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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1641 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3 και 4
Τι ειπώθηκε στην κοινή εκδήλωση ΥΠΕΝ -ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη με 
θέμα «Δομημένο Περιβάλλον και Ηλεκτρονικά Συστήματα»
Σελ 5 
Athens International Tourism Expo 2018 : τι ειπώθηκε ατα εγκαίνια- 
Το ΤΕΕ με προτάσεις «έξυπνων» δωματίων 
Σελ 6 
Σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης όλα τα νέα κτίρια στην 
Ελλάδα από το 2012
Σελ 7 
ΥΠΕΝ: Με επιδότηση έως 60% από το ΕΣΠΑ η δημιουργία Ενεργει-
ακών Κοινοτήτων 
Σελ 8 
Εντός του Ιανουαρίου του 2019, θα προκηρυχθεί ο τρίτος κύκλος 
υπαγωγής στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξοπλισμού του ανα-
πτυξιακού νόμου
Σελ 9 
ΙΟΒΕ: Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων μο-
χλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
Σελ 10 
Συνέντευξη- Κ. Βαρλαμίτης: Με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΤΠΔ 
θα μειωθεί κατά το ήμισυ το ενεργειακό κόστος της Αυτοδιοίκησης 
που ανέρχεται σε ένα δισ. ευρώ ετησίως
Σελ 11 και 12
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αλεξανδρούπολης ως διαμετακο-
μιστικό κέντρο και ενεργειακός κόμβος 
Σελ 12 
Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών με τις αντλίες διάθεσης 
υγραερίου προβλέπει απόφαση ΑΑΔΕ
Σελ 13
Αμήχανες οι περιφέρειες απέναντι στο μέλλον της Συνοχής και το 
Brexit
Σελ 14 
ΕΝΠΕ - Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του Κ. Αγοραστού στην 
Επιτροπή των Περιφερειών για το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΕ
Σελ 15 
«Κονδύλια ύψους 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ως το 2021 στην 
αγορά, στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας» γνωστοποίησε 
ο περιφερειάρχης, Απ.Τζιτζικώστας
Σελ 16 
Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου για το θε-
ματικό τουρισμό
Σελ 17 και 18
Συνεργασία των κρατών μελών και της Επιτροπής για την προώθη-
ση της τεχνητής νοημοσύνης «με τη σφραγίδα της Ευρώπης» 
Σελ 18 
Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ συγχαίρει τους πρώτους 2 800 δήμους 
που έλαβαν κουπόνια WiFi4EU
Σελ 19
Τα ρομπότ πληθαίνουν - Η ραγδαία άνοδός τους στη βιομηχανία  
Σελ 20 
Εγκαινιάζεται ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ
Σελ 21 
Ολυμπιάδα Ρομποτικής : Οι ελληνικές συμμετοχές νίκησαν τα μεγα-
θήρια του διαγωνισμού
Σελ 22
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 23,24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

«Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών απλοποιεί 
τη διαδικασία, την επιταχύνει και εξαλείφει οποιαδήποτε 
πιθανότητα διαπλοκής και διαφθοράς, παρέχοντας ασφά-
λεια δικαίου», επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελ-
λος, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που συν-
διοργάνωσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) και το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ), 
σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Δομημένο Περιβάλ-
λον και Ηλεκτρονικά Συστήματα: Η Ηλεκτρονική Έκδοση 
Οικοδομικών Αδειών». Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου 
του ΥΠΕΝ ο Σ. Φάμελλος πρόσθεσε δε, ότι όπως συμβαί-
νει και σε άλλες περιπτώσεις ηλεκτρονικής αδειοδότησης, 
όπως είναι για παράδειγμα  το Ηλεκτρονικό Περιβαλλο-
ντικό Μητρώο (ΗΠΜ), η πλήρης διακίνηση εγγράφων σε 
μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρα επιτρέπει σε υπηρεσίες 
και πολίτες την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που 
είναι δημόσιες, συνεπώς ενισχύεται μεταξύ  άλλων και ο 
τομέας της περιβαλλοντικής πληροφορίας. Παράλληλα, 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ηλεκτρονικής έκδοσης 
οικοδομικών αδειών υποστηρίζεται και από το Μητρώο 
Ελεγκτών Δόμησης, το οποίο έχει ήδη ανοίξει, ενώ άμε-
σα ξεκινά ο δειγματοληπτικός έλεγχος της πολεοδομικής 
αδειοδότησης από τους ελεγκτές δόμησης. Και βέβαια, 
με τη δημιουργία πλατφόρμας καταγγελιών ολοκληρώ-
νονται και ενεργοποιούνται όλα τα απαραίτητα εργαλεία 
ελέγχου. «Έχουμε ανάγκη από μεταρρυθμίσεις που θα 
συμβάλουν στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και θα αξι-
οποιούν σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία», συνέχισε ο 
Αν. ΥΠΕΝ συμπληρώνοντας ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις 
έχουν ταυτόχρονα θετικό πρόσημο και για τη λειτουρ-
γία του κράτους και για την αναπτυξιακή προοπτική της 
χώρας. «Χρειαζόμαστε την παραγωγή ενός οικονομικού 
προϊόντος το οποίο θα εμπεριέχει όλη τη γνώση των 
επιστημόνων της χώρας και δεν θα είναι προσωρινό, 
αλλά αποτέλεσμα πραγματικής εργασίας, με αειφόρα 
και βιώσιμα χαρακτηριστικά», τόνισε. Και εξήγησε: «Ένα 
από τα προβλήματα των προηγούμενων χρόνων ήταν 
ο κοντόφθαλμος και βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός του 
οικονομικού προϊόντος. Η ηλεκτρονική έκδοση αδειών 
αποτελεί μία μεταρρυθμιστική διαδικασία που εξασφαλί-

ζει τους κανόνες του περιβάλλοντος, δημιουργεί αειφορία 
και ανάπτυξη. Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει και ρόλο και 
λόγο σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και στο να αναγνωρί-
σει και να αντιμετωπίσει τους ενδογενείς παράγοντες που 
συνέβαλαν στην καθυστέρηση εφαρμογής ανάλογων 
μεταρρυθμίσεων».  

-Γ. Στασινός: Το ηλεκτρονικό σύστημα «ούτε λαδώνεται 
ούτε έχει φίλους»:  «Το Ηλεκτρονικό Σύστημα έκδοσης οι-
κοδομικών αδειών ούτε λαδώνεται, ούτε έχει φίλους» είπε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, σημειώνοντας ότι στον 
πρώτο μήνα λειτουργίας του, έγιναν 1.632 πράξεις/προε-
γκρίσεις από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ πανελλαδικά 
ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τις 10.000.Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισήμανε ότι με την 
εφαρμογή του προαναφερόμενου συστήματος, επιτυγχά-
νεται αλλαγή νοοτροπίας «που συνδέεται με την εξυγίαν-
ση του όλου συστήματος».  
-Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλιας, από την πλευ-
ρά του επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «ο έλεγχος και η έκ-
δοση, με την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Οικοδομικών Αδειών, μπορεί να γίνει σε διάστημα 3-7 
ημερών, όταν πριν από την εφαρμογή του η όλη διαδικα-
σία διαρκούσε μέχρι και ενάμιση μήνα». Χαρακτηρίζοντας 
πολύ σημαντική τη δημιουργία του συστήματος, ο κ. Μπί-
λιας τόνισε ότι «θα πάψει πλέον το φαινόμενο στοιβαγμέ-
νων φακέλων στις πολεοδομίες, αλλά και το ενδεχόμενο 
να λείπουν από αυτούς έγγραφα και δικαιολογητικά». 
Αναλυτικά στις σελ 3και 4 

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΝ -ΤΕΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
Σ. Φάμελλος: «Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών παρέχει ασφάλεια δικαίου»
Γ. Στασινός: Το ηλεκτρονικό σύστημα «ούτε λαδώνεται ούτε έχει φίλους»



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

Η αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ηλεκτρο-
παραγωγής θα βρεθούν στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρί-
ου Renpower Greece 2018 – The Renewable Energy, Power 
Infrastructure & Energy Efficiency Investors Conference, που 
θα διεξαχθεί την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο 
«Wyndham Grand Athens Hotel». 
Το συνέδριο θα εστιάσει –όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση- στους μετασχηματισμούς που βρίσκονται σε 
εξέλιξη στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη 
διενέργεια των δημοπρασιών ΑΠΕ που έχει ανακοινώσει η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έως το 2020 τόσο για αιολικά όσο 
και για φωτοβολταϊκά έργα, καθώς και στην κατασκευή των 

απαραίτητων υποδομών που υπόσχονται την ενεργειακή 
ασφάλεια της χώρας, όπως το μείζον θέμα της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης της Κρήτης.
 «Το τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας της Ελλάδας 
σε συνδυασμό με τα εκτεταμένα και μεγάλης κλίμακας έργα 
υποδομής δείχνουν ότι η χώρα μας αποτελεί βασικό παρά-
γοντα στη διαμόρφωση του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, 
παρέχοντας σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τονίζεται στην ίδια 
ανακοίνωση.  Πληροφορίες: 
https://bit.ly/2SDQAtE

Η 3η εκδήλωση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας «Προς 
μία διαλογική Ελληνική Αρχιτεκτονική» θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος) την 
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18.30.  
Πληροφορίες: https://eae.com.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
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

13 Δεκεμβρίου 2018

Ημερίδα: «Η διαχείριση των αποβλή-
των που προκύπτουν από την κατα-
σκευή δημοσίων έργων»
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων

18-19 Δεκεμβρίου 2018

Διημερίδα: «Ευφυή Συστήματα Μετα-
φορών και εξελίξεις στην Ελλάδα»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων 
Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas

ReNpoweR GReece 2018. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΠΕ

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ»

To Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής 
Έρευνας & Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης του Παντείου Πανε-
πιστημίου διοργανώνει στις 11 Δεκεμβρίου 2018 ημερίδα με 
θέμα: «από το διαδίκτυο στο blockchain: κοινωνική πληρο-
φορική ψηφιακή δημιουργική οικονομία - δυνητικοί κόσμοι 
(επιπτώσεις και προκλήσεις στην κοινωνία και στο άτομο) στην 
Αίθουσα Τελετών «Αριστοτέλης» & Αμφιθέατρο Σάκη Καρά-
γιωργα ΙΙ του Πανεπιστημίου. 
«Το διαδίκτυο, ως τεχνολογία επικοινωνίας, έδωσε τη δυνα-
τότητα να αναπτυχθούν το web 1.0, το web 2.0, το web 3.0, 
το semantic web, τα social media, τα ψηφιακά αποθετήρια, 
τα MMORPG, οι δυνητικοί κόσμοι (virtual worlds), οι «έξυπνες 
πόλεις», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.  
Οι μορφές τεχνολογικής ανάπτυξης ανέδειξαν ανοιχτά ζητήματα 

που αφορούν στην ελευθερία, στην ασφάλεια, στα ψηφιακά 
δικαιώματα, στην ιδιωτικότητα, στην πνευματική ιδιοκτησία, 
στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική εξέλιξη 
του ατόμου.  
Η τεχνολογία του blockchain αναδύεται ως επίδοξη εναλλακτική 
λύση σε αρκετά από τα ζητήματα που προέκυψαν και μάλιστα 
σε μία περίοδο διαμόρφωσης τεχνολογιών κοινωνικών σχέσε-
ων.
Η ημερίδα φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανοιχτή συζήτηση 
μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των δημόσιων φορέων 
και των ιδιωτικών οργανισμών, εξετάζοντας ορισμένα από τα 
παραπάνω θέματα.  
Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν στοχεύουν στην περαι-
τέρω ευρύτερη και βαθύτερη κατανόηση των τεχνολογικών 

αλλαγών, καθώς επίσης των επιπτώσεων και των προκλήσεών 
τους τόσο στο ίδιο το άτομο όσο, κυρίως, στις κοινωνικές σχέ-
σεις».
Θεματικές ενότητες:
- Η Τεχνολογία του Blockchain: Καινοτομία και Ασφάλεια
- Έξυπνες Πόλεις: Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
στον 21ο αιώνα
- Ψηφιακές Εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες
- Θεμελιώνοντας την Ψηφιακή Κοινωνική Συγκρότηση
- Ψηφιακή Οικονομία, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και 
e-Politics
- Ψηφιακή Ζωή και Κουλτούρα.
Πληροφορίες: 
https://bit.ly/2PoXH7r

«ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ blockchaiN»
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      Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ μέσω του υπολογι-
στή και από το σπίτι του μπορεί πλέον, από την 1/12, ο κάθε 
ενδιαφερόμενος να προχωρήσει στην έκδοση οικοδομικής 
άδειας, εξέλιξη που σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στην οποία προχωρά η ελ-
ληνική κυβέρνηση, οδηγεί σε αύξηση της ταχύτητας ολοκλή-
ρωσης των διαδικασιών και στην απόλυτη διαφάνεια. Αυτό 
είπε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, 
Σωκράτης Φάμελλος, στο περιθώριο εκδήλωσης του ΥΠΕΝ 
και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στη Θεσσαλο-
νίκη, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
      Όπως σημείωσε ο ίδιος, «με την εφαρμογή της ηλεκτρονι-
κής έκδοσης οικοδομικών αδειών, την οποία ο τεχνικός και ο 

επιστημονικός κόσμος ζητούσε επί σειρά χρόνων, επιτυγχά-
νονται ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια, αλλά και η έλλειψη 
του υποκειμενισμού. Κάποιος μπορεί να πει ότι έτσι επιτυγ-
χάνεται η απάλειψη της όποιας υπόνοιας για την ύπαρξη 
φαινομένων διαφθοράς ή και συνεργασίας των υπηρεσιών 
σε βάρος του πολίτη. Θα είναι απόλυτο πλέον ότι όλοι και όλα 
θα κινούνται και θα γίνονται προς όφελος του πολίτη και του 
επιχειρηματία».
      Χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι με την εφαρμογή 
της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών μπορεί ο 
κάθε ενδιαφερόμενος, εξ αποστάσεως και με τη χρήση του 
ηλεκτρονικού του υπολογιστή, να προχωρά και σε πολύ γρή-
γορες αδειοδοτήσεις για τις απλές κατασκευές, που πλέον θα 
μπορούν να βγαίνουν άμεσα, κατά αντιστοιχία και με τη διευ-
κόλυνση που γίνεται και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Υπάρχει πλέον μια αξιοπιστία σε όλο το σύστημα των οικο-
δομικών αδειών, γιατί δεν θα υπάρχει παραβίαση του πρω-
τοκόλλου ή και ιδιαίτερη εξυπηρέτηση μιας σύμβασης, αλλά 
όλες οι αδειοδοτήσεις θα αντιστοιχούν στο χωροταξικό πλαί-
σιο μιας περιοχής, σημείωσε.
      Χαρακτήρισε δε «λειτουργική μεταρρύθμιση» την εφαρμο-
γή της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, η οποία 
όπως πρόσθεσε «γλιτώνει από την οικονομία και την κοινω-
νία χρόνο και κόστος, ενώ φέρνει ηρεμία, γιατί δημιουργεί μια 
διαφάνεια και ισοτιμία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική 
εφαρμογή και ευχαριστώ το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
για τη συνεργασία που έχουμε και την κοινή παρουσίαση και 
εφαρμογή αυτού του βήματος».

Σχετικά με την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, ο κ. 
Φάμελλος επισήμανε ότι υπάρχουν δύο πτυχές, με πρώτο από 
όλα την οργάνωση της πολεοδομικής και οικοδομικής δρα-
στηριότητας. Συμπλήρωσε ότι μιας «και αυτό συνδυάζεται με 
το νόμο 4495 με τον οποίο δημιουργούνται τα Παρατηρητή-
ρια Δόμησης, διαχωρίζεται η διαδικασία της αδειοδότησης 
από αυτήν του ελέγχου. Τον έλεγχο δεν θα τον κάνει ο ίδιος 
και αυτό είναι ένα θέμα δεοντολογίας και αποτελεσματικό-
τητας. Υπάρχουν πλέον τα Παρατηρητήρια Δόμησης, που 
λειτουργούν με δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλες τις αδειο-
δοτήσεις, με Μητρώο Ελεγκτών που συμμετέχουν όλοι οι μη-
χανικοί και ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι ώστε το Δημόσιο να 
έχει στη διάθεσή του χιλιάδες ελεγκτές». Ταυτόχρονα, όπως 
τόνισε «αυτό δημιουργεί και επαγγελματική δραστηριότητα, 
αλλά και περιορίζει την αυθαιρεσία, μιας και υπάρχει δειγμα-
τοληπτικός έλεγχος και σε όλα τα αυθαίρετα που δηλώνονται, 
αλλά και σε όλες τις κατασκευές». 
  Βάσει όσων προαναφέρθηκαν, «τον Νοέμβριο του 2019, 
ολοκληρώνεται η διαδικασία της ένταξης και τακτοποίησης 
αυθαιρέτων και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα περι-

θώριο. Αρχίζουν οι έλεγχοι και οι άμεσες κατεδαφίσεις, ενώ 
με τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή επιτυγχάνεται το 
Πρωτόκολλο Συμμόρφωσης, ώστε ο πολίτης να αυτοκατεδα-
φίζει- για να μην έχει κανένα πρόστιμο». 
  Μια ακόμη σημαντική αλλαγή που κάνει η ελληνική κυβέρ-
νηση, είναι σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, ότι «όταν τροποποι-
είται το ακίνητο κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς, θα ισχύει το 
Πρωτόκολλο Κατεδάφισης. Γραφειοκρατικά παράθυρα που 
αξιοποιούνταν, πλέον δεν θα υπάρχουν» ξεκαθάρισε. 
Όπως επισήμανε, «μέχρι τώρα οι κατεδαφίσεις δεν μπορού-
σαν να προχωρήσουν, γιατί οι ελεγκτές έβλεπαν κάτι διαφο-
ρετικό στο ακίνητο ή στην αυθαίρετη κατασκευή έναντι της 
εικόνας με βάση την οποία έβγαζαν το Πρωτόκολλο Κατεδά-
φισης. Έχει τύχει ακόμη και καντίνες να μετακινηθούν κατά 90 
μοίρες και έτσι οι ελεγκτές να πουν δεν είναι αυτό για το οποίο 
βγάλαμε Πρωτόκολλο Κατεδάφισης».
 Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι «όλο αυτό 
δίνει μια δυνατότητα καλύτερα δομημένου περιβάλλοντος, 
επιταχύνεται η σωστή οικοδομική δραστηριότητα που δεν 
έχει για τίποτα να ανησυχήσει, αλλά οποιαδήποτε αυθαιρεσία 

και ικανοποίηση συμφερόντων πίσω από την πόρτα ή κάτω 
από το γραφείο, δεν μπορεί απλά να γίνει και βέβαια με τον 
έλεγχο όλα τα αυθαίρετα τακτοποιούνται».
  Όσον αφορά την ταχύτητα, ο ίδιος επισήμανε ότι «παράλλη-
λα με την επιτάχυνση που δίνεται με την ηλεκτρονική έκδοση 
οικοδομικών αδειών, πλέον στη χώρα από το καλοκαίρι ισχύ-
ει το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο». Όπως εξήγησε, 
αυτό πρακτικά σημαίνει ότι «σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση 
κατατίθεται μια περιβαλλοντική μελέτη, αναρτάται και είναι 
ταυτόχρονα ορατή από όλες τις υπηρεσίες που πρέπει να δώ-
σουν γνωμοδοτήσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται ο επιχειρηματίας 
ή και ο ιδιώτης/πολίτης να μετακινεί ο ίδιος και να μεταφέρει 
τόμους και χαρτιά σε πολλές υπηρεσίες, δασαρχεία, αρχαι-
ολογίες, υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ. για να 
πάρει βεβαιώσεις, αλλά η αδειοδότηση θα εκδίδεται από το 
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, με τον αριθμό πρω-
τοκόλλου που υποβλήθηκε, όχι με μπαι μπάς. Το σημαντικό 
είναι δε, ότι η κοινωνία στη συνέχεια σε αυτό το Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο θα μπορεί να δει την επίδοση την 
περιβαλλοντική μιας επιχείρησης».

«Το Ηλεκτρονικό Σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών ούτε 
λαδώνεται, ούτε έχει φίλους» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, 
σημειώνοντας ότι στον πρώτο μήνα λειτουργίας του, έγιναν 
1.632 πράξεις/προεγκρίσεις από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ 
πανελλαδικά ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τις 10.000.
Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισήμανε ότι με την εφαρμογή του προ-

αναφερόμενου συστήματος, επιτυγχάνεται αλλαγή νοοτροπίας 
«που συνδέεται με την εξυγίανση του όλου συστήματος».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλιας, 
επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «ο έλεγχος και η έκδοση, με την 
εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδει-
ών, μπορεί να γίνει σε διάστημα 3-7 ημερών, όταν πριν από την 
εφαρμογή του η όλη διαδικασία διαρκούσε μέχρι και ενάμιση 

μήνα». 
Χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντική τη δημιουργία του συστήμα-
τος, ο κ. Μπίλιας τόνισε ότι «θα πάψει πλέον το φαινόμενο στοι-
βαγμένων φακέλων στις πολεοδομίες, αλλά και το ενδεχόμενο 
να λείπουν από αυτούς έγγραφα και δικαιολογητικά».

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΝ -ΤΕΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

Σε εφαρμογή η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Τον Νοέμβριο 2019 ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης και 
τακτοποίησης αυθαιρέτων, δήλωσε ο Σ. Φάμελλος

Ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2019 η διαδικασία ένταξης και τακτοποίησης αυθαιρέτων

Γ. Στασινός: Το ηλεκτρονικό σύστημα «ούτε λαδώνεται ούτε έχει φίλους»
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«Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών απλοποιεί τη 
διαδικασία, την επιταχύνει και εξαλείφει οποιαδήποτε πιθα-
νότητα διαπλοκής και διαφθοράς, παρέχοντας ασφάλεια 
δικαίου», επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά 
τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που συνδιοργάνω-
σαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και 
το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ), σήμερα, στη 
Θεσσαλονίκη, με θέμα «Δομημένο Περιβάλλον και Ηλεκτρο-
νικά Συστήματα: Η Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδει-
ών», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ. Πρόσθεσε δε, 
ότι όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις ηλεκτρονικής 
αδειοδότησης, όπως είναι για παράδειγμα  το Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), η πλήρης διακίνηση εγ-
γράφων σε μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρα επιτρέπει σε 
υπηρεσίες και πολίτες την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες 
που είναι δημόσιες, συνεπώς ενισχύεται μεταξύ  άλλων και 
ο τομέας της περιβαλλοντικής πληροφορίας. Παράλληλα, 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ηλεκτρονικής έκδοσης 
οικοδομικών αδειών υποστηρίζεται και από το Μητρώο Ελε-

γκτών Δόμησης, το οποίο έχει ήδη ανοίξει, ενώ άμεσα ξεκινά 
ο δειγματοληπτικός έλεγχος της πολεοδομικής αδειοδότησης 
από τους ελεγκτές δόμησης. Και βέβαια, με τη δημιουργία 
πλατφόρμας καταγγελιών ολοκληρώνονται και ενεργοποιού-
νται όλα τα απαραίτητα εργαλεία ελέγχου. «Έχουμε ανάγκη 
από μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στο μέγιστο δυνατό 
αποτέλεσμα και θα αξιοποιούν σύγχρονα και καινοτόμα ερ-
γαλεία», συνέχισε ο Αν. ΥΠΕΝ συμπληρώνοντας ότι τέτοιες 
μεταρρυθμίσεις έχουν ταυτόχρονα θετικό πρόσημο και για τη 
λειτουργία του κράτους και για την αναπτυξιακή προοπτική 
της χώρας. «Χρειαζόμαστε την παραγωγή ενός οικονομικού 
προϊόντος το οποίο θα εμπεριέχει όλη τη γνώση των επι-
στημόνων της χώρας και δεν θα είναι προσωρινό, αλλά 
αποτέλεσμα πραγματικής εργασίας, με αειφόρα και βιώσιμα 
χαρακτηριστικά», τόνισε. Και εξήγησε: «Ένα από τα προβλή-
ματα των προηγούμενων χρόνων ήταν ο κοντόφθαλμος και 
βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός του οικονομικού προϊόντος. Η 
ηλεκτρονική έκδοση αδειών αποτελεί μία μεταρρυθμιστική 
διαδικασία που εξασφαλίζει τους κανόνες του περιβάλλοντος, 

δημιουργεί αειφορία και ανάπτυξη. Το Τεχνικό Επιμελητή-
ριο έχει και ρόλο και λόγο σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και 
στο να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους ενδογενείς 
παράγοντες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση εφαρμογής 
ανάλογων μεταρρυθμίσεων».  Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος 
αναφέρθηκε στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για τις οικιστικές πυ-
κνώσεις, το οποίο τέθηκε εχθές σε δημόσια διαβούλευση και 
κάλεσε τα μέλη του ΤΕΕ να συνεισφέρουν με σχόλια και πα-
ρατηρήσεις. «Η πρόταση νόμου για τις οικιστικές πυκνώσεις 
θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της ανάρτησης και κύρωσης 
των δασικών χαρτών σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ επιλύει και 
τα ζητήματα της αυθαίρετης δόμησης στο δασικό χώρο. Δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο τακτοποίησης ή συμμόρφωσης ή 
εμπορικής αξιοποίησησης σε περιοχές, όπως είναι οι εθνικοί 
δρυμοί,  οι περιοχές Ramsar και Natura 2000, οι αιγιαλοί, οι 
αναδασωτέες περιοχές κ.α. Δυστυχώς, κάποιοι το είχαν κάνει 
επάγγελμα να καταπατούν δάση και να εμπορεύονται αυτή τη 
δραστηριότητα», κατέληξε.

Σύσκεψη με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Λά-
ρισας, είχε την Παρασκευή –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης για το 
θέμα των τοπικών χωρικών σχεδίων, αλλά και το θέμα των 
Ενεργειακών Κοινοτήτων. 
Ο κ. Σταθάκης σε δήλωση του πριν την έναρξη της σύσκεψης 
σημείωσε τα εξής: «Όπως, ξέρετε ολοκληρώνεται το κτημα-
τολόγιο στο σύνολο της χώρας. Μέσα σε ενάμιση χρόνο από 
το 1% των δασικών χαρτών, έχουμε επικυρώσει το 49% και 

φιλοδοξούμε μέχρι τέλος του 2019 να οριοθετηθεί το σύνολο 
των δασών. Και το τελευταίο και πολύ σημαντικό μαζί με τις 
αλλαγές που κάναμε για τις ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες 
μαζί με το ΤΕΕ και την πλήρη ηλεκτρονική μεταρρύθμιση του 
συστήματος χωροταξίας της χώρας, οι δήμοι αναλαμβάνουν 
ουσιαστικά να καταρτίσουν τα τοπικά χωρικά σχέδια, τα 
οποία και αφορούν το σύνολο του δήμου. Είναι η τελευταία 
μεγάλη τομή που πρέπει να γίνει τα επόμενα δυο χρόνια». Ο κ. 
Σταθάκης σε δήλωσή του πριν την έναρξη της σύσκεψης που 

είχε με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, 
σημείωσε επίσης: «Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να 
εξασφαλίσουμε ένα πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό δάνειο από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων της τάξης του 1 δισ., 
για να μπορέσουν οι δήμοι να έχουν πρόσβαση σε άμεση χρη-
ματοδότηση για να προχωρήσουν τα τοπικά χωρικά. Μόλις 
είμαστε έτοιμοι θα το εξαγγείλουμε».

Πολιτικοί μηχανικοί, προϊστάμενοι και υπάλληλοι πολεο-
δομιών κατέκλυσαν σήμερα το αμφιθέατρο του Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
στη Θεσσαλονίκη, για την εκδήλωση με θέμα «Δομημένο Πε-
ριβάλλον και Ηλεκτρονικά Συστήματα: η Ηλεκτρονική έκδο-
ση Οικοδομικών Αδειών», που διοργάνωσαν από κοινού το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΤΕΕ. Σύμφωνα 
με το greenagenda  ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, αναφέρθηκαν στις τελευταίες 
νομοθετικές εξελίξεις με την εφαρμογή του νόμου 4495/2017 
όσο και στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Adeies για το δομημένο 
περιβάλλον, με έμφαση στην ηλεκτρονική έκδοση οικοδομι-
κών αδειών.
«Η σύγχρονη εφαρμογή έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών επι-

τυγχάνει την ταχύτητα, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στη 
διαδικασία της εξυπηρέτησης του πολίτη. Με το λειτουργικό 
αυτό μέτρο μπορούμε να εξοικονομήσουμε αρκετό χρόνο και 
κόστος, ενώ εξασφαλίζουμε και ισοτιμία», είπε ο κ. Φάμελλος.
Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε ότι θα εισαχθεί στη 
Βουλή τροπολογία με την οποία θα επιτυγχάνεται το πρωτό-
κολλο συμμόρφωσης, δηλαδή ο πολίτης να μπορεί να κατε-
δαφίζει το αυθαίρετο και να μην πληρώνει πρόστιμο.
Ακόμη, όπως είπε ο κ. Φάμελλος, μια σημαντική αλλαγή η 
οποία θα εφαρμοστεί είναι η τροποποίηση του ακινήτου 
κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς. Θα τακτοποιούνται περιπτώ-
σεις όπως για παράδειγμα οι καντίνες, που μετακινούνταν 
προκειμένου να μην ισχύει το πρωτόκολλο κατεδάφισης. 
«Τα γραφειοκρατικά παράθυρα και αυθαιρεσίες πλέον δεν θα 
υπάρχουν», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι 
«κατά το διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Νο-
εμβρίου έγιναν οι πρώτες 1.632 πράξεις, δηλαδή προεγκρί-
σεις, τελικές άδειες η άδειες μικρής κλίμακας, στην Κεντρική 
Μακεδονίας. Σε ολόκληρη την χώρα ξεπερνούν τις 10.000».
«Αλλάζει πλέον η νοοτροπία πολιτών και μηχανικών, όλα θα 
γίνουν αντικειμενικά και σε συγκεκριμένο χρόνο», είπε ο κ. 
Στασινός.
Ο Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, έκανε λόγο για μια 
εξυγίανση του χώρου. «Ο κάθε συνάδελφος θα καταθέτει τη 
μελέτη και όλες οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται θα γίνο-
νται άμεσα σε τρεις έως μια εβδομάδα», τόνισε o κ. Μπίλλιας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξε αναλυτική παρουσί-
αση του συστήματος e-Άδειες από στελέχη του ΤΕΕ.

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΝ -ΤΕΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

Ο Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Σ. Φάμελλος: «Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών παρέχει ασφάλεια δικαίου»

e-adeies:  1632 πολεοδομικές πράξεις μέσα σε ένα μήνα στην Κεντρική Μακεδονία
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Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα 
Κουντουρά εγκαινίασε τη Διεθνή Έκθεση Athens International 
Tourism Expo (ΑΙΤΕ) 2018, η οποία πραγματοποιείται στο 
Metropolitan Expo της Αθήνας με τη στήριξη του ΕΟΤ και τιμώ-
μενη χώρα το Λίβανο. Το Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο 
της AITE 2018 διοργάνωσε ημερίδα για τις προοπτικές ανάπτυ-
ξης του ιαματικού – θερμαλιστικού τουρισμού στην Ελλάδα με 
ομιλητές, την Υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Λουτροπό-
λεων (EHTTA), κ. Giuseppe Bellandi, και το Γενικό Γραμματέα 
του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, κ. Μάρκος 
Δανάς. 
Ο κ. Bellandi κατά την τοποθέτησή του χαιρέτησε τις νομοθε-
τικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για την αξιο-
ποίηση των ανεκμετάλλευτων για χρόνια ιαματικών πόρων 
της Ελλάδας. Εξήρε το έργο της κα Κουντουρά, και την ευχα-
ρίστησε για την υποστήριξη του Υπουργείου στην επέκταση 
των ευρωπαϊκών πολιτιστικών-τουριστικών διαδρομών του 
EHTTA για τις ιστορικές λουτροπόλεις και τα ιστορικά καφέ, 
στην Ελλάδα. Στάθηκε στις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται 
για την Ελλάδα στον τομέα του ιαματικού τουρισμού τα επόμε-
να χρόνια, λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Και ανακοίνωσε τη διορ-
γάνωση της επόμενης συνόδου του EHTTA στην Ελλάδα στα 
Λουτρά Πόζαρ τον Μάρτιο 2019. 
Ο κ. Δανάς με τη σειρά του ευχαρίστησε ακόμη μία φορά την 
Υπουργό για την άμεση και εξαιρετική συνεργασία του Συνδέ-
σμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και του Υπουργείου, 
που έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα για την 
ανάπτυξη του τομέα του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα. 
Τόνισε ότι «μέσα σε διάστημα τριών ετών έγιναν όσα δεν είχαν 
γίνει ποτέ άλλοτε» και απέδωσε τα εύσημα στην κα Κουντουρά 
για το νομοθετικό της έργο και ειδικά για το νέο πλαίσιο για τον 
θεματικό τουρισμό, που ολοκληρώνει τη νομική «θωράκιση» 
για την ανάπτυξη του ιαματικού – θερμαλιστικού τουρισμού 
στην Ελλάδα. Επίσης, παρουσίασε τα οφέλη για τις κατά τόπους 
δημοτικές αρχές που μπορούν να προκύψουν μέσα από την 
τουριστική αξιοποίηση των ιαματικών πόρων και δεσμεύτηκε 
για ακόμη πιο στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού 
για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των ιαματι-

κών πόρων της χώρας, ιδανικών για ιαματικό τουρισμό.
Η Υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης του ια-
ματικού – θερμαλιστικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια στην 
Ελλάδα, καθώς και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουρ-
γείου κατά την τετραετία 2015-2018, που ολοκληρώθηκαν με 
την πρόσφατη ψήφιση
στη Βουλή του νέου ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για 
τον Θεματικό Τουρισμό. Χαρακτηριστικά, τόνισε ότι «η ανά-
πτυξη του τουρισμού υγείας, αποτέλεσε στρατηγική μας επι-
λογή και μία από τις προτεραιότητές μας στην υλοποιούμενη 
εθνική και περιφερειακή τουριστική πολιτική μας».
Για πρώτη φορά συστήνεται ένα ευέλικτο μητρώο παρόχων 
των σχετικών υπηρεσιών τουρισμού υγείας προκειμένου να 
γνωστοποιούνται άμεσα σε όλους τους επισκέπτες που επιδι-
ώκουν να γίνουν αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών, αλλά και 
να παρέχει αξιόπιστες και ασφαλείς πληροφορίες για τις νόμιμα 
λειτουργούσες εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας ή και δευτερο-
βάθμιας φροντίδας υγείας. Ενώ, καθίσταται υποχρεωτική η 
σύσταση ιατρείων για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού 
χαρακτήρα και την παροχή πρώτων βοηθειών, ή ιατρείων 
ιαματικού τουρισμού, ως διακριτή δομή στις μονάδες ιαματι-
κής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού και τα κέντρα 
θαλασσοθεραπείας. 
«Με το καινοτόμο αυτό πλαίσιο που πλέον δημιουργούμε για 
όλα τα ώριμα θεματικά τουριστικά προϊόντα και τις ειδικές 
μορφές τουρισμού, προωθήσαμε αναγκαίες ρυθμίσεις που 
ενισχύουν σημαντικά τον ιατρικό τουρισμό, τον ιαματικό και 
θερμαλιστικό, και τον τουρισμό ευεξίας, ώστε να εμπλουτί-
σουμε την τουριστική μας προσφορά και τη διεθνή ανταγω-
νιστική μας θέση», δήλωσε η κα Κουντουρά και στη συνέχεια 
έκανε αναφορά στο σημαντικό έργο που έχει γίνει τα τελευταία 
χρόνια από το Υπουργείο ειδικά για την ανάπτυξη του ιαματι-
κού-θερμαλιστικού τουρισμού. 
Συνοπτικά, με το σύνολο των νομοθετικών πρωτοβουλιών 
των τελευταίων ετών έχει επιτευχθεί: 
• ο αποχαρακτηρισμός των ιαματικών υδάτων, που στο πα-
ρελθόν αντιμετωπίζονταν νομοθετικά ως απόβλητα-λύματα, 
και εμπόδιζε νέα έργα και επενδύσεις.
• ο προσδιορισμός των ευεργετικών ιδιοτήτων των ιαματικών 
πόρων έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν και στη 

συνέχεια να αδειοδοτηθούν οι εγκαταστάσεις ιαματικού τουρι-
σμού που έως τότε λειτουργούσαν με προσωρινού χαρακτήρα 
βεβαιώσεις.
• η ταχεία αναγνώριση 54 ιαματικών πηγών ανά την Ελλάδα, 
χάρη στην ενεργοποίηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματι-
κών Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού. Ενώ, άλλοι 
περίπου 70 ιαματικοί πόροι βρίσκονται σε διαδικασία ανα-
γνώρισης, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατά τους 
πρώτους μήνες του επόμενου έτους (2019).
• η θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών λειτουργίας των υπο-
δομών ιαματικού τουρισμού με στόχο την αναβάθμισή τους 
και την κατάταξή τους σε ανταγωνιστική θέση στην διεθνή 
αγορά.
• ο καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για 
την ανέγερση, τη μετατροπή και την επέκταση των μονάδων 
ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού – 
θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας
• η εισαγωγή Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, το οποίο για μεγα-
λύτερη διευκόλυνση επαγγελματιών και επιχειρήσεων χορη-
γείται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
• η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης εγκαταστάσε-
ων ιαματικού τουρισμού με απλούστερες και γρήγορες διαδι-
κασίες μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδό-
τησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου 
Τουρισμού.
• η ενίσχυση της επενδυτικής αξιοποίησης των ιαματικών 
πόρων, μέσα από υπάρχοντα αλλά και νέα χρηματοδοτικά 
προγράμματα για τους ΟΤΑ, όπως τη δράση του ΕΠΑνΕΚ για 
την αξιοποίηση των πηγών δικαιοδοσίας των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
• η σύσταση διεπιστημονικής ομάδας εργασίας από κοινού με 
τα συναρμόδια Υπουργεία, για τα κριτήρια και τις προδιαγρα-
φές διανομής του ιαματικού πόρου και για το συνολικό πλαίσιο 
μέσα από το οποίο θα γίνεται η εκμετάλλευση και αξιοποίηση 
των ιαματικών πηγών, διευκολύνοντας έτσι τις επενδύσεις. 
Αλλά και για την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για τα 
γεωθερμικά πεδία της χώρας ώστε πρωτεύουσα χρήση για 
τους φυσικούς πόρους που έχουν αναγνωριστεί ως ιαματικοί, 
να είναι η ιαματική.

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του ενδιαφέ-
ροντός του για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας 
και ειδικότερα των τομέων που έχουν αντίκτυπο στο επάγ-
γελμα και το μέγεθος εργασιών των Μηχανικών, και έχοντας 
υπόψη την ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού του ξενοδο-
χειακού δυναμικού της Χώρας, έθεσε υπό την Αιγίδα του την 
5η Διεθνή έκθεση Τουρισμού με τίτλο «Athens International 
Tourism Expo» που θα πραγματοποιήθηκε από 7 έως 9 Δε-
κεμβρίου 2018, στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Ο τουρισμός 
αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας και 
οι Έλληνες Μηχανικοί υπηρετούν με συνέπεια, επιστημοσύνη 

και σκληρή δουλειά την ανάπτυξή του, συστηματικά, εδώ και 
δεκαετίες. Ο σχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα κάθε τουριστικής μονάδας, ειδικά σήμερα που 
οι επιλογές είναι πολλές και οι εξελίξεις σε υλικά και εξοπλισμό 
είναι συνεχείς, ραγδαίες, καινοτόμες και δημιουργικές. Μπρο-
στά στις σύγχρονες προκλήσεις, είναι αδιαμφισβήτητη η αξία 
της επένδυσης στην αναβάθμιση των ξενοδοχειακών και άλ-
λων τουριστικών μονάδων, με έμφαση στα χαρακτηριστικά 
της χώρας μας αλλά και την αποδοτικότητα κάθε επένδυσης, 
προς όφελος του τελικού χρήστη. Το ΤΕΕ προχώρησε φέτος 
στη διερεύνηση των τάσεων του «ψηφιακού ξενοδοχείου» και 
προτείνει πρότυπες ιδέες εξοπλισμού δωματίων από Έλληνες 

Μηχανικούς, μέσα σε μία έκθεση του κλάδου του τουρισμού, 
ώστε να παρακινήσει το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερων 
παραγόντων της αγοράς και να προκαλέσει συζητήσεις για 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις καλύτερες δυνατές 
επενδύσεις στον κλάδο. Οι Έλληνες Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
ξέρουν και μπορούν να σχεδιάσουν τις κατάλληλες λύσεις, να 
εφαρμόσουν τις καλύτερες τεχνικές, να επιβλέψουν και να κα-
τασκευάσουν τις κατάλληλες τεχνικές επιλογές για κάθε ανάγκη 
της τουριστικής και ξενοδοχειακής αγοράς». Αναλυτικά στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.tee.gr

aTheNS iNTeRNaTioNal ToURiSM eXpo 2018 : ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

DiGihoTel: ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗΝ 5Η aTheNS iNTeRNaTioNal ToURiSM eXpo ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΔΩΜΑΤΙΩΝ
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Εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nZEBs) στη χώρα 
μας, με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σύμφωνα με το greenagenda. Το 
Σχέδιο στοχεύει στον καθορισμό των κτηρίων με σχεδόν μηδενι-
κή κατανάλωση ενέργειας και την περιγραφή των πολιτικών και 
δράσεων που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέρ-
γειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται με το άρθρο 9 του 
ν.4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων (Α’ 42).
Από το 2021 όλα τα νέα κτήρια πρέπει να είναι nZebs
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4122/2013, που ενσωμάτωσε 
την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου στο εθνικό δίκαιο, αναφέρεται ότι από 1.1.2021, 
όλα τα νέα κτήρια πρέπει να είναι κτήρια σχεδόν μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτήρια που στεγάζουν 
υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υπο-
χρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019.
Το Εθνικό Σχέδιο στοχεύει να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο 
για τη χάραξη της πολιτικής της ενεργειακής αναβάθμισης του 
κτηριακού αποθέματος και αξιοποιεί κατά το δυνατό:
• τη Σύσταση ΕΕ/2016/1318 (EE L 208 της 
02.08.2016) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.07.2016 σχετικά 
με κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση των κτηρίων με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και τις βέλτιστες πρα-
κτικές για να εξασφαλιστεί ότι έως το 2020 όλα τα νέα κτήρια θα 
είναι κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
• την 483 final/2/07.10.2013 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο 
των κρατών μελών στο θέμα των κτηρίων σχεδόν μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας
• Τη BUIDE13616/15.05.2013 μελέτη του Ecofys με θέμα 
«Guidance document for national plans for increasing the 
number of nearly zero energy buildings», (order of European 
Commission)
• Τη BESDE10788/14.02.2013 μελέτη του Ecofys με θέμα 
«Towards nearly zero energy buildings Definition of common 
principles under the EPBD - final report», (order of European 
Commission)
• Τη BUIDE14975/08.10.2014 μελέτη του Ecofys με θέμα 
«Overview of Member States information on NZEBs Working 
version of the progress report - final report», (order of European 
Commission)
• Τη BUINL13782/19.08.2014 μελέτη του Ecofys με θέμα 
«Role of Building Automation related to Renewable Energy in 
nZEB’s» (order of European Copper Institute)
• Το από Απριλίου 2015 τεχνικό δελτίο του BPIE με θέμα «NEARLY 
ZERO ENERGY BUILDINGS DEFINITIONS ACROSS EUROPE»

• Την από Απριλίου 2015 λεπτομερή μελέτη του Concerted 
Action με θέμα «Overview of national applications of the Nearly 
Zero-Energy Building (NZEB) definition»
• Τη JRC97408/2016 μελέτη του JRC με θέμα «Synthesis Report 
on the National Plans for Nearly Zero Energy Buildings (NZEBs)»
• To πρότυπο EN 15603 «Energy performance of buildings. 
Overall energy use and definition of energy ratings»
Το Σχέδιο χρησιμοποιεί στοιχεία του κτιριακού αποθέματος 
από τις απογραφές και τις εκθέσεις της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) καθώς επίσης και από στατιστικά στοιχεία που 
τηρούνται στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων 
Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Πάνω από 4 εκατ. τα κτήρια στην Ελλάδα
Το ελληνικό κτιριακό απόθεμα συντίθεται κυρίως από κτήρια 
κατοικιών και ένα αριθμό κτηρίων άλλων χρήσεων του τριτο-
γενούς τομέα, τα οποία απογράφονται κάθε δέκα χρόνια στο 
σύνολο της επικράτειας. Σύμφωνα με την Απογραφή Κτιρίων 
2011 (Μάιος 2015) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο αριθμός 
των κτηρίων της χώρας είναι 4.105.637. Από το σύνολο των 
κτηρίων τα 3.775.848 (ποσοστό 92,0%) είναι αποκλειστικής 
χρήσης ενώ τα 329.789 (ποσοστό 8,0%) μικτής χρήσης. Στον 
πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα κτήρια αποκλειστικής 
χρήσης σύμφωνα με τη χρήση τους.

Επτά μέτρα για την αύξηση των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατα-
νάλωσης ενέργειας περιλαμβάνει σχετική απόφαση του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, σύμφωνα 
με ρεπορτάζ του Κώστα Βουτσαδάκη στο ecopress. Με τη νέα 
απόφαση που υπέγραψε ο ΥΠΕΝ επιδιώκεται η επίτευξη του 
στόχου, από 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια να είναι κτίρια σχεδόν 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, (από 1.1.2019 για τα νέα 
κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα).
Σημειώνεται ότι για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως Κτίριο με 
Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), πρέπει:
α) να κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α, 
αν είναι νέο κτίριο,
β) να κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία 
Β+, αν είναι υφιστάμενο κτίριο.
Ο δείκτης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας είναι αυτός 
που προκύπτει από την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (Έγκριση Εθνικού Σχεδί-
ου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κα-
τανάλωση ενέργειας) τα κανονιστικά μέτρα που προβλέπονται 
είναι τα εξής:
Υποχρεωτική κάλυψη αναγκών σε ζεστό νερό χρή-
σης (ΖΝΧ)
Σύμφωνα με το ν.4122/2013 (άρθρο 6, παρ. 4), στα νέα κτίρια ή 
κτιριακές μονάδες, η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ΖΝΧ από 

ηλιοθερμικά συστήματα είναι υποχρεωτική. Το ελάχιστο ποσο-
στό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%.
Αύξηση συντελεστή δόμησης για κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης
Ο ν. 4067/2012 (Α’ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (άρ-
θρο 25) παρέχει κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης 
ενεργειακής κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται κίνητρο 
αύξησης του συντελεστή δόμησης κατά 5% σε κτίρια ενερ-
γειακής κατηγορίας Α+ και αύξηση του συντελεστή δόμησης 
κατά 10% στην περίπτωση όπου το κτίριο επιτυγχάνει ιδιαίτερα 
υψηλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης (πρωτογενής ενεργειακή 
κατανάλωση κάτω των 10kWh/τ.μ./έτος) και περιβαλλοντικής 
απόδοσης.
Συμψηφισμός δαπανών για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση κτιρίων
Με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4178/2013 «Αντιμετώ-
πιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 174) και του άρθρου 102 του ν.4495/2017 
«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 167), δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού των 
ποσών που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και 
υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με τα ποσά 
του ειδικού προστίμου που προβλέπονται και έως το ποσοστό 
50% του προβλεπόμενου ειδικού προστίμου. Ο συμψηφισμός 
διενεργείται εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του 
κτιρίου κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια 

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% 
της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.
Ενεργειακός Υπεύθυνος στα κτίρια του δημοσίου
Με την Δ6/Β/14826/17.06.2008 ΚΥΑ «Μέτρα για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (Β’ 1122), προβλέπεται 
ότι για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, ορίζεται τουλάχιστον ένας ενεργεια-
κός υπεύθυνος.
Αύξηση συντελεστών απόσβεσης σε κτίρια
Με το άρθρο 24 του ν.4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, προ-
βλέπεται αύξηση στους συντελεστές απόσβεσης των στοιχείων 
του ενεργητικού των επιχειρήσεων των συναφών με την ενερ-
γειακή απόδοση δαπανών σε κτίρια.
Υποχρέωση ενεργειακής διαχείρισης δημοσίων κτι-
ρίων από φορείς του δημοσίου
Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων σε 
ΚΣΜΚΕ
Στοχευμένα προγράμματα σε μονοκατοικίες, κτίρια του στενού 
δημόσιου τομέα (ιδιόκτητα και μακροχρόνιας χρήσης) και κτίρια 
τριτογενούς τομέα, και μεταξύ άλλων σε επίπεδο οικοδομικού 
τετραγώνου ή περιοχής, καθώς και σε ενεργειακές κοινότητες, 
με την αξιοποίηση των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών 
(Ε.Ε.Υ. – E.S.CO.s).

ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
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Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Οικονομίας, σχεδίασαν ειδική δράση ΕΣΠΑ προ-
ϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ (και όχι 15 εκατ. ευρώ που ήταν 
τα αρχικά σχέδια) για τη στήριξη της δημιουργίας Ενεργειακών 
Κοινοτήτων. Η πρόσκληση, που θα δημοσιευτεί το προσεχές 
δίμηνο, θα αφορά ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων κατά 50%-
60%, με μέγιστο όριο 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου 
του υπουργείου την ανακοίνωση αυτή έκανε από τη Λάρισα ο 
ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης και τονίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον που κα-
ταγράφεται προέβλεψε «Big bang» στον κλάδο της ενέργειας, με 
τη δημιουργία δεκάδων Ενεργειακών Κοινοτήτων ανά τη χώρα 
για το 2019.
Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε, η Νομαρχιακή 
Επιτροπή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρι-
σας, ο υπουργός παρουσίασε τον νεοπαγή θεσμό και εξήγγειλε 
δύο νέες πρωτοβουλίες στήριξής του.
«Πρόκειται για τον τρίτο πυλώνα στην αγορά ενέργειας», ανέ-
φερε ο κ. Σταθάκης, «όπου οι ίδιοι οι καταναλωτές θα μπορούν 
να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν, μέσα από ένα 
απλό συνεταιριστικό σχήμα». Απαρίθμησε, δε, τρία βασικά 
πλεονεκτήματα του νέου θεσμού: ενισχύει την αποκέντρωση 
της παραγωγής, καθώς αφορά εγκαταστάσεις μικρής ισχύος, 
υποστηρίζει την τοπικότητα και εμπλουτίζει τις δημοκρατικές 
διαδικασίες, καθώς ανεξάρτητα από τα ποσοστά συμμετοχής 
στην Κοινότητα, το κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
Ο υπουργός υπενθύμισε ότι ο κλάδος της ενέργειας εισέρχεται σε 
μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού, οδηγός για τον οποίο φι-
λοδοξεί να γίνει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η 
ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εξοικονόμη-
ση ενέργειας και η διάδοση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές, 
είναι κάποιοι από τους βασικούς άξονες του Σχεδίου και σε όλα 

αυτά τα πεδία μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι Ενεργειακές 
Κοινότητες. Πρόκειται, λοιπόν, για «ένα πολύτιμο εργαλείο που 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ενεργειακού σχεδιασμού», 
υποστήριξε ο κ. Σταθάκης, προσθέτοντας ότι «παράλληλα 
δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες να συμμετέχουν αγροτικοί 
φορείς, με πολύ μεγάλα οφέλη για την αγροτική παραγωγή».
Η Θεσσαλία πρωτοπορεί με την ίδρυση των πρώτων αγροτι-
κών Ενεργειακών Κοινοτήτων, με την συμμετοχή του Γενικού 
Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων και των Τοπικών Οργανι-
σμών Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και με την εμπλοκή του 
δήμου σε νέα εγχειρήματα.
Καθώς, δε, το ενδιαφέρον που καταγράφεται για τη δημι-
ουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι μεγάλο, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομίας, σχεδίασαν ειδική δράση ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 25 
εκατ. ευρώ (και όχι 15 εκατ. ευρώ που ήταν τα αρχικά σχέδια) 
για τη στήριξη της δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων. Η 
πρόσκληση, που θα δημοσιευτεί το προσεχές δίμηνο, θα αφορά 
ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων κατά 50%-60%, με μέγιστο 
όριο 1 εκατ. ευρώ.
Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι οι τιμές που θα λαμβάνουν 
οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινό-
τητες με ισχύ έως 1MW, θα είναι προσαυξημένη έως 5% σε σχέ-
ση με τη μέση τιμή που προκύπτει από τις ανταγωνιστικές διαδι-
κασίες. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες 
είναι ένας θεσμός «με σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό 
όφελος, που διευκολύνει ώστε η κοινωνία να είναι παρούσα 
στον μεγάλο μετασχηματισμό της ενέργειας».
Ευρεία σύσκεψη
Ευρεία σύσκεψη με τους δημάρχους Αγιάς, Ελασσόνας, Κιλελέρ, 
Λαρισαίων, Τεμπών, Τυρνάβου και Φαρσάλων και συνάντηση 

με εκπροσώπους του Τεχνικού και του Εμπορικού Επιμελητηρί-
ου της Λάρισας, είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ο θεσμός των Ενερ-
γειακών Κοινοτήτων και οι μεγάλες προοπτικές που διανοίγο-
νται για την τοπική κοινωνία, καθώς και θέματα χωροταξικής 
και πολεοδομικής πολιτικής που αφορούν στην περιφέρεια.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός ενημέρωσε για τις τομές στις 
οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση, όπως είναι η ολοκλήρω-
ση του Κτηματολογίου και η επιτάχυνση της διαδικασίας ανάρ-
τησης και κύρωσης των δασικών χαρτών,  ενώ υπογράμμισε 
ότι το νέο μεγάλο χωροταξικό εγχείρημα είναι η εκπόνηση των 
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων από τους δήμους.
Πολεοδομικά θέματα 
Από την πλευρά τους, οι δήμαρχοι περιφερειακής ενότητας 
Λάρισας και οι εκπρόσωποι του Τεχνικού και του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου της πόλης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια στον τομέα της χωροταξίας και της πολεοδομίας και την 
ενεργοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων που συμβάλλουν στη 
διαφάνεια, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυν-
ση των πολιτών (όπως, e-άδειες, e-πολεοδομία). Παράλληλα, 
ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα 
πολεοδομικά γραφεία οι δήμοι, ιδιαίτερα οι μικροί, λόγω της 
υποστελέχωσης προσωπικού και της έλλειψης εξοπλισμού.
Ο υπουργός υπογράμμισε ότι γίνονται προσπάθειες για να αντι-
μετωπιστούν δυσλειτουργίες και αδυναμίες ετών και διαβεβαί-
ωσε ότι «οι βαθιές τομές που χρειάζεται ο τόπος προχωράνε με 
γρήγορους ρυθμούς, δημιουργώντας ένα τελείως διαφορετικό 
πλαίσιο από αυτό που υπήρχε στο παρελθόν».

Ένα ιστορικής σημασίας έργο για την ποιότητα ζωής στον Κο-
ρυδαλλό ξεκίνησε. Πρόκειται για το νέο, σύγχρονο πάρκο πρα-
σίνου και αναψυχής, συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων, που 
δημιουργείται στο κέντρο της πόλης επί της Γρ. Λαμπράκη, στην 
έκταση των πρώην γυναικείων φυλακών.
Οι εργασίες κατασκευής άρχισαν με περίφραξη του χώρου και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν σε χρόνο ρεκόρ, σε 9 μήνες, στα 
τέλη Ιουλίου 2019.
Το εμβληματικό αυτό πάρκο έχει ως σημείο αναφοράς μια 
πρωτότυπη υδάτινη κατασκευή, πάνω και γύρω από την οποία 
αναπτύσσονται όλες οι επιμέρους παρεμβάσεις για περίπατο, 
παιχνίδι και αναψυχή. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην λει-
τουργικότητα του πάρκου και στην εύκολη πρόσβαση σε όλα 
τα σημεία του, με διαδρόμους περιπάτου, καθώς και στο πρά-
σινο με την φύτευση πολύ μεγάλου αριθμού δέντρων, φυτών 
και θάμνων για την βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής. Το 

πάρκο θα θυμίζει «μικρό παράδεισο» για τα παιδιά όλων των 
ηλικιών, αλλά και για παιδιά ΑΜΕΑ, αφού δημιουργούνται δύο 
μεγάλες παιδικές  χαρές με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Στην 
ανατολική πλευρά θα δημιουργηθεί ένα καλαίσθητο αίθριο με 
καθιστικά, ενώ στην δυτική θα υπάρχει ένας περιφραγμένος 
χώρος για εκτόνωση σκύλων. Τέλος, σημαντική προτεραιότη-
τα δίνεται στα θέματα ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας, 
αφού θα εγκατασταθούν φωτιστικά νέας τεχνολογίας led.
Σταύρος Κασιμάτης: «Το νέο πάρκο έργο- ορόσημο στον αγώνα 
για απομάκρυνση των φυλακών»
Τη χαρά και την ικανοποίηση του για την έναρξη κατασκευής 
του πάρκου, εξέφρασε ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης, ο οποί-
ος, μεταξύ άλλων, δήλωσε:
«Στη θέση που μόλις πριν 14 μήνες υπήρχαν οι δύο πτέρυγες 
των φυλακών, δημιουργούμε ένα μοναδικό πάρκο που αλλάζει 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ένα πάρκο – κόσμημα για 

την πόλη, για την ανάπτυξη και το μέλλον της. Ταυτόχρονα, εί-
μαι περήφανος, γιατί καταφέραμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα, 
ώστε να κάνουμε πράξη το όνειρο γενεών Κορυδαλλιωτών 
που αγωνίστηκαν για την απομάκρυνση των φυλακών. Πε-
ρήφανος, γιατί αποδείξαμε ότι οι δίκαιοι αγώνες, όταν επιμένεις, 
έχουν αποτέλεσμα και μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Το 
νέο πάρκο είναι έργο – ορόσημο στον αγώνα για την πλήρη και 
οριστική απομάκρυνση των φυλακών, αγώνας που συνεχίζεται 
μέχρι την οριστική του δικαίωση».
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι διαδικασίες εξελίχθηκαν σε 
«υψηλές ταχύτητες», μόλις 14 μήνες από την ολοκλήρωση της 
κατεδάφισης με το γκρέμισμα της εξωτερικής μάντρας. Το νέο 
πάρκο κατασκευάζεται από τον Δήμο Κορυδαλλού με την χρη-
ματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και έχει  προϋπολογισμό 
4.590.000 €. 

ΥΠΕΝ: ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 60% ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
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Εντός του Ιανουαρίου του 2019, θα προκηρυχθεί ο τρίτος 
κύκλος υπαγωγής στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξο-
πλισμού του αναπτυξιακού νόμου, όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση της γενικής γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «η υποβολή αιτήσε-
ων υπαγωγής στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξοπλισμού 
του ν.4399/2016 στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 35979/29.3.2018 
2ης προκήρυξής του, λήγει στις 15-12-2018, όπως προβλέ-
πεται από την εν λόγω προκήρυξη». Υπενθυμίζεται ότι σκοπός 
του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων 
περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικα-
σίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται με 
φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού 
και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μο-

νάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.
 Επιλέξιμες Δαπάνες
Τα υπαγόμενα στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού» επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις ακόλουθες 
δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων:
α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων,
β) αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων 
των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, 
που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σω-
ρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
ββ) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτι-
κού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,
γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της 
αγοράς,
δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο πα-

ρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις 
επιλέξιμες δαπάνες, και
εε) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,
γ) μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μη-
χανημάτων με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην 
κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης,
δ) αγορά μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με τους περιορι-
σμούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 και της περίπτω-
σης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8.
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύο-
νται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και τα ποσο-
στά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα ποσοστά 
του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2019, ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε 
την Παρασκευή η συνταγματικότητα και νομιμότητα της επέν-
δυσης στο Ελληνικό Αττικής και ειδικότερα για τα έργα ύψους 
6 δισ. που πρόκειται να κατασκευαστούν, στο μητροπολιτικό 
πάρκο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σημειώνεται ότι, τον περασμένο Φεβρουάριο η Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας άναψε «το πράσινο φως» για να 
προχωρήσει η επένδυση στο Ελληνικό. Συγκεκριμένα, η Ολο-
μέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποφάνθηκε 
ότι είναι συνταγματικό και νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Δια-
τάγματος για την «έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανά-
πτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου 
Κοσμά περιφέρειας Αττικής» (έκτασης 6.000 στρεμμάτων) και 
έκανε μόνο νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις. 
Στη συνέχεια, πλέον των 550 κάτοικων της περιοχής του 
Ελληνικού όπως και νομικά πρόσωπα (Πανελλήνιο Δίκτυο 
Οικολογικών Οργανώσεων, Οικολογική Συνεργασία, Πανελ-
λήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, Παγκόσμιο 
Ταμείο για τη Φύση- WWF Ελλάς, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσ-
σαλονίκης) κ.λπ. προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

ζητώντας να ακυρωθεί το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα.
Παρέμβαση υπέρ του Προεδρικού Διατάγματος έκαναν το 
ΤΑΙΠΕΔ, οι εταιρείες Ελληνικό Α.Ε., Helliniko global, κ.λπ.
 Στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου 
(πρόεδρος η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητής ο 
σύμβουλος Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης) συζητήθηκαν 
οι εν λόγω αιτήσεις ακύρωσης. 
Οι δικηγόροι των προσφευγόντων στράφηκαν κατά της 
πρόβλεψης «για την κατασκευή 6 ουρανοξυστών των 200 
μέτρων ύψους ο καθένας (ο ένας θα έχει και καζίνο 15.000 
τ.μ.) και κατά της κατασκευής και άλλων ύψους 60 μέτρων». 
Υποστήριξαν ότι «οι ουρανοξύστες πρέπει να εναρμονίζονται 
με το αττικό τοπίο.
Επίσης, ανέφεραν ότι στην επίμαχη περιοχή των 6.000 
στρεμμάτων δημιουργείται μια ολόκληρη πόλης των 44.000 
κατοίκων, η οποία θα έχει διπλάσιο συντελεστή δόμησης, δη-
λαδή συντελεστή «μαμούθ», αφού ο γενικά επικρατέστερος 
συντελεστής δόμησης είναι 0,80 στην επίμαχη περιοχή του 
Ελληνικού προβλέπεται από 0,86 έως 1,80. 
Σε άλλο σημείο οι δικηγόροι των προσφευγόντων ανέφεραν 

ότι το Π.Δ., παραβιάζει την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης 
(άρθρο 24 Συντάγματος), καθώς «έχουν ξεπεραστεί τα ανεκτά 
όρια της φέρουσας ικανότητας του Λεκανοπεδίου της Αττικής 
και της ισορροπίας μεταξύ δομημένων και αδόμητων κοινό-
χρηστων εκτάσεων». Επίσης, σύμφωνα με τους συνηγόρους, 
παραβιάζει σωρεία συνταγματικών διατάξεων, όπως επίσης 
την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. 
Οι δικηγόροι των παρεμβαινόντων υποστήριξαν ότι δεν 
υπάρχει πολεοδομική επιβάρυνση και ότι από τα 6.000 στρέμ-
ματα τα 3.500 είναι ελεύθεροι χώροι. Επίσης, για τις μικρές δα-
σικές εκτάσεις που υπάρχουν επισήμαναν ότι τα δένδρα είναι 
τεχνικά φυτεμένα, διάσπαρτα και είναι καλλωπιστικά.
Τέλος, οι δικηγόροι του Δημοσίου (ΝΣΚ) ανέφεραν ότι για το 
επίμαχο έργο πρέπει να εξετασθεί και η οικονομική διάστασή 
του και μάλιστα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, τη στιγμή 
κατά την οποία δημιουργεί 19.000 θέσεις εργασίας και επέφε-
ρε έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις 
της.

Να φέρει στην επιφάνεια την καλά κρυμμένη ιστορία των 
υλικών από τα οποία κατασκευάστηκαν τα μνημεία της Θεσ-
σαλονίκης, θα επιχειρήσει μέσω μιας διαφορετικής διαδρομής 
ο αναπληρωτής καθηγητής Γεωλογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Βασίλης Μέλφος, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ_ΜΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό ο διοργανωτής της πρωτοβουλίας, το 
Τhessaloniki Walking Tours, απευθύνει κάλεσμα σε κάθε ενδι-
αφερόμενο για συμμετοχή στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση, 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018.
«Πίσω από τα σημαντικά μνημεία και τα έργα τέχνης υπάρχει 

και μια καλά κρυμμένη ιστορία, εκείνη των υλικών από τα 
οποία κατασκευάστηκαν. Το λευκό μάρμαρο, το υλικό που 
εντυπωσίασε και ενθουσίασε όσο κανένα άλλο τον άνθρωπο, 
ο πράσινος θεσσαλικός λίθος που εντοπίζεται στα πιο σημα-
ντικά βυζαντινά μνημεία όσο και στα σπουδαία έργα της με-
σαιωνικής δύσης αλλά και ο τοπικός πρασινοσχιστόλιθος, του 
οποίου η εξόρυξη γίνονταν στα λατομεία της Θεσσαλονίκης, 
κάνουν έντονη την παρουσία τους και στα μνημεία της δικής 
μας πόλης», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.
Τα παλιά λατομεία της Θεσσαλονίκης, τα εμβληματικά της το-
πόσημα, λεπτομέρειες σε βυζαντινούς ναούς και θρυλικά έργα 

τέχνης, αποτελούν σταθμούς σε μια διαδρομή που εντοπίζει 
τα ίχνη που συνδέουν τον αρχαίο κόσμο με τον δικό μας, εξη-
γώντας τη γοητεία που ασκούν πάνω μας.
Σημείο συνάντησης ορίστηκε το άγαλμα Γεωργίου Βιζυηνού 
(Αγίου Δημητρίου & Γεωργίου Βιζυηνού, δίπλα στο Κοιμητή-
ριο της Ευαγγελίστριας). Η συγκέντρωση των ενδιαφερομέ-
νων ορίστηκε για τις 11 το πρωί, ενώ η τιμή συμμετοχής είναι 
στα 10 ευρώ.

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΤΟ “ΦΩΣ” Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
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H ανάδειξη του οφέλους που μπορεί να προσδώσει στην ελ-
ληνική οικονομία, η επιτάχυνση της εφαρμογής των δράσεων 
ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας στα 
κτίρια, όπως προβλέπονται στο σχετικό εθνικό και ευρωπαϊκό 
δίκαιο, ήταν το αντικείμενο της μελέτης του ΙΟΒΕ με τίτλο «Η 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων ως 
μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η μελέτη παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε πρό-
σφατα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διογκωμένης Πολυστερίνης 
(ΠΑΣΥΔΙΠ) με την υποστήριξη φορέων της αγοράς, οι οποίοι 
συμμετείχαν στη χρηματοδότηση της μελέτης: Σύνδεσμος 
Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), Πανελλήνιος Σύν-
δεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ), Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων 
Θέρμανσης και Ενέργειας (ΕΝΕΕΠΙΘΕ), Ένωση Βιομηχανιών 
Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ), Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού 
Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση της ενεργεια-
κής αποδοτικότητας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ευρωπα-
ϊκής πολιτικής για την ενέργεια, καθώς μπορεί να υποστηρίξει 
όλους τους επιμέρους στόχους της και ειδικότερα, της εξα-
σφάλισης της προμήθειας ενέργειας, της ασφάλειας εφοδια-
σμού σε όλους τους καταναλωτές (επιχειρήσεις, βιομηχανία, 
νοικοκυριά), τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος για τη δραστηριοποίηση των εταιρειών παρο-
χής ενέργειας με προσιτές τιμές αγοράς, τον περιορισμό των 
εκπομπών CO2 και τη δημιουργία των απαραίτητων δομών 
για την προστασία και τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής.
Από την μελέτη του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι τα οφέλη από τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ενεργειακών 
συστημάτων κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες: Ενίσχυση 

της ασφάλειας του ενεργειακού συστήματος, οικονομική 
ανάπτυξη και πρόοδος, κοινωνική ανάπτυξη, περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας.
Ειδικότερα ως το έτος 2050 είναι απαραίτητη η βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας για την επίτευξη του περιορι-
σμού των αερίων του θερμοκηπίου κατά περίπου 80-95% (σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990), ενώ ο ενεργειακός χάρτης για 
το 2050, στρέφεται προς την αναμόρφωση των ενεργειακών 
συστημάτων, έχοντας ως βάση τις στρατηγικές για το 2020 και 
το 2030. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων 
αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη, τόσο σε επίπεδο 
νοικοκυριών όσο και στην προστασία του κλίματος. 
Επιπλέον υπολογίζοντας τον οικονομικό αντίκτυπο των δρα-
στηριοτήτων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (στη βάση 
ενός υποδείγματος εισροών-εκροών) προκύπτει ότι οι επεν-
δύσεις στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων έχουν ισχυρά 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. 
Κάθε 1 εκατ. ευρώ επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων αυξάνει συνολικά, σε καθαρούς όρους, το ΑΕΠ της 
Ελλάδας κατά 1,4 εκατ. ευρώ, την απασχόληση κατά 37 θέσεις 
εργασίας και τα έσοδα του Δημοσίου κατά 0,5 εκατ. ευρώ (το 
2018). 
Η υλοποίηση επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση 
κατοικιών,- σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του 
Υπουργείου Ενέργειας, όπως αυτός αποτυπώνεται σε σχετική 
έκθεση, - εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε τόνωση του 
ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά έως και 0,7 
ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και σε τόνωση της απασχόλησης 
κατά έως και 40.000 θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η υλοποίηση 
των προβλεπόμενων στον στρατηγικό σχεδιασμό επενδύσε-
ων για την αναβάθμιση κτιρίων του τριτογενούς τομέα μπορεί 
να επιφέρει επιπρόσθετη ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης 
κατά έως και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες και της απασχόλησης 

κατά έως και 24.700 θέσεις εργασίας. 
«Τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης καθιστούν φα-
νερό ότι η θεσμική στήριξη των δραστηριοτήτων ενεργειακής 
αναβάθμισης κτιρίων, πέραν του μεγάλου περιβαλλοντικού 
οφέλους που μπορεί να αποφέρει, μπορεί παράλληλα να απο-
δώσει ιδιαίτερα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, σε μία περί-
οδο μάλιστα που η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας 
και της απασχόλησης αποτελεί κεντρικό κοινωνικό αίτημα» 
τόνισε ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διογκω-
μένης Πολυστερίνης κ. Παντελής Πατενιώτης αναφερόμενος 
στα συμπεράσματα της μελέτης. 
Τα συμπεράσματα της μελέτης παρουσίασε ο κ. Ηλίας Ντεμιάν, 
Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ και τοποθέτηση/σχολιασμό για 
τις τάσεις και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας ο κ. Νι-
κόλαος Βέττας, Γενικός Δ/ντής ΙΟΒΕ, Καθηγητής Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαιρετισμό μεταξύ άλλων απηύθυναν 
οι κ.κ. Βασίλης Γούναρης Πρόεδρος Συνδέσμου Χημικών 
Βιομηχανιών, Γιάννης Μανιάτης, Βουλευτής Αργολίδας, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιά, Γεώργιος 
Νούνεσης, Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙ-
ΤΟΣ, Μανώλης Δεληγιαννάκης, Επ. Πρόεδρος HellasCert, 
Γενικός Διευθυντής DQS Hellas, Στράτος Παραδιάς, Προέδρος 
ΠΟΜΙΔΑ, UIPI.
Ακολούθησε συζήτηση, το συντονισμό της οποίας είχε ο Δη-
μοσιογράφος Μπάμπης Παπαδημητρίου, και συμμετείχαν η 
κυρία Άννα Δάντη, Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, 
και οι κ.κ. Μιλτιάδης Κατσαρός, Επίκ. Καθηγητής Σχολή Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Παντελής Πατενιώτης, Γενικός 
Δ/ντής ΠΑΣΥΔΙΠ, Στέφανος Παλαντζάς, Πρόεδρος ΕΙΠΑΚ, 
Απόστολος Ευθυμιάδης, Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ & 
UIPI, ΤΕΕ. 

Γραφείο στις Βρυξέλλες ετοιμάζει να λειτουργήσει η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας το επόμενο διάστημα, με στόχο να απο-
τελέσει έναν κόμβο επικοινωνίας όλων των Θεσσαλών, των 
δημάρχων, αλλά και των επιχειρηματιών πάνω σε ζητήματα 
που αφορούν τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε και τη 
διασύνδεση με την Θεσσαλία. 
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ-
στας Αγοραστός, σημείωσε ότι το γραφείο αυτό «θα βοηθήσει 
στην διασύνδεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τις Βρυξέλλες, 

καθώς τουλάχιστον 14 ευρωπαϊκά πρόγραμμα τρέχουν για τη 
Θεσσαλία, αλλά και διότι ανοίγει το νέο χρηματοδοτικό εργα-
λείο InvestEU». 
Μεταξύ άλλων ο κ. Αγοραστός υποστήριξε ότι το γραφείο θα 
παρέχει και έναν χώρο συναντήσεων των αντιπροσωπειών 
από την Θεσσαλία για θέματα που αφορούν τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα, αλλά και συνολική πληροφόρηση για ζητήμα-
τα που αφορούν τις συνέργειες της Ε.Ε με την Θεσσαλία. 
«Εμείς, ήδη, συνεργαζόμαστε με ανθρώπους στις Βρυξέλλες, 

όπως είναι οι άνθρωποι των ευρωβουλευτών, της επιτροπής 
Περιφερειών, αλλά και της ελληνικής αντιπροσωπείας στις 
Βρυξέλλες. Πιστεύω, όμως, ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη 
λειτουργία και ενός γραφείου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 
Βρυξέλλες, το οποίο θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο τη Θεσ-
σαλία. Θα επιδιώξουμε το γραφείο αυτό να δώσει ουσιαστικές 
υπηρεσίες σε όσους τις χρειάζονται. Εμείς σεβόμαστε κάθε 
ευρώ που δίνουμε, διότι θα πρέπει να υπάρξει ανταποδοτικό-
τητα» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΙΟΒΕ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Για τον αναβαθμισμένο ρόλο του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων, στα πλαίσια χρηματοδοτικών εργα-
λείων για επενδύσεις στους ΟΤΑ, μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
πρόεδρος του ΤΠΔ Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, που πα-
ρακολούθησε και τις τρεις ημέρες του ετήσιου, τακτικού 
συνεδρίου της ΚΕΔΕ.
Ο κ. Βαρλαμίτης αναφέρεται στη μεγάλη επιτυχία του 
Φιλόδημου (ύψους δυο δισ. ευρώ) που έρχεται να καλύ-
ψει σοβαρά κενά σε υποδομές, κυρίως στην περιφέρεια. 
Αναφέρεται στο νέο πρόγραμμα που στήνεται στο πρό-
τυπο του Φιλόδημου και αφορά την ενεργειακή αναβάθ-
μιση κτιρίων του στενότερου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται σε συνεργασία με το 
υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ενέργειας, 
έχει ως στόχο να μειώσει το λειτουργικό κόστος και τις 
εκπομπές ρύπων -υποχρέωση που προκύπτει από τους 
στόχους 2020-2030. Ακόμη, αναφέρεται στα δυο ενερ-
γειακά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην 
Αυτοδιοίκηση και αναμένεται να μειώσουν κατά το ήμι-
συ το ένα δισ. ευρώ που δίνει ετησίως η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση σε όλη τη χώρα για ενέργεια.
Ακολουθεί η συνέντευξη του προέδρου του ΤΠΔ στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη Μαρία Δεληθανάση
ΕΡ: Γιατί σχεδιάστηκε ο Φιλόδημος; Ποια είναι τα απο-
τελέσματα; Μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για αντί-
στοιχα προγράμματα στο μέλλον;
ΑΠ: Η λογική του προγράμματος Φιλόδημος ήταν να 
βρούμε ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και λύσεις, 
για να μπορέσουμε να καλύψουμε οξυμένες επενδυτικές 
ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κυρίως στον τομέα 
των υποδομών, όπου δεν είχαν γίνει επενδύσεις για πολ-
λά χρόνια. Παράλληλα, μέσα από τον Φιλόδημο προ-
σπαθήσαμε να καλύψουμε τα χρηματοδοτικά κενά, που 
υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις και οδηγούσαν τους 
δημόσιους φορείς σε πιστωτική ασφυξία, με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις.
Ο Φιλόδημος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και αφορά συγκεκριμένες δράσεις 
-καταρχήν ύδρευση-αποχέτευση και κατά δεύτερον 
αγροτική οδοποιία, αντιπλημμυρικά και κτηριακή υπο-
δομή. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο μιλάμε για την ανέγερ-
ση κτιρίων δημοτικών αρχών, εκεί που δεν υπάρχουν, 
προκειμένου να συγκεντρωθούν οι υπηρεσίες και να 
μειωθούν τα λειτουργικά κόστη, δημιουργία σχολικών 
κτιρίων, νηπιαγωγείων, αθλητικών κέντρων. Επίσης, 

από τον Φιλόδημο θα χρηματοδοτηθούν μελέτες ειδι-
κών χωρικών σχεδίων, ώστε να γίνουν χωροθετήσεις 
και στη συνέχεια επενδύσεις από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. Το πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους δυο δισ. 
ευρώ και η αποπληρωμή γίνεται μέσα από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων. Προϋπόθεση, όμως, είναι οι 
δήμοι να έχουν ολοκληρώσει τα έργα τους για να γίνεται 
η αποπληρωμή μέσω του ΠΔΕ και τα έργα να λειτουρ-
γούν.
Με αυτόν το τρόπο αυξήσαμε τους διαθέσιμους πόρους 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δράσεις είναι στοχευμένες 
σε έργα που είναι αναγκαία σε κάθε τοπική κοινωνία. Εί-
ναι στοχευμένα σε μεγαλύτερο βαθμό στην περιφέρεια, 
όπου υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες ανισότητες και πολύ 
λιγότερες επενδύσεις σε σχέση με το λεκανοπέδιο Αττικής 
και την Θεσσαλονίκη. Γιατί το κάναμε αυτό;
Διότι, εάν θέλουμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ, πρέπει να δι-
ασφαλίσουμε ως χώρα ότι θα μπορούμε να αξιοποιούμε 
τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους όλης της χώρας. Με 
την έννοια αυτή, είναι βασική προϋπόθεση να δημιουρ-
γήσουμε αναγκαίες υποδομές και στην περιφέρεια.
Η δεύτερη σημαντική ωφέλεια -πέρα από την εμφανή 
που είναι οι υπηρεσίες και η ποιότητα που θα απολαμβά-
νουν οι φορείς μέσα από τις επενδύσεις- είναι η πολλα-
πλασιαστική επίδραση των επενδύσεων στα τοπικά ΑΕΠ. 
Γιατί είναι έργα που κατά κύριο λόγο υλοποιούνται από 
προμηθευτές των τοπικών αγορών, με εργαζόμενους 
των τοπικών κοινωνιών. ‘Αρα όλα αυτά τα χρήματα τε-
λικά καταλήγουν στην περιφέρεια.
ΕΡ: Και τώρα σε ποια φάση βρισκόμαστε;
ΑΠ: Ήδη έχουν προχωρήσει αρκετές προκηρύξεις. Ήδη 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και έχουν εγκριθεί από 
εμάς έργα άνω των 400 εκατ. ευρώ στους τομείς ύδρευ-
σης, αποχέτευσης και αγροτικής οδοποιίας και ήδη κά-
ποια έργα βρίσκονται σε φάση έναρξης δημοπράτησης.
Αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε σε συνεργασία με 
το υπουργείο Οικονομίας και το υπουργείο Ενέργειας, 
αυτή τη φορά, είναι ένα αντίστοιχο πρόγραμμα ενεργει-
ακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων, αφ’ ενός για να 
μειώσουμε το λειτουργικό κόστος στο Δημόσιο και αφ’ 
ετέρου να περιορίσουμε τις εκπομπές ρύπων, ώστε να 
καλύψουμε τους στόχους που έχουμε ως χώρα για το 
2020 και το 2030.
ΕΡ: Είχατε όμως ήδη και άλλα προγράμματα για την απο-
τελεσματική διαχείριση ενέργειας...
ΑΠ: Ναι. Βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα οδοφωτι-

σμού σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και το πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, ώστε οι δήμοι να 
κάνουν ενεργειακό συμψηφισμό. Μέχρι στιγμής έχουν 
ολοκληρωθεί τρία έργα, πέντε ακόμη βρίσκονται σε εξέ-
λιξη και ακόμη 25 που είναι στην φάση διαγωνιστικής 
διαδικασίας ή έναρξης διαγωνιστικής διαδικασίας.
Τα έργα αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι το ενεργεια-
κό κόστος της Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέρχεται στο ένα 
δισ. ευρώ. Εμείς πιστεύουμε ότι με τις κατάλληλες επεν-
δύσεις, με την βελτιστοποίηση του τρόπου διαχείρισης, 
σε συνδυασμό και με την δυνατότητα παραγωγής ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές, αυτό το κόστος μπορεί 
να μειωθεί κατά το ήμισυ, εάν συνδυαστούν τα τρία 
προγράμματα -δηλαδή της ενεργειακής αναβάθμισης 
δημόσιων κτηρίων, του οδοφωτισμού και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
ΕΡ: Σχεδιάζετε πρόγραμμα και για την διαχείριση υδά-
των;
ΑΠ: Επειδή μιλάμε για ενεργειακή διαχείριση, το πρό-
γραμμα διαρροών για την ύδρευση έχει επίπτωση και 
στην χρήση ενέργειας. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή πα-
νελλαδικά οι διαρροές υδάτων είναι στο 50% - 60%. 
Αυτό σημαίνει ότι εκτός από το νερό που χάνεται, χρη-
σιμοποιούμε ακόμη περισσότερο τις αντλίες και άρα η 
ενέργεια μας κοστίζει περισσότερο. Το δε κόστος νερού 
είναι κυρίως ενεργειακό κόστος και σχετίζεται με το κό-
στος άντλησης. ‘Αρα, όταν αντλούμε κατά 60% περισ-
σότερο νερό λόγω των διαρροών, αυτό συνεπάγεται 
μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος. Εκεί χρησιμοποιούμε τη 
σύγχρονη μεθοδολογία, ώστε να είμαστε αποτελεσματι-
κοί. Γι αυτό και η ύδρευση είναι μέσα στον Φιλόδημο.
ΕΡ: Εν τέλει το ΤΠ&Δ μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυ-
ξιακή τράπεζα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση;
ΑΠ: Για το ζήτημα της αναπτυξιακής τράπεζας δεν είμαι 
αρμόδιος να μιλήσω, γιατί αφορά ένα πρότζεκτ που δι-
αχειρίζεται το υπουργείο Οικονομίας. Αυτό που υπάρχει 
σε εξέλιξη είναι η μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) σε αναπτυξιακή 
τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το ΤΠ&Δ θα είναι 
ο βασικός χρηματοδότης των δημοσίων επενδύσεων 
- άρα και των ΟΤΑ- για υποδομές. Αυτό που εμείς διεκ-
δικούμε -και αποτελεί γενική βούληση- είναι ο αναβαθ-
μισμένος ρόλος του ΤΠ&Δ στα πλαίσια των χρηματοδο-
τικών εργαλείων που θα χρησιμοποιεί η Πολιτεία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ- Κ. ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ: ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΗΜΙΣΥ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αλεξαν-
δρούπολης ως διαμετακομιστικό κέντρο και ενεργειακός 
κόμβος, οι αναπτυξιακές δυνατότητές της, ειδικότερα του 
λιμένα αλλά και της ευρύτερης περιοχής και ο κυβερνητι-
κός σχεδιασμός προκειμένου να μετασχηματιστεί η πόλη σε 
μία πύλη με υπηρεσίες και υποδομές προστιθέμενης αξίας, 
παρουσιάστηκαν σήμερα στη διάρκεια του αναπτυξιακού 
συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του 
Έβρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Στη σημαντικότητα, που έχει η περιοχή της Αλεξανδρούπο-
λης, στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της κυβέρνησης, για 
την ανάπτυξή της, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό που απέ-
στειλε, η υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης), 
Κατερίνα Νοτοπούλου. Ένας σχεδιασμός που εντείνεται 
μετά και από την έξοδο από το αυστηρό πρόγραμμα δημο-
σιονομικής προσαρμογής και επιδιώκει την ανάπτυξη ενός 
συνολικού οικοσυστήματος υποδομών στη βόρειο Ελλάδα, 
το οποίο περιλαμβάνει, την επέκταση των περιφερειακών 
διασυνδέσεων της περιοχής με τις γειτονικές χώρες, τη βελ-
τίωση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και την ανά-
πτυξη της παραγωγικής δυναμικότητας σε λιμάνια και σε 
αεροδρόμια. Ο σχεδιασμός αυτός, αποτυπώνεται σύμφωνα 
με την υφυπουργό, στην υλοποίηση και προώθηση σημα-
ντικών έργων. «Μετά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε τροχιά 
ανάπτυξης, βρίσκονται σήμερα τα λιμάνια της Καβάλας και 
της Αλεξανδρούπολης. Η υλοποίηση δύο σημαντικών έρ-
γων, εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής διασύνδεσης 
Αλεξανδρούπολης-Μπουργκάς-Βάρνας, μαζί με τη γραμ-
μή από Θεσσαλονίκη μέχρι Αλεξανδρούπολη, δημιουργεί 
πλέον ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο με 
αφετηρία τη Θεσσαλονίκη θα παρακάμπτει τα Δαρδανέλια 
και θα καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά η κ. Νοτοπούλου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και 
στην ενεργειακή πολιτική και ειδικότερα στην ολοκλήρωση 
σχεδόν του αγωγού TAP, την πρόσφατη έγκριση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατασκευής του IGB, την έναρξη συ-
ζητήσεων για την κατασκευή αγωγού που θα ενώνει την 
πόλη των Σκοπίων με τη Θεσσαλονίκη αλλά και στην προ-
ετοιμασία εκκίνησης του EastMed, «ενός φιλόδοξου έργου 
με μεγάλη στρατηγική σημασία για την περιοχή».
«Είναι σαφές ότι σ’ αυτό το νέο περιβάλλον η Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη και δη η Αλεξανδρούπολη, κατέχει 
σημαντική θέση και επιδιώκεται ο μετασχηματισμός της σε 
μία ολοκληρωμένη πύλη της χώρας μας με υπηρεσίες και 
υποδομές προστιθέμενης αξίας», κατέληξε η κ. Νοτοπού-
λου. 
«Η προσπάθειά μας είναι να αναδείξουμε σε πρώτο βαθμό 

τις δυνατότητες που μπορεί να έχει το λιμάνι και από την 
άλλη θέλουμε να σταθμίσουμε πως θα πρέπει να χειριστού-
με το κομμάτι της υποστήριξης του λιμένα, με αντίστοιχες 
υποδομές και αυτές είναι τα εμπορευματικά κέντρα τα οποία 
προωθούμε. Σημαντικό είναι η προώθηση ενός εμπορευ-
ματικού κέντρου στην Αλεξανδρούπολη που θα λειτουργεί 
μαζί με το λιμάνι και δίπλα σ’ αυτό και φυσικά αυτό το οποίο 
πρέπει να δούμε ποια θα είναι η μορφή αυτού του κέντρου. 
Θα είναι ενεργειακό, κέντρο εμπορευματοκιβωτίων, θα εί-
ναι συνδυασμός και των δύο; Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε 
ώστε να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του κατάλληλου 
τύπου διαγωνισμού που πρόκειται να γίνει. Να τονίσω ότι 
δεν είναι στη λογική μας να προχωρούμε από μόνοι μας, 
αλλά ειδικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θέλει συνέρ-
γεια. Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τις 
δραστηριότητες του λιμανιού, όχι να τις μπλοκάρουμε». Τα 
παραπάνω διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟ-
ΣΕ, Θανάσης Σχίζας. 
Αναφορικά με τον χρόνο υλοποίησης του έργου, σε συνάρ-
τηση και με τα δύο νέα διαμετακομιστικά κέντρα στη γείτονα 
Τουρκία, ο κ. Σχίζας εκτίμησε πως «Η Αλεξανδρούπολη έχει 
υψηλότερη γεωστρατηγική σημασία από άλλες περιοχές 
της Τουρκίας. Το σημαντικό είναι ότι είναι εκτός Βοσπόρου 
και Δαρδανελίων με ότι αυτό συνεπάγεται και αν ολοκλη-
ρωθεί η σιδηροδρομική Εγνατία η ίδια η Αλεξανδρούπολη 
αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τους γείτονες. Ο 
σχεδιασμός της γραμμής Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, 
βάση του οποίου το τρένο θα κάνει 6-8 ώρες, σαφέστατα 
είναι πολύ πιο γρήγορος και φθηνότερος ως προς το κομ-
μάτι της θαλάσσιας μεταφοράς. Εμείς ήδη έχουμε κάνει μία 
τέτοια μελέτη κόστους-οφέλους, ποιο είναι καλύτερο η θα-
λάσσια οδός ή η σιδηροδρομική σύνδεση Μπουργκάς-Αλε-
ξανδρούπολη και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά», είπε ο 
κ. Σχίζας. Τέλος ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ έκανε 
εκτενή παρουσίαση των προς υλοποίηση εμπορευματικών 
κέντρων στο Θριάσιο Πεδίο και στο στρατόπεδο Γκόνου στη 
Θεσσαλονίκη καθώς και στο έργο και την πορεία της ΓΑΙ-
ΑΟΣΕ. 
Την αγωνία του για τον χρόνο υλοποίησης των σχεδιασμών 
και τον κίνδυνο «η Αλεξανδρούπολη να χάσει το τρένο» εάν 
συνεχιστεί η παραγωγή συζήτησης χωρίς όμως σημεία 
κατάληξης, κατέθεσε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Βαγ-
γέλης Λαμπάκης. «Έχουμε έναν αναξιοποίητο τόπο, θη-
σαυρό... Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε έναν δημόσιο 
διαγωνισμό μετά από 3,5 χρόνια;...Έρχονται εκλογές, θα 
προλάβουμε ότι δεν έγινε σε 3,5 χρόνια να γίνει σε λίγους 
μήνες;», είπε χαρακτηριστικά. 

Στην αναγκαία  ελκυστικότητα, της όποιας επένδυσης, 
στην εκτιμώμενη άνοδο των δεικτών στις εμπορευματικές 
μεταφορές στην Ευρώπη πάνω και από το 3-4% ειδικά στα 
ομαδοποιημένα φορτία, στο παγκόσμιο ενδιαφέρον για 
τις σιδηροδρομικές συνδέσεις και στη δυσκολία χρηματο-
δότησης από το τραπεζικό σύστημα αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων στην εισήγησή του ο αν. Καθηγητής Οικονομικών 
Επιστημών του Δ.Π.Θ. και πρόεδρος του «Ελ. Βενιζέλος», 
Δημήτρης Δημητρίου. 
Ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα, Χρήστος Δούκας υπο-
γράμμισε ότι οι σημερινές δημόσιες τοποθετήσεις στο πλαί-
σιο του συνεδρίου αποτελούν και δεσμεύσεις. «Οι πολίτες 
της περιοχής είναι προφανές ότι δεν δίνουν άλλη πίστωση 
χρόνου, εκτός εκείνης που πρέπει να υπάρξει για να γίνει το 
σχέδιο πραγματικό και να έχει προοπτικές θετικής διεξόδου. 
Λυπούμαστε αλλά δεν δίνουμε άλλο χρόνο», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.
Μετά από μία ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του λιμένα 
σημείωσε πως μόλις «τα τελευταία 25 χρόνια η Αλεξαν-
δρούπολη ξαναβρήκε τον αρχικό γεωπολιτικό της ρόλο, 
αλλά αρχικά η μη έγκαιρη διαπίστωση και αξιοποίηση 
αυτής της νέας ευκαιρίας που παρουσιάστηκε εκ νέου και 
στη συνέχεια η είσοδος της χώρας μας στην περιπέτεια της 
κρίσης και της επιτροπείας επέτρεψαν να υπάρξουν τυχαίες 
επιλογές, αποσπασματικά έργα και ευκαιριακή αντιμε-
τώπιση του ρόλου του λιμένα και του σιδηροδρόμου, με 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και όχι 
μόνο ανέλιξη της περιοχής». Στη συνέχεια σκιαγράφησε 
τη στρατηγική της ανάπτυξης. Μίλησε για την ίδρυση και 
ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ. Έκανε εκτενή αναφορά στο σκεπτικό της 
μη πώλησης ενός περιφερειακού λιμένα, εξηγώντας πως 
«σε αντίθεση με τα δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας θα είχε 
αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική και την εθνική οικονομία. 
Αναφέρθηκε στον σαφή διαχωρισμό του φορέα διαχείρισης 
ενός λιμένα από τους παρόχους υπηρεσιών που δραστη-
ριοποιούνται μέσα στο λιμάνι, παρέχοντας συγκεκριμένες 
υπηρεσίες. «Το γεγονός αυτό αποτέλεσε και τον πυλώνα 
για τη σημερινή κυβέρνηση, στη διαμόρφωση μιας εθνι-
κής στρατηγικής ανάπτυξης των περιφερειακών λιμένων 
που συμπυκνώνεται στα εξής: Δημόσιος χαρακτήρας του 
φορέα διαχείρισης και ιδιώτες-πάροχους υπηρεσιών στους 
οποίους υποπαραχωρούνται για χρήση και εκμετάλλευση 
λιμενικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες που 
παρουσιάζουν δυναμική, διαθέτουν προοπτική περαιτέρω 
ανάπτυξης και επομένως επενδυτικό ενδιαφέρον», είπε ο κ. 
Δούκας. Συνέχεια στη σελ 12

ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 
Αναδείχτηκαν στο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε στην πόλη
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Τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών 
των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου 
κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου προβλέπει απόφαση 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- που υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στο πλαί-
σιο του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ για 
τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας 
διάθεσης υγραερίου.
Η απόφαση αυτή (ΠΟΛ.1218/2018, που αναμένεται να δημο-
σιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), αποτελεί το κατα-
ληκτικό βήμα της βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου που 
ξεκίνησε με την Απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. για την αναβάθμιση 
των προδιαγραφών των λογισμικών υποστήριξης των φο-
ρολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και των αντίστοιχων 
λογισμικών έκδοσης παραστατικών (ΠΟΛ.1195/2018) και 
συνεχίστηκε με την, κατόπιν εισήγησης της Α.Α.Δ.Ε., Απόφα-
ση της κα Υφυπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1208/2018) για 
τη διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που 
εκδίδονται από φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς 
που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων.
Όπως προβλέπει η απόφαση η υποχρέωση διασύνδεσης είναι 
καθολική για όλες τις οντότητες - εκμεταλλευτές πρατηρίων 

καυσίμων. Οι οντότητες που διαθέτουν λιανικώς ή χονδρικώς 
υγραέριο ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο προς πώληση μέσω 
αντλίας, εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης, τα τιμολόγια 
και τα παραστατικά διακίνησης υποχρεωτικά με τη χρήση φο-
ρολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, συνδεδεμένου με την 
αντλία διάθεσης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, 
άμεσα, όπου απαιτείται, με την ολοκλήρωση κάθε παράδοσης 
αυτών από την αντλία διάθεσης. Επίσης, οι οντότητες - προ-
μηθευτές υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου 
σε πρατήρια, εκδίδουν τα παραστατικά με τη χρήση φορολο-
γικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
Στο κεφάλαιο Α της Απόφασης καθορίζονται, τα υποχρεωτι-
κά αναγραφόμενα στοιχεία στα παραστατικά διακίνησης & 
πώλησης και τα προβλεπόμενα παραστατικά πωλήσεων στις 
επαναλαμβανόμενες παραδόσεις. Για τις πωλήσεις «επί πιστώ-
σει» για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία πρατηριούχους, 
προβλέπεται τα παραστατικά να εκδίδονται με τη χρήση 
φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού και την ένδειξη επί 
πιστώσει, χωρίς να ισχύει η απαλλαγή της περίπτωσης 4γ του 
άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1002/2014. Στις περιπτώσεις εκ των υστέ-
ρων έκπτωσης, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, εκδίδεται από 
τον πωλητή πιστωτικό τιμολόγιο, στο οποίο αναγράφονται οι 

αύξοντες αριθμοί των σχετικών εκδοθέντων στοιχείων λιανι-
κής πώλησης ή του τιμολογίου κατά περίπτωση.
Στο κεφάλαιο Β της Απόφασης αναπτύσσονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές έκδοσης παραστατικών πώλησης υγραερίου 
ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και 
ΑΔΗΜΕ. Με όλο το πλέγμα των ρυθμίσεων, όπως αναφέρεται 
στη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, επιτυγχάνεται:
• Αυτόματη έκδοση παραστατικών πώλησης μέσω της δια-
σύνδεσης της αντλίας με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχα-
νισμό (ΦΗΜ).
• Τοπική ηλεκτρονική καταγραφή των ποσοτήτων και των 
αξιών των πωλήσεων υγραερίου και πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου και διαβίβαση αυτών των πληροφοριών, μέσω των 
ΦΗΜ, στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. στο τέλος της ημέρας.
• Πρόσβαση των ελεγκτικών Υπηρεσιών στα δεδομένα αγο-
ρών και πωλήσεων με συνέπεια τον αποτελεσματικότερο 
επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη βελτίωση της διαδικασίας 
επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο.
• Αποτελεσματικότερη διασταύρωση των ποσοτήτων αγο-
ρών και πωλήσεων με συνέπεια την ταχύτερη περαίωση του 
ελέγχου.

Την απόφαση για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, 
ύψους 6.000 ευρώ, στα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό, 
λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας 
Αττικής, στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, υπέγραψαν οι αρμόδιοι 
υπουργοί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, την 
απόφαση υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης Ιωάννης Δραγασάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών Χρήστος Σπίρτζης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Γεώργιος Χουλιαράκης και η αναπληρώτρια υπουργός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 
Εργασίας, οι πληρωμές στους δικαιούχους θα ξεκινήσουν την 
επόμενη εβδομάδα και θα πραγματοποιηθούν από τον Οργα-
νισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ).
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση:
Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στα άτομα που υπέ-
στησαν τραυματισμό, λόγω των πυρκαγιών και νοσηλεύτη-

καν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακολουθούν 
να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.
Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή 
επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για τη στήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές.
Το ανωτέρω ποσό ορίζεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο 
και ακατάσχετο.

Συνέχεια από τη σελ 11 

Υπογράμμισε τη σημαντικότητα της γεωγραφικής θέσης του 
λιμένα, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Μεσογεί-
ου και τη σύνδεση μέσω του λιμένα δύο θαλασσών και τριών 
ηπείρων. Μίλησε για τη δυνατότητα σύνδεσής του με όλα τα 
μέσα μεταφοράς, μέσα στο λιμάνι, το νέο ρόλο της Διώρυγας 
του Σουέζ στις εμπορικές μεταφορές, το διεθνές ενδιαφέρον για 
το λιμένα, για το πόσο σημαντικό είναι ότι η περιοχή αναδει-
κνύεται σε ενεργειακό κόμβο... Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι το 
λιμάνι μπορεί ν’ αποτελεί τον πυλώνα σαν κόμβος όμως, όχι σαν 

σημείο διέλευσης, άρα έχει ανάγκη για εμπορευματικό κέντρο.
Εκτενή αναφορά έκανε ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης και σε δύο σημαντικούς άξονες, τα δίκτυα 
διακίνησης εμπορευμάτων και τις υποδομές μέσα στο λιμάνι. 
«Δίκτυα για να μπορούν να φτάνουν στο λιμάνι με όλους τους 
δυνατούς τρόπους τα φορτία και υποδομές, το λιμάνι σαν κόμ-
βος πια θα δέχεται φορτία που πρέπει να παραμείνουν για να 
γίνει αναδιανομή διαδρομών ως προς το σημείο προορισμού, 
ανασυσκευασία, αποθήκευση.. Όλα αυτά σημαίνουν δημιουρ-
γία και λειτουργία με κέντρο το λιμάνι ενός εμπορευματικού κέ-
ντρου και των Logistics . Η κυβέρνηση, η τοπική κοινωνία και ο 

ΟΛΑ έχουν αποδεδειγμένα λειτουργήσει σε αυτή τη δυναμική η 
οποία θα προσδώσει στην περιοχή χαρακτηριστικά σημαντικού, 
παραγωγικού και επιχειρηματικού κέντρου. Η κυβέρνηση και τα 
αρμόδια υπουργεία υλοποιούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σχέ-
διο στον τομέα αυτό και πρέπει ν’ αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο 
σχέδιο το χει πάρει στην ευθύνη του και ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
σε πολλές δημόσιες επαφές και δηλώσεις που έχει κάνει...», είπε 
ο πρόεδρος του ΟΛΑ.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 
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Δεν υπάρχει περιθώριο για δύο μέτρα και δύο σταθμά 
στη μελλοντική πολιτική Συνοχής, παρά μόνο η ανάγκη 
συνεργασίας μεταξύ κονδυλίων και προγραμμάτων, βα-
σικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, σημείωσε 
η Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ, Κορίνα 
Κρέτσου κατά τη διάρκεια ολομέλειας της Επιτροπής των 
Περιφερειών στις Βρυξέλλες την Τετάρτη (5 Δεκεμβρίου). 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Σ. Ελανίδου στο euractiv. ωΓια 
το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, τόνισε η κ. Κρέτσου, η το-
πική ανάπτυξη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η τοπική 
ανάπτυξη, ωστόσο, που θα είναι σχεδιασμένη από τους 
ίδιους τους ανθρώπους, τους ντόπιους, αυτούς που γνω-
ρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των ίδιων των περιφερειών 
τους, όπως ανέφερε η ίδια.
«Το πολύτιμο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περι-
φερειών για το μέλλον της πολιτικής συνοχής συνέβαλε 
στη διαμόρφωση του πλαισίου των διαπραγματεύσεων. 
Χαιρετίζω την εποικοδομητική της προσέγγιση όσον αφο-
ρά την πρόταση της Επιτροπής, ιδίως δε τη στήριξή τους 
στην αρχή μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης, στην τοπική 
ανάπτυξη και στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης σε όλα τα 
κράτη μέλη», τόνισε η Επίτροπος.
Από την πλευρά της, η ΕτΠ επιθυμεί μια πολιτική συνοχής 
που δεν θα χρησιμοποιηθεί ως κύρωση ή κίνητρο για την 
επίτευξη άλλων στόχων πέραν της αειφόρου ανάπτυξης.
«Θέλουμε την απλοποίηση, αλλά δεν τη θέλουμε με τί-
μημα τον συγκεντρωτισμό», υπογράμμισε ο Karl-Heinz 
Lambertz, πρόεδρος της ΕτΠ.
Το μέλλον του κανόνα Ν+ 3 παραμένει υπό διαπραγμά-
τευση
Ταυτόχρονα, αυτό που έχει ήδη δημιουργήσει ευρύτερη 
σύγχυση μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
είναι ο λεγόμενος κανόνας αποδεσμεύσεων n+2 που πε-
ριλαμβάνεται στη νέα πρόταση της Κομισιόν για τη Συνοχή 
μετά το 2020.
Ο κανόνας, στα πλαίσια του οποίου το «n» είναι το έτος 
έναρξης, αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα για τη δήλωση 
των δαπανών του προγράμματος, καθορίζοντας το έτος 
μέχρι το τέλος του οποίου πρέπει να δαπανηθούν κονδύ-
λια για τα προγράμματα.

Αυτή τη στιγμή ορίζεται στο n + 3, το οποίο η ΕτΠ θεωρεί 
ως καταλληλότερο για τις χώρες και τις περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες κατά τη διαδι-
κασία εφαρμογής και την εφαρμογή των προγραμμάτων.
Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης ενδιάμεση 
αναθεώρηση των προγραμμάτων, την οποία η Κρέτσου 
περιέγραψε ως εργαλείο που θα βοηθήσει στην πρόληψη 
σφαλμάτων στη συνολική διαδικασία ή σχετικές καθυστε-
ρήσεις.
«Αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι δεν μπορούμε να προ-
βλέψουμε επτά χρόνια νωρίτερα το τι θα συμβεί στη συ-
νέχεια», σημείωσε.
Υπογράμμισε δε, ότι πρόκειται για μια αλλαγή που θα 
ωφελήσει και τις δύο πλευρές, εξυπηρετώντας παράλληλα 
την ευελιξία και την αποδοτικότητα στην εφαρμογή.
Προτάσεις για περαιτέρω τροπολογίες
Σε τέσσερις γνωμοδοτήσεις, η Επιτροπή των Περιφερειών 
έχει προτείνει διάφορες νομοθετικές τροποποιήσεις στις 
προτάσεις της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής 2021-
2027.
Κύριο μέλημα της ΕτΠ είναι να διασφαλίσει ότι η συνοχή 
θα είναι απλούστερη και πιο ευέλικτη για τους δικαιούχους 
και τους διαχειριστές κεφαλαίων στο μέλλον.
«Υπάρχει μια σαφής ανάγκη διατήρησης του σημερινού 
επιπέδου ποσοστών συγχρηματοδότησης για τις τρεις κα-
τηγορίες περιφερειών, καθώς και για ένα δίχτυ ασφαλείας 
σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσανάλογες περικοπές στις μεμονωμένα ενισχυόμενες 
περιοχές», επεσήμανε ο Michael Schneider (DE/EPP), 
υφυπουργός και εκπρόσωπος του ομόσπονδου κρατιδίου 
της Σαξονίας-Άνχαλτ στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) πρέπει συνεπώς να 
επανεισαχθεί στον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ), 
«προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι συνέργιες με τα 
άλλα ταμεία».
Οι δήμοι και οι περιφέρειες πλέον ζητούν να αναθεωρη-
θεί η περικοπή κατά 46% που προτείνει η Επιτροπή για 
το Ταμείο Συνοχής και να εξασφαλιστεί ένας σταθερός 
προϋπολογισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ (+1%).
«Για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των κοι-
νοτήτων μας, η θεματική συγκέντρωση, που επικεντρώνει 
τους πόρους του ΕΤΠΑ σε επιλεγμένους πολιτικούς στό-
χους, δεν πρέπει να λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο όπως 
προτείνει η Επιτροπή, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο », 
ανέφερε ο Michiel Rijsberman (NL/ALDE), Περιφερειακός 
υπουργός της επαρχίας Φλέβολαντ, υπεύθυνος για τη 
γνωμοδότηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής.
«Μια εθνική θεματική συγκέντρωση θα οδηγήσει στη 
συγκέντρωση του μηχανισμού κατανομής και θα είναι 
αντίθετη με την τοποκεντρική προσέγγιση της Πολιτικής 
Συνοχής», πρόσθεσε.
Το Brexit παραμένει πρωταρχική μέριμνα
Κατά τη διάρκεια συζήτησης που διεξήχθη την Πέμπτη 
με τον Michel Barnier, κύριο διαπραγματευτή της ΕΕ για 
το Brexit, οι περιφερειακοί εκπρόσωποι εξέφρασαν τις 
ανησυχίες τους για τον αντίκτυπο της αναχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην περιφερειακή ανάπτυξη, την 
κινητικότητα, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, την αλιεία 
και την αγορά των εξαγωγών.
«Το Brexit είχε, έχει και θα έχει πολλές συνέπειες», επεσή-
μανε ο κ. Barnier.
Ο ίδιος ανέφερε ότι η συμφωνία για την απόσυρση του 
Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μια ισορροπημένη συμφωνία. 
Ωστόσο, τόνισε ότι πρόκειται για μια περίπτωση όπου και 
οι δύο πλευρές θα χάσουν, μια διαπραγμάτευση περιορι-
σμού των απωλειών, χωρίς καμία προστιθέμενη αξία.
Εξακολουθεί, όμως, να αποτελεί μια συμφωνία που σέβε-
ται τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου 
και των περιφερειών.
«Η Συμφωνία προσφέρει τον καλύτερο συμβιβασμό σε 
μια περίπλοκη διαπραγμάτευση, αλλά ο αντίκτυπός της θα 
είναι αισθητός στις περιοχές της ΕΕ των 27 και του Ηνω-
μένου Βασιλείου. Δεν θα υπάρξουν νικητές από το Brexit 
και η ΕΕ πρέπει τώρα να κάνει ό,τι μπορεί για να μετριά-
σει τις απώλειες. Ετοιμότητα σημαίνει συμμετοχή σε όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνησης», υπογράμμισε ο Karl-Heinz 
Lambertz.

Στους κατοίκους της Ακαδημίας Πλάτωνος αποδίδονται 
9,5 στρέμματα κοινόχρηστου χώρου, γνωστά ως «λαχα-
νόκηποι», στην οδό Μελάμποδος, στη συμβολή της με τη 
Λένορμαν (οικοδομικό τετράγωνο 115, περιοχή 75), που 

απαλλοτριώθηκαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Για την απαλλοτρίωση καταβλήθηκαν σχεδόν 6,9 εκα-
τομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και τον δήμο Αθη-
ναίων, με χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικών. 

Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών την ικανοποίησή 
του εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, 
καθώς αυτή επιτεύχθηκε, όπως τόνισε μετά από συστημα-
τική και επίμονη δουλειά του δήμου Αθηναίων.

ΑΜΗΧΑΝΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ bReXiT

ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ 9,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
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Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΝΠΕ αναφέρονται τα εξής:  
«Το InvestEU θα προσελκύσει επενδύσεις ύψους 1 τρις 
ευρώ, αναμένεται να δημιουργήσει 2,5 εκατομμύρια νέες 
θέσεις εργασίας και αφορά κάθε Ευρωπαία και κάθε Ευρω-
παίο»
«Ως Επιτροπή των Περιφερειών θεωρούμε ότι πρέπει να έχει 
κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας - κατά προ-
τεραιότητα στις περιφέρειες που πάσχουν από ουσιαστικές 
και χρόνιες ελλείψεις επενδύσεων»
«Ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό InvestEU, μαζί με τα 
διαρθρωτικά ταμεία και πολιτικές όπως η Κοινή Αγροτική, 
είναι, στην πραγματικότητα, όρος επιβίωσης για την Ευρω-
παϊκή Ένωση του μέλλοντος»
Πολυεργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση «που δημιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας, προσελκύει επενδύσεις, ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προωθεί την καινοτομία, στηρί-
ζει την έρευνα, προστατεύει το περιβάλλον και αναπτύσσει 
ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικών υποδομών για όλους τους πο-
λίτες» χαρακτήρισε το νέο επενδυτικό πρόγραμμα InvestEU 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ως 
Rapporteur (Εισηγητής) του Προγράμματος στην ολομέλεια 
της Επιτροπής των Περιφερειών σήμερα στις Βρυξέλλες.
Η γνωμοδότηση του κ. Κ. Αγοραστού εγκρίθηκε με ευρύ-
τατη πλειοψηφία κι έτυχε θετικότατων σχολίων για την 
πληρότητά της.
«Το InvestEU δεν είναι ένα απλό πρόγραμμα ούτε αφορά 
μόνο τους οικονομολόγους, τους επιχειρηματίες και τα στε-
λέχη των ευρωπαϊκών θεσμών», επισήμανε ο Πρόεδρος της 
ΕΝΠΕ κι ανέδειξε τη χρησιμότητά του σε κάθε Ευρωπαία και 
κάθε Ευρωπαίο αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αφορά:
-«τις νέες μητέρες που χρειάζονται παιδικούς σταθμούς και 
σχολεία για τα παιδιά τους,
-τους νέους επιστήμονες που έχουν μια καινοτόμο ιδέα και 
θέλουν να την αξιοποιήσουν επιχειρηματικά,
-τις εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται 
να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε προσιτή χρηματοδότηση 
για να ανταπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό,
-τα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται σύγχρονες υποδο-
μές και νέες λύσεις που θα βελτιώνουν την καθημερινότητά 
τους.
-τους ασθενείς που χρειάζονται και περιμένουν καινούργιες 
θεραπείες,
-αφορά τελικά όλους μας που θέλουμε και αξίζουμε να ζού-
με σε ένα καθαρό περιβάλλον, σε γειτονιές λειτουργικές και 
όμορφες, θέλουμε και αξίζουμε να αξιοποιούμε τη δημιουρ-

γικότητά μας και κυρίως θέλουμε και οφείλουμε να προσφέ-
ρουμε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες στα παιδιά μας, 
τις νέες γενιές».
Θα προσελκύσει επενδύσεις συνολικού ύψους 1 
τρις ευρώ
Ο κ. Κ. Αγοραστός προέβη στην εκτίμηση ότι το InvestEU θα 
προσελκύσει επενδύσεις που θα ανέλθουν στο 1 τρις ευρώ 
και θα συμβάλλει στη δημιουργία 2,5 εκατομμυρίων νέων 
θέσεων εργασίας καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο 
στόχος του προγράμματος που εκτείνεται από το 2021 – 27 
είναι να προσελκυστούν επενδύσεις 650 δις ευρώ, να δημι-
ουργηθούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και 
να χρηματοδοτηθούν επίσης δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.
Με βάση, όμως, την επιτυχημένη εφαρμογή του EFSI, του 
τρέχοντος επενδυτικού προγράμματος που εκτιμάται ότι 
μέχρι το 2020 θα φέρει επενδύσεις ύψους 500 δις ευρώ, θα 
χρηματοδοτήσει 850 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
θα συμβάλλει στη δημιουργία 1,4 εκατομμυρίων θέσεων 
εργασίας, δικαιούμαστε, με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, 
να θέσουμε τον πήχη των προσδοκιών ακόμη ψηλότερα για 
το InvestEU».
Προτεραιότητα στις Περιφέρειες με ουσιαστικές 
και χρόνιες ελλείψεις επενδύσεων
Αναλύοντας τη γνωμοδότησή του ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ τό-
νισε ότι «αποσκοπεί στο να γίνει το πρόγραμμα πιο λειτουρ-
γικό και γρήγορο και να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα».
Ειδικότερα, όπως εξήγησε, «με τη γνωμοδότησή μας ως 
Επιτροπή των Περιφερειών:
-Αναδεικνύουμε ως πρώτιστης σημασίας να συμπεριλαμ-
βάνεται στους στόχους του προγράμματος η οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 2021 το ΑΕΠ στις πε-
ρισσότερες χώρες της ΕΕ θα έχει ανέλθει στα προ κρίσης 
επίπεδα.
Γι’ αυτό, αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στο να είναι το 
InvestEU γεωγραφικά ισορροπημένο και να στοχεύει κατά 
προτεραιότητα στις περιφέρειες που πάσχουν από ουσιαστι-
κές και χρόνιες ελλείψεις επενδύσεων.
-Προτείνουμε με έμφαση το πρόγραμμα να εφαρμοστεί 
μέσω της στενής συνεργασίας με τις τοπικές και περιφε-
ρειακές αρχές, οι οποίες όπως φυσικά και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν λόγο ώστε να φθάσουμε σε 
καλύτερα αποτελέσματα – και κυρίως τη δημιουργία θέ-
σεων εργασίας και την αντιμετώπιση των περιφερειακών 
ανισοτήτων.

-Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο να εφαρμοστεί το πρό-
γραμμα με ταχύτητα, χωρίς αχρείαστες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, αφού βεβαίως διασφαλιστεί ότι η ταχύτητα δεν 
θα επηρεάζει την ποιότητα των αποφάσεων αυτών».
Καινοτομία του investeU η χρηματοδότηση κοι-
νωνικών υποδομών
Ο κ. Κ. Αγοραστός ανέδειξε ως βασική καινοτομία του 
InvestEU ότι προβλέπει ξεχωριστό σκέλος πολιτικής για τις 
κοινωνικές επενδύσεις και τις δεξιότητες και πρόσθεσε ότι 
«μ’ αυτόν τον πυλώνα χρηματοδότησης ανοίγεται μεγάλο 
παράθυρο ευκαιρίας ιδίως για χώρες που έχουν πληγεί 
έντονα από την κρίση».
Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε το InvestEU ως «πολυεργαλείο 
για
-τη δημιουργία νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας,
-την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδίως των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας,
-την προσέλκυση επενδύσεων και μάλιστα σε νευραλγικές 
υποδομές αλλά και σε υποδομές του κοινωνικού τομέα,
-την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφασιστικό-
τερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλα-
γής,
-την υποστήριξη υπηρεσιών που εντάσσονται στο κοινωνι-
κό κράτος, το σημαντικότερο επίτευγμα στην ιστορία της ΕΕ.
-την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την επιτάχυνση της ψη-
φιακής σύγκλισης, την υποστήριξη της έρευνας».
Όρος επιβίωσης για την ΕΕ της επόμενης δεκαετίας
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Κώστας Αγορα-
στός υπογράμμισε:
«Η Ευρώπη ήταν πάντοτε στην πρωτοπορία. Τα τελευταία 
χρόνια δέχεται έντονο ανταγωνισμό από άλλες ηπείρους, 
από άλλες χώρες. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πλα-
νήτη και να μας περιμένει να ανεβούμε.
Χρειάζεται να ανακτήσουμε ξανά την πρωτοβουλία των κι-
νήσεων, να ξαναγίνουμε πρωτοπόροι στην οικονομία, την 
επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, ενώ παράλληλα διατη-
ρούμε την πρωτοπορία σε πολιτικές με κυρίαρχη αυτή για 
την προστασία του περιβάλλοντος και εξασφαλίζουμε ένα 
ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας για κάθε Ευρωπαία 
και κάθε Ευρωπαίο.
Ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό InvestEU, μαζί με τα 
διαρθρωτικά ταμεία και πολιτικές όπως η Κοινή Αγροτική, 
είναι, στην πραγματικότητα, όρος επιβίωσης για την Ευρω-
παϊκή Ένωση του μέλλοντος».

ΕΝΠΕ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
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Τη διάθεση κονδυλίων ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην 
αγορά και στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι 
το 2021, δηλαδή ώς το τέλος της προγραμματικής περιόδου, 
προανήγγειλε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Από-
στολος Τζιτζικώστας, από το βήμα του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η σχετική πρόσκληση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 
ανοίξει τον ερχόμενο Ιανουάριο, σύμφωνα με τον περιφε-
ρειάρχη, ο οποίος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική δράση 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 
στην Περιφέρεια, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. «Μιλάμε 
για επενδύσεις, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επενδύσεων και των επιχειρήσεων, νέες θέσεις εργασίας και 
φυσικά διατήρηση των υφισταμένων, για μείωση της ανερ-

γίας, για νέο εισόδημα, για πραγματική ανάπτυξη και τόνωση 
της αγοράς μας» πρόσθεσε.
Η σχετική παρουσίαση θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη σε συ-
νέδριο που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ παράλληλα, όπως τόνισε ο περι-
φερειάρχης, ξεκινά η προετοιμασία του σχεδιασμού για το νέο 
ΕΣΠΑ. «Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια και ο πρώτος φορέας 
στην Ελλάδα που ανοίγει τόσο νωρίς τη συζήτηση για το επό-
μενο ΕΣΠΑ, ώστε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι να βάλουμε τις 
βάσεις, με βάση τις ανάγκες της περιοχής μας, προκειμένου η 
επόμενη δεκαετία να συνεχίσει η Κεντρική Μακεδονία να είναι 
πρώτη και μια από τις πρώτες σε όλη την Ευρώπη στην αξιο-
ποίηση των πόρων αυτών» σχολίασε. 
Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι το συνέδριο που διοργανώνει 

η Περιφέρεια αφορά το παρόν και το μέλλον της περιοχής, 
συνιστά μια πρώτη ανοιχτή διαβούλευση για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο και πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της ολοκλήρωσης του έτους 2018, για το οποίο η Περιφέρεια 
κατέχει τον τίτλο της Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώ-
πης, μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Γνωστοποίησε άλλωστε ότι σε αυτό θα παρουσιαστούν τα 
έργα που γίνονται από το παρόν ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακε-
δονία και καλές πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 
θα συμμετέχουν Έλληνες και Ευρωπαίοι ειδικοί και αξιωμα-
τούχοι. 

Στην προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση για την προώθη-
ση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων με σκοπό την ανάπτυ-
ξη βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων, οι οποίες θα στηρίζουν 
την τοπική ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα και την προστασία του περιβάλλοντος, 
αναφέρθηκε η υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κατερίνα 
Νοτοπούλου κατά την έναρξη της ομιλίας της στην διημερίδα 
που άρχισε σήμερα, στην Έδεσσα, με θέμα «Η Ευρώπη της 
Αυτοδιοίκησης», όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως επεσήμανε η κ.Νοτοπούλου, επανέρχεται το “Δικαίωμα 
στην πόλη” που θέτει ως στόχο ο Ανρί Λεφέβρ, το οποίο “για 
να επιτευχθεί, απαιτείται η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι κοντά 
στον πολίτη, να αφουγκράζεται τις ανάγκες του και να είναι σε 
θέση να δίνει άμεσα ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των 
πολιτών. Η καθημερινή επαφή με τους πολίτες, η ανάδειξη 
των προβλημάτων τους και η ανάπτυξη άμεσης δράσης για 
την επίλυσή τους πρέπει να είναι από τα βασικά καθήκοντα 
των τοπικών αρχών στις βιώσιμες πόλεις”.
“Επιδίωξη μας”, είπε η κ.Νοτοπούλου, “είναι η θεσμική 
ολοκλήρωση και αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης, η 
διασφάλιση της οικονομικής της αυτοτέλειας και η καλύτερη 
οργάνωση της. Ένα σημαντικό στοίχημα είναι η αύξηση των 
πόρων που διαχειρίζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλά-
δα, ώστε να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι δήμοι 
ήταν μεγάλα θύματα των μνημονίων. Με επιμονή και αγώνα, 
με εμπιστοσύνη στους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
αυξήσαμε τους ΚΑΠ , και ήρθε ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ να αναστηλώ-
σει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στοχεύουμε στην περαιτέρω εμπέδωση της αποκέντρωσης 
ώστε οι δήμοι να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους”.
Όσον αφορά την Ελλάδα, η κ.Νοτοπούλου σημείωσε πως “εί-
χαν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για μια ριζική μεταρρύθμιση 
ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ξεπεράσει τα χρόνια δομικά 

της προβλήματα. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σημε-
ρινές ανάγκες των πολιτών, ως κατεξοχήν λαϊκός δημοκρα-
τικός θεσμός”. “Για αυτό τον λόγο, η κυβέρνησή μας, με τον 
Σύντροφο Γραμματέα Πάνο Σκουρλέτη, προχώρησε στην ψή-
φιση του Νόμου 4555/2018, γνωστού ως «Κλεισθένη», για τη 
μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, την ενίσχυση της συμμετοχής και την βελτίωση της οι-
κονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόκειται 
για ένα πρώτο βήμα μιας βαθιάς και ολιστικής μεταρρύθμισης 
που οραματιζόμαστε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση”, είπε.
Παράλληλα, εξήγησε ότι “με την νομοθετική αυτή παρέμβαση 
φιλοδοξούμε να διορθώσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα του 
«Καλλικράτη» και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε όλες τις 
προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και να συμ-
μετέχουν στις τοπικές υποθέσεις”.
Όπως υπογράμμισε η κ.Νοτοπούλου, “ο «Κλεισθένης» ενι-
σχύει τον αναπτυξιακό ρόλο της Αυτοδιοίκησης, ώστε να 
λειτουργήσει ως καταλύτης με πολλαπλασιαστική δύναμη. Σε 
επίπεδο οργάνωσης, κατηγοριοποιεί τους δήμους προκειμέ-
νου να είναι δυνατή η υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμ-
μάτων και στοχευμένων ενισχύσεων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους. Επιπλέον, δίνει την δυ-
νατότητα στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού να συστήνουν, μόνοι 
τους ή μεταξύ τους ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του 
Δημοσίου, εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Πρόκειται για μία 
δυνατότητα που διευρύνει το πεδίο δράσης των ΟΤΑ δημι-
ουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες”.
“Από την άλλη, οι Περιφέρειες, αποκτούν τη δυνατότητα να 
ιδρύουν επιχειρήσεις συνεργασίας περιφερειών και να συ-
νάπτουν προγραμματικές συμβάσεις. Έτσι μετατρέπονται σε 
παράγοντες που μπορούν να εκκινήσουν νέα αναπτυξιακά 
εγχειρήματα”, πρόσθεσε.
Τόνισε δε πως “στο αμιγώς διοικητικό πεδίο, ενδυναμώνεται 

η ενδοδημοτική αποκέντρωση, μέσω της ενίσχυσης των 
κοινοτήτων. Αλλάζουν οι δομές ελέγχου και οι διαδικασίες 
εποπτείας των ΟΤΑ ως προς τον έλεγχο νομιμότητας” ενώ 
υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό “το γεγονός πως 
η διαδικασία κατάρτισης του Προϋπολογισμού γίνεται συμμε-
τοχική, πάγιο αίτημα της Αριστεράς και Κινήματος”.
Η υφυπουργός εξήγησε ότι με τον «Κλεισθένη» “ενεργοποι-
είται ο θεσμός των δημοψηφισμάτων και επεκτείνεται και 
σε επίπεδο Περιφέρειας” και είπε πως “είναι η ώρα η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει συμμετοχικά εργαλεία στην δι-
οίκηση της πόλης. Να είναι εν γένει φιλική κι ανοικτή απέναντι 
σε κοινωνικές και λαϊκές πρωτοβουλίες αυτό-οργάνωσης από 
τα κάτω.”
“Σε αυτή την δημοκρατική τομή που συνιστά ο «Κλεισθένης», 
δεν θα μπορούσαμε παρά να εντάξουμε και την διάσταση 
του φύλου. Η καθιέρωση ποσόστωσης 40% ενισχύει την 
συμμετοχή των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων κι 
αποτελεί ένα ακόμα μέτρο υπέρ της προώθησης της ισότητας 
των φύλων” επεσήμανε ενώ τόνισε ότι “η έμφυλη διάσταση 
στη δημόσια διοίκηση έχει ενταχθεί ως προτεραιότητα στην 
κυβερνητική μας πολιτική”.
Τόνισε επίσης ότι μεγάλος στόχος για την κυβέρνηση είναι η 
προώθηση της ψηφιακής Αυτοδιοίκησης και την ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης.
Αφήνουμε πίσω το παλιό. Αλλάζουμε τη χώρα. Είναι κοινω-
νική απαίτηση. Όποιοι δεν θέλουν την αλλαγή, την υποσκά-
πτουν”. Σημείωσε επίσης ότι “οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές αποτελούν μια κρίσιμη μάχη. Μια μάχη που πρέπει 
να δώσουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους για να 
υπερασπιστούμε την προοδευτική αυτή μεταρρύθμιση και 
να εξασφαλίσουμε την θετική προοπτική της τοπικής αυτο-
διοίκησης”.

“ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΥΨΟΥΣ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΩΣ ΤΟ 2021 ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” 
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Γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης, Απ.Τζιτζικώστας
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Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού και 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ  αναφέρονται τα εξής: Υπερψηφίστηκε 
στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου 
Τουρισμού: «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού 
– Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον 
τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήρι-
ξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».
 Με την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου που κατέθεσε η Υπουργός 
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, εισάγεται για πρώτη φορά 
στην εθνική νομοθεσία ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο 
για την ανάπτυξη, την οργάνωση και την εποπτεία των επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικότητας στον 
θεματικό τουρισμό.
 Το νέο καινοτόμο πλαίσιο για το θεματικό τουρισμό είναι απο-
τέλεσμα ευρείας διαβούλευσης της Υπουργού Τουρισμού με το 
σύνολο των φορέων του ελληνικού τουρισμού. 
Έτυχε της αποδοχής από το σύνολο του κλάδου, καθώς κα-
λύπτει πάγια αιτήματα του και τις σύγχρονες ανάγκες του, και 
ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας στην απαιτητική, 
διαρκώς εξελισσόμενη, παγκόσμια τουριστική αγορά. 
 Ανοίγει νέους ορίζοντες στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας 
και συμβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της εθνι-
κής τουριστικής πολιτικής για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο, 
αναδεικνύοντας τις αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, που προ-
σφέρει η Ελλάδα και αποτελούν κυρίαρχη τάση του παγκόσμιου 
τουρισμού.

 Μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις που εισάγει, πετυχαίνει:
 • την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την 
τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, την 
αγροδιατροφή και τη μεταποίηση, την ενθάρρυνση συνεργειών 
μεταξύ διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και τη δυναμική 
ένταξη των τοπικών προϊόντων στην ευρύτερη τουριστική αλυ-
σίδα. 
• την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσε-
ων εργασίας και νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τη 
διεύρυνση του αντικειμένου στο σύνολο των θεματικών τουρι-
στικών προϊόντων 
• την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την επίτευξη χρημα-
τοδοτήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και συγ-
χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος 
κα), κωδικοποιώντας και απλουστεύοντας δυσλειτουργικές και 
γραφειοκρατικές αδειοδοτικές διαδικασίες. 
• την ακόμη πιο δυναμική προώθηση νέων ελληνικών προορι-
σμών για την επίτευξη μιας περισσότερο ισόρροπης κατανομής 
των τουριστών ανά την χώρα και καθ΄ολη τη διάρκεια του 
έτους.
 Στο πρώτο μέρος για το θεματικό τουρισμό:
• ορίζονται όλες οι ειδικές μορφές τουρισμού
• δημιουργούνται νέα πεδία για την ανάπτυξη της επιχειρηματι-
κότητας στα θεματικά τουριστικά προϊόντα. 
• θεσπίζονται προδιαγραφές πιστοποίησης και κανόνες ασφα-

λείας, 
• εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις για το σύνολο των επιχειρή-
σεων που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο θεματικό τουρι-
σμό. 
 
Παράλληλα, εισήχθησαν ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού, και με 
στόχο τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία της εγχώριας τουριστικής 
αγοράς με τις οποίες:
 
• απλοποιούνται οι διαδικασίες, με τις οποίες ο κλάδος λειτουργεί 
και αναπτύσσεται στο εγχώριο επιχειρηματικό και επενδυτικό 
περιβάλλον. 
• εξαλείφονται παρωχημένες ρυθμίσεις στους  γενικούς όρους 
και προϋποθέσεις αδειοδότησης των ξενοδοχείων, των τουρι-
στικών επιχειρήσεων και ευρύτερα των δραστηριοτήτων  που 
διέπονται από την τουριστική νομοθεσία. 
• ρυθμίζεται το προπληρωμένο οργανωμένο ταξίδι που πραγ-
ματοποιείται από τα τουριστικά γραφεία. 
• αντιμετωπίζονται νομοθετικά και διοικητικά κενά, καθώς και 
λειτουργικά προβλήματα που αφορούν σε ειδικές τουριστικές 
υποδομές
• Ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρε-
σιών τουρισμού, που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση, την 
εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων.

«Η οικονομία βρίσκεται σε μια θετική πορεία και είναι καθή-
κον μας να ενισχύσουμε αυτήν την τάση ακόμη περισσότε-
ρο» τόνισε στο 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης, ο 
υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, 
αναφερόμενος στους στόχους της κυβέρνησης για την επόμε-
νη περίοδο, αναπτυξιακούς και κοινωνικούς. «Πλέον, βρισκό-
μαστε αναμφισβήτητα σε μία θετική συγκυρία για την ελληνι-
κή οικονομία» τόνισε ο κ. Γιαννακίδης, υπογραμμίζοντας ότι 
σήμερα «η Ελλάδα βρίσκεται έξω από τα προγράμματα δη-
μοσιονομικής προσαρμογής και σχεδιάζει το μέλλον της βα-
σιζόμενη στις δικές της δυνάμεις» και εν συνεχεία αναφέρθηκε 
σε στοιχεία που δείχνουν βελτίωση των δεικτών, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το ΑΕΠ της χώρας κινείται το πρώτο εξάμηνο στο +2,15% σε 
σχέση με τις προβλέψεις, οι εξαγωγές παραμένουν σε ανοδική 
τροχιά με αύξηση 17% στο εννεάμηνο, οι δείκτες για τις άμε-
σες ξένες επενδύσεις και τον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία 
εμφανίζονται αυξημένοι. Το ποσοστό της ανεργίας σήμερα 
βρίσκεται στο 18,9% και είναι μειωμένο κατά 7 ποσοστιαίες 
μονάδες με 300.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων το 
70% είναι πλήρους απασχόλησης. Ειδικά σε ότι αφορά τους 
νέους, η ανεργία έπεσε από το 50% στο 36%. Μετά από 8 
χρόνια λιτότητας, καταγράφεται μια σταδιακή στροφή της 
δημοσιονομικής πολιτικής από την πολυετή προσαρμογή στη 

λελογισμένη επέκταση». 
Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «καθώς τα μεγέθη της ελληνικής 
οικονομίας βελτιώνονται, η δημοσιονομική πολιτική της 
κυβέρνησης στρέφεται προς ένα νέο μείγμα με στόχο, την 
ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την 
υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση 
χρόνιων ελλειμμάτων στον τομέα της κοινωνικής προστα-
σίας» και πρόσθεσε: «Κι αυτό γιατί για εμάς η έξοδος από τα 
μνημόνια δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Αντιθέτως, είναι μια 
διαδικασία μέσα από την οποία αποτυπώνεται η στήριξη και 
η βελτίωση της θέσης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».
«Παράλληλα, όμως, με την ενίσχυση της εργασίας και του 
κοινωνικού κράτους διορθώνουμε αδικίες από τα χρόνια της 
κρίσης και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το σημαντικότερο 
παραγωγικό συντελεστή της χώρας - τους υψηλά μορφωμέ-
νους και καταρτισμένους ανθρώπους της» πρόσθεσε ο υφυ-
πουργός. Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρ-
νησης προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και σε αναπτυξιακά 
μέτρα και στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των 
παραγωγικών τομέων της οικονομίας, τη στήριξη των επιχει-
ρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, μέσω εθνικών και 
ευρωπαϊκών πόρων και πρωτοβουλιών. 
Σχολίασε, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ασκεί κριτική για 
την απορρόφηση πόρων, αλλά ό ίδιος ακούγοντας τον περι-

φερειάρχη αποκόμισε την εντύπωση ότι οι απορροφήσεις του 
ΕΣΠΑ πάνε καλά και οι πόροι στηρίζουν τις τοπικές κοινωνί-
ες. «Συμφωνώ σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αλλά θα πρέπει να 
τοποθετηθούμε, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση για το ίδιο 
ζήτημα αναφέρει ότι υπάρχει μέγιστο πρόβλημα στην διαχεί-
ριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Τελικά τι από τα δύο ισχύει, 
ποια είναι η αλήθεια;».
Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στις προοπτικές 
της, ως πόλο ανάπτυξης, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκα-
νίων, με οφέλη «ενεργειακά, οφέλη τουριστικά, οφέλη πολιτι-
στικά». «Με την ενεργητική εξωτερική μας πολιτική εργαζό-
μαστε προς αυτή την κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης» 
τόνισε ο κ. Γιαννακίδης και πρόσθεσε: «Στα Βαλκάνια, όπως 
πάντα, αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της αναβίωσης των 
εθνικισμών που διαιρούν τους λαούς, εμείς όμως οφείλουμε 
να αγωνιστούμε για να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας και να 
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της συνεργασίας και της 
σταθερότητας».
Σημειώνεται ότι το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο διοργανώνει το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης σε συνεργασία 
με το MyPortal.gr και το Πολιτικό Ημερολόγιο-Ατζέντα Θεσ-
σαλονίκης.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»
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Η Επιτροπή, στη συνέχεια της ανακοίνωσης της στρατηγικής 
της για την τεχνητή νοημοσύνη (AI/ΤΝ), η οποία εκδόθηκε 
τον Απρίλιο του 2018, παρουσιάζει σήμερα ένα συντονισμέ-
νο σχέδιο που εκπονήθηκε από κοινού με τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνητής 
νοημοσύνης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ΕΕ  το σχέδιο αυτό προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη και 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 
της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής, σε τέσσερις 
βασικούς τομείς: αύξηση των επενδύσεων, διάθεση περισ-
σότερων δεδομένων, προώθηση του ταλέντου και διασφά-
λιση της εμπιστοσύνης. Η ενίσχυση του συντονισμού είναι 
ουσιαστική προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί η κορυφαία 
παγκοσμίως περιοχή για την ανάπτυξη και τη χρήση πρωτο-
ποριακής, ηθικής και ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης.
 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενι-
αίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ εξέφρασε την ικανοποίησή του γι’ 
αυτό το σημαντικό βήμα: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός 
ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρό-
οδο. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για την συγκέντρωση 
δεδομένων - την πρώτη ύλη για τη τεχνητή νοημοσύνη - σε 
τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη για τη βελτίωση της 
διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου. Θα συντονίσουμε 
τις επενδύσεις: στόχος μας είναι να φτάσουμε τουλάχιστον 
τα 20 δισ. ευρώ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων έως 
το τέλος του 2020. Αυτό είναι ουσιώδους σημασίας για την 
οικονομική ανάπτυξη και την εργασία. Η τεχνητή νοημοσύνη 
δεν αποτελεί ένα όμορφο απόκτημα, αφορά το μέλλον μας».
Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια 
Γκαμπριέλ πρόσθεσε: «Όπως συνέβη και με τον ηλεκτρισμό 
στο παρελθόν, η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον κό-
σμο. Μαζί με τα κράτη μέλη θα αυξήσουμε τις επενδύσεις για 
την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας, θα στηρίξουμε τις προηγμένες δεξιότητες και 
θα μεγιστοποιήσουμε τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Το 
συντονισμένο σχέδιο δράσης θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα 
δρέψει τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων και θα είναι ανταγωνιστική σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με παράλληλη διαφύλαξη της εμπιστοσύ-
νης και σεβασμό των ηθικών αξιών».
Εκπρόσωποι των κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ελβε-
τίας και της Επιτροπής συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου εξαμήνου για να εντοπίσουν συνέργειες και κοινές 
δράσεις που θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται 
πλέον σε ετήσια βάση. Έδωσαν προτεραιότητα σε τομείς 
δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγειονομική περίθαλψη, 

οι μεταφορές και η κινητικότητα, η ασφάλεια και η ενέργεια. 
Συμφώνησαν ως προς τα εξής:
1. Μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συμπράξεων
Τα επίπεδα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη στην 
ΕΕ είναι χαμηλά και υπάρχει κατακερματισμός σε σύγκριση με 
άλλα μέρη του κόσμου, όπως τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σύμφωνα 
με τη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιά-
στηκε τον Απρίλιο, το σχέδιο προβλέπει αυξημένο συντονισμό 
των επενδύσεων, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες συνέργειες και 
τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύ-
σεων στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της τεχνη-
τής νοημοσύνης από τώρα μέχρι τα τέλη του 2020 και πάνω 
από 20 δισ. ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων την 
επόμενη δεκαετία. Συμπληρώνοντας τις εθνικές επενδύσεις, η 
Επιτροπή θα επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ έως το 2020, περισσό-
τερα κατά 70 % σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2017. Για 
τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-
2027) η ΕΕ έχει προτείνει να επενδύσει στην τεχνητή νοημο-
σύνη τουλάχιστον 7 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».
Οι κοινές δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων για τις 
επενδύσεις περιλαμβάνουν:
•         Εθνικές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη: έως τα 
μέσα του 2019, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν χαρά-
ξει τις δικές τους στρατηγικές που θα περιγράφουν τα επίπεδα 
επενδύσεων και τα μέτρα εφαρμογής, τα οποία θα τροφοδο-
τήσουν τις συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ.
•         Νέα ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για την τεχνητή νοημοσύνη: θα υπάρξει νέα σύμπραξη έρευ-
νας και καινοτομίας για την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιο-
μηχανίας στην Ευρώπη και να καθοριστεί κοινό στρατηγικό 
ερευνητικό θεματολόγιο για την τεχνητή νοημοσύνη.
•         Νέο ταμείο για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης: 
η Επιτροπή θα στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις και φορείς και-
νοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνο-
λογίας αλυσίδας συστοιχιών στις αρχικές φάσεις τους, καθώς 
και σε εταιρείες στη φάση της επέκτασής τους.
•         Ανάπτυξη και σύνδεση των πρωτοπόρων παγκοσμίως 
κέντρων τεχνητής νοημοσύνης: θα αναπτυχθούν και θα συν-
δεθούν ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας για την τεχνητή νοημο-
σύνη, θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις δοκιμών παγκόσμι-
ας κλάσης σε τομείς όπως η συνδεδεμένη κινητικότητα και θα 
ενθαρρυνθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη 
την οικονομία μέσω των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (σή-
μερα ανακοινώνεται διάθεση 66 εκατ. ευρώ για κόμβους ρο-

μποτικής). Θα δρομολογηθεί επίσης μια πιλοτική πρωτοβου-
λία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τη στήριξη 
της επόμενης γενιάς τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.
2. Δημιουργία ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων 
Για τη μελλοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νο-
ημοσύνης απαιτείται πρόσβαση σε μεγάλα, ασφαλή και 
εμπεριστατωμένα σύνολα δεδομένων. Σε συνεργασία με τις 
ευρωπαϊκές χώρες, η Επιτροπή θα δημιουργήσει κοινούς 
ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων για να καταστήσει την δι-
ασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων απρόσκοπτη, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα πλήρη συμμόρφωση με τον γενικό κανο-
νισμό για την προστασία των δεδομένων. Ο τομέας της υγείας 
μπορεί να ωφεληθεί ιδιαιτέρως από την τεχνητή νοημοσύνη: 
σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα υποστηρίξει 
την ανάπτυξη κοινής βάσης δεδομένων υγείας με ανωνυμο-
ποιημένες υπολογιστικές τομογραφίες τραυματισμών, που θα 
έχουν δωριθεί από ασθενείς, για τη βελτίωση της διάγνωσης 
και της θεραπείας για τον καρκίνο μέσω τεχνολογίας τεχνητής 
νοημοσύνης. Έως τα μέσα του 2019, η Επιτροπή θα δημιουρ-
γήσει κέντρο υποστήριξης για την ανταλλαγή δεδομένων, το 
οποίο θα παρέχει πρακτικές συμβουλές σε όλους τους Ευρω-
παίους συμμετέχοντες στην οικονομία δεδομένων.
  3. Καλλιέργεια των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της διά 
βίου μάθησης
Τα ταλέντα που υπάρχουν στην Ευρώπη είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νο-
ημοσύνης, αλλά οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν ελλείψεις 
σε επαγγελματίες στον τομέα των ΤΠΕ και στερούνται εξειδι-
κευμένων προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 
Επιτροπή, από κοινού με τις ευρωπαϊκές χώρες, θα στηρίξει 
πτυχία προηγμένων γνώσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, 
μέσω, για παράδειγμα, ειδικών υποτροφιών. Η Επιτροπή 
θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις ψηφιακές δεξιότητες και 
τη διά βίου μάθηση για το σύνολο της κοινωνίας, και ιδίως 
για τους εργαζόμενους που επηρεάζονται περισσότερο από 
την τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στη 
στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά την 
ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με επίκεντρο τον άνθρω-
πο, είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων κλάδων, όπως της 
νομικής. Η πλήρης χρήση του συστήματος της «μπλε κάρτας» 
θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση και την προσέλκυση επαγ-
γελματιών τεχνητής νοημοσύνης υψηλής ειδίκευσης στην Ευ-
ρώπη. Συνέχεια στη σελ 18

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ «ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»
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Συνέχεια από τη σελ 17 

4. Ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης
Η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει νέα ηθικά ζητήματα, για πα-
ράδειγμα τη δυνητικά μεροληπτική λήψη αποφάσεων. 
Προκειμένου να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, η οποία είναι 
απαραίτητη ώστε οι κοινωνίες να αποδεχτούν και να χρησι-
μοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, το συντονισμένο σχέδιο 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογίας η οποία θα σέβεται 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες δεοντολογίας. 
Μια ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία εκπρο-
σωπεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και 
την κοινωνία των πολιτών, εργάζεται επί κατευθυντήριων 
γραμμών δεοντολογίας για την ανάπτυξη και την χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη έκδοση θα δημοσιευτεί 
έως τα τέλη του 2018 και οι εμπειρογνώμονες θα παρουσιά-
σουν την τελική τους μορφή στην Επιτροπή τον Μάρτιο του 
2019 μετά από ευρεία διαβούλευση μέσω της Ευρωπαϊκής 
Συμμαχίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στη συνέχεια, η 
φιλοδοξία είναι να προωθηθεί η δεοντολογική προσέγγιση 
της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή επιδιώκει 
τη συνεργασία με όλες τις τρίτες χώρες που επιθυμούν να 
μοιραστούν τις ίδιες αξίες.
Ιστορικό
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την τε-
χνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη, πρότεινε να συνεργαστεί 
με τα κράτη μέλη επί ενός συντονισμένου σχεδίου για την 
τεχνητή νοημοσύνη έως τα τέλη του 2018, με στόχο τη με-
γιστοποίηση του αντίκτυπου των επενδύσεων σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, την ενθάρρυνση των συνεργειών και της 
συνεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και τον από κοινού καθορισμό της μελλοντικής 
πορείας ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ στο σύνολό της θα 

μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εν 
λόγω πρόταση για συντονισμένο σχέδιο βασίστηκε στη δή-
λωση συνεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία κα-
τατέθηκε την «ψηφιακή ημέρα», τον Απρίλιο του 2018, και 
υπογράφηκε από όλα τα κράτη μέλη και τη Νορβηγία. Εγκρί-
θηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2018.
Το σημερινό συντονισμένο σχέδιο για την «Τεχνητή νοημο-
σύνη με τη σφραγίδα της Ευρώπης» περιγράφει δράσεις που 
θα αρχίσουν το 2019 ή το 2020 και προετοιμάζει το έδαφος 
για τις δραστηριότητες κατά τα επόμενα έτη. Ο συντονισμός 
με τα κράτη μέλη θα συνεχιστεί και το σχέδιο θα αναθεωρεί-
ται και θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Η νέα υπηρεσία 
γνώσεων περί τεχνητής νοημοσύνης της Επιτροπής, «AI 
Watch», θα συμβάλλει στην παρακολούθηση της ανάπτυξης 
της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη και στην εφαρμογή 
του συντονισμένου σχεδίου.
Για να στεφθεί το σχέδιο αυτό με επιτυχία, πρέπει να ολο-
κληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά και το ρυθμιστικό της 
πλαίσιο. Τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατό σχετικά 
με τις νομοθετικές προτάσεις για την κυβερνοασφάλεια, τα 
ανοιχτά δεδομένα και τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, 
ο οποίος περιλαμβάνει χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής 
νοημοσύνης.
Για πρώτη φορά στη διαστημική ιστορία το InSight της NASA 
άκουσε και κατέγραψε τον άνεμο στον Άρη
Ο ρομποτικός «σεισμολόγος» InSight, που έφθασε στον ‘Αρη 
στις 26 Νοεμβρίου, κατάφερε να κάνει κιόλας κάτι που δεν 
έχει ξαναγίνει: να ακούσει και να ηχογραφήσει τον άνεμο του 
γειτονικού πλανήτη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αμερικα-
νική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) έκανε συνέντευξη Τύπου 
την Παρασκευή και έδωσε στη δημοσιότητα (μετά από κά-

ποια ψηφιακή επεξεργασία και ανέβασμα κατά μία οκτάβα 
για να ακούγονται καλύτερα) τα σχετικά χαμηλής συχνότη-
τας αρχεία ήχου με τον αρειανό άνεμο, ο οποίος κατά κοινή 
ομολογία ακούγεται κάπως...απόκοσμος. Οι πολύ χαμηλές 
συχνότητες οφείλονται στο ότι ο αέρας στον «κόκκινο» πλα-
νήτη είναι πολύ αραιός.
Δύο αισθητήρες του στατικού γεωλογικού εργαστηρίου 
-ένας αισθητήρας της πίεσης του αέρα και ένας σεισμογρά-
φος- «έπιασαν» (με διαφορετικό τρόπο το κάθε όργανο) τις 
χαμηλής συχνότητας δονήσεις που προκαλούσε πάνω στα 
ηλιακά πάνελ του InSight ο άνεμος, ο οποίος εκτιμάται ότι 
-εκείνη τη στιγμή- φυσούσε με ταχύτητα περίπου 15 χιλιο-
μέτρων την ώρα και με κατεύθυνση από βορειοδυτικά προς 
νοτιοανατολικά.
Σε λίγες εβδομάδες ο ρομποτικός βραχίονας της διαστημο-
συσκευής θα τοποθετήσει το σεισμογράφο απευθείας πάνω 
στο έδαφος του ‘Αρη, ώστε για πρώτη φορά να πιάσει τις 
υπόγειες δονήσεις των αρειανών σεισμών.
Ένας ακόμη πιο καθαρός ήχος από τον ‘Αρη θα υπάρξει σε 
δύο χρόνια, όταν φθάσει στον πλανήτη το ρόβερ «Mars 
2020» της NASA, το οποίο θα είναι εφοδιασμένο με δύο 
πραγματικά μικρόφωνα. Μεταξύ άλλων, θα ηχογραφήσουν 
για πρώτη φορά τον ήχο μιας προσεδάφισης στο γειτονικό 
πλανήτη.
Μπορεί να ακούσει κανείς το βίντεο με τον αρειανό άνεμο 
στο YouTube:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=4&v=yT50Q_Zbf3s
και
https://www.youtube.com/watch?v=1PtdjFnY64M&feat
ure=youtu.be

Την Παρασκευή  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτή-
σεων για το WiFi4EU, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7-9 
Νοεμβρίου 2018. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ επιλέ-
χθηκαν 2 800 δήμοι για τη χορήγηση κουπονιού WiFi4EU 
ύψους 15 000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
πρωτοβουλίας ανήλθε σε 42 εκατ. ευρώ. Οι επιλεγέντες 
δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν σημεία 
Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, βιβλιοθή-
κες, μουσεία, πάρκα, πλατείες και άλλους χώρους δημόσι-

ου ενδιαφέροντος. Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ εξέφρασε την ικανοποίη-
σή της με την ακόλουθη δήλωση: «Χάρη στην πρώτη πρό-
σκληση WiFi4EU, 2 800 δήμοι θα μπορούν να παρέχουν 
σε χιλιάδες Ευρωπαίους και επισκέπτες δωρεάν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους, σε ολόκληρη την ΕΕ, 
προσφέροντας μεγαλύτερη συνδεσιμότητα στην καθημε-
ρινότητα των πολιτών. Οι εν λόγω δήμοι βρίσκονται σε 
κάθε γωνιά της Ευρώπης. Η βελτίωση της συνδεσιμότητας 
στην ΕΕ αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για 

την ψηφιακή ενιαία αγορά και η πρωτοβουλία WiFi4EU 
είναι ένα ακόμη απτό βήμα που θα την καταστήσει πραγ-
ματικότητα για όλους.» 
Θα υπάρξουν τρεις επιπλέον προσκλήσεις για τις οποίες 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δήμοι που δεν έλαβαν 
κουπόνι. Η δεύτερη πρόσκληση θα ξεκινήσει στις αρχές 
του 2019. Συνολικά, περίπου 8 000 δήμοι θα μπορέσουν 
να επωφεληθούν από αυτό το καθεστώς έως το 2020. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
«ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Κ. ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 2 800 ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΚΟΥΠΟΝΙΑ wiFi4eU
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Η συνεχιζόμενη τάση προς αυτοματοποίηση, καθώς και οι 
διαρκείς καινοτόμες τεχνικές βελτιώσεις, έχουν επιταχύνει 
τα τελευταία χρόνια τη χρήση βιομηχανικών ρομπότ πα-
γκοσμίως, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το 2017, οι πωλήσεις 
ρομπότ αυξήθηκαν κατά 30% στις 381.335 μονάδες, νέο 
ρεκόρ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Μεταξύ 2012 και 
2017, η μέση αύξηση των πωλήσεων ρομπότ ήταν 19% 
ετησίως. 
Ο αριθμός των εγκαταστάσεων ρομπότ δεν είχε αυξηθεί 
ποτέ τόσο έντονα. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ρομποτικής (IFR), μεταξύ 2005 και 2008, ο 
μέσος ετήσιος ρυθμός πωλήσεων ρομπότ ήταν περίπου 
115.000 μονάδες. Το 2009, ωστόσο, λόγω της παγκόσμιας 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, προκλήθηκε 
σημαντική «βουτιά» στις πωλήσεις ρομπότ. Το 2010, οι 
επενδύσεις που συγκρατήθηκαν για έναν χρόνο ήταν η κι-
νητήρια δύναμη της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων 
ρομπότ. Μεταξύ 2011 και 2017, η μέση ετήσια προσφορά 
διπλασιάστηκε σε περίπου 236.000 μονάδες σε σύγκριση 
με την περίοδο 2005- 2008. Τα τρία προηγούμενα χρόνια 
(2015-2017) η μέση ετήσια αύξηση ήταν περίπου 310.000 
μονάδες, γεγονός που δείχνει τη σημαντική, επιταχυνόμενη 
αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά ρομπότ παγκοσμίως.
Σημαντική αύξηση σε όλες τις περιοχές
Η Ασία εξακολουθεί να είναι η ισχυρότερη αγορά. Με 
συνολικά 261.800 μονάδες που πωλήθηκαν το 2017, ση-
μειώθηκε αύξηση 37% σε σχέση με τον παγκόσμιο όγκο 
πωλήσεων του 2015 στην περιοχή αυτή. Αυτό ήταν το 
υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων που καταγράφηκε ποτέ για 
πέμπτο συνεχόμενο έτος. Μεταξύ 2012 και 2017, οι εγκα-
ταστάσεις ρομπότ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 25%.
Οι πωλήσεις βιομηχανικών ρομπότ στη δεύτερη μεγαλύ-
τερη αγορά, στην Ευρώπη, αυξήθηκαν κατά 18% σε σχε-
δόν 66.300 μονάδες (νέο ρεκόρ και εδώ, για πέμπτο έτος 
στη σειρά) και ετήσιο μέσο ποσοστό αύξησης 10% μεταξύ 
2012 και 2017, όπως και στην Αμερική. Περίπου 46.100 
βιομηχανικά ρομπότ εγκαταστάθηκαν στην Αμερική, 12% 
περισσότερο από ό, τι το 2016, δημιουργώντας νέο ρεκόρ 
για έκτη συνεχόμενη χρονιά.
Υπάρχουν πέντε μεγάλες αγορές που αντιπροσωπεύουν 
73% του συνολικού όγκου πωλήσεων παγκοσμίως το 
2017: Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες και 
Γερμανία. Από το 2013 η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά 
ρομπότ στον κόσμο με συνεχή δυναμική ανάπτυξη.
 Κίνα
Η Κίνα έχει επεκτείνει σημαντικά την ηγετική της θέση ως η 
μεγαλύτερη αγορά με μερίδιο 36% της συνολικής προσφο-
ράς το 2017 (30% το 2016). Περίπου 137.900 βιομηχανικά 
ρομπότ πωλήθηκαν στην Κίνα το 2017, 59% περισσότερο 
από ό, τι το 2016. Αυτό ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από 
τον συνολικό όγκο πωλήσεων της Ευρώπης και της Αμερι-
κής μαζί (112.400 μονάδες).

 Ιαπωνία
Το 2017, οι πωλήσεις ρομπότ στην Ιαπωνία αυξήθηκαν 
κατά 18% σε 45.566 μονάδες, αντιπροσωπεύοντας τη 
δεύτερη υψηλότερη τιμή που παρατηρήθηκε ποτέ για 
αυτήν τη χώρα. Μόνο το 2000 καταγράφηκε υψηλότερη 
αξία (46.986 μονάδες). Ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης το 
2017 ήταν η βιομηχανία ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών, ενώ 
η αυτοκινητοβιομηχανία παρέμεινε σε επίπεδο προηγού-
μενου έτους. Μεταξύ 2012 και 2017, οι πωλήσεις ρομπότ 
αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 10% ετησίως.
 Νότια Κορέα
Οι προμήθειες ρομπότ στη Νότια Κορέα μειώθηκαν κατά 
4% σε 39.732 μονάδες το 2017. Το προηγούμενο έτος οι 
εγκαταστάσεις βιομηχανικών ρομπότ έφθασαν τις 41.373 
μονάδες. Ο κύριος μοχλός αυτής της εξέλιξης είναι η βιο-
μηχανία ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών ειδών που μείωσε 
τις εγκαταστάσεις ρομπότ κατά 18% το 2017. Μεταξύ του 
2012 και του 2017, οι πωλήσεις ρομπότ αυξήθηκαν κατά 
μέσο όρο ετησίως κατά 15% στη χώρα.
 ΗΠΑ
Οι εγκαταστάσεις ρομπότ στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέ-
χισαν να αυξάνονται σε νέα ανώτατη τιμή το 2017 -για 
έβδομο έτος στη σειρά- (33.192 μονάδες, από τις 46.100 
της Αμερικής), 6% υψηλότερη από το 2016. Από το 2010, 
οδηγός της ανάπτυξης σε όλες τις μεταποιητικές βιομηχανί-
ες στις ΗΠΑ υπήρξε η τάση για αυτοματοποίηση της παρα-
γωγής προκειμένου να ενισχυθούν οι αμερικανικές βιομη-
χανίες τόσο στις εγχώριες όσο και στις παγκόσμιες αγορές.
 Γερμανία
Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά ρομπότ στον κόσμο. Το 
2017, ο αριθμός των ρομπότ που πωλήθηκαν στη χώρα 
αυξήθηκε κατά 7% σε 21.404 μονάδες –νέο ρεκόρ- σε 
σύγκριση με το 2016 (20.074 μονάδες). Μεταξύ 2014 και 
2016, οι ετήσιες πωλήσεις βιομηχανικών ρομπότ παρέμε-
ναν στις 20.000 μονάδες.
 Άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές
* Οι επενδύσεις σε ρομπότ αυξήθηκαν το 2017 κατά 19% 
σε ένα νέο ρεκόρ 7.700 μονάδων στην Ιταλία. 
* Η γαλλική αγορά ρομπότ αυξήθηκε κατά 16% σε νέο 
ανώτατο επίπεδο περίπου 4.900 μονάδων. 
* Στην Ισπανία, οι πωλήσεις βιομηχανικών ρομπότ αυξή-
θηκαν περαιτέρω σε νέο ρεκόρ 4.200 μονάδων. 
* Οι εγκαταστάσεις ρομπότ σε όλες τις άλλες χώρες της Δυ-
τικής Ευρώπης αυξήθηκαν, εκτός από την Αυστρία και την 
Πορτογαλία. 
* Στις σκανδιναβικές χώρες παρουσιάστηκε μείωση. 
* Οι προμήθειες στις περισσότερες αγορές της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης αυξήθηκαν σημαντικά, εκτός από 
τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. 
* Οι πωλήσεις στην Τουρκία συνέχισαν να αυξάνονται το 
2017.
 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς ρομπότ

Το 2017, η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 21% σε ένα 
νέο ρεκόρ στα 16,2 δισ. δολάρια. Ωστόσο, στο ποσό αυτό 
δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του λογισμικού, των πε-
ριφερειακών και της μηχανικής συστημάτων, με το οποίο η 
παγκόσμια αγοραία αξία για τα συστήματα ρομπότ το 2017 
ανεβαίνει στα 48 δισ. δολάρια.
 Πωλήσεις ρομπότ
Οι πωλήσεις ρομπότ εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 10% 
το 2018, ενώ τα ποσοστά αύξησης θα επιταχυνθούν σε 
14% κατά μέσο όρο ετησίως μεταξύ 2019 και 2021: Στην 
Ευρώπη κατά 10%, στην Αμερική κατά 13% και στην Ασία 
κατά 16%. Μεταξύ 2018 και 2021, εκτιμάται ότι σχεδόν 2,1 
εκατ. νέα βιομηχανικά ρομπότ θα εγκατασταθούν σε εργο-
στάσια σε όλο τον κόσμο.
 Μέση πυκνότητα
Το 2017, η μέση πυκνότητα ρομπότ στη μεταποιητική 
βιομηχανία ήταν 85 μονάδες ανά 10.000 εργαζόμενους. 
Η Ευρώπη είναι η περιοχή με την υψηλότερη πυκνότητα 
ρομπότ με μέση τιμή 106 μονάδες. Σε Βόρεια και Νότια 
Αμερική ο μέσος όρος είναι 91 μονάδες και στην Ασία/ Αυ-
στραλία 75 μονάδες.
Οι χώρες με τις υψηλότερες πυκνότητες ρομπότ είναι μα-
κράν η Νότια Κορέα (710 ρομπότ ανά 10.000 εργαζόμε-
νους) και η Σιγκαπούρη (658 ρομπότ). 
Σε σύγκριση με τη Γερμανία (322 μονάδες ανά 10.000 ερ-
γαζόμενους) και την Ιαπωνία (308), το χάσμα είναι αξιοση-
μείωτο. Το 2009, η Ιαπωνία είχε την υψηλότερη πυκνότη-
τα ρομπότ παγκοσμίως, αλλά την έχουν ξεπεράσει από το 
2010 η Νότια Κορέα, από το 2015 Σιγκαπούρη και από το 
2017 η Γερμανία.
Το 2009, η Κίνα είχε 11 μονάδες εγκατεστημένες ανά 
10.000 εργαζόμενους στον τομέα της μεταποίησης, αλλά 
έκτοτε η πυκνότητα αυξήθηκε έως 97 μονάδες ανά 10.000 
εργαζόμενους.
 Πυκνότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία
Το επίπεδο αυτοματισμού είναι γενικά πολύ υψηλότερο 
στην αυτοκινητοβιομηχανία απ ‘ ό, τι σε όλους τους άλλους 
τομείς. Στη Νότια Κορέα λειτουργούσαν 2.435 βιομηχανι-
κά ρομπότ ανά 10.000 εργαζόμενους το 2017. Αυτό είναι 
διπλάσιο από το 2010 (1.239) και είναι το υψηλότερο επί-
πεδο που έχει επιτευχθεί ποτέ.
Η πυκνότητα των ρομπότ στον Καναδά αυξήθηκε σε 1.354 
μονάδες ανά 10.000 άτομα στον κλάδο της αυτοκινητο-
βιομηχανίας το 2017. Οι Ηνωμένες Πολιτείες (1.200), η 
Γερμανία (1.162), η Ιαπωνία (1.158) και η Γαλλία (1.156) 
έχουν επίσης υψηλές πυκνότητες ρομπότ στην αυτοκινη-
τοβιομηχανία. Η Αυστρία (1.083) και η Σλοβενία (1.075) 
συμπληρώνουν τον κατάλογο των χωρών που ξεπερνούν 
τις 1.000 μονάδες ανά 10.000 εργαζομένους το 2017. Οι 
πυκνότητες των ρομπότ στην Ισπανία (990), στην Ταϊ-
λάνδη (974) και στην Ταϊβάν (940) βρίσκονται επίσης σε 
υψηλό επίπεδο.

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ - Η ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
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Με την επίσκεψη, ως επικεφαλής ελληνικής αντιπροσωπείας, 
του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κατρού-
γκαλου στην Ουάσιγκτον (13-14 Δεκεμβρίου) και τη συνάντη-
σή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο 
εγκαινιάζεται ο Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για μια διαδικασία στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε σειρά θεμάτων κοι-
νού ενδιαφέροντος και όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές 
είναι μια εξέλιξη ιστορικής σημασίας που πιστοποιεί όχι μόνο το 
άριστο επίπεδο των ελληνο-αμερικανικών σχέσεων, αλλά και 
το εύρος των προοπτικών που ανοίγονται για την περαιτέρω 
εμβάθυνσή τους. Από πλευράς ΗΠΑ, ο Στρατηγικός Διάλογος 
αποτελεί μια διαδικασία ενίσχυσης της συνεργασίας τους με 
χώρες οι οποίες έχουν ειδικό γεωστρατηγικό βάρος και παρου-
σιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αμερικανικά συμφέροντα.
Αναλυτικότερα, η διαδικασία του Στρατηγικού Διαλόγου δο-
μείται με βάση συγκεκριμένους θεματικούς άξονες αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος, όπως είναι η περιφερειακή συνεργασία, η 
άμυνα και η ασφάλεια, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, 
η ενέργεια και η συνεργασία σε μορφωτικά και πολιτιστικά 
θέματα. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα 
συζητηθούν εκτενώς οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου, με έμφαση στον πρωταγω-
νιστικό ρόλο της Ελλάδας, η οποία ασκεί μια ενεργητική, πολυ-
διάστατη πολιτική ειρήνης και εμπέδωσης σταθερότητας στην 
περιοχή. Επιστέγασμα αυτής της πολιτικής, επισημαίνουν, 
αποτελεί σαφώς η Συμφωνία των Πρεσπών και τονίζουν ότι σε 
συνέχεια της θετικής δυναμικής που έχει δημιουργήσει, αλλά 
και μιας σειράς ελληνικών πρωτοβουλιών με σκοπό την ενί-
σχυση της περιφερειακής συνεργασίας (με Κύπρο, Ισραήλ, Αί-
γυπτο, Ιορδανία, Παλαιστίνη, αλλά και με Βουλγαρία, Σερβία, 
Αλβανία, πΓΔΜ, Αρμενία, Γεωργία), η χώρα μας έχει εδραιώ-
σει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας, παρόχου ασφάλει-
ας (security provider) και παράγοντα επίλυσης προβλημάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα συζητηθεί η κατάσταση στα Δυτικά 
Βαλκάνια, οι προοπτικές και ο ρόλος της χώρας μας στην προ-

ώθηση της συνεργασίας και της σταθερότητας. Αντικείμενο 
των συζητήσεων θα αποτελέσουν επίσης θέματα επενδύσεων, 
ανάπτυξης υποδομών και δικτύων, καθώς και οικονομικής 
συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων. Από ελληνικής 
πλευράς, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στο ζήτημα της δια-
χείρισης των προσφυγικών / μεταναστευτικών ροών, επί του 
οποίου θα διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες συνεργα-
σίας με τις ΗΠΑ.
Ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ θα συμπεριλάβει επι-
πλέον ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, επί των οποίων οι δύο 
χώρες έχουν ήδη αναπτύξει στενή συνεργασία στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θέματα αντιμετώπισης 
διεθνούς τρομοκρατίας και δικτύων λαθρεμπορίου, ασφάλει-
ας συνόρων, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας 
Ελλάδας-ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα, σε συνέχεια μια σειράς 
επιτυχημένων κοινών ασκήσεων και εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων, θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο συζήτησης.
Ξεχωριστή θέση θα έχουν στις συνομιλίες ζητήματα ενίσχυσης 
της ελληνο-αμερικανικής συνεργασίας σε θέματα εμπορίου, 
εξαγωγών και επενδύσεων, ιδίως μετά την εξαιρετικά θετική 
δυναμική που δημιούργησε η φετινή Διεθνής Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης, με τις ΗΠΑ ως τιμώμενη χώρα, όπως υπογραμμί-
ζουν. Τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα, η υψηλή τεχνολογία, 
οι υποδομές και η βιομηχανία παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς η 
αμερικανική πλευρά επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην 
ανάκαμψη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά 
την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. 
Επιπλέον, οι ίδιες διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως οι 
εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και τα βήματα που έχει 
πραγματοποιήσει η χώρα μας για την ενίσχυση της περιφε-
ρειακής ενεργειακής διασυνδεσιμότητας (τερματικοί σταθμοί 
υγροποίησης φυσικού αερίου σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρού-
πολη, αγωγοί Trans-Atlantic Pipeline-TAP, Greece-Bulgaria 
Interconnector - IGB και EastMed Pipeline) καθιστούν σταδι-
ακά την Ελλάδα όχι μόνο ενεργειακό κόμβο στην περιοχή των 

Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου, αλλά και σημαντικό παρά-
γοντα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, θα συζητηθεί επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας Ελ-
λάδας-ΗΠΑ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στον Στρατηγικό Διάλογο περιλαμβάνονται, τέλος, μια σειρά 
από δράσεις που αποσκοπούν να συσφίξουν περαιτέρω τις 
ήδη εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, όπως προ-
γράμματα συνεργασίας μεταξύ μουσείων, ανταλλαγές σπου-
δαστών, προγράμματα υποτροφιών κ.ά. Σημειώνεται ότι η 
Ελλάδα επελέγη ως χώρα-οικοδεσπότης για το πρώτο περι-
φερειακό συνέδριο του προγράμματος υποτροφιών Gilman 
International Scholarship Program του αμερικανικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί το 2019, ενώ 
επίσης η χώρα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα υποτροφιών 
του ιδρύματος Fulbright. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι οι 
αφίξεις Αμερικανών σπουδαστών στην Ελλάδα μέσω μιας σει-
ράς προγραμμάτων υποτροφιών και ανταλλαγών βρίσκονται 
σταθερά σε άνοδο. 
Στην ελληνική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν, εκτός του 
αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, ο υφυπουργός Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, ο υφυπουργός Ψηφι-
ακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης 
Κρέτσος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολά-
κης, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Μπράχος, ο γενικός γραμ-
ματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος, καθώς 
και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Η ιστορική αυτή εξέλιξη στις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις δεν 
πρόκειται φυσικά να μείνει χωρίς συνέχεια. Αντιθέτως, αντι-
προσωπείες από τις δύο πλευρές αναμένεται να συναντώνται 
συστηματικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για την περαι-
τέρω προώθηση της συνεργασίας. Η επόμενη συνάντηση 
προγραμματίζεται για το 2019 στην Ελλάδα.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ

Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.
koinonikomerisma.gr για την υποβολή των αιτήσεων για το 
κοινωνικό μέρισμα 2018.
Το μέρισμα, συνολικού ύψους τουλάχιστον 710 εκατ. ευρώ 
αναμένεται να κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιού-
χων στις 14 Δεκεμβρίου.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε μήνυ-
μα του υπουργείου Εργασίας στο twitter της αλλά και στον 
προσωπικό λογαριασμό στο facebook, της υπουργού Έφης 
Αχτσιόγλου, αναφέρεται: «Αξιοποιώντας τις θετικές επιδόσεις 
της οικονομίας, έχουμε τη δυνατότητα, για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά, να δώσουμε κοινωνικό μέρισμα με στοχευμένα εισο-
δηματικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα, για να ενημερωθεί-
τε για τη διαδικασία και να υποβάλετε τις αιτήσεις σας: https://
www.koinonikomerisma.gr».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα , για 

να διαπιστώσουν, αν είναι δικαιούχοι του κοινωνικού με-
ρίσματος και να υποβάλουν αίτηση για την καταβολή του, 
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης 
του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Συνοπτικά, η διαδικασία αποτελείται από έξι βήματα:
Βήμα 1: Μπείτε στην πλατφόρμα
Βήμα 2: Ελέγξτε τα στοιχεία σας
Βήμα 3: Συμπληρώστε τον IBAN σας
Βήμα 4: Ενημερώστε τους φιλοξενούμενούς σας να δώσουν τη 
συγκατάθεση τους
Βήμα 5: Δείτε, αν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας
Βήμα 6: Αποδεχθείτε το κοινωνικό μέρισμα του 2018.
Αν κατά τα τέσσερα πρώτα βήματα έχει προκύψει η ανάγκη 
διόρθωσης των στοιχείων σε ΚΕΠ ή στον Ενιαίο Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), για να ενημερωθεί η πλατφόρμα 

με τις αλλαγές που έχουν γίνει, πρέπει οι πολίτες να ζητήσουν 
να γίνει επαναξιολόγηση του νοικοκυριού τους, κάνοντας την 
επιλογή στην οθόνη «Αξιολόγηση επιλεξιμότητας κοινωνικού 
μερίσματος». Η διαδικασία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
ολοκληρωθεί εντός της σχετικής προθεσμίας αποδοχής του 
κοινωνικού μερίσματος.
Για την υποστήριξη της εφαρμογής του κοινωνικού μερίσμα-
τος, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: info@koinonikomerisma.gr. Οι ερωτήσεις θα 
ομαδοποιούνται και οι απαντήσεις θα προστίθενται στη σελίδα 
των Συχνών Ερωτήσεων: https://www.koinonikomerisma.
gr/Home/Info.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
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Οι μικρότεροι ξεκίνησαν από το Πανόραμα Γαλατσίου, οι 
πιο μεγάλοι από το σχολείο Pierce της Αγίας Παρασκευ-
ής. Και πέτυχαν, η κάθε ομάδα για λογαριασμό της, έναν 
άθλο κατακτώντας την τέταρτη θέση στην Ολυμπιάδα 
Ρομποτικής που φέτος φιλοξενήθηκε στην Ταϊλάνδη. Έναν 
τεράστιο άθλο εάν αναλογιστεί κανείς ότι στην Ολυμπιάδα 
συμμετείχαν 63 χώρες και ότι η Ελλάδα υπολείπεται εκ-
παιδευτικά των μεγαθήριων της ρομποτικής μεταξύ των 
οποίων είναι η Ρωσία, η Κίνα και η Ιαπωνία.      

      «Δεν περιμέναμε φυσικά ότι θα φτάναμε τόσο ψηλά» λέει 
στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γιώρ-
γος Μαρκόπουλος, υπεύθυνος της ομάδας «Autonomous» 
του Συλλόγου Πανοράματος Γαλατσίου που κατέκτησε 
την 4η θέση στην κατηγορία Open Γυμνασίου με θέμα 
Food Matters. Αυτό που καλούνταν να κάνει ουσιαστικά 
η ομάδα του ήταν να βρει έναν καινοτόμο τρόπο για την 
καταπολέμηση της πείνας στον πλανήτη. «Σκεφτήκαμε 
την ενυδρειοπονία» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γ. Μαρκό-
πουλος. Από εκείνη την ιδέα ξεκίνησε ένα επίπονο ταξίδι 
με εκπαιδευτικές εκδρομές, μπόλικο ψάξιμο στο διαδίκτυο 
αλλά και πολλά προβλήματα που έπρεπε να ξεπεραστούν. 
Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η αναζήτηση χορηγών που θα 
χρηματοδοτούσαν την αποστολή στην Ταϊλάνδη: «Ευτυ-
χώς βρήκαμε κάποιους ανθρώπους που πίστεψαν σε εμάς 
και μας στήριξαν» συμπληρώνει ο ίδιος.      
      «Αυτό το ταξίδι ήταν σημαντικό από κάθε άποψη. Τα 
παιδιά ένιωσαν ότι ήταν πολίτες του κόσμου, είδαν ότι 
έχουν πολλά με συνομηλίκους τους από μακρινές χώρες, 
αντάλλαξαν ιδέες, απόψεις» λέει ακόμη ο κ. Μαρκόπουλος. 
«Η 4η θέση μας προσέφερε απέραντη ικανοποίηση. Αυτό 
που είπαμε όμως ότι σημασία είχε το ίδιο το ταξίδι και όχι ο 
προορισμός» προσθέτει.       

      Η ομάδα Autonomous, αποτελούμενη από τους Βασίλη 
Ρ., Στάθη Π. Γιάννη Χ., Σωτήρη Χ., Νίκο Π., Κυριακή Μπ., 
δεν εντυπωσιάστηκαν μόνο απ’ όσα έζησαν. Εντυπωσί-
ασαν αντιπάλους και κριτές με το «Αυτόματο, Αυτόνομο, 
Ρομποτικό σύστημα Ενυδρειοπονίας με Απομακρυσμένη 
Πρόσβαση». Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο εκμεταλ-
λεύεται τα οφέλη της υδροπονίας και της ιχθυοκαλλιέργει-
ας και είναι από τα πιο οικονομικά και βιώσιμα συστήματα 
παραγωγής φυτών και ψαριών. Τα παιδιά δημιούργησαν 
από ρομποτικές γερανογέφυρες και ρομποτικά κλαρκ έως 
αυτόματους αισθητήρες με τους οποίους έλεγχαν όλη τη 
διαδικασία.      
      Τα οφέλη πολλά: οι Autonomus πέτυχαν να καλλιεργή-
σουν φυτά και ψάρια με το ίδιο σύστημα εξοικονομώντας 
μάλιστα πόρους: χρησιμοποίησαν μόλις το 2% σε νερό σε 
σχέση με το συμβατικό σύστημα καλλιέργειας με χώρα και 
μόλις το 30% της ενέργειας. Ποια ήταν όμως η πιο δυνατή 
στιγμή που βίωσαν; «Η στιγμή που τα παιδιά σήκωσαν τη 
σημαία» απαντά ο Γιώργος Μαρκόπουλος.   

4η στον κόσμο στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής η 
ομάδα του pierce
      Τα ίδια έντονα συναισθήματα βίωσαν και τα μέλη της 
ομάδας Rest in PCs που κατέκτησαν επίσης την 4η θέση 
στη δική τους κατηγορία. Οι Μιχαήλ-Άγγελος Γκουβέλης, 
Γεώργιος Σαζακλής και Κυριάκος Στρατάκος υπό την «πα-
γκέτα» του καθηγητή τους Φώτη Κατσοχρήστο εντυπωσί-
ασαν επίσης με τον τρόπο που χρησιμοποίησαν ρομποτικά 
την υδροπονία. Και φυσικά εντυπωσιάστηκαν με τα όσα 
έζησαν. «Είναι δύσκολο να επιλέξουμε μία από τις εμπει-
ρίες της Ολυμπιάδας γιατί ήταν πραγματικά ασύλληπτη η 
εμπειρία και για τους τρεις μας» λένε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
      Υπάρχουν όμως δυο στιγμές που ξεχωρίζουν. «Αρχικά 
μας χαροποίησε η αντίδραση των επισκεπτών και κριτών 
με την παρουσίαση του πρότζεκτ μας. Είχαν πάντα πολ-
λές ερωτήσεις! Το ενδιαφέρον που δείξανε ήταν για εμάς 
η πραγματική επιβράβευση της σκληρής δουλειάς μας. Το 
δεύτερο ήταν όταν μαζευόμασταν οι γειτονικές ομάδες σε 
έναν κύκλο και τρώγαμε μαζί. Εκεί νιώσαμε κάτι που δεν 
το περιμέναμε. Αντί να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των 
ομάδων, το κλίμα ήταν φιλικό. Επικεντρωθήκαμε σε αυτό 
που μας ένωνε και όχι αυτό που μας χώριζε: η αγάπη μας 
για την ρομποτική και το πάθος μας για γνώσεις. Μάλιστα, 
αντί να συγκρίνουμε και να ασκούμε κριτική στα έργα των 
άλλων, η μόνη μας σκέψη ήταν με ποιο τρόπο θα μπορού-

σαμε να τα συνδυάσουμε».
      Ο Μιχαήλ-Αγγελος, ο Γεώργιος και ο Κυριάκος, όλοι 
τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, δεν έχουν καμία αμφιβολία 
για τη θέση της ρομποτικής στην καθημερινότητά μας: 
«Η ρομποτική έχει γίνει ήδη αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητας μας όμως δεν είναι αντιληπτό σε όλους 
για τον λόγο ότι πολλοί πιστεύουν πως τα ρομπότ είναι 
ανθρωπόμορφα. Ωστόσο η ρομποτική θα έχει μεγάλη επί-
δραση στην ζωή μας από τα επόμενα χρόνια όπου μηχανές 
θα επιτελούν σημαντικές και συνθέτες λειτουργίες που 
θα διευκολύνουν την ζωή του ανθρώπου σε όλους τους 
τομείς, όπως στις μεταφορές με τα αυτόνομα αυτοκίνητα, 
ως βοηθοί σπιτιού αλλά ακόμα και στην παραγωγή του 
φαγητού μας». 
      Και η δική τους ιδέα; «Οι ιδέες που παρουσιάστηκαν 
στον διαγωνισμό θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στα 
πλαίσια της καθημερινής ζωής άμεσα. Το μόνο που χρειά-
ζεται είναι να ενημερωθεί ο κόσμος για αυτές τις πρωτοτυ-
πίες και για την εφαρμογή της ρομποτικής στην καθημερι-
νότητα ώστε να μειωθεί η τεχνοφοβία και να μπορέσουν 
να προχωρήσουν αυτές οι τεχνολογίες» απαντούν στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
       Με τους μαθητές του συμφωνεί απολύτως ο καθηγητής 
τους Φώτης Κατσοχρήστος. «Οι ιδέες που παρουσιάστηκαν 
στον διαγωνισμό θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στο 
πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Αυτό με κάνει να πιστεύω 
πως σε λίγα χρόνια από τώρα τα ρομπότ θα επιτελούν 
σημαντικές και συνθέτες λειτουργίες» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
από την πλευρά του. Όσο για τη στιγμή που κρατά από την 
Ολυμπιάδα, ήταν εκείνη της προετοιμασίας για την παρου-
σίαση της κατασκευής: «Αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποια 
στιγμή αυτή θα ‘ταν η στιγμή που στήσαμε την κατασκευή 
μας. Ένα τεράστιο άγχος έφυγε από πάνω μου, ανακουφί-
στηκα. Τη στιγμή που είδα το Project μας ολοκληρωμένο 
ήξερα αμέσως πως θα τα πάμε καλά».      
      Το ερώτημα έπειτα από αυτήν την απάντηση προκύπτει 
αβίαστα: πώς διακρίνεται η Ελλάδα παρά το γεγονός ότι 
υστερεί τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο 
πρακτικής εφαρμογής; «Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά 
και από καθηγητές, αλλά και το έμψυχο υλικό μας είναι 
πάρα πολύ καλό. Δούλεψαν πραγματικά σκληρά τα παιδιά 
και η πρώτη τους επιβράβευση ήταν ο ενθουσιασμός των 
κριτών», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κατσοχρήστος.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΝΙΚΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ



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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Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του 
τελικού πορίσματος για τον κατώτατο μισθό, καθώς, σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η σχετική 
τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, το τελικό κείμενο 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. 
Οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, εκτός της ΓΣΕΕ η 
οποία δεν συμμετέχει στη σχετική διαδικασία, αλλά και 
των επιστημονικών φορέων περιλαμβάνουν, σύμφωνα 
με πληροφορίες, αυξήσεις του σημερινού κατώτατου 
μισθού των 586,08 ευρώ που κυμαίνονται από 2% έως 
και 10%.
 Επισημαίνεται ότι η ΓΣΕΕ αποφάσισε να μη συμμετάσχει 
στη διαδικασία διαβούλευσης, επειδή εκτιμά ότι η κυβέρ-
νηση θα πρέπει πρώτα να επαναφέρει με νόμο τον κατώ-
τατο μισθό στα 751 ευρώ που ήταν μέχρι τον Φεβρουάριο 
του 2012, όταν με νόμο μειώθηκε στα 586,08 ευρώ, και 
στη συνέχεια να δοθεί η δυνατότητα μιας νέας διαπραγ-
μάτευσης μεταξύ των εκπροσώπων εργοδοτικών οργα-
νώσεων και της Ανώτατης Συνομοσπονδίας για τη σύνα-
ψη νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  
 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπομνημάτων που υπο-
βλήθηκαν στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομι-
κών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο κατώτατος μισθός αφορά περί-
που το 8%-10% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
της οικονομίας, δηλαδή περίπου 160.000 με 180.000 
άτομα, ανάλογα με την ένταση της εποχικότητας που χα-
ρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας. 
Η εισήγηση του ΚΕΠΕ
 Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τον κατώτατο μισθό 
που ετέθη σε ισχύ πρόσφατα, η γνώμη που διατυπώνεται 
στο Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης από το ΚΕΠΕ και 
την ειδική επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί στο υπουργείο 
Εργασίας δεν θα είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Την 
τελική πρόταση για το ύψος της αύξησης του κατώτατου 
μισθού θα εισηγηθεί προς το υπουργικό συμβούλιο η κ. 
Αχτσιόγλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανου-
αρίου 2019. 
Ποια είναι όμως η μισθολογική εικόνα της αγοράς εργα-
σίας σήμερα, μέσα στην οποία θα ενσωματωθούν οι νέες 
αυξήσεις; 
Με δεδομένο ότι είναι σε «αναμονή» η δημοσιοποίηση 
της ειδικής έκδοσης του συστήματος «Εργάνη» για την 
αγορά εργασίας το 2018, τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία των μισθών αφορούν τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με 
αυτά, το 29,22% του συνόλου των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα, δηλαδή 675.975 άτομα, είναι με συμβά-

Στο προσκήνιο επανέρχεται η ανάγκη αναβάθμισης του κέ-
ντρου της Αθήνας μέσω αναπλάσεων, ώστε να αμβλυνθούν 
τα υφιστάμενα τεράστια προβλήματα που μαστίζουν την κα-
θημερινότητα των κατοίκων και υποβαθμίζουν περαιτέρω την 
εικόνα της πρωτεύουσας της χώρας
Με αφορμή την επανεκκίνηση της δημόσιας συζήτησης αλλά 
και τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης, ο «Φιλελεύθερος» 
ζήτησε την άποψη του Νίκου Τριανταφυλλόπουλου, επίκουρου 
καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η προεκλογική περίοδος, τουλάχιστον για τις δημοτικές και περι-
φερειακές εκλογές, ξεκίνησε και ήδη γίνεται πολλή συζήτηση για 
την Αθήνα και τα εναλλακτικά σχέδια ανάπλασης του κέντρου 
της πρωτεύουσας. Δεν νιώθετε ωστόσο ότι αναλωνόμαστε 
ξανά και ξανά στον ίδιο διάλογο; Γιατί, ύστερα από τόσα χρόνια, 
παρά τις προσωρινές λύσεις που δημιουργήθηκαν, βρισκόμα-
στε ξανά στην ίδια κατάσταση; Πού εντοπίζεται το πρόβλημα 
εντέλει;
 Για την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας απαιτείται συ-
γκεκριμένη πολιτική, καθώς και η εκπόνηση ενός συνεκτικού και 
ρεαλιστικού προγράμματος για την υλοποίησή της. Σε ένα τέτοιο 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμφωνήσουν και να δεσμευθούν και 
η κυβέρνηση και ο δήμος, και να συνεργασθούν με όλους τους 
σχετικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, προκειμένου 
να επιτευχθούν συναινέσεις και να υποστηριχθεί από αυτούς
Κάτι τέτοιο νομίζω ότι σήμερα απουσιάζει. Σας αναφέρω δύο 
παραδείγματα που αναδεικνύουν την έλλειψη ενός συνεκτικού 
σχεδίου για το κέντρο: πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, είχε 
αναγγελθεί η πρόθεση της κυβέρνησης να μεταφέρει το γήπε-
δο του ΠΑΟ στου Γουδή, να αναπλασθούν τα Προσφυγικά στη 
Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ. Αποδείχθηκε ότι οι παρεμβάσεις δεν είχαν 
επαρκώς μελετηθεί, και για ορισμένα από αυτά τα έργα υπήρξαν 
μάλιστα σοβαρές αντιδράσεις από πολλούς φορείς και οργανώ-
σεις πολιτών. Επρόκειτο ουσιαστικά για μεγάλα έργα. Τέτοια 
έργα μπορούν να αποτελούν ή να προκαλέσουν αστικές ανα-
πλάσεις, όταν σχεδιάζονται και εντάσσονται σε έναν ευρύτερο 
προγραμματισμό και ελέγχονται οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές 
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σεις μερικής απασχόλησης, ενώ ο μέσος μηνιαίος μισθός 
ανέρχεται στα 379,93 ευρώ μικτά. Οι καθαρές αποδοχές 
αυτών των εργαζομένων ανέρχονται στα 319,15 ευρώ 
καθαρά εάν αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές ύψους 
16%. Σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο 
ημερομίσθιο ανέρχεται σε 49,40 ευρώ και ο μέσος μισθός 
σε 1.131,42 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση 
ανέρχονται σε 23,11 ευρώ και 379,93 ευρώ. Στα οικοδο-
μοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 39,67 ευρώ και 
ο μέσος μισθός 576,01 ευρώ.
 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την εισήγηση του ΚΕΠΕ, 
το βασικό σενάριο προτείνει την εφάπαξ αύξηση του κα-
τώτατου μισθού κατά 10% το 2019. Μια τέτοια πρόταση 
θα οδηγήσει από τον Ιανουάριο του 2019 τον κατώτατο 
από τα 586,08 ευρώ που είναι σήμερα στα 645 ευρώ (αύ-
ξηση κατά 59 ευρώ τον μήνα). 
Θέμα μείωσης εισφορών 
Αυξήσεις, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις συζη-
τούν και οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων, 
οι οποίοι θέτουν ως βασικό αίτημά τους τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή ζητούν περιορισμό του 
μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων. 
Το αίτημα αυτό υποστηρίζουν όλες οι εργοδοτικές ορ-
γανώσεις (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ και πρόσφατα ο 
ΣΒΒΕ). Επισημαίνεται ότι το φορολογητέο εισόδημα του 
μισθωτού προκύπτει αν αφαιρεθούν από αυτό οι ατομι-
κές ασφαλιστικές εισφορές, που για τους ασφαλισμένους 
(ΕΦΚΑ- πρώην ΙΚΑ) είναι 16%.
 Το συνολικό κόστος της επιχείρησης είναι οι μικτές απο-
δοχές του εργαζομένου συν τις εργοδοτικές εισφορές 
(25,06% επί των μικτών αποδοχών). Το κόστος εργασίας 
συνίσταται στο κόστος μισθών και ημερομισθίων συν το 
μη μισθολογικό κόστος, όπως είναι οι εισφορές κοινω-
νικής ασφάλισης που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι 
εργαζόμενοι.
 Μέχρι σήμερα το υπουργείο Εργασίας αντιμετωπίζει με 
ιδιαίτερο σκεπτικισμό το ενδεχόμενο έστω και οριακής 
μείωσης των εισφορών για το 2019, καθώς κάτι τέτοιο θα 
ισοδυναμούσε με απώλειες εσόδων ΕΦΚΑ, και μεταθέτει 
αυτή τη συζήτηση για το απώτερο μέλλον.
- Η Κομισιόν συνιστά προσεκτικές κινήσεις 
 Στην εξίσωση που οδηγεί στο ύψος των αυξήσεων των 
κατώτατων μισθών για το 2019 εμπλέκεται εμμέσως πλην 
σαφώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι η σύστασή της, μέσω της πρόσφατης πρώτης 
έκθεσης της μεταμνημονιακής εποπτείας για τη χώρα μας, 
περί ευθυγράμμισης των αυξήσεων με την παραγωγικό-
τητα της οικονομίας, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. 
Ουσιαστικά, η Κομισιόν μέσω των συστάσεών επιδιώκει 
να διασφαλίσει τα όποια οφέλη απέκτησε η χώρα στον 
τομέα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας κατά τη δι-
άρκεια των μνημοντακών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων, Συνέχεια στη Σελ. 24

τόσο στην αγορά εργασίας όσο και της απασχόλησης. Τέ-
λος, αξίζει να αναφερθεί ότι οικονομολόγοι που εμπλέκο-
νται στην διαδικασία των διαβουλεύσεων για τη διαμόρ-
φωση του ύψους του κατώτατου μισθού, «μεταφράζουν» 
τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λελογισμένες 
αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς σε ποσοστό της τά-
ξης περί το 3%. 
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και οικονομικές επιπτώσεις τους. Πριν από μερικούς μήνες ιδρύ-
θηκε η εταιρεία Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. από την κυβέρνηση, με 
σκοπό την υλοποίηση κάποιων από τα παραπάνω έργα που 
είχαν αναγγελθεί. Ο δήμος συμμετέχει στην εταιρεία σχεδόν 
τυπικά, ενώ για το πρόγραμμα δράσεών της είχε δηλώσει ότι 
δεν του ζητήθηκε συνεργασία με την κυβέρνηση. Ελπίζουμε 
πάντως ότι για τις δράσεις της, η εταιρεία δεν θα ακολουθήσει 
μια λογική της υλοποίησης έργων, αλλά αστικών αναπλάσεων
Αναφέρατε συνεκτικά σχέδια. Ενα από αυτά που προκάλεσε 
μεγάλη συζήτηση, ήταν το σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα που 
εκπονήθηκε από τo Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με εσάς επικεφα-
λής, το οποίο έφτασε μέχρι να προταθεί σε συγκεκριμένο σχέδιο 
νόμου και ήταν πλαισιωμένο από μελέτη για τις δυνατότητες 
παροχής κρατικών ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισμό και επα-
νάχρηση απαξιωμένων ή εγκαταλειμμένων κτιρίων. Τι απέγινε 
μ’ αυτή την υπόθεση; 
Πράγματι, από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονήθη-
κε με την ευγενική χορηγία ενός κοινωφελούς ιδρύματος, του 
Ιδρύματος Ωνάση, προέκυψε ένα σχέδιο νόμου και συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα χρηματοδότησης με πολύ ελάχιστους ευρω-
παϊκούς πόρους για τη θεσμοθέτηση μηχανισμών και κινήτρων 
για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος στην ευρύτερη 
περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Στόχος ήταν η ενεργοποίηση 
του ιδιωτικού τομέα. Δεν υπήρχε η απαιτούμενη πολιτική βού-
ληση για την προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για 
τα απαξιωμένα κτίρια, μετά το 2014. Βελτιώσεις πάντοτε μπο-
ρούν να γίνουν. Λέγεται ότι το υπουργείο ετοιμάζει κατά χα τε-
λευταία τρία χρόνια κάποιο άλλο σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο 
αναμένουμε με ενδιαφέρον
Είχε εγερθεί ζήτημα αντισυνταγματικότητας;
 Υπήρξε η επιφύλαξη για πιθανή αντισυνταγματικότητα, υπό 
την έννοια της προσβολής της ατομικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο 
δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, αλλά και εάν τυχόν προέκυπτε, 
είχαν προβλεφθεί στο νομοσχέδιο διαδικασίες έτσι ώστε το 
όποιο πρόβλημα να μην οδηγούσε σε ακύρωση επενδύσεων. Η 
ασφάλεια δικαίου είναι απαραίτητη. Πάντως, όσοι έγκριτοι συ-
νταγματολόγοι, αλλά και σύμβουλοι της Επικράτειας το έχουν 
εξετάσει, δεν έχουν εντοπίσει τέτοιο θέμα. Η ατομική ιδιοκτησία, 
που αποτελεί βάση της αστικής δημοκρατίας, προφανώς δεν 
αμφισβητείται. Ομως πρέπει να αποδίδεται και ο αντίστοιχος 
σεβασμός στον κοινωνικό της ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
το θέμα είναι να υπάρχει ένα λειτουργικό «εργαλείο» παρεμβά-
σεων στα κτήρια, το οποίο προς το παρόν δεν διαθέτουμε. Το 
κράτος μπορεί να ελέγχει τη χρήση του θέτοντας συγκεκριμέ-
νους όρους, ανάλογα με την πολιτική του. Αυτό προβλεπόταν 
με σαφήνεια.
Μήπως το πρόβλημα, εκτός από την έλλειψη πολιτικής βούλη-
σης, είναι οικονομικό - δημοσιονομικό; Δεν απαιτούνται σημα-
ντικοί δημόσιοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν μεγάλης 
εμβέλειας εγχειρήματα; Μήπως είναι προτιμότερο να υπάρξουν 
ήπιες παρεμβάσεις «χαμηλής έντασης» αντί για «ολιστικά σχέδια 

φαραωνικού χαρακτήρα»;
 Για την αναβάθμιση του κέντρου είναι απαραίτητη η ενεργο-
ποίηση του κράτους. «Ολιστικά σχέδια» αναπλάσεων μεγάλης 
κλίμακας δεν έχουν ποτέ, απ’ όσο γνωρίζουμε, σχεδιασθεί για 
περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Η διάθεση σημαντικών πο-
σών σε πολλές μικρές παρεμβάσεις «χαμηλής έντασης» δεν είναι 
εξ ορισμού προτιμότερη από λίγες και μεγαλύτερης κλίμακας 
παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αξιολογούνται, 
καθώς και οι διάφορες εναλλακτικές. Οπωσδήποτε επίσης επι-
βάλλεται η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και η περιβαλλο-
ντική, κοινωνική και οικονομική αξιολόγηση των επιπτώσεων 
κάθε παρέμβασης. Η μεγίστη δυνατή αποδοτικότητα των 
δημόσιων πόρων που απαιτείται να διατεθούν κάθε φορά πρέ-
πει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Οι εθνικοί πόροι είναι 
μάλλον πολύ ελάχιστοι, ενώ οι ευρωπαϊκοί πολύ περισσότεροι 
και μπορεί να προέλθουν από το ΕΣΠΑ και κυρίως το «πακέτο 
Γιούνκερ». Εάν χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των απο-
λύτως αναγκαίων δημόσιων έργων και την κινητοποίηση ιδιω-
τικών επενδύσεων είναι υπεραρκετοί για μια καλή αρχή
Μπορούμε να μιλάμε για αναζωογόνηση ενός ιστορικού κέ-
ντρου χωρίς χα έχει προηγηθεί η επίλυση ζητημάτων ασφάλει-
ας και επιχειρείν; Ή μήπως, αντιστρόφως, μέτρα ανάπλασης θα 
οδηγήσουν στην άμβλυνση των εικόνων και των καταστάσεων 
ανασφάλειας και επιχειρηματικής εγκατάλειψης που βιώνουμε;
 Το θέμα της ασφάλειας είναι, κατά τη γνώμη μου, σοβαρό και 
περίπλοκο και απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και διαχεί-
ριση. Με τη διακριτική αύξηση των μέτρων ασφάλειας μπορεί 
να αποφευχθούν αντιδράσεις από διάφορες ομάδες του πληθυ-
σμού. Πάντοτε, όμως, οι μικτές χρήσεις κηρίων και περιοχών, 
η αύξηση της κατοίκησης και της επιχειρηματικότητας αυξά-
νουν την κίνηση ανθρώπων και ενδυναμώνουν το αίσθημα 
ασφάλειας. Οι μόνιμοι και καθημερινοί χρήστες του χώρου τον 
εποπτεύουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθούν ταυτόχρονα, 
στην παρούσα φάση, τόσο η επιχειρηματικότητα και η κατοικία 
όσο και τα μέτρα ασφάλειας στις προβληματικές περιοχές
Στο σημείο αυτό θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ στο θέμα της 
βραχυπρόθεσμης ενοικίασης κατοικιών μέσω μηχανισμών 
τύπου Airbnb. Από κάποιους προβάλλεται ως μία από τις δρα-
στικές λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης στο κέντρο της 
Αθήνας. Δεν έχουμε δει βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας. Εν 
τούτοις, παρατηρείται συγκέντρωση των ενοικιαζόμενων δια-
μερισμάτων στις ασφαλέστερες περιοχές του κέντρου, που δεν 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα ασφάλειας. Ο τουρισμός 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα οφέλη της κατοίκησης περι-
οχών από μόνιμους κατοίκους. Η δραστική και κερδοσκοπική 
αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων, με το άλλοθι της χρή-
σης τους μέσω του Airbnb, απομακρύνει τον μόνιμο πληθυσμό 
από το κέντρο. Μεσοπρόθεσμα οι επιπτώσεις από την αλόγιστη 
εξάπλωση του Airbnb φοβάμαι ότι θα αποδειχθούν αρνητικές 
για την πόλη και τον τουρισμό της.
•   Προκλήσεις για τους υποψηφίους δήμαρχους 

Σε τρεις λόγους αποδίδει ο Νίκος Τριανταφυλλόπουλος την αδυ-
ναμία συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κεντρική 
κυβέρνηση:
 «Πρώτον, στην αδυναμία μιας πραγματικά αυτόνομης λειτουρ-
γίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε διοικητικό και οικονομικό 
επίπεδο. Κρίσιμες αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ελέγ-
χονται, όχι μόνο ως προς τη νομιμότητα τους από το κεντρικό 
κράτος, αλλά και με πολιτικούς όρους. Οι δήμοι δεν έχουν 
οικονομική αυτοτέλεια και εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό 
από την κεντρική κυβέρνηση. Ετσι, σημαντικές πρωτοβουλίες 
δημοτικών αρχών συχνά ακυρώνονται, όταν δεν δημιουργού-
νται συνθήκες αμοιβαίου πολίτικου οφέλους μεταξύ των επιπέ-
δων της δημόσιας διοίκησης ή των ατόμων που λαμβάνουν 
τις αποφάσεις.  Δεύτερον, παρατηρείται έλλειψη συνεκτικών, 
ρεαλιστικών και δεσμευτικών μακροχρόνιων πολιτικών για 
τα περισσότερα σοβαρά θέματα, σε όλα τα επίπεδα δημόσιας 
διοίκησης, όπως προανέφερα. Επιπλέον, απουσιάζουν και οι 
ισχυρές διαχειριστικές δομές. Το Δημόσιο από μόνο του δεν 
μπορεί να τις εξασφαλίσει. Οι διαδικασίες αστικής αναγέννησης 
είναι περίπλοκες και χρονοβόρες, ενώ ο χρονικός ορίζοντας των 
πολιτικών επιλογών στη χώρα μας σπάνια εκτείνεται πέραν της 
τετραετίας
Τρίτον, η αδυναμία κοινού προσδιορισμού των πραγματικών 
θεμάτων, καθώς και των αναγκαίων δράσεων για την αντι-
μετώπισή τους, μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης. Οι 
οποιεσδήποτε θέσεις είναι φυσικό και θεμιτό να εδράζονται σε 
ιδεολογίες, που μπορεί να είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Είναι 
όμως πάντοτε αναγκαίο να επιδιώκονται οι μέγιστες δυνατές 
συναινέσεις σε σοβαρά πρακτικά θέματα, χωρίς ιδεοληψίες, έτσι 
ώστε να προωθούνται αποτελεσματικές δράσεις. Το θέμα του 
κέντρου της Αθήνας, το θέμα των αναπλάσεων και του μέλλο-
ντος των πόλεων μας, είναι μεταξύ αυτών»
Σε λίγους μήνες έχουμε δημοτικές εκλογές. Τι πρέπει να προτά-
ξουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι Αθηναίων προκειμένου να μην 
επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος;
 Κατά τη γνώμη μου οι υποψήφιοι δήμαρχοι της Αθήνας θα πρέ-
πει να επιδιώξουν τη θεραπεία των θεμάτων και παθογενειών 
που προανέφερα. Πέρα από αυτό, το ποιες δράσεις θα προτάξει 
η νέα δημοτική αρχή αποτελεί μέρος του δύσκολου έργου της 
και των σημαντικών αποφάσεων που θα πρέπει θαρραλέα να 
λάβει. Απαιτείται ένας ρεαλιστικός σχεδιασμός για την πόλη, που 
θα στηρίζει και τις όποιες θετικές πρωτοβουλίες έχουν αναλη-
φθεί από τη νυν δημοτική αρχή και το κεντρικό κράτος. Ρεαλι-
στικός και ουσιαστικός σχεδιασμός είναι εκείνος που βασίζεται 
σε ένα ρεαλιστικό όραμα, είναι υλοποιήσιμος διοικητικά και 
οικονομικά και προωθεί τη βιωσιμότητα της πόλης.
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Οι ΗΠΑ θα αισθανθούν τις συνέπειες της αξιοσημείωτης 
επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε άλλα κράτη του κόσμου, 
προέβλεψε την Κυριακή ο επικεφαλής οικονομολόγος του 
ΔΝΤ, προσθέτοντας πως θα αποφευχθεί, προς το παρόν, το 
ενδεχόμενο να καταγραφεί ύφεση στη μεγαλύτερη οικονομία 
του πλανήτη.
   «Προβλέπουμε εδώ και καιρό ότι η (αμερικανική) ανάπτυ-
ξη προοδευτικά θα επιβραδυνθεί το 2019 σε σύγκριση με 
φέτος», στο μέτρο που το νομισματικό και δημοσιονομικό 
πακέτο μέτρων τόνωσης της οικονομίας της κυβέρνησης του 
Ντόναλντ Τραμπ θα αποκλιμακωθεί σταδιακά, υπογράμμι-
σε ο Μορίς Όμπστφελντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που 
παραχώρησε στις εφημερίδες The Wall Street Journal και 
Financial Times, λίγες ημέρες πριν από αποχωρήσει από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
   Η επιβράδυνση αυτή «θα γίνει πολύ πιο αισθητή το 2020 
απ’ ό,τι το 2019, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε στη 
διάθεσή μας», πρόσθεσε, την ώρα που το ΔΝΤ έχει ήδη ανα-
θεωρήσει επί τα χείρω την εκτίμησή του για την αμερικανική 
ανάπτυξη τη νέα χρονιά (στο 2,5% του ΑΕΠ, από το 2,9% που 
υπολογίζει ότι θα καταγραφεί το 2018).
   «Για τον υπόλοιπο κόσμο, το μπαλόνι μοιάζει σαν να χάνει 
αέρα. Αυτό θα καταλήξει να πλήξει τις ΗΠΑ», προειδοποίησε, 
εφιστώντας την προσοχή στα κατώτερα των προσδοκώμε-
νων οικονομικά δεδομένα που καταγράφηκαν στην Ασία και 
στην Ευρώπη το τρίτο τρίμηνο.

Η ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ 2020 

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς με τις κινήσεις των φορολο-
γουμένων την περίοδο 2015-2018 ζητεί η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώ-
ρας. Με μαζικά αιτήματα προς τις τράπεζες, η εφορία θα ζητή-
σει την άμεση αποστολή των λογαριασμών που κατέχουν οι 
φορολογούμενοι (ή είναι συνδικαιούχοι) που είτε υπάρχουν 
γι’ αυτούς εισαγγελικές παραγγελίες είτε περιλαμβάνονται 
στον σχεδιασμό των ελεγκτικών μονάδων.
Ταυτόχρονα, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητηθούν 
στοιχεία και για φορολογουμένους με καταθέσεις άνω των 
150.000 ευρώ ή με μεγάλες μεταφορές χρηματικών ποσών 
στο εξωτερικό αλλά και εντός της χώρας. Σημειώνεται ότι οι 
έλεγχοι «μεγάλων» φορολογουμένων είχαν περιοριστεί ση-
μαντικά, καθώς η εφορία δεν είχε τα στοιχεία των κινήσεων 
από το 2015 και μετά.
Μάλιστα, «ο μεγάλος αδελφός» είχε τεθεί σε χειμερία νάρκη, 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ελεγκτές να βρίσκουν αυ-
τόματα τα αμφιλεγόμενα στοιχεία καθώς δεν υπήρχαν τρα-
πεζικά στοιχεία όπως προαναφέρθηκε μετά το 2015. Βέβαια, 
ο ελεγκτικός μηχανισμός ζητούσε τις τραπεζικές καταθέσεις 
των ελεγχομένων αλλά κατά περίπτωση, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 
ελέγχων. Είναι ενδεικτικό ότι οι φορολογικές αρχές ζήτησαν 
από φορολογούμενο να δικαιολογήσει δεκάδες χιλιάδες συ-
ναλλαγές ακόμα και τη σύνταξη αλλά και στα φάρμακα που 
αγόρασε!
Τα χέρια πλέον των ελεγκτών λύνονται με τη διάταξη που 
κατατέθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή, η οποία 
ορίζει τη μαζική αποστολή αιτημάτων προς τις τράπεζες για 
την άντληση στοιχείων που σχετίζονται με τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των φορολογουμένων.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο, προβλέπεται η δυνατότητα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να λαμβάνει, με 
τρόπο μαζικό και αυτοματοποιημένο, στοιχεία και πληροφο-
ρίες που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαρια-
σμούς πληρωμών, επενδυτικών προϊόντων και δανειακές 
συμβάσεις, ελεγχόμενων από την ΑΑΔΕ φυσικών ή νομικών 
προσώπων και οντοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υπο-
καταστημάτων των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, των 
υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων 
πληρωμών και των ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρή-
ματος που παρέχουν και εκτελούν υπηρεσίες πληρωμών στην 
Ελλάδα, καθώς και από τις εποπτευόμενες από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς επενδυτικές εταιρείες
Οι πληροφορίες αυτές τηρούνται σε βάση δεδομένων της 
ΑΑΔΕ μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της φορολο-
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γικής διοίκησης να βεβαιώσει φόρο στη βάση των σχετικών 
προς έλεγχο υποθέσεων και προωθούνται κατόπιν επεξερ-
γασίας στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με ασφάλεια και 
ταχύτητα μέσω ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής. Με 
αυτόν τον τρόπο μειώνεται δραστικά ο απαιτούμενος χρόνος 
όχι μόνο για τη διενέργεια των ελέγχων αλλά και την ολοκλή-
ρωσή τους.
Στο τρίτο και καθοριστικό στάδιο, όλος αυτός ο όγκος πλη-
ροφοριών γίνεται αντικείμενο αλλεπάλληλων διασταυρώ-
σεων αλλά με τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται σφάλματα. Δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα 
αφαιρεί εισοδήματα όπως για παράδειγμα μισθούς, ενοίκια 
και γενικότερα όλες τις συναλλαγές κάτω των 50 ευρώ. Δηλα-
δή, για τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκάστοτε ελεγχομένου 
για την περίοδο που ελέγχεται, πραγματοποιείται επεξεργασία 
τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα 
προσδιορίζονται και οι πρωτογενείς καταθέσεις μέσω αυτο-
ματοποιημένων ελεγκτικών εντολών.
Τι δείχνουν οι έλεγχοι
Με βάση τους μνημονιακούς στόχους, από το σύνολο των 
ολοκληρωμένων φορολογικών ελέγχων, το 70% πρέπει να 
αφορά νέες υποθέσεις.
Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δείχνουν, όμως, ότι έχουν κολ-
λήσει στο 55,5%, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται 
στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, με 43 ολοκλη-
ρωμένους πλήρεις και μερικούς ελέγχους και στο Κέντρο 
Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου με μόλις έναν ολοκλη-
ρωμένο πλήρη έλεγχο και 28 μερικούς.
Το ΣτΕ βάζει ψηλά τον πήχυ για τους ελεγκτές
Εντονο προβληματισμό προκαλεί στη φορολογική διοίκηση 
η απόφαση «βόμβα» του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), 
το οποίο αθώωσε δύο φορολογουμένους, καθώς ο έλεγχος 
δεν κατάφερε να εντοπίσει την πηγή προσαύξησης του εισο-
δήματός τους.
Συγκεκριμένα, με την απόφαση το Ανώτατο Δικαστήριο ακύ-
ρωσε τον φορολογικό έλεγχο ο οποίος, κατά τους δικαστές, 
κατέληξε αυθαίρετα στο συμπέρασμα ότι υπάρχει απόκρυψη 
φορολογητέας ύλης που προέρχεται από την άσκηση του 
ελεύθερου επαγγέλματος, χωρίς να τεκμηριώνεται από που-
θενά.
Κύκλοι της αγοράς κάνουν λόγο ακόμα και για λάθος των 
ελεγκτών και ότι ορθώς κατέπεσε ο έλεγχος από το ΣτΕ. 
Συγκεκριμένα σημειώνουν ότι θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιήσουν διατάξεις για αδικαιολόγητο πλουτισμό και όχι να 
υποστηρίξουν ότι η προέλευση των χρημάτων προέρχεται 
από το ελευθέριο επάγγελμα χωρίς να μπορούν ταυτόχρονα 
να το δικαιολογήσουν.
Σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα δυσκολεύουν για τους 
ελεγκτές, οι οποίοι θα πρέπει όπως φαίνεται να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί στους ελέγχους, αλλά κυρίως θα πρέπει να 
τεκμηριώνουν τον τρόπο που συντελέστηκε το αδίκημα της 
φοροδιαφυγής.
Ο έλεγχος ξεκίνησε όταν ο οικονομολόγος και η δικηγόρος 

σύζυγός του εντοπίστηκαν στη λίστα Λαγκάρντ. Στους λογα-
ριασμούς τους στην Ελβετία βρέθηκαν καταθέσεις ποσών που 
δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματα που 
είχαν δηλώσει στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι ελεγκτές, 
αφού δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν την πηγή του εισο-
δήματος, αποφάσισαν ότι η προσαύξηση είναι αποτέλεσμα 
φοροδιαφυγής και συγκεκριμένα απόκρυψης εισοδημάτων 
από την εργασία τους και προχώρησαν στην επιβολή εξαιρε-
τικά μεγάλων προστίμων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο, όμως, με την απόφαση υποστηρίζει 
ότι: «Η φορολογική αρχή πρέπει να διαπιστώσει, κατά τρόπον 
αρκούντως τεκμηριωμένο, ότι ο επιτηδευματίας εισέπραξε 
το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας».


