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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1643 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
To TEE ζητά παράταση της ημερομηνίας καταβολής των αναδρο-
μικών ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών του Β  ́εξαμήνου 2013
Σελ 1
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και 
το 2019.
Σελ 1 
Αναστέλλεται για ένα ακόμη φορολογικό έτος η επιβολή του φόρου 
υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή αίτια
Σελ 4 και 22
Εκδήλωση «Ο ρόλος του Μηχανικού Σήμερα: νέες τεχνολογίες, κα-
λές πρακτικές σε μεγάλα έργα» 
Σελ 5 και 6
Πρόταση 10ετούς προγράμματος διάσωσης των διατηρητέων
Σελ 6
Airbnb: Έρχονται πρόστιμα σε ιδιοκτήτες ακινήτων
Σελ 7
Γ. Σταθάκης: το κόστος των ΑΠΕ μπορεί, πλέον, να συγκριθεί ευθέως 
με εκείνο των συμβατικών καυσίμων
Σελ 8 και 9
Σε εξέλιξη η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε 11 περιφερειακές 
ενότητες 
Σελ 10
Διαγωνισμός για τη μελέτη που αφορά το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του 
παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης  
Σελ 11
Στον όμιλο Μήτση έναντι 50,1 εκατ. ευρώ το Grand Hotel στη Ρόδο
Σελ 12
«Η Γεωπολιτική της Ενέργειας στη Ν.Α. Μεσόγειο: Ο ρόλος Ελλάδος 
και Κύπρου» 
Σελ 13
Χανιά: Υποχώρησε λόγω διάβρωσης τμήμα του δρόμου στο παρα-
λιακό μέτωπο της πόλης
Σελ 14
Επίσκεψη στην Ελλάδα κλιμακίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Σελ 15
Ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση
Σελ 16
Νέες προσλήψεις σκοπεύουν να κάνουν στο επόμενο τρίμηνο οι Έλ-
ληνες εργοδότες, σύμφωνα με έρευνα της ManpowerGroup
Σελ 17
Enterprise Greece: Σημαντικές δράσεις προσέλκυσης επενδύσεων 
στη Σαγκάη και την Χανγκτσόου
Σελ 18
Έως το 2022 θα υπάρχουν 4,8 δισεκατομμύρια χρήστες διαδικτύου, 
εκτιμά η Cisco
Σελ 19
Ενδιαφέρον ιδιωτικών εταιρειών για ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο 
Λαύριο 
Σελ 20
Η ελληνική εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας Fasmatech στη λίστα με 
τις δέκα πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως
Σελ 21
Λόης Λαμπριανίδης: Οι πολιτικές αναστροφής της κλιματικής αλλα-
γής επιβάλλουν μεγάλες αναδιανεμητικές πολιτικές
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 24,25,26
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Με επιστολή του προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ζητά παράταση της ημερομηνίας κατα-
βολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών 
του Β  ́εξαμήνου 2013. Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρο-
νται τα εξής: «Αξιότιμε κύριε Διοικητά, Σας ενημερώνουμε ότι, 
μετά τις προσφυγές που κατατέθηκαν από διπλωματούχους 
μηχανικούς και εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) με θέμα την ακύρωση ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ 
για τις πρόσθετες αναδρομικές εισφορές των ετών 2011-2014 
του νόμου 3986/2011 των ασφαλισμένων των τομέων Μη-

χανικών & ΕΔΕ του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, προκειμένου να 
εξεταστεί η νομιμότητα της νομοθετικής ρύθμισης, με βάση 
την οποία εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις, είχε προσ-
διοριστεί πιλοτική δίκη για την 3.12.2018, αναβλήθηκε για την 
14.1.2019, λόγω αλλαγής του Εισηγητή. Παρακαλούμε για επι-
πλέον παράταση της ημερομηνίας καταβολής των αναδρομι-
κών εισφορών του Β  ́εξαμήνου 2013 του νόμου 3986/11 των 
ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων οι οποίες καθίστανται 
ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2018, κατά 3 τουλάχιστον μήνες 
έως την 29.3.2019».

Αναστέλλεται για ένα ακόμη φορολογικό έτος και συγκεκριμένα 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, η επιβολή του φόρου υπεραξίας 
στις μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή αίτια. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη 
Βουλή, και στην οποία επισημαίνεται ότι η νέα αναστολή δίδεται 
για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων σε μια κρίσιμη περί-
οδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Με άλλη διάταξη, παρατείνεται για ένα ακόμη έτος και ειδικότε-
ρα έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, η μη αναπροσαρμογή των 
μισθωμάτων που καταβάλλουν το Δημόσιο και οι φορείς του 

δημόσιου τομέα. Το μέτρο αυτό, όπως αναφέρεται, κρίνεται 
αναγκαίο, καθώς η αγορά των ακινήτων εξέρχεται μεν από μια 
πολυετή κρίση (στην οποία είχε εισέλθει από το 2010), αλλά βρί-
σκεται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο σταθεροποίησης. Για αυτό 
κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα προσαρ-
μογής, ειδικότερα στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων 
που προσφέρονται για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών.

Παράταση ενός ακόμα χρόνου και για το 2019 παίρνει εξωδικα-
στικός μηχανισμός ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς, 
σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική κυβέρνηση έπεισε τους 
θεσμούς για την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, ο οποί-
ος πλέον έχει επιταχύνει σημαντικά την εξέταση των αιτήσεων 
που υποβάλλονται και φέρνει αποτελέσματα αναφορικά με την 
είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ με 
τροπολογία η οποία αναμένεται να κατατεθεί πριν τα Χριστού-
γεννα θα δίνεται η ευκαιρία σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες 
αλλά και αγρότες, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με έως και 120 
δόσεις, αλλά και να τύχουν ακόμα και κουρέματος των προσαυ-
ξήσεων που επιβαρύνουν τις οφειλές αυτές έως και κατά 85%.
Σχεδόν δυο χρόνια μετά τη έναρξη λειτουργίας του εξωδικα-
στικού μηχανισμού και παρά τις αρχικές καθυστερήσεις, πλέον 
οι ρυθμίσεις αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Μέχρι σήμερα, 
έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησης 
59.077 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, ενώ 

έχουν υποβληθεί 5.565 αιτήσεις κι έχουν ολοκληρωθεί 1.104 
ρυθμίσεις χρεών επιτρέποντας στους οφειλέτες (επιχειρήσεις, 
ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες) να επιστρέψουν στην 
κανονικότητα, λαμβάνοντας παράλληλα φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα και μπορούν να συνεχίσουν κανο-
νικά τις δραστηριότητες τους. Η αυτοματοποίηση των διαδι-
κασιών που επιταχύνθηκε τους το τελευταίο εξάμηνο, με την 
παράλληλη ηλεκτρονική διασύνδεση υπηρεσιών, μείωσε τον 
χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας, και ήδη για τη μια στις 
πέντε αιτήσεις που έχουν κατατεθεί, έχουν ρυθμιστεί οι οφειλές. 
Η επιτάχυνση αποδίδεται στην βελτίωση και στην αυτοματο-
ποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μηχανισμού. Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι έως τις αρχές του καλοκαιριού οι διαδικασίες 
ρύθμισης των οφειλών προς εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και 
τις τράπεζες γίνονταν χειροκίνητα και απαιτούσαν πολλά δι-
καιολογητικά - ενώ πλέον όλα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικές 
πλατφόρμας, η οποία συνεχώς αναβαθμίζεται. 

TO TEE ΖΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Β΄ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 2019
Μέχρι τα Χριστούγεννα η τροπολογία για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες



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 Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας διοργανώνει σήμερα 
στην Ακαδημία Αθηνών (Πανεπιστημίου 28) ημερίδα με θέμα 
«Ελλάδα και Δύση».

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

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

14 Δεκεμβρίου 2018

Εκδήλωση: Ο Ρόλος του Μηχανικού 
Σήμερα: Νέες τεχνολογίες, Καλές Πρα-
κτικές σε Μεγάλα Έργα
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΑΘΗΝΑ

Το 25ο Φοιτητικό Συνέδριο με τίτλο «Επισκευές και Ενισχύσεις 
Κατασκευών 2019» θα διοργανώνεται στις 20 και 21 Φεβρου-
αρίου 2019, στην Πάτρα, από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το 
ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδος.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας του προπτυχιακού μαθήματος Ε’  Έτους Σπου-
δών “Ενισχύσεις και Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα” καθώς και του μεταπτυχιακού μαθήματος “Ανα-
σχεδιασμός  Υφισταμένων Κατασκευών” που διδάσκονται στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 Εκτός από τις φοιτητικές παρουσιάσεις θα υπάρξουν και προ-
σκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους συναδέλφους του 
Ε.Μ.Π., άλλων Πανεπιστημίων και από την πράξη.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  
www.episkeves.civil.upatras.gr στην οποία μπορεί να ανα-
ζητηθεί και άλλο υλικό σχετικό με τις επισκευές, καθώς και οι 
εργασίες των παλαιότερων Συνεδρίων. 
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: Ν. Καρέλα (τηλ. 2610-996539, Ε-mail: 
nkarela@upatras.gr), καθ. Σ. Η. Δρίτσος (dritsos@upatras.gr), 
http://www.episkeves.civil.upatras.gr/

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών Βορείου Ελλάδος (ΣΔΑΤΜΒΕ), σε συνεργασία με 
το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ και το Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο, διοργανώνει στις 18 Δεκεμβρίου 2018 (ώρες 6.00 
μμ – 9.00 μμ), στο Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 
49,  Θεσσαλονίκη), εκδήλωση με θέμα: «Τεχνικά ζητήματα στις 
νέες μελέτες κτηματογράφησης».
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι:  
Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Παύλος  Χατζηλιάδης, Πρόεδρος ΣΔΑΤΜΒΕ
Χριστίνα Κλωνάρη, Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή  
του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες:
- «Κτηματογράφηση στο Υπόλοιπο της Χώρας», Άρια Ιωαννί-
δη, Διευθύντρια Έργων του φορέα  «Ελληνικό  Κτηματολόγιο»
- «H σημασία της υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 για τη 
σύνταξη Κτηματολογίου στη χώρα», Ελεονώρα Ανδρεδάκη , 
Διευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης  του φορέα  «Ελληνικό  Κτη-
ματολόγιο»
- «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας του 
Ν.2308/95», Δώρα Αργυράκη, Προϊσταμένη Τμήματος 
Εφαρμογών &Τεχνικής Υποστήριξης  της Διεύθυνσης Έργων 
του φορέα  «Ελληνικό  Κτηματολόγιο»
- «Τα στάδια του έργου κτηματογράφησης - οι νέες περι-
οχές υπό κτηματογράφηση - δηλώσεις ιδιοκτησίας του 
Ν.2308/95», Αριστέα Παπαδοπούλου, μέλος Επιτροπής 
Εθνικού Κτηματολογίου του ΣΔΑΤΜΒΕ, μέλος ΔΣ «Γαία ΑΕ 
Μελετών»
- «Σύνταξη προκαταρκτικού κτηματογραφικού υποβάθρου»,                                                                              
Αριστέα Παπαδοπούλου, μέλος Επιτροπής Εθνικού Κτηματο-
λογίου του ΣΔΑΤΜΒΕ
-«Τεχνικά ζητήματα χρησικτησίας»   Χρήστος Ζαβρακλής, Νο-
μικός  Σύμβουλος ΣΔΑΤΜΒΕ.
Ακόμη, θα γίνουν παρεμβάσεις- τοποθετήσεις αναδόχων με-
λετητών:
«Τοπικές ιδιαιτερότητες του έργου», Δ. Γκατζηρούλης,  Εται-
ρεία «Γεωαπόδοση Α.Ε.» , Κ. Σαββίδης, Εταιρεία «Γεωανά-
λυση Α.Ε.», Κ. Τσαβδάρογλου, Εταιρεία «Σχεδιασμός Α.Ε.», Γ. 
Τσακούμης, Εταιρεία «Consortis», Δ. Μήτρου, Εταιρεία «Ακμή 
Σύμβουλοι Μηχανικοί».
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις και συζήτηση.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2019»

ΣΔΑΤΜΒΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΤΕΕ/ΤΚΜ: «ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»



Αποκτήστε την αναγνωρισµένη ψηφιακή σας υπογραφή 
µε την εγγύηση και την αξιοπιστία της Byte 

και µπείτε στον κόσµο της ψηφιακής ανταλλαγής εγγράφων.

ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

www.byte.gr

Μείωση 

κόστους

Εξοικονόµηση 

χρόνου

Ευκολία 

στη χρήση

Προνοµιακές 

τιµές 
για τα µέλη 

του ΤΕΕ!
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Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των Ελλήνων 
Μηχανικών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον και την 
ενημέρωση του τεχνικού κόσμου σχετικά με τις νέες τεχνολο-
γίες, το ΤΕΕ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος του 
Μηχανικού Σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρα-
κτικές σε μεγάλα έργα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του 
ΤΕΕ (Νίκης 4 Αθήνα - Σύνταγμα, 1ος όροφος). Την εκδήλωση 
θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και ο 
Πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας.  
Καθηγητές ΕΜΠ και Μηχανικοί, εκπρόσωποι ελληνικών τε-
χνικών εταιρειών θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση και θα 
μεταφέρουν την εμπειρία τους από την Ελλάδα και παγκοσμί-
ως. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και προσκαλούνται 

όλοι οι Μηχανικοί και ειδικά οι νέοι, μηχανικοί και φοιτητές, να 
συμμετέχουν ενεργά σε ένα γόνιμο διάλογο με ερωτήσεις, ιδέ-
ες, αντιρρήσεις και προτάσεις. Με το πέρας της εκδήλωσης, θα 
ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα, συζήτηση και κατ’ ιδίαν επαφές.

Πρόγραμμα
13.00-13.15 Προσέλευση 
13.15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:
• Γιώργος Ν. Στασινός Πρόεδρος ΤΕΕ 
• Ιωάννης Γκόλιας Πρύτανης ΕΜΠ 
• Γιάννης Φωτεινός Διευθύνων Σύμβουλος ΣΑΛΦΩ ΑΕ 
14.00 Κων/νος Αραβώσης Αν. Καθ. Μηχανολόγων Μηχανι-
κών ΕΜΠ 
14.20 Κων/νος Καράντζαλος Αν. Καθ. Τοπογράφων Μηχανι-
κών ΕΜΠ 
14.40 Ιωάννης Μερτζάνης Δ/νων Σύμβουλος SPACE 

15.00-15.30 Διάλειμμα - Καφές 
15.30 Δημήτρης Γκαρλιαρίδης Ηλεκτρολόγος & ITS Μηχανι-
κός, Salfo SA Καλές πρακτικές και τεχνολογίες Ευφυών Συστη-
μάτων στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων του Κατάρ 
15.50 Αναστάσης Αλέφαντος IT/Smart Systems Manager, 
Salfo SA Η Στρατηγική Ενοποιημένων Επικοινωνιών για τις 
Εξυπνες Πόλεις - το παράδειγμα του Smart Parking στην Σα-
ουδική Αραβία 
16.10 Λουκία Νικηφοράκη PhD, Head of Consulting Services, 
Lamda Hellix Data Center Availability and Agility - two Data 
Centers in UAE 
16.30 Ανοιχτή Συζήτηση 
17.00-18.00 Συναντήσεις Νέων Μηχανικών με εκπροσώπους 
εταιρειών - Κατ’ ιδίαν επαφές, Networking Cocktail

Οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 4.634.000 ευρώ 
ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών σε δήμους της χώρας για 
την εξόφληση υποχρεώσεών τους από δικαστικές αποφάσεις, 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, για έργα αντιμετώπι-
σης της λειψυδρίας και για την αποκατάσταση ζημιών από 
κακοκαιρία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Ειδικότερα, έπειτα από σχετικά αιτήματα 14 δήμων εγκρί-
θηκε επιχορήγηση συνολικού ποσού 2.884.142 ευρώ, για 
την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δι-
καστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν κατα-
στεί τελεσίδικες έως 19/7/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από 
προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
   Η επιχορήγηση δίνεται, στο πλαίσιο του προγράμματος Αυ-

τοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ) 
και αφορά τους δήμους: Αγίας Βαρβάρας (45.511 ευρώ), 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού (124.354 ευρώ), Γλυφά-
δας (192.203 ευρώ), Χαλκιδέων (175.547 ευρώ), Ζακύνθου 
(386.007 ευρώ), Βέροιας (73.280 ευρώ), Καστοριάς (337.100 
ευρώ), Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (94.429 ευρώ), Λέσβου 
(90.753 ευρώ), Νοτίου Πηλίου (484.624 ευρώ), Αλμωπίας 
(3.090 ευρώ), Πέλλας (452.794 ευρώ), Ρεθύμνης (173.639 
ευρώ) και Αμφίπολης (250.809 ευρώ). 
   Επίσης, στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος 
«ΦιλόΔημος ΙΙ» εγκρίθηκε η ένταξη πράξεων για την Προμή-
θεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 
χαρών, συνολικού ύψους 664.842 ευρώ στους δήμους Κα-

μένων Βούρλων (294.347 ευρώ), Κέας (240.495 ευρώ) και 
Φολεγάνδρου (130.000 ευρώ).
   Εγκρίθηκε, επιπλέον, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ποσού 
συνολικού ύψους 550.000 ευρώ, στους δήμους Αλοννήσου, 
(300.000 ευρώ) και Τριφυλίας (250.000 ευρώ), για την εκτέ-
λεση των απαραίτητων εργασιών, με σκοπό την αντιμετώπι-
ση του φαινομένου της λειψυδρίας.
   Τέλος, για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντο-
να καιρικά φαινόμενα, οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν 
τους δήμους Κύμης - Αλιβερίου (85.000 ευρώ), Νικολάου 
Σκουφά (200.000 ευρώ) και Τυρνάβου (250.000 ευρώ).
   Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, 
Αλέξης Χαρίτσης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και της 
FERROVIAL SA για την απόκτηση, από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ποσοστού 33,34% στην εταιρεία «Αυ-
τοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ» και 21,41% στην εταιρεία «Νέα Οδός ΑΕ».

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, με την ως άνω πράξη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ κατέχει πλέον το 
100% και στις δύο εταιρείες παραχώρησης καταβάλλοντας συνολικό τίμημα περίπου 145 εκατ. 
ευρώ το οποίο πρόκειται να εξοφληθεί μέχρι το τέλος του 2028.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως Εθνικό Μέλος στην 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών 
– FEANΙ, διοργάνωσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής EMC 
(European Monitoring Committee) της FEANI για πρώτη 
φορά στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα στις 11 και 12 Δεκεμ-
βρίου 2018.
Η Επιτροπή EMC της FEANI έχει στην ευθύνη της το περιεχό-
μενο της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων Εκπαίδευσης Μη-

χανικής -EEED (European Engineering Education Database) 
και τη χορήγηση του τίτλου EUR ING στους Ευρωπαίους 
Μηχανικούς.
Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην Επιτροπή EMC/FEANI είναι ο κος 
Άρης Χατζηδάκης, ενώ το συντονισμό αυτής της διοργάνω-
σης είχε η Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δι-
εθνών Σχέσεων του ΤΕΕ. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ» 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 4,634 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΗ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΙ «ΝΕΑ ΟΔΟΣ»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EMC ΤΗΣ FEANI ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ
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Την εφαρμογή 10ετούς προγράμματος διάσωσης των δι-
ατηρητέων κτιρίων με χρηματοδότηση από εθνικούς και 
Κοινοτικούς πόρους προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, επιση-
μαίνοντας ότι η διάσωση και ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής 
μας Κληρονομιάς, είναι πολλαπλά αναγκαία και επωφελής 
όχι μόνο για λόγους πολιτιστικούς, αλλά κυρίως για λόγους 
εθνικούς και ιστορικούς. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου 
η πρόταση του Συλλόγου όπως διατυπώθηκε χθες Δευτέρα 
στην Ετήσια Τακτική Γενική του Συνέλευση που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μέγαρο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας με συμμετοχή του υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Γιώργου Δημαρά, του προέδρου του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργου Στασινού και  του 

Προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτου Παραδιά προβλέπει την 
διάθεση 100 εκατ. ευρώ το χρόνο που μπορούν να προέλ-
θουν από Κοινοτικούς πόρους ή από την εκχώρηση  ενός 
ποσοστού από τα έσοδα που εισπράττει κάθε χρόνο το κρά-
τος από τον ΕΝΦΙΑ για τη χρηματοδότηση δράσεων όπως:
-Επιχορήγηση εργασιών στερέωσης, αποκατάστασης και 
επανάχρησης ή αλλαγής χρήσης διατηρητέων Κτηρίων και 
Μνημείων.
-Δημιουργία Ενιαίου ψηφιακού Μητρώου Διατηρητέων 
Κτηρίων και Μνημείων, προσβάσιμου στο κοινό, με πολλές 
εφαρμογές (Εκπαίδευση, Τουρισμός, Επιχειρηματικότητα, 
Κτηματαγορά κλπ).
-Δημιουργία Μητρώων Μελετητών και Κατασκευαστών 
Έργων σε Διατηρητέα Κτήρια και Μνημεία.

-Χρηματικές αποζημιώσεις ιδιοκτητών για απαλλοτριώσεις 
Σ.Δ., λόγω χαρακτηρισμών των κτηρίων ιδιοκτησίας τους 
ως Διατηρητέων ή/και ως Μνημείων.
 «Οι υποχρεώσεις των Κρατικών Φορέων απέναντι στα 
κτήρια αυτά δεν εξαντλούνται με τον χαρακτηρισμό τους 
ως Διατηρητέων. Η λανθασμένη αυτή Κρατική αντίληψη 
αποτελεί την κυριότερη αιτία της σημερινής εικόνας των 
«εγκαταλειμμένων» ή κενών ή ετοιμόρροπων ή επικίνδυνα 
ετοιμόρροπων Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, που 
αυξάνονται καθημερινά στα ιστορικά κέντρα της Αθήνας και 
των άλλων πόλεων και οικισμών και της υπαίθρου της χώ-
ρας μας», τόνισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτέκτονας 
κ. Νίκος Χαρκιολάκης, Επίτιμος Διευθυντής Αναστήλωσης 
Νεωτέρων και συγχρόνων Μνημείων του ΥΠΠΟ.

Ο Σύλλογός μας που είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ιδιοκτήτων Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), είναι ο μοναδικός φο-
ρέας της χώρας που εκπροσωπεί του ιδιοκτήτες των 11.500 
περίπου Διατηρητέων Κτηρίων, που χαρακτηρίστηκαν έτσι 
από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Μακεδονίας-Θράκης και 
Αιγαίου, και των 8.500 περίπου Νεώτερων Μνημείων που 
χαρακτηρίστηκαν έτσι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Σύλ-
λογός μας εκπροσωπεί και τους ιδιοκτήτες των Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Μνημείων της χώρας που δεν ανήκουν 
στο Κράτος (π.χ. Ναών, Μονών, κατοικιών και κτηρίων χρο-
νολογούμενων πριν το έτος 1830, όπως π.χ. μεσαιωνικών 
οικισμών κλπ) ως και κτηρίων που βρίσκονται μέσα στα όρια 
Αρχαιολογικών Χώρων, Ιστορικών Τόπων, Παραδοσιακών 
Οικισμών και Ιστορικών Κέντρων πόλεων, ο αριθμός των 
οποίων εκτιμάται σε 200.000 περίπου. 
 Δυστυχώς, δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως αντιληπτό, από 
τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, 
Δήμους, ΔΟΥ, Υπηρεσίες Δόμησης, Εφορείες Αρχαιοτήτων, 
Υπηρεσίες Νεώτερων Μνημείων, Πολιτικά Κόμματα κλπ), ότι 
ο χαρακτηρισμός ενός ιδιωτικού κτηρίου ως Διατηρητέου ή 
ως Μνημείου από το Κράτος, χωρίς να προηγείται αίτηση και 
συχνά παρά την αντίθετη γνώμη του ιδιοκτήτη, μετατρέπει το 
κτήριο αυτομάτως από αντικείμενο ιδιωτικού συμφέροντος 
σε αντικείμενο δημοσίου συμφέροντος, και μάλιστα με  με-
ρική έως και ολική κατάργηση του διεθνώς αναγνωρισμένου 
ανθρώπινου δικαιώματος της ιδιοκτησίας! 
Για τον λόγο αυτό, τόσο το Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθρο 
24) όσο και η Σύμβαση για την Προστασία της Ευρωπαϊκής 
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς ή πιο γνωστή ως Σύμβαση της 
Γρανάδας, που επικυρώθηκε ομόφωνα από την Ελληνική 

Βουλή  με τον Ν. 2039/1992, προβλέπουν, αφ’ ενός μεν, την 
αποζημίωση των ιδιοκτητών  για την δέσμευση ή/και την με-
ρική ή ολική απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας τους, αφ’ ετέρου 
δε, την οικονομική συμμετοχή του Δημοσίου στις ιδιαίτερα 
αυξημένες δαπάνες των εργασιών στερέωσης, αποκατάστα-
σης και επανάχρησης ή αλλαγής χρήσης και συνεχούς συντή-
ρησης των κτηρίων αυτών. 
Δυστυχώς, το πρώτο έλλειμμα της μειωμένης αντίληψης (βλ. 
ανωτέρω παρ. 3), παρά την ρητή  διάταξη του Συντάγματος 
και των υποχρεωτικών διατάξεων της Σύμβασης της Γρανά-
δας (άρθρα 1,2 και 6 έως 20), έχει οδηγήσει σε ένα δεύτερο 
και σημαντικότερο έλλειμμα της ελληνικής νομοθεσίας, από 
την οποία απουσιάζει ένα θεσμικό πλαίσιο χρηματοδοτικών 
ειδικών προγραμμάτων (Κοινοτικών και Εθνικών) και επι-
χορηγήσεων των εργασιών στερέωσης, αποκατάστασης 
και επανάχρησης ή αλλαγής χρήσης των κτηρίων αυτών, 
σε συνδυασμό και με άλλα κίνητρα (π.χ. πάταξης περιττής 
γραφειοκρατίας και χρονοβόρων διαδικασιών πολλαπλών 
αδειοδοτήσεων, αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων και Υπηρεσιών κλπ) ως και φορολογικών κινή-
τρων για την αντιμετώπιση του μεγάλου κόστους της ανα-
γκαίας συνεχούς συντήρησης των κτηρίων αυτών. 
Θα πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτό, τόσο από τους αρμό-
διους Κρατικούς Φορείς όσο και από την Κοινωνία που πε-
ριβάλλει τα Διατηρητέα Κτήρια και Μνημεία της χώρας που 
ανήκουν σε ιδιώτες (πολίτες και ΝΠΔ και ΙΔ), ότι οι υποχρε-
ώσεις των Κρατικών Φορέων απέναντι στα κτήρια αυτά δεν 
εξαντλούνται με τον χαρακτηρισμό τους ως Διατηρητέων. Η 
λανθασμένη αυτή Κρατική αντίληψη αποτελεί την κυριότερη 
αιτία της σημερινής εικόνας των «εγκαταλειμμένων» ή κενών 

ή ετοιμόρροπων ή επικίνδυνα ετοιμόρροπων Διατηρητέων 
Κτηρίων και Μνημείων, που αυξάνονται καθημερινά στα 
ιστορικά κέντρα της Αθήνας και των άλλων πόλεων και οικι-
σμών και της υπαίθρου της χώρας μας. 
Η διάσωση και ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής μας Κληρο-
νομιάς, που απαρτίζεται από τα κτήρια αυτά, είναι πολλαπλά 
αναγκαία και επωφελής όχι μόνο για λόγους πολιτιστικούς, 
όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Είναι κυρίως αναγκαία για 
λόγους εθνικούς και ιστορικούς, επειδή μαρτυρούν τους 
αγώνες και τα επιτεύγματα των Ελλήνων, στους περασμέ-
νους αιώνες, κάτω από αντίξοες συνθήκες. Είναι επωφελής 
για λόγους αρχιτεκτονικούς και πολεοδομικούς, επειδή τα 
κτήρια αυτά αναδύουν μεγάλες αρχιτεκτονικές αξίες και ανα-
βαθμίζουν την ποιότητα ζωής τόσο στο εσωτερικό τους όσο 
και στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Είναι τέλος, επωφελής για 
αυτονόητους λόγους οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, 
αλλά και για την μείωση της ανεργίας και την αύξηση της 
απασχόλησης των 100 επαγγελμάτων της Οικοδομής (Ειδι-
κευμένοι Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, 
Η/Μ, Μηχανικοί ΤΕΙ, Εργοδηγοί, Τεχνίτες κλπ), που παραμέ-
νουν σήμερα άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι ή, το χειρότερο, 
μεταναστεύουν στο εξωτερικό! 
 Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητάμε και προτείνουμε ένα 
10ETΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, με την διάθεση 100 εκατ. 
ευρώ κάθε χρόνο, είτε από Κοινοτικούς είτε από Εθνικούς πό-
ρους (π.χ. ποσοστό του ΕΝΦΙΑ), για την επίτευξη των παρα-
κάτω στόχων με τα αντίστοιχα παράλληλα αναγκαία μέτρα: 

Συνέχεια στη σελ 6

ΠΡΟΤΑΣΗ 10ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ

Δελτίο τύπου της συνέλευσης της 10.12.2018 στην αρχαιολογική εταιρεία: Πρόταση 10ετούς προγράμματος διάσωσης των διατηρητέων
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Σε σαρωτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων ακινήτων (Airbnb) που δεν δηλώθηκαν από τους 
ιδιοκτήτες των ακινήτων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με το in.gr
Στόχος των ελέγχων αυτών είναι να εντοπιστούν οι διαχειρι-
στές η ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν εγγραφεί στο «Μη-
τρώο ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων» και αν όσοι έχουν 
εγγραφεί έχουν δηλώσει όπως υποχρεούνται τις ενοικιάσεις 
των ακινήτων τους που έκαναν σε πελάτες τους.
Μετά και από τις συνεχείς προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγ-
μα της ειδικής πλατφόρμας δήλωσης αυτών των ακινήτων και 
κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συμμόρφωση με 
τη φορολογική νομοθεσία, φαίνεται ότι πολλοί θορυβήθηκαν.

Όπως απεκάλυψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έως 
τις 30 Νοεμβρίου, οπότε έληξε η προθεσμία εγγραφών στο 
Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ, οι εγγραφές ακινήτων που εκ-
μισθώνονται μέσω ιντερνετικών πλατφορμών διαμοιρασμού 
έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις 
ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 
160% σε σχέση με τα 68 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρο-
νιάς.
Όσοι ιδιοκτήτες η διαχειριστές δήλωσαν τα πλήρη στοιχεία τους 
μαζί με τον αριθμό των ακινήτων τους κλήθηκαν παράλληλα 
να δηλώσουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις των ακινήτων τους 
που συνήψαν από τις 1/1/2018 έως τα τέλη Αυγούστου. Στη 
συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο μητρώο 

το αργότερο μέχρι στις 20 του επόμενου μηνός τις μισθώσεις 
του προηγούμενου μήνα.
Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 5.000 
ευρώ, ενώ τους περιμένουν και καταλογισμοί φόρων εφόσον 
εντοπιστούν να μην δηλώνουν μέρος η το σύνολο των βραχυ-
χρόνιων μισθώσεων των ακινήτων τους σε πελάτες τους.
Ως γνωστόν τα εισοδήματα από τις μισθώσεις ακινήτων φορο-
λογούνται το ίδιο ,είτε πρόκειται για παραδοσιακά ενοίκια ακι-
νήτων η τις μισθώσεις μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και 
είναι 15% έως 12.000 ευρώ, 35% από 12.001-35.000 ευρώ 
και 45% από 30.001 και άνω.

Συνέχεια από τη σελ 5

Στόχοι: • Χρηματικές αποζημιώσεις ιδιοκτητών για απαλλο-
τριώσεις Σ.Δ., λόγω χαρακτηρισμών των κτηρίων ιδιοκτησίας 
τους ως Διατηρητέων ή/και ως Μνημείων (εννοείται ότι τα 
διπλοχαρακτηρισμένα θα αποζημιωθούν άπαξ), με προτεραι-
ότητα στους κατόχους τίτλων Μ.Σ.Δ. που παραμένουν ανενερ-
γοί επί 20ετία και πλέον! • Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων 
για την επιχορήγηση εργασιών στερέωσης, αποκατάστασης 
και επανάχρησης ή αλλαγής χρήσης Διατηρητέων Κτηρίων 
και Μνημείων, που προβλέπεται στο άρθρο 48 του νέου Αρ-
χαιολογικού Νόμου 3028/2002, με ταυτόχρονη κατάργηση 
του από 15.4.1988 ανενεργού και απαράδεκτου Προεδρικού 
Διατάγματος (ΦΕΚ 317/τ.Δ’/28.4.1988).  • Ένταξη των Διατη-

ρητέων Κτηρίων και Μνημείων σε ειδικό πιλοτικό Πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ 2014-2020, με πρώτη εφαρμογή στην πρωτεύουσα και 
σταδιακή επέκτασή του στις 13 Περιφέρειες της χώρας. • Απαλ-
λαγή όλων των Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων της χώ-
ρας από τον ΕΝΦΙΑ, το ΤΑΠ ως και από την υποχρέωση εκπό-
νησης ΜΕΑ και έκδοσης ΠΕΑ. Σημειώνεται εδώ, για τον πιθανό 
φόβο διατάραξης των δημοσιονομικών εσόδων του Κράτους, 
ότι τα 20.000 περίπου Διατηρητέα Κτήρια και Μνημεία που 
ανήκουν σε ιδιώτες αντιπροσωπεύουν μόλις το 8‰ (οκτώ τις 
χιλίοις) του συνολικού φορολογούμενου δομημένου περιβάλ-
λοντος της χώρας. 
Παράλληλα Μέτρα: • Κατάργηση αντικινήτρων και θέσπι-
ση κινήτρων υπέρ των Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων 
(«Εργαλειοθήκη των Διατηρητέων»). • Προσαρμογή του 

υπάρχοντος νομοθετικού και οργανωτικού πλαισίου για τα 
Διατηρητέα Κτήρια και Μνημεία στις διατάξεις της Σύμβασης 
της Γρανάδας. • Δημιουργία Ενιαίου ψηφιακού Μητρώου 
Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, προσβάσιμου στο 
κοινό, με πολλές εφαρμογές (Εκπαίδευση, Τουρισμός, Επιχει-
ρηματικότητα, Κτηματαγορά κλπ). • Δημιουργία Μητρώων 
Μελετητών και Κατασκευαστών Έργων σε Διατηρητέα Κτήρια 
και Μνημεία. 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,  Ο Πρόεδρος Νί-
κος Χαρκιολάκης , Αρχιτέκτων Μηχανικός – Αναστηλωτής 
Επίτιμος Δ/ντής Αναστήλωσης , Νεώτερων και Σύγχρονων 
Μνημείων του ΥΠΠΟ

Στην Αθήνα, τη Ρώμη, τη Λισσαβώνα, τη Βιέννη, τις Βρυξέλλες 
και σε άλλες ευρωπαικές πρωτεύουσες εορτάστηκε η «Διεθνής 
Ημέρα Ιδιοκτησίας» της UIPI, που εφέτος συνέπεσε με την 70ή 
επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων του ΟΗΕ το 1948. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η 
Διεθνής Ενωσις Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) εόρτασε την επέ-
τειο στην Λισσαβώνα, με μεγάλη συγκέντρωση πορτογάλων 
ιδιοκτητών και εκπροσώπων των οργανώσεών της από 20 
χώρες, και ακρόαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον 
Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας  Καθηγητή Marcelo 
Rebelo Sousa.
H ΠΟΜΙΔΑ εόρτασε την επέτειο με συγκέντρωση των μελών 
της στην αίθουσα εκδηλώσεων των γραφείων της στην οποία 
κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Ι. Μαυ-
ροειδής, Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρό-
σφυγες και τ. Συνεργάτης του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος τόνισε ότι:
«Η χώρα μας, παρότι ανήκει σε εκείνες που κατά κανόνα σέ-

βονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, εν τούτοις δυστυχώς εξακο-
λουθεί να κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στις καταδίκες για 
παραβιάσεις του δικαιώματος της ιδιοκτησίας από το Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούρ-
γου (ECHR). Σήμερα το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι εκείνο 
το οποίο δέχεται τις περισσότερες παραβιάσεις στην Ελλάδα, 
όπως άλλωστε όλοι διαπιστώνουμε καθημερινά. Πρέπει να γί-
νει αντιληπτό στην Ελληνικη Πολιτεία ότι τα προβλήματα που η 
Ελληνική κοινωνία πρωτίστως και οικονομία αντιμετωπίζουν 
δεν λύνονται με φοροεπιδρομές και ωμές παραβιάσεις του δι-
καιώματος στην περιουσία.».
Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς αναφέρθηκε 
στην γνωστή έκθεση του «Συνήγορου του Πολίτη» σύμφωνα 
με την οποία οι παραβιάσεις του Δικαιώματος της Ιδιοκτησίας 
στη χώρα μας «είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που 
απασχολεί χιλιάδες ιδιοκτήτες γης, δεδομένου ότι  το ελληνικό 
δημόσιο και οι ΟΤΑ δεσμεύουν ιδιοκτησίες, χωρίς να αποζημι-
ώνουν, ακόμη και επί δεκαετίες, με σχέδια πόλεων που χρονί-

ζουν, προστασία αρχαιοτήτων, προστασία περιβάλλοντος και 
εκτέλεση δημόσιων έργων, οι οποίες συνεπάγονται απαλλο-
τρίωση, στέρηση ή ουσιώδεις περιορισμούς στην ιδιοκτησία 
τους χωρίς καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης ή χωρίς 
έγκαιρη καταβολή αποζημίωσης.». 
Σήμερα οι παραβιάσεις αυτές συνεχίζονται στη χώρα μας τόσο 
με την καταληστευτική υπερφορολόγησή της με διπλό ΕΝΦΙΑ 
χωρίς όριο, και χωρίς καμιά συσχέτιση με το πραγματικό 
εισόδημα των πολιτών, όσο και με τη μορφή της δήμευσης 
εκατοντάδων χιλιάδων ακινήτων που διεκδικεί μαζικά το Δη-
μόσιο μέσω του «τεκμηρίου κυριότητάς» του στη διαδικασία 
κύρωσης δασικών χαρτών και Εθνικού Κτηματολογίου, της 
ανεξέλεγκτης και επ΄άπειρο δέσμευσης χιλιάδων ακινήτων από 
τους ΟΤΑ για δήθεν εκτέλεση έργων, από τις δασικές, αρχαιο-
λογικές και άλλες υπηρεσίες του Κράτους συχνά χωρίς λόγο και 
πάντοτε χωρίς έλεος, χωρίς κανένα σεβασμό στο ανθρώπινο 
αυτό δικαίωμα.

AIRBNB: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ 10ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ

ΠΟΜΙΔΑ: 10Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ!
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Το κόστος των ΑΠΕ μπορεί, πλέον, να συγκριθεί ευθέως με 
εκείνο των συμβατικών καυσίμων. Αυτό ανέφερε σε δήλω-
σή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 
Σταθάκης, με αφορμή την επιτυχημένη χθεσινή διαγωνιστική 
διαδικασία, από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για 
επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς 
αυτή οδήγησε σε σημαντική μείωση τιμών. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 

Σταθάκης, έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Η χθεσινή διαγωνιστική διαδικασία οδήγησε σε νέα σημα-
ντική μείωση τιμών στις επενδύσεις αιολικών και φωτοβολ-
ταϊκών, σε σύγκριση με τον προηγούμενο διαγωνισμό του 
Ιουλίου 2018. Όπως η προηγούμενη, έτσι και αυτή η δημο-
πρασία απέδειξε ότι η αποκλιμάκωση του κόστους παραγω-
γής ενέργειας από ΑΠΕ συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση 
των δράσεων για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού απο-

τυπώματος. Δικαιολογείται, λοιπόν, η επιλογή μας να υιοθε-
τήσουμε φιλόδοξους στόχους αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ 
στο ενεργειακό μείγμα, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί και στο 
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα το 
2030, καθώς το κόστος των ΑΠΕ μπορεί, πλέον, να συγκριθεί 
ευθέως με εκείνο των συμβατικών καυσίμων».

Σε προχωρημένο στάδιο  βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτε-
ρικού για την οριστικοποίηση του σχήματος χρηματοδότησης 
για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής.
Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρει αναλυτικά σε ανακοί-
νωσή του ο ΑΔΜΗΕ: στη γραμμή αφετηρίας για την προκήρυξη 
των διεθνών διαγωνισμών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρή-
της-Αττικής στις αρχές του 2019 βρίσκεται ο project promoter 
του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection», καθώς έχουν ωριμάσει 
οι συζητήσεις με τους βασικούς κατασκευαστές (υποθαλάσσια 
καλώδια, σταθμοί μετατροπής), οι οποίοι έχουν εκφράσει έντο-
νο ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία.
Σε προχωρημένο στάδιο  βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτε-

ρικού για την οριστικοποίηση του σχήματος χρηματοδότησης 
του project, που έχει προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ. 
Στο πλαίσιο των επαφών αυτών αναδείχθηκε η προοπτική να 
απαιτηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΡΙΑΔΝΗΣ» 
που ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 200 εκατ. ευρώ. Το ενδεχό-
μενο αυτό εξετάζεται σοβαρά από τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, του 
έως τώρα μοναδικού μετόχου της εταιρείας,  καθώς οδηγεί σε 
βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ του έργου, κάτι που 
είναι προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
Η  στελέχωση της «ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection» με προσωπικό 
υψηλής κατάρτισης από την Ελλάδα και το εξωτερικό προχωρά 
εξάλλου με ταχείς ρυθμούς, σε συνέχεια της οριστικοποίησης 
της οργανωτικής δομής της εταιρείας.  Το οργανόγραμμα της 
«ΑΡΙΑΔΝΗΣ» προβλέπει θέση γενικού διευθυντή, τεχνική διεύ-

θυνση, οικονομικό τμήμα, νομικό τμήμα και τμήμα προμηθει-
ών. Την τεχνική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μίχος που 
μετακινείται από την υφιστάμενη θέση του διευθυντή Στρατηγι-
κής και Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ.
Ανακοινώνεται τέλος ότι ορίζεται μέλος του Δ.Σ. της «ΑΡΙΑΔΝΗ 
Interconnection» ο Ιάσων Ρουσόπουλος, σε αντικατάσταση της 
Ελένης Ζαρίκου.  
Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του ΔΣ της εταιρίας διαμορφώνεται 
ως εξής:
- Πρόεδρος: Μανούσος Μανουσάκης
- Αντιπρόεδρος: Xinghua Shi
- Μέλη: Ιωάννης Μάργαρης, Ιάσων Ρουσόπουλος, Ιωάννης 
Βρεττός.

Νέα στοιχεία αναφορικά με τη μελέτη, την έρευνα και την 
αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου στην Ελλάδα, παρουσίασε η Ελληνική Διαχειριστική 
Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) κατά τις εργασίες του 1ου 
Workshop Ανατολικής Μεσογείου της ευρωπαϊκής ένωσης 
γεωεπιστημόνων και μηχανικών «The European Association 
of Geoscientists and Engineers» (EAGE) στη Μάλτα. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη εβδομάδα, εκπροσωπήθηκαν μεγάλες διεθνείς 
εταιρείες γεωφυσικών ερευνών και αυτό, όπως αναφέρεται σε 
σημερινή ανακοίνωση, έδωσε την ευκαιρία στους σύνεδρους 
να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις του τομέα στην 
Ανατολική Μεσόγειο.
Την πρώτη ημέρα των εργασιών, ο Κωστής Οικονομόπουλος, 
γεωλόγος-γεωφυσικός, στην ομιλία του «Συνδυασμός γεω-
φυσικών εργαλείων προς κατανόηση της γεωλογικής δομής 
της θαλάσσιας περιοχής νοτίως της Κρήτης» παρουσίασε το 
μοντέλο ταχυτήτων για την άγνωστη, γεωλογικώς, θαλάσ-
σια περιοχή νοτίως της Κρήτης, το οποίο ανέπτυξε η ΕΔΕΥ σε 
συνεργασία με την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Βαφείδη 

από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το μοντέλο αυτό συνιστά ένα 
επιπλέον εργαλείο για τους γεωεπιστήμονες της ΕΔΕΥ προς το 
στρωματογραφικό χαρακτηρισμό των ήδη χαρτογραφημέ-
νων οριζόντων.
Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών ο πρόεδρος της εταιρείας, 
Γιάννης Μπασιάς, παρουσίασε τις εξελίξεις στο πεδίο των 
υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη 
Θάλασσα με ιδιαίτερη έμφαση στα «βαθιά και υπερβαθιά θα-
λάσσια ύδατα στην Ελλάδα».
Ο Γιώργος Μακροδήμητρας, γεωλόγος- ιζηματολόγος, ανα-
φέρθηκε στο «Σεισμικό «χαρακτήρα» ως εργαλείο στην ανα-
γνώριση των γεωτεκτονικών ζωνών στην υπεράκτια περιοχή 
νοτίως της Κρήτης», παραθέτοντας τα γεωφυσικά δεδομένα 
από υπεράκτιες περιοχές νοτίως της Κρήτης τα οποία συγκρί-
θηκαν με δεδομένα από τη Δυτική Ελλάδα, προκειμένου να 
διερευνηθεί εάν τα ιζήματα της περιοχής ανήκουν σε κάποια 
από τις γνωστές γεωτεκτονικές ζώνες της Δυτικής Ελλάδας με 
πετρελαϊκό δυναμικό. Η εργασία αυτή οριοθετεί τις γεωτεκτο-
νικές ζώνες νοτια της Κρήτης και προτείνει την ύπαρξη μίας 
μεγάλης ανθρακικής πλατφόρμας σε αυτήν την περιοχή.

Ακολούθησε η παρουσίαση της Βασιλικής Κοσμίδου, γεωλό-
γου πετρελαίου, με θέμα «Θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Πε-
λοποννήσου: τεκτονικά στοιχεία και σύγκριση με την περιοχή 
του Β. Ιονίου». Κύριο αντικείμενο της ομιλίας της ήταν η ερ-
μηνεία των διαθέσιμων σεισμικών δεδομένων στη θαλάσσια 
περιοχή δυτικά της Πελοποννήσου, με τον εντοπισμό των κύ-
ριων τεκτονικών στοιχείων και την ερμηνεία βασικών ηλικιών 
και παλαιοπεριβαλλόντων, με στόχο την αξιολόγηση ύπαρξης 
πετρελαϊκού συστήματος.
Η συμβολή της ΕΔΕΥ στις εργασίες του workshop ολοκληρώ-
θηκε με τον Νικόλα Παπαδημητρίου, γεωλόγο-γεωφυσικό, 
και την παρουσίαση της «γεωλογικής εξέλιξης των ανθρακι-
κών πλατφορμών που βρίσκονταν στον ωκεανό της Τιθύος», 
στη Μεσόγειο, μέσα από την ερμηνεία γεωφυσικών δεδομέ-
νων.
Επόμενος σταθμός της ΕΔΕΥ είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη 
έκθεση APPEX 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λον-
δίνο τον Μάρτιο.

ΥΠΕΝ: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΜΠΟΡΕΙ, ΠΛΕΟΝ, ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2019 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Σε εξέλιξη είναι από προχθές, Δευτέρα, η συλλογή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας σε ένδεκα περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι έχοντες ακίνητη περιουσία στις περιο-
χές αυτές, καλούνται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, να υποβά-
λουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτη-
ματογράφησης της περιοχής, όπου βρίσκεται το ακίνητό τους 
ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων λήγει στις 12-03-
2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 10-06-2019 για 
τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.
Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία για τη συλλογή δηλώσεων 
σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ωρωπού στην Αν. 
Αττική.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η υποβολή της δή-
λωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά τον νόμο 
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ειδικότερα, τα ακίνητα που δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια 
της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές 
ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν 
οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα 
περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτε-
ρα κρίσιμο οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδι-
οκτησίας για να υποβάλουν τη δήλωσή τους, διαφορετικά θα 
απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Αναλυτικά, οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) για τις οποίες 
πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρ-
μόδια γραφεία είναι:
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
1. Περιφερειακή Ενότητα ‘Αρτας
Α) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
Β) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
Γ) Από το Δήμο ΑΡΤΑΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ, ΑΝΕΖΗΣ, ΒΙΓΛΑΣ, ΓΡΑΒΙ-
ΑΣ (ΓΑΒΡΙΑΣ)*, ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΗΣ, ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΔΑΦΝΩΤΗΣ, 
ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ, ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ, ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ, ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ, ΚΟΡ-
ΦΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ, ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ, ΛΙΜΙΝΗΣ, ΠΙΣΤΙΑ-
ΝΩΝ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, ΡΑΧΗΣ, ΡΟΔΑΥΓΗΣ, ΡΟΚΚΑΣ, ΣΚΟΥΠΑΣ 
(ΚΑΡΥΔΕΑΣ)*, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ, 
ΨΑΘΟΤΟΠΙΟΥ 
Δ) Από το Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ οι προ-καποδιστριακοί 
ΟΤΑ:
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΚΟΜΜΕΝΟΥ, ΚΟΜΠΟ-
ΤΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ, ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ, ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ, ΠΕΡΑΝΘΗΣ, ΣΕΛΛΑΔΩΝ, ΣΥΚΕΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
‘Αρτα: Κρυστάλλη 31, ΤΚ 47131
Τηλέφωνα: 26810 75914 - 26810 77566 - 6972 020479
Φαξ: 26810 27809
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 
και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
 2. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
Α) ΠΑΡΓΑΣ 
Β) Από το Δήμο ΖΗΡΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΟΥ, ΑΣΣΟΥ, ΓΑΛΑΤΑ, ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ, 
ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ, ΔΡΥΟΦΥΤΟΥ, ΚΕΡΑΣΩΝΟΣ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΡΑ-
ΝΕΑΣ, ΜΕΛΙΑΝΩΝ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΥ, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ) Από το 
Δήμο ΠΡΕΒΕΖΗΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ, ΒΡΑΧΟΥ, ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ (ΖΑΛΟΓ-
ΓΟΥ)*, ΚΑΝΑΛΙΟΥ, ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ, ΛΟΥΡΟΥ, 
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗΣ, ΜΥΤΙΚΑ, ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ, ΝΕΑΣ 
ΣΙΝΩΠΗΣ, ΝΕΟΥ ΣΦΗΝΩΤΟΥ (ΣΦΗΝΩΤΟΥ)*, ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 
(ΣΜΥΡΤΟΥΛΑΣ)*, ΟΡΕΙΝΟΥ, ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ, ΡΙΖΩΝ, ΣΚΙΑΔΑ, ΤΡΙ-
ΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ, ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Πρέβεζα: Λεωφ. Ιωαννίνων 20, ΤΚ 48100
Τηλέφωνα: 26820 28159 - 26820 60208 - 6983 087095
Φαξ: 26820 60235
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 
και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
3. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 
Α) ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
Β) ΔΩΔΩΝΗΣ 
Γ) ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
Δ) ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
Ε) ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
ΣΤ) Από τον Δήμο ΖΑΓΟΡΙΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΑΝΘΡΑΚΙΤΗ, ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ, ΑΡΙΣΤΗΣ, ΑΣΠΡΑΓ-
ΓΕΛΩΝ, ΒΙΤΣΗΣ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΒΡΑΔΕΤΟΥ, ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΕ-
ΒΕΝΙΤΙΟΥ, ΔΕΜΑΤΙΟΥ, ΔΙΚΟΡΥΦΟΥ, ΔΙΛΟΦΟΥ, ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ, 
ΔΟΛΙΑΝΗΣ (Ν. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)*, ΕΛΑΤΗΣ, ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΛΑ-
ΦΟΤΟΠΟΥ, ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΙΤΕΑΣ, ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΟΥΤΑ, 
ΚΑΠΕΣΟΒΟΥ (ΚΕΠΕΣΟΒΟΥ)*, ΚΑΣΤΑΝΩΝΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ 
ΠΕΔΙΝΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΟΥ, ΛΑΙΣΤΗΣ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΙΝΟΥ, ΜΑΝΑΣΣΗ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΜΟΝΟ-
ΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΝΕΓΑΔΩΝ, ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΠΕΤΡΑΣ, ΣΚΑΜΝΕΛΛΙΟΥ, 
ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ, ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ και ΦΡΑΓΚΑΔΩΝ 
Ζ) Από τον Δήμο ΖΙΤΣΑΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ (ΔΩΔΩΝΗΣ), ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΑΓΕΝΙΤΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΤΑΤΑΔΩΝ, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ, ΒΛΑΧΑΤΑΝΟΥ, ΒΟΥΤΣΑΡΑ 
(ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ)*, ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ, ΓΑΒΡΙΣΙΩΝ, ΓΙΟΥΡΓΑΝΙΣΤΑΣ, 
ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ, ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ, 
ΔΑΦΝΟΦΥΤΟΥ, ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ, ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΖΙΤΣΗΣ, ΚΑ-
ΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΗΣ, ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ, ΛΥΓΓΟΥ, ΛΙΓΟΨΑΣ, ΛΙΘΙ-
ΝΟΥ, ΛΟΦΙΣΚΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΡΑΤΗ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, ΠΟΛΥ-
ΔΩΡΟΥ, ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ, ΡΑΔΟΒΙΖΙΟΥ, ΡΑΙΚΟΥ, 
ΡΙΖΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ και ΧΙΝΚΑΣ 
Η) Από τον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΕΞΟΧΗΣ, ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ, ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ, ΚΟΣΜΗΡΑΣ, ΚΡΑΨΗΣ, ΚΡΥ-
ΟΒΡΥΣΗΣ, ΛΙΓΚΙΑΔΩΝ, ΜΑΖΙΑΣ, ΜΑΝΟΛΙΑΣΗΣ, ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ 
και ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Ιωάννινα: Επί των οδών Μαρίκας Κοτοπούλη 68, Σοφούλη, Χρ. 
Μακρή και 8ης Μεραρχίας 3-5 (Ο.Τ.283) του κτιριακού συγκρο-
τήματος «ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ΤΚ 45333
 Τηλέφωνα: 26510 26082 - 26510 20116 
Φαξ: 26510 20551

Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 
και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Α) ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 
Β) Από το Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗΣ, ΒΛΥΧΟΥ, ΒΟΥΡΝΙΚΑ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΔΡΥΜΩΝΟΣ, ΕΓΚΛΟΥ-
ΒΗΣ, ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΕΥΓΗΡΟΥ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΚΑ-
ΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΗΣ, 
ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΗ, ΠΟΡΟΥ, ΣΥΒΡΟΥ, 
ΦΤΕΡΝΟΥ, ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΑΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Λευκάδα: Πεφανερωμένης 15, ΤΚ 31100
 Τηλέφωνα: 26450 21997 - 6972 329936
Φαξ: 26450 21652
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 
και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
A) ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
B) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Γ) ΘΕΡΜΟΥ 
Δ) ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
Ε) ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΣΤ) Από το Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ οι προ-καποδι-
στριακοί ΟΤΑ: 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΑΝΩ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ, ΕΥΗΝΟ-
ΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΧΗΣ, ΛΕΣΙΝΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ)*, ΜΟΥ-
ΣΟΥΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΡΕΤΣΙΝΩΝ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΙΙΚΩΝ 
Ζ) Από το Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, ΑΚΡΩΝ, ΑΜΠΕΛΙΩΝ, ΑΝΩ ΚΕΡΑ-
ΣΟΒΟΥ, ΓΑΒΑΛΟΥΣ, ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΔΑΦΝΙΑ, 
ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ, ΚΑ-
ΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ, ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ, ΚΑΨΟΡΑ-
ΧΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)*, ΚΕΡΑΣΕΑΣ, ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΥ-
ΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΚΥΡΑ ΒΓΕΝΑΣ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ, ΛΕΠΕΝΟΥΣ, 
ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ, ΜΕΣΑΡΙΣΤΗΣ, ΝΕ-
ΡΟΜΑΝΝΑΣ, ΟΧΘΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ, ΠΑΠ-
ΠΑΔΑΤΩΝ, ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ, ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ), 
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ (ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ), ΡΙΓΑΝΗΣ, ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ, ΣΙΔΗΡΩΝ, 
ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ, ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ, ΣΠΑΡΤΙΑ, ΣΠΟΛΑΙ-
ΤΗΣ, ΣΤΡΑΤΟΥ, ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ, ΧΟΥΝΗΣ, ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 
Αγρίνιο: Πρώην Δημαρχείο Στράτου, Εθνική Οδός Αγρινίου-Αμ-
φιλοχίας, ΤΚ 30150.
Τηλέφωνα: 26410 71780 - 26410 71781 - 26410 71017
Φαξ: 26410 71780
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 
και Τετάρτη 8:00 με 20:00
Συνέχεια στη σελ 9

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
«Όσα δεν δηλωθούν, θα καταλήξουν στο Δημόσιο», προειδοποιεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο
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Συνέχεια από τη σελ 8 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
 1. Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης
 Α) ΑΡΡΙΑΝΩΝ 
 Β) ΙΑΣΜΟΥ 
 Γ) ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 
 Δ) Από τον Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
 ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΓΡΑΤΙΝΗΣ, ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ, ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ, ΚΑ-
ΡΥΔΙΑΣ, ΚΟΣΜΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ, ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Κομοτηνή: Υψηλάντου 3, ΤΚ 69132
Τηλέφωνα: 25310 23303 
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 15:30 
και Τετάρτη 8:30 με 20:30 
 2. Περιφερειακή ενότητα Θάσου
 Α. ΘΑΣΟΥ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Λιμένας Θάσου: Επέκταση Ο.Τ.108, οικ. 08, ΤΚ 640 04
Τηλέφωνα: 25930 22080
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 15:30 
και Τετάρτη 8:30 με 20:30 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
Α) ΑΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Αγιά: Λαρίσης 11, ΤΚ 40003.
Τηλέφωνα: 24940 23515
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 15:30 
και Τετάρτη 8:30 με 20:30 
 Β) ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Κιλελέρ: Επί του 5ου χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών, Νίκαια Λαρί-
σης, Τ.Κ. 40009.
Τηλέφωνα: 24106 63076
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 15:30 
και Τετάρτη 8:30 με 20:30 
 Γ) ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Φάρσαλα: Επί των οδών Αχιλλέως 8 και Καναδά 2, Φάρσαλα Τ.Κ. 
40300.
Τηλέφωνα: 24910 663076
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 15:30 
και Τετάρτη 8:30 με 20:30 
Δ) Από τον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ, ΛΟΥ-
ΤΡΟΥ (ΛΑΡΙΣΗΣ), ΜΑΝΔΡΑΣ, ΡΑΧΟΥΛΑΣ και ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Κιλελέρ: Επί του 5ου χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών, Νίκαια Λαρί-
σης, Τ.Κ. 40009.
Τηλέφωνα: 24106 63076
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 15:30 

και Τετάρτη 8:30 με 20:30 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Α) Από τον Δήμο ΒΟΛΒΗΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ, 
ΒΟΛΒΗΣ, ΒΡΑΣΝΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ, ΜΕΛΙΣ-
ΣΟΥΡΓΟΥ, ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ, 
ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ, ΣΤΙΒΟΥ, ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ και ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ 
Β) Από τον Δήμο ΔΕΛΤΑ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΟΥ και ΒΡΑΧΙΑΣ 
Γ) Από τον Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ο προ-καποδιστριακός ΟΤΑ: ΜΕΣΗ-
ΜΕΡΙΟΥ 
Δ) Από τον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ και 
ΣΟΥΡΩΤΗΣ 
Ε) Από τον Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΔΑΜ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ, ΑΣΚΟΥ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΒΑ-
ΣΙΛΟΥΔΙΟΥ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ, ΕΞΑΛΟΦΟΥ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ-
ΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ, ΚΑΡΤΕΡΩΝ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΚΡΙΘΙΑΣ, 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΑ, ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ-
ΟΥ, ΛΟΦΙΣΚΟΥ, ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ΞΥΛΟΠΟΛΕΩΣ, ΟΣΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΟ-
ΛΑΚΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ, ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ, ΣΟΧΟΥ και ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 
ΣΤ) Από τον Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ο προ-καποδιστριακός 
ΟΤΑ: ΦΙΛΥΡΟΥ 
Ζ) Από τον Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΔΕΝΔΡΟΥ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ, ΒΑΛΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΛΕΟΥΣΗΣ, ΚΟΥΦΑ-
ΛΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ, ΞΗΡΟΧΩΡΙ-
ΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ και ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η) Από τον Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΔΡΥΜΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ και ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Θεσσαλονίκη: 26ης Οκτωβρίου 90, ΤΚ 54627.
Τηλέφωνα: 2310 546486 - 2310 518823 
Φαξ: 2310 536168
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 
και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
Α) Από το Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΒΔΕΛΛΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 
ΑΗΔΟΝΙΩΝ, ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ, ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, ΒΑ-
ΤΟΛΑΚΚΟΥ, ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ, ΔΟΤΣΙΚΟΥ, ΕΛΑΤΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ, ΕΞΑΡ-
ΧΟΥ, ΖΑΚΑ, ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΚΑΛΟΧΙΟΥ, 
ΚΕΝΤΡΟΥ, ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ, ΚΙΒΩΤΟΥ, ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥ, ΚΝΙΔΗΣ, 
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ, ΚΟΣΜΑΤΙΟΥ, ΚΡΑΝΕΑΣ, ΚΥΔΩΝΙΩΝ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ, 
ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ, ΛΑΒΔΑ, ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ, 
ΜΕΓΑΡΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ, ΜΗΛΕΑΣ, ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ, ΜΟΝΑΧΙ-
ΤΙΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗΣ, ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ, ΠΗΓΑΔΙΤΣΗΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ, ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ, ΠΟ-
ΝΤΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΒΟΡΡΟΥ, ΠΥΛΩΡΩΝ, ΡΟΔΙΑΣ, ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ, ΣΑΡΑ-
ΚΗΝΑΣ, ΣΙΤΑΡΑ, ΣΜΙΞΗΣ, ΣΠΗΛΑΙΟΥ, ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ, ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ, 
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΤΡΙΚΩΜΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 
Β) Από το Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:

Γρεβενά: Επί της συμβολής των οδών Θ. Ζιάκα και Αριστείδου, ΤΚ 
51100.
Τηλέφωνα: 24620 - 30094 
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 
και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
Α) Από το Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ ο προκαποδιστριακός ΟΤΑ: Μεγαρέ-
ων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Μέγαρα: Οδός Σηλυβρίας 8, ΤΚ 19100
 Τηλέφωνα: 22960 - 80401 
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 
και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
 Β) Από το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας η προκαποδιστριακή κοι-
νότητα: Οινόης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Μέγαρα: Οδός Σηλυβρίας 8, ΤΚ 19100
 Τηλέφωνα: 22960 - 80401 
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 
και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
 Τέλος, παρατείνεται, για τελευταία φορά, η προθεσμία υποβολής 
δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού, μέχρι την 23η Ιανουαρί-
ου 2019 στις παρακάτω περιοχές: 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
Α) Από το Δήμο Ωρωπού οι προκαποδιστριακές κοινότητες: 
ΩΡΩΠΟΥ, ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Σκάλα Ωρωπού: Πρώην 1ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού (απέναντι 
από την λαϊκή αγορά), ΤΚ 19015.
 Τηλέφωνα: 22950 37696
Φαξ: 22950 37515 
e-mail: oropos@myktima.gr 
 Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 16:30 
και Τετάρτη 8:30 με 20:30 
 Β) Από το Δήμο Μαραθώνος οι προκαποδιστριακές κοινότητες: 
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΒΑΡΝΑ-
ΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Καπανδρίτι: Κοινοτικό Κατάστημα Καπανδριτίου ( 1ος όροφος) - 
Πλατεία Κυριαζή, ΤΚ 19014.
Τηλέφωνα: 22950 54633
Φαξ: 22950 54637 
e-mail: ktimakapandriti@gmail.com 
 Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 16:30 
και Τετάρτη 8:30 με 20:30  
Πληροφορίες:
Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 15:30 
στο τηλέφωνο 210-6505600 και στον ιστότοπο 
www.ktimatologio.gr

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης που αφορά το 
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του παραλιακού μετώπου της Θεσσα-
λονίκης θα γίνει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το επόμενο χρονικό 
διάστημα, καθώς η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε χθες τη διακήρυξη της δημο-
πρασίας και τους όρους δημοπράτησης για τη διεξαγωγή του. 
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος, Κώστα Γιουτίκα, η μελέτη αυτή, όταν ολοκληρωθεί, 
θα δώσει στην Περιφέρεια τη δυνατότητα να καταθέσει στα 
αρμόδια υπουργεία το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, δηλαδή τις 
χρήσεις γης, που πρέπει να ενοποιηθούν στο πλαίσιο της δι-
αμόρφωσης ενός ενιαίου παραλιακού μετώπου μήκους 42 
χιλιομέτρων, από το Καλοχώρι δυτικά, μέχρι το Αγγελοχώρι 
ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης. 
Ο κ. Γιουτίκας εκτιμά ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε ένα εξά-
μηνο και σε αυτήν θα ενσωματωθούν, σε κάθε περίπτωση, 
τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που έγινε το περασμένο 
χρονικό διάστημα και με τους επτά εμπλεκόμενους δήμους. 
«Έχει επιτευχθεί μια μεγάλη, ιστορική συμφωνία με τους επτά 
δήμους» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης σε δημοσιογράφους 
στο περιθώριο της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι μετά την ολοκλήρωση της 
μελέτης και την κατάθεση, εκ μέρους της Περιφέρειας, ενός 
πλήρους φακέλου στο υπουργείο, αναμένεται η έγκριση του 
Προεδρικού Διατάγματος που απαιτείται, ώστε να δεσμευτούν 
οι χρήσεις γης. 
«Μετά το Προεδρικό Διάταγμα θα πρέπει να γίνει ένας ενιαίος 
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, που θα αποτυπώνει στο χαρτί, 
στην πράξη, τι έργα πρέπει να γίνουν» τόνισε. Ως χαρακτηρι-
στικά ζητήματα, που αναμένεται να λυθούν μέσω αυτού του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ανέφερε τα παραδείγματα της 
ανάγκης διαπλάτυνσης της παλιάς παραλίας, της ενοποίησής 
της με το μεγάλο κομμάτι των 200 στρεμμάτων, όπου θα 
γίνουν το μητροπολιτικό πάρκο και το μουσείο ολοκαυτώμα-
τος, της ενοποίησης της περιοχής μετά το Μέγαρο Μουσικής 
με το παραλιακό μέτωπο και της επίλυσης των ζητημάτων της 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, κοντά στο αεροδρόμιο. 
«Όλα αυτά και πολλά ακόμη πρέπει να χωροθετηθούν και 
να τακτοποιηθούν» σχολίασε και υπογράμμισε ότι ένα ακό-
μη κρίσιμο ζήτημα αφορά τη χρηματοδότηση των έργων. 
«Σχεδιάζουμε ένα τεράστιο έργο, που θα αλλάξει την όψη 
της πόλης, ωστόσο απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και εκα-

τοντάδες εκατομμύρια για την περίπτωση που η υλοποίησή 
του γίνει ενιαία» ανέφερε. Εναλλακτικά επισήμανε ότι θα 
μπορούσαν να εκτελούνται έργα τμηματικά ενώ σε ό,τι αφορά 
τους πόρους που θα αναζητηθούν τόνισε: «και από το ΕΣΠΑ 
μπορούν να αναζητηθούν πόροι, όπως συνέβη και με την νέα 
παραλία, ωστόσο μιλάμε και για κεντρικούς πόρους, και για 
άλλους πόρους από την ΕΕ και για αναμόχλευση κεφαλαίων. 
Θα ζητήσουμε και από τους μελετητές στο επόμενο στάδιο να 
προτείνουν τρόπους χρηματοδότησης». 
Σημειώνεται ότι την πρωτοβουλία για το Ειδικό Χωρικό Σχέ-
διο του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης ανέλαβε η 
Περιφέρεια, η οποία προχώρησε στη συνέχεια στη συγκρό-
τηση ομάδας εργασίας και στη διαβούλευση με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/
ΤΚΜ) και τους επτά δήμους. Στόχος του εγχειρήματος είναι η 
δημιουργία μιας συνεχόμενης παράκτιας ζώνης αναψυχής και 
ενός μεγάλου άξονα περιπάτου, που θα επιτρέπει την απρό-
σκοπτη μετακίνηση των πολιτών με τα πόδια ή με ποδήλατο, 
θα διαθέτει θαλάσσια συγκοινωνία και θα συνδέει μεταξύ τους 
όλους τους σημαντικούς χώρους πολιτισμού και αθλητισμού 
με τα ιστορικά σημεία και τα τοπόσημα της πόλης. 

Διαδικασίες παραπομπής της Ελλάδας για την παραβίαση 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί βιομηχανικών ρύπων, με 
αφορμή τη συνέχιση της λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου, 
ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
Χρύσας Λιάγγου στην «Καθημερινή»
Κινητοποίηση Ε.Ε.
Αυτό έγινε γνωστό από στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Περι-
βάλλοντος της Ε.Ε., που βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή 
στην Αθήνα και το οποίο ξεκαθάρισε ότι ο μόνος τρόπος να 
δοθεί παράταση λειτουργίας πέραν των προβλεπόμενων 
ωρών που έχουν διασφαλισθεί κατ’ εξαίρεσιν της ευρωπαϊκής 
οδηγίας είναι ο περιβαλλοντικός εκσυγχρονισμός των μονά-
δων για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.
Η κινητοποίηση της Ε.Ε. έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για συνέχιση της λειτουργίας των 
μονάδων του Αμυνταίου πέραν του Νοεμβρίου, που έληξε το 
καθεστώς παρέκκλισης των 17.500 ωρών το οποίο είχε εγκρί-
νει η Κομισιόν. Η ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας Γ. Δραγασά-

κη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη και αναπληρωτή 
υπουργού Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλου έδωσε μονομερή 
παράταση στη λειτουργία του ΑΗΣ Αμυνταίου από τις 17.500 
ώρες στις 32.000 ώρες, προσμετρώντας στη λειτουργία των 
μονάδων και τη δοκιμαστική λειτουργία.
Η κυβέρνηση κατέληξε σε αυτό τον χειρισμό ύστερα από δύο 
αιτήματα προς την ΕΕ για παράταση λειτουργίας των μονάδων 
στις 32.000 ώρες, την υιοθέτηση των οποίων προεξοφλούσε 
με το σκεπτικό ότι κανείς δεν θα αφήσει χωρίς θέρμανση την 
Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο μέσα στον χειμώνα, όπως χαρα-
κτηριστικά τόνιζαν κύκλοι του ΥΠΕΝ. Τα αιτήματα, ωστόσο, 
απορρίφθηκαν από την Κομισιόν, αφού, όπως εξήγησε το 
στέλεχος της Ε.Ε., το σκεπτικό με το οποίο εξετάζει η Γενική Δι-
εύθυνση Περιβάλλοντος τα αιτήματα παρατάσεων σχετίζεται 
αποκλειστικά με την προκαλούμενη ρύπανση και την προο-
πτική μείωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν παράμετροι 
όπως η ενεργειακή ασφάλεια ή η λειτουργία τηλεθέρμανσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η παράταση της λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυ-

νταίου θα μπορούσε να διασφαλιστεί μόνον εάν συνοδευόταν 
με σχέδιο περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Τέτοιο σχέδιο δεν 
υποβλήθηκε ποτέ από την ελληνική κυβέρνηση, αφού η ΔΕΗ 
από μόνη της δεν ήταν σε θέση να αναλάβει το κόστος, ενώ 
προσδοκώντας στην παράταση από την Κομισιόν δεν προχώ-
ρησε εγκαίρως στην αξιολόγηση και στην υλοποίηση, στη συ-
νέχεια, σχεδίων που της προτάθηκαν από ιδιώτες επενδυτές 
για την αναβάθμιση των μονάδων.
Κατόπιν εορτής
Κατόπιν εορτής και αφού η χώρα μπήκε στην περιπέτεια των 
κυρώσεων, υπ. Ενέργειας και ΔΕΗ προετοιμάζονται να υπο-
βάλουν νέο αίτημα παράτασης στην Κομισιόν που θα προβλέ-
πει και αναβάθμιση των μονάδων σε συνεργασία με ιδιώτη 
επενδυτή, ο οποίος θα επιλεγεί με διαγωνιστική διαδικασία με-
ταξύ των τεσσάρων εταιρειών που έχουν υποβάλει προτάσεις 
(Μυτιληναίος, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κοπελούζος, Intrakat).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ
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Επένδυση ύψους 70 εκατ. ευρώ στη Ρόδο δρομολόγησε ο ξε-
νοδοχειακός όμιλος Μήτση με την επικράτησή του χθες στον 
ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελ-
λάδος για την εταιρεία Grand Hotel Summer Palace, που κα-
τέχει το ομώνυμο ξενοδοχείο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ηλία 
Μπέλλου στην «Καθημερινή» ο  όμιλος Μήτση ανακηρύχθηκε 
πλειοδότης με τίμημα 50,1 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλο-
ντας ποσό υψηλότερο κατά περίπου 45% από την τιμή εκκί-
νησης των 35 εκατομμυρίων. Το ξενοδοχείο που είναι γνωστό 
και ως «Αστέρας Ρόδου» αποτελείται από τέσσερις εξαώροφες 
πτέρυγες με ενιαίο υπόγειο, ακόμη δύο πτέρυγες εμπορικών 

χώρων συνολικής δομημένης επιφάνειας 40.000 τετραγωνι-
κών και τρεις υπαίθριες πισίνες και γήπεδο τένις επί οικοπέδου 
22 στρεμμάτων, και το διεκδίκησε και ο όμιλος Εσπέρια της 
οικογενείας Ιωάννη και Μαρίας Βασιλάκη από τη Ρόδο.
Σύμφωνα με πηγές της «Κ», ο όμιλος Μήτση, που λειτουργεί 
ήδη εδώ και πολλά χρόνια το ξενοδοχείο ως μισθωτής της 
Εθνικής Τράπεζας, σχεδιάζει να επενδύσει άμεσα στην ανα-
καίνισή του περί τα 20 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να 
αναβαθμίσει το προϊόν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να 
εξασφαλίσει καλύτερες τιμές. Το παραθαλάσσιο πεντάστερο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα Grand Hotel βρίσκεται στην κυ-

ριότητα της Εθνικής Τράπεζας εδώ και δεκαετίες, μετά την 
απομάκρυνση των παλαιών μετόχων. Το συγκρότημα είναι 
από τα πλέον αναγνωρίσιμα στη Ρόδο και βρίσκεται στην 
ακτή Μιαούλη, σε απόσταση 600 μέτρων από το κέντρο της 
πόλης και 300 μέτρων από τον κεντρικό λιμένα «Μανδράκι». 
Διαθέτει 402 δωμάτια συνολικής δυναμικότητας 695 κλινών 
και λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 υπό τη διαχεί-
ριση του ομίλου Μήτση που το είχε ενοικιάσει από την Εθνική 
Τράπεζα. Ο όμιλος Μήτση διαθέτει συνολικά οκτώ ξενοδοχεία 
στο νησί της Ρόδου.

Το κόστος ενέργειας εμφανίζεται πρώτο στη λίστα, σύμφωνα 
με μελέτη του ΙΟΒΕ που πραγματοποιήθηκε με την υποστή-
ριξη της πρωτοβουλίας «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο 
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
Χρύσας Λιάγγου στην «καθημερινή», στο οποίο αναλυτικά 
σημειώνεται ότι: Kόστος ενέργειας, φορολογικό, μη μισθο-
λογικό κόστος, χρηματοδότηση και αδειοδοτήσεις είναι τα 
πέντε εμπόδια που καθιστούν εύθραυστη τη δυναμική που 
αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η ελληνική μεταποίηση. Στο 
συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του ΙΟΒΕ, που πραγμα-
τοποιήθηκε με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας «Ελληνική 
Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και 
παρουσιάστηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του 
προέδρου της «Ελληνική Παραγωγή» κ. Μιχάλη Στασινόπου-
λου, ο οποίος επεσήμανε το διαχρονικό κενό βιομηχανικής 
πολιτικής στην Ελλάδα και πρόταξε ως «απόλυτη εθνική προ-
τεραιότητα» τον στόχο μετάβασης σε ένα ισόρροπο αναπτυξι-
ακό μοντέλο, με μια εύρωστη και ανταγωνιστική παραγωγική 
βάση.
Το κόστος ενέργειας εμφανίζεται πρώτο στη λίστα των εμπο-
δίων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μετα-
ποίησης. Με βάση τα στοιχεία της χονδρεμπορικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Ε.Ε., η τιμή του φορτίου 
βάσης στην Ελλάδα το 2ο τρίμηνο του 2018 ήταν σχεδόν 30% 
υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ενωσης. Επιπλέον, το μο-

ντέλο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού 
στην Ελλάδα δεν επιτρέπει σε μια βιομηχανική επιχείρηση να 
συνάψει διμερές μακροχρόνιο συμβόλαιο με παραγωγό, ενώ 
παράλληλα οι ελληνικές βιομηχανίες δεν έχουν πρόσβαση σε 
προθεσμιακά προϊόντα. Η μελέτη εκτιμά ότι ουσιαστική λύση 
του προβλήματος, μεσοπρόθεσμα, δεν μπορεί να υπάρξει χω-
ρίς τομές, κατάλληλα κίνητρα και τις απαραίτητες επενδύσεις 
στην αγορά ενέργειας. Προτείνει ως άμεσες παρεμβάσεις τη 
μετάβαση σε ανταγωνιστική αγορά ενέργειας (target model 
EE) χωρίς άλλες καθυστερήσεις, λειτουργία του Χρηματιστη-
ρίου Ενέργειας, διεύρυνση μέτρων στήριξης της βιομηχανίας, 
ειδικά της εντάσεως ενέργειας, ενίσχυση διεθνών διασυνδέσε-
ων και περιορισμό του ύψους φόρων και χρεώσεων ηλεκτρι-
κού ρεύματος για βιομηχανική χρήση.
Σε ό,τι αφορά το φορολογικό, η μελέτη επισημαίνει ότι η Ελ-
λάδα βρίσκεται σε δυσμενή θέση όσον αφορά την επίδραση 
της φορολογίας στα επενδυτικά κίνητρα, όχι μόνον ως προς 
το ύψος του συντελεστή φορολογίας κερδών αλλά και σε 
επιμέρους ζητήματα, όπως η φορολογική απόσβεση των 
βιομηχανικών επενδύσεων, που βρίσκεται στα δυσμενέστε-
ρα καθεστώτα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Η 
μελέτη προτείνει την κατά προτεραιότητα χρήση των όποιων 
δημοσιονομικών περιθωρίων για την επαναφορά ταχύτερων 
αποσβέσεων και την επιτάχυνση μείωσης του φορολογικού 
συντελεστή για τις επιχειρήσεις, από 4 σε 3 έτη, στο πλαίσιο 

ενός συνολικού σχεδίου μείωσης των φορολογικών βαρών 
για τις επιχειρήσεις.
Ως προς το μη μισθολογικό κόστος, η μελέτη του ΙΟΒΕ επιση-
μαίνει ότι στη μεταποίηση οι εισφορές είναι ακόμη υψηλότερες 
από το 41% του συνόλου της ελληνικής οικονομίας (έναντι 
34,3% σε Ε.Ε.) λόγω πρόσθετων επιβαρύνσεων. Προτείνει 
προσπάθεια για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κό-
στους με μείωση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ, εφόσον συνεχιστεί η 
μείωση της ανεργίας και σε συνάρτηση με αυτή, καθώς και 
εμφατικότερη επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους 
εργαζομένους και πέραν της επιδότησης 50% των εργοδοτι-
κών εισφορών για εργαζομένους έως 24 ετών που προβλέπε-
ται στον προϋπολογισμό του 2019.
Το χρηματοδοτικό εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπό-
διο για την ελληνική μεταποίηση, καθώς τα επιτόκια χρηματο-
δότησης κινούνται σε επίπεδο υπερδιπλάσιο του μέσου όρου 
της Ευρωζώνης, αλλά σημαντικά μεγαλύτερο ακόμα και από 
χώρες που ήταν σε πρόγραμμα πρόσφατα. Ως αντιστάθμισμα 
προτείνεται η ενίσχυση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο 
ΠΔΕ με απλούστερες διαδικασίες, μεγαλύτερη ευελιξία του 
αναπτυξιακού νόμου, καθώς και αξιοποίηση εναλλακτικών 
εργαλείων χρηματοδότησης. Ως προς το αδειοδοτικό, τέλος, 
η μελέτη επισημαίνει την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδι-
ασμού με περιφερειακή και κλαδική διάσταση.

Αύξηση 32,8% καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο εφέτος στον 
όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, όπως ανα-
κοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ.Ειδικότερα, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 1.186 άδειες ιδιωτικής 
οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, που 

αντιστοιχούν σε 262,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.104,8 
χιλιάδες m3 όγκου. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάστηκε αύξηση 
6,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 29,2% στην επι-
φάνεια και 32,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2017. Ενώ στο 9μηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριό-

τητα εμφανίζει αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομι-
κών αδειών, κατά 17,6% στην επιφάνεια και κατά 15,7% στον 
όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΗΤΣΗ ΕΝΑΝΤΙ 50,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ GRAND HOTEL ΣΤΗ ΡΟΔΟ

ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ 32,8% ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018 ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ
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«Είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα όποιες και να’ ναι οι απειλές, είναι ξεκάθαρος ο 
τρόπος που διαχειριζόμαστε το θέμα της ενέργειας», τόνι-
σε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρέσβης της Κύπρου Κυριάκος 
Κενεβέζος, κατά τον χαιρετισμό του στη συζήτηση που έγινε 
προχθές βράδυ στο Σπίτι της Κύπρου με θέμα: «Η Γεωπολι-
τική της Ενέργειας στη Ν.Α. Μεσόγειο: Ο ρόλος Ελλάδος και 
Κύπρου»
«Αυτή η ευκαιρία πρέπει να τύχει αξιοποίησης και νομίζω 
ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε θωρακίσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο αυτή την εξέλιξη», πρόσθεσε ο πρέσβης, δι-
ευκρινίζοντας ότι «οι διμερείς και τριμερείς συνέργειες που 
έχουμε διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουρ-
γήσει έναν πυλώνα σταθερότητας σε μια δύσκολη περιοχή».
Ο επίκ. καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας Θεόδωρος Τσακίρης, σημεί-
ωσε ότι ο ρόλος της Αν. Μεσογείου αυξάνεται καθώς ήδη 
παράγεται ΦΑ στην Αιγυπτο, το Ισραήλ και λιγότερο στην 
Κύπρο, οι εγχώριοι πόροι της ΕΕ σε πετρέλαιο και το φυσι-
κό αέριο μειώνονται, καθώς τα επίπεδα παραγωγής στη Β. 
Θάλασσα και τη Νορβηγία καταρρέουν πιο γρήγορα από το 
προβλεπόμενο και η ΕΕ έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί 
από τον λιγνίτη λόγω του έντονου περιβαλλοντικού του 
αποτυπώματος. 
Το φυσικό αέριο αποτελεί το κλειδί λόγω της αποδοτικότη-
τάς του και των χαμηλών ρύπων και είναι η επιλογή που 
ανεβαίνει στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μίγμα και είναι το 
βασικό επιχείρημα προς τις Βρυξέλλες για να εντάξουν στο 
ενεργειακό τους μέλλον και να χρηματοδοτήσουν τα σχετι-
κά project στην περιοχή της Α. Μεσογείου.
Αναπτύσσοντας τη δυνατότητα υλοποίησης του αγωγού 
East  Med, στον οποίο συμμετέχει το Ισραήλ, η Κύπρος, η 
Ελλάδα και η Ιταλία, εξέφρασε την προσδοκία ότι μέσα στο 
πρώτο τρίμηνο του 2019 θα υπογραφεί η διακυβερνητική 
συμφωνία, η οποία δεν εγγυάται μεν την υλοποίησή του, 
αλλά χωρίς αυτήν δεν υπάρχει πλαίσιο συζήτησης, οπότε η 
υπογραφή της θα είναι σημαντική εξέλιξη για την προώθη-

ση του έργου. 
Ειδικότερα για την Κύπρο, είπε ότι πρέπει να προχωρήσει 
τις γεωτρήσεις που γίνονται στην κυπριακή ΑΟΖ στα τεμά-
χια 10, 6 και στην αδειοδότηση  του 7- στα οποία υπάρχει 
δυνατότητα να βρεθεί φυσικό άεριο που να υλοποιήσει τον 
East Med. Το Ισραήλ έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα από το 
Λεβιάθαν που θα είναι διαθέσιμα το 2025-2026. Η επενδυ-
τική απόφαση αναμένεται να ληφθεί το 2021-22 μέχρι τότε 
θα έχουν βρεθεί τα κοιτάσματα. Προϋπόθεση είναι ο αγω-
γός από Ισραήλ προς Τουρκία να μείνει «κλειστός» και για 
την κυβέρνηση Νετανιάχου είναι «κλειστός» - δεδομένου 
ότι η κυβέρνηση αποφασίζει για τις αδειοδοτήσεις – και γι 
αυτό το Ισραήλ πρωταγωνιστεί στις διαπραγματεύσεις για 
την υπογραφή του East Med, υπογράμμισε ο κ. Τσακίρης 
Μια άλλη προϋπόθεση υλοποίησης του αγωγού που θα 
προωθεί φυσικό άεριο στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι η 
εμπλοκή της ΕΕ η οποία σε ένα γενικότερο πλαίσιο στρα-
τηγικής έχει τη δυνατότητα να επενδύσει στην κατασκευή 
υποδομών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
Ο αγωγός, κατά τον καθηγητή, αποτελεί μια γέφυρα που 
δεσμεύει τις εξαγωγές προς τις ευρωπαϊκές αγορές γι αυτό 
είναι ανώτερος για την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής 
θέσης της Κύπρου από το LNG, το οποίο κατευθύνει τις εξα-
γωγές όπου υπάρχουν καλύτερες τιμές.
«Το μήνυμα προς Ελλάδα και Κύπρο ότι τα ενεργειακά σχέ-
δια χρειάζονται μεγάλο χρόνο ωρίμανσης απαιτούν υπομο-
νή και επιμονή και δεν πρέπει να τα παρατήσουμε», έστειλε 
ο αν. διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισης, 
τονίζοντας ότι η Α. Μεσόγειος είναι η μόνη νέα πηγή ενέρ-
γειας τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη. Ανέφερε δε το 
παράδειγμα του East Med που πριν δέκα χρόνια ήταν ένα 
απίθανο σχέδιο ενώ τώρα συζητάμε με σοβαρές πιθανότη-
τες υλοποίησής του.
Μιλώντας για τον ενεργειακό ρόλο της Κύπρου και της Ελ-
λάδας είπε ότι «η Κύπρος έχει προχωρήσει σε γεωτρήσεις 
με εταιρίες ικανοποιητικού ειδικού βάρος και συγκεκριμένα 
ανέφερε την Total και την ExxonMobil, τις οποίες στη συνέ-

χεια φέραμε και στην Ελλάδα για να δούμε και εδώ τις πιθα-
νότητες. Έτσι, πρόσθεσε, αρχίζει να δημιουργείται ένα τόξο 
και αυξάνει πολύ τη σημασία της Ελλάδας και της Κύπρου 
για την ΕΕ αλλά και για τις ΗΠΑ.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη προσαρμογής στο ευ-
ρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για το νέο ενεργειακό μέλλον, 
λαμβάνοντας υπόψιν την κλιματική αλλαγή. «Αυτή θα είναι 
η βάση», υπογράμμισε, «που θα παραχθούν τα νέα γεωπο-
λιτικά συμφέροντα». 
Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό άεριο έχει μεγάλη σημασία για 
την Ευρώπη, η οποία θα είναι διατεθειμένη να το πληρώσει 
πιο ακριβά.
Ως αποτέλεσμα της αύξησης του ενεργειακού ρόλου Ελλά-
δας και Κύπρου, σημείωσε τη μείωση σε εισαγόμενα καύσι-
μα, τη δημιουργία τοπικής βιομηχανίας υδρογονανθράκων 
και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας-οι τιμές επηρεάζουν τον 
τουρισμό μεταφορά από νησί σε νησί και την αγορά ναυ-
τιλιακών κι αεροπορικών καυσίμων, τη διεθνοποίηση της 
οικονομίας γιατί μπαίνουμε σε διεθνείς συνεργασίες και τη 
δυνατότητα να χτίσουμε τεχνογνωσία και εξειδικευμένο αν-
θρώπινο δυναμικό, μαζί με τους ξένους που έχουμε τώρα.
«Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ελλάδα είναι το Διεθνές 
Δίκαιο και η σύμπτωση συμφερόντων με διεθνείς παίχτες 
όπου τα πάμε πολύ καλά», είπε ο αντιναύαρχος (ε.α.) Κων-
σταντίνος Μαζαράκης Αινιάν με τη φράση «τα πάμε καλά 
στη διεθνή στήριξη η Τουρκία είναι μάλλον απομονωμένη» 
για να προσθέσει ότι «χρειαζόμαστε ισχυρή στρατιωτική 
συμμαχία με το Ισραήλ». 
Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι «το οικονομικό όφελος από 
την εκμετάλλευση των ΑΟΖ είναι δευτερεύον. Το κύριο όφε-
λος είναι η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στο γεωπολιτι-
κό περιβάλλον της».
Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Σπίτι της Κύπρου και τον 
Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη (Ελλά-
δας). Συντονιστής ήταν ο αρθρογράφος Γιάννης Κουτσο-
μύτης.

Αύξηση 1,5% παρουσιάζει ο δείκτης μισθολογικού κόστους 
χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον 
αριθμό των εργασίμων ημερών) στο σύνολο της οικονομί-
ας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες 
των νοικοκυριών, το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2017, έναντι μείωσης 

1,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ,
*Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με εποχική διόρθωση 
αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων 
ημερών, παρουσιάζει αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2017, έναντι μείωσης 

0,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.
*Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με διόρθωση ως προς 
τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική δι-
όρθωση, παρουσιάζει αύξηση 1,5%, έναντι μείωσης 1,8% 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.

«Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ» 

ΑΥΞΗΣΗ 1,5% ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ 
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Με ανακοίνωση της η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, επισημαίνει τα 
εξής: 
 Αξιολογήθηκαν θετικά και με απόφαση της Περιφερειάρ-
χη Χριστιάνας Καλογήρου εντάσσονται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δύο έργα που 
αφορούν στην αντιμετώπιση των διαβρώσεων ακτών στα 
νησιά της Λέσβου και τη Χίου, με συνολικό προϋπολογισμό 
4,5 εκατομμύρια ευρώ. 
Πρόκειται για τα:

• Έργα αποκατάστασης ζημιών παραλίας Σκάλας Ερεσού, με 
δικαιούχο τον Δήμο Λέσβου και προϋπολογισμό 2,136 εκα-
τομμύρια ευρώ.
• Δράσεις και έργα για την προστασία των παραλιών Αγίας 
Ερμιόνης και Καταρράκτη στη Χίο από τη διάβρωση με δικαι-
ούχο τον Δήμο Χίου  και προϋπολογισμό 2,358 εκατομμύρια 
ευρώ. 
Η Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά: 
«Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ευρωπαϊκού προγράμμα-

τος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και χρηματοδοτούμε 
έργα ώστε να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις σε δύο ακτές της 
Χίου και σε μία ακτή της Λέσβου που έχουν υποστεί σημαντι-
κές διαβρώσεις και απώλεια της έκτασής τους. Η κλιματική 
αλλαγή έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
των νησιών μας και η αντιμετώπισή τους οφείλει για όλους 
να είναι προτεραιότητα γιατί κάθε καθυστέρηση μεγεθύνει τα 
προβλήματα».

Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 
παραγωγή ενέργειας για την λειτουργία των Τοπικών Οργα-
νισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που θα ωφεληθούν σε 
οικονομικό επίπεδο από την μείωση κατανάλωσης ενέργειας 
και κατ’ επέκταση οι παραγωγοί με παράλληλο όφελος στο 
περιβάλλον, θα βρεθεί στο «μικροσκόπιο» του Πολυτεχνείου 
Κρήτης στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που υπογρά-
φηκε σήμερα από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρνα-
ουτάκη και τον διευθυντή του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων 
Πηγών και Βιώσιμης Ενέργειας του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Θεοχάρη Τσούσο, παρουσία στελεχών της Περιφέρειας και 
του Πολυτεχνείου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 «Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Κρήτης σε συνεργασία με 20 ΤΟΕΒ του νησιού και το Πολυτε-
χνείο Κρήτης. Θα γίνουν οι απαραίτητες μελέτες από το Πολυ-
τεχνείο, γιατί το κόστος ενέργειας για την άρδευση ξεπερνά το 
50% με 60% άρα θα υπάρχει μία σημαντική μείωση, κόστους 
παραγωγής για τους αγρότες μας. Εμείς, από την πλευρά τη 
δική μας μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα βρούμε τη 
χρηματοδότηση ούτως ώστε να γίνει πράξη αυτή η μελέτη 
που θα δώσει σημαντικά οφέλη στους αγρότες μας, θα υπάρ-
χει εξοικονόμηση ενέργειας από την χρήση ΑΠΕ, ενώ οφέλη 
θα υπάρχουν και για το περιβάλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο Σταύρος Αρναουτάκης.

 Από την πλευρά του ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Θεοχάρης Τσούτσος, διευθυντής Εργαστηρίου Ανανεώσιμων 
Πηγών και Βιώσιμης Ενέργειας επεσήμανε: «Το Πολυτεχνείο 
Κρήτης έχει μακροχρόνια εμπειρία στο αντικείμενο και μάλι-
στα είναι εμπειρία που την εφαρμόζουμε και εμείς στην Πολυ-
τεχνειούπολη. Φιλοδοξούμε μάλιστα να είμαστε το πρώτο Πα-
νεπιστήμιο στην Ελλάδα που θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 300 
kW σε φωτοβολταϊκά», ενώ αναφερόμενος στην υπογραφή 
της σύμβασης τόνισε ότι «Ο όγκος του έργου είναι πάρα πολύ 
μεγάλος και θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε οποια-
δήποτε γραφειοκρατική διαδικασία για να έχουμε σύντομα 
αποτελέσματα για τους ΤΟΕΒ. Η Κρήτη είναι ευλογημένη από 
τον ήλιο πρέπει να τον αξιοποιήσουμε με σοφό τρόπο ώστε 
να προστατέψουμε το νησί και από περιβαλλοντικά ζητήματα 
αλλά από την άλλη μεριά να προστατέψουμε και τις ΤΟΕΒ που 
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα».
 Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Ενέργειας Νίκος Καλογερής, σε δηλώσεις του 
ανέφερε: «Με την βοήθεια-συνεργασία του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, θα αποκτήσουμε ένα «εργαλείο» με το οποίο θα βελτι-
ώσουμε την βιωσιμότητα των ΤΟΕΒ να παράξουν φθηνότερα 
και ανταγωνιστικότερα προϊόντα και παράλληλα να έχουν και 
ένα όφελος από τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος που 
παράγεται στα θερμικές μονάδες με ότι αυτό συνεπάγεται και 

από πλευράς κόστους και ρύπανσης περιβάλλοντος».
 Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης σε ανακοίνωσή 
της η Περιφέρεια επισημαίνει: «Η Περιφέρεια Κρήτης επιδι-
ώκει την βέλτιστη συνεργασία με τους ΤΟΕΒ της Κρήτης, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου για την εποπτεία της 
λειτουργίας των ΤΟΕΒ από τις Περιφέρειες. Μία από τις βα-
σικές προτεραιότητες είναι η εξοικονόμηση ενέργειας από τις 
ενεργοβόρες εγκαταστάσεις των ΤΟΕΒ, καθώς και η εξεύρεση 
τρόπων μείωσης του κόστους που δαπανάται ετησίως για το 
ηλεκτρικό ρεύμα. Η νέα Υπουργική απόφαση δίνει τη δυνατό-
τητα εφαρμογής του μέτρου του εικονικού ενεργειακού συμ-
ψηφισμού. Σύμφωνα με το μέτρο αυτό, για την περίπτωση της 
Κρήτης νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που 
επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος 
σκοπούς, δύνανται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό 
μέγιστης ισχύος 300 kWp, για την κάλυψη των ενεργειακών 
τους αναγκών. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού εκτιμάται ότι 
θα αποφέρει σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους των 
ΤΟΕΒ και κατ’ επέκταση των λειτουργικών δαπανών τους, 
δίνοντας τη δυνατότητα μείωση της τιμής του παρεχόμενου 
αρδευτικού νερού, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα του φορέα. Στην Προγραμματική Σύμ-
βαση συμμετέχουν 20 από τους 39 ΤΟΕΒ της Κρήτης και η 
υλοποίησή της θα διαρκέσει 5 μήνες».

Εκτεταμένης έκτασης διάβρωση του εδάφους με αποτέλεσμα να 
υποχωρήσει ένα μεγάλο τμήμα του παραλιακού δρόμου στην 
περιοχή του Κάτω Κουμ- Καπί σημειώθηκε τις πρωινές ώρες 
χθες,αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η υποχώρηση του εδάφους είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει τρύπα 
τεσσάρων περίπου μέτρων και βάθους περίπου 2,5 μέτρων παρα-
σύροντας τραπεζοκαθίσματα και όλη την ξύλινη κατασκευή-πέρ-
γκολα επιχείρησης εστίασης που την ώρα του συμβάντος ήταν 
κλειστή. Από την υποχώρηση του εδάφους δημιουργήθηκε και 
τρύπα στη βάση του δρόμου από την οποία εισέρχεται συνεχώς 

νερό από τη θάλασσα.
Στο πρόβλημα που προέκυψε και στον τρόπο αντιμετώπισής του 
αναφέρθηκε με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος και πρόε-
δρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τάσος Βάμβουκας. «Κατά 
τη διάρκεια της θητείας μας και για πολλοστή φορά βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Κάθε φορά παρεμβαίνουμε 
άμεσα, όπως θα κάνουμε και τώρα. Όμως, η λύση που έχει δρο-
μολογηθεί είναι η ολική ανακατασκευή του παραλιακού μετώπου 
στο Κουμ- Καπί, ώστε να αντιμετωπισθεί οριστικά το πρόβλημα 
της διάβρωσης. Στόχος είναι η ανάδειξη και ανάπλαση της πε-

ριοχής με βάση αρχιτεκτονική μελέτη, όπως κάναμε και για την 
περιοχή της Νέας Χώρας», τόνισε ο κ Βάμβουκας. 
Σύμφωνα με τον επιχειρηματία Δημήτρη Χατζηγεωργίου που 
δραστηριοποιείται στην περιοχή, «είναι η 7η φορά μέσα σε δύο 
χρόνια που δημιουργείται πρόβλημα με την υποχώρηση του 
εδάφους, ωστόσο αυτή την φορά η υποχώρηση είναι μεγάλης 
έκτασης». Σύμφωνα με τον ίδιο η ακτογραμμή από το θέατρο 
«Βλησίδης» μέχρι την «Πύλη της Άμμου», παρουσιάζει σημαντικό 
πρόβλημα από τη διάβρωση που προκαλείται από το νερό της 
θάλασσας το οποίο έχει δημιουργήσει σπηλαιώσεις.

4,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΑΝΙΑ: ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
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Με σκοπό να διακριβωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης και ορθής 
εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2009/16, σχετικά με τον 
έλεγχο των πλοίων από το Κράτος-λιμένα (Port State Control), 
κλιμάκιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θά-
λασσα (ΕMSA) επισκέφθηκε τη χώρα μας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο έλεγχος από πλευράς του EMSA επικεντρώθηκε τόσο στο Συ-
ντονιστικό Γραφείο Επιθεωρήσεων Κράτους-λιμένα του Αρχηγεί-
ου του Λιμενικού, όσο και στις λιμενικές Αρχές Πειραιά και Ελευσί-
νας με τη διαπίστωση τήρησης των θεσμοθετημένων διαδικασιών 
του Paris MoU από τους υπηρετούντες εξουσιοδοτημένους επιθε-

ωρητές, καθώς και με την επίβλεψη διενέργειας επιθεωρήσεων 
Κράτους-λιμένα σε δύο πλοία στους λιμένες Πειραιά και Ελευσίνας 
αντίστοιχα. 
   Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασταύρωση των στοιχείων 
που καταχωρούνται στην πληροφοριακή βάση δεδομένων της 
ΕΕ «THETIS» από τους επιθεωρητές, με αυτά που τηρούνται στα 
Κύρια Γραφεία Επιθεωρήσεων των Λιμενικών Αρχών, αλλά και 
σε στοιχεία που αφορούν την επάρκεια των επιθεωρητών Κρά-
τους-λιμένα της χώρας μας. 
   Από πλευράς του κλιμακίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 

την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), υπήρξε η παραδοχή ότι 
η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι από εκείνα τα 
Κράτη-μέλη που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος του ισόρροπου 
μεριδίου (overburden state) αναφορικά με την υποχρέωση διε-
νέργειας επιθεωρήσεων πλοίων προτεραιότητας Ι υπό ξένη ση-
μαία που καταπλέουν στους λιμένες και αγκυροβόλια καθώς και η 
διαπίστωση βελτίωσης της επίδοσης (performance) της ελληνικής 
Ναυτιλιακής Διοίκησης σε σχέση με την προηγούμενη επιθεώρη-
ση του EMSA που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2013. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, παρουσίασε ο δήμαρχος, Βαγγέλης Λαμπάκης, στην 
επιτετραμμένη της πρεσβείας του Καναδά στην Ελλάδα, Debbie 
DesRosiers, την οποία υποδέχθηκε, προχθές, στο γραφείο του, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Λαμπάκης αναφέρθηκε στην εξέλιξη της 

πόλης σε ενεργειακό κόμβο με τους αγωγούς φυσικού αερίου TAP 
και IGB, την πλατφόρμα LNG και στις διαδικασίες αξιοποίησης και 
ανάπτυξης του λιμένα της πόλης, απευθύνοντας κάλεσμα σε Κανα-
δούς επενδυτές να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό που αφορά στο 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Στη συνάντηση με την κ. DesRosiers, η 

οποία συνοδευόταν από τον υπεύθυνο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Martin Doucet, και την υπεύθυνη πολιτικών και δημοσίων σχέσεων, 
Ζωή Δελήμπαση, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης δήλωσε, για μία 
ακόμη φορά, την αντίθεσή του στη δραστηριοποίηση της καναδικής 
εταιρίας Eldorado Gold στην περιοχή.

Ένα μεγάλο χώρο αστικού πρασίνου και άθλησης στον ευρύτε-
ρο περιαστικό χώρο του Δήμου Ασπροπύργου, εξασφαλίζουν 
η Περιφέρεια Αττικής και ο δήμος με την υλοποίηση του έργου 
για την «ολοκλήρωση του Πάρκου Γκορυτσάς», αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το έργο προϋπολογισμού 3.700.000 ευρώ, χρημα-
τοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας έως το ποσό των 
2.000.000 ευρώ και από πόρους του δήμου για το επιπλέον 
ποσό του 1.700.000 ευρώ.

 Το πάρκο Γκορυτσάς (επί του επαρχιακού άξονα της Λ. Ειρή-
νης - πρώην Νάτο) αποτελεί μια ενιαία έκταση γης συνολικού 
εμβαδού 130 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει κτιριακές εγκατα-
στάσεις (πολιτιστικό κέντρο), αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο 
ποδοσφαίρου) και θέσεις στάθμευσης, ενώ στο δυτικό τμήμα 
του υπάρχει υψηλή και χαμηλή φύτευση.
 Με τη συνολική αναβάθμιση του πάρκου, πρόκειται να κατα-
σκευασθούν: 4γήπεδα αντισφαίρισης, 3 γήπεδα καλαθοσφαίρι-

σης, μία παιδική χαρά, ένα γήπεδο ράγκμπι, ένα γήπεδο ποδο-
σφαίρου 5x5, με συνθετικό χλοοτάπητα, τοποθέτηση τεχνητού 
χλοοτάπητα στο υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου, επισκευή 
και διάστρωση των διαδρόμων περιπάτου και ελαφράς άθλη-
σης. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένη φύτευση σε όλους 
τους ακάλυπτους χώρους του πάρκου σε μία επιφάνεια περίπου 
50 στρεμμάτων.

«Είναι αναγκαίος ένας νέος περιφερειακός σχεδιασμός για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική», δήλωσε ο υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, δήμαρχος Αμαρουσίου και 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, αμέσως μετά τη επίσκεψη 
που πραγματοποιησε το πρωί στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Φυλής και τις συναντήσεις του με τους 
δήμαρχους Φυλής, Χρήστο Παππού και Ασπροπύργου, Νίκο 
Μελετίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γ. Πατούλης χαρακτήρισε 
αδιέξοδη τη διαχείριση του ζητήματος των απορριμμάτων από 

την σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας. Μάλιστα εξέφρασε τον 
φόβο ότι με την αποχώρηση της κ Δούρου από την θέση της πε-
ριφερειάρχη « θα ζήσουμε εικόνες που έζησε την προηγούμενη 
δεκαετία η Νάπολη και κινδυνεύσει σοβαρά η δημόσια υγεία».
Διαπίστωσε την «ανεπάρκεια» του νέου ΠΕΣΔΑ να ανταποκριθεί 
άμεσα στις ανάγκες καθώς, όπως είπε, δεν είναι «σαφής», ούτε « 
αναφέρει πουθενά το συνολικό κόστος των αναγκαίων έργων, 
αλλά ούτε και πως θα εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι»..
Τόνισε ότι «η Αττική βρίσκεται σε αδιέξοδο» και χαρακτήρισε 

«απαράδεκτη» τη διαχείριση αυτού του τόσο σημαντικού, ζητή-
ματος, τα τελευταία τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια.
Απέδωσε ευθύνες στην κ Δούρου και τους προκατόχους της, 
δηλώνοντας ότι «χρειαζόμαστε μια Νέα Αρχή για τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων της Αττικής. Με fast track διαδικασίες 
, υιοθέτηση νέων μεθόδων διαχείρισης, ευαισθητοποίηση, 
εκπαίδευση και κινητοποίηση των πολιτών της Αττικής, για να 
αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που απειλεί τις ζωές μας».

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποί-
ηση του έργου που αφορά την ενίσχυση νεανικών δράσεων 
υπέγραψε σήμερα, η υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδια για 
θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Κατερίνα Νοτοπούλου. Στόχος 
του έργου η ενίσχυση νεανικών δράσεων κοινωνικής συνοχής, 
προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτιστικής δημιουργίας και 
καινοτόμων πρωτοβουλιών δικτύωσης νέων στη Μακεδονία 
και τη Θράκη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο χρηματοδο-

τείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων του υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης και είναι συνολικού προϋπολογισμού 210.000 ευρώ.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν αποκλειστικά 
σύλλογοι, σωματεία, συνεταιρισμοί και νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στους το-
μείς της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, 
της προστασίας του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, του πολι-
τισμού και της δημιουργικότητας και συμβάλλουν στην ενεργή 

συμμετοχή των νέων.
Στόχος του ΥΜΑΘ να συμβάλει μέσω του προγράμματος στην 
ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην κοινωνική, οικονο-
μική και πολιτιστική ζωή των τοπικών κοινωνιών τους, στην 
ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους στη βιώσιμη διαχείριση 
και διατήρηση των φυσικών πόρων και να προάγει τη δημιουρ-
γικότητά τους.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, DEBBIE DESROSIERS

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΕ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ 

Προκειμένου να διακριβωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης σχετικής οδηγίας για τον έλεγχο των πλοίων
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Οι διαδικασίες ψηφιακού εκσυγχρονισμού του εγχώριου 
δημόσιου τομέα πρέπει να επισπευσθούν, καθώς έχουν μεν 
ξεκινήσει, αλλά εμφανίζουν καθυστερήσεις. Αυτό επισημαίνει 
το «Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση» στην ετήσια Έκθεση του 
Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημοσίου 
Τομέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η συγκεκριμένη δράση ξε-
κίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και παρακολούθησε για ολό-
κληρο το έτος, με τρίμηνες εκθέσεις, την πορεία υλοποίησης 
των έργων ψηφιοποίησης των υπηρεσιών και λειτουργιών 
του δημοσίου τομέα. Το Παρατηρητήριο επικοινώνησε με 
δεκάδες κρατικούς φορείς προκειμένου να αντλήσει πληρο-
φόρηση για κάθε εκκρεμή δράση, ενώ υποστηρίχθηκε και 
από πολίτες που συνεισέφεραν στην πληροφόρηση και αξιο-
λόγηση των υπηρεσιών.
Η έκθεση επισημαίνει ότι από τις 130 δράσεις της Εθνικής 
Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021 έχουν ολοκληρωθεί οι 11 
(8%), βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι 17 (13%), σε εν-
διάμεσο στάδιο οι 24 (18%) και σε αρχικό στάδιο οι 78 (60%).
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, πρόοδος σημειώνεται στα 
εξής:
- Έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό «Μητρώο Πολιτών» που 
διασύνδεει Ληξιαρχεία, Δημοτολόγια κλπ. και το οποίο καταρ-
γεί την αναγκαιότητα λήψης πιστοποιητικών. Δεν έχει όμως 

τεθεί σε πλήρη λειτουργία ακόμη.
- Παραπάνω από τις μισές (58%) αναφορές προς τον Συνήγο-
ρο του Πολίτη γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.
- Όλα τα ΚΕΠ δέχονται αιτήματα ψηφιοποίησης εγγράφων, 
ακόμη κι αυτά που δεν μπορούν να την κάνουν άμεσα.
- Προχωράει η υλοποίηση της «Πύλης Σόλων», με την ψηφιο-
ποίηση λειτουργιών και υπηρεσιών της Δικαιοσύνης.
- Ολοκληρώνεται η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και 
Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας.
- Λειτουργεί με μεγάλη αποδοχή από τους πολίτες το Ενιαίο 
Ηλεκτρονικό Σύστημα για την έναρξη επιχειρήσεων.
- Προχωρούν τα προγράμματα βελτίωσης και αναβάθμισης 
της πρόσβασης στα δίκτυα Ευρυζωνικότητας.
Από την άλλη, καταγράφεται υστέρηση στα εξής:
- Είναι άγνωστο πότε θα αρχίσει να λειτουργεί για τους πολίτες 
το «Μητρώο Πολιτών»
- «Ψηφιακή υπογραφή»: Υπάρχουν μεγάλες λειτουργικές δυ-
σκολίες στην ιστοσελίδα, που αποτρέπουν τον πολίτη να την 
χρησιμοποιήσει.
- Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη: Περιορισμός της παροχής 
υπηρεσιών σε απλά πιστοποιητικά, ελάχιστη η χρήση της από 
τους πολίτες και άγνωστο πότε θα εμπλουτιστεί η λειτουργία 
της.

- Δεν γίνεται ψηφιοποίηση εγγράφων σε όλα τα ΚΕΠ, με απο-
τέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις.
- Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή δέχεται ηλεκτρονικά 
καταγγελίες πολιτών, τις οποίες όμως απλώς μεταβιβάζει σε 
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και δεν ελέγχεται κατόπιν η εξέλιξή 
τους.
- Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο: Εκκρεμεί η θεσμική του κατοχύρω-
ση για το λιανικό εμπόριο, καθώς και η διαδικασία ενοποίησης 
ταμειακών μηχανών με το TAXIS.
- Το ψηφιακό σχολείο καταργήθηκε και δεν υλοποιήθηκε 
άλλο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην θέση του.
- Η δράση για τον ψηφιακό φάκελο των ασθενών βρίσκεται σε 
πιλοτική λειτουργία σε δύο αθηναϊκά νοσοκομεία, με αμφίβο-
λα αποτελέσματα σύμφωνα με τις απαντήσεις.
- Δεν ολοκληρώθηκε μέσα στο 2018, όπως είχε εξαγγελθεί, η 
πλήρης ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών 
και φορέων του δημοσίου, η οποία εφαρμόζεται κατά περί-
πτωση.
- Μεγάλος ο κίνδυνος απώλειας ψηφιακών αρχείων του κρά-
τους, καθώς τα συστήματα αποθήκευσης στο «νέφος» (cloud) 
και οι σκληροί δίσκοι παρουσιάζουν μεγάλα κενά ασφαλείας 
και κακή συντήρηση (όπως δείχνει και η περίπτωση του 
υπουργείου Εξωτερικών).

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει την προοπτική να βελτιώσει τη 
θεσμική ισχύ των ευρωπαϊκών κρατών καθώς και να εξοικο-
νομεί κόστος και να αυξάνει τα φορολογικά έσοδα, αναφέρει 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης 
Moody’s σε έκθεσή του. Ωστόσο, τα σημερινά επίπεδα ψηφιο-
ποίησης των ευρωπαϊκών κρατών δεν είναι ίδια και η στροφή 
σε μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας θα έχει κόστος, σημει-
ώνει η έκθεση. 
«Η ψηφιοποίηση θα είναι βασικός προωθητικός παράγοντας 
των μεταρρυθμίσεων για τις δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώ-
πη τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Olivier Chemla, αντιπρό-
εδρος του Moody’s - υψηλόβαθμος αναλυτής και συντάκτης 
της έκθεσης. «Η τάση προσφέρει ευκαιρίες και προκλήσεις στα 
ευρωπαϊκά κράτη, με τις μεγάλες οικονομίες της Γερμανίας και 
της Ιταλίας να αναμένεται να έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη, με 
δεδομένα τα σχετικά χαμηλά επίπεδα ψηφιοποίησής τους». 
Αν και η ψηφιοποίηση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα 
στην Ευρώπη, η πρόοδος διαφέρει μεταξύ των χωρών της: Η 
Εσθονία, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης και η Ισπανία έχουν 
υψηλές επιδόσεις στον δείκτη της Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντίθετα, οι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως και η Γερμανία και η Ιταλία 
έχουν ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις. Η Βρετανία βρίσκεται επί-
σης κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 
Η μεταφορά των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακές πλατ-
φόρμες έχει την προοπτική να βελτιώνει τη θεσμική ισχύ των 
χωρών, που είναι ένας από τους τέσσερις παράγοντες κατά 
την εκτίμηση του αξιόχρεου των χωρών από τον Moody’s. Οι 
βελτιώσεις θα μπορούσαν να φανούν στη διαφάνεια, τη λογο-
δοσία, την παροχή υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση. Η ψηφι-
οποίηση έχει επίσης την προοπτική να ενισχύει τη λειτουργική 
ικανότητα των φορολογικών Αρχών, μεταξύ άλλων με την 
παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων σε πραγματικό 
χρόνο, τη διασταύρωση πληροφοριών, τους ελέγχους και 
την ανάλυση μεγάλων στοιχείων. Προκαταρκτικά αποτελέ-
σματα δείχνουν αυξημένες εισπράξεις εσόδων και αυξημένη 
αποτελεσματικότητα σε όλες τις χώρες και όλα τα επίπεδα 
ανάπτυξης. Πέρα από τις «παραδοσιακές» δραστηριότητες, 
η ψηφιοποίηση αυξάνει τη διεθνή διάσταση της φορολογίας, 
με την πρόκληση του ακριβούς καθορισμού της φορολογικής 
βάσης σχετικά με την ψηφιακή οικονομία. 
Η ψηφιοποίηση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του διοικη-

τικού βάρους και στη μείωση των δημόσιων δαπανών μα-
κροπρόθεσμα, αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια 
το μέγεθος της δυνητικής εξοικονόμησης και κόστους. Σε ένα 
φόντο υψηλού δημόσιου χρέους και της ανάγκης αποκατά-
στασης των δημοσιονομικών «μαξιλαριών» μετά τη χρημα-
τοπιστωτική κρίση, η ψηφιοποίηση προσφέρει στις κυβερνή-
σεις ένα μοναδικό εργαλείο για τη διεξαγωγή πιο αυστηρών 
ελέγχων κόστους και την επίτευξη μεγάλης εξοικονόμησης 
στον προϋπολογισμό. 
Ωστόσο, η στροφή από ένα παραδοσιακό μοντέλο σε ένα 
ψηφιακό απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και επαναλαμβα-
νόμενους πόρους συντήρησης. Οι χώρες θα επωμισθούν το 
κόστος που σχετίζεται με τη στροφή αυτή. Επιπλέον, η επί-
πτωσή του στην αγορά εργασίας και τις κρατικές δαπάνες για 
κοινωνική πρόνοια θα μπορούσε να είναι μεγάλη, ιδιαίτερα 
καθώς αυτό αντικαθιστά το παραδοσιακό μοντέλο της ίδιας 
απασχόλησης σε όλο τον εργασιακό βίο στο δημόσιο τομέα. 
Η σύνθεση της δημόσιας διοίκησης θα εξελιχθεί πιθανόν στην 
κατεύθυνση μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας θέσεων εργα-
σίας, σε εναρμόνιση με το έργο που θα πρέπει να επιτελούν 
στο μέλλον οι δημόσιες διοικήσεις. 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα ξεκίνησε αλλά βραδυπορεί
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Σταθερά ανοδικές είναι οι προθέσεις για προσλήψεις από τους 
Ελληνες εργοδότες στο επόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την 
έρευνα για τις προθέσεις προσλήψεων της ManpowerGroup, 
όπως ανακοινώθηκε από τη ManpowerGroup Ελλάδας.
Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι 
συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +18%, 
φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ 
και 10 και πλέον χρόνια, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα σχέδια 
προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερά σε σύγκριση με 
το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 5 ποσοστιαί-
ες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγού-
μενου έτους.
«Μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η χώρα 
φαίνεται να μπαίνει σε μία πιο ισχυρή και σταθερή φάση 
ανάκαμψης. Οι τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφα-
λειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς 
Επιχειρήσεις, συνεχίζουν να είναι ανάμεσα στους πιο ανα-
πτυσσόμενους τομείς, ενώ, παράλληλα, ο Δημόσιος Τομέας 
δείχνει σημάδια ανάπτυξης εντός του επόμενου τριμήνου. 
Βάσει των στοιχείων που έχουμε από τους πελάτες μας, οι 
προσλήψεις στο προσεχές τρίμηνο θα κινηθούν περίπου στα 
ίδια επίπεδα με το προηγούμενο, με τη μεγαλύτερη ζήτηση να 
υπάρχει για θέσεις πωλήσεων και εξυπηρέτησης» δηλώνει ο 
Μπάμπης Καζαντζίδης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της 
ManpowerGroup Ελλάδας.
Αναλυτικά: Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότη-
τας
Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριό-
τητας αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που 
απασχολούν έως το τέλος του Α’ τριμήνου του 2019. Οι ερ-
γοδότες στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, 
Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχει-
ρήσεις, αναφέρουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων, 
με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +21%, 
ενώ αισιόδοξες προοπτικές της τάξης του +19% καταγράφο-
νται και για τον Δημόσιο Τομέα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. 
Σταθερές αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων ανα-
μένονται και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική), 
με προοπτικές της τάξης του +18% και σε δύο ακόμη τομείς 
με προοπτικές της τάξης του +17%, τον τομέα της Γεωργίας 
και τον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών. Παράλλη-
λα, οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & 
Ύδρευσης, καταγράφουν τις πιο αδύναμες προοπτικές απα-
σχόλησης, με προοπτικές της τάξης του +7%.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προ-
σλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη μείωση τις 

12 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού 
Αερίου & Ύδρευσης και τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες στον το-
μέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, οι προοπτι-
κές ενισχύονται σε τέσσερις τομείς, συμπεριλαμβανομένου και 
του τομέα της Γεωργίας, αλλά και του Δημόσιου Τομέα & Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών, όπου οι εργοδότες αναφέρουν αυξήσεις 
της τάξης των 12 και 3 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα.
Τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε επτά από τους εννέα 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι σημαντικότερες 
βελτιώσεις, της τάξης των εννέα ποσοστιαίων μονάδων, κα-
ταγράφονται στους τομείς Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, 
Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρή-
σεις και Τουρισμού. Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών 
καταγράφουν βελτίωση οκτώ ποσοστιαίων μονάδων και οι 
προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά επτά ποσοστιαίες 
μονάδες στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). 
Παράλληλα, οι προοπτικές αποδυναμώνονται σε δύο τομείς, 
κατά 12 και 4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Ηλεκτρισμού, 
Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και τον τομέα των Μεταφορών 
& Επικοινωνιών, αντίστοιχα.
Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού
Σύμφωνα με την έρευνα, αναμένονται αυξήσεις του αριθμού 
των θέσεων εργασίας και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους 
οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες τόσο 
στις μεγάλου όσο και στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 
αναφέρουν αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων, με συνολικές 
προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +28% και +25%, 
αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες στις μικρές επιχειρήσεις 
αναμένουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμέ-
νων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +17%, ενώ 
οι προοπτικές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφονται 
στο +9%.
Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018, οι εργοδότες 
στις μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση της τάξης των 
6 ποσοστιαίων μονάδων, αλλά οι προοπτικές για μεγάλες 
επιχειρήσεις μειώνονται αντίστοιχα κατά έξι ποσοστιαίες μο-
νάδες. Οι εργοδότες στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
αναφέρουν σχετικά σταθερά σχέδια προσλήψεων.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, οι προο-
πτικές για τους εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσεων βελ-
τιώνονται σημαντικά κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι 
προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά πέντε ποσοστιαίες 
μονάδες τόσο στις πολύ μικρές όσο και στις μικρές επιχειρή-
σεις. Ωστόσο, οι εργοδότες στις μεγάλες επιχειρήσεις καταγρά-
φουν μείωση της τάξης των δύο ποσοστιαίων μονάδων.
Οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατη-

γορίες μεγέθους οργανισμού: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι μικρές επιχειρήσεις με 
10-49 υπαλλήλους, οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50-249 υπαλ-
λήλους και οι μεγάλες επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους 
υπαλλήλους.
Διεθνείς Συγκρίσεις
Περισσότεροι από 60.000 εργοδότες σε 44 χώρες και επι-
κράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για 
τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην 
αγορά εργασίας κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως 
και τον Μάρτιο του 2019. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν 
στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή 
στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον 
οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις 
επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2019, σε σχέση 
με το τρέχον τρίμηνο;».
Η έρευνα της ManpowerGroup για το πρώτο τρίμηνο του 
2019 αποκαλύπτει ότι αναμένεται αύξηση του αριθμού των 
απασχολουμένων σε 43 από τις 44 χώρες και επικράτειες στο 
διάστημα έως και το τέλος Μαρτίου.
Οι προθέσεις προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο εμφα-
νίζονται ενισχυμένες σε 16 από τις 44 χώρες και επικράτειες 
σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αποδυναμωμένες 
σε 23 και αμετάβλητες σε πέντε. Σε σύγκριση με το αντίστοι-
χο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές βελτι-
ώνονται σε 21 χώρες και επικράτειες, επιδεινώνονται σε 20 
και παραμένουν αμετάβλητες σε δύο. Η αυτοπεποίθηση των 
εργοδοτών αναφορικά με τις προσλήψεις κατά το πρώτο τρί-
μηνο είναι ισχυρότερη στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν, τις ΗΠΑ, τη 
Σλοβενία, την Ελλάδα και το Χονγκ Κονγκ, ενώ οι εργοδότες σε 
Αργεντινή, Ελβετία, Ιταλία, Παναμά και Ισπανία, αναφέρουν 
τις πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων.
Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2019 και στις 26 χώρες της Περιφέρειας 
Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ), που συμμετέχουν 
στην έρευνα. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι 
εργοδότες σε οκτώ χώρες καταγράφουν ενισχυμένες προ-
οπτικές προσλήψεων, ενώ σε 15 τα σχέδια προσλήψεων 
εμφανίζονται αποδυναμωμένα. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προβλέψεις ενισχύο-
νται σε 12 χώρες, αλλά αποδυναμώνονται σε 13. Οι ισχυρό-
τερες αγορές εργασίας στην Περιφέρεια ΕΜΕΑ για το προσεχές 
τρίμηνο, καταγράφονται στη Σλοβενία και την Ελλάδα, ενώ οι 
Ελβετοί εργοδότες αναφέρουν τα πιο αδύναμα σχέδια προ-
σλήψεων. Συνέχεια στη σελ 17

MANPOWERGROUP: ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
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Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Enterprise Greece, αναφέρονται 
τα εξής:  Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις προσέλκυσης 
επενδύσεων του Οργανισμού Enterprise Greece στην Κίνα. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Οργανισμός διοργάνωσε εθνικό περίπτερο στη 
διάσημη έκθεση επενδύσεων σε ακίνητα Luxury Property Show 
που πραγματοποιήθηκε για 18η φορά στη Σαγκάη, μεταξύ 7 και 
9 Δεκεμβρίου 2018. Στο ελληνικό περίπτερο, συμμετείχαν με 
δικό τους διακριτό χώρο πέντε ελληνικές εταιρείες προώθησης, 
διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων, οι οποίες προέβαλαν την 
ελληνική αγορά ακινήτων και το ελληνικό Πρόγραμμα Golden 
Visa στους χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης. 
 Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη συγκεκριμένη έκθεση 
συμμετείχαν φέτος περισσότεροι από 200 εκθέτες από 35 και 
πλέον χώρες προωθώντας επενδύσεις στα ακίνητα σε περισ-
σότερους από 12.000 επισκέπτες. Τα στελέχη του Οργανισμού 
Enterprise Greece ενημέρωσαν τους επισκέπτες του ελληνικού 
περιπτέρου για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει ο κλά-
δος των ακινήτων στη χώρα μας και τη δυνατότητα για τους μη 
Ευρωπαίους πολίτες να αποκτήσουν μόνιμη άδεια διαμονής, αν 
επενδύσουν στην Ελλάδα ή αν αγοράσουν ακίνητα. Τα στελέχη 
των πέντε ελληνικών εταιρειών προώθησαν τόσο τα δικά τους, 
όσο και τα ακίνητα των πελατών τους.
Η ελληνική παρουσία απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από 
τους διοργανωτές της έκθεσης και τους επισκέπτες τόσο για το 
σχεδιασμό του περιπτέρου, όσο και για την πληρότητα της ενη-
μέρωσης.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Οργανισμός Enterprise Greece και οι 
πέντε ελληνικές εταιρείες πραγματοποίησαν επίσης παρουσίαση 

του προγράμματος Golden Visa και των ακινήτων τους σε σχε-
τικό δίωρο workshop, αφιερωμένο στην Ελλάδα. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε ειδική παρουσίαση του ελληνικού προ-
γράμματος σε ξεχωριστή εκδήλωση για κινεζικές εταιρείες που 
προωθούν αντίστοιχα προγράμματα.
 Οι συμμετέχουσες εταιρείες στο ελληνικό περίπτερο της Έκθεσης 
LPS ήταν οι ακόλουθες:
1. POLIS PROPERTIES
Email: info@akinitapolis.gr 
Website: www.akinitapolis.gr 
2. REMAX NEW DEAL
Email: newdeal.remax@gmail.com 
Website: www.remaxnewdeal.com, 
www.residencepermiteurope.com
3. SMART HOMES GREECE
Email: info@smarthomesgreece.com 
Website: www.smarthomesgreece.com 
4. STURDIOUS Property Development
Email: office@sturdious.gr 
Website: www.sturdious.gr 
5. V² Development
Email: info@vsquared2.com
Website: www.vsquared2.com 
Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Πρόγραμμα χορήγησης αδειών 
διαμονής σε κατοίκους τρίτων χωρών (εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα έχει, σύμφωνα 
με τα πρόσφατα στοιχεία (έως 30/9/2018) του Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, χορηγήσει 3.404 άδειες σε επενδυτές 

ακινήτων, με πρώτη χώρα προέλευσης των αγοραστών την 
Κίνα με 1.700 άδειες, δεύτερη τη Ρωσία με 450 και τρίτη την 
Τουρκία με 356. Το σύνολο των αδειών διαμονής αν συμπε-
ριληφθούν και οι άδειες που έχουν δοθεί στους συγγενείς των 
επενδυτών είναι 8.899 άδειες.
Παράλληλα, ο Οργανισμός Enterprise Greece, αξιοποιώντας την 
παρουσία του στην Ανατολική Κίνα διοργάνωσε τη Δευτέρα 
10 Δεκεμβρίου επενδυτική εκδήλωση στην πόλη Χανγκτσόου, 
στην οποία παρουσίασε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα 
σε στοχευμένο κοινό ογδόντα στελεχών Κινεζικών επιχειρή-
σεων από τους κλάδους της τεχνολογίας, του τουρισμού και 
των ακινήτων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της 
ενέργειας. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του κ. Γιώργου Ζησιμά-
του, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
και εισαγωγή του επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος 
στη Σαγκάη, κ. Δημήτρη Μίχα. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Προ-
σέλκυσης Επενδύσεων του Enterprise Greece, κ. Κωνσταντίνος 
Αγγελόπουλος, παρουσίασε την επενδυτική πρόταση της Ελλά-
δος και τους κλάδους στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικά 
πλεονεκτήματα.
Σημειώνεται ότι η Χανγκτσόου, πρωτεύουσα της κινεζικής 
Επαρχίας Τσετσιάνγκ και πατρίδα του κινεζικού κολοσσού 
Alibaba, έχει πληθυσμό περί τα 7 εκατ. και ΑΕΠ περί τα 170 
δισ. ευρώ. Το τεχνολογικό πάρκο της Χανγκτσόου θεωρείται η 
Silicon Valley της Κίνας, φιλοξενώντας ερευνητικά κέντρα εται-
ρειών όπως η Motorola, η Nokia, η IBM κα.

Συνέχεια από τη σελ 16

Οι εργοδότες και στις οκτώ χώρες και επικράτειες της Ασίας-Ω-
κεανίας προτίθενται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων 
που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο. Σε σύγκριση με 
το προηγούμενο τρίμηνο, οι προβλέψεις ενισχύονται σε τέσ-
σερις χώρες και επικράτειες, αλλά αποδυναμώνονται σε δύο. 
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου 
έτους, οι εργοδότες σε πέντε χώρες και επικράτειες καταγρά-
φουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων, ενώ αποδυνα-

μωμένες προοπτικές καταγράφονται σε δύο. Οι εργοδότες 
σε Ιαπωνία και Ταϊβάν αναφέρουν τις ισχυρότερες προθέσεις 
προσλήψεων στην Περιφέρεια, ενώ οι πιο αδύναμες προοπτι-
κές καταγράφονται σε Κίνα και Σιγκαπούρη.
Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί σε 
εννέα από τις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής 
Αμερικής, που συμμετέχουν στην έρευνα κατά το διάστημα 
από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο, αλλά οι εργοδότες σε 
μία χώρα - την Αργεντινή - αναμένουν μείωση του αριθμού 
των ατόμων που απασχολούν. Οι προοπτικές προσλήψε-

ων ενισχύονται σε τέσσερις χώρες της Βόρειας, Νότιας και 
Κεντρικής Αμερικής, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο 
του 2018, αλλά αποδυναμώνονται σε έξι. Σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές 
βελτιώνονται σε τέσσερις χώρες, αλλά επιδεινώνονται σε πέ-
ντε. Τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων πρώτου τριμήνου 
καταγράφονται στις ΗΠΑ και το Μεξικό, ενώ οι εργοδότες 
στην Αργεντινή και τον Παναμά αναφέρουν τις πιο αδύναμες 
προβλέψεις της Περιφέρειας.

«Περιφερειακή Διακυβέρνηση: Νέες δομές, νέες απαντήσεις, 
σταθερή αξία». Ο τίτλος του 6ου Τακτικού Συνεδρίου της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας την προσεχή Δευτέρα 17 
Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα. Κ. Αγοραστός: «Το συνέδριό μας 
αφορά τον άνθρωπο και τις ανάγκες του», σημειώνεται σε 
σχετική ανακοίνωση
«Περιφερειακή Διακυβέρνηση: Νέες δομές, νέες απαντήσεις, 
σταθερή αξία», είναι ο τίτλος του 6ου Τακτικού Συνεδρίου 

της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), το οποίο θα πραγ-
ματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στα 
Ιωάννινα (ξενοδοχείο «Du Lac»). «Το συνέδριό μας αφορά τον 
άνθρωπο και τις ανάγκες του. Χρειάζεται να προχωρήσουμε 
γρήγορα στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση ώστε οι Περιφέ-
ρειες, μια σταθερή αξία στην πατρίδα μας, να έχουν, με νέες 
επαρκώς στελεχωμένες δομές, ακόμη περισσότερες δυνατό-
τητες για να να δώσουν νέες απαντήσεις στα προβλήματα, τις 

αγωνίες και τα δίκαια θέλω της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Πε-
ριφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε δηλώσεις 
του μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΠΕ, το οποίο 
καθόρισε το πρόγραμμα και ρύθμισε οργανωτικά θέματα του 
συνεδρίου.

ENTERPRISE GREECE: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MANPOWERGROUP

ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Από τους πόρους των δήμων που δεν αποδίδονται, χρηματοδοτείται η επιδοματική πολιτική
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Την εκτίμηση ότι η αύξηση της κίνησης στο Internet κατά 
τα επόμενα πέντε χρόνια, θα είναι μεγαλύτερη από ότι κάθε 
άλλη φορά στην ιστορία του διαδικτύου διατυπώνει η εται-
ρεία Cisco, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία IT και δι-
κτύωσης, το διαδίκτυο αποτελείται από χιλιάδες δημόσια 
και ιδιωτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Από τότε που γεν-
νήθηκε το 1984, έχουν διακινηθεί από αυτό πάνω από 4,7 
zettabyte κίνησης IP. Αυτό ισοδυναμεί με το πέρασμα από 
τα παγκόσμια δίκτυα IP όλων των ταινιών που έγιναν ποτέ 
σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ο δείκτης Visual Networking 
Index (VNI) της Cisco προβλέπει ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. 
Έως το 2022, από τα παγκόσμια δίκτυα θα περάσει περισ-
σότερη κίνηση IP από ότι σε όλες τα προηγούμενες «χρονιές 
διαδικτύου» μαζί, έως το τέλος του 2016. Με άλλα λόγια, το 
2022 θα παραχθεί μεγαλύτερη κίνηση από ότι στα 32 χρό-
νια από την έναρξη του διαδικτύου. Από πού αναμένεται να 
έρθει αυτή η κίνηση; Από όλους μας, από τα μηχανήματά 
μας και από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. 
Έως το 2022, το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι 
χρήστες του διαδικτύου. Πάνω από 28 δισεκατομμύρια 
συσκευές και συνδέσεις θα είναι διασυνδεδεμένες. Και το 
βίντεο θα αποτελεί το 82% του συνόλου της κίνησης IP.
«Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του διαδικτύου συνε-
χίζουν να αναπτύσσονται με τρόπους που πολλοί δεν θα 
μπορούσαν ούτε να φανταστούν. Από όταν ξεκινήσαμε 
την Πρόβλεψη VNI το 2005, η κίνηση έχει αυξηθεί κατά 56 
φορές, συγκεντρώνοντας ετήσιο ρυθμό μικτής ανάπτυξης 
(CAGR) 36%, με περισσότερους ανθρώπους, συσκευές και 
εφαρμογές να έχουν πρόσβαση σε δίκτυα IP», δήλωσε ο 
Jonathan Davidson, ανώτατος αντιπρόεδρος και γενικός 
διαχειριστής, Service Provider Business, Cisco, αναφέρει η 
ανακοίνωση. «Οι παγκόσμιοι πάροχοι υπηρεσιών εστιά-
ζουν στον μετασχηματισμό των δικτύων τους έτσι ώστε να 
διαχειρίζονται και να δρομολογούν την κίνηση, παρέχοντας 
ταυτόχρονα κορυφαία εμπειρία. Η συνεχής έρευνα που 
διεξάγουμε μάς βοηθά να κερδίσουμε και να μοιραστούμε 
πολύτιμη επίγνωση σχετικά με την τεχνολογία και τις αρχι-
τεκτονικές μεταβάσεις που πρέπει να κάνουν οι πελάτες μας 
ώστε να επιτύχουν».
Κύριες προβλέψεις για το 2022
Ο δείκτης VNI της Cisco εξετάζει την επίδραση που οι χρή-
στες, οι συσκευές και οι άλλες τάσεις πρόκειται να έχουν 
στα παγκόσμια δίκτυα IP κατά τη διάρκειας αυτής της πε-
νταετούς περιόδου. Μεταξύ του 2017 και του 2022, η Cisco 
προβλέπει ότι:
1. Η παγκόσμια διακίνηση IP θα αυξηθεί κατά πάνω από 
τρεις φορές

• Η παγκόσμια κίνηση IP αναμένεται να ανέλθει στα 396 
exabyte το μήνα έως το 2022, αυξημένη από τα 122 
exabyte το μήνα το 2017. Αυτό αντιστοιχεί σε 4,8 zettabyte 
κίνησης το έτος έως το 2022.
• Έως το 2022, η ώρα μέγιστης αιχμής κίνησης διαδικτύου 
θα είναι έξι φορές πιο ενεργή από τον μέσο όρο. Η αύξηση 
της κίνησης διαδικτύου κατά την ώρα αιχμής θα αυξηθεί 
κατά περίπου πέντε φορές (37% CAGR) από το 2017 έως το 
2022, φτάνοντας στα 7,2 petabyte (Ένα petabyte ισούται με 
1.000 terabyte ή ένα εκατομμύριο gigabyte.) το δευτερόλε-
πτο έως το 2022. Συγκριτικά, η μέση κίνηση διαδικτύου θα 
αυξηθεί κατά περίπου τέσσερις φορές (30% CAGR) κατά το 
ίδιο διάστημα, φτάνοντας το 1 petabyte έως το 2022.
2. Οι χρήστες διαδικτύου σε παγκόσμια βάση θα αποτελούν 
το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού
• Έως το 2022 θα υπάρχουν 4,8 δισεκατομμύρια χρήστες 
διαδικτύου. Αριθμός αυξημένος από τα 3,4 δισεκατομμύρια 
το 2017 ή 45% του παγκόσμιου πληθυσμού.
3. Οι δικτυωμένες συσκευές και οι συνδέσεις σε παγκόσμια 
βάση, θα φτάσουν τα 28.5 δισεκατομμύρια
• Έως το 2022, θα υπάρχουν 28,5 δισεκατομμύρια σταθερές 
και φορητές συσκευές και συνδέσεις, αυξημένες από τα 18 
δισεκατομμύρια το 2017—ή 3,6 δικτυωμένες συσκευές/
συνδέσεις ανά άτομο, από τις 2,4 ανά άτομο.
• Περισσότερες από τις μισές συσκευές και συνδέσεις θα 
είναι machine-to-machine έως 2022, αυξημένες από το 
34% το 2017. Πρόκειται για 14,6 δισεκατομμύρια συνδέσεις 
από έξυπνα ηχεία, φωτιστικά σώματα, συσκευές και όλα τα 
άλλα, αυξημένες από τα 6,1 δισεκατομμύρια.
4. Οι ταχύτητες ευρυζωνικών συνδέσεων, Wi-Fi και κινη-
τών σε παγκόσμιο επίπεδο θα διπλασιαστούν τουλάχιστον
• Η μέση ταχύτητα των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσε-
ων σε παγκόσμιο επίπεδο θα διπλασιαστεί περίπου από 39,0 
Mbps σε 75,4 Mbps.
• Η μέση ταχύτητα των συνδέσεων Wi-Fi σε παγκόσμιο επί-
πεδο θα υπερδιπλασιαστεί από τα 24,4 Mbps σε 54,0 Mbps.
• Η μέση ταχύτητα των κινητών συνδέσεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο θα υπερτριπλασιαστεί από τα 8,7 Mbps σε 28,5 
Mbps.
5. Το βίντεο, τα παιχνίδια και τα πολυμέσα θα αποτελούν 
πάνω από το 85% του συνόλου της κίνησης
• Η κίνηση IP βίντεο θα τετραπλασιαστεί έως το 2022. Ως 
αποτέλεσμα, θα αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό του 
συνόλου κίνησης IP σε σχέση με πριν—αυξημένο στο 82% 
από 75%.
• Η κίνηση που σχετίζεται με τα παιχνίδια αναμένεται να 
αυξηθεί κατά εννέα φορές από το 2017 έως το 2022. Θα 
αντιπροσωπεύει το 4% του συνόλου κίνησης IP το 2022.

• Η κίνηση που αφορά εικονική και επαυξημένη πραγματι-
κότητα θα αυξηθεί κατακόρυφα καθώς όλο και περισσότε-
ροι καταναλωτές και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτές τις 
τεχνολογίες. Έως το 2022, η κίνηση εικονικής και επαυξη-
μένης πραγματικότητας θα ανέλθει στα 4,02 exabyte/μήνα, 
αυξημένη σε σχέση με τα 0,33 exabyte/μήνα το 2017.
Στοιχεία ανάπτυξης κίνησης IP ανά γεωγραφική περιοχή 
(2017 - 2022)
• ‘Απω Ανατολή, Αυστραλία, Κίνα: 173 exabyte/μήνα έως 
το 2022, 32% CAGR, αύξηση κατά τέσσερις φορές
• Βόρεια Αμερική: 108 exabyte/μήνα έως το 2022, 21% 
CAGR, αύξηση κατά τρεις φορές
• Δυτική Ευρώπη: 50 exabyte/μήνα έως το 2022, 22% 
CAGR, αύξηση κατά τρεις φορές
• Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: 25 exabyte/μήνα έως το 
2022, 26% CAGR, αύξηση κατά τρεις φορές
• Μέση Ανατολή και Αφρική: 21 exabyte/μήνα έως το 2022, 
41% CAGR, αύξηση κατά έξι φορές
• Λατινική Αμερική: 19 exabyte/μήνα έως το 2022, 21% 
CAGR, αύξηση κατά τρεις φορές
Πλήρης πρόβλεψη VNI της Cisco
H πλήρης πρόβλεψη VNI™ της Cisco περιλαμβάνει προ-
βολές και τάσεις που σχετίζονται με τα σταθερά και κινητά 
δίκτυα σε επίπεδο παγκόσμιο, γεωγραφικής περιοχής και 
χώρας. Η πλήρης έκθεση περιλαμβάνει πρόσθετες πληρο-
φορίες και ανάλυση για το IoT ανά εξειδικευμένο κλάδο, την 
υιοθέτηση του IPv6, την αύξηση κίνησης ανά εφαρμογή, 
των μοτίβων κίνησης, τις επιδράσεις διακοπής καλωδιακών 
υπηρεσιών, τα Wi-Fi hotspot, την απόδοση του ευρυζωνι-
κού δικτύου και τα προβλήματα δικτυακής ασφάλειας.
Μεθοδολογία του VNI της Cisco
Η πλήρης πρόβλεψη του VNI™ της Cisco για το διάστημα 
από 2017 έως 2022 βασίζεται σε προβλέψεις ανεξάρτη-
των αναλυτών και πραγματικά δεδομένα χρήσης δικτύου. 
Πάνω στη βάση αυτή τίθενται οι εκτιμήσεις της ίδιας της 
Cisco για την παγκόσμια κίνηση IP και την υιοθέτηση υπη-
ρεσιών. Στην πλήρη αναφορά περιλαμβάνεται λεπτομερής 
περιγραφή της μεθοδολογίας. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας 
του που καλύπτει 13 χρόνια, η έρευνα VNI της Cisco® έχει 
καθιερωθεί ως ιδιαίτερα εκτιμώμενος δείκτης ανάπτυξης 
του διαδικτύου, αναφέρει η ανακοίνωση για να συμπληρώ-
σει ότι «εθνικές κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές δικτύων, 
ακαδημαϊκοί ερευνητές, εταιρείες τηλεπικοινωνιών. ειδικοί 
σε θέματα τεχνολογίας και ο τύπος καθώς και αναλυτές του 
κλάδου βασίζονται στην ετήσια μελέτη για να βοηθηθούν 
για το ψηφιακό μέλλον».

ΕΩΣ ΤΟ 2022 ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 4,8 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΤΙΜΑ Η CISCO
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Με χορηγία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και υλοποίηση 
του έργου από την θυγατρική του τεχνική εταιρία «ASPROFOS 
Engineering», ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του 
Δημοτικού Θεάτρου Μάνδρας «Μελίνα Μερκούρη», το οποίο είχε 
καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς τον Νοέμβριο του 2017, από τις 
πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι ανακαινισμένες και σύγχρονες εγκαταστάσεις του Θεάτρου, συ-
νολικής χωρητικότητας 288 θέσεων, αποδόθηκαν και πάλι προς 
χρήση και αξιοποίηση από την τοπική κοινωνία την περασμένη 
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, με την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
παράδοσης - παραλαβής, ανάμεσα στην τεχνική εταιρεία και την 
δημοτική αρχή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρέστησαν 
στελέχη της ΕΛΠΕ, της ASPROFOS, η δήμαρχος Μάνδρας, μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου και φορέων της πόλης.
Το Δημοτικό Θέατρο Μάνδρας, που είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία 
του 1960, είναι συνολικού εμβαδού περίπου 550 τετραγωνικών 
μέτρων και φιλοξενεί πλήθος δράσεων, όπως θεατρικές παραστά-
σεις, εκδηλώσεις πολιτιστικών φορέων, κινηματογραφικές προβο-
λές και σχολικές εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της θεομηνίας του 
Νοεμβρίου 2017, ο χώρος υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Είναι ενδει-
κτικό ότι το νερό, μαζί με φερτά υλικά και λάσπες, ξεπέρασε σε ύψος 
τα 2 μέτρα και διέτρεξε όλους τους ισόγειους χώρους. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ο χώρος υποδοχής, το σύνολο 
των δαπέδων, τα καμαρίνια και οι βοηθητικοί χώροι, οι μονάδες 
κλιματιστικών, η ηλεκτρική υποδομή, τα μεγαφωνικά συστήματα, 
το σύνολο σχεδόν των κουφωμάτων, η θεατρική σκηνή, οι περι-
φράξεις, κλπ.
Η ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
που υλοποιεί σε όμορους Δήμους, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτη-
μα της Δημοτικής Αρχής, αναθέτοντας το σύνολο των απαιτούμε-
νων εργασιών για την πλήρη αποκατάσταση και ανακαίνιση του 
Θεάτρου με σύγχρονα υλικά στην «ASPROFOS Engineering».
Μάλιστα, το έργο ολοκλήρωσε σε διάστημα μόλις έξι μηνών από 
την ανάληψή του, χρονική περίοδο εξαιρετικά σύντομη για ανάλο-

γες δράσεις τέτοιας έκτασης. Ειδικότερα:
•οι μελέτες ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2018
•οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν τον Αύγουστο 2018
•οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2018.
Αναλυτικά, οι εργασίες του «Έργου Αποκατάστασης και Ανακαίνι-
σης του Δημοτικού Θεάτρου Μάνδρας» αφορούσαν:
- Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμούς, απομάκρυνση φερτών 
υλικών
- Αποξήλωση και αντικατάσταση με σύγχρονα υλικά δαπέδων και 
σκηνής Θεάτρου
- Ανακαίνιση τουαλετών και καμαρινιών με χρήση σύγχρονων 
υλικών
- Αντικατάσταση παλαιών καθισμάτων με νέα, υφασμάτινα και 
εργονομικά
-  Αποκατάσταση και αναβάθμιση χώρου υποδοχής
-  Κατασκευή WC ΑΜΕΑ και διαμόρφωση ραμπών για την εν γένει 
εξυπηρέτησή τους
- Ανακατασκευή εσωτερικών κλιμάκων για την πρόσβαση στις 
τουαλέτες
- Αντικατάσταση φθαρμένων εσωτερικών πορτών
- Τοποθέτηση νέων μονάδων κλιματιστικών, ανώτερης ενεργεια-
κής κλάσης
- Καθαρισμό θερμαντικών σωμάτων και έλεγχο ηλεκτρικών εγκα-
ταστάσεων
- Διαμόρφωση ρύσεων και τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου 
στον εξωτερικό χώρο
- Εσωτερικούς και εξωτερικούς ελαιοχρωματισμούς.
«Δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματα που νοιώθω, βλέπο-
ντας αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο να είναι σε καλύτερη κατά-
σταση από εκείνη που βρισκόταν πριν τη καταστροφή», δήλωσε 
κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης-παραλαβής του έργου, η 
δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Ιωάννα Κριεκούκη, προσθέτοντας: 
«Θέλω να πω ευχαριστώ για την Εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια, πρω-
τίστως να μιλήσω για τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο 

που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα. Επίσης, στην διεύθυνση 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που καθ’ όλη τη διάρκεια των 
προβλημάτων που βιώσαμε -αλλά και στις άλλες εποχές- είναι στο 
πλευρό του δήμου, αλλά και στην εταιρία ASPROFOS που υλοποί-
ησε τις επισκευές τόσο γρήγορα και άρτια. Η ζωή στην πόλη μας, 
αρχίζει πλέον να επανέρχεται σε φυσιολογικούς ρυθμούς.»
Ο πρόεδρος της ASPROFOS ENGINEERING S.A Βασίλης Κουνέλης, 
επεσήμανε: «Σήμερα είναι μια φωτεινή μέρα, καθώς ο Πολιτισμός 
αποκτά ξανά στασίδι σε αυτό το θέατρο, που είναι πλέον σε καλύ-
τερη μορφή και από την αρχική του. Βρήκαμε έναν χώρο πλημ-
μυρισμένο που είχε καταστραφεί παντελώς και προχωρήσαμε 
ταχύτατα στην μελέτη και στις απαιτούμενες τεχνικές εργασίες σε 
όλους τους χώρους. Αποτελεί βήμα αισιοδοξίας, ότι όλοι μπο-
ρούν να απολαμβάνουν ξανά αυτό που μόνο η τέχνη μπορεί να 
προσφέρει, δηλαδή Πολιτισμό και Καλλιέργεια. Για την ΕΛΠΕ και 
την ASPROFOS, ήταν υποχρέωση, χαρά και τιμή, να συνδράμουν. 
‘Αλλωστε, ο Όμιλος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενίσχυσης της 
Ελληνικής κοινωνίας, όπου χρειαστεί.»
Από την πλευρά της, η διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου ΕΛΠΕ Ράνια Σου-
λάκη δήλωσε: «Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια βρέθηκε από την 
πρώτη στιγμή στο πλευρό των πληγέντων από της καταστροφικές 
πλημμύρες στη Μάνδρα, προσφέροντας καύσιμα, γεύματα στους 
κατοίκους και είδη πρώτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε από 
το δήμο να συμβάλλει στην αποκατάσταση του «Δημοτικού Θε-
άτρου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», το οποίο καταστράφηκε σχεδόν 
ολοσχερώς το Νοέμβριο του 2017. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, 
παραδίδουμε στο δήμο ένα ανακαινισμένο, σύγχρονο θέατρο 288 
θέσεων, με προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ. Ευχόμαστε το θέατρο αυτό 
να αποτελέσει έναν πυρήνα πολιτισμού, με πλήθος εκδηλώσεων 
και δράσεων για όλους τους κάτοικους της περιοχής».

Το λιμεναρχείο Λαυρίου και τις εγκαταστάσεις του οργανι-
σμού λιμένος, επισκέφθηκε την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κου-
βέλης συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστο 
Λαμπρίδη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο υπουργός ενημερώθηκε για θέματα που αφορούν τις επι-
χειρησιακές δυνατότητες, ενώ επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις 
στον χώρο του σταθμού επιβατών ακτοπλοΐας και κρουα-
ζιέρας. Νωρίτερα ο κ. Κουβέλης ήταν κεντρικός ομιλητής σε 
εκδήλωση που πραγματοποίησε η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ 
Λαυρίου στο χώρο του Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό Πάρ-
κο Λαυρίου, με θέμα «Πολιτική Ενημέρωση - Λιμάνι Λαυρίου, 
Προοπτικές Ανάπτυξης». 
Κατά την ομιλία του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις γενικότερες 
πολιτικές εξελίξεις, τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την 

Συνταγματική Αναθεώρηση, τις προσπάθειες για δίκαιη ανά-
πτυξη και τις ενέργειες που προβαίνει η κυβέρνηση ώστε η 
χώρα να υπερβεί την κρίση με την κοινωνία όρθια. 
Αναφέρθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου και την σημασία του για 
την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, σημείωσε το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ιδιωτικών εταιρειών για ανάπτυξη της κρουαζιέ-
ρας στο εν λόγω λιμάνι και τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να ολοκληρωθούν τα έργα σύνδεσης του λιμένα Λαυρίου με 
τον προαστιακό και να αναβαθμιστεί το οδικό δίκτυο. 
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Κουβέλης ανέφερε ότι τις προ-
σεχείς ημέρες θα τεθούν υπό συζήτηση στην Επιτροπή Σχεδια-
σμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) οι μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των έργων «Αποκατάσταση και βελτίωση λιμενι-
κών και οδικών υποδομών Μακρονήσου» και «Επισκευή, βελ-
τίωση και επέκταση προβλήτα Γυάρου». Τα έργα αυτά συμβά-
λουν στην ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα των νησιών και 

αποτελούν μέρος της γενικότερης απόφασης της Κυβέρνησης 
να αναδειχθούν ως τόποι μαρτυρίου και μνήμης, που έχουν 
αναπόσπαστα συνδεθεί με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας. 
Στη δική του παρέμβαση, ο γενικός γραμματέας Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Χρήστος 
Λαμπρίδης, σημείωσε ότι η έξοδος από τη μνημονιακή περί-
οδο ανοίγει νέες προοπτικές για τη λιμενική βιομηχανία στη 
χώρα μας. Ο κ. Λαμπρίδης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες 
της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυ-
νατοτήτων των Ελληνικών λιμένων. Στο πλαίσιο αυτό έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στο σχέδιο της Κυβέρνησης για τη διατή-
ρηση του δημόσιου χαρακτήρα των λιμανιών, με παράλληλη 
δυνατότητα αξιοποίησης ιδιωτικών πόρων, όπου αυτό κρίνε-
ται αναγκαίο.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ “ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ” ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ”ΟΜΙΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ”

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ 
Ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας ο οποίος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος
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Η ελληνική εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας Fasmatech 
περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα με τις δέκα πιο καινοτό-
μες εταιρείες παγκοσμίως, της επιστημονικής επιθεώρησης 
The Scientist, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Fasmatech βραβεύ-
εται για τη δημιουργία του οργάνου Omnitrap, το οποίο 
βασίζεται σε νέα τεχνολογία φασματομετρίας μάζας που 
ανέπτυξε η εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει για 
πρώτη φορά την επεξεργασία πρωτεϊνών υψηλού μορια-
κού βάρους -κάτι που δεν ήταν εφικτό με τις προηγούμενες 
τεχνολογίες- και καταγράφει πληροφορίες για τη δομή 
τους, την αλληλουχια των αμινοξεων, και κατ’ επέκταση 
την μελέτη μοριακών αλληλεπιδράσεων. 
Η επιστημονική επιθεώρηση The Scientist εστιάζει στις 
Επιστήμες Ζωής (Life Sciences) που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων κυτταρικής και μοριακής βιολογίας, γενε-
τικής και άλλων επιστημονικών πεδίων. Τα φετινά βραβεία 
εστιάζουν σε τεχνολογίες που επιτρέπουν την έρευνα σε 
επίπεδο ενός κυττάρου, έτσι ώστε να μελετηθούν τα δεδο-
μένα που περιέχονται στο RNA, το DNA και τις πρωτεΐνες 
του.
O Δημήτρης Παπαναστασίου, συνιδρυτής και Επιστημο-
νικός Διευθυντής της Fasmatech αναφέρει: «Η συσκευή 
είναι μοναδική, επειδή επιτρέπει να αναλύσουμε τις πρω-

τεΐνες με πολλούς τρόπους και αυτό δίνει τη δυνατότητα να 
εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά τους 
κάτω από διαφορετικές περιστάσεις».
«Το Omnitrap μας δίνει μοναδικές πληροφορίες, οι οποίες 
ήταν αδύνατον ή σχεδόν αδύνατον να ανακτηθούν με άλλο 
τρόπο» λέει σχετικά ο Ρομάν Ζουμπάρεφ, διευθυντής του 
τμήματος πρωτεομικής στο Karolinska Institut (Σουηδία), 
που είναι και ένα από τα πρώτα διεθνή ερευνητικά κέντρα 
που χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία της Fasmatech. 
Η Fasmatech είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε 
το 2010 στην Αθήνα από δύο ερευνητές, τον Δρα Δημήτρη 
Παπαναστασίου και τον Δρα Μανώλη Ραπτάκη, οι οποίοι 
αποφάσισαν να μεταφέρουν στην Ελλάδα την τεχνογνωσία 
και την εμπειρία που είχαν αποκτήσει κατά τη μακρά θητεία 
τους σε ερευνητικά κέντρα και μεγάλες εταιρείες του εξωτε-
ρικού. Έχει την έδρα της στο τεχνολογικό πάρκο Λεύκιππος 
του Κέντρου Ερευνών Δημόκριτος, στην Αγία Παρασκευή, 
και είναι η μόνη ελληνική ερευνητική εταιρεία η οποία 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μελλοντικά Αναδυο-
μένων Τεχνολογιών (Future Emerging Technologies) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Fasmatech αναπτύσσει νέες τεχνολογίες και όργανα (φα-
σματόμετρα μάζας) που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, 
τη διαγνωστική, τη διαστημική τεχνολογία, την προστασία 

του περιβάλλοντος, τον εντοπισμό επικίνδυνων υλικών και 
σε πολλούς άλλους τομείς. Στο πελατολόγιο της Fasmatech 
περιλαμβάνονται διεθνή ερευνητικά κέντρα και πανεπιστή-
μια, όπως το Karolinska Institut (Σουηδία), το Πανεπιστή-
μιο της Τουλουζης (Γαλλία) και πολλά άλλα στη Γερμανία, 
Ολλανδία κλπ, για τα οποία η εταιρεία κατασκευάζει κατά 
παραγγελία φασματόμετρα μάζας βελτιωμένης διαχω-
ριστής ικανότητας που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές και 
ερευνητικές εφαρμογές.
Η εταιρεία παρέχει επίσης προϊόντα και ερευνητικές υπη-
ρεσίες στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που κατασκευ-
άζουν φασματόμετρα μάζας. Η Fasmatech εστιάζει στις 
νέες τεχνολογίες έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών όπως ο 
καρκίνος, με τον εντοπισμό, μέσω φασματικής ανάλυσης, 
των αντίστοιχων βιοδεικτών όταν αυτοί βρίσκονται ακόμα 
σε απειροελάχιστες συγκεντρώσεις στον ανθρώπινο οργα-
νισμό στις πρώτες φάσεις της ασθένειας.
Η συσκευή Omnitrap χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στοι-
χείο του φασματόμετρου μάζας της διεθνούς εταιρείας 
Thermo Scientific, επεκτείνοντας τις δυνατότητές του τόσο 
στις πρωτεΐνες υψηλού μοριακού βάρους όσο και στις με-
θόδους διάσπασης με στόχο τον προσδιορισμό της δομής 
τους.

Ερευνητές του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής 
(ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην 
Πάτρα, σε συνεργασία με την εταιρία BIC Violex A.E., θυγα-
τρική της BIC, ανέπτυξαν μια νέα λειτουργική επίστρωση που 
αποτελείται από πολυτετραφλουοραιθυλένιο (PTFE) με εγκλεί-
σματα γραφένιου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

 Η επίστρωση αυτή χαρακτηρίζεται από δραστικά βελτιωμένη 
λιπαντική ικανότητα. Η νέα λειτουργική επίστρωση, εφαρμο-
ζόμενη στις ξυριστικές λεπίδες της BIC, θα μπορούσε να οδηγή-
σει στην παραγωγή ενός σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος. 
 Η σχετική αίτηση ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεση κατατέθηκε 
στο γραφείο ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ και αποτελεί τον καρπό 

μιας επιτυχημένης συνεργασίας έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ 
βιομηχανίας και ερευνητικού φορέα της χώρας μας. Από πλευ-
ράς του ΙΤΕ συμμετείχε ο δρ Ι. Παρθένιος, ειδικός λειτουργικός 
επιστήμονας και ο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ 
Κ. Παπαγγελής, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας, αναφέρονται τα εξής:
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κύριος 
Στέργιος Πιτσιόρλας ανταποκρινόμενος σε αίτημα των ναυ-
πηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων του Περάματος για την 
συμμετοχή τους στην διαδικασία της αναμόρφωσης της νο-
μοθεσίας, περί καθορισμού των οχλήσεων δραστηριοτήτων 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, κάλεσε 
σε συνάντηση ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων τους 
ανωτέρω φορείς. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Γενικός 
Γραμματέας Βιομηχανίας κύριος Απόστολος Μακρυκώστας, 
ενώ εκ μέρους των φορέων συμμετείχαν ο κύριος Βασίλειος 
Κανακάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπη-
γικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.), ο κύριος Φώτης Πράσινος, 

πρόεδρος της Ένωσης Μηχανουργών και ο κύριος Θεολό-
γος Κατσουλάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυπηγείων 
Περάματος. Συμμετείχαν επίσης και στελέχη των ανωτέρω 
φορέων. 
Ο Υπουργός ενημέρωσε για τις εν εξελίξει διαδικασίες δι-
αμόρφωσης του νέου νομοθετήματος περί οχλήσεων και 
ζήτησε την συμμετοχή και συμβολή ειδικών τεχνικών εκ μέ-
ρους των φορέων. Υπογράμμισε μάλιστα την αναγκαιότητα 
συγκερασμού της ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την χωροταξική οργάνωση των χρήσεων. 
Το χρονικό όριο για την θεσμοθέτηση της νέας Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των οχλήσεων ορίζεται σύμφωνα με 
απόφαση του Eurogroup στα μέσα του 2021, ωστόσο σήμε-
ρα οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Στόχος είναι να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και 
να αλλάξει και η αντίληψη περί ρύπων και περιβαλλοντικής 
προσβολής σε μία ρεαλιστική και επιστημονική προσέγγιση. 
Περαιτέρω ετέθησαν από τους φορείς άλλα θέματα του κλά-
δου της ναυπηγοεπισκευής, όπως δυνατότητα επιδοτήσεων 
για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό υπήρξε θετική ανταπόκριση στις επισημάνσεις και 
την περαιτέρω εξέταση στα πλαίσια του Κοινοτικού Δικαίου 
και Πρακτικών. Τέλος σε σχετική επισήμανση ανάφερε, ότι το 
Κυκλοφοριακό έργο Σχιστού-Σκαραμαγκά-Ολοκλήρωσης 
Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, εντάσσεται στις προτε-
ραιότητες των συναρμοδίων Υπουργείων και της Περιφέρει-
ας Αττικής. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FASMATECH ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΠΑΤΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΤΕ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ BIC ΜΕ ΤΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
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Το 2018 ήταν η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει κατα-
γραφεί στην Αρκτική από το 1900, όταν άρχισαν να συγκε-
ντρώνονται δεδομένα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1,7 
βαθμό Κελσίου, τα καριμπού εξαφανίζονται και τα ερυθρο-
φύκη μετακινούνται βορειότερα, σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση της αμερικανικής υπηρεσίας ωκεανών και ατμό-
σφαιρας (NOAA) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Η πιο θερμή χρονιά για την Αρκτική ήταν το 2016.
Η τάση όμως παραμένει προφανής: τα πέντε τελευταία 
χρόνια ήταν τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμ-
φωνα πάντα με την έκθεση αυτή, η οποία συντάσσεται από 
περισσότερους από 80 επιστήμονες από 12 χώρες.
Στον Αρκτικό Ωκεανό σχηματίζεται πάγος από τον Σεπτέμ-
βριο μέχρι τον Μάρτιο, όμως με το πέρασμα του χρόνου η 
περίοδος αυτή μειώνεται αμείλικτα: οι πάγοι είναι πιο λε-
πτοί, πιο «νέοι» και καλύπτουν μικρότερη έκταση. Ο «πα-
λιός» πάγος (ηλικίας άνω των 4 ετών) έχει μειωθεί κατά 
95% τα τελευταία 33 χρόνια. Και ο φαύλος κύκλος συνεχί-

ζεται: ο «νέος» πάγος είναι πιο εύθραυστος και λιώνει πιο 
σύντομα την άνοιξη. Λιγότερος πάγος, σημαίνει λιγότερη 
ηλιακή αντανάκλαση, κάτι που σημαίνει ότι ο ωκεανός 
απορροφά περισσότερη ενέργεια και υπερθερμαίνεται 
ακόμη περισσότερο.
Τα δώδεκα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι ο πάγος 
που καλύπτει τις θαλάσσιες περιοχές γίνεται ολοένα και πιο 
λεπτός. Για παράδειγμα, στον Βερίγγειο Πορθμό, μεταξύ 
Ρωσίας και Αλάσκας, τον χειμώνα του 2017-18 ο πάγος 
έλιωσε τον Φεβρουάριο, μήνα που παλαιότερα έφτανε στο 
ζενίθ του.
Από την άλλη, όπως παρατήρησε η ΝΟΑΑ, έχει σταθερο-
ποιηθεί ο ρυθμός με τον οποίο λιώνουν οι πάγοι στη Γροι-
λανδία.
Η αμερικανική υπηρεσία διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο 
συλλογής δεδομένων, καθώς οι 28 δορυφόροι της περ-
νούν 28 φορές την ημέρα πάνω από την Αρκτική. Διαπί-
στωσε έτσι ότι οι έξι μεγάλοι ποταμοί της Ευρασίας που 
εκβάλουν στον Αρκτικό Ωκεανό τον τροφοδότησαν το 

περασμένο καλοκαίρι με όγκο νερού 25% μεγαλύτερο σε 
σύγκριση με τη δεκατία του 1980.
Αυτές οι αλλαγές στο κλίμα έχουν δραματικές συνέπειες για 
το οικοσύστημα της περιοχής. Ο πληθυσμός των καριμπού 
και των ταράνδων της τούνδρας μειώνεται σταθερά από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Μόνο δύο από τα 22 κο-
πάδια που παρακολουθήθηκαν από τους επιστήμονες πα-
ραμένουν όπως ήταν. Πέντε έχασαν το 905 και πλέον των 
μελών τους στην περιοχή της Αλάσκας και του Καναδά.
Η αιτία είναι πιθανότατα η επιμήκυνση της θερινής περι-
όδου και των δεινών που επιφέρει για τα ζώα, τα οποία 
είναι καλά προσαρμοσμένα για να αντέξουν τον χειμώνα, 
όχι όμως και το καλοκαίρι, με τα παράσιτα και τις ασθένειες 
που το συνοδεύουν.
Αντιθέτως, η υπερθέρμανση βοηθά τα τοξικά ερυθροφύκη 
να κατακτήσουν νέα εδάφη, διεισδύοντας στα ολοένα και 
πιο θερμά νερά της Αρκτικής, δηλητηριάζοντας ψάρια και 
καρκινοειδή.

Η συμφωνία στρατηγικής και οικονομικής εταιρικής σχέ-
σης μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας, που θα τεθεί προς ψήφιση 
σήμερα  και αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση στην ήδη 
στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών, συζητήθηκε σήμερα 
κατά τις εργασίες της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου 
στο Στρασβούργο.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η προτεινό-
μενη συμφωνία αναμένεται να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ιαπω-
νία, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ των 
δύο χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε 
τομείς όπως το περιβάλλον και την ασφάλεια.
Όπως αναφέρθηκε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξάγουν 
ήδη προϊόντα αξίας άνω των 58 δισ. ευρώ και υπηρεσί-
ες αξίας άνω των 28 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ιαπωνία. 

Μέσω της άρσης των εναπομεινάντων φραγμών, οι δύο 
πλευρές στοχεύουν στην ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των 
διασυνοριακών τους συναλλαγών.
Μεταξύ των συμφωνηθέντων ενεργειών περιλαμβάνεται η 
κατάργηση των δασμών για ποσοστό μεγαλύτερο από το 
90% των ενωσιακών εξαγωγών στην Ιαπωνία. Αυτό, με τη 
σειρά του, θα έχει ως αποτέλεσμα οι ενωσιακοί εξαγωγείς 
να εξοικονομούν περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως σε δασμούς. 
Σε ότι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, η συμφωνία ΕΕ-Ι-
απωνίας αναγνωρίζει το ειδικό καθεστώς και παρέχει 
προστασία εντός της ιαπωνικής αγοράς σε περισσότερα 
από 200 ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα συγκεκριμένης 
γεωγραφικής προέλευσης.
Επιπλέον, η εμπορική συμφωνία προβλέπει τη μείωση των 

μη δασμολογικών εμποδίων.
Ο κύριος εισηγητής της έκθεσης, Πέδρο Σίλβα Περέιρα 
(Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), τόνισε ότι η σύναψη της συμ-
φωνίας πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα σημαντική χρο-
νική στιγμή: «Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης 
μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας στέλνει ένα άκρως επίκαιρο μή-
νυμα υπεράσπισης της αξίας της ανοικτής, πολυμερούς, 
βασισμένης σε κανόνες, ελευθέρωσης του εμπορίου, σε 
μία εποχή αυξανόμενου προστατευτισμού και ασταθούς 
εμπορικής πολιτικής εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ», επεσήμανε.

Mέχρι να πετύχουμε έναν πολιτισμό συνεργασίας και δίκαιης 
μοιρασιάς, οι χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις διεθνείς 
συμφωνίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα 
πρέπει να υφίστανται το τίμημα και τις κυρώσεις που απαιτού-
νται.
Αυτό υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδι-
ωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Λόης Λαμπριανίδης, σε παρέμβασης του στην 9η ετήσια 
εκδήλωση Bravo 2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως είπε ο 
κ. Λαμπριανίδης, ο κόσμος μας προχωρά μέσα από ανταγωνι-
στικές διαδικασίες και όχι σπάνια μέσω της επιβολής των από-
ψεων κάποιων ισχυρών έναντι των υπολοίπων. Δυστυχώς, 
συνέχισε ο ίδιος, η εξεύρεση μιας ευρύτερης, οικουμενικής εν 
προκειμένω, συναίνεσης σε δράση μέσω του καλοπροαίρετου 

και ορθολογικού διαλόγου, δεν είναι πάντα εύκολη. Μυωπικά 
και βραχυπρόθεσμα συμφέροντα συχνά κυριαρχούν, ακόμη 
και σε βάρος της αναντίρρητης και επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νης πια αλήθειας, ότι εάν δεν κάνουμε κάτι δραστικό, η κλιμα-
τική αλλαγή θα είναι σε πολύ λίγα χρόνια μια μη αναστρέψιμη 
κατάσταση.
Όμως, είπε ο κ. Λαμπριανίδης, οι πολιτικές αναστροφής της 
κλιματικής αλλαγής και προστασίας του πλανήτη και των οι-
κοσυστημάτων του, επιβάλλουν μεγάλες αναδιανεμητικές πο-
λιτικές, που θα έχουν κερδισμένους και χαμένους, όχι μόνο σε 
κάθε χώρα αλλά και στο διεθνές σύστημα. Το κυριότερο, αξιώ-
νουν μια κάποια αίσθηση δικαιοσύνης και δίκαιης κατανομής 
των βαρών που απαιτούνται, και που κατά κανόνα βαραίνουν 
εμάς, τους πολίτες χωρών του ανεπτυγμένου κόσμου, αλλά 

κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να επιτευχθεί στο παρόν ανταγωνι-
στικό διεθνές πλαίσιο όπως δείχνει η αδυναμία επιβολής των 
διεθνών συμφωνιών. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε ο ίδιος, δεν 
μπορούμε να παραιτηθούμε από την προσπάθεια που αφορά 
σε τελική ανάλυση την ύπαρξη της ζωής πάνω στον πλανήτη. 
Αυτό προϋποθέτει όμως να μετασχηματίσουμε τις συλλογικές 
μας νοοτροπίες και τον θεμελιωδώς ανταγωνιστικό μας πολιτι-
σμό, όπου οι νικητές μοιράζονται τα λάφυρα και οι ηττημένοι 
τα ψίχουλα που πέφτουν κάτω από το τραπέζι, αναζητώντας 
έναν πολιτισμό συνεργασίας και δίκαιης μοιρασιάς. Αλλά μέχρι 
να το πετύχουμε αυτό, ας συμφωνήσουμε ότι οι χώρες που 
δεν συμμορφώνονται με τις διεθνείς συμφωνίες για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να υφίστανται το 
τίμημα και τις κυρώσεις που απαιτούνται. 
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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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Ανοιχτή πληγή για την οικονομία παραμένουν μια σει-
ρά από προβληματικές όσο και ιστορικές δημόσιες επι-
χειρήσεις, όπως η ΛΑΡΚΟ, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΣΕ, η ΕΑΒ και η 
ΕΒΖ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί, με εμβαλωματικές 
λύσεις, να παρατείνει τον βίο τους, με αμφίβολα απο-
τελέσματα. 
Οι μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε η χώρα υποχρεω-
τικά την περίοδο της κρίσης, κατόπιν υποδείξεων των 
δανειστών της, δεν άγγιξαν ή δεν έφεραν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα στις εν λόγω επιχειρήσεις, παρότι κάποιες 
από αυτές αποτελούσαν εμβληματικές περιπτώσεις του 
αρνητικού σκηνικού που οδήγησε στην κρίση. 
Τα γνωστά προβλήματά τους κρύφτηκαν κάτω απ’ το 
χαλί, ή παραπέμφθηκαν για λύση στο μέλλον, για να 
επανεμφανιστούν τώρα οξύτερα για τις ίδιες τις επι-
χειρήσεις, αλλά και απειλητικά για την οικονομία της 
χώρας. Η κυβέρνηση εμφανίζεται να αντιδρά καθυστε-
ρημένα, επιχειρώντας να δώσει λύση βραχυπρόθεσμη, 
με άξονα το πολιτικό κόστος, κάτι που έχει αποδειχθεί 
ότι οδηγεί μακροπρόθεσμα σε επιδείνωση των προβλη-
μάτων. Στην άλλη άκρη, οι εργαζόμενοι, απειλούμενοι 
με απώλεια των θέσεων εργασίας τους, αντιδρούν όπως 
μπορούν. Το βέβαιο είναι ότι το κόστος για την οικονο-
μία συνολικά θα είναι βαρύ.
 Η ΛΑΡΚΟ έχει ανεξόφλητα χρέη στη ΔΕΗ πάνω από 300 
εκατ. ευρώ, παρά τις αλλεπάλληλες ρυθμίσεις τους στο 
παρελθόν και η επιχείρηση ηλεκτρισμού –που αντιμε-
τωπίζει τα δικά της προβλήματα- δεν είναι διατεθειμένη 
να εξακολουθήσει την τροφοδότησή της με ηλεκτρική 
ενέργεια, συσσωρεύοντας νέες οφειλές. Εκτός από τη 
ΔΕΗ, άλλωστε, η ΛΑΡΚΟ χρωστάει και αλλού και τα 
συνολικά της χρέη το 2015 (τελευταίος δημοσιευμένος 
ισολογισμός!) έφθαναν τα 481,45 εκατ. ευρώ.
 Η ΔΕΗ έχει λαμβάνειν 15 εκατ. ευρώ και από τα ΕΛΤΑ, 
που ως γνωστόν παρακρατούσαν τα χρήματα, τα οποία 
κατέβαλλαν οι συνδρομητές της εταιρείας για να εξο-
φλήσουν τους λογαριασμούς τους. Τα ΕΛΤΑ έχουν και 
δάνειο ύψους 115 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, που δεν εξυπηρετείται. Διασώζε-
ται η εταιρεία; Οι ελπίδες εμπεριέχονται σε μελέτη που 
αναμένεται τον Ιανουάριο, με προτάσεις για μία ακόμη 
απόπειρα εξυγίανσής της. Με συσσωρευμένες ζημίες 8,5 
δισ. ευρώ, ο ΟΣΕ αναμένει τη σωτηρία από την Κομισιόν, 
προκειμένου να εγκρίνει τη διαγραφή χρεών του. Αλλες 
επιχειρήσεις που αποτελούν παλιές αμαρτίες, η ΕΑΒ και η 
ΕΒΖ, παραμένουν, επίσης, στο χείλος του γκρεμού. 

ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΟ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                               11/12/2018

- Οι παλιές αμαρτίες των ΕΛΤΑ και το παράδοξο με το 
«δώρο» 
Τις πελώριες μαύρες τρύπες που προκύπτουν είτε από 
το βαθύ παρελθόν είτε είναι αποτέλεσμα επιλογών 
των πρόσφατων διοικήσεων των ΕΛΤΑ επιχειρεί να 
διαχειριστεί η ηγεσία της εταιρείας, η οποία αναμέ-
νει στις αρχές του 2019 τα αποτελέσματα μελέτης της 
PriceWaterhouseCoopers, που θα διαμορφώσει ένα 
πλαίσιο εξυγίανσης της εταιρείας ως μια ύστατη απόπει-
ρα διάσωσής της. 
Το ποσό που παρακράτησαν τα ΕΛΤΑ από τους λογα-
ριασμούς της ΔΕΗ (από τους συνδρομητές της ΔΕΗ που 
πλήρωναν λογαριασμούς στα ΕΛΤΑ) ξεπέρασε τα 21 
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 8 Αυ-
γούστου μέχρι τώρα ό,τι ποσό καταβάλλεται στα ΕΛΤΑ 
για την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ κατευθύνεται 
την επόμενη ημέρα αυτούσιο στην Επιχείρηση, ενώ 
κάθε μήνα μειώνεται περίπου κατά 1-1,5 εκατ. ευρώ η 
οφειλή των ΕΛΤΑ προς τη ΔΕΗ, που έχει μειωθεί σχεδόν 
στα 15 εκατ. ευρώ. 
Επιπροσθέτως, η εταιρεία μετράει σήμερα σημαντική 
οφειλή ύψους 115 εκατ. προς το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων από δάνειο που είχαν συνάψει τα ΕΛΤΑ 
με το Ταμείο πριν από επτά χρόνια.
 Επίσης, τα ΕΛΤΑ διατηρούν οφειλή προς την Τράπεζα 
Αττικής από δάνειο που μετράει πάνω από 5ετία, με 
ποσό το οποίο διαμορφώνεται κάτω από τα 10 εκατ. 
ευρώ.
 Αμαρτία του παρελθόντος που κουβαλάει μέχρι σήμερα 
ο ισολογισμός των ΕΛΤΑ αποτελεί η οφειλή της εταιρεί-
ας προς τον ΕΦΚΑ, η οποία αγγίζει περίπου τα 11 εκατ. 
ευρώ και αφορά κυρίως χρέη προς τον ΟΑΕΔ και άλλα 
μικρά ταμεία πριν από τη δημιουργία του ενιαίου Ταμεί-
ου. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι δικαστική διαμάχη μετα-
ξύ του φορέα και των ΕΛΤΑ για συμψηφισμό χρεών του 
ΕΦΚΑ προς τα Ταχυδρομεία, ώστε να μειωθεί η οφειλή 
των ΕΛΤΑ. 
Ενα ακόμη παράδοξο που παρατηρείται στα ΕΛΤΑ είναι 
το γεγονός ότι βάσει νόμου υποχρεούνται να καταβάλ-
λουν δώρο (13ο και 14ο μισθό) στους εργαζομένους, 
καθώς δεν υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο. Με συμ-
φωνία που είχε συναφθεί μεταξύ διοίκησης και εργα-
ζομένων, στο πλαίσιο μίας απόπειρας εξυγίανσης των 
οικονομικών της εταιρείας, οι εργαζόμενοι λάμβαναν 
μεν δώρο, ωστόσο επέστρεφαν στην εταιρεία ίσο ποσό 
από τη μισθοδοσία των μηνών κατά τους οποίους κατα-
βαλλόταν το δώρο. Ετσι λάμβαναν μεν τυπικά δώρο οι 
εργαζόμενοι, αλλά όχι ουσιαστικά καθώς είχαν συμφω-
νήσει να συμβάλουν με αυτό τον τρόπο στην εξυγίανση 
της εταιρείας. 
Βάσει αυτής της φόρμουλας κατεβλήθη και το δώρο 
του Πάσχα του 2018, ενώ από το περασμένο καλοκαίρι Συνέχεια στη Σελ. 25

δεν ανανεώθηκε η εν λόγω συμφωνία και έτσι οι εργα-
ζόμενοι δεν επέστρεψαν το δώρο αδείας. Η μη σύναψη 
συμφωνίας συνεπάγεται ότι και το δώρο Χριστουγέν-
νων θα καταβληθεί κανονικά, χωρίς να επιστραφεί 
το αντίστοιχο ποσό από τον μισθό των εργαζομένων, 
επιβαρύνοντας σημαντικά τη μισθολογική δαπάνη του 
καταχρεωμένου οργανισμού. 
- Το σχέδιο πώλησης της ΕΒΖ ξεθωριάζει 
Αν και οι ελπίδες διατηρούνται άσβεστες, φαίνεται ότι 
η ευκαιρία για την πώληση της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης (ΕΒΖ) ξεθωριάζει. Δυστυχώς η προσφορά του 
Σέρβου επιχειρηματία Μιόντραγκ Κόστιτς και της εται-
ρείας του ΜΚ Group, το 2017, δεν έγινε δεκτή καθώς 
τα 51 εκατ. που πρόσφερε κρίθηκαν λίγα. Εκτοτε η επι-
χείρηση με συσσωρευμένες ζημίες άνω των 225 εκατ. 
ευρώ, έχει περιέλθει σε μια κατάσταση νεκροφάνειας. Ο 
νέος ενδιαφερόμενος, η Innovation Brain, υποσχέθηκε 
εκατ. το περασμένο καλοκαίρι, αλλά όταν τον Οκτώ-
βριο κλήθηκε να υποβάλει τη δεσμευτική προσφορά, 
δεν εμφανίσθηκε. Εμφανίσθηκε μόλις δύο μήνες μετά, 
με πολλές υποσχέσεις αλλά πολύ λίγα χρήματα. Ο ίδιος 
υπόσχεται επένδυση μόλις 30 εκατ. ευρώ και μάλιστα 
χωρίς αποδείξεις ότι τα διαθέτει.
- Οι συσσωρευμένες ζημίες της ΕΑΒ φθάνουν το 1,5 δισ. 
Κεφάλαια ύψους άνω των 2,5 δισ. έχει «κάψει» μέχρι 
σήμερα η αμυντική Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία 
(ΕΑΒ). Η εταιρεία εμφανίζει στη χρήση του 2017 συσ-
σωρευμένες ζημίες ύψους 1,5 δισ., ενώ οι υποχρεώσεις 
της ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Και αν σε αυτά συνυπο-
λογιστούν τυχόν προβλέψεις, όπως επισημαίνεται από 
τους ορκωτούς λογιστές, τότε δεν αποκλείεται η αερο-
πορική αμυντική βιομηχανία της χώρας να έχει «κατα-
ναλώσει» πάνω από 3 δισ. ευρώ, χρήματα των Ελλήνων 
φορολογουμένων. Τα έσοδα της επιχείρησης, για άλλη 
μία χρονιά πέρυσι, ήταν πενιχρά. Δεν ξεπέρασαν τα 60 
εκατ. και ήταν μειωμένα σε σχέση με το 2016. Επίσης η 
εταιρεία παρουσίασε ζημίες περίπου 14 εκατ. 
Εσοδα άνω των 26 εκατ. ευρώ προήλθαν από την εγχώ-
ρια αγορά, δηλαδή από συμβόλαια που της ανέθεσε στο 
παρελθόν το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. 
Αλλά και τα λοιπά συμβόλαια που υλοποιήθηκαν σε 
διεθνές επίπεδο είναι αποτέλεσμα κυρίως διακρατικών 
συμφωνιών και δεν οφείλονται τόσο στην ανταγωνιστι-
κή παρουσία της εταιρείας στη διεθνή αμυντική αγορά. 
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το σημείωμα του ορ-
κωτού λογιστή είναι αρκούντως δηλωτικό των κανόνων 
εταιρικής διακυβέρνησης που τηρεί η επιχείρηση. 
Οι ορκωτοί λογιστές δεν έλαβαν επαρκή στοιχεία τεκμη-
ρίωσης για αποθέματα ύψους 95 εκατ. που εμφάνισε η 
επιχείρηση στη χρήση του 2017. Επίσης δεν τεκμηριώ-
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Αύξηση 77%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 216 νέες μονά-
δες, κατέγραψαν τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων την περίοδο 
2009-2017, σύμφωνα με την έρευνα της gbr consulting  για 
το μέγεθος και τις επιδόσεις των ξενοδοχειακών αλυσίδων 
στην Ελλάδα.
Από τις 280 πεντάστερες μονάδες που υπήρχαν το 2009, 
όπως λέει η μελέτη, πέρσι ο αριθμός τους έφτασε τις 496, 
ενώ στην κατηγορία των τεσσάρων αστέρων η αύξηση 
έφτασε το 28%, από τις 1,164 μονάδες στις 1,485 το 2017. 
Τέλος στα ξενοδοχεία τριών αστέρων, η άνοδος ήταν 15%, 
την ώρα που οι μικρότερες κατηγορίες εμφάνιζαν σημαντι-
κή μείωση.
Σε επίπεδο δωματίων, οι κλίνες πέντε αστέρων εμφάνισαν 
άνοδο 62% (από 46,183 το 2009 σε 74,884 το 2017), των 
τεσσάρων αστέρων 11% και των τριών 7%.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα περισσότερα ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων προστέθηκαν στα Δωδεκάνησα. Οι Κυκλάδες από 
την άλλη είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση νέων μονάδων, 
αλλά μικρότερου μεγέθους. Στα Δωδεκάνησα ειδικότερα 
είχαμε 45 νέα ξενοδοχεία, στην Κρήτη 37 και στις Κυκλάδες 
62 μονάδες.
Η έρευνα έδειξε ακόμη πως σχεδόν το 8% των ξενοδοχεί-
ων και το 27% των δωματίων της ελληνικής αγοράς είναι 
branded, ανήκουν δηλαδή σε κάποια διεθνή αλυσίδα ή σε 
εγχώριο ξενοδοχειακό brand. 
Στη λίστα των κορυφαίων διεθνών αλυσίδων με βάση 
το συνολικό αριθμό δωματίων, πρώτοι έρχονται οι tour 
operators Tui και Thomas Cook. Η Marriott International 
κατέχει την τρίτη θέση, η Der Touristic την τέταρτη, ενώ ο 
όμιλος Sani / Ikos έρχεται πέμπτος και είναι η μόνη διεθνής 
αλυσίδα ελληνικής καταγωγής μεταξύ της κορυφαίας πε-
ντάδας. Με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της 
περιόδου 2014 – 2016, το μέγεθος της ελληνικής αγοράς 
πέντε αστέρων έφτασε τα 2,5 δισ. ευρώ το 2016, έναντι 2,1 
δισ. το 2015 και  1,9 δισ. το 2014. 
 Από πλευράς μεριδίου, αναφέρει η μελέτη, τα branded ξε-
νοδοχεία 5 αστέρων κατείχαν 78% το 2016, 79 % το 2015 
και  81% το 2014. Τέλος, σε δείγμα 124 εταιρειών με σύνολο 
24.639 δωμάτια 5 αστέρων, οι συνολικές κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις του 2016 ανήλθαν σε 216 εκατ. ευρώ, με το 
92% του συνόλου να μην αφορά μεμονωμένες μονάδες, 
αλλά μέλη επώνυμων ξενοδοχειακών αλυσίδων.
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θηκαν σωστά δαπάνες ύψους 54 εκατ. που είχε στο ίδιο 
έτος η επιχείρηση. Ακόμη, στην εταιρεία έχουν καταλο-
γιστεί διαφορές φορολογικών ελέγχων ύψους 285 εκατ.
(!) για τα έτη 2001-2004, μια υπόθεση για την οποία η 
εταιρεία ήδη έχει αναγνωρίσει από το 201 1 οφειλές 71 
εκατ. Η υπόθεση δεν έχει τελεσφορήσει ακόμη, ενώ η 
ΕΑΒ σχημάτισε προβλέψεις για φορολογικές διαφορές 
όλη την περίοδο 2005-2017, ύψους μόλις 160 χιλ. ευρώ. 
Τέλος, δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις σε τόκους υπε-
ρημερίας και προσαυξήσεις ύψους 198 εκατ. Η διοίκηση 
της εταιρείας, στην προσπάθειά της να ανασάνει, ζητεί 
από το Δημόσιο μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
ύψους 600 εκατ., που θα προστεθεί στα υφιστάμενα κα-
ταβεβλημένα κεφάλαια άνω του 1,2 δισ. ευρώ. 
-  Στενεύουν τα περιθώρια για τη ΛΑΡΚΟ 
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται από την περα-
σμένη Παρασκευή τα αρμόδια κυβερνητικά επιτελεία 
για τη συνέχιση της ηλεκτροδότησης της ΛΑΡΚΟ, κα-
θώς το δικαστήριο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα που 
κατέθεσε η μεταλλευτική βιομηχανία κατά της ΔΕΗ για 
την απόφαση άρσης της εκπροσώπησής της από πελά-
τη. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει 
να προχωρήσει στην ικανοποίηση του αιτήματος της 
ΔΕΗ, που σημαίνει να κατεβάσει τον διακόπτη αφού 
δεν προκύπτει από πουθενά ότι η ΛΑΡΚΟ έχει κάνει τις 
κινήσεις που θα έπρεπε για να ηλεκτροδοτηθεί ως αυτο-
τροφοδοτούμενος πελάτης από το σύστημα. Λύση στο 
πρόβλημα αναζητάει εναγωνίως το τελευταίο διήμερο 
η κυβέρνηση με πρωτοβουλία του υπουργού Ενέργειας 
Γιώργου Σταθάκη. 
Ωστόσο η εμπλοκή του δικαστηρίου καθιστά δύσκολη 
από νομικής άποψης την επιβολή κάποιας πολιτικής 
απόφασης που θα παρακάμπτει τη δικαστική απόφα-
ση που δικαιώνει τη ΔΕΗ, την υποχρέωση δηλαδή της 
επιχείρησης να συνεχίσει να ηλεκτροδοτεί την προ-
βληματική βιομηχανία, όπως έγινε προ ημερών με την 
περίπτωση της Χαλυβουργικής. Κύκλοι του υπουργείου 
Ενέργειας άφηναν χθες να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση 
αναζητάει μια συνολικότερη λύση για τη βιωσιμότητα 
της ΛΑΡΚΟ την οποία και αναμένεται να ανακοινώσει 
ο κ. Σταθάκης πιθανότατα και σήμερα. Στην πραγματι-
κότητα ωστόσο κανείς στην κυβέρνηση δεν πιστεύει ότι 
υπάρχουν περιθώρια για διάσωσή της. 
Αυτό που θα επιχειρηθεί είναι να μεταφερθεί η «καυτή 
πατάτα» για μετά τις εκλογές, καθώς η ΛΑΡΚΟ απασχο-
λεί άμεσα 1.200 εργαζομένους που ετοιμάζονται ήδη 
για δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ στηρίζει ένα μεγά-
λο αριθμό έμμεσης απασχόλησης στους έξι νομούς της 
χώρας όπου δραστηριοποιείται (Φθιώτιδα, Εύβοια, Βοι-
ωτία, Κοζάνη, Καστοριά και Αττική). Αυτό που θα επι-
χειρηθεί είναι η αναβίωση του σχεδίου ιδιωτικοποίησης 

του 2014 που δεν προχώρησε αν και η κατάσταση της 
εταιρείας έχει εξελιχθεί επί το δυσμενέστερον μετά και 
την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου για τη μη ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ύψους 
136 εκατ. 
Η εταιρεία ακόμη και με μηδενικό κόστος ρεύματος, 
αφού δεν πληρώνει τη ΔΕΗ δουλεύει με ζημίες. Το 2015, 
που είναι ο τελευταίος ισολογισμός της εταιρείας, κα-
τέγραψε ζημίες ύψους 79 εκατ. Η μέση τιμή πώλησης 
του νικελίου διαμορφώθηκε το 2015 στις 11.886 δολ. 
ο τόνος και το εμπορικό κόστος της ΛΑΡΚΟ στις 16.627 
δολ. ο τόνος, που σημαίνει ότι για κάθε τόνο που πα-
ρήγε η μεταλλευτική βιομηχανία κατέγραφε ζημία 
4,741 δολ. Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας στις 
31/12/2015 ανέρχονταν σε 481,45 εκατ. Τα συνολικά 
χρέη προς τη ΔΕΗ ξεπερνούν τα 300 εκατ. Το μέσο μι-
σθολογικό κόστος της ΛΑΡΚΟ υπολογίζεται σε 44.000 
ευρώ ετησίως την ώρα που για τη ΔΕΗ έχει πέσει κάτω 
από τις 30.000 ευρώ. 
- 10 δισ. ευρώ για μια σιδηροδρομική γραμμή 500 χλμ.
 Ακόμη και από χρυσό να ήταν φτιαγμένες οι ράγες του 
σιδηροδρόμου Αθήνα - Θεσσαλονίκη, θα είχαν κοστίσει 
λιγότερο σε ένα άλλο κράτος. Ο Οργανισμός Σιδηρο-
δρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) έχει διαθέσει πάνω από 10 δισ. 
ευρώ για την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμ-
μής μήκους 500 χλμ. Κάθε χιλιόμετρο δηλαδή κόστισε 
κατά μέσον όρο 20 εκατ. ευρώ. Και το χειρότερο είναι 
ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα τρένα πάνω του κι-
νούνται σημειωτόν, ενώ συχνά-πυκνά επιστρατεύονται 
άλλα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία) για τη μετακίνηση 
των επιβατών, καθώς οι συρμοί μένουν στη μέση της 
διαδρομής, άλλοτε από ενεργειακή βλάβη, άλλοτε από 
λάθος χειρισμούς του τεχνικού προσωπικού κ.λπ. 
Ο ΟΣΕ στη χρήση του 2017 εμφάνισε ζημίες ύψους άνω 
του 1 δισ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες ζημίες, ωστόσο, 
ξεπερνούν τα 8,5 δισ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών είναι 
ιδιαίτερα χαμηλός, δεδομένου ότι η ζήτηση παραμένει 
χαμηλή, ενώ η κυκλοφορία τρένων στο δίκτυο σπάνια. 
Επίσης ο ΟΣΕ, παρά τα όποια βήματα ιδιωτικοποίησης 
των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ έχουν γίνει μέχρι σήμερα, πα-
ραμένει υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τη λήψη κρατικών ενισχύσεων. 
Η εκκρεμότητα αυτή είναι εκείνη που κρατά τον ΟΣΕ, 
αλλά και την κυβέρνηση, προκειμένου να μην παρε-
κτραπούν σε μια προσπάθεια αναβίωσης του παλιού 
μονοπωλίου στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Δεν είναι 
τυχαίο ότι λίγο μετά την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
κυβερνητικά στελέχη είχαν κάνει λόγο για την ανάγκη 
δημιουργίας της νέας κρατικής ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 
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Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες 
-μάλλον μάταια, αν κρίνει κανείς τουλάχιστον από τη 
στάση της διεθνούς κοινότητας- για την κλιματική αλ-
λαγή στον πλανήτη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
που έκαναν ερευνητές στο πλαίσιο μελέτης που δημο-
σιεύτηκε στην επιθεώρηση της Αμερικανικής Ακαδημί-
ας Επιστημών (PNAS), έως το 2030 το κλίμα της Γης θα 
μοιάζει με εκείνο που επικρατούσε στον πλανήτη μας 
πριν από 3.000.000 χρόνια! 
Η «μαγευτική» περίοδος στην οποία θα παραπέμπει το 
κλίμα είναι εκείνη του Πλειόκαινου, όταν επικρατού-
σε ξηρασία, η Βόρεια και η Νότια Αμερική δεν είχαν 
ακόμη ενωθεί, η Γροιλανδία δεν είχε παγώσει και η 
στάθμη των ωκεανών ήταν 18 μέτρα υψηλότερη. Η 
θερμοκρασία τότε ήταν κατά 1,8-3,6 βαθμούς Κελσίου 
υψηλότερη από τη σημερινή. «Οδεύουμε προς πολύ 
εντυπωσιακές αλλαγές μέσα σε εξαιρετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα» εξήγησε ο Τζακ Ουίλιαμς, καθη-
γητής στο πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, ειδικός στην 
παλαιοοικολογία και στο κλίμα. 
Ερευνα-σοκ
 Αν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (C02) συνεχι-
στούν με τον σημερινό ρυθμό, οι επιστήμονες εκτιμούν 
ότι μέχρι το 2150 η Γη θα έχει επιστρέφει στο κλίμα 
που είχε πριν από 50.000.000 χρόνια, στην αυγή της 
εμφάνισης των πρώτων θηλαστικών (οι δεινόσαυροι 
εξαφανίστηκαν πριν από 65.000.000 χρόνια). 
Για να λιώσουν οι παγετώνες, ωστόσο, χρειάζεται αρ-
κετός χρόνος και επομένως η Γροιλανδία δεν θα ξα-
ναγίνει καταπράσινη από τον επόμενο αιώνα. Και το 
επίπεδο των ωκεανών δεν θα αυξηθεί κατά 18 μέτρα. 
Ομως η ταχύτητα με την οποία υπερθερμαίνεται ο 
πλανήτης θα αιφνιδιάσει πολλά είδη που χρειάστηκαν 
εκατομμύρια χρόνια για να εξελιχθούν! 

TO 2030 Η ΓΗ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ 3.000.000 
(!) ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ
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Η φορολογική πολιτική θα είναι ένα από τα φλέγοντα θέματα 
της επερχόμενης προεκλογικής περιόδου, κάτι που κατέστη 
απολύτως σαφές και από τις δηλώσεις κορυφαίων πολιτικών 
παραγόντων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών. 
Λίγες ώρες πριν εμφανιστεί στο βήμα της Βουλής ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
για να παρουσιάσει τον κατάλογο των 29 νέων φόρων που 
επιβλήθηκαν κατά τη θητεία της σημερινής κυβέρνησης, ο 
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, από τη Νέα 
Υόρκη όπου βρέθηκε για να συμμετάσχει στις εργασίες του 
συνεδρίου της Capιtal Link, παραδέχτηκε ότι δεν είναι δίκαιοι 
όλοι οι φόροι που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, 
τονίζοντας ότι σταδιακά -και με δεδομένη τη δημιουργία πρό-
σθετου δημοσιονομικού χώρου- αυτό το ζήτημα θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί. «Αν παρέμενα υπουργός Οικονομικών για τα 
επόμενα 3-4 χρόνια, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο 
φορολογικό σύστημα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, στα-
θερό και δίκαιο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος. 
Η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τους 
φόρους αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2019 και θα ενταθεί όσο θα πλησιάζει η ημέρα των εκλογών. 
Η κυβέρνηση θα προβάλει τον δικό της σχεδιασμό -σχετική 
αναφορά έκανε και ο κ. Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη, υπενθυ-
μίζοντας την εξαγγελία του πρωθυπουργού για μείωση του 
ΦΠΑ μετά το 2021, αλλά και για μείωση του φόρου των επι-
χειρήσεων ο οποίος έχει ήδη ψηφιστεί- και η Νέα Δημοκρατία 
θα αντιπαραβάλλει τις δικές της προτάσεις, μεταξύ άλλων και 
για τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης των φυσικών 
και νομικών προσώπων. Μάλιστα, όσο θα προχωρούν οι 
μήνες μέσα στο 2019 η αντιπαράθεση θα γίνεται εντονότερη, 
καθώς αμέσως μετά τις εκλογές θα πρέπει να οριστικοποιηθεί 
η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς όσον αφορά το φορολο-
γικό πακέτο του 2020. Σε αυτό υπάρχει η μεγάλη εκκρεμότητα 
με τη μείωση του αφορολογήτου αλλά και την ενεργοποίηση 
των αντίμετρων που προβλέπονται (μεταξύ άλλων της μείω-
σης του βασικού συντελεστή της φορολογικής κλίμακας αλλά 
και τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης). Ο κ. Τσακαλώτος 
ξεκαθάρισε από τη Νέα Υόρκη ότι ο προσωπικός του στόχος 
είναι η μείωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, 
παρά του φόρου επί των κερδών των επιχειρήσεων, η μείωση 
του οποίου έχει ήδη δρομολογηθεί μετά την ψήφιση της σχε-
τικής τροπολογίας. «Όμως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 
δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια μάχη πολλές φορές άνιση, γιατί 
οι μεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία 
και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιμετωπίσουν 
οποιαδήποτε ρυθμιστική πρωτοβουλία μιας κυβέρνησης».
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Αναμονή για ν. Κατσέλη
Μικρή πίστωση χρόνου για να ανακοινώσει το νέο καθεστώς 
προστασίας της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό, το 
οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή με την αλλαγή του χρόνου, ζή-
τησε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος. Η κυβέρνηση, υποστήριξε, αναζητά την ισορ-
ροπία ανάμεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας και της 
αποκάλυψης των στρατηγικών κακοπληρωτών, μια «ισορ-
ροπία η οποία απαιτεί ακόμη λίγη δουλειά για να βρεθεί», 
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Οικονομικών 
παραδέχτηκε ότι δέχτηκε πολλές ερωτήσεις από την πλευρά 
των επενδυτών για το θέμα της διευθέτησης των «κόκκινων» 
δανείων, ενώ προανήγγειλε κινήσεις όσον αφορά το θέμα της 
πρόωρης αποπληρωμής «ακριβού» τμήματος του ελληνικού 
χρέους, όπως είναι οι οφειλές προς το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αξιο-
ποίηση του αποθεματικού ασφαλείας. 
Το πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ
Όπως προκύπτει και από τις διευκρινίσεις του υπουργού 
Οικονομικών, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε 
στη Νέα Υόρκη, εντός των επόμενων ημερών ο Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα παρουσιάσει το 
πρόγραμμά του για το 2019 και σε αυτό θα αποκαλύπτεται 
πρώτον ο στόχος άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές κατά 
τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς και δεύτερον ο προγραμ-
ματισμός για την πρόωρη αποπληρωμή των «ακριβών» 
οφειλών προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Υπενθυμίζεται ότι το χρέος 
προς το ΔΝΤ -έπεσε οριακά κάτω από τα 10 δισ. ευρώ μετά 
τις τελευταίες πληρωμές- φτάνει να τοκίζεται ακόμη και με 
4,9%, δηλαδή περισσότερο και από το τρέχον επίπεδο του 
10ετούς ομολόγου. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις πρόωρες 
αποπληρωμές, ο κ. Τσακαλώτος απάντησε ότι θα υπάρξουν 
άμεσα εξελίξεις και ότι στο πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ θα περι-
λαμβάνεται και το σχέδιο για την αποπληρωμή των δανείων 
που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. 
Διαβεβαίωση ιδιωτικοποιήσεων
Με δεδομένες τις δηλώσεις Κοστέλο περί προώθησης των 
μεταρρυθμίσεων (μεταξύ των οποίων και των αποκρατικο-
ποιήσεων), ο κ. Τσακαλώτος, αφού επιβεβαίωσε ότι προ-
γραμματίζεται νέα αποστολή των θεσμών στην Αθήνα προς 
το τέλος Ιανουαρίου, αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα των 
ιδιωτικοποιήσεων. Ειδικότερα είπε πως θα ολοκληρωθούν 
αυτές που είναι στο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι 
το «υπερταμείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ 
και της περιουσίας του Δημοσίου όπου δεν είναι υποχρεωμέ-
νο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά μπορεί να προχωρήσει με 
άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία τους. Διαβεβαίωσε 
επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντομα θα βγει 
η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εμπόδιο ήταν η άδεια για το 
καζίνο. Τέλος, προανήγγειλε την άμεση αύξηση του κονδυλί-
ου για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εξηγώντας ότι έχει 
ήδη βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος.


