις που οι φοροελεγκτικές αρχές 
διαπιστώνουν ότι για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλω-
ση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη 
αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία 
παραγραφής γίνεται δεκαπενταετής, παρατείνεται δηλα-
δή κατά 10 επιπλέον χρόνια μετά τη λήξη της κανονικής 
(πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής. δ) Τέλος, για τις 
χρήσεις των ετών 2012 και μετά προβλέπεται εικοσαετής 
περίοδος παραγραφής, σε περίπτωση διαπίστωσης φο-
ροδιαφυγής. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις 
προθεσμιών παραγραφής μπορεί να δοθεί παράταση 
επιπλέον ενός έτους, εφόσον το τελευταίο έτος της περιό-
δου εντοπιστούν νέα «συμπληρωματικά στοιχεία» από τα 
οποία προκύπτει ακόμη μεγαλύτερη φορολογητέα ύλη και 
συνακόλουθα υποχρέωση για πληρωμή επιπλέον φόρου.
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ΑΘΗΝΑϊΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΘΝΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-32                                                        03/08/2018

Μπορεί ο Αύγουστος να είναι «νεκρός» μήνας ως προς τη 
διενέργεια δικονομικών ή συμβολαιογραφικών πράξεων, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα μένουν στάσιμα. 
Ετσι, παρά το γεγονός ότι μπήκαμε στη νεκρή περίοδο, 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eauction συνεχίζουν να 
αναρτώνται καθημερινά νέοι πλειστηριασμοί και ήδη ο 
αριθμός αυτών που έχουν λάβει ημερομηνία να πραγ-
ματοποιηθούν ξεπέρασε τις 15.000. Από τον Σεπτέμβριο, 
άλλωστε, θα ξεκινήσει και η διαδικασία αναβάθμισης της 
πλατφόρμας με τον εμπλουτισμό της πληροφόρησης που 
παρέχεται μέσω αυτής, με φωτογραφίες των ακινήτων 
που πλειστηριάζονται, αλλά και δυνατότητες αναζήτησης 
που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερομένους να εντοπίζουν 
τα ακίνητα με βάση την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα, 
την τιμή κ.ά. Στόχος είναι η πλατφόρμα των πλειστηρια-
σμών να γίνει ελκυστική για τον χρήστη και να επιτρέψει 
την αύξηση της επισκεψιμότητας από τους ενδιαφερομέ-
νους.

Η Αθήνα είναι ανάμεσα στις 12 ευρωπαϊκές πόλεις φι-
ναλίστ, υποψήφιες για το βραβείο iCapital (Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018). Αυτό ανακοίνωσε, 
μέσω του Twitter, ο επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και 
Καινοτομίας, Κάρλος Μοέδας.
Σύμφωνα με τον κ. Μοέδας, οι πόλεις φιναλίστ για το βρα-
βείο Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 2018 
είναι το Ώρχους, η Αμβέρσα, η Αθήνα, το Μπρίστολ, το 
Γκέτεμποργκ, το Αμβούργο, η Λουβέν, η Λισαβόνα, η Μα-
δρίτη, η Τουλούζη, η Ουμέα και η Βιέννη.
Οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις στρατηγικές καινοτομίας 
τους στη συνεδρίαση «iCapital Stories» στη φετινή ευρω-
παϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων στις 
Βρυξέλλες, στις 10 Οκτωβρίου.
Η νικήτρια πόλη θα ανακοινωθεί από τον επίτροπο Κάρ-
λος Μοέδας, στο πλαίσιο της Συνόδου Web, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στη Λισαβόνα στις 6 Νοεμβρίου.
Το βραβείο iCapital (Innovation Capital of Europe) χορη-
γείται στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινο-
τομίας της ΕΕ «Horizon 2020». Πρόκειται για βραβείο που 
θα απονεμηθεί στην πόλη που δημιουργεί το καλύτερο 
«οικοσύστημα καινοτομίας», συνδέοντας μεταξύ τους, 
τους πολίτες, τις δημόσιες αρχές, την πανεπιστημιακή κοι-
νότητα και τις επιχειρήσεις της.

Για σχεδόν πέντε χρόνια ήταν θαμμένα στην άμμο, ωστό-
σο ήλθε η ώρα να αποκαλυφθούν τα περίφημα ψηφιδωτά 
στο ανατολικό τμήμα Γαλεριανού Ανακτόρου, στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. 
Κατά πάγια τακτική των αρχαιολόγων τα ψηφιδωτά που 
υπάρχουν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία καλύ-
πτονται από άμμο κάθε Νοέμβριο, προκειμένου να προ-
στατευτούν από τις καιρικές συνθήκες, και καθαρίζονται 
τον Απρίλιο του επόμενου χρόνου. Τα τελευταία πέντε 
χρόνια, όμως, δεν είχαν γίνει εργασίες καθαρισμού, και τα 
συνεργεία τρέχουν τώρα να προλάβουν την πανσέληνο 
του Αυγούστου (την Κυριακή 26 Αυγούστου), στη διάρ-
κεια της οποίας προγραμματίζεται σειρά εκδηλώσεων και 
στο Ανακτορικό Συγκρότημα, που θα παραμείνει ανοιχτό 
για το κοινό από τις 20.30 έως τις 23.30. 
Οπως είπε στο «Εθνος» ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης Γιώργος Σκιαδαρέσης, 
«αποκαλύπτουμε τα ψηφιδωτά στην ανατολική στοά του 
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ανακτόρου και στις 26 Αυγούστου διοργανώνουμε μια 
συναυλία έντεχνης ελληνικής μουσικής. Το ίδιο βράδυ, 
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, ανοίγουμε για 
το κοινό και ένα ακόμη τμήμα του Γαλεριανού Συγκροτή-
ματος, τη Ροτόντα, αλλά και το Ωδείο της Αρχαίας Αγοράς. 
Και εκεί, στην Αρχαία Αγορά, αποκαλύπτουμε κάποια ψη-
φιδωτά που είχαν καλυφθεί με άμμο για λόγους προστα-
σίας». Το Γαλεριανό Συγκρότημα, τμήμα του οποίου είναι 
το ανάκτορο, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία 
της Υστερης Αρχαιότητας της Θεσσαλονίκης και το μονα-
δικό αυτής της περιόδου στην Ευρώπη που διατηρείται 
σε τόσο μεγάλη έκταση σχεδόν στην αρχική του μορφή. 
Χτίστηκε ως συγκρότημα ανακτόρων του αυτοκράτορα 
Γαλέριου την περίοδο της Τετραρχίας (297-307 μ.Χ.) και 
περιλάμβανε το Ανάκτορο, το Οκτάγωνο, τον Ιππόδρομο, 
την Αψίδα του Γαλερίου (Καμάρα), την Αψιδωτή Αίθουσα 
και τη Ροτόντα, ενώ πιθανόν τα ανάκτορα να καταστρά-
φηκαν από σεισμό τον 8ο μ.Χ. αιώνα. 
Ψηφίδες και μαρμάρινες πλάκες 
Το ανάκτορο, που βρίσκεται στη σημερινή πλατεία Ναυα-
ρίνου, έχει δάπεδα επιστρωμένα με ψηφίδες, μαρμάρινες 
πλάκες και οπτόπλινθους (τούβλα). Τα ψηφιδωτά αποτε-
λούν σημαντικότερο δείγμα της καλλιτεχνικής αντίληψης 
που χαρακτηρίζει τον διάκοσμο του συγκροτήματος και 
χρονολογούνται στο β’ μισό του 4ου μ.Χ. αιώνα. Την επο-
χή αυτή εγκαταλείπονται οι γνωστές έως τα τέλη του 3ου 
μ.Χ. αιώνα μορφές σύνθεσης, ενώ για τη στρώση των δα-
πέδων επιλέγεται γεωμετρική διακόσμηση, σε συνδυασμό 
μερικές φορές με φυτικά στοιχεία. Εμφανής είναι η προ-
τίμηση στις συνθέσεις που βασίζονται στους διάφορους 
τύπους μαιάνδρου, αλλά και στο ζατρίκιο τετραγώνων, 
που χρησιμοποιείται ως πλαίσιο ή ως κύριο θέμα, στα 
οκτάγωνα και στα τετράγωνα που εφάπτονται σε πλευ-
ρές ρόμβων. Τα επιμέρους θέματα, τα οποία κοσμούν 
τα γεωμετρικά σχήματα που συνθέτουν τις παραστάσεις, 
επαναλαμβάνονται σε πολλούς χώρους ομοιόμορφα ή σε 
παραλλαγές. Χαρακτηριστικά μοτίβα είναι τα παραλλη-
λεπίπεδα, ο αλυσοειδής πλοχμός, ο ανοικτός κύβος και 
τα ωοειδή σχήματα, με παρεμβαλλόμενες μικρές λόγχες. 
«Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να κρατούμε όσο γί-
νεται περισσότερο χρόνο ανοιχτά τα μνημεία της πόλης, 
αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, γιατί έχουμε σοβαρές 
ελλείψεις σε προσωπικό. Θα ήταν το ιδανικό και για εμάς 
τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι να είναι συνεχώς 
ανοιχτοί και προσιτοί στο κοινό. Ομως η καλή διάθεση δεν 
αρκεί» ανέφερε ο κ. Σκιαδαρέσης. Στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων για την πανσέληνο του Αυγούστου, η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 

Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας, διοργανώνουν μια βραδιά μουσικής και ποίησης στο 
Επταπύργιο, τη Δευτέρα 27 Αυγούστου. Στο πρώτο μέρος 
θα παρουσιαστεί η «Σονάτα του σεληνόφωτος» του Γιάν-
νη Ρίτσου, σε απαγγελία της Καρυοφυλλίας Καραμπέτη, 
ενώ στο δεύτερο μέρος ο Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης 
θα εκτελέσει έργα του Μπετόβεν για πιάνο.


