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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ TARGET MODEL Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 83ΗΣ ΔΕΘ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Αβέρωφ, Πολυτεχνείο Πατησίων
από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα

ΤΕΥΧΟΣ 1581 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 10
Με τέσσερις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά στην εφαρ-
μογή του target model η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Σελ 1 
Σήμερα η εκδήλωση για τη Διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της 83ης 
ΔΕΘ
Σελ 1 και 3
Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Αβέρωφ, Πολυτεχνείο Πατησίων
Σελ 4 
Πόρισμα για το Μάτι: Στοίχισε ζωές η αργοπορημένη ειδοποίηση
Σελ 4 και 5
Η περίληψη από τα συμπεράσματα της μελέτης για την εθνική τρα-
γωδία στην Ανατολική Αττική
Σελ 6 
Ηράκλειο: Αντιδράσεις για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων - Ανακοίνωση 
δημάρχου
Σελ 7
Διπλασιάζει τους αυτοτελείς πόρους στις Περιφέρειες ο Αλ. Χαρίτσης
Σελ 7 και 8 
ΕΝΠΕ: Προσλήψεις, πρόσθετοι επενδυτικοί πόροι και χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα για καθαρισμό ρεμάτων από τον «Φιλόδημο» στις 13 
Περιφέρειες
Σελ 9 
Πέντε κοινοπραξίες διεκδικούν τα ηλεκτρονικά διόδια
Σελ 11 
Τα 84 εκατ. ευρώ «άγγιξαν» τα καθαρά κέρδη της Μυτιληναίος το 
α  ́εξάμηνο 2018 
Σελ 12 
Στην τελική ευθεία το «σπάσιμο» της ΔΕΠΑ σε δύο εταιρείες
Σελ 13
Με ηλεκτρονικό τρόπο γίνεται η ίδρυση πολυπρόσωπης ΙΚΕ, μέσω 
της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης
Σελ 14
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να καταργήσει την εποχιακή αλ-
λαγή της ώρας
Σελ 15
Θέσεις εργασίας από άμεσες ξένες επενδύσεις σε καινοτομικές εταιρείες. 
Σελ 16
Ο οργανισμός Enterprise Greece και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-
νίας προβάλλουν το επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής 
Σελ 17
WTTC: Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε την εθνική τουριστική 
πολιτική
Σελ 18
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει  μια νέα «Συμμαχία Αφρικής - Ευ-
ρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας»
Σελ  20
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 21,22,23
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Με τη δημιουργία τεσσάρων νέων αγορών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας προχωρά στην εφαρμογή του μοντέλου στόχου (target 
model), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όπως επισήμανε η ειδική 
επιστήμονας, προϊσταμένη διεύθυνσης παρακολούθησης αγο-
ρών και ανταγωνισμού ΡΑΕ, Αγγελική Μουρτζίκου, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως σημείωσε η ίδια στη διάρκεια εκδήλωσης της ΡΑΕ στο 
πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, οι τέσσερις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας είναι: η αγορά προθεσμιακών προϊόντων, η προ ημερήσια 
αγορά, η ενδοημερήσια αγορά και η αγορά εξισορρόπησης 
(πραγματικού χρόνου) και επισήμανε ότι έχουν θεσμοθετηθεί 
με τους ν. 4425/2016 και ν.4512/2018.
Μεταξύ άλλων, η κ. Μουρτζίκου παρουσίασε τους υφιστάμε-
νους Κανονισμούς της ΕΕ που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και 
την κατάσταση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 
ενώ αναφέρθηκε και στις διασυνδέσεις της Ελλάδας με τις γει-
τονικές χώρες: Ιταλία, Βουλγαρία, Αλβανία, ΠΓΔΜ και Τουρκία.
Ειδικότερα για το ζήτημα της σύζευξης των αγορών που απο-

τελεί κατεύθυνση και υποχρέωση της ευρωπαϊκής πολιτικής, η 
ίδια επισήμανε: «Το πλάνο είναι να γίνει σύζευξη της Ελλάδας με 
την ιταλική αγορά και/ή παράλληλα με την βουλγαρική αγορά» 
και τόνισε ότι «η σύζευξη των αγορών με βάση το target Model 
αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας».
Επιπλέον, η ίδια επισήμανε ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ 
συστάθηκε τον Ιούνιο του 2018 (19.6.2018), ενώ υπενθύμισε 
ότι βασική αρμοδιότητα της ΡΑΕ είναι η έγκριση του Κανονι-
σμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΑΕ και του 
Κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κανονισμού 
Εκκαθάρισης. Σημείωσε δε, ότι η ΡΑΕ έδωσε με σχετική απόφα-
σή της κατευθύνσεις για τη θεσμοθέτηση των κανονισμών των 
τεσσάρων νέων αγορών και παρουσίασε τα βασικά χαρακτηρι-
στικά καθεμίας από αυτές. Επίσης, η ίδια παρουσίασε τη δομή 
της αυριανής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή θα δια-
μορφωθεί με την εφαρμογή του target Model. 
Αναλυτικά στη σελ 10

Στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, το ΤΕΕ σε συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ, 
το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, το Οικονομικό Επιμελητή-
ριο, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο 
Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, οργανώνουν εκ-
δήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης, η οποία εντάσσεται 
στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του περιπτέρου των ΗΠΑ, που 
είναι και η τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης. Η εκδή-
λωση έχει τίτλο: «Διαμεσολάβηση. Η πραγματικότητα των ΗΠΑ 

και οι εξελίξεις στην Ελλάδα.» Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 
13 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» 
του Συνεδριακού Κέντρου «Ι.Βελλίδης», με κεντρική ομιλήτρια 
τη καθηγήτρια και διευθύντρια του αμερικανικού προγράμμα-
τος Διαμεσολάβησης κ. Nancy L. Schultz, ενώ θα ακολουθήσει 
συζήτηση με τη συμμετοχή προέδρων και στελεχών Διαμεσο-
λάβησης, των φορέων που συνδιοργανώνουν την εκδήλωση.

Κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, 
1.500.000 επισκέπτες σε περισσότερες από 300 Ευρωπαϊκές 
πόλεις συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, μια πρωτοβου-
λία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την εξοικείωση του 
κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας. Το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο  είναι συνεπές στο ραντεβού του, για πέμπτη συνε-
χή χρονιά, διοργανώνοντας τη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ 
την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο εμβληματικό κτίριο 
Αβέρωφ του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων από τις πέντε 

το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.  Βασικός στόχος της Βραδιάς 
του Ερευνητή στο ΕΜΠ είναι η προβολή του έργου των ερευ-
νητών και η ανάδειξη στο ευρύ κοινό της σπουδαιότητας και της 
καινοτομίας των επιτευγμάτων τους, του ρόλου του ελληνικού 
δημόσιου Πανεπιστημίου στην επιστήμη, αλλά και την προσφο-
ρά του στην κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας. 
Αναλυτικά στη σελ 3

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018



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

Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Διαμεσολάβηση: Η 
πραγματικότητα των ΗΠΑ και οι εξελίξεις στην Ελλάδα»,  
πραγματοποιείται σήμερα στις 18.30, στο Συνεδριακό Κέ-
ντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (αίθουσα «Αλέξανδρος»), στο 
πλαίσιο της 83ης  Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το 14ο Εθνικό και Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εται-
ρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ), με θέμα  «Systemics 
and Tourism» θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο «Elite City 
Resort» της Καλαμάτας, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2018.
Το συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστήμι-
ου Πειραιώς και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, θα έχει αντικείμενο «την παρουσίαση 
της δυναμικής επιστημονικής περιοχής των Συστημικών 
Μελετών στις εκφάνσεις του Τουρισμού, με εφαρμογές σε 
οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα των υπη-
ρεσιών του κλάδου».

Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας  διοργανώνει το 2ο συνέδριο για τον δημόσιο 
χώρο με τίτλο «Δημόσιος  Χώρος +», που θα διεξαχθεί τον 
Μάρτιο του 2019 στη Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του συνεδρίου, 
θα διοργανωθεί έκθεση βραβευμένων μελετών αρχιτεκτο-
νικού έργου για τον  δημόσιο χώρο, οι οποίες διακρίθηκαν 
σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιήθη-
καν τα τελευταία 8 έτη.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται όλες 
και όλοι οι βραβευμένοι και διακριθέντες αρχιτέκτονες, να 
συμμετάσχουν στην έκθεση  και να συμβάλλουν μέσα από 
την έκθεση και προβολή της διακριθείσας μελέτης τους, 
στην ανάδειξη της σημασίας των αρχιτεκτονικών διαγωνι-
σμών για την προαγωγή του αστικού πολιτισμού και στην 
ανάδειξη της παρουσίας αρχιτεκτονικών προτάσεων και 
απαντήσεων στα θέματα διαχείρισης του δημόσιου χώρου.
«Επιδίωξη και σκοπός της διοργάνωσης είναι –επισημαί-
νεται- η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος για τα δημόσια 
μέρη της πόλης και η δημιουργία ενός βήματος λόγου για 
την ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων, επι-
στημονικών θέσεων και ερευνών που αφορούν πτυχές της 
δημόσιας ζωής οι οποίες συνθέτουν τον χαρακτήρα της 
σύγχρονης αστικότητας. 
Οι συμμετέχοντες θα αποστείλουν αρχικά ηλεκτρονικά, δή-
λωση συμμετοχής στην έκθεση, στην οποία θα περιλαμβά-
νονται τα στοιχεία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ( τίτλος 
διαγωνισμού, αγωνοθέτης κλπ), τα στοιχεία των 

συμμετεχόντων στην διακριθείσα μελέτη, το βραβείο που 
απονεμήθηκε κλπ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυ-
πο δήλωσης συμμετοχής στην έκθεση στην ιστοσελίδα:   
publicspace2019.gr/exhibition. 
Στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν οδηγίες σχετικά με τη 
σύνθεση της πινακίδας και τον τρόπο αποστολής του ηλε-
κτρονικού αρχείου της πινακίδας.  
Κόστος συμμετοχής:   60 ευρώ.
Η συμμετοχή στην έκθεση περιλαμβάνει το λεύκωμα πα-
ρουσίασης των συμμετοχών της έκθεσης.

Πληροφορίες: Τηλ.:2310883121 /  2310952573/  2310228320, 
email: publicspace2019expo@gmail.com 
ιστοσελίδα:   publicspace2019.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

28  Σεπτεμβρίου 2018
«Βραδιά του Ερευνητή»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε 
συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

11 - 13 Οκτωβρίου 
2018

3ο Διεθνές συνέδριο Γεφυρών IBSBI 2018 
“Innovations on Bridges and Soil-Bridge 
Interaction” 
ΑΘΗΝΑ 

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης των Γεφυρών 

12 -13 Οκτωβρίου 2018

Διεθνές συνέδριο: «Πόλη υπό κατασκευή: 
σχέδια, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
χώρο της Θεσσαλονίκης»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, 
1.500.000 επισκέπτες σε περισσότερες από 300 Ευρωπαϊκές 
πόλεις συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, μια πρωτο-
βουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την εξοικείωση 
του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας. Το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο  είναι συνεπές στο ραντεβού του, 
για πέμπτη συνεχή χρονιά, διοργανώνοντας τη Βραδιά του 
Ερευνητή στο ΕΜΠ την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο 
εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ του Ιστορικού Συγκροτήματος 
Πατησίων από τις πέντε το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. 
Βασικός στόχος της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ είναι η 
προβολή του έργου των ερευνητών και η ανάδειξη στο ευρύ 
κοινό της σπουδαιότητας και της καινοτομίας των επιτευγμά-
των τους, του ρόλου του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου 
στην επιστήμη, αλλά και την προσφορά του στην κοινωνία και 
την ανάπτυξη της χώρας.
Στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ μετέχουν ερευνητικές ομά-
δες του ΕΜΠ και των Πανεπιστημίων της Αθήνας. 
Προσβλέποντας στη βελτίωση της κοινωνικής αναγνώρισης 
των ερευνητών, και ιδιαίτερα των μηχανικών, την ευαισθη-
τοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ερευνητικά 
αποτελέσματα, καθώς και την αύξηση του ενδιαφέροντος και 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων προς ερευνη-
τικά επαγγέλματα και Σχολές Μηχανικών, προβάλλονται και-
νοτόμα ερευνητικά επιτεύγματα από περισσότερες από 130 
ερευνητικές ομάδες,
Το κοινό, οι πολίτες της Αθήνας, με έμφαση στους μαθητές, 

φοιτητές και εκπαιδευτικούς, θα έχει την ευκαιρία και φέτος 
να αλληλεπιδράσει με φοιτητές και ερευνητές, συμμετέχοντας 
σε μια σειρά από δραστηριότητες με πρωτότυπα πειράματα, 
επιτόπου μετρήσεις και εφαρμογές με υψηλής τεχνολογίας 
επιστημονικά όργανα, επιδείξεις τεχνικών διατάξεων και μο-
ντέλων. Στην ιστορική είσοδο του κτιρίου, το κοινό θα υπο-
δέχονται πρότυπα οχήματα κατασκευασμένα από ερευνητικές 
ομάδες του ΕΜΠ, ενώ μαζί μας θα είναι Πανεπιστημιακά 
Μουσεία.
Η Επιστήμη σας προ(σ)καλεί να γνωρίσετε από κοντά τους 
ερευνητές και να χαρείτε τη μαγεία της και να συμμετάσχετε 
ενεργά στα δρώμενα της Βραδιάς του Ερευνητή!
Φέτος, η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, συμβάλλοντας 
στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς 2018, περιλαμβάνει ειδικές δράσεις για 
να γνωρίσουμε καλύτερα, να εκτιμήσουμε και να χαρούμε 
την πολιτιστική κληρονομιά, ενθαρρύνοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερο κόσμο να ανακαλύψει και να εξερευνήσει την πο-
λιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και να τονώσει το αίσθημα της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Στο κομβικό αίθριο του κτιρίου Αβέρωφ θα βρίσκονται τέσ-
σερις Θεματικές Γωνιές με ειδικές συμμετοχές από φοιτητικές 
ομάδες, φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, αναδεικνύοντας 
την Έρευνα και την Εκπαίδευση, την Απασχόληση και την 
Καινοτομία, την Ανάπτυξη και την Αειφορία, καθώς και το 
πρόγραμμα Marie Skłodowska Curie της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα συμμετέχει στη Βραδιά 
του Ερευνητή στο ΕΜΠ με παρουσίαση του έργου του ΤΕΕ.
Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν ζωντανές συνδέ-
σεις, δρώμενα, διαγωνισμοί φωτογραφίας, ζωγραφικής και 
κειμένου με εκπλήξεις και πολλά δώρα και το καθιερωμένο 
πλέον Κυνήγι Θησαυρού, με φετινό θέμα  ‘Στα χνάρια της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς’, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώνουν 
σε μια μοναδική ένωση μουσικών και κοινού η Ομάδα Κρου-
στών και το Μουσικό Τμήμα ΕΜΠ. 
Θα διεξαχθεί εκδήλωση - συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για 
την ‘Ανάπτυξη με Καινοτομία και Πολιτισμό’ με χαιρετισμούς 
των πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων της Αθήνας και 
του Προέδρου του ΤΕΕ, κου Γιώργου Στασινού.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους 
ερευνητές, το έργο τους, να απομυθοποιήσει την εικόνα του 
απρόσιτου επιστήμονα και να χαρεί τη μαγεία της επιστήμης. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Κεντρικό ρόλο στην επιτυχημένη διεξαγωγή της Βραδιάς του 
Ερευνητή στο ΕΜΠ παίζουν οι εθελοντές. Οι αρμοδιότητές 
τους περιλαμβάνουν υποστήριξη της εκδήλωσης, συνοδεία 
και περιήγηση του κοινού στις παράλληλες δράσεις της εκδή-
λωσης.
Κάντε Like στην σελίδα της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ 
στο facebook: www.facebook.com/NTUAREN
Επικοινωνία: ntuaren@central.ntua.gr - 
2107721433/1431/2128

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευ-
νας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) αποφάσισε την εκλογή του 
Ξενοφώντα Βερύκιου, καθηγητή του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως νέου προέδρου, 
καθώς επίσης και της Ξένιας Χρυσοχόου, καθηγήτριας του 
Παντείου Πανεπιστημίου, ως αντιπροέδρου. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά την εκλογή του, ο κ. Βερύκιος δήλωσε ότι «η 
στήριξη των Ελλήνων επιστημόνων βρίσκεται στο επίκεντρο 
των δράσεων του Ιδρύματος, ενώ η ανάπτυξη εμβληματικών 
πρωτοβουλιών διασύνδεσης της επιστήμης με την κοινωνία 
λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Η υλοποίηση των 
δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ, όπως περιγράφονται στον επιχειρησια-
κό σχεδιασμό του για το 2018, βρίσκονται σε εξέλιξη και αφο-
ρούν το σύνολο της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, 

τους υποψηφίους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές και 
μέλη ΔΕΠ».
 Ο Ξενοφών Βερύκιος σπούδασε στα Πανεπιστήμια Bucknell 
και Lehigh των ΗΠΑ και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Drexel ως 
επίκουρος και ως αναπληρωτής καθηγητής από το 1979 έως 
το 1986, οπότε εξελέγη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
όπου από το 1987 έως σήμερα είναι διευθυντής του Εργαστη-
ρίου Ετερογενούς Κατάλυσης. Έχει διατελέσει αναπληρωτής 
διευθυντής και διευθύνων του Ινστιτούτου ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, καθώς 
επίσης ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (1988-1994) και της εται-
ρείας-τεχνοβλαστού ΕΛΒΙΟ ΑΕ (2002). Έχει δημοσιεύσει πε-
ρισσότερα από 190 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 
ενώ είναι κάτοχος 11 ευρωπαϊκών και διεθνών διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας.
 Στην τελευταία συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου 
αποφασίστηκε, επίσης, η δημιουργία και ανάπτυξη κόμβων 
καινοτομίας με τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
φορέων και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχο αποτελεί 
η μεταφορά γνώσης και ερευνητικής πρακτικής από τα ερευ-
νητικά κέντρα προς τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και 
η καλλιέργεια μίας νοοτροπίας μετασχηματισμού της γνώσης 
σε καινοτομία, με τη συμμετοχή Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, με την εμπλοκή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και φορέων επιχειρηματικότητας.

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων  (ΣΕΕ) ανακοινώνει ότι 
από τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018 θα οργανώσει για τους/τις φίλους/
ες του νέα τμήματα δωρεάν εκμάθησης της ρωσικής, της ιτα-
λικής, της γαλλικής, της ισπανικής και της γερμανικής γλώσ-
σας.  Όλα τα μαθήματα είναι για αρχαρίους, θα γίνονται ένα 

δίωρο την εβδομάδα, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, 
στα γραφεία μας (Βουλής 44Α, 1ος όροφος, Πλατεία Συντάγ-
ματος) και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2019.  
Όσοι/ες φίλοι/ες ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό e-mail στο see1924@

otenet.gr, για να λάβουν γραπτώς αναλυτικά τους όρους και 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και την σχετική αίτη-
ση.  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 12 
Οκτωβρίου 2018 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος. 

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Αβέρωφ, Πολυτεχνείο Πατησίων από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
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ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ: ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΖΩΕΣ Η ΑΡΓΟΠΟΡΗΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Καθοριστική για το κόστος της καταστροφής σε ανθρώ-
πινες ζωές ήταν η μη έγκαιρη ειδοποίηση των κατοίκων 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Μάτι, σύμφωνα με 
τα πορίσματα της έρευνας που παρουσίασε ο καθηγητής 
Φυσικών Καταστροφών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κώ-
στας Συνολάκης. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» η έρευ-
να του κ. Συνολάκη και πέντε συνεργατών του, διεξήχθη 
κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, 
και παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε συνέντευξη 
Τύπου, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσία του κ. 
Μητσοτάκη αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Το 
συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Έλληνας επιστήμονας 

είναι ότι η φωτιά διέσχισε απόσταση των 7.5 χιλιομέτρων 
από το σημείο εκδήλωσή της στο Νταού Πεντέλης μέχρι 
τη λεωφόρο Μαραθώνος σε μιάμιση ώρα, χρόνος που 
ήταν αρκετός ώστε να απομακρυνθούν προς την ακτή οι 
κάτοικοι στο Μάτι. «Με ανέμους της τάξης των 7 μποφόρ 
η φωτιά είναι γνωστό ότι κινείται με περίπου 5 χιλιόμετρα 
την ώρα και επομένως ήταν εφικτό να προβλεφθεί ότι θα 
έφτανε στη Μαραθώνος σε μιάμιση ώρα, δεδομένου ότι ο 
δρόμος απέχει 7.5 χιλιόμετρα από το σημείο εκδήλωσής 
της» επεσήμανε ο κ. Συνολάκης παραθέτοντας τα ευρήμα-
τα μοντέλων προσομοίωσης για την εκτίμηση του χρόνου 
που θα απαιτείτο για την απομάκρυνση όλων των κατοί-

κων από το Μάτι. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων 
χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων (Waseda και Όρεγκον) από τα οποία προέκυψε ότι 
η απομάκρυνση, πεζή, των κατοίκων της περιοχής προς 
την ακτή θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο από 
57 έως 83 λεπτά. Επιπλέον η μελέτη του κ. Συνολάκη κα-
τέδειξε ως λανθασμένη την πρώτη εκτίμηση του αρχικού 
μεγέθους της φωτιάς στην Ανατολική Αττική, με αποτέλε-
σμα τα περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν 
στο μέτωπο της Κινέττας.

Η περίληψη από τα συμπεράσματα της μελέτης για την 
εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική και την ανα-
μόρφωση της πολιτικής προστασίας - Προσομοίωση 
πυρκαγιάς και εκκένωσης, με τις υπογραφές των  Κώστας 
Συνολάκης, Καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Πο-
λυτεχνείο Κρήτης Πρόεδρος, Τάξη Θετικών Επιστημών, 
Ακαδημία Αθηνών και  Νίκος Καλλιγέρης, University of 
California, Los Angeles, Bασίλης Σκαναβής και Κωστής 
Δουλιγέρης, University of Southern California, Ιφιγένεια 
Γιανουκάκου-Λεονστίνη, Πολυτεχνείο Κρήτης, Haizhong 
Wang, Ali Mostafizi, Oregon Staτe University, Tomoyuki 
Takabatake, Waseda University, Japan, όπως δόθηκε στη 
δημοσιότητα έχει ως εξής:  Η πυρκαγιά της Ανατολικής Ατ-
τικής της 23ης Ιουλίου ήταν ένα ακραίο φαινόμενο που, 
ωστόσο, δεν δικαιολογεί την απουσία σχεδιασμού και 
προετοιμασίας του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. 
Η παρούσα μελέτη δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει ένα 
πλήρες σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού, 
αλλά να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους δράσης που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη 
ενός τέτοιου σχεδιασμού. Εξετάζεται πώς τα μοντέλα προ-
σομοίωσης πυρκαγιάς θα μπορούσαν να βοηθήσουν και 
να επιταχύνουν τη λήψη ορθών αποφάσεων, και ακολού-
θως διερευνάται ο σχεδιασμός των κατάλληλων ενεργει-
ών για την οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού 
περιοχές υψηλού κινδύνου με βάση τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης.
Αρχικά, έγιναν προσομοιώσεις της εξάπλωσης της δασι-
κής πυρκαγιάς στην περιοχή της εθνικής τραγωδίας με 
το πρόγραμμα FARSITE υπό διάφορα σενάρια μετεωρο-

λογικών συνθηκών. Σενάρια δηλαδή που προφανώς θα 
μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν εξετασθεί στο Ενιαίο 
Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας ή ακόμη και να προϋπήρχαν 
ως πρότυπα μοντέλα για τη λήψη άμεσων αποφάσεων. 
Οι προσομοιώσεις επιβεβαίωσαν ότι η πυρκαγιά έφτα-
σε στη Λεωφόρο Μαραθώνος σε περίπου μιάμιση ώρα 
μετά τη έναρξή της. Γεγονός που θα μπορούσε άλλωστε 
να προβλεφθεί και χωρίς τα μοντέλα προσομοίωσης. 
Και αυτό καθώς με ισχυρούς ανέμους της τάξεως των 7 
μποφώρ η φωτιά είναι γνωστό ότι κινείται με περίπου 5 
km/h και επομένως ήταν εφικτό να προβλεφθεί ότι θα 
έφτανε στη Μαραθώνος σε μιάμιση ώρα, δεδομένου ότι 
ο δρόμος αυτός  απέχει 7,5 χιλιόμετρα από το σημείο της 
εκδήλωσής της.
Η προσομοίωση διαφόρων τακτικών εναέριας αναχαίτι-
σης του πύρινου μετώπου απέδειξε επίσης ότι ο συνδυ-
ασμός ρίψεων νερού από αεροσκάφη τύπου CL-215 και 
CL-415 θα μπορούσε να επιβραδύνει την εξέλιξη της φω-
τιά για τουλάχιστον μία ώρα, επιτρέποντας την ασφαλή 
απομάκρυνση όλων των κατοίκων είτε πεζή, είτε ακόμη 
και με αυτοκίνητα.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εναλλακτικά 
μοντέλα για την εκτίμηση του χρόνου που θα απαιτείτο 
για την εκκένωση της περιοχής. 
Το μοντέλο (agent-based model Artisoc4.0) του Πανε-
πιστημίου Waseda της Ιαπωνίας που έλαβε υπόψιν του 
όλους τους παράγοντες και τις συνθήκες της περιοχής, 
έδειξε ότι η απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής 
πεζή προς την ακτή θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί 

κατ ελάχιστον μέσα σε 57 λεπτά μετά από έγκαιρη ειδο-
ποίηση. Επιπλέον, προσομοιώσεις με το μοντέλο NETLOGO 
του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον (Εικόνα 1) 
έδειξαν ότι η πεζή εκκένωση της περιοχής προς τις ακτές 
το αργότερο σε 83 λεπτά θα είχε επιτευχθεί, χωρίς να κιν-
δυνεύσει κανείς από την πυρκαγιά, υπό την προϋπόθεση 
βέβαια ότι είχε δοθεί έγκαιρη εντολή στους κατοίκους.   
Στην περίπτωση της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου στο Μάτι, 
χαρακτηριστική είναι η λανθασμένη εκτίμηση του αρχικού 
μεγέθους της φωτιάς, όπως και η καθυστερημένη αξιολό-
γηση και αντιμετώπιση της, καθώς οι περισσότεροι πυρο-
σβεστικοί πόροι επιχειρούσαν στο ήδη υπάρχον μέτωπο 
στα Γεράνεια Όρη (Κινέτα). Οι ισχυροί άνεμοι συνέδραμαν 
στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς.  Ωστόσο, η βο-
ήθεια από εναέρια μέσα ήταν ελάχιστη. Ένα ελικόπτερο 
Ericksson S-64 επιχείρησε λίγες ρίψεις 45 λεπτά μετά την 
έναρξή της πυρκαγιάς και μόνον για 30 λεπτά, καθώς 
χρειάστηκε να προσγειωθεί για ανεφοδιασμό καυσίμων. 
Επίσης τα τρία CL-415 που εντάχθηκαν στις προσπάθειες 
έφτασαν στην περιοχή 1 ώρα και 45 λεπτά μετά την έναρ-
ξη της φωτιάς, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων και του 
καπνού οι ρίψεις τους αστόχησαν, και μετά σταμάτησαν 
να επιχειρούν. Όπως άλλωστε υπογραμμίσθηκε και αυτές 
οι ρίψεις θα ήταν αναποτελεσματικές, καθώς η φωτιά είχε 
ήδη περάσει σε μιάμιση ώρα από την εκδήλωσή της τη 
Λεωφόρο Μαραθώνος. 
Συνέχεια στη σελ 5
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Συνέχεια από τη σελ 4
Επιπλέον, η έρευνα μας κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα 
σχέδια αντιμετώπισης καταστροφικών περιστατικών και εκκέ-
νωσης, ενώ σε τοπικό επίπεδο ο εν λόγω σχεδιασμός είναι επί 
της ουσίας ανύπαρκτος. Ασαφές και προβληματικό είναι και το 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν όλοι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς τόσο σε εθνική όσο και σε τοπική κλίμακα. Καθίσταται συνε-
πώς αδήριτη η ανάγκη συγκρότησης ενός νέου και ολοκληρω-
μένου σχεδίου για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, τόσο 
σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο.
Επιβάλλεται επίσης η βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτή-
των πρώτης προσβολής δασικών πυρκαγιών. Η αναβάθμιση 
του στόλου πυροσβεστικών αεροσκαφών, η αυξημένη ετοι-
μότητα ή/και εναέρια επιτήρηση από πυροσβεστικά αεροσκά-
φη τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς,  η εγκατάσταση 
συστήματος με βιντεοκάμερες ασφαλείας σε περιοχές υψηλού 
κινδύνου, καθώς και η βελτίωση της συνεργασίας και επικοινω-
νίας των εμπλεκόμενων φορέων, θα συμβάλλουν στην όσο το 
δυνατόν ταχύτερη επέμβαση για την αντιμετώπιση κάθε πυρ-
καγιάς  στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. 

Απαραίτητος είναι όμως και ο σχεδιασμός ειδοποίησης των 
πολιτών, που υπάρχει ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου.  Τρία 
μέτρα μπορούν να συμβάλλουν άμεσα προς αυτή την κατεύ-
θυνση. 
Πρώτον, η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με ραδιοφω-
νικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ώστε να μεταδίδουν άμεσα 
και αδιαμεσολάβητα τα μηνύματα που προέρχονται από την 
πολιτική προστασία σε στιγμές κρίσης.
Δεύτερον, η διαμόρφωση βιβλιοθήκης μηνυμάτων ανά περι-
οχή, προκειμένου η Πολιτική Προστασία να μπορεί να στείλει 
ακόμη και εξειδικευμένες οδηγίες στους πολίτες για τον τρόπο 
να προφυλαχθούν.
Τρίτον, η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών, με σκοπό την επέκταση του συστήματος της έγκαιρης 
προειδοποίησης των πολιτών με πολλαπλά μέσα (κινητά τηλέ-
φωνα, διαδίκτυο κλπ). 
Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι χρήσιμη είναι και η αξιοποίηση 
των μοντέλων προσομοίωσης που χρησιμοποιούν πολλά κρά-
τη τα οποία αντιμετωπίζουν συχνά κρίσεις φυσικών φαινομέ-
νων. Και αυτό διότι τα μοντέλα αυτά βοηθούν τόσο στην πρό-

ληψη, όσο κυρίως στην ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση 
των δομών της Πολιτικής Προστασίας. Για παράδειγμα, πριν 
από την έναρξη οποιασδήποτε πυρκαγιάς, οι προσομοιώσεις 
τόσο του  φαινομένου, όσο και της διαδικασίας εκκένωσης, μπο-
ρούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης 
καιρικών συνθηκών και κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατάρτιση 
σχεδίων κινητοποίησης πόρων (επίγειων &εναέριων), και τη 
δημιουργία κριτηρίων λήψης απόφασης για την οργανωμένη 
απομάκρυνση των πολιτών. Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά θα πα-
ραμείνουν θεωρητικά αν δεν ενταχθούν σε έναν ευρύτερο σχε-
διασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης, και αν δεν καταστούν υποχρεωτικές οι ασκήσεις 
ετοιμότητας και εκκενώσεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου. 
Εξυπακούεται, τέλος, ότι θα πρέπει να αλλάξει στη χώρα μας και 
το μοντέλο των ασκήσεων ετοιμότητας, καθώς στα σύγχρονα 
κράτη αυτές δεν έχουν, βέβαια, το χαρακτήρα των επετειακών 
γιορτών, αλλά σχεδιάζονται με τρόπο που οι δομές να δοκιμά-
ζονται στα όρια τους και συχνά να αποτυγχάνουν, προκειμένου 
να αποκαλύπτονται οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού και 
εκ των υστέρων να διορθώνονται.

Εκτενή ενημέρωση των κατοίκων στο Μάτι για την πορεία των 
υλοποίησης των  έργων αποκατάστασης, τα επιδόματα και όλα 
τα ζητήματα αρωγής έγινε χθες το απόγευμα από κυβερνητικό 
κλιμάκιο στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών Χρή-
στος Σπίρτζης, ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, 
η αναπληρώτρια Υπουργός  Εργασίας Θεανώ Φωτίου και ο 
υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναστάσιος Πετρόπου-
λος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνάντηση που συντονίστη-
κε από τον κ Σπίρτζη πήραν μέρος πολλοί κάτοικοι και φορείς 
της περιοχής οι οποίοι έθεσαν ερωτήσεις στους υπουργούς και 
πήραν απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με την υλοποίηση των μέτρων αρωγής.
Μεταξύ άλλων οι πληγέντες που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ 
του 2018 ζήτησαν από τους εκπροσώπους  της ΑΑΔΕ να μην 
πηγαίνουν αυτοπροσώπως στην εφορία για να κάνουν τις δη-
λώσεις απαλλαγής  και ο κ . Σπίρτζης δεσμεύτηκε να βρεθεί λύση 
να γίνονται οι δηλώσεις ηλεκτρονικά. Άλλοι κάτοικοι διαμαρτυ-
ρήθηκαν γιατί υπάρχει ακόμη πρόβλημα με την αποκατάσταση 
της ηλεκτροδότησης στους δημόσιους χώρους. Κάποιοι μάλι-
στα κατηγόρησαν το Δήμο Μαραθώνα ότι έχει καθυστερήσει σε 
αυτό το θέμα σε αντίθεση με τον Δήμο Ραφήνας. 
Κάποιοι άλλοι πληγέντες είπαν ότι δεν έχουν πάρει ακόμη το 
πρώτο έκτακτο επίδομα των 586 ευρώ.
Στη συνάντηση συμμετείχαν και επιστήμονες από τον Δημό-

κριτο και το ΕΛΚΕΘΕ οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχουν 
σοβαρά προβλήματα με τα τοξικά από την πυρκαγιά ούτε πα-
ρατηρήθηκε μόλυνση στη θάλασσα.
Όπως είπε ο κ Σπίρτζης η συνάντηση στο Μάτι έγινε - και θα 
ακολουθήσει κι άλλη στο Νέο Βουτζά - για να μην ακούγονται 
διάφορες φήμες στους πληγέντες και ανησυχούν.
Ο κ. Σπίρτζης  κάλεσε όποιον  θέλει, να συγκρίνει μια φυσική 
καταστροφή του παρελθόντος, «ακόμη και των δικών μας κυ-
βερνήσεων και να τη συγκρίνουμε με την ταχύτητα και τον τρό-
πο που έχουμε λειτουργήσει στη συγκεκριμένη καταστροφή. 
Θέλαμε κατ’ ελάχιστο τέσσερις μήνες, όπως χρειάστηκαν τρεις 
μήνες στη φυσική καταστροφή, στην πλημμύρα, που είχαμε 
πρόσφατα. Στο παρελθόν θέλαμε επτά μήνες για να βγει Κοινή 
Υπουργική Απόφαση που οριοθετούσε την περιοχή, που προέ-
βλεπε τον προϋπολογισμό και τώρα  κάναμε μιάμιση εβδομάδα. 
Μιλώντας  νωρίτερα σήμερα στον ραδιοσταθμό “News 2.47” 
και απαντώντας σε ερώτηση για το πόσοι πληγέντες έχουν 
πάρει τα επιδόματα και τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν και 
πόσοι ακόμη είναι στην αναμονή ο υπουργός είπε ότι γίνεται  μια 
σύγχυση στα επιδόματα και γίνεται, γιατί πραγματικά οι παροχές 
που προβλέπονται για τους πληγέντες είναι πολλές.
 Το πρώτο που είχε προβλεφθεί , είπε, και δεν υπήρχε στο παρελ-
θόν σε άλλες φυσικές καταστροφές, με εξαίρεση τις πλημμύρες 
στη Μάνδρα, ήταν ένα έκτακτο βοήθημα πέντε χιλιάδων ευρώ 

ανά κατοικία και οκτώ χιλιάδων ανά επιχείρηση. Αυτά στη συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία έχουν δοθεί. Έχουν εξεταστεί όλοι οι 
φάκελοι, -είναι πάνω από 2.500 οι πολίτες που έχουν λάβει αυτό 
το επίδομα- και όσοι δεν το έχουν λάβει, δεν το έχουν λάβει, διότι 
κάποια στοιχεία τους στο Ε1, στο Ε2 ή στο Ε9 δεν είναι συμπλη-
ρωμένα ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
έχουμε επικοινωνήσει με τους δικαιούχους και πρέπει να συ-
μπληρώσουν ή να διορθώσουν τη φορολογική τους δήλωση 
ή τα στοιχεία τους ή τις αιτήσεις τους προκειμένου να πάρουν κι 
αυτοί το έκτακτο βοήθημα.
Όπως εξήγησε ο κ Σπίρτζης έχει καθυστερήσει απ’ ότι γνωρίζει 
-αλλά αυτό δεν είναι αρμοδιότητα των υπουργείων, είναι της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης,- το πρώτο βοήθημα των 586 ευρώ 
και της οικοσκευής. «Οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών έχουν γίνει. Δεκαπέντε και 16 Αυγούστου, 
απ’ ότι μου είχε πει ο Πάνος Σκουρλέτης είχαν γίνει τα αιτήματα. 
Σε τέσσερις, πέντε ημέρες τα λεφτά είχαν δοθεί στους δήμους. 
Εμείς τους βοηθήσαμε για να τους δώσουμε τα στοιχεία από τις 
αυτοψίες, που είχε κάνει το υπουργείο Υποδομών για να διευ-
κολύνουμε αυτές τις διαδικασίες. Επομένως, είναι φαντάζομαι 
στη φάση οι δήμοι να προχωρήσουν και να δώσουν αυτά τα 
χρήματα», ανέφερε ο υπουργός Υποδομών.
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Σε διευκρινίσεις σχετικά με την περίπτωση θανάτου αι-
τούντα στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» προχώρησε 
τουπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος. Σύμ-
φωνα με το greenagenda συγκεκριμένα, για να θεμελι-
ώνονται εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις στο 
Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει συντελεστεί η Υπαγωγή σε 
αυτό, δηλαδή θα πρέπει να έχει γίνει και η αποδοχή της 
Υπαγωγής από τον αιτούντα.
Επομένως σε περίπτωση όπου, μετά την αποδοχή της 
Υπαγωγής, ο ωφελούμενος απεβίωσε, με τον θάνατο του 
ωφελούμενου-ιδιοκτήτη, η περιουσία του (κληρονομιά) 
περιέρχεται ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) σε ένα 
ή περισσότερα πρόσωπα, με δύο τρόπους, είτε απευθείας 
από το Νόμο (εξ αδιαθέτου) είτε με διαθήκη. Ανάλογα με 
την περίπτωση της διαδοχής και εφόσον τηρηθεί η αντί-
στοιχή διαδικασία για την εξ αδιαθέτου ή την εκ διαθήκης 
διαδοχή, ισχύουν τα ακόλουθα:
Για το ακίνητο που έχει υπαχθεί στο Πρόγραμμα, θα πρέ-
πει να κατατεθούν τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία 

θα πρέπει να προσκομισθούν στο Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Κατ’ ελάχιστον αναφέρο-
νται τα εξής:
Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
Πράξη αποδοχής κληρονομιάς.
Υπεύθυνη δήλωση του κληρονόμου που ορίζεται ως 
ωφελούμενος ότι δέχεται να αναλάβει όλες τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από το πρόγραμμα.
Στην περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων, 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία συναινούν στον ορισμό 
του άνω κληρονόμου ως ωφελούμενο στο Πρόγραμμα.
Κατ’ αντιστοιχία με την περίπτωση πρόσφατης απόκτησης 
ακινήτου, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του νέου 
ωφελουμένου, όπου θα αναφέρεται ότι το ακίνητο θα 
χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε 
από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο και 
το ΑΦΜ αυτού.
Με τον ορισμό του νέου ωφελούμενου, αυτός αποδέχεται 
όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν λόγω της υπαγω-

γής της κατοικίας στο Πρόγραμμα (παρ. 8.1 του Οδηγού 
Εφαρμογής του Προγράμματος).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμ-
ματος κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια 
αίτηση. Η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησί-
ες από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται μόνο στην περίπτω-
ση επιπλέον αιτήσεων ως μέρος αίτησης/ αιτήσεων που 
αφορά σε πολυκατοικία. Οι όροι αυτοί ισχύουν και για τον 
κληρονόμο που ορίζεται ως νέος ωφελούμενος.
Οι ανωτέρω διαδικασίες τρέχουν παράλληλα με την προ-
θεσμία υλοποίησης του έργου, η οποία εξακολουθεί να 
ισχύει. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί αίτημα παράτασης 
προθεσμίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής.
Στην περίπτωση που υπάρχει και δανειακή σύμβαση, ο 
νέος ωφελούμενος θα πρέπει να έρθει σε σχετική συμφω-
νία για αυτήν με την αντίστοιχη τράπεζα προτού προσέλ-
θει στο πρόγραμμα.

«Να αποφασίσουμε τι πόλη θέλουμε» καλεί ο δήμαρχος 
Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός τους πολίτες επιχειρημα-
τίες του κέντρου της πόλης, επισημαίνοντας παράλληλα 
ότι: «Το Ηράκλειο δεν γίνεται να αλλάξει, αν πρώτα δεν 
αλλάξουμε όλοι εμείς». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αφορμή 
για τις συγκεκριμένες επισημάνσεις στάθηκε το γεγονός 
ότι υπάρχουν αντιδράσεις για την αφαίρεση αυθαίρετων 
κατασκευών από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για συνολικά 
18 καταστήματα, στα οποία έχει επιδοθεί πρωτόκολλο 
κατεδαφίσεως, μέχρι στιγμής, μετά και από τις αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων ή και των δικαστηρίων όπου 
προσέφυγαν οι καταστηματάρχες, οι οποίες έκριναν τις 
συγκεκριμένες κατασκευές παράνομες και κατεδαφιστέες 
και τις οποίες ο Δήμος Ηρακλείου -σύμφωνα με τον κ. Λα-
μπρινό- είναι υποχρεωμένος από το νόμο να εφαρμόσει.
Την περασμένη εβδομάδα απομακρύνθηκαν οικειοθελώς 
τέσσερις κατασκευές και αφαιρέθηκε από την δημοτική 
αρμόδια υπηρεσία μία. Αυτή την εβδομάδα αφαιρέθηκαν 
άλλες δυο κατασκευές ενώ τέσσερις καταστηματάρχες 
προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Κρήτης για αναστολή 
της αποφάσεως. Και εκκρεμεί η απόφαση του Διοικητι-
κού Εφετείου επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που 
έχουν υποβάλει άλλα τέσσερα καταστήματα, με την οποία 
ζητούν από το δικαστήριο να εμποδιστεί η αφαίρεση των 

κατασκευών τους, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των 
προσφυγών τους.
Τις προσεχείς ημέρες η διαδικασία θα συνεχιστεί. «Οι ελεγ-
χόμενοι επιχειρηματίες δεν έκαναν φυσικά κάτι πρωτοφα-
νές. Επιχείρησαν να αυξήσουν τον τζίρο των καταστημά-
των τους μέσω των συγκεκριμένων κατασκευών, όπως 
επί σειρά ετών συμβαίνει στο Ηράκλειο. Οι υπόλοιποι επι-
χειρηματίες ωστόσο, αυτοί που τηρούν τη νομιμότητα και 
ζητούν ίσους όρους ανταγωνισμού, δεν μπορούν άλλο να 
αισθάνονται ως οι αφελείς της πόλης. Η παρούσα δημοτι-
κή αρχή πιστεύει στο διάλογο και τη συναίνεση, όχι στην 
καταστολή κι έχει αποδείξει εμπράκτως ότι στηρίζει τους 
επιχειρηματίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος. Μειώσαμε δύο φορές τα δημοτικά τέλη, τους 
παραχωρήσαμε, όπου ήταν εφικτό, επιπλέον χώρο για 
τραπεζοκαθίσματα, ενώ βοηθήσαμε δεκάδες επιχειρήσεις 
να αδειοδοτηθούν. Και δώσαμε σε όλους ικανό χρονικό 
διάστημα , άνω των δυο ετών, προκειμένου να προσαρ-
μοστούν στις διατάξεις της κανονιστικής που ψηφίστηκε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Αύγουστο του 2015», 
δηλώνει ο δήμαρχος σύμφωνα με τον οποίο η δημοτική 
αρχή ετοιμάζεται να δημοπρατήσει τον Οκτώβριο ειδική 
αρχιτεκτονική μελέτη για την αισθητική αποκατάσταση 
των όψεων των κτιρίων στο ιστορικό κέντρο. «Παραμέ-
νουμε ακόμα και σήμερα ανοιχτοί σε προτάσεις για σημει-

ακές τροποποιήσεις της κανονιστικής, υπό την προϋπόθε-
ση ότι πριν εισαχθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχει 
προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Πολεοδομίας και της 
Αρχαιολογίας», αναφέρει ο κ. Λαμπρινός καλώντας τους 
συγκεκριμένους επιχειρηματίες να δείχνουν σεβασμό στη 
νομιμότητα, «όχι ως προσταγή ή ως ηθικολογία αλλά στο 
πλαίσιο του σεβασμού που έτσι κι αλλιώς οφείλουν στους 
συναδέλφους και τους συμπολίτες τους. Και εντέλει, του 
σεβασμού που οφείλουμε όλοι στο Ηράκλειο», δηλώνει.
Μάλιστα ζητάει ειλικρίνεια στο ερώτημα: «Σε τι πόλη 
θέλουμε να ζούμε; Σε μια πόλη όπου όλοι οι δημότες θα 
αντιμετωπίζονται ισότιμα, δίχως διακρίσεις; Ή σε μια 
πόλη στην οποία θα κυριαρχεί η βεβαιότητα ότι ο καθέ-
νας μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει αφού όλο και «κάποιος» 
θα βρεθεί να τον προστατεύσει - μια πρακτική που στο 
τέλος πάντα λειτουργεί υπέρ των ισχυρών και σε βάρος 
των αδύναμων; Για εμάς δεν υπάρχει καν δίλημμα. Αυτή 
η καταστροφική νοοτροπία πρέπει να εκλείψει οριστικά 
και αμετάκλητα. Μόνο έτσι το Ηράκλειο θα προχωρήσει 
παρακάτω. Στο βαθμό που μας αναλογεί, από την πρώτη 
ημέρα της θητείας μας μέχρι και σήμερα καταβάλουμε 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να την αλλάξουμε», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
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Την πρώτη συνάντηση εργασίας με το ΔΣ της Ένωσης Περι-
φερειών Ελλάδας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, 
είχε χθες  ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης. Στη 
συνάντηση εξετάστηκε το θέμα των αρμοδιοτήτων, αλλά και 
μία σειρά θεμάτων που απασχολούν την Περιφερειακή Αυτο-
διοίκηση και παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια, ενώ συμ-
φωνήθηκε οι δύο πλευρές να συνεργαστούν στενά το αμέσως 
επόμενο διάστημα, για να ιεραρχηθούν τα προβλήματα και να 
λυθούν από κοινού «βήμα – βήμα».
Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε διπλασιασμό των 
αυτοτελών πόρων των Περιφερειών για επενδύσεις, από 32 
εκατ. ευρώ που ήταν το 2017, σε 64 εκατ. ευρώ και κάλεσε 
τους Περιφερειάρχες να συνεργαστούν δημιουργικά για την 
υλοποίηση της μεγάλης μεταρρύθμισης του «ΚλεισθένηΙ» 
προς όφελος της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.
Η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση μετά τη 
συνάντηση:
«Νομίζω ότι έγινε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξεκινώντας 
είπαμε ότι δεν θέλουμε να έχει η σημερινή συνάντηση με το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά να γίνει μία συνάντηση 
εργασίας, μία επί της ουσίας συζήτηση. Για δυόμισι περίπου 
ώρες συζητήσαμε αναλυτικά και  ανταλλάξαμε απόψεις. Η 
συνεργασία μας με τους εκπροσώπους περιφερειακής αυτο-
διοίκησης δεν ξεκινάει σήμερα, είχαμε την ευκαιρία και κατά 
το παρελθόν να έχουμε μία στενή νομίζω και παραγωγική 
συνεργασία και είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα συνεχιστεί και 
το επόμενο διάστημα. Αυτό διαφάνηκε σήμερα. Βεβαίως, δεν 
υποτιμούμε ότι τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
είναι πολλά και ο χρόνος μέχρι τις επόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές συγκεκριμένος. Ωστόσο, νομίζω ότι πολλά από τα ζη-
τήματα αυτά αντιμετωπίζονται και με τις πρωτοβουλίες που 
είχαν ήδη αναληφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών το προ-
ηγούμενο διάστημα και αναφέρομαι κυρίως στην μεταρρύθ-

μιση του «Κλεισθένη Ι», η οποία είναι νόμος του κράτους και 
εφαρμόζεται. Ήδη οι υπηρεσίες του υπουργείου δουλεύουν 
εντατικά για την έκδοση όλης της αναγκαίας δευτερογενούς 
νομοθεσίας, των εφαρμοστικών διατάξεων, εγκυκλίων, κοι-
νών υπουργικών αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων και 
το επόμενο διάστημα στόχος μας είναι να επιταχυνθεί για να 
υλοποιηθεί πλήρως αυτή η πολύ σημαντική μεταρρύθμιση.
Είμαστε εδώ και αυτό είναι και το νόημα της σημερινής συ-
νάντησης, να συζητήσουμε και κυρίως να καταλήξουμε σε 
λύσεις για προβλήματα και θέματα που απασχολούν τον β’ 
βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως το θέμα της υποστε-
λέχωσης και τα θέματα των αρμοδιοτήτων. Τις επόμενες ημέ-
ρες συνέρχεται και η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στον 
Κλεισθένη Ι για το θέμα των αρμοδιοτήτων, το ξεκαθάρισμα 
των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των επιπέδων της διοίκη-
σης, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία δεύτερη 
σημαντική μεταρρύθμιση, σημαντική προτεραιότητά μας 
για το επόμενο διάστημα. Συζητήσαμε τα ζητήματα της χρη-
ματοδότησης και της αναπτυξιακής διάστασης της δουλειάς 
που γίνεται στις Περιφέρειες. Ο δεύτερος βαθμός της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης γνωρίζετε ότι έχει να διαχειριστεί σημαντι-
κούς πόρους και από τα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα και συζητήσαμε πώς αξιοποιώντας αυτούς 
τους πόρους, θα συνεισφέρουμε κι εμείς. Ήδη από πέρυσι ξε-
κίνησε μία προσπάθεια από εδώ, το υπουργείο Εσωτερικών, 
να επανέλθουν οι επενδυτικοί κεντρικοί αυτοτελείς πόροι , οι 
οποίοι ουσιαστικά είχαν καταργηθεί από το 2012 και ύστερα. 
Το 2017 δόθηκαν 32 εκατομμύρια προς τις Περιφέρειες από 
τους επενδυτικούς κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και όπως 
ανακοινώσαμε και στους Περιφερειάρχες σήμερα για το 2018 
θα υπάρξει ένας διπλασιασμός αυτής της χρηματοδότησης.
Νομίζω ότι είναι μία σημαντική θετική εξέλιξη. Συζητήσαμε 
και πάρα πολλά επιμέρους ζητήματα, τα οποία -όπως τελικά 
αποδεικνύεται και στην καθημερινότητα της λειτουργίας της 

αυτοδιοίκησης- δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα. Πολλά 
ζητήματα που αφορούν στην αυτοδιοίκηση δεν επιλύονται 
μόνο με μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν και πολλά θέ-
ματα καθημερινότητας, τα οποία αφορούν την τρέχουσα 
λειτουργία της αυτοδιοίκησης και είναι εξίσου κρίσιμα για 
να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο της. Πέρα από τις μεγάλες 
μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, ο στόχος μας είναι μέσα 
από μία συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους αυτοδιοί-
κησης, να εντοπίζουμε και να επιλύουμε όπου χρειάζεται με 
παρεμβάσεις και νομοθετικού χαρακτήρα σε όλο το φάσμα 
των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης.
Επειδή οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, αλλά η διάθεση για συ-
νεργασία και εξεύρεση λύσεων ακόμα μεγαλύτερη, θα ιεραρ-
χήσουμε αυτά τα ζητήματα και καλούμε και τους εκπροσώ-
πους της Ένωσης Περιφερειών όπως και όλους εκπροσώπους 
της αυτοδιοίκησης -αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 
μία αντίστοιχη συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας και 
με τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ, του πρώτου βαθμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης- αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, να 
αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να δώσουμε μόνιμες λύσεις 
σε αυτά τα ανοικτά θέματα. Τα θέματα της αυτοδιοίκησης δεν 
αφορούν μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως γνωρίζετε, 
χθες στην Βουλή συζητήσαμε το θέμα της μετακίνησης των 
μαθητών και καταθέσαμε σχετική τροπολογία. Σε αυτό το 
θέμα εμπλέκονται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο 
Μεταφορών. Σε τέτοιου τύπου ζητήματα πρέπει να βρούμε 
μόνιμες λύσεις, δεν μπορούμε να επανερχόμαστε ανά τρίμη-
νο, εξάμηνο ή έτος και να προσπαθούμε ασθμαίνοντας να 
τρέχουμε την τελευταία στιγμή να αντιμετωπίσουμε τόσο σο-
βαρά προβλήματα που απασχολούν δεκάδες χιλιάδες οικογέ-
νειες. Αναλαμβάνουμε λοιπόν πρωτοβουλίες σε συνεργασία 
με τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, και τα εμπλεκόμενα 
υπουργεία, στο βαθμό του εφικτού, για να αντιμετωπίσουμε 
όλα αυτά τα ζητήματα».

Προσλήψεις, πρόσθετοι επενδυτικοί πόροι και χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα για καθαρισμό ρεμάτων από τον «Φιλόδημο» 
στις 13 Περιφέρειες ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλ. 
Χαρίτσης στη σημερινή συνάντησή του με το ΔΣ της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας. Δεσμεύτηκε για νομοθετικές ρυθμίσεις 
με βάση τις προτάσεις της ΕΝΠΕ και συμμετοχή των Περιφερει-
ών στο διάλογο για τη νέα αρχιτεκτονική Διαχείρισης Εκτάκτων 
Αναγκών (Πολιτική Προστασία) Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ΕΝΠΕ που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην οποία σημειώνονται 
αναλυτικά τα εξής:
 Κ. Αγοραστός: «Σήμερα δεν ακούσαμε λόγια της κάλπης ούτε 
συναντήσαμε τοίχο όπως στην τελευταία επίσκεψή μας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών προ διμήνου. Σήμερα ο διάλογος 
εστιάστηκε σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα κάθε 
ελληνικής οικογένειας και την αναπτυξιακή προοπτική του τό-

που μας. Αναμένουμε βεβαίως οι δεσμεύσεις του Υπουργού να 
γίνουν πράξη στους επόμενους μήνες»
 Ειδικό πρόγραμμα για αντιπλημμυρικά έργα (καθαρισμό ρεμά-
των) από το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Φιλόδημος» αποκλειστι-
κά για τις 13 Περιφέρειες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών 
κ. Αλέξης Χαρίτσης στη συνάντηση που είχε σήμερα με το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Παράλληλα, δεσμεύτηκε για
-αύξηση κατά 32 εκατομμυρίων ευρώ στους επενδυτικούς πό-
ρους των Περιφερειών (ΣΑΤΑ) το 2018,
-προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού με βάση ιεραρχημέ-
νες ανάγκες των Περιφερειών,
-συμμετοχή της ΕΝΠΕ στο διάλογο για τη νέα αρχιτεκτονική Δια-
χείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Πολιτικής Προστασίας),
-νομοθετικές ρυθμίσεις για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν 

τις Περιφέρειες στη βάση των επεξεργασμένων προτάσεων της 
ΕΝΠΕ.
«Σήμερα δεν ακούσαμε λόγια της κάλπης ούτε συναντήσαμε 
τοίχο όπως στην τελευταία επίσκεψή μας στο Υπουργείο Εσω-
τερικών προ διμήνου. Σήμερα, ο διάλογος με τον κ. Χαρίτση, 
με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, εστιάστηκε σε θέματα που αφορούν την καθη-
μερινότητα κάθε ελληνικής οικογένειας και την αναπτυξιακή 
προοπτική του τόπου μας. Αναμένουμε, βεβαίως, οι δεσμεύσεις 
του Υπουργού να γίνουν πράξη στους επόμενους μήνες», επι-
σήμανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφε-
ρειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. 

Συνέχεια στη σελ 8

ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ο ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΝΠΕ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
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Συνέχεια από τη σελ 7

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος από την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου η Υφυπουργός κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη και ο 
Γενικός Γραμματέας κ. Κώστας Πουλάκης και από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ οι Περιφερειάρχες Aττικής κα Ρένα 
Δούρου, Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, 
Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Στερεάς Ελλάδας κ. 
Κώστας Μπακογιάννης, Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, 
Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου, Πελοποννήσου 
κ. Πέτρος Τατούλης, Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσι-
φάρας, Ιονίων Νήσων κ. Θόδωρος Γαλιατσάτος, Δυτικής 
Μακεδονίας κ. Θόδωρος Καρυπίδης, Ανατολικής Μακεδο-
νίας – Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος, οι Αντιπεριφερειάρχες 
Χαλκιδικής κ. Γιώργος Γιάννης και Δυτικού Τομέα Αθηνών 
κ. Σπύρος Τζόκας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ιονίων 
Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου, Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μα-
χαιρίδης, Πελοποννήσου κ. Νίκος Πατσαρίνος, Στερεάς Ελ-
λάδας κ. Νίκος Στουπής και Αττικής κα Αλεξάνδρα Μπαλού,
Προσλήψεις και επενδυτικοί πόροι στις Περιφέρειες
Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο κ. Κ. Αγοραστός επι-
σήμανε ότι «ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλ. Χαρίτσης έκανε 
δεκτές τις προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και 
δεσμεύτηκε για
-προσωπικό μέσω προσλήψεων στη βάση ιεραρχημένων 

αναγκών των Περιφερειών αλλά και μέσω του προγράμμα-
τος κινητικότητας,
-επιπλέον επενδυτικούς πόρους στις Περιφέρειες (το 2018 
θα διατεθούν 64 εκατ. έναντι 32 εκατ. το 2017, ενώ θα 
υπάρξει συνεργασία για χρηματοδότηση και μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).
-ειδική χρηματοδότηση για αντιπλημμυρικά έργα (καθαρι-
σμός ρεμάτων) μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος»,
-συμμετοχή των Περιφερειών στη νέα δομή Διαχείρισης 
Εκτάκτων Αναγκών (Πολιτικής Προστασίας),
-νομοθετικές ρυθμίσεις για μια σειρά θεμάτων που απα-
σχολούν τις Περιφέρειες στη βάση των επεξεργασμένων 
προτάσεων της ΕΝΠΕ».
Στα 2,5 δις ευρώ οι παρακρατηθέντες πόροι των Περιφε-
ρειών
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας επέδωσε 
στον Υπουργό Εσωτερικών μελέτη της ΕΝΠΕ από την οποία 
προκύπτει ότι οι παρακρατηθέντες πόροι των Περιφερειών, 
δηλαδή η διαφορά μεταξύ των θεσμοθετημένων και απο-
δοθέντων πόρων, ανέρχεται σε 2 δις 473 εκατ. ευρώ.
«Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό που αποδεικνύει ακριβώς 
την τεράστια συμβολή των Περιφερειών στην επίτευξη των 
υψηλών πλεονασμάτων του προϋπολογισμού όλα αυτά τα 
χρόνια», σχολίασε ο κ. Κ. Αγοραστός.
Να προχωρήσει η Περιφερειακή Διακυβέρνηση - Να ξεκα-

θαρισθούν οι αρμοδιότητες
«Ο κ. Α. Χαρίτσης έχει την ευκαιρία να αφήσει βαθύ το απο-
τύπωμά του στην κοινωνία και την Αυτοδιοίκηση υιοθετώ-
ντας την επεξεργασμένη πρόταση της ΕΝΠΕ για τη μετάβα-
ση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση», ανέφερε σε άλλο σημείο των δηλώσεών 
του ο κ. Κ. Αγοραστός, ενώ για τις αρμοδιότητες επανέλαβε 
τις πάγιες θέσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
-«η μεταφορά αρμοδιοτήτων να συνοδεύεται από τους 
κατάλληλους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους σύμ-
φωνα και με την επιταγή του Συντάγματος,
-να ξεκαθαρισθούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των επιπέδων 
διοίκησης για να είναι σαφές ποιος κάνει τι ώστε να μην 
διαχέονται οι ευθύνες κι όταν αναζητούνται να μην βρίσκο-
νται».
Ο Υπουργός πήρε εικόνα απ’ όλη την Ελλάδα
Ο κ. Κώστας Αγοραστός προανήγγειλε και νέα συνάντηση 
του ΔΣ της ΕΝΠΕ με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών «ώστε να προχωρήσουν θέματα που τέθηκαν 
στη σημερινή συνάντηση. Σήμερα ο Υπουργός πήρε εικόνα 
απ’ όλη τη Ελλάδα, τι συμβαίνει σε κάθε περιφέρεια. Στην 
επόμενη συνάντηση δεσμεύτηκε να συνεργαστούμε με 
συγκεκριμένη ατζέντα για να προχωρήσουν συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις», διευκρίνισε.

Υπεγράφη χθες, η σύμβαση για «Διανοίξεις και κατασκευή 
μικρών τεχνικών έργων» στο Ηράκλειο η οποία προβλέ-
πει την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων και τοιχίων 
αντιστήριξης, όπου υπάρχει πρόβλημα κατολισθήσεων 
και ασταθών εδαφών στις τοπικές κοινότητες, καθώς και 
διανοίξεις δρόμων που προβλέπονται από το σχέδιο πό-
λης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η σύμβαση σύμφωνα με 
τον δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό, αφορά έργο με συνολικό 
προϋπολογισμό 2.495.354 ευρώ και τελικό ποσό σύμβασης 
το 904.271 ευρώ, η χρηματοδότηση του οποίου είναι από 
ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου και το χρονοδιάγραμ-
μά του 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Παράλληλα ο δήμαρχος Ηρακλείου υπέγραψε σύμβαση 
για έργο στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται ο γενικός 
καθαρισμός και η τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων 
που βρίσκονται στους οικισμούς και στα Δημοτικά Δια-
μερίσματα του Δήμου Ηρακλείου. Το έργο έχει συνολικό 
προϋπολογισμό 3.733.132 ευρώ και τελικό ποσό σύμβασης 
το 1.493.252 ευρώ. Η χρηματοδότηση του είναι από ίδιους 
πόρους του Δήμου Ηρακλείου και το χρονοδιάγραμμά του 

18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Σημαντική χαρακτηρίζεται στο μεταξύ η εκ νέου λειτουργία 
στην οποία τέθηκε και πάλι το παραδοσιακό καφενείο στον 
Κουμπέ Ηρακλείου. Για την επαναλειτουργία του Κουμπέ 
(με δώδεκα τραπέζια και δίχως σκιάδια, σύμφωνα με την 
άδεια της Αρχαιολογίας) χρειάστηκε η έγκριση του Κεντρι-
κού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, στην ειδική συνεδρίαση 
του οποίου είχε παρουσιάσει τις θέσεις του Δήμου ο ίδιος ο 
Δήμαρχος, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο καφενείο γεμάτο 
αναμνήσεις και στιγμές ζωής για χιλιάδες Ηρακλειώτες.
«Είναι μεγάλη ικανοποίηση για εμάς να βλέπουμε τον χώρο 
γύρω από αυτό το ιστορικό μνημείο να ζωντανεύει ξανά. 
Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από όλες τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για να τα καταφέρουμε. Είμαι βέβαιος ότι παρά 
τους περιορισμούς που υπάρχουν από την Αρχαιολογία, ο 
Κουμπές θα γίνει εκ νέου ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες: ένα 
παραδοσιακό σημείο συνάθροισης για τους Ηρακλειώ-
τες», είπεμ ο κ. Λαμπρινός ο οποίος δήλωσε ότι η έλλειψη 
ταπεζοκαθισμάτων και σκιαδίων είναι αισθητή. «Για αυτό 
και επιφυλασσόμαστε σε δεύτερο χρόνο, να υποβάλλουμε 

πρόταση στην Αρχαιολογία, ώστε να μας επιτρέψει ορι-
σμένες, σημειακές αλλά απαραίτητες κατά την άποψή μας, 
παρεμβάσεις, πάντα με σεβασμό στο μνημείο και στον πε-
ριβάλλοντα χώρο». Τέλος με ικανοποίηση για κατοίκους και 
αθλουμένους, υπεγράφη η απόφαση καταλληλότητας-ά-
δεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης (υπαγομένης 
στην κατηγορία Γ2) του γηπέδου ποδοσφαίρου «Θεόδωρος 
Βαρδινογιάννης» ιδιοκτησίας του ερασιτέχνη Ο.Φ.Η. στα 
Καμίνια. Η υπογραφή ήταν αποτέλεσμα μετά από αλλεπάλ-
ληλες συσκέψεις με την διοίκηση του ΟΦΗ, της Αστυνομίας, 
της Πυροσβεστικής και όλων των εμπλεκόμενων ελεγκτι-
κών υπηρεσιών, ενώ η άδεια λειτουργίας ισχύει για δύο έτη 
από 11/9/2018 έως 10/9/2020, εφόσον πριν την λήξη του 
πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 
ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που 
αγωνίζεται στην συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία 
αλλαγή στην εγκατάσταση. Η αθλητική εγκατάσταση θα 
χρησιμοποιείται για αγώνες ποδοσφαίρου ανεξάρτητα από 
την κατηγορία αγώνων.

ΕΝΠΕ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
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Και τα 5 κοινοπρακτικά σχήματα που έχουν εκδηλώσει αρχι-
κό ενδιαφέρον περνούν στη β΄φάση του διαγωνισμού για τα 
ηλεκτρονικά διόδια, σύμφωνα με το ered.gr . Ο διαγωνισμός 
προυπολογισμού 400 εκατ. ευρώ αφορά την «Εγκατάσταση 
πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης 
διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας με οπτική ανα-
γνώριση» σε όλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.  Το νέο 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Διοδίων θα χρεώνει την διανυθείσα 

απόσταση και μόνο, με εξαιρέσεις την Αττική Οδό, τη Γέφυρα 
Ρίου Αντιρίου και τη Ζεύξη Πρέβεζας – Ακτίου, στις οποίες 
όμως επίσης θα γίνεται ηλεκτρονικά η χρέωση του διοδί-
ου τέλους. Τα επαγγελματικής χρήσεως οχήματα θα έχουν 
εγκατεστημένη μια «Εποχούμενη Συσκευή» (On Board Unit 
– OBU) που θα επιτρέπει την παρακολούθηση και καταγρα-
φή της θέσης και της πορείας τους με τη βοήθεια δορυφό-
ρων (τεχνολογία GNSS, ενώ τα ιδιωτικής χρήσεως οχήματα 

θα αναγνωρίζονται αυτόματα με κάμερες κυκλοφορίας από 
τις πινακίδες κυκλοφορίας τους κατά την είσοδο και έξοδό 
τους από το οδικό δίκτυο επί του οποίου επιβάλλονται τέλη 
(τεχνολογία Automatic Number Plate Reading – ANPR). Οι 
πέντε κοινοπραξίες που συνεχίζουν είναι: Vinci Highways - 
Vinci Concessions - KAPSCH TraficCom A.G. - ΤΕΡΝΑ,  Nusz 
- Μυτιληναίος,  ΑΚΤΩΡ - Autostrade - Intrakat  - Intrasoft 
International,  ΟΤΕ - T-Systems και  Strabag - Skytoll. 

Στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και στη διαμόρ-
φωση των χερσαίων χώρων του λιμενίσκου Κάτω Γαλατά 
προχωράει το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων. Σε αυτό το 
πλαίσιο, υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση με τον ανάδοχο ερ-
γολάβο του έργου, ύψους 124.000 ευρώ και χρηματοδότηση 
από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 
υπουργείου Ναυτιλίας και και από ίδιους πόρους του Λιμενικού 
Ταμείου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το συγκεκριμένο έργο, το 
οποίο πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, αποτελεί την πρώτη φάση 
της συνολικής μελέτης συντήρησης-διαμόρφωσης των υφι-

στάμενων λιμενικών υποδομών του λιμενίσκου Κάτω Γαλατά 
και σύμφωνα με τη μελέτη, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
- Καθαίρεση και απομάκρυνση παράνομης ράμπας (κεκλιμένο 
επίπεδο) στο εσωτερικό του λιμενίσκου.
- Ενίσχυση της υπάρχουσας εξωτερικής ελλιπούς θωράκισης 
του προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκόλιθους για την κατα-
σκευή πλήρους και ολοκληρωμένης διατομής.
- Διαμορφώσεις των υφιστάμενων χερσαίων χώρων (με επί-
στρωση σκυροδέματος).
- Καθαίρεση και ανακατασκευή τμήματος του υπάρχοντος δι-

αύλου ανανέωσης υδάτων.
- Αποκατάσταση υφιστάμενων κρηπιδοτοίχων με νέους τε-
χνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα. «Με το εν λόγω έργο 
επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων λιμενικών 
υποδομών, η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του λιμενί-
σκου Γαλατά και η ασφάλεια των πολυάριθμων χρηστών του» 
τονίζεται σε ανακοίνωση του Λιμενικού Ταμείου.

Η Ολυμπία οδός συμμετέχει σε έναν ευρωπαϊκό στόχο για την 
προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στις παλαιότερες σήραγγες 
του αυτοκινητόδρομου. Συγκεκριμένα, στις 17 από τις συνολικά 
29 σήραγγες της Ολυμπίας Οδού, πέντε στην περιοχή της Κακιάς 
Σκάλας και 12 στην Περιμετρική Πατρών, αλλάζει ο φωτισμός σε 
τεχνολογία LED. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με την αντικατάσταση 
των συμβατικών φωτιστικών από περιβαλλοντικά φιλικότερα τε-
χνολογίας LED υπολογίζεται ότι το ενεργειακό και ανθρακικό απο-
τύπωμα θα μειωθεί κατά 60%, ενώ συνολικά θα εξοικονομούνται 
ετησίως περισσότερες από 8 εκατ. kWh και θα εκλύονται σχεδόν 
4.000 λιγότεροι τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2017, έχουν 
ήδη αναβαθμιστεί οι τέσσερις από τις πέντε σήραγγες της Κακιάς 
Σκάλας και άμεσα ξεκινά η αναβάθμιση των σηράγγων της Περι-
μετρικής Πατρών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης καθαρι-
σμό και βαφή των τοιχωμάτων των σηράγγων και έχει ορίζοντα 

ολοκλήρωσης το τέλος του τρέχοντος έτους.
Στο πλαίσιο εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης 
των σηράγγων της Περιμετρικής Πατρών θα ισχύουν προσωρι-
νές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα και μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους.
Για τη μικρότερη όχληση και την ασφαλή διέλευση των οδηγών, 
αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων, οι εργασίες θα εκτελού-
νται σε δύο φάσεις (αποκλεισμός είτε της αριστερής λωρίδας κυ-
κλοφορίας είτε της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α), ενώ ανάλογα με 
την εξέλιξη των εργασιών θα υλοποιηθούν κάποιες μεμονωμένες 
ολιγόωρες νυχτερινές εκτροπές της κυκλοφορίας ενός ρεύματος 
κυκλοφορίας κάθε φορά.
 Ολιγόωρες Νυχτερινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις μεταξύ των 
κόμβων Πάτρας-Κ1 και Εγλυκάδας
 Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος εργασιών, ολιγόωρες 
νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυρια-
κή 09/09 και την Δευτέρα 10/09 (εφόσον απαιτηθεί) από τις 21:00 

το βράδυ μέχρι τις 07:00 το πρωί της επόμενης μέρας, μεταξύ των 
κόμβων Πάτρας-Κ1 (ΧΘ 205,15) στην περιοχή Μποζαϊτικα και 
Εγλυκάδας (ΧΘ 212,6).
Στα διαστήματα αυτά, η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς 
Πύργο, θα εκτρέπεται στο ύψος του Κόμβου Πατρών-Κ1 προς το 
τοπικό δίκτυο της πόλης της Πάτρας. Κλειστός θα παραμείνει και 
ο κλάδος εισόδου του Κόμβου Πατρών-Κ1 με κατεύθυνση προς 
Πύργο.
Ειδικότερα, η κυκλοφορία προς Πύργο θα εξυπηρετείται, μέσω 
των οδών Κανελλοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δυ-
μαίων, Ελευθερίου Βενιζέλου και θα επανεισέρχεται στην Ευρεία 
Παράκαμψη Πάτρας μέσω του κλάδου εισόδου προς Πύργο του 
Κόμβου της Εγλυκάδας.
Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί 
τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και 
τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη 
προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις εν λόγω περιοχές.

Υπεγράφη σήμερα στο δημαρχείο Παγγαίου πρωτόκολλο 
συνεργασίας μεταξύ του τοπικού Δήμου και του Υπουργείου 
Εθνικής ‘Αμυνας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή. Το πρωτόκολλο υπέ-
γραψαν ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Πάνος Καμμένος, και ο 
δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ΥΠΕΘΑ κατά την ομιλία του ξεκαθάρισε πως 
δεν πρόκειται για περιουσία του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας 

αλλά των Ταμείων των στρατιωτικών και πως τα χρήματα 
που θα προέλθουν από την εκμετάλλευση των ακίνητης περι-
ουσίας, θα πηγαίνουν προς όφελος του προσωπικού. Συγκε-
κριμένα ο κ. Καμμένος τόνισε ότι: «Με αυτά τα χρήματα πρώ-
τος σκοπός είναι να δημιουργήσουμε οικίες για το προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων, για τους αξιωματικούς, τους υπα-
ξιωματικούς και τους ΕΠΟΠ, που θα έχουν την δυνατότητα, 
με τη μετάθεσή τους, να έχουν ένα σπίτι, χωρίς να ξοδεύουν 

πολλές φορές ακόμα και το 80% του μισθού τους, ιδίως όσον 
αφορά τους υπαξιωματικούς». Ο κ. Καμμένος δήλωσε ακόμα 
πως εξετάζονται και άλλοι χώροι στην περιοχή που μπορούν 
να γίνουν πεδία άθλησης ή να βοηθήσουν τον τουρισμό, κα-
θώς και η δυνατότητα συνεργασίας με την Μονάδας Μελετών 
και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) για την δημιουργία μονοπατιών 
στα βουνά του Παγγαίου.

ΠΕΝΤΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ

ΧΑΝΙΑ: ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΘΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
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Με τη δημιουργία τεσσάρων νέων αγορών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας προχωρά στην εφαρμογή του μοντέλου στόχου (target 
model), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όπως επισήμανε η ειδική 
επιστήμονας, προϊσταμένη διεύθυνσης παρακολούθησης αγο-
ρών και ανταγωνισμού ΡΑΕ, Αγγελική Μουρτζίκου, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως σημείωσε η ίδια στη διάρκεια εκδήλωσης της ΡΑΕ στο 
πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, οι τέσσερις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας είναι: η αγορά προθεσμιακών προϊόντων, η προ ημερήσια 
αγορά, η ενδοημερήσια αγορά και η αγορά εξισορρόπησης 
(πραγματικού χρόνου) και επισήμανε ότι έχουν θεσμοθετηθεί 
με τους ν. 4425/2016 και ν.4512/2018.
Μεταξύ άλλων, η κ. Μουρτζίκου παρουσίασε τους υφιστάμε-
νους Κανονισμούς της ΕΕ που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και 
την κατάσταση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 
ενώ αναφέρθηκε και στις διασυνδέσεις της Ελλάδας με τις γει-
τονικές χώρες: Ιταλία, Βουλγαρία, Αλβανία, ΠΓΔΜ και Τουρκία.
Ειδικότερα για το ζήτημα της σύζευξης των αγορών που απο-
τελεί κατεύθυνση και υποχρέωση της ευρωπαϊκής πολιτικής, η 
ίδια επισήμανε: «Το πλάνο είναι να γίνει σύζευξη της Ελλάδας με 
την ιταλική αγορά και/ή παράλληλα με την βουλγαρική αγορά» 
και τόνισε ότι «η σύζευξη των αγορών με βάση το target Model 
αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας».
Επιπλέον, η ίδια επισήμανε ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ 
συστάθηκε τον Ιούνιο του 2018 (19.6.2018), ενώ υπενθύμισε 
ότι βασική αρμοδιότητα της ΡΑΕ είναι η έγκριση του Κανονι-
σμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΑΕ και του 
Κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κανονισμού 

Εκκαθάρισης. Σημείωσε δε, ότι η ΡΑΕ έδωσε με σχετική από-
φασή της κατευθύνσεις για τη θεσμοθέτηση των κανονισμών 
των τεσσάρων νέων αγορών και παρουσίασε τα βασικά χαρα-
κτηριστικά καθεμίας από αυτές. Επίσης, η ίδια παρουσίασε τη 
δομή της αυριανής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή θα 
διαμορφωθεί με την εφαρμογή του target Model.
Από την πλευρά της το στέλεχος της Διεύθυνσης Λειτουργίας 
Αγορών της ΕΧΕ ΑΕ, Ευτέρπη Λαμπαδίτου, παρουσίασε στην 
εκδήλωση τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στο 
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα.
Αρχικά, αναφέρθηκε στη δημιουργία του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας και στον φορέα εκκαθάρισης που απαιτείται για την 
διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενώ έθεσε επί τάπητος στους συμμετέχοντες της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Παρουσιάζοντας το σύστημα συναλλαγών, το οποίο αναπτύσ-
σεται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, και τον τρό-
πο λειτουργίας αυτού, η κ. Λαμπαδίτου εξήγησε τη λειτουργία 
των τεσσάρων νέων αγορών και τα χαρακτηριστικά καθεμίας 
από αυτές. Επεσήμανε τη λειτουργία του φορέα εκκαθάρισης ως 
αναπόσπαστου μέρους της νέας δομής της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, και υπογράμμισε τις υποχρεώσεις του κάθε συμμε-
τέχοντα.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στο στόχο της εταιρείας ΕΧΕ ΑΕ, που εί-
ναι η ανάπτυξη των αγορών ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και 
περιβαλλοντικών προϊόντων (εγγυήσεις προέλευσης) και στη 

συνεχεία υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης συμμαχιών με 
άλλες αγορές της περιοχής.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εταιρική δομή του Χρηματιστη-
ρίου Ενέργειας ΑΕ και επεσήμανε ότι η λειτουργία των τριών 
αγορών αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΧΕ ΑΕ, ενώ τόνισε ότι ο 
φορέας εκκαθάρισης θα είναι 100% θυγατρική της ΕΧΕ ΑΕ και 
θα ιδρυθεί άμεσα.
Σχετικά με την Αγορά Εξισορρόπησης σημείωσε ότι η αρμο-
διότητα ανήκει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και υπογράμμισε ότι υπάρχει 
συζήτηση σχετικά με τον φορέα εκκαθάρισης που θα αναλάβει 
αυτή την αγορά.
Ο ειδικός επιστήμονας της Αρχής και Προϊστάμενου του Τμή-
ματος Εποπτείας και Παρακολούθησης Ενεργειακών Αγορών 
Χονδρικής, Βασίλης Ζούβιας, παρουσίασε την εξέλιξη του μη-
χανισμού δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 
ενέργειας με φυσική παράδοση. Ανέφερε ότι δυο χρόνια πλέον 
από την εισαγωγή του μηχανισμού πώλησης προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δημοπρασιών, ο αντί-
κτυπος από την εισαγωγή του συγκεκριμένου ρυθμιστικού 
μέτρου στην αγορά συνεχίζει να είναι σημαντικός, ενισχύοντας 
τον ανταγωνισμό στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, προ-
σφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου 
έναντι των διακυμάνσεων στην οριακή τιμή συστήματος και 
ταυτόχρονα, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα πεδίο στο 
οποίο οι εναλλακτικοί προμηθευτές μπορούν να αναπτύξουν 
στρατηγικές για την περαιτέρω διείσδυσή τους στη λιανική αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανοδικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση το οκτάμηνο Ιανουαρίου 
- Αυγούστου σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, με το συνολικό 
αριθμό των διακινηθέντων επιβατών να παρουσιάζει εντυπω-
σιακή αύξηση 9,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2017. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο συνολικός αριθμός 
των διακινηθέντων επιβατών το οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυ-
γούστου του 2018 έφθασε τα 44.454.920, παρουσιάζοντας 
αύξηση 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, 
όπου είχαν διακινηθεί 40.443.451 επιβάτες.
Συγκεκριμένα, οι διακινούμενοι επιβάτες είναι αυτό το διάστημα 
περισσότεροι κατά 4.011.469, σε σχέση με το αντίστοιχο περσι-
νό διάστημα.
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια 
ανήλθε στις 368.581 (από τις οποίες 139.061 εσωτερικού και 
229.520 εξωτερικού) παρουσιάζοντας άνοδο 8,7%, σε σχέση 

με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 όπου είχαν πραγματοποι-
ηθεί 339.085 πτήσεις.
Σε οτι αφορά τον μήνα Αύγουστο, από τα στατιστικά στοιχεία, 
προκύπτει πως συνολικά διακινήθηκαν στα ελληνικά αερο-
δρόμια 10.071.285 επιβάτες, η άνοδος έφτασε μεσοσταθμικά 
το 9,4%.
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια 
ανήλθε στις 79.228 παρουσιάζοντας αύξηση 10,3% σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 όπου είχαν πραγματοποι-
ηθεί 71.832 πτήσεις.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού έφτασαν 
τα 3.854.233 παρουσιάζοντας επίσης άνοδο 8,8% σε σχέση με 
το 2017 που είχαμε 3.542.059
Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσα-
λονίκης και Κέρκυρας σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 
ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα 

Αύγουστο.
Συγκεκριμένα, στην Αθήνα διακινήθηκαν 2.879.537 επιβάτες, 
στο  Ηράκλειο 1.467.934 επιβάτες , στη Ρόδο 1.045.016, στη 
Θεσσαλονίκη 835.474 και στην Κέρκυρα 700.982 επιβάτες .
Επίσης, σύμφωνα με την ΥΠΑ για το οκτάμηνο ( Ιανουαρίου - 
Αυγούστου ΄18 ), ο αερολιμένας που είχε το μεγαλύτερο ποσο-
στό αύξησης διακίνησης επιβατών είναι το αεροδρόμιο Σητείας 
με άνοδο 110,1%, ( διακίνησε 45.941 επιβάτες το οκτάμηνο του 
΄18 έναντι 21.870 το αντίστοιχο διάστημα του ́ 17).
Το αεροδρόμιο Μήλου κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 
73,3%, (διακίνησε 58.330 επιβάτες έναντι 33.658 το περσινό 
διάστημα).
+62,3% αύξηση επιβατών είχε το αεροδρόμιο Νάξου κα-
θώς διακίνησε 62.200 επιβάτες το οκτάμηνο του 2018, έναντι 
38.333 επιβατών που είχε διακινήσει το 2017.

ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ TARGET MODEL Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤ. ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2018
ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ-ΑΥΞΗΣΗ 9,9% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2017
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Στο ποσό των 717,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος 
εργασιών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το πρώτο εξάμηνο 2018 από 
811,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 σημει-
ώνοντας μείωση 11,6%, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 145,2 εκατ. 
ευρώ έναντι 156,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 
2017, σημειώνοντας μείωση 7,3%. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση, η μείωση αποδίδεται κυρίως στην επίδοση 
του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, που επηρεάστηκε από 
μειωμένες τιμές ΗΕΠ που συνδέονται με τις κλιματολογικές 
συνθήκες την εν λόγω περίοδο (αύξηση βροχοπτώσεων 
και κατά συνέπεια αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγω-
γής), τη μη ενεργοποίηση των Αποδεικτικών Δικαιωμά-
των Ισχύος (ΑΔΙ) καθώς και την έκτακτη επιβάρυνση 3,5 
εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την αναδρομική αναθεώρη-
ση χρεώσεων για τα έτη 2011-2015, στην ΔΕΠΑ από τη 
BOTAS.
Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μει-
οψηφίας διαμορφώθηκαν σε 83,9 εκατ. ευρώ έναντι 80,7 
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4%.
Επισημαίνεται η δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών 
που οδήγησε σε μείωση του καθαρού δανεισμού, μετά και 
την πληρωμή μερίσματος ύψους 45,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 
0,32 ευρώ ανά μετοχή για τα κέρδη της χρήσης 2017.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέ-
φερε: «Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εταιρικού 
μετασχηματισμού, η οποία οδήγησε τα οικονομικά μεγέθη 
της MYTILINEOS σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2017, τα 
αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2018 επιβεβαιώ-
νουν τη δυναμική επίτευξης υψηλών στόχων που τέθηκαν 
εξ αρχής. Η έγκριση της άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ για 
την κατασκευή μιας από τις πιο σύγχρονες μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής στην Ευρώπη με καύσιμο φυσικό αέριο, 
είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον επενδυτικό μας 
σχεδιασμό».
Αναφορικά με τον τομέα της Μεταλλουργίας, κατέγραψε 
κύκλο εργασιών 283,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 
39,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 275,1 
εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
σημείωσαν αύξηση 22,9% και ανήλθαν σε νέο ιστορικό 
υψηλό εξαμήνου, στα 99,0 εκατ. ευρώ έναντι 80,5 εκατ. 
ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 βοηθούμενα από τις 

υψηλότερες τιμές αλουμίνας και αλουμινίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρώτο εξάμηνο του 
2018 χαρακτηρίστηκε από μια σειρά γεγονότων που 
προκάλεσαν αυξημένη μεταβλητότητα στον κλάδο, επη-
ρεάζοντας σημαντικά τόσο τις τιμές αλουμινίου όσο και 
της αλουμίνας. Συγκεκριμένα, η επιβολή κυρώσεων των 
ΗΠΑ που έπληξαν άμεσα το μεγαλύτερο παραγωγό αλου-
μίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας, καθώς και η περικοπή 
παραγωγής αλουμίνας στη Βραζιλία αλλά και σε άλλες 
περιοχές, επηρέασαν έντονα τον κλάδο.
Οι παραπάνω εξελίξεις σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύ-
ξηση της παραγωγικότητας που έχει επιτευχθεί με σειρά 
ενεργειών τα προηγούμενα χρόνια, έδωσαν τη δυνατότη-
τα για επίτευξη ιστορικά υψηλής λειτουργικής κερδοφο-
ρίας, αναδεικνύοντας το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα 
που προσφέρει το πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο πα-
ραγωγής της εταιρείας.
Ο Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύ-
κλο εργασιών 236,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 32,9% 
του συνολικού κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 
2018, έναντι 237,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο.
Η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ήπιων 
κλιματολογικών συνθηκών, καθώς και η διαθεσιμότητα 
υψηλών υδάτινων αποθεμάτων συντέλεσαν στη δημι-
ουργία ενός αδύναμου περιβάλλοντος για το σύνολο της 
εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση για τις 
μονάδες φυσικού αερίου.
Η τάση σαφώς είναι εποχική και με την ομαλοποίηση των 
αμοιβών από τα Αποδεικτικά Δικαιώματα Ισχύος (ΑΔΙ) 
που τίθενται σε ισχύ εκ νέου στο δεύτερο εξάμηνο του 
έτους, αλλά και τη δραστική μεταβολή της χονδρεμπορι-
κής αγοράς (ΗΕΠ) η εικόνα του δευτέρου εξαμήνου ανα-
μένεται πολύ βελτιωμένη.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 37,3 εκατ. 
ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Συνολικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μονά-
δων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 2,0 εκατ. MWhrs 
το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι 2,2 εκατ. MWhrs την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο (μείωση 6,0%), ποσότητα 
που αντιστοιχεί στο 9,5% της εγχώριας παραγωγής. Πα-
ράλληλα, η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών προμή-
θειας Φυσικού Αερίου, μέσω διαφοροποιημένων πηγών 
από τη Διεύθυνση Φυσικού Αερίου, αλλά και η επίτευξη 

σημαντικών συμφωνιών, συνέβαλαν στην αύξηση της 
αποδοτικότητας των μονάδων της εταιρείας.
Στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia 
διατήρησε στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ηγετική θέση, 
αυξάνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς της στο 4,2% από 
3,6% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Κατόπιν της έγκρισης της άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ, 
η εταιρεία προχωρά άμεσα στα επόμενα αδειοδοτικά 
στάδια και μελέτες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
και την έναρξη της κατασκευής το συντομότερο δυνατόν. 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία από τις πλέον σύγχρονες 
μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο 
στην ΕΕ, συνολικής ισχύος άνω των 665 MW, με αεριο-
στρόβιλο υπερσύγχρονης τεχνολογίας class H, η οποία 
διασφαλίζει την υψηλότερη απόδοση (efficiency) στην 
Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη επένδυση 
αναμένεται να εδραιώσει τη θέση της εταιρείας, ως του 
μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ενέργειας στην 
Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα συμβάλει καθοριστικά στην 
επιτυχή μετάβαση της χώρας στη νέα εποχή καθαρής 
ενέργειας.
Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομώνκατέγρα-
ψε κύκλο εργασιών 196,0 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 
του 2018, που αντιστοιχεί σε 27,3% του συνολικού κύ-
κλου εργασιών, έναντι 299,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν σε 34,3 εκατ. ευρώ έναντι 46,8 εκατ. 
ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Αξιοσημείωτη δυναμική κατέγραψε η θυγατρική METKA 
EGN, η οποία τον Ιούνιο του 2018 υπέγραψε σύμβαση 
ύψους 200 εκατ. ευρώ με την Talasol Solar S.L.U. θυγα-
τρική της Ellomay Capital Ltd., για την υλοποίηση μιας 
μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με εγκατε-
στημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talavan, στο Caceres 
της Ισπανίας. Το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο για την 
ανταγωνιστική, μη επιδοτούμενη ηλιακή ενέργεια στην 
Ευρώπη και εδραιώνει τη θέση της εταιρείας ως διεθνή 
ηγέτη στην παροχή ανταγωνιστικών λύσεων EPC στον 
τομέα της ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση.

ΤΑ 84 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ “ΑΓΓΙΞΑΝ” ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟ Α  ́ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 
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Το πρόγραμμα αναδιάταξης προσωπικού θα ξεκινήσει με 
την καταγραφή από κάθε εργαζόμενο ενός εντύπου στοι-
χείων που σχετίζονται με τη θέση που κατέχει σήμερα, τα 
προσόντα του και τη θέση στην οποία θα ήθελε να απασχο-
ληθεί με στόχο, όπως τονίζουν στην «Καθημερινή» κύκλοι 
της ΔΕΠΑ, να αναπτυχθεί μια εσωτερική κινητικότητα που 
θα καταλήξει στην καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού 
και στη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.
Σχέδιο εθελουσίας εξόδου και αναδιάταξης συνολικά του 
προσωπικού προωθεί η διοίκηση της ΔΕΠΑ παράλληλα με 
τον σχεδιασμό διχοτόμησης της εταιρείας κατά το μοντέλο 
Εμπορίας - Υποδομών που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς. 
Δεδομένου ότι μια αλλαγή οργανογράμματος αν και αξιολο-
γήθηκε απαραίτητη κρίθηκε ότι δεν έχει νόημα ενόψει της 
υλοποίησης του σχεδίου διχοτόμησης, η διοίκηση της ΔΕΠΑ 
έχει επεξεργαστεί και αναμένεται να εγκρίνει στις επόμενες 
ημέρες ένα σχέδιο αναδιάταξης του προσωπικού και πα-
ράλληλα εθελουσίας εξόδου για άτομα που βρίσκονται κο-
ντά στο 60ό έτος της ηλικίας τους, κατόπιν μάλιστα σχετικής 
παρότρυνσης των ιδίων. Η ΔΕΠΑ απασχολεί άμεσα περί τα 
50 άτομα και μέσω εργολαβιών περί τα 150 άτομα, αριθμός 
που προέκυψε από την πρακτική των έμμεσων προσλήψε-
ων που ακολουθήθηκε τα χρόνια των μνημονίων.
Οι παρεμβάσεις στα 150 αυτά άτομα που απασχολούνται 
στη ΔΕΠΑ αλλά πληρώνονται μέσω εργολαβικών εταιρει-

ών, είναι και το πιο ευαίσθητο θέμα που θα χρειασθεί να δι-
αχειριστεί η διοίκηση των κ. Τζώρτζη και Δότση, δεδομένου 
ότι στην πλειονότητά τους προσελήφθησαν από διοικήσεις 
των κυβερνήσεων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ και μπορεί εύ-
κολα να χαρακτηριστούν πολιτικές διώξεις. Το πρόγραμμα 
εθελουσίας εξόδου αφορά σε πρώτη φάση 10 μόνιμους 
υπαλλήλους που εργάζονται πολλά χρόνια στην εταιρεία 
και όπως αναφέρουν κύκλοι της ΔΕΠΑ στην «Κ» έχουν ζη-
τήσει από μόνοι τους να φύγουν. Το πρόγραμμα αναδιάτα-
ξης προσωπικού θα ξεκινήσει με την καταγραφή από κάθε 
εργαζόμενο ενός εντύπου στοιχείων που σχετίζονται με τη 
θέση που κατέχει σήμερα, τα προσόντα του και τη θέση 
όπου θα ήθελε να απασχοληθεί με στόχο, όπως τονίζουν 
στην «Κ» κύκλοι της ΔΕΠΑ, να αναπτυχθεί μια εσωτερική 
κινητικότητα που θα καταλήξει στην καλύτερη αξιοποίηση 
του προσωπικού και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του. 
Για τα νέα μέτρα η διοίκηση της ΔΕΠΑ έχει ενημερώσει τα 
σωματεία εργαζομένων από τον περσινό χειμώνα, επιδιώ-
κοντας τη συναίνεση και συνεργασία τους.
Ο σχεδιασμός εσωτερικής αναδιάρθρωσης του προσωπι-
κού λαμβάνει υπόψη του και τη νέα μορφή της εταιρείας 
μετά τη δρομολογούμενη διάσπαση σε ΔΕΠΑ Εμπορίας 
και ΔΕΠΑ Υποδομών, η πορεία της οποίας παρουσιάστηκε 
προχθές από τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη στους 
θεσμούς. Στόχος είναι η ολοκλήρωση του σχεδίου διχοτό-

μησης μέχρι τον Οκτώβριο, έτσι ώστε να πάρει τη μορφή 
νομοσχεδίου και να κατατεθεί στη Βουλή. Το σχέδιο προχω-
ράει συντεταγμένα σε συνεργασία με τους μετόχους (ΤΑΙ-
ΠΕΔ και ΕΛΠΕ) και τους συμβούλους που έχει προσλάβει η 
ΔΕΠΑ καθώς θα πρέπει να ρυθμιστούν κρίσιμα θέματα. Ενα 
από αυτά είναι οι εγγυήσεις που θα πρέπει να δώσει η νέα 
εταιρεία εμπορίας που θα προκύψει από τη διάσπαση στους 
διεθνείς προμηθευτές (Gazprom, Sonatrach και Botas) 
έναντι αυτών που παρείχε η ενιαία μέχρι σήμερα ΔΕΠΑ. Επ’ 
αυτού γίνονται ήδη συζητήσεις με τους διεθνείς προμηθευ-
τές, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση βάσει νόμου θα έχουν το 
δικαίωμα να εκφράσουν αντιρρήσεις 60 ημέρες μετά την 
έγκριση του νέου εταιρικού σχήματος.
Το μεγαλύτερο βάρος τεχνικά πέφτει στη διασφάλιση του 
πλήρους διαχωρισμού δραστηριοτήτων υποδομών με 
αυτών της εμπορίας, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις πο-
λύπλοκες όπως για παράδειγμα η συμμετοχή της ΔΕΠΑ 
στον αγωγό ΙGB που αποτελεί υποδομή και η παράλληλη 
δέσμευσή της για χωρητικότητα που εμπίπτει στο κομμάτι 
της εμπορίας. Αντίστοιχο θέμα θα προκύψει εφόσον υπάρξει 
δεσμευτική συμφωνία για τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ στον τερ-
ματικό σταθμό Αλεξανδρούπολης, πριν από τη διάσπαση 
της εταιρείας. Τα θέματα αυτά θα ρυθμιστούν με συμφωνίες 
μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών.

«Πολύ φασαρία για το τίποτα» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, με αφορμή τη με-
ταβίβαση στη Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 
(Υπερταμείο) 196 ακινήτων που βρίσκονται στα Χανιά, μεταξύ 
των οποίων και κτίρια ιστορικής αξίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης εξήγησε πως «με πρόσφατη απόφαση του 
Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής μεταβι-

βάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 
(Υπερταμείο) το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου, κατ’ 
εφαρμογή του νόμου (ν. 4389/2016).
Στον ίδιο νόμο, όμως, προβλέπεται ρητά και η επιστροφή των 
ακινήτων που έχουν ιδιαίτερο πολιτιστικό, ιστορικό ή περιβαλ-
λοντικό ενδιαφέρον.
Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει η πλειοψηφία των ακινήτων 

του Δήμου Χανίων. Στο Υπερταμείο θα παραμείνουν αποκλει-
στικά ακίνητα που προσφέρονται αποκλειστικά για εμπορική 
αξιοποίηση» και σχολίασε: «Προκαλεί κατάπληξη ότι κάποιοι 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις ακόμα και σε 
μία τόσο απλή και σαφή γραφειοκρατική διαδικασία. Πρέπει να 
είναι πραγματικά απελπισμένοι…».

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Περιφέρεια Αττικής βράβευσε 
παιδιά που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκ-
παιδευτικής Ρομποτικής και Καινοτομίας (First Lego League). 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το παρών στην εκδήλωση, που εγινε 
στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
εκ μέρους της Περιφέρειας έδωσαν ο Ν. Αναγνωστόπουλος,α-
ντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, η Αγγ. Λεβέντη, Εντε-

ταλμένη Δημοσίων Σχέσεων και η Γ. Τσούπρα, Εντεταλμένη 
για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, παρευρέθηκαν ο 
πρώην δήμαρχος Χαλανδρίου, Γρ. Ζαφειρόπουλος, η Β. Δημη-
τροπούλου και ο Ι. Χριστακόπουλος, οι οποίοι εκπροσώπησαν 
την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, καθώς και ο Αν. Κόλλιας, απο 
το Φιλεκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο eduACT.
Η κ. Λεβέντη, η οποία συντόνισε την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, 
ευχήθηκε στα παιδιά καλή σχολική χρονιά και μετέφερε τους 

χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες της Περιφερειάρχη Αττικής, 
Ρένας Δούρου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά η χώρα μας εκπροσω-
πήθηκε στην 1η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής της First 
στο Μεξικό (16 - 19 Αυγούστου) από μαθητές από όλη την 
Ελλάδα, πετυχαίνοντας μάλιστα αρκετές διακρίσεις.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ «ΣΠΑΣΙΜΟ» ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΣΕ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς κόστος και μέσα σε ένα τέταρτο 
της ώρας, γίνεται από χθες η ίδρυση πολυπρόσωπης Ιδιωτι-
κής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), μέσω της Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, μετά τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 
Μιας Στάσης (http://eyms.businessportal.gr) για τη σύσταση 
εξ’ αποστάσεως μονοπρόσωπης ΙΚΕ, ξεκίνησε η διαδικασία να 
αφορά και επιχειρηματίες που θέλουν να ιδρύουν ηλεκτρονι-
κά πολυπρόσωπες ΙΚΕ, ενώ στόχος είναι σταδιακά και σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, μέσω της εφαρμογής, να μπορούν 
να ιδρυθούν ηλεκτρονικά όλες οι εταιρικές μορφές.
   Η διαδικασία θα είναι η ίδια, δηλαδή, τα στοιχεία σύστασης 
θα καταχωρούνται, όπως και στην περίπτωση των μονο-
πρόσωπων ΙΚΕ, χωρίς να κατατεθεί κανένα έγγραφο και το 

σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα στοιχεία που 
καταχωρούνται για ένα τρίμηνο, μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι εκκρεμότητες από την πλευρά των ιδρυτών της εταιρείας 
ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται αυτόματα. 
Δηλαδή, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
http://eyms.businessportal.gr οι ενδιαφερόμενοι, είναι πλέον 
σε θέση να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 
για τη σύσταση της εταιρείας τους.
   Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: το σύστημα 
της e-YMS χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Κατα-
χώρισης (ΚΑΚ) σύστασης, δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο 
στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, αποδίδει ζεύγος κωδι-
κού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της 
εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Επίσης διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου 

η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ ενη-
μερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας ενώ εκδίδει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης 
και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλ-
λει ηλεκτρονικά στους αιτούντες. 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της ηλεκτρο-
νικής διαδικασίας, η σύσταση επιχείρησης θα είναι δωρεάν, 
ενώ στη συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κό-
στους σύστασης μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με αυτο-
πρόσωπη παρουσία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, σχετικά 
με τη λειτουργία του συστήματος από την έναρξης του μέχρι 
σήμερα, δηλαδή κατά τη διάρκεια των πρώτων 50 ημερών, 
έχουν συσταθεί πάνω από 120 μονοπρόσωπες ΙΚΕ, με ελάχι-
στο πραγματικό χρόνο σύστασης τα 13 λεπτά της ώρας.

Αύξηση 22,5% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδο-
μικής δραστηριότητας τον Ιούνιο εφέτος, όπως ανακοίνωσε 
η ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ-
ΜΠΕ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν στο σύνολο της 
χώρας 1.362 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 290,6 

χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.342,1 χιλιάδες m3 όγκου. Με 
αποτέλεσμα, να καταγραφεί αύξηση κατά 15,7% στον αριθ-
μό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και 
κατά 22,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2017.

Το α’ εξάμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανί-
ζει αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
κατά 15,5% στην επιφάνεια και κατά 13,2% στον όγκο, σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2017.

Μετά την επιτυχή έναρξη στις 23/7/2018 της λειτουργίας της 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση 
εξ’ αποστάσεως μονοπρόσωπης ΙΚΕ και στο πλαίσιο της σταδι-
ακής ένταξης όλων των εταιρικών τύπων στο σύστημα, δίνεται 
από σήμερα, η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για σύστα-
ση και πολυπρόσωπης ΙΚΕ. 
Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΥΜΣ (http://eyms.
businessportal.gr) οι ενδιαφερόμενοι, είναι πλέον σε θέση να 
ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύ-
σταση της εταιρείας τους, την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο 
Φορολογικό Μητρώο, από το οποίο λαμβάνουν τον ΑΦΜ της 
εταιρείας τους και προσωρινό κλειδάριθμο TAXISNET, ενώ ενη-

μερώνεται και ο ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας.
Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να χρησιμοποιηθεί από 
τους ιδρυτές το πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ και να κατέχουν ηλε-
κτρονική υπογραφή (για παράδειγμα κωδικούς πρόσβασης στο 
TAXIS). Οι ιδρυτές χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρο-
νική τους υπογραφή για να  επικυρώσουν και υπογράψουν και 
το καταστατικό της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της σύστα-
σης θα λάβουν ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγρα-
φο της εταιρικής σύμβασης.
 Έτσι, χωρίς την μεσολάβηση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσί-
ας είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνο με τη χρή-
ση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω ενός ολοκληρωμένου ψηφια-

κού εργαλείου. Σημειώνεται ότι για όσους επιλέξουν την e-ΥΜΣ, 
κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της, η σύσταση 
επιχείρησης θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στην συνέχεια το 
κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της 
Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με αυτοπρόσωπη δηλαδή παρουσία.
 Κατά τη διάρκεια των πρώτων 50 ημερών όπου λειτουργεί το 
σύστημα έχουν συσταθεί πάνω από 150 μονοπρόσωπες ΙΚΕ, με 
ελάχιστο πραγματικό χρόνο σύστασης τα 13 ,́ ο οποίος ήταν και 
ο δυνητικά ελάχιστος .
 Τέλος, να σημειωθεί πως έως το πρώτο εξάμηνο του ’19, η Υπη-
ρεσία θα είναι διαθέσιμη για όλες τις νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ).

Στη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) με το κινεζικό 
λιμάνι Guangzhou (Καντόνα), που αποτελεί ένα από τα 10 με-
γαλύτερα στον κόσμο προχώρησε ο ΟΛΠ Α.Ε..
Το ΜΟU υπεγράφη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Fu Chengqiu και τον γενικό διευθυντή του 
Guangzhou Port κ. Chen Hongxian.

Οι τομείς συνεργασίας που αναφέρονται στο μνημόνιο είναι οι 
εξής: Εκπαίδευση προσωπικού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
πληροφοριών, ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία 
του περιβάλλοντος.
Ο βασικός στόχος που επιδιώκεται μέσα από τη στρατηγική 
συνεργασία των δύο λιμένων στους παραπάνω τομείς, είναι 

η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση των λιμέ-
νων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη του εμπορίου και της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.
Υπενθυμίζεται ότι η ΟΛΠ Α.Ε. έχει επίσης υπογράψει ανάλογα 
μνημόνια συνεργασίας με τα λιμάνια της Shanghai και του 
Qingdao.

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΚΕ, 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ 22,5% ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ 
ΙΟΥΝΙΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΚΑΙ GUANGZHOU PORT
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Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για 
την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 
δήλωσε: «Πάντα στις ωραίες ομιλίες μας δηλώνουμε ότι επιθυ-
μούμε να είμαστε μεγάλοι στα μεγάλα ζητήματα και μικροί στα 
μικρά. Όμως κανένας δεν μας χειροκροτεί όταν, με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, υποχρεώνονται οι πολίτες να αλλάζουν την ώρα δύο 
φορές τον χρόνο. Σήμερα η Επιτροπή προτείνει ν’ αλλάξει αυτή 
την κατάσταση. Η αλλαγή της ώρας πρέπει να καταργηθεί. Τα 
ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν κατά πόσον οι 
πολίτες τους θα ζουν σε θερινή ή χειμερινή ώρα. Είναι ζήτημα 
επικουρικότητας. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θα συμμεριστούν την άποψη αυτή και θα βρουν τις κατάλληλες 
λύσεις για την εσωτερική μας αγορά. Ο χρόνος μας πιέζει.» Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 
να καταργήσει τις εποχιακές αλλαγές της ώρας στην Ευρώπη 
το 2019, παρέχοντας στα κράτη μέλη την ευχέρεια να αποφα-
σίσουν μια για πάντα εάν επιθυμούν να εφαρμόζουν μόνιμα 
θερινή ή χειμερινή ώρα. Η νομοθετική πρόταση επιδιώκει να 
εξασφαλίσει ότι οι τυχόν αλλαγές θα επέλθουν συντονισμένα 
μεταξύ γειτονικών χωρών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί o 
κατακερματισμός, που θα μπορούσε να προκύψει εάν ορισμένα 
κράτη μέλη διατηρήσουν τις εποχιακές αλλαγές της ώρας ενώ 
άλλα τις σταματήσουν.
Η Επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε σχετικά: 
«Προτείνουμε να καταργήσουμε την εποχιακή αλλαγή της 
ώρας από το επόμενο έτος. Αυτό το ιδιαίτερα φιλόδοξο χρο-
νοδιάγραμμα θα επιτρέψει στους πολίτες να αποκομίσουν τα 
οφέλη χωρίς καθυστέρηση. Καλούμε τώρα τα κράτη μέλη και 
τις επιχειρήσεις να κάνουν τις αναγκαίες προετοιμασίες για να δι-

ασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ.»
Η πρόταση της Επιτροπής:
καταργεί τις εποχιακές αλλαγές της ώρας σε ολόκληρη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση•
καθορίζει ένα σαφές και βραχύ χρονοδιάγραμμα για τις αλλα-
γές•
ενθαρρύνει τις διαβουλεύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση με-
ταξύ των κρατών μελών.
Η σημερινή πρόταση αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα του ότι η 
Επιτροπή Γιούνκερ δίνει μεγαλύτερη σημασία στα σημαντικά 
ζητήματα, ενώ αφήνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να λαμ-
βάνουν αποφάσεις για ζητήματα για τα οποία είναι σε καλύτερη 
θέση να το πράξουν.
Πώς και πότε θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές αυτές;
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υποβληθεί τώρα 
προς συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Για να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση, σύμφωνα με την 
πρόταση της Επιτροπής, κάθε κράτος μέλος θα κοινοποιήσει 
έως τον Απρίλιο του 2019 κατά πόσο προτίθεται να εφαρμόσει 
μόνιμα τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Η τελευταία υποχρεωτική 
αλλαγή της θερινής ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 
Μαρτίου 2019. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
επανέλθουν σε μόνιμη βάση στη χειμερινή ώρα, θα μπορούν 
ακόμη να κάνουν μια τελευταία εποχιακή αλλαγή της ώρας την 
Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι 
εποχιακές αλλαγές της ώρας δεν θα είναι πλέον δυνατές.
Αυτό το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από το αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την πρόταση της Επι-
τροπής έως τον Μάρτιο του 2019 το αργότερο.

Γιατί η Επιτροπή προτείνει αυτήν την αλλαγή;
Οι ευρωπαϊκές χώρες θέσπισαν τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα 
τον περασμένο αιώνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, ιδιαίτερα 
σε περιόδους πολέμου ή κατά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετί-
ας του 1970. Αρχής γενομένης από το 1980, η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση θέσπισε σταδιακά νομοθεσία που έθετε τέρμα στα αποκλίνο-
ντα χρονοδιαγράμματα των εθνικών τους αλλαγών ώρας. Το 
2018 ωστόσο, ο σκοπός των αλλαγών της ώρας κατέστη πολύ 
λιγότερο ενδεδειγμένος, καθώς μελέτες δείχνουν ότι η εξοικονό-
μηση ενέργειας είναι πλέον οριακή και ολοένα και συχνότερα οι 
πολίτες διαμαρτύρονται για τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.
Οι αλλαγές της ώρας έχουν όντως αμφισβητηθεί επανειλημ-
μένως από τους πολίτες, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
από έναν αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών. Βασιζόμενη στο 
αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο πλαίσιο της αξι-
ολόγησης του ισχύοντος καθεστώτος, η Επιτροπή πραγματο-
ποίησε δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι του 2018 και έλαβε 
4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, που είναι ο υψηλότερος αριθμός 
απαντήσεων που έχουν ληφθεί σε δημόσια διαβούλευση που 
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 84 % των 
απαντήσεων ήταν υπέρ της κατάργησης των εποχιακών αλλα-
γών της ώρας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για 
να συνεχίσουν οι Βρυξέλλες να ρυθμίζουν τις εποχιακές αλλαγές 
της ώρας και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα 
να αποφασίζουν κατά πόσο επιθυμούν να διαβιούν σε θερινή 
ή χειμερινή ώρα και να χειριστούν το θέμα σε εθνικό επίπεδο, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Μέχρι την Παρασκευή 28 του μηνός , θα μπορούν οι ενδιαφερό-
μενοι να καταθέσουν προτάσεις για την επαναλειτουργία δέκα 
κλειστών καταστημάτων στη Στοά Εμπόρων, στην οδό Βουλής, 
στο πλαίσιο της δράσης «Κατάστημα στο Κέντρο» του πιλοτικού 
προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων . Ο δήμος Αθηναί-
ων για την στήριξη, στο ξεκίνημά τους, αναλαμβάνει την κάλυ-
ψη του ενοικίου και των λειτουργικών δαπανών για έξι μήνες.
Και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2018 έως και τον 

Μάρτιο του 2019. Η δράση στη Στοά Εμπόρων αφορά επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική και αλληλέγγυα 
οικονομία, ενώ στόχος της δράσης είναι η έμπρακτη υποστήρι-
ξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και η δημιουρ-
γία ενός παραγωγικού πυρήνα εντός της Στοάς. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο: www.polis2.thisisathens.org . Ανάλογη πρωτοβουλία 
είναι ήδη στο τελικό στάδιο υλοποίησης της , για το άνοιγμα έξι 

καταστημάτων και στην Πλατεία Θεάτρου. Ο δήμαρχος Αθηναί-
ων Γιώργος Καμίνης κάλεσε « όλους όσοι ζουν και εργάζονται 
στην Αθήνα, επιχειρηματίες, κατοίκους, νέους δημιουργούς, να 
αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία και να κάνουμε όλοι μαζί ένα 
μεγάλο βήμα για να δώσουμε και πάλι ζωντάνια και προοπτική 
σε γειτονιές, πλατείες ή μικρές εμπορικές γωνιές».

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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Περισσότερες από 1000 θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι έχουν 
δημιουργηθεί τους τελευταίους 18 μήνες σε καινοτομικές 
επιχειρήσεις, που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο 
πλαίσιο άμεσων ξένων επενδύσεων στην πόλη, αναφέρεται σε 
δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την ίδια στιγμή, περίπου 600 υψη-
λόμισθες θέσεις εργασίας (ηλεκτρονικών και μηχανολόγων 
μηχανικών και θετικών επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων), 
υπολογίζεται ότι παραμένουν κενές στον κλάδο της υψηλής 
τεχνολογίας και μάλιστα αυξάνονται γεωμετρικά κάθε μήνα, 
λόγω αδυναμίας εύρεσης υποψηφίων με το ζητούμενο επαγ-
γελματικό προφίλ. Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε σήμερα, στο 
πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, ο πρόεδρος της «Αλεξάνδρειας Ζώνης 
Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ), Παντελής Αγγελίδης, καινοτόμος επιχει-
ρηματίας και ο ίδιος, με την ευκαιρία συνέντευξης Τύπου για 
την ανακοίνωση κοινής πρωτοβουλίας της ΑΖΚ με το τεχνο-
λογικό και επιχειρηματικό πάρκο «Τεχνόπολη» και τον δήμο 
Θεσσαλονίκης.
   Κλάδος με αρνητική ανεργία
   «Αν συνδυάσει κάποιος το δεδομένο για τις θέσεις εργασίας 
που δημιουργούνται από ξένες εταιρείες, με την παράλληλη 
ανάπτυξη εγχώριων καινοτομικών επιχειρήσεων, είτε νεοφυ-
ών (start up) είτε ώριμων (scale up), καταλήγει εύκολα στο 
συμπέρασμα ότι στη Θεσσαλονίκη συντελείται σιγά-σιγά μια 
σιωπηλή, ήρεμη επανάσταση, η οποία δημιουργεί νέα εργα-
σιακή πραγματικότητα και μια πρωτόγνωρη δυναμική στην 
οικονομία της πόλης. Αυτό το αντιλαμβάνονται πρώτοι οι επι-
χειρηματίες και οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού των τε-
χνολογικών εταιρειών της πόλης, οι οποίοι όλο και πιο έντονα 
παραπονιούνται ότι δεν βρίσκουν διαθέσιμο προσωπικό. Πα-
ρατηρούμε δηλαδή έναν κλάδο με αρνητική ανεργία, όταν οι 
συνολικοί δείκτες ανεργίας τόσο εθνικά, όσο και στην Κεντρική 
Μακεδονία, έχουν παραμείνει πάνω από το 20% εδώ και του-
λάχιστον δέκα χρόνια» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Αγγελίδης, επι-
σημαίνοντας με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός ότι στα ελληνικά 
πανεπιστήμια εισάγονται ετησίως 880 θεολόγοι και μόνο 1200 
«πληροφορικάριοι», παρότι για τη δεύτερη ειδικότητα υπάρχει 
πολύ μεγαλύτερη ανάγκη και ζήτηση στην αγορά εργασίας, σε 
σχέση με την πρώτη.
   Come back σε μια πόλη που κάνει ...comeback
   Στο πλαίσιο αυτό, οι τρεις φορείς -που δηλώνουν πως είναι 
ευπρόσδεκτος όποιος άλλος φορέας θέλει να συμμετάσχει- 
ξεκινούν εκστρατεία με τίτλο «Come Back», η οποία στόχο 
έχει αφενός να δείξει ότι «η Θεσσαλονίκη κάνει δυναμικό 
«comeback», δυναμικό «rebound»»,όπως χαρακτηριστικά 
είπε ο κ.Αγγελίδης, και αφετέρου να καλέσει πίσω στην ιδι-

αίτερη πατρίδα τους όσους δημιουργικούς ανθρώπους της 
Θεσσαλονίκης έχουν μεταναστεύσει και να δώσει όραμα στους 
φοιτητές, που πριν καν αποφοιτήσουν από τα τρία πανεπιστή-
μια της πόλης, σκέφτονται να φύγουν.
   «Γυρίστε πίσω, υπάρχουν θέσεις εργασίας για τους ανθρώ-
πους με τα κατάλληλα προσόντα», σημείωσε ο κ.Αγγελίδης, 
ο οποίος υποστήριξε ότι οι αμοιβές για τους εξειδικευμένους 
εργαζόμενους στον κλάδο κινούνται σήμερα σε ένα εύρος από 
1200 ώς 3500 ευρώ μηνιαίως. Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει 
παρουσιάσεις σε fora και εκθέσεις στο εξωτερικό και διαδικτυ-
ακές καμπάνιες, ενώ μέχρι τις αρχές του 2019 «πάνω» στο σάιτ 
https://www.investinthessaloniki.com/ θα δημιουργηθεί 
ένα ειδικός ιστοτόπος job matching (αντιστοίχισης ζήτησης 
και προσφοράς εργασίας), όπου οι καινοτόμες εταιρείες θα 
μπορούν να «κρεμούν» τις αγγελίες τους και θα υπάρχει βάση 
βιογραφικών υποψηφίων. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, που 
δημιουργήθηκε πριν από τρία χρόνια, δέχεται 5000 μοναδι-
κούς επισκέπτες μηνιαίως.
   Τρεις ιστορίες
   Με την ευκαιρία της σημερινής συνέντευξης Τύπου, οι 
εκπρόσωποι των τριών συνεργαζόμενων φορέων παρου-
σίασαν στους δημοσιογράφους από μια ιστορία -όπως τη 
χαρακτήρισαν- η οποία αναδεικνύει ακριβώς τη μεταστροφή 
της τάσης στην αγορά εργασίας της Θεσσαλονίκης, ώς προς 
τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την 
καινοτομία. «Πρόσφατα συναντήθηκα με τον εκπρόσωπο με-
γάλης γερμανικής εταιρείας, η οποία εδρεύει σε ένα χωριό στα 
20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ολλανδία και απασχολεί 
3000 εργαζόμενους σε όλον τον κόσμο, διαθέτοντας δύο κέ-
ντρα software engineering στη Μπογκοτά (Κολομβία) και το 
Χο Τσι Μινχ (Βιετνάμ). Η εταιρεία αποφάσισε να δημιουργήσει 
ένα τρίτο κέντρο στην Ευρώπη, γιατί η διαφορά ώρας και νοο-
τροπίας δεν βοηθάει πάντα στον σχεδιασμό της. Σήμερα εξετά-
ζει την εγκατάσταση σε τρεις πόλεις, μία στην Ελλάδα και από 
μία στην Ουγγαρία και τη Γαλλία. Και στην Ελλάδα εξετάζει την 
περίπτωση της Θεσσαλονίκης», σημείωσε ο πρόεδρος της ΑΖΚ. 
‘Οπως είπε, οι εκπρόσωποι της εταιρείας έχουν ήδη έρθει δύο 
φορές στην πόλη, έχοντας μεταξύ άλλων επισκεφτεί τα πανεπι-
στήμιά της. Το τελευταίο διάστημα, πρόσθεσε ο κ.Αγγελίδης, 
συνολικά τέσσερις γερμανικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει 
τμήματα R & D (‘Ερευνας και Ανάπτυξης) στη Θεσσαλονίκη.
   Ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσε-
ων, Σπύρος Πέγκας, διηγήθηκε τη δική του ιστορία: «Συζητώ-
ντας με τον διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, 
αυτός μού ανέφερε ότι δυο γερμανικές εταιρίες, η Prodyna 

(σ.σ. δραστηριοποιείται στον κλάδο του ΙΤ Consultancy) και η 
Εxciting AG (δημιούργησε call center), εγκαταστάθηκαν σχετι-
κά πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, γιατί το επίπεδο του HR είναι 
υψηλό και βρίσκουν εδώ ανθρώπους που μιλούν καλύτερα 
γερμανικά από ό,τι οι αντίστοιχοι υποψήφιοι στη Γερμανία! 
Μια ακόμη γερμανική εταιρεία εγκαθίσταται επίσης σύντομα 
στη Θεσσαλονίκη» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι οι δύο πρώτες 
εταιρείες ψάχνουν για ακόμη περισσότερους εργαζόμενους 
στη Θεσσαλονίκη. Κατά τον κ.Πέγκα, τον τελευταίο ενάμιση 
χρόνο τουλάχιστον, ο δήμος δεν προβάλλει τη Θεσσαλονίκη 
στο εξωτερικό μόνο ώς τουριστικό προορισμό, αλλά και ώς 
προορισμό για επιχειρηματικά και επενδυτικά κεφάλαια, ανα-
δεικνύοντας το καινοτομικό προφίλ της.
   Ο πρόεδρος της «Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ», Τάσος 
Τζήκας, που έχει ακόμη τις ιδιότητες του προέδρου της ΔΕΘ-
Helexpo AE και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Ελλάδος (ΣΕΠΕ), επισήμανε ότι προ μηνός είχε συνάντηση με 
υψηλόβαθμα στελέχη της θυγατρικής μίας από τις μεγαλύτε-
ρες αμερικανικές εταιρείες call centers, με περισσότερους από 
100.000 εργαζομένους, η οποία επίσης θέλει να επεκταθεί στη 
Θεσσαλονίκη. «Οπως μου είπαν τα στελέχη της εταιρείας, επέ-
λεξε τη Θεσσαλονίκη αντί για την Πράγα, για να δημιουργήσει 
ένα γαλλόφωνο call center με περίπου 200 εργαζόμενους, 
γιατί υπάρχει εδώ το αξιόλογο πανεπιστημιακό οικοσύστη-
μα και άνθρωποι με υψηλές δεξιότητες στο ICT (Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών)» εξήγησε και πρόσθεσε ότι 
τα call centers αυτά δεν είναι απλά τηλεφωνικά κέντρα, αλλά 
απαιτούν εκπαίδευση και εξειδίκευση, καθώς η εξυπηρέτηση 
περιλαμβάνει και επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Κατά τον 
κ.Τζήκα στόχος είναι το call center της εταιρείας να εγκατα-
σταθεί και να λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη από 1/1/2019, 
ενδεχομένως και μέσα στην Τεχνόπολη, αν και αυτό δεν είναι 
ακόμη βέβαιο. Ο πρόεδρος της Τεχνόπολης σημείωσε ακόμη 
ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολυγλωσσία και αυτό θεωρείται 
πολύ σημαντικό.
   Ζητούνται κίνητρα
   Οι εκπρόσωποι και των τριών φορέων εξέφρασαν την πί-
στη τους στη δυνατότητα της Θεσσαλονίκης να εξελιχθεί σε 
τεχνολογικό hub (κόμβο), αλλά ταυτόχρονα υπογράμμισαν 
τη σημασία που έχει για την επίτευξη αυτού του στόχου η θε-
σμοθέτηση κινήτρων, φορολογικών και ασφαλιστικών, έστω 
για τους εργαζόμενους σε κλάδους αιχμής, ώστε το ταλέντο να 
προσελκυσθεί στη Θεσσαλονίκη -και κυρίως να μείνει σε αυτή.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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Επιχειρηματική επίσκεψη πολυμελούς αντιπροσωπείας οικο-
νομικών και εμπορικών ακολούθων ξένων πρεσβειών, στην 
Κοζάνη, από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2018, διοργανώνουν ο 
οργανισμός Enterprise Greece και η Περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδο-
νίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε. και των επιμελητηρίων Κοζάνης, Γρεβενών, 
Καστοριάς και Φλώρινας.
Στόχος της τετραήμερης αυτής επιχειρηματικής επίσκεψης –
σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ- είναι η τόνωση της 
εξωστρέφειας και η προβολή των επενδυτικών ευκαιριών της 
περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλί-
ας, που έχει αναλάβει ο Οργανισμός Enterprise Greece για την 
προώθηση των ελληνικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών 

στις διεθνείς αγορές, προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση των εξα-
γωγών και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα, που ξεκινάει στις 3 Οκτωβρίου 2018 και ολοκλη-
ρώνεται στις 6 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει Ημερίδα - παρουσίαση 
του επιχειρηματικού προφίλ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας, καθώς και προκαθορισμένες κατ’ιδίαν συναντήσεις (Β2Β) 
εξαγωγικών επιχειρήσεων με τους διπλωμάτες που θα πραγμα-
τοποιηθούν στο εκθεσιακό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέ-
ον, στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε πρότυπες 
βιομηχανίες και βιοτεχνίες και στην επιχειρηματική αποστολή 
συμμετέχουν διπλωμάτες από 26 χώρες.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί 
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Πώς να πραγματοποιήσετε 

επιτυχημένες εξαγωγές: Τα σωστά βήματα για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις» με εισηγητή τον Γ. Παπαστεργιόπουλο, διευθυντή 
Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Enterprise 
Greece.
Η επιχειρηματική επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος Synergassia που υλοποιεί ο Οργανισμός 
Enterprise Greece σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δή-
μους της χώρας. Στόχος του προγράμματος είναι η προβολή της 
Ελλάδας, των Περιφερειών και των Δήμων της στην παγκόσμια 
αγορά, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών οικονομιών 
και η προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, με κριτήριο 
την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών και την αξιοποίηση των 
τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Έργα υποδομών οδικού, αντιπλημμυρικού και πολιτιστικού χα-
ρακτήρα στον δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, ύψους 2,65 εκατομ-
μυρίων ευρώ, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με 
δημοσίευμα του AΠΕ-ΜΠE.
   Συγκεκριμένα, βάση των προγραμματικών συμβάσεων που 
συνυπέγραψαν η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου και ο δήμαρχος 
Βαγγέλης Μπουρνούς, άνοιξε ο δρόμος για την αποκατάσταση 
της γέφυρας στη θέση «Βελανιδιά», προκειμένου να διασφαλι-
στεί η βατότητα και να επανασυνδεθεί η περιοχή στους βασικούς 
οδικούς άξονες. Η γέφυρα είχε υποστεί ζημιές στη διάρκεια πα-
λαιότερου πλημμυρικού φαινομένου όταν υπερχείλισε το ρέμα 
της Ραφήνας, με αποτέλεσμα την κατολίσθηση πρανών της.
   Με το έργο, προϋπολογισμού 119.957 ευρώ, θα κατασκευα-
σθούν: τοίχος αντιστήριξης και στις δύο όχθες του ρέματος σε 
μήκος 25 περίπου μέτρων, οπλισμένο επίχωμα, υπόβαση και 
βάση οδοστρωσίας σε όλη την περιοχή της γέφυρας, κατασκευή 
καναλιού αποστράγγισης και στηθαίου ασφαλείας σε όλο το μή-
κος της επέμβασης, σύστημα ανάρτησης στο πλαϊνό μέρος της 
γέφυρας για τη διέλευση των αγωγών Οργανισμών Κοινής Ωφέ-
λειας (Ο.Κ.Ω.) καθώς και κιγκλίδωμα στα πλαϊνά της γέφυρας.
Αποπεράτωση του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Ρα-
φήνας
Επίσης, δρομολογήθηκε η αποπεράτωση του αμφιθεάτρου με 

όλες τις σχετικές υποδομές και εγκαταστάσεις του Πνευματικού 
και Πολιτιστικού Κέντρου Ραφήνας, έργο προϋπολογισμού 
1.494.200 ευρώ.
   Με την ολοκλήρωσή του, ο δήμος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο 
θέατρο δυναμικότητας 185 θέσεων, σε ένα ενεργειακά αναβαθ-
μισμένο κτίριο και θα αποδοθεί στους πολίτες ένας χώρος τοπό-
σημο για την ευρύτερη περιοχή που θα συμβάλει στην ενίσχυση 
της πολιτιστικής δραστηριότητας.
   Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
υπάρχοντος κελύφους της αίθουσας θεάτρου στο Πνευματικό 
Κέντρο, με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητάς του (προ-
σθήκη εξώστη), καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών για 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό (καθίσματα, σκηνή). Πρόκειται για 
αναγκαίο έργο δεδομένης της ύπαρξης ενός ατελείωτου κατα-
σκευαστικά τμήματος κτιρίου, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο.
   Μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης ρεμάτων και προσαρμογή 
ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του δήμου
   Στο ίδιο πλαίσιο, η Περιφέρεια και ο δήμος υπέγραψαν και δρο-
μολόγησαν την εκπόνηση μελέτης προϋπολογισμού 1.041.798 
ευρώ, για την οριοθέτηση - διευθέτηση των ρεμάτων και την 
προσαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του δήμου.
   Σκοπός της μελέτης είναι η προσαρμογή του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου του οικοδομικού συνεταιρισμού Αγίου 

Σπυρίδωνα Πικερμίου με οριοθέτηση - διευθέτηση ρεμάτων, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής (δίκτυα 
ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας) στην περιοχή, που διακό-
πηκαν έπειτα από την απόφαση αναστολής χορήγησης οικοδο-
μικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών στις παραρεμάτιες ζώνες 
της, εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής του 
συνεταιρισμού.
   Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην αναθεώρηση της εγκε-
κριμένης πολεοδομικής μελέτης, σε συνδυασμό με την οριοθέτη-
ση και τη διευθέτηση των ρεμάτων εντός του εγκεκριμένου ρυ-
μοτομικού σχεδίου περιοχής των οικοδομικών συνεταιρισμών 
Αγίου Σπυρίδωνα και Διώνης.
   Η οριοθέτηση των ρεμάτων θα εκπονηθεί σε συνολικό μήκος 
11.000 μέτρων, ενώ η μελέτη περιλαμβάνει την επικαιροποίηση 
και συμπλήρωση της υπάρχουσας τοπογραφικής αποτύπωσης 
των ρεμάτων, για την υποστήριξη των υδραυλικών μελετών και 
της πολεοδομικής μελέτης. Επίσης, περιλαμβάνονται οι απαιτού-
μενες περιβαλλοντικές μελέτες για την οριοθέτηση των ρεμάτων 
και για τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης των ρεμάτων, καθώς 
και οι αναγκαίες γεωλογικές μελέτες για την οριοθέτηση των ρε-
μάτων και για την προσαρμογή - αναθεώρηση της εγκεκριμένης 
πολεοδομικής μελέτης.

Τη μητροπολιτική διακυβέρνηση της Αθήνας, σε επίπεδο δήμου, 
ζητάει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης. Συγκεκριμένα ο 
κ. Πατούλης, σε δήλωσή του, αναφέρει:
«Η Αθήνα δεν έχει την εικόνα που της αξίζει και αυτό πρέπει να 
αλλάξει. Αν θέλουμε να γίνει μία πόλη της ανάπτυξης, της καινο-
τομίας, της γνώσης, της συνεργασίας, της ανοιχτής συμμετοχής 
και της εξωστρέφειας, πρέπει να εφαρμοστεί το μοντέλο της μη-
τροπολιτικής διακυβέρνησης. Ένα μοντέλο που σήμερα ασκεί 
στρεβλά η Περιφέρεια.

Το μέλλον είναι εκεί και όχι στη διατήρηση ενός αναχρονιστι-
κού συγκεντρωτικού κράτους που δίνει κάποιες αρμοδιότητες, 
αλλά ελάχιστους πόρους και περιορισμένες δυνατότητες στον 
εκάστοτε δήμαρχο να ασκήσει τα καθήκοντά του, με συνέπεια 
οι δήμοι να μην έχουν οικονομική ανεξαρτησία και λειτουργική 
αυτοτέλεια.
Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι οι δήμαρχοι τόσο απο-
τελεσματικοί, όσο θα έπρεπε.
Δεν γίνεται να παραμένει η Αθήνα, που είναι ένα από τα ισχυ-

ρότερα brand name στον κόσμο, ο «φτωχός συγγενής» που 
περιμένει από την Περιφέρεια τα κονδύλια που απαιτούνται για 
τη δρομολόγηση δράσεων που θα τη βγάλουν από την αφάνεια.
Όσοι ενδιαφέρονται για την πρωτεύουσα θα πρέπει να διεκδι-
κήσουν με όραμα και σχέδιο μία ισχυρή τοπική διακυβέρνηση, 
όπως εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε όλη την Ευρώπη».

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ENTERPRISE GREECE ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
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Η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ομιλήτρια στο 
φόρουμ των ηγετών της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομη-
χανίας του WTTC στην Πορτογαλία, παρουσίασε την εθνική 
τουριστική πολιτική που οδήγησε στην αλματώδη αύξηση 
του τουρισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
υπουργείου.
 Η Υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά εκπροσώπησε 
την Ελλάδα και ήταν ομιλήτρια στο φόρουμ του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ταξιδίων και Tουρισμού WorldTravel & Tourism 
Forum για το μέλλον του τουρισμού στην Ευρώπη, “WTTC 
Europe Leaders Forum”στη Λισαβόνα, με προσκεκλημένους 
170 ηγέτες της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας, υπουρ-
γούς και εκπροσώπους οργανισμών.
Η Υπουργός παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις 
που σημείωσε η Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με επί-
κεντρο την εθνική τουριστική πολιτική με προτεραιότητα στη 
δημιουργία και διάχυση των οικονομικών και αναπτυξιακών 
οφελών σε όλη τη χώρα.
Αναφέρθηκε στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που δημι-
ουργεί η αλματώδης αύξηση του τουρισμού και παρουσίασε 
τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό με προτεραιότητα στην 
βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Υποστήριξε ότι 
ο τουρισμός, ως ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομική 
ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, μπορεί και πρέπει μέσα 

από τη συνεργασία και το συντονισμό των κυβερνήσεων, των 
φορέων και οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα να αποτελέ-
σει τομέα υψηλής προτεραιότητας στη διαμόρφωση των πολι-
τικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Υπουργός τοποθετήθηκε στα τέσσερα βασικά ζητήματα για 
την Ευρώπη που τέθηκαν στο φόρουμ και αφορούν στη βιώ-
σιμη τουριστική ανάπτυξη και ειδικότερα στην ανάπτυξη του 
τουρισμού πόλεως, τη σχέση του τουρισμού με το μέλλον της 
εργασίας, την προώθηση τουριστικών επενδύσεων, και την 
υποστήριξη της καινοτομίας στον κλάδο. Επίσης συζητήθη-
καν θέματα που αφορούν στην συνεργασία του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, στην ανάπτυξη των υποδομών, στην ετοιμό-
τητα του κλάδου απέναντι σε θέματα ασφαλείας, διαχείρισης 
κρίσεων, και στις παγκόσμιες τουριστικές τάσεις.
Η διοργάνωση του φόρουμ έγινε με στόχο να ενισχύσει το έργο 
του Συμβουλίου στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη 
και να αποτελέσει πεδίο για τη δικτύωση των ηγετικών στελε-
χών του τουρισμού.
Στο πλαίσιο του φόρουμ, η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κου-
ντουρά είχε επαφές και συζητήσεις με την πρόεδρο και διευ-
θύνουσα σύμβουλο του WTTC κα Gloria Guevara Manzo, τη 
Γραμματέα Τουρισμού της κυβέρνησης της Πορτογαλίας κα 
Anna Mendez Godinho, τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας 
Τουριστικών Επιχειρήσεων της Γερμανίας BTW, κ. Michael 

Rabe και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου της Thomas 
Cook, κ.Peter Fankhauser.
Σε συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού 
του ΟΟΣΑ κ. Alain Dupeyras, συζήτησε για τη συνεργασία του 
Υπουργείου και του Οργανισμού σε θέματα που αφορούν στην 
ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.
Επίσης συζήτησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MSC 
Cruises κ.Gianni Onorato για τις νέες ευκαιρίες στην ανάπτυξη 
της ελληνικής κρουαζιέρας και τις προοπτικές νέων δρομο-
λογίων, στο πλαίσιο της στόχευσης του υπουργείου για την 
ανάδειξη νέων ελληνικών προορισμών και την προώθηση 
του θαλάσσιου τουρισμού.
Η Υπουργός είχε επίσης επαφές με εκπροσώπους της τουριστι-
κής βιομηχανίας, διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων και επεν-
δυτικών ομίλων που συμμετείχαν στο φόρουμ και εξέφρασαν 
το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Παραχώρησε συνεντεύξεις στην εφημερίδα της Πορτογαλίας 
Diarode Noticias και στην δημοφιλή ραδιοφωνική εκπομπή 
του καταξιωμένου δημοσιογράφου του αμερικανικού δικτύου 
CBS News, κ. PeterGreenberg για την ανάδειξη της ελκυστικό-
τητας της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για τουρισμό 
όλο το χρόνο.
Στις εργασίες του φόρουμ συμμετείχε επίσης η Πρέσβης της 
Ελλάδας στην Πορτογαλία, κα Αικατερίνη Σιμοπούλου.

Μετά από μήνες παρασκηνιακής μάχης κατά των εμπορικών 
δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που κλιμακώθηκαν 
πολύ περισσότερο από ό,τι αρχικά φαντάζονταν οι επιχειρή-
σεις, περισσότερες από 60 κλαδικές οργανώσεις παρουσιάζουν 
την Τετάρτη μία συμμαχία για να κάνουν δημόσια τη μάχη 
αυτή, όπως δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ομάδα Αμερικάνοι υπέρ του Ελεύθερου Εμπορίου εμφανί-
ζεται αφού ο Τραμπ έγινε λάτρης των δασμών, επιβάλλοντάς 
τους σε εισαγωγές αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
προσπαθώντας να τους χρησιμοποιήσει ως απειλή για να απο-
σπάσει παραχωρήσεις ή πιστεύοντας ότι θα δημιουργήσουν 
θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. «Πολλές άλλες ομάδες συμφερό-
ντων θεωρούσαν ότι ο Τραμπ δεν θα προχωρούσε επί τόσο 
χρονικό διάστημα ή σε τέτοιο βάθος, αλλά το αποτέλεσμα (των 
δασμών) οδήγησε τελικά όλους να πουν: ‘Αρκετά’», δήλωσε 
η Νικόλ Βασίλαρος, που είναι εκπρόσωπος της Εθνικής Ένω-

σης Ναυτιλιακών Βιομηχανιών, τα μέλη της οποίας εξετάζουν 
απολύσεις εργαζομένων μετά την αύξηση του κόστους τους 
έως 35%.
Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% σε κινεζικά προϊόντα αξίας 50 
δισ. δολαρίων, κυρίως μηχανήματα και ενδιάμεσα ηλεκτρο-
νικά εξαρτήματα, όπως ημιαγωγούς. Η εκκρεμής λίστα αξίας 
200 δισ. δολαρίων θα επέκτεινε τους δασμούς σε καταναλωτι-
κά προϊόντα, ενώ η απειλή για δασμούς σε επιπλέον αγαθά αξί-
ας 267 δισ. δολαρίων θα κάλυπτε ουσιαστικά όλες τις κινεζικές 
εξαγωγές στις ΗΠΑ. Η Κίνα έχει απειλήσει με αντίποινα, που θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα κατά των αμερικανικών 
εταιρειών που λειτουργούν στη χώρα. Η Ουάσιγκτον έχει απαι-
τήσει από το Πεκίνο καλύτερη προστασία των αμερικανικών 
πνευματικών δικαιωμάτων, τη μείωση του πλεονάσματος στο 
εμπορικό ισοζύγιο με τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη πρόσβαση των 
αμερικανικών εταιρειών στις κινεζικές αγορές και την απόσυρ-

ση των προγραμμάτων επιδότησης βιομηχανικών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας.
Ο συνασπισμός των επιχειρήσεων περιλαμβάνει ομάδες που 
εκπροσωπούν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώ-
ρας. Μεταξύ αυτών, το American Petroleum Institute, που 
εκπροσωπεί τα μεγαλύτερα διυλιστήρια - όπως τη Mobil Corp 
και τη Chevron Corp - και η Ένωση των Μεγάλων Επιχειρή-
σεων Λιανικού Εμπορίου, που εκπροσωπεί εταιρείες όπως η 
Target Corp και η Autozone Inc. «Έγινε πολλή δουλειά τους 
τελευταίους οκτώ μήνες για να προσπαθήσουμε να πείσουμε 
τον πρόεδρο και την κυβέρνηση ότι οι δασμοί δεν θα είναι 
αποτελεσματικοί. Κατά την άποψή μας, δεν είναι πολύ αργά», 
δήλωσε ο Ντιν Γκάρφιλντ, διευθύνων σύμβουλος του Συμ-
βουλίου Βιομηχανίας Πληροφορικής και Τεχνολογίας, που 
περιλαμβάνει ως μέλη τη Microsoft Corp, την ιδιοκτήτρια της 
Google, Alphabet Inc, και την Apple Inc.
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Στις 12 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την 
κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 
δήλωσε: «Η Αφρική δεν χρειάζεται φιλανθρωπία, χρειάζεται 
πραγματική και δίκαιη εταιρική σχέση. Και εμείς, οι Ευρωπαίοι, 
χρειαζόμαστε αυτή την εταιρική σχέση εξίσου. Σήμερα προ-
τείνουμε μια νέα «Συμμαχία μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης για 
βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας». Η Συμμαχία αυτή, 
όπως την οραματιζόμαστε, θα συμβάλει στη δημιουργία έως 
και 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μόνο τα επόμενα 5 έτη. 
Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξελίξουμε τις πολυάριθμες εμπορικές 
συμφωνίες ΕΕ-Αφρικής σε μια διηπειρωτική συμφωνία ελεύ-
θερων συναλλαγών, ως οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ 
ίσων.»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα «Συμμαχία Αφρικής - 
Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» με σκο-
πό την ουσιαστική τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική, την 
ενίσχυση του εμπορίου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
την επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Η σημερινή 
δέσμη μέτρων βασίζεται στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν 
στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αφρικανικής 
Ένωσης που πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο στο 
Αμπιτζάν, όταν οι εκπρόσωποι των δύο ηπείρων συμφώνη-
σαν να ενισχύσουν την εταιρική σχέση τους. Η δέσμη μέτρων 
καθορίζει τα καίρια πεδία δράσης για μια πιο ισχυρή οικονομι-
κή ατζέντα για την ΕΕ και τους Αφρικανούς εταίρους της.
Η Ύπατη Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Φεντερίκα Μογκερίνι 
ανέφερε: «Η Ευρώπη και η Αφρική έχουν πολλά κοινά συμφέ-
ροντα: θέλουμε και οι δύο μια ισχυρότερη Αφρική - με ποιοτι-
κές θέσεις εργασίας για τη νεολαία της, καλύτερο επιχειρηματι-
κό κλίμα και ειρήνη και ασφάλεια για όλους. Στα χρόνια αυτά 
αρχίσαμε να οικοδομούμε μια πραγματική εταιρική σχέση με 
την Αφρική. Είμαστε ήδη ισχυροί πολιτικοί εταίροι, το επόμενο 
βήμα είναι να καταστούμε πραγματικοί οικονομικοί εταίροι και 
να εμβαθύνουμε τις εμπορικές και επενδυτικές μας σχέσεις. Θέ-
λουμε να δώσουμε στους νέους ευκαιρίες για να πραγματοποι-
ήσουν τις φιλοδοξίες τους. Η τόνωση υπεύθυνων επενδύσεων 
στην Αφρική είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές.» 
Ο Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ. Νέβεν 
Μίμιτσα, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η συμμαχία αφορά την 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και διερευνά τις τεράστιες 
ευκαιρίες που μπορούν να παραγάγουν οφέλη για τις οικονο-
μίες τόσο της Ευρώπης όσο και της Αφρικής. Πρόκειται για την 
ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μας και τη στήριξη κάθε αφρι-
κανικής πρωτοβουλίας, όπως η αφρικανική ηπειρωτική ζώνη 
ελεύθερων συναλλαγών.»
Η σημερινή πρόταση επιδεικνύει δέσμευση όσον αφορά την 
εταιρική σχέση Αφρικής - ΕΕ και σκιαγραφεί ένα σύνολο βασι-
κών ενεργειών που περιλαμβάνουν:
την τόνωση των στρατηγικών επενδύσεων και την 

ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω 
της αυξημένης ελαχιστοποίησης των κινδύνων των επενδυτι-
κών έργων μέσω ανάμειξης επιχορηγήσεων και δανείων και 
εγγυήσεων•
την επένδυση σε ανθρώπους, μέσω των επενδύ-
σεων σε εκπαίδευση και δεξιότητες, σε ηπειρωτικό και 
εθνικό επίπεδο για να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να 
αντιστοιχηθούν δεξιότητες και θέσεις εργασίας, συμπεριλαμ-
βανομένων και υποτροφιών και προγραμμάτων ανταλλαγής, 
ιδίως μέσω του Erasmus+•
την ενίσχυση του περιβαλλοντικού και επενδυτικού 
κλίματος, ιδίως με την ενίσχυση του διαλόγου με Αφρικα-
νούς εταίρους και την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεών τους 
στον τομέα αυτό•
την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της οικονο-
μικής ολοκλήρωσης και του εμπορίου: Με βάση την 
υλοποίηση της αφρικανικής ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων 
συναλλαγών, η μακροπρόθεσμη προοπτική είναι η δημιουρ-
γία συνεκτικής διηπειρωτικής συμφωνίας ελεύθερων συναλ-
λαγών μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής. Για να προετοιμαστεί 
η συμφωνία αυτή, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, οι συμφωνίες ελεύ-
θερων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών 
και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών που προσφέ-
ρονται στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, και άλλα εμπορικά 
καθεστώτα με την ΕΕ, ως δομικά στοιχεία προς όφελος της 
Αφρικανικής ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών•
την κινητοποίηση μιας σημαντικής δέσμης χρημα-
τοοικονομικών πόρων, όπως αντικατοπτρίζεται ιδίως 
στη φιλόδοξη πρόταση για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονο-
μικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την εξωτερική χρηματοδότη-
ση, όπου η Αφρική επισημαίνεται ως περιοχή προτεραιότητας.
Αναμενόμενα αποτελέσματα
Η Συμμαχία θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, 
όπως η δημιουργία 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας τα 
επόμενα 5 χρόνια. Με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ που 
θα κινητοποιηθεί μέχρι το 2020:
35 000 φοιτητές και ακαδημαϊκοί από την Αφρική θα επωφε-
ληθούν από το Erasmus+ έως το 2020. Περαιτέρω 70 000 θα 
ωφεληθούν έως το 2027, φθάνοντας συνολικά τις 105 000 σε 
δέκα χρόνια.
750 000 άτομα θα λάβουν επαγγελματική κατάρτιση για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων.
30 εκατομμύρια άτομα και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση 
σε ηλεκτρική ενέργεια χάρη στη μόχλευση επενδύσεων της ΕΕ 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξη-
ση της παραγωγικής ικανότητας κατά 5 GW.
24 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε οδικό δί-
κτυο ανοικτό όλες τις εποχές με τη μόχλευση επενδύσεων στις 

υποδομές μεταφορών.
Αναμένεται να δημιουργηθούν 3,2 εκατομμύρια θέσεις εργα-
σίας στην Αφρική στο πλαίσιο του Εξωτερικού Επενδυτικού 
Σχεδίου μόνο από τα επενδυτικά προγράμματα που επικε-
ντρώνονται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Με εγγύηση ύψους 75 εκατ. ευρώ, ένα πρόγραμμα επενδύσε-
ων από το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο θα δημιουργήσει 800 
000 θέσεις εργασίας.
Τους επόμενους μήνες θα διοργανωθούν διαβουλεύσεις και 
διάλογος με Αφρικανούς εταίρους για τον καθορισμό κοινών 
προτεραιοτήτων και την ανάληψη περαιτέρω δράσεων. Η 
Συμμαχία θα λάβει υπόψη την ποικιλομορφία στην αφρικανι-
κή ήπειρο και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, συμπεριλαμβα-
νομένων των συμβατικών σχέσεων των χωρών της Βόρειας 
Αφρικής μέσω των συμφωνιών σύνδεσης και της εμπειρίας 
τους από τη συνεργασία με την ΕΕ μέσω της Ευρωπαϊκής Πο-
λιτικής Γειτονίας.
Ιστορικό
Η πρόταση της Επιτροπής για μια «Συμμαχία Αφρικής — Ευ-
ρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» εντάσσε-
ται σε μια δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει πρόταση για 
μια πιο αποδοτική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική για επεν-
δύσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα συμβάλει 
στην υποστήριξη των επενδύσεων στην Αφρική.
Υπό την ηγεσία του Προέδρου κ. Γιούνκερ, η ΕΕ ενίσχυσε την 
εταιρική σχέση της με την Αφρική, μεταξύ άλλων, με νέα καινο-
τόμα εργαλεία, εκτός από τα κλασικά μέσα συνεργασίας, ιδίως 
το πολύ φιλόδοξο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο.
Η ΕΕ είναι ο πλησιέστερος γείτονας της Αφρικής και ο μεγαλύ-
τερος επενδυτής, ο κυριότερος εμπορικός εταίρος και εταίρος 
ανάπτυξης, καθώς και βασικός πάροχος ασφάλειας. Η ΕΕ δι-
αθέτει 31 δισ. ευρώ για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στην 
Αφρική το διάστημα μεταξύ 2014 και 2020 για την τόνωση της 
οικονομίας της Αφρικής, ώστε να δοθεί στους νέους σε κάθε 
γωνιά της ηπείρου μια ευκαιρία να οικοδομήσουν το μέλλον 
τους, να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια και η πρόσβα-
ση στην ενέργεια, καθώς και να παγιωθούν η χρηστή διακυ-
βέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα 
κράτη μέλη της ΕΕ προέβησαν σε απόθεμα επενδύσεων ύψους 
291 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2016, γεγονός που καθιστά 
την ΕΕ τον μεγαλύτερο επενδυτή στην Αφρική. Η ΕΕ προσφέρει 
επίσης ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ μέσω συμφω-
νιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών και σε 
βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών με τις χώρες της Βόρει-
ας Αφρικής και του καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα» με τις 
αφρικανικές χώρες.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  ΜΙΑ ΝΕΑ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ - ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
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Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Πισίνας και SPA

Η Piscine Global είναι η μεγαλύτερη αλλά και η πιο σημαντική διεθνής επαγγελματική έκθεση 
της πισίνας και του spa.

Επισκεφθείτε την επαγγελματική έκθεση Piscine Global Europe 13-16 Νοεμβρίου στη 
Lyon,  όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά και να ενημερωθείτε για τις τελευταίες τεχνικές 
και τάσεις στο χώρο της Πισίνας για ιδιωτική και  δημόσια χρήση αλλά και στο χώρο της Ευεξίας 
και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου γύρω από την πισίνα.
Πάνω από 80 νέα προϊόντα και καινοτομίες θα παρουσιασθούν στην είσοδο της έκθεσης στο 
πλαίσιο του θεσμού Pool Innovations,  όπου θα πραγματοποιηθεί και απονομή βραβείων στις 13 
Νοεμβρίου. 

Για όλους τους επαγγελματίες που αναζητούν πηγές  έμπνευσης θα παρουσιασθεί η 4η έκδοση 
των Βραβείων Σχεδιασμού Πισίνας ( Pool Design Awards). Θα παρουσιασθούν πολλά  αξιόλογα 
έργα Πισίνας στο χώρο του Pool Design Gallery  που θα προβάλλουν τη δημιουργικότητα και το 
υψηλό τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο των αρχιτεκτόνων.

13 έως 16 Νοεμβρίου 2018 
στο Eurexpo Lyon  

ΓΑΛΛΙΑ

Μόνο για τους επαγγελματίες. 
Ζητήστε τη δωρεάν ηλεκτρονική κάρτα εισόδου για να 
επισκεφτείτε την έκθεση : www.piscine-expo.com
Σελίδα κράτησης κάρτας εισόδου :
https://pass.piscine-global-europe.com/en/registration.htm



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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Μετάλλαξη του ΕΝΦΙΑ με αλλαγές και ανατροπές για μεσαίες 
περιουσίες σχεδιάζει η κυβέρνηση, με βάση τους πίνακες που 
χθες βράδυ διέρρευσαν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Μετά τις σχετικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, η 
κυβέρνηση παρουσίασε στους θεσμούς τις αλλαγές που επιθυ-
μεί να επιφέρει για το 2019 και 2020 –και ενώ όλες οι πλευρές 
αναμένουν να δουν σε τι επίπεδα θα κυμανθεί η α  ́δόση του 
φετινού φόρου ως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Αντί να διαλύσουν όμως τις ανησυχίες ότι ο νέος ΕΝΦΙΑ θα πλή-
ξει τις μεσαίες ιδιοκτησίες, οι πίνακες δημιουργούν και ερωτημα-
τικά, αφού λείπουν σημαντικά κομμάτια του παζλ για τον υπο-
λογισμό του νέου φόρου. Ενώ πχ η μεγάλη ελάφρυνση φαίνεται 
να προκύπτει για ιδιοκτήτες με ακίνητα αξίας έως 80.000 ευρώ, 
τα βάρη πέφτουν σε περιουσίες 200.000 ευρώ και άνω. Δεν δι-
ευκρινίζεται επίσης αν στην αξία αυτή θα συνυπολογιστούν και 
τα αγροτεμάχια –όπως επιχείρησε να το κάνει αρχικά η κυβέρ-
νηση το 2015 χωρίς να το προβλέπει το Μνημόνιο αλλά τελικώς 
έκανε πίσω μετά την κατακραυγή. Επιπλέον δεν διευκρινίζεται 
αν ο νέος φόρος θα υπολογιστεί και με άλλες αντικειμενικές 
αξίες από αυτές που ισχύουν σήμερα, προκειμένου να φανεί αν 
ελαφρύνονται πράγματι οι σημερινοί μικροϊδιοκτήτες. Η κυβέρ-
νηση έχει δεσμευτεί να τις αλλάζει κάθε χρόνο, και το 2019 και 
το 2020. Μετά την φετινή αύξηση, πάμπολλες περιοχές είναι στο 
όριο να αλλάξουν κλιμάκιο με μια επόμενη αύξηση –οριακή 
έστω- περνώντας σε υψηλότερο κλιμάκιο φορολόγησης.
Με βάση την επιλεκτική διαρροή 
- μείωση της επιβάρυνσης θα πρέπει να δουν οι μισοί ιδιοκτήτες 
ακινήτων. Υπολογίζεται ελάφρυνση για 3,5 εκατομμύρια ιδιο-
κτήτες ακινήτων κατά 323 εκατ. ευρώ το 2019 και 388,88 εκατ. 
ευρώ για το 2020. Δηλαδή, συνολικά η μείωση του ΕΝΦΙΑ 90-
110 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατά μέσο όρο.
- με τη μείωση που υπόσχεται η κυβέρνηση, το 2020 ο φόρος 
που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να μειωθεί από τα 3,09 δισ. ευρώ 
φέτος, στα 2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα και οι εισπράξεις θα μειω-
θούν στα 1,8 δις ευρώ από 2,65 δις. ευρώ σήμερα.
- το σχέδιο προβλέπει μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μεσοσταθ-
μικά τη διετία 2019 - 2020 με την θέσπιση ενός μικρού αφορο-
λογήτου ποσού ενδεχομένως έως τα 20.000 ευρώ – 30.000 
ευρώ ή στην εφαρμογή πολύ χαμηλών συντελεστών για τα 
αρχικά κλιμάκια του νέου φόρου Ακινήτων.
- τα μεγαλύτερα βάρη θα εξακολουθούν να σηκώνουν οι έχο-
ντες περιουσία άνω των 200.000 ευρώ οι οποίοι δεν θα έχουν 
καμία ελάφρυνση. Μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς πλη-
ρώνουν και συμπληρωματικό φόρο για την ακίνητη περιουσία
- ιδιοκτήτες σε περιοχές όπου η Τιμή Ζώνης κινείται κοντά στις 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-2020

2.000 ευρώ/τ.μ. ή το ακίνητο τους ξεπερνά τα 100 τ.μ. σε Ζώνη 
με Τιμή πάνω από 1.500 ευρώ/τ.μ., δεν θα δουν ελάφρυνση.
Οι αλλαγές θα αποτιμηθούν από τους θεσμούς και οι επιπτώσεις 
τους θα καταγραφούν στην Έκθεση που θα υποβάλουν για την 
χώρα μας στο Eurogroup τον Νοέμβριο.

www.protothema.gr
5.000 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ

Στο σφυρί βγαίνουν 5.000 πρώτες κατοικίες έως το τέλος 
του 2019, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να δουν την 
πόρτα της εξόδου από αυτές. Πρόκειται για σπίτια αντικει-
μενικής αξίας κάτω των 150.000 ευρώ, με τους ιδιοκτήτες 
τους να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες, 
ενώ δεν τελούν υπό καμία νομική προστασία. 
Το καμπανάκι του SSM και των δανειστών προς τις τράπεζες 
για άμεση εξυγίανση των κόκκινων χαρτοφυλακίων τους 
και οι πιέσεις για επιτάχυνση των πλειστηριασμών αγγίζουν 
πλέον και την πρώτη κατοικία και το επόμενο διάστημα έρ-
χονται και πλειστηριασμοί πρώτων κατοικιών και μάλιστα 
αξίας ακόμα και 100.000 ευρώ. 
Στα επιτελεία των τραπεζών έχει σημάνει συναγερμός μετά 
και τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2018 που έδειξαν 
υστέρηση αναφορικά με την επίτευξη των στόχων που τους 
έχουν τεθεί ειδικά στον τομέα των στεγαστικών, ενώ και το 
γεγονός ότι μέχρι σήμερα, έξι μήνες από την έναρξη των 
πλειστηριασμών, η προσέλευση όσων οι τράπεζες έχουν 
χαρακτηρίσει στρατηγικά κακοπληρωτές δεν είναι η αναμε-
νόμενη οδηγεί σε πιο δραστικά μέτρα. 
ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το γεγονός ότι το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα εντοπίζεται στα στεγαστικά δάνεια καθώς 
και ότι τα κόκκινα στεγαστικά μειώθηκαν μόλις κατά 1,1% 
με βάση τα τελευταία στοιχεία έως και το τέλος Ιουνίου δεν 
επιτρέπει άλλη καθυστέρηση. Μέχρι σήμερα το άτυπο μο-
ρατόριουμ ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις τράπεζες ήθελε 
να μη βγαίνουν σε πλειστηριασμό κατοικίες με αξία κάτω 
των 150.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία 
προστασία. Εκτός εξαιρέσεων, μέχρι σήμερα οι τράπεζες 
τήρησαν αυτή τη συμφωνία. Ομως, όσο το απόθεμα των 
ακινήτων αυτών μειώνεται, προχωρούν σε πλειστηρια-
σμούς και ακινήτων μικρότερης αξίας, δηλαδή και σε ακίνη-
τα πρώτης κατοικίας με αντικειμενική ακόμα και κάτω των 
100.000 ευρώ. Ετσι τους επόμενους μήνες πρώτες κατοικίες 
οι οποίες αποτελούν ενέχυρα σε κόκκινα στεγαστικά δάνεια 
αλλά και σε επιχειρηματικά στα οποία αποτέλεσαν ενέχυρο 
θα βγαίνουν στο σφυρί, εφόσον οι κάτοχοί τους δεν προ-
σφύγουν στις τράπεζες ώστε να βρουν τρόπους να ρυθμί-
σουν τα δάνειά τους. Προστατευμένοι ωστόσο θα είναι μόνο 
όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προσφύγει στον 

TΑ ΝΕΑ
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νόμο Κατσέλη επιτυγχάνοντας τη νομική προστασία τους. 
Εκτιμάται ότι έως το 2021 το 30% των ακίνητων που θα 
βγαίνει σε πλειστηριασμό θα είναι πρώτη κατοικία. 
ΔΑΝΕΙΑ 11,81 ΔΙΣ
 Η δεξαμενή των ακινήτων που διαθέτουν οι τράπεζες και 
που τα βαραίνει ληξιπρόθεσμη οφειλή από στεγαστικό 
δάνειο αντιπροσωπεύει δάνεια αξίας 11,81 δισ. ευρώ. Τα 
δάνεια αυτά έχουν ήδη καταγγελθεί και οι τράπεζες έχουν 
ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες, ανάμεσά τους και ο πλει-
στηριασμός. Τραπεζικές πηγές δεν κρύβουν ότι το περιβάλ-
λον για τους κόκκινους δανειολήπτες θα γίνεται πλέον όλο 
και σκληρότερο όσο ο χρόνος για τη ριζική αντιμετώπιση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων πιέζει. Μάλιστα, όσο 
δεν προχωρεί, όσο θα έπρεπε, η οικειοθελής παραχώρη-
ση των ακινήτων από τους δανειολήπτες, λύση που θα 
ήταν επωφελής και για τις δυο πλευρές, οι πλειστηριασμοί 
είναι η μόνη οδός, εφόσον δεν ευοδωθεί και η λύση της 
ρύθμισης. Παράλληλα τους επόμενους μήνες αναμένεται 
να ξεκινήσουν και εξώσεις από ακίνητα η ιδιοκτησία των 
οποίων, μέσω των πλειστηριασμών, έχει περάσει στην ιδι-
οκτησία των τραπεζών - πράγμα για το οποίο πιέζουν και 
οι εποπτικοί μηχανισμοί. Το θέμα προβληματίζει και την 
κυβέρνηση, καθώς έως σήμερα οι πλειστηριασμοί πρώτης 
κατοικίας αφορούσαν ακριβά ακίνητα τα οποία ήταν ενέχυ-
ρα κυρίως σε μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, με αποτέλεσμα 
οι αντιδράσεις να είναι περιορισμένες. Πλέον και όσο οι 
πλειστηριασμοί θα προχωρούν και σε χαμηλότερης αξίας 
ακίνητα, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις αντιδράσεις. ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας των ηλεκτρονι-
κών πλειστηριασμών, ήδη είναι αναρτημένοι με ημερομη-
νία εκτέλεσης έως και τις 3 Απριλίου 2019 17.462 πλειστηρι-
ασμοί, εκ των οποίων οι 803 την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ 
έως το τέλος του 2018 εκτιμάται ότι θα γίνουν ακόμα περί 
τους 5.000 πλειστηριασμούς. Να σημειωθεί ότι από τα λη-
ξιπρόθεσμα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη 
(δάνεια αξίας 17 δισ. ευρώ) το ένα στα τρία είναι στεγαστι-
κό, ενώ από τα συνολικά 63,5 δισ. ευρώ των στεγαστικών 
στο κόκκινο βρίσκονται δάνεια αξίας 28,13 δισ. ευρώ. Πα-
ράλληλα, από την πλευρά των τραπεζών εκτιμάται ότι όσο 
θα πλησιάζουμε στο τέλος του 2018 και στη λήξη του νόμου 
Κατσέλη, ενδεχομένως και να αυξηθεί ο αριθμός των δανει-
οληπτών που θα θελήσουν να υπαχθούν σε αυτόν φοβού-
μενοι ενδεχόμενο πλειστηριασμό. Ηδη το πρώτο τρίμηνο 
του 2018 κατατέθηκαν 7.908 νέες αιτήσεις, με τον συνολικό 
αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων να έχει διαμορφωθεί σε 
πάνω από 150.000. Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο εξάμηνο 
του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το ποσοστό των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων που τελούν υπό νομική προ-
στασία του νόμου Κατσέλη έφτασε στο 14,4% έναντι 13,7% 
που ήταν το πρώτο τρίμηνο του έτους. 
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΣΕ… ΔΟΣΕΙΣ 

Η πρόταση για τη μη περικοπή των συντάξεων έγινε 
χθες και επισήμως, το κλίμα με τους εκπροσώπους 
των θεσμών ήταν καλό, αλλά το μέτρο θα περάσει 
και στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού που θα κα-
τατεθεί την 1η Οκτωβρίου, με προοπτική -αν υπάρ-
ξει συμφωνία- να αλλάξει στο τελικό σχέδιο που θα 
κατατεθεί τον Νοέμβριο. Μακριά από τα βλέμματα 
των αδιάκριτων και κυρίως του Τύπου, σε αίθουσα 
του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι κ. Ντέκλαν Κοστέλο 
(Ε.Ε.), Πίτερ Ντόλμαν (ΔΝΤ), Φραντζέσκο Ντρούντι 
(ΕΚΤ) και Νικόλα Τζιαμαριόλι (ΕΜΣ) άκουσαν και επί-
σημα ότι η Ελλάδα δεν θέλει να υλοποιήσει το μέτρο 
της περικοπής της προσωπικής διαφοράς στις «πα-
λιές» συντάξεις από το 2019.
 Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσα-
καλώτος και ο αναπληρωτής του  Γιώργος Χουλια-
ράκης, που θα είναι όχι οι βασικοί αλλά οι μοναδικοί 
διαπραγματευτές από πλευράς της κυβέρνησης στην 
πρώτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση, ανέπτυξαν και 
το σκεπτικό της πρότασής τους. Για να υπάρξει δηλα-
δή επαρκές δημοσιονομικό περιθώριο κάποια από τα 
αντίμετρα του 201 9 και ίσως του 2020 θα υλοποιη-
θούν σε ορίζοντα τετραετίας, αρκεί να μη κοπούν οι 
συντάξεις το εκλογικό 2019. 
Αντίμετρα
 Ηδη οι διαθέσεις για μοίρασμα αντισταθμιστικών 
μέτρων του 2019 και του 2020 είχαν φανεί και από 
τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκεί η 
μείωση του ΕΝΦΙΑ έσπασε στα δύο, με τη μισή να 
έρχεται το 201 9 και την άλλη μισή το 2020, οπότε 
και ήταν προνομοθετημένη ως αντίμετρο της μεί-
ωσης του αφορολογήτου. Το ίδιο και η μείωση του 
φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις, η οποία 
επεκτάθηκε μεν στις 4 ποσοστιαίες μονάδες από το 
29% στο 25%, αλλά η εφαρμογή του μέτρου έγινε 
τετραετής με αρχή το 201 9 και ολοκλήρωση του 
2022 ενώ έχει νομοθετηθεί ως «αντίμετρο» του 2020 
που ήθελε τη μείωση του συντελεστή από το 29% στο 
26% το 2020. 
Αντιδράσεις
 Παρά την αισιοδοξία που θέλει να περάσει το οι-
κονομικό επιτελείο, στην παρούσα φάση, οι εκπρό-
σωποι των δανειστών κατέγραψαν τις θέσεις και τις 
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Στον αέρα βρίσκεται ο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με έγγραφο «βό-
μβα» του ΣτΕ, το οποίο αποκαλύπτει η «δημοκρατία». Το 
ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έχει βάλει «φρένο» στα 
σχέδια της κυβέρνησης για το νέο Υπερταμείο, γνωμοδο-
τώντας επί της ουσίας ότι, με την έκδοση των αποφάσεων 
επί των εκκρεμών προσφυγών κατά του νόμου Κατρού-
γκαλου, ενδέχεται να απαιτηθούν ακόμη και δομικές αλλα-
γές-ανατροπές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
 Η γνωμοδότηση «βόμβα» του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας αφορά το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το οργα-
νόγραμμα του ΕΦΚΑ, το οποίο διαβιβάστηκε στο ανώτατο 
δικαστήριο από την κυβέρνηση στις 10 Απριλίου. Τα μέλη 
του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ κλήθηκαν στις 29 Ιουνίου να απο-
φανθούν κατά πόσο το οργανόγραμμα του νέου Υπερ-
ταμείου πληροί τις προϋποθέσεις για να προωθηθεί στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και να 
εκδοθεί το απαραίτητο Π.Δ. Η γνωμοδότηση στην οποία 
κατέληξαν τα μέλη του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, στις 13 Ιουλίου, έβαλε -μεσούσης της καλο-
καιρινής περιόδου- στον «πάγο» τα σχέδια της κυβέρνη-
σης για τον ΕΦΚΑ, το μέλλον του οποίου, πλέον, δεν είναι 
καθόλου βέβαιο.
 Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η «δημοκρατία», σύμ-
φωνα με την παρατήρηση με αριθμό 20 στη σελίδα 15 
του πρακτικού, τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας 
επισημαίνουν... κομψά μεν, «κοφτά» δε προς την κυ-
βέρνηση τα εξής: «Επισημαίνεται στη διοίκηση ότι κατά 
πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση ή για 
την εφαρμογή του ν. 4387/2016 έχουν ασκηθεί ενώπιον 
του ΣτΕ αιτήσεις ακυρώσεως, ορισμένες εκ των οποίων 
συζητήθηκαν στις 13/10/2017 και εκκρεμεί η επ’ αυτών 
έκδοση απόφασης. Σε περίπτωση τυχόν αποδοχής των 
ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως, θα πρέπει το περιεχό-
μενο των αντίστοιχων διατάξεων του υπό επεξεργασία 
Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, αν και όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, να τροποποιηθεί αναλόγως, στο πλαίσιο της 
υποχρεώσεως της διοικήσεως προς το περιεχόμενο της 
αποφάσεως». 
«Εδεσε τα χέρια» 
Η ευθεία αυτή προτροπή των μελών του Ε’ Τμήματος του 
ΣτΕ «έδεσε τα χέρια» της κυβέρνησης. Ουσιαστικά, το πε-
ριεχόμενο της συγκεκριμένης γνωμοδότησης απαγόρευσε 
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να προω-
θήσει προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 
Σχέδιο Π.Δ. για το οργανόγραμμα, μέχρι την έκδοση των 
αποφάσεων της Ολομέλειας του ανώτατου ακυρωτικού 

TΟ ΣΤΕ “ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ” ΤΟΝ ΕΦΚΑ!
δικαστηρίου (εκτιμάται ότι μπορεί να καθαρογραφούν 
ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο ή το αργότερο τον επό-
μενο μήνα). 
Είναι γνωστό ότι ορισμένες από τις προσφυγές αυτές, επί 
των οποίων εκκρεμούν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του 
ΣτΕ, αφορούν την ακύρωση της ένταξης των ελεύθερων 
επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των 
αγροτών στον ΕΦΚΑ (αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του 
νόμου Κατρούγκαλου), καθώς και την αλλαγή του τρό-
που υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών τους. Τα 
μέλη του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ προχωρούν σε παρατηρή-
σεις προς τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, υποτιμητικές 
σε μεγάλο βαθμό, για λανθασμένη χρήση των σημείων 
στίξης, καθώς και για την παρουσία ορθογραφικών και 
συντακτικών λαθών. 
Στη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας περι-
λαμβάνονται παρατηρήσεις ακόμη και για την ύπαρξη λέ-
ξεων γραμμένων σε greeklish (!) στο κείμενο του Σχεδίου 
Προεδρικού Διατάγματος. Αν με την ίδια προχειρότητα με 
αυτήν που συντάχθηκε το Σχέδιο Π.Δ. διαμορφώθηκε και 
ο νόμος Κατρούγκαλου, τότε το μέλλον του ΕΦΚΑ υπό την 
παρούσα μορφή είναι δυσοίωνο.
 Σενάριο για επαναφορά του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ! 
ΔΥΟ είναι τα κυρίαρχα σενάρια για το μέλλον του ΕΦΚΑ. Το 
ένα αφορά τη μερική αλλαγή του υπολογισμού των εισφο-
ρών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, 
και το άλλο την ολική επαναφορά του τέως ΟΑΕΕ και του 
τέως ΟΓΑ. Το ποιο, τελικά, από τα δύο θα επικρατήσει θα 
εξαρτηθεί από το περιεχόμενο των αποφάσεων του ΣτΕ 
επί των προσφυγών, οι οποίες έχουν κατατεθεί κατά του 
νόμου Κατρούγκαλου. Το πρώτο -ιδανικό σενάριο για την 
κυβέρνηση- αφορά τη μερική αλλαγή των δεδομένων πα-
ρακράτησης των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και τους αγρότες. Πάνω σε αυτό διαμορφώθηκαν 
οι πρόσφατες εξαγγελίες Τσίπρα από τη Διεθνή Εκθεση 
Θεσσαλονίκης για τη μείωση των εισφορών (έως 35%) σε 
όσους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες δηλώνουν 
ετήσια εισοδήματα πάνω από 7.000 ευρώ. Το δεύτερο εν-
δεχόμενο, αυτό το οποίο οι αρμόδιοι υπουργοί δεν θέλουν 
καν να σκέφτονται, αφορά ουσιαστικά την κατάργηση 
του ΕΦΚΑ υπό την παρούσα μορφή και, κατ’ επέκταση, 
την ολική επαναφορά του τέως ΟΑΕΕ και του τέως ΟΓΑ. 
Εφόσον οι αναμενόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας οδηγήσουν σε αυτό το σε-
νάριο, τότε ουσιαστικά η προσπάθεια για τη δημιουργία 
του ΕΦΚΑ θα λάβει τέλος, πριν καν ο νέος φορέας συστα-
θεί. Από το «χρονοντούλαπο» θα πρέπει να βγουν ο τέως 
ΟΑΕΕ και ο τέως ΟΓΑ, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 
αγρότες να ενταχθούν ξανά στην ασφάλιση των οργανι-
σμών στους οποίους ανήκαν πριν από την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του νόμου 4387 του 2016. 
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Έως τις 14 Φεβρουαρίου οι επισκέπτες θα μπορέσουν να 
αντικρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κινέζικού 
πολιτισμού η οποία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο 
ελληνικό κοινό, μέσω 154 αντικειμένων από τα Ιδιωτικά 
Διαμερίσματα του Αυτοκράτορα Qianlong, συγκεκριμένα 
από τους χώρους του Ανακτόρου του Πολλαπλού Μεγα-
λείου της Απαγορευμένης Πόλης. Πρόκειται για το παλάτι 
που χρησιμοποιούσε ο μεγάλος αυτοκράτορας της Κίνας 
Τσιανλόγκ (1736-1795) κατά την περίοδο της ετοιμασίας 
του για να ανέβει στον θρόνο.
Την έκθεση θα συνοδεύει ένας τρίγλωσσος οδηγός στα 
ελληνικά, στα κινέζικα και στα αγγλικά που διοργανώ-
θηκε σε συνεργασία με το Μουσείο των Ανακτόρων της 
Απαγορευμένης Πόλης, στο πλαίσιο του προγραμματι-
σμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το 
έτος Ελλάδα-Κίνα, ενώ τα εγκαίνιά της συμπίπτουν με τα 
αντίστοιχα της έκθεσης για το Ναυάγιο των Αντικυθήρων, 
που θα πραγματοποιηθούν στο Πεκίνο.
Ο πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητής Δημή-
τρης Παντερμαλής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
δήλωσε ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινεζική έκθεση 
στη χώρα μας. Φιλοδοξία μας είναι να μπορέσει το κοινό 
να έρθει πιο κοντά σε ουσιαστικά θέματα του κινεζικού 
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πολιτισμού, να μη μείνει στην επιφάνεια και συνήθως σε 
αυτό που λέγεται ότι «ο ελληνικός και κινεζικός πολιτισμός 
σχετίζονται και έχουν παράλληλες εκφράσεις πολιτιστικές 
κ.λπ.», αλλά να εμβαθύνουμε. Είναι ένα πολιτισμός συγ-
γενικός και διαφορετικός συγχρόνως και αυτό αποτελεί τη 
γοητεία του. Όποιος μπορεί να αφήσει λίγο την ψυχή του 
ελεύθερη πραγματικά θα χαρεί τα έργα που εκτίθενται και 
θα καταλάβει κάτι από την έκρηξη πολιτισμού που έγινε 
από τον αυτοκράτορα Τσιανλόγκ τον 18ο αιώνα».
«Σκεφτήκαμε ότι είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να πα-
ρουσιάσουμε κλειδωμένα και σκονισμένα δωμάτια του 
αυτοκράτορα Qianlong -τα οποία δεν είναι προσιτά ούτε 
από το κινεζικό κοινό- μία εικόνα της Απαγορευμένης Πό-
λης, των διαμερισμάτων, της επίπλωσης και των υπολοί-
πων πολύ σημαντικών αντικειμένων που για πρώτη φορά 
παρουσιάζονται παγκοσμίως» συμπλήρωσε.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν τη 
χρυσοκέντητη τελετουργική στολή του αυτοκράτορα και 
το γιγαντιαίο πορτραίτο του που τον απεικονίζει αμέσως 
μετά την άνοδο στον θρόνο. Ακολουθεί η παρουσίαση 
των τελετουργικών ενδυμάτων της αυτοκράτειρας και 
μετά ο θρόνος με όλα τα έπιπλα που τον συνοδεύουν. 
«Στην έκθεση γίνεται αμέσως αντιληπτός ο χαρακτήρας 
της εξουσίας. Κατά την κινεζική αντίληψη, ο αυτοκράτο-
ρας δεν είναι ένας κοινός θνητός, αλλά ο γιος του Ουρα-
νού, ο οποίος κυριαρχεί σε όλη την οικουμένη, κάτι που 
απεικονίζεται στα επίσημα ενδύματά του. Στη συνέχεια 
παρουσιάζουμε τα ενδύματα της αυτοκράτειρας, τα οποία 
είναι δουλεμένα με εκπληκτική έμπνευση και ακρίβεια» 
ανέφερε ο κ. Παντερμαλής.
«Πρώτη φορά βγαίνουν αντικείμενα από το Ανάκτορο 
του Πολλαπλού Μεγαλείου στο εξωτερικό, ένα παλάτι 
που έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην Απαγορευμένη 
Πόλη» επισήμανε, από την πλευρά του, ο αναπληρωτής 
γενικός διευθυντής του Μουσείου των Ανακτόρων της 
Απαγορευμένης Πόλης, Li Xiaocheng, ευχόμενος «μέσα 
από αυτήν την έκθεση να σας ανοίξει ένα μεγάλο παρά-
θυρο για να γνωρίσετε τη μεγάλη ιστορία και τον λαμπρό 
πολιτισμό της Κίνας, οι δύο λαοί να γνωριστούν και να επι-
κοινωνήσουν στο μέλλον καλύτερα και να διοργανωθούν 
περισσότερες εκθέσεις».

εκτιμήσεις της κυβέρνησης, παρέθεσαν τα δικά τους 
στοιχεία, δέχθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις μετά τις 
ανακοινώσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το ΑΕΠ δευτέρου τρι-
μήνου και η συζήτηση συνεχίζεται και τηρούν ακόμη 
στάση αναμονής. 
Πάντως κυβερνητικό στέλεχος πολύ κοντά στις δι-
απραγματεύσεις παραδεχόταν χθες ότι στην πρώτη 
επαφή που υπήρξε με τους εκπροσώπους των δα-
νειστών υπήρχε μια καταρχήν αμφισβήτηση του 
υπερπλεονάσματος για το 2019. Υπενθυμίζεται ότι με 
βάση το ΜΠΔΣ 201 9-2022 η υπέρβαση του στόχους 
του πρωτογενούς πλεονάσματος για τον επόμενο 
χρόνο είναι 868 εκατ. ευρώ ενώ νεότερα στοιχεία θέ-
λουν την υπεραπόδοση να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Οι 
δανειστές όμως φαίνεται ότι υπολογίζουν ότι η υπε-
ραπόδοση του δημοσιονομικού στόχου είναι μικρό-
τερη από τα 800 εκατ. ευρώ αλλάζοντας συνολικά το 
σχεδιασμό που περιλαμβάνει και τη μη περικοπή των 
συντάξεων.
 Εκτίμηση 
Το ίδιο στέλεχος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο το 
Eurogroup τελικά να απορρίψει το ενδεχόμενο 
ακύρωσης του ψηφισμένου μέτρου. Εκτίμησε πως 
εφόσον υπάρξει συμφωνία τόσο για τους αριθμούς 
όσο και για τη μη διαρθρωτική φύση του μέτρου 
(παρουσιάσαμε πίνακες ανέφερε σχετικά με τη βιω-
σιμότητα του ασφαλιστικού χωρίς την περικοπή των 
συντάξεων) δεν θα υπάρξει πρόβλημα. «Δεν πιστεύω 
πως υπάρχει κάποιος υπουργός, ιδίως σοσιαλδημο-
κράτης, ο οποίος να θέλει ντε και καλά να κοπούν οι 
συντάξεις…», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Σε γενικές γραμμές πάντως εκτός από τη διάθεση 
του επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί και γενικότερα της 
Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για διαπραγμά-
τευση του θέματος των συντάξεων, αρνητική στην 
ακύρωση του μέτρου είναι και η Κομισιόν. Ο πρόε-
δρος της Κομισιόν, λίγο μετά την ετήσια ομιλία που 
έκανε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στο Στρασβούργο, σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε σε ευρωπαϊκά μέσα ερωτήθηκε και για το 
ελληνικό αίτημα για τη μη περικοπή των συντάξεων 
και απάντησε ότι «όσα έχουν συμφωνηθεί πρέπει να 
υλοποιηθούν». Εύσημα 
Τούτο παρά το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά επαινε-
τικός για την Ελλάδα και τις προσπάθειες που κατέ-
βαλε για να βγει από τα προγράμματα. «Πραγματικά 
πιστεύω ότι οι Ελληνες, ο ελληνικός λαός, έκαναν 
μια εξαιρετική δουλειά γιατί δεν ήταν μια εύκολη 
διαδικασία για να φτάσουμε ως την έξοδο από τα 

προγράμματα», είπε ο κ. Γιούνκερ, για να προσθέσει 
ότι «Ο Ελληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, δεν 
ήταν και ο πιο εύκολος διαπραγματευτής. Ανέπτυξα 
μαζί του μια υπέροχη -και προσωπική- σχέση. Η Ελ-
λάδα λοιπόν τα πήγε καλά και σήμερα βρίσκεται σε 
σωστή τροχιά». Σε ό,τι αφορά στο δύσκολο πρώτο 
εξάμηνο του 2015 είπε ότι «εμείς αλλάξαμε τη γε-
νική προσέγγιση προς την Ελλάδα γιατί ακόμη και 
στο διάστημα που ήμουν πρόεδρος του Eurogroup 
μιλούσα πάντα για τον ελληνικό λαό με πλήρη σεβα-
σμό για την αξιοπρέπεια των Ελλήνων, για το μεγάλο 
ελληνικό έθνος», τόνισε στη συνέχεια στο Αθηναϊκό 
Πρακτορείο ο κ. Γιούνκερ. «Εκανα τα πάντα, ιδιαί-
τερα το πρώτο εξάμηνο του 201 5, για να κρατήσω 
την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό σκάφος. Τότε ήμασταν 
πολύ λίγοι εκείνοι που στηρίζαμε την Ελλάδα. Τώρα 
διαβάζω τις αναμνήσεις εκείνων που έφυγαν από την 
εξουσία, που λένε ότι δήθεν όλοι ήταν στο πλευρό 
της Ελλάδας». 


