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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1644 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
ΤΕΕ: Τελετή βράβευσης πρωτευσάντων αποφοίτων Πολυτεχνείων 
και Πολυτεχνικών Σχολών - τι ειπώθηκε
Σελ 5 και 6
Υπουργείο Παιδείας: « Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Μη-
χανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Προς την οριστική επίλυση μίας 
εκκρεμότητας 30 ετών»
Σελ 6
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 20ετή επέκταση της σύμβασης 
παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών  
Σελ 7 
Το ΣτΕ απορρίπτει τις αποζημιώσεις διατηρητέων κτιρίων
Σελ 8 
Γιώργος Σταθάκης: Μαζική συμμετοχή ξένων επενδυτών στους δια-
γωνισμούς για επενδύσεις σε ΑΠΕ 
Σελ 9 
Η δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στο δήμο Καρύστου για τη μεί-
ωση του ενεργειακού κόστους συζητήθηκε σε συνάντηση στο ΥΠΕΝ
Σελ 10 
Με 250 εκατ. ευρώ στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σελ 11
Θεσσαλονίκη: «Μέσα στο 2019 θα ο  πρώτος αυτοδιοικητικός ηλε-
κτροκίνητος στόλος οχημάτων»
Σελ 12
Ομιλία Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου στο  Κατοβίτσε της Πολωνίας
Σελ 13 
Γ. Δημαράς: Η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής χρειάζεται συστρά-
τευση όλων των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας
Σελ 14
Famar: Συμφωνία αναδιάρθρωσης ύψους 174 εκατ. ευρώ
Σελ 15 
Σχέδιο νόμου για προσλήψεις , απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικα-
σιών από το ΑΣΕΠ και τροποποιήσεις του υπαλληλικού κώδικα 
Σελ 16
Η Στοά Εμπόρων αποκτά ζωή και πνοή με οκτώ νέα καταστήματα
Σελ 17
Σύσκεψη για το οικόπεδο όπου εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ»
Σελ 18
ΕΒΕΑ: Καταφανής είναι η απαίτηση των πολιτών για την ανάγκη αύ-
ξησης των μισθών, της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, αλλά και 
την αύξηση των επενδύσεων
Σελ 19 
«Πράσινο φως», σε 13 μεγάλα έργα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Σελ 20
Νέα οδηγία για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Σελ 21 
Αναγκαία η πλήρης αξιοποίηση των έξυπνων τεχνολογιών από τις 
επιχειρήσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young  
Σελ 22
Εκδήλωση «Ο ρόλος του Μηχανικού Σήμερα: νέες τεχνολογίες, κα-
λές πρακτικές σε μεγάλα έργα» 
Σελ 23
Ενημερωτική Εκδήλωση ΥΠΕΝ-ΤΕΕ για την ηλεκτρονική έκδοση 
οικοδομικών αδειών και το πληροφοριακό σύστημα e-adeies στην 
Αθήνα
Σελ 24
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 25,26,27
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Τον κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο των μηχανικών την 
δημιουργία της ανάπτυξης τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός στην τελετή βράβευσης των πρωτευ-
σάντων αποφοίτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών 
σχολών, που πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΕ το βράδυ της 
Τετάρτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτι-
ρίου του ΤΜΕΔΕ στην Αθήνα. Απευθυνόμενος στο κατά-
μεστο ακροατήριο των 230 αποφοίτων, που πρώτευσαν 
στις σπουδές τους τα ακαδημαϊκά έτη 2015- 16 και 2016-
17, των γονιών τους και συγγενικών τους προσώπων, 
που τους συνόδευαν σε αυτή την λαμπρή και συμβολική 
για το νέο ξεκίνημα της επιστημονικής και  επαγγελματικής 
ζωής τους τελετή, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ μετέδωσε αισιόδο-
ξο και θετικό μήνυμα:
-«Μετά από μία μακρά οικονομική και όχι μόνον κρίση, 
που βιώνει η χώρας μας, όπως διαφαίνεται και έχει επι-
βεβαιωθεί και  ιστορικά έρχεται μία νέα περίοδος, η οποία 
θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες με πραγματική 
ανάπτυξη», είπε ο Γιώργος Στασινός και τόνισε ότι «σε 
αυτή τη νέα εποχή θα υπάρχουν πολλές δυνατότητες για 
τους νέους μηχανικούς και ιδίως για τους μηχανικούς που 
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα Πολυτεχνεία και τις 
Πολυτεχνικές Σχολές πρώτοι μεταξύ άλλων», εξηγώντας 
ότι αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι «οι μηχανικοί είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη και βασικοί συ-
ντελεστές για την δημιουργία της ανάπτυξης». «Όταν δεν 
υπάρχει ανάπτυξη οι μηχανικοί δέχονται πρώτοι και το 
μεγαλύτερο πλήγμα, ενώ όταν υπάρχει ανάπτυξη είναι οι 
πρώτοι που συμμετέχουν σε αυτή και κερδίζουν», είπε ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ, αναφέροντας ότι η πολύχρονη κρίση 
στη χώρα είχε μεγάλες και πολλές επιπτώσεις στον τεχνικό 
επιστημονικό κλάδο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν 

δουλείες, ενώ εξακολουθούν και μέχρι σήμερα να μην 
υπάρχουν δουλειές. Σε αυτές τις συνθήκες σημείωσε ο Γ. 
Στασινός είχαμε και το φαινόμενο της μετανάστευσης πολ-
λών και σημαντικών ελλήνων επιστημόνων, τους οποίους 
καθώς ήταν έτοιμοι να παράγουν  και με καλές σπουδές 
τους εκμεταλλεύονται οι χώρες, στις οποίες  κατέφυγαν 
για εργασία στο εξωτερικό.  Ωστόσο ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
κάλεσε τους νέους μηχανικούς να μην απογοητευτούν 
από τη δύσκολη συγκυρία που έχουν μπροστά τους, 
τονίζοντας την βεβαιότητα του, ότι οι νέοι μηχανικοί θα 
διαγράψουν ένα καλύτερο μέλλον και θα δημιουργήσουν 
στον τόπο μας, για τον τόπο μας. 
Ο Γ. Στασινός μίλησε επίσης για των θεσμό της βράβευσης 
των πρωτευσάντων στα Πολυτεχνεία και στις Πολυτεχνι-
κές Σχολές, που είχε καθιερώσει το ΤΕΕ από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 και επαναφέρει για δεύτερη φορά εφέ-
τος το ΤΕΕ μετά από πολύχρονη αδρανοποίηση του, δί-
νοντας μήνυμα επιβράβευσης της προσπάθειας των νέων 
μηχανικών να διακριθούν στις σπουδές τους. 
Ο Πρύτανης ΕΜΠ Γιάννης Γκόλιας απευθύνοντας χαιρε-
τισμό στην εκδήλωση τόνισε ότι ως χώρα χρειαζόμαστε 
καταρτισμένους επιστήμονες, οι οποίοι να ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες της εποχής  και υπογράμμισε ότι οι νέοι 
μηχανικοί απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των Πολυ-
τεχνικών Σχολών «μπορείτε και θα πρωταγωνιστήσετε 
στην ανάπτυξη της χώρας, η οποία θα έλθει, καλώντας 
τους αποφοίτους να συνεχίσουν με την ίδια θέληση που 
είχαν και διακρίθηκαν στις σπουδές τους. Επίσης ο Πρύτα-
νης του ΕΜΠ προέτρεψε τους νέους μηχανικούς να μετα-
τρέψουν τις όποιες δυσκολίες συναντήσουν στο νέο τους 
ξεκίνημα σε ευκαιρίες. Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κων/νος 
Μακέδος απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση τό-
νισε πως είναι χρέος των μηχανικών και ιδίως των νέων 
να συμβάλλουν ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση και οι 
συνέπειες της στη χώρα, όπως επίσης να διαμορφωθούν 
οι νέες συνθήκες ανάπτυξης, ώστε για τους επιστήμονες η 
παραμονή για εργασία στην Ελλάδα να αποτελεί επιλογή 
και όχι λύση ανάγκης. 
Αναλυτικά στη σελ 4

ΤΕΕ: ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Γ. Στασινός:  Οι μηχανικοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη και βασικοί 
συντελεστές για την δημιουργία της ανάπτυξης



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 Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Ερ-
γοληπτών Δημ. Έργων, διοργανώνει σήμερα, στην Αίθου-
σα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα), ημερίδα με 
θέμα: «Η διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από 
την κατασκευή δημοσίων έργων».

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

14 Δεκεμβρίου 2018

Ημερίδα: «EKISTICS/ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - Η Οι-
κιστική κληρονομιά: αποτυπώματα και 
προοπτικές» 
ΑΘΗΝΑ

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ΕΜΠ

18 Δεκεμβρίου 2018
Εκδήλωση: «Τεχνικά ζητήματα στις 
νέες μελέτες κτηματογράφησης»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλά-
δος, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ελληνικό Κτηματολόγιο

18 - 19 Δεκεμβρίου 
2018 

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

Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων 
Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas

ΑΘΗΝΑ

•   Το 1ο Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 
πραγματοποιείται, στο πλαίσιο του εορτασμού 20 χρόνων 
της Σχολής, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 (9:00 έως 
18:00) στο Κτίριο Κ2, στην Πολυτεχνειούπολη Χανίων.

•   Στην Κοζάνη, στις 22 και 23 Μαρτίου 2019, θα πραγμα-
τοποιηθεί το 1ο διεθνές συνέδριο για την ενέργεια, το οποίο 
συνδιοργανώνουν το ΕΒΕ Κοζάνης  και το Εργαστήριο Πε-
ριβαλλοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
με τίτλο «Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ: Έρευνα και Εκμετάλ-
λευση Υδρογονανθράκων».

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο των πρω-
τοβουλιών του για την ανάδειξη του ρόλου των Ελλήνων 
Μηχανικών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον και την 
ενημέρωση του τεχνικού κόσμου σχετικά με τις νέες τεχνολογί-
ες, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος του Μηχανικού 
Σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα», 
την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Αμ-
φιθέατρο 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.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση θα απευθύνουν οι: Γιώργος 
Ν. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, Ιωάννης Γκόλιας Πρύτανης ΕΜΠ 
και Γιάννης Φωτεινός Διευθύνων Σύμβουλος ΣΑΛΦΩ ΑΕ, 
ενώ θα μιλήσουν οι: Κων/νος Αραβώσης Αν. Καθ. Μηχα-
νολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Κων/νος Καράντζαλος Αν. Καθ. 
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, Ιωάννης Μερτζάνης Δ/νων 
Σύμβουλος SPACE, Δημήτρης Γκαρλιαρίδης Ηλεκτρολόγος 

& ITS Μηχανικός, Salfo SA Καλές πρακτικές και τεχνολογίες 
Ευφυών Συστημάτων στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων του 
Κατάρ, Αναστάσης Αλέφαντος IT/Smart Systems Manager, 
Salfo SA Η Στρατηγική Ενοποιημένων Επικοινωνιών για τις 
Εξυπνες Πόλεις - το παράδειγμα του Smart Parking στην Σαου-
δική Αραβία και Λουκία Νικηφοράκη PhD, Head of Consulting 
Services, Lamda Hellix Data Center Availability and Agility - 
two Data Centers in UAE 
Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση καθώς και συναντήσεις 
νέων μηχανικών με εκπροσώπους εταιρειών - κατ’ ιδίαν επα-
φές, Networking Cocktail.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

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

Ο Ρόλος
του Μηχανικού
Σήµερα:
Νέες τεχνολογίες,
Καλές Πρακτικές
σε Μεγάλα Έργα

Αίθουσα
Εκδηλώσεων
ΤΕΕ Αθήνα,
Νίκης 4,
1ος όροφος

Με την υποστήριξη της

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ιεύθυνση Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων
e-mail : greok@central.tee.gr

14/12/2018
Παρασκευή

Ώρα έναρξης 13:00



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!
210 9002000
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Τον κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο των μηχανικών την δη-
μιουργία της ανάπτυξης τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώρ-
γος Στασινός στην τελετή βράβευσης των πρωτευσάντων 
αποφοίτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών σχολών, που 
πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΕ το βράδυ της Τετάρτης στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτιρίου του ΤΜΕΔΕ 
στην Αθήνα. Απευθυνόμενος στο κατάμεστο ακροατήριο 
των 230 αποφοίτων, που πρώτευσαν στις σπουδές τους τα 
ακαδημαϊκά έτη 2015- 16 και 2016-17, των γονιών τους 
και συγγενικών τους προσώπων, που τους συνόδευαν σε 
αυτή την λαμπρή και συμβολική για το νέο ξεκίνημα της 
επιστημονικής και  επαγγελματικής ζωής τους τελετή, ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ μετέδωσε αισιόδοξο και θετικό μήνυμα:
-«Μετά από μία μακρά οικονομική και όχι μόνον κρίση, που 
βιώνει η χώρας μας, όπως διαφαίνεται και έχει επιβεβαιω-
θεί και  ιστορικά έρχεται μία νέα περίοδος, η οποία θα είναι 
καλύτερη από τις προηγούμενες με πραγματική ανάπτυξη», 
είπε ο Γιώργος Στασινός και τόνισε ότι «σε αυτή τη νέα επο-
χή θα υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τους νέους μηχα-
νικούς και ιδίως για τους μηχανικούς που ολοκλήρωσαν τις 
σπουδές τους στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές 

πρώτοι μεταξύ άλλων», εξηγώντας ότι αυτό συνδέεται με το 
γεγονός ότι «οι μηχανικοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με 
την ανάπτυξη και βασικοί συντελεστές για την δημιουργία 
της ανάπτυξης. «Όταν δεν υπάρχει ανάπτυξη οι μηχανικοί 
δέχονται πρώτοι και το μεγαλύτερο πλήγμα, ενώ όταν 
υπάρχει ανάπτυξη είναι οι πρώτοι που συμμετέχουν σε αυτή 
και κερδίζουν», είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, αναφέροντας ότι 
η πολύχρονη κρίση στη χώρα είχε μεγάλες και πολλές επι-
πτώσεις στον τεχνικό επιστημονικό κλάδο, με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχουν δουλείες, ενώ εξακολουθούν και μέχρι 
σήμερα να μην υπάρχουν δουλειές. Σε αυτές τις συνθήκες 
σημείωσε ο Γ. Στασινός είχαμε και το φαινόμενο της μετα-
νάστευσης πολλών και σημαντικών ελλήνων επιστημόνων, 
τους οποίους καθώς ήταν έτοιμοι να παράγουν  και με καλές 
σπουδές τους εκμεταλλεύονται οι χώρες, στις οποίες  κατέ-
φυγαν για εργασία στο εξωτερικό.  Ωστόσο ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ κάλεσε τους νέους μηχανικούς να μην απογοητευτούν 
από τη δύσκολη συγκυρία που έχουν μπροστά τους, τονί-
ζοντας την βεβαιότητα του, ότι οι νέοι μηχανικοί θα δια-
γράψουν ένα καλύτερο μέλλον και θα δημιουργήσουν στον 
τόπο μας, για τον τόπο μας. 

Ο Γ. Στασινός μίλησε επίσης για των θεσμό της βράβευσης 
των πρωτευσάντων στα Πολυτεχνεία και στις Πολυτεχνικές 
Σχολές, που είχε καθιερώσει το ΤΕΕ από τις αρχές της δεκα-
ετίας του 1990 και επαναφέρει για δεύτερη φορά εφέτος το 
ΤΕΕ μετά από πολύχρονη αδρανοποίηση του, δίνοντας μή-
νυμα επιβράβευσης της προσπάθειας των νέων μηχανικών 
να διακριθούν στις σπουδές τους. 
Με θετικά λόγια μίλησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και για το κτίριο 
του ΤΜΕΔΕ, που φιλοξένησε την εκδήλωση στις σύγχρονες 
κτιριακές εγκαταστάσεις του, τόσο ως σημείο αναφοράς της 
συνεργασίας του ΤΕΕ με το ΤΜΕΔΕ, όσο και ως ένα δείγμα 
σημαντικού κτιριακού έργου, από αυτά που μπορούν να 
δημιουργήσουν οι μηχανικοί.  Συγχαίροντας τους νέους 
μηχανικούς για την διάκριση τους αλλά και τους γονείς και 
τους ανθρώπους που τους στήριξαν στην προσπάθεια τους, 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία, το-
νίζοντας ότι για αυτούς, όπως για όλους τους μηχανικούς, 
ως Πρόεδρος του ΤΕΕ η πόρτα του, όπως επίσης η πόρτα 
των υπηρεσιών του ΤΕΕ θα είναι πάντα ανοιχτή. 

«Βρισκόμαστε στο σημείο εκκίνησης της ανοικοδόμη-
σης», δήλωσε απ΄ την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ 
Κωνσταντίνος Μακέδος, χαιρετίζοντας την εκδήλωση και 
πρόσθεσε: «δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία πως εσείς, 
η νέα γενιά των συναδέλφων θα έχετε κρίσιμο και πρωτα-
γωνιστικό ρόλο».
Όπως τόνισε, «ο κλάδος επιχειρεί να εισέλθει σε μια εποχή 
ωριμότητας αποσκοπώντας να προσαρμοστεί και να αξιο-
ποιήσει τις νέες συνθήκες και τις ευκαιρίες που ανοίγονται 
μπροστά του».
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Μακέδο, «η προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, η Ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030, η 
Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα, και οι Ευρωπαϊκές 
πολιτικές, δεν αποτελούν απλά έναν οδικό χάρτη χάραξης 
πολιτικής, αλλά επιβάλουν επείγουσες δράσεις σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο», υποδεικνύοντας τη νέα ύλη 
έργων.
Όπως είπε, «πλέον, το τελικό προϊόν, που καλούμαστε να 
σχεδιάσουμε και να παραδώσουμε απαιτεί πλέον μία ολιστι-
κή διαδικασία, που συνδυάζει το εικονικό με το πραγματικό 
από την υλοποίηση της κατασκευής, μέχρι τη λειτουργία 
και τη συντήρησή της. Το Building Information Modeling, 

αποτελεί πλέον τη νέα πρόκληση μελετητών και κατασκευ-
αστών», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Καταλήγοντας, ο κ. Μακέδος, συγχαίροντας τους αριστού-
χους αποφοίτους,  επεσήμανε ότι: «το ΤΜΕΔΕ έχει θέσει ως 
στρατηγική επιλογή να τεθεί στην πρωτοπορία της διαμόρ-
φωσης των προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης τον Τεχνι-
κό Κόσμο στο σύνολό του. Για την ανάκαμψη της «ραχο-
κοκαλιάς» της πραγματικής οικονομίας», και τόνισε ότι «οι 
πόρτες του Ταμείου θα είναι πάντα ανοιχτές».

«Χρειαζόμαστε σήμερα στη χώρα μας περισσότερο από 
ποτέ καταρτισμένους επιστήμονες, που να ανταποκρίνονται 
στις προκλήσεις της εποχής, αλλά και των επόμενων δεκα-
ετιών», επεσήμανε ο πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας, 
μιλώντας στην εκδήλωση του ΤΕΕ. 
Και συνέχισε απευθυνόμενος στους αριστεύσαντες: «Θέλου-
με να πιστεύουμε ότι στα χρόνια που περάσατε στα Πολυ-
τεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές, πήρατε όλα τα εφόδια 
που τέτοιοι επιστήμονες χρειάζονται. Επίσης, ότι εκτός από 
τα παραπάνω εφόδια, σας ασκήσαμε και σας εθίσαμε στη 
δομημένη λογική, την οργανωμένη σκέψη και την απαιτού-

μενη αμφισβήτηση, που αποτελεί απαραίτητο ένζυμο για 
κάθε νεωτερισμό και επιτυχημένη καινοτομία».
Όπως ακόμη είπε, «στην σημερινή κρίσιμη εποχή έχετε να 
παίξετε σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
μικρών και μεγάλων έργων, στην προώθηση συνεργειών 
και επιλογών που θα επανεκκινήσουν την ελληνική οικονο-
μία. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μηχανικοί, όλες και 
όλοι εσείς μπορείτε και πρέπει να πρωταγωνιστήσετε στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανάπτυξης της χώρας».
Και επίσης ο κ. Γκόλιας τόνισε: «Σας προτρέπω να συνεχί-
σετε με την ίδια θέληση διάκρισης που είχατε μέχρι σήμερα, 

στον δρόμο μιας καταξιωμένης επαγγελματικής σταδιοδρο-
μίας. Μαγικές συνταγές και εξασφαλσιμένοι τρόποι για την 
επαγγελματική επιτυχία σήμερα δεν υπάρχουν. Η σημερινή 
ζωή, περισσότερο από ποτέ, είναι μια ατελείωτη σειρά από 
αντιθέσεις, που αντιστέκονται στην τυποποίηση, γεννούν 
επιχειρήματα, καλλιεργούν νέες ιδέες, φέρνουν πρόοδο. 
Αξιολογήστε τις αντιθέσεις, αντιμετωπίστε με αισιοδοξία τις 
σημερινές δύσκολες περιστάσεις και μετατρέψτε τις δυσκο-
λίες σε νέες ευκαιρίες. Κυρίως όμως, μη συμβιβαστείτε με 
την μετριότητα».

ΤΕΕ: ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ο πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος

Γ. Στασινός:  Οι μηχανικοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη και βασικοί συντελεστές για την δημιουργία της ανάπτυξης
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Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας με 
τίτλο «Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Μηχανι-
κών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Προς την οριστική επίλυ-
ση μίας εκκρεμότητας 30 ετών» σημειώνονται τα ακόλου-
θα: Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το σχέδιο πρότασης για το 
πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, 
βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που 
αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών 
Τ.Ε. Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής (ή ισοδύναμης 
κατεύθυνσης) το οποίο συνέταξε επιτροπή που προέβλε-
πε ο 4485/2017, ορίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία συμμετείχαν 
διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί. Στο πλαίσιο της 
συμβολής στον δημόσιο διάλογο και της ανάδειξης των 
πτυχών του πολύπλοκου αυτού ζητήματος παραθέτουμε 
μια σειρά από στοιχεία.
Παρά τα θετικά βήματα ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης των 
ΤΕΙ που έλαβαν χώρα τα τελευταία 18 χρόνια, παρέμεινε 
και παραμένει μεγάλο αγκάθι για τους πτυχιούχους των 
αναφερόμενων ιδρυμάτων η έκδοση των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων που για 30 και πλέον χρόνια εκκρεμούν 
σε ό,τι αφορά τα τμήματα ειδικοτήτων μηχανικών. Η 
πρώτη απόπειρα για έκδοση Π.Δ. στις συγκεκριμένες ειδι-
κότητες έγινε το 1994 με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 318/94, 
για το οποίο πραγματοποιήθηκε προσφυγή ακύρωσης 
στο ΣτΕ από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τελικά η 
προσφυγή του ΤΕΕ εκδικάστηκε από την ολομέλεια του 
ΣτΕ και εκδόθηκε η απόφαση 678/2005 η οποία επί της 
ουσίας επαναλάμβανε ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην Ανώτερη 
Εκπαίδευση(παρά το ότι με τον νόμο 2916 είχαν ήδη γίνει 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από το 2001) και δεν 
μπορούν να προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώ-
ματα με τους αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών. 
Συνεπώς με βάση την απόφαση 678/2005 του ΣτΕ οι από-
φοιτοι των ΤΕΙ στις ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών 
δεν έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα 
έως σήμερα.
Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων οι πτυχιούχοι μη-
χανικοί ΤΕΙ δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κάνοντας 
διασταλτική χρήση των Βασιλικών Διαταγμάτων των 
Υπομηχανικών, χωρίς όμως να προκύπτει με νομοθετική 
διάταξη σαφής αντιστοίχιση των Σχολών Υπομηχανικών 
με τα τμήματα των ΤΕΙ. Σημαντική μερίδα πτυχιούχων ΤΕΙ 
στις ειδικότητες των Μηχανικών επιβίωσαν επαγγελματι-
κά μέσα σε μία έντονη αμφισβήτηση που αγγίζει τα όρια 
του κοινωνικού ρατσισμού εξαιτίας της αδράνειας της Πο-
λιτείας η οποία παρουσιαζόταν ανίσχυρη να εκπληρώσει 

το χρέος της προς τους πτυχιούχους. Όλα αυτά τα χρόνια 
υπήρξε έντονη διαμάχη ανάμεσα στους συνδικαλιστικούς 
φορείς των διπλωματούχων και των πτυχιούχων μηχανι-
κών και, κατά γενική ομολογία όλων των εμπλεκομένων, 
δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικός διάλογος για την επίλυση 
του θέματος, με την Πολιτεία να αδιαφορεί και να μεταθέ-
τει τη λύση για αργότερα.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα δικαίωμα να 
διαιωνίσει περαιτέρω αυτή την παθογένεια. Όπως και σε 
άλλα θέματα, έτσι και σε αυτό αποφάσισε να μη δραπε-
τεύσει, αλλά να δώσει μία λύση που θα θέσει τα θεμέλια 
για την οριστική άρση του ντροπιαστικού αποκλεισμού 
των αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ) από την πρόσβαση σε επαγγελματικές 
δραστηριότητες. Με βάση το άρθρο 46 του ν. 4485/2017, 
ο οποίος συνέβαλε στην περαιτέρω ακαδημαϊκή ανα-
βάθμιση των ΤΕΙ και έθεσε θεμέλια για τις συνέργειες 
μεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστημίων στον Ενιαίο Χώρο Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, το ΥΠΠΕΘ όρισε επτα-
μελή επιστημονική Επιτροπή προκειμένου να καταρτίσει 
σχέδιο πρότασης σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε 
επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που 
προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιού-
χοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ. Η Επιτροπή είχε 
ισορροπημένη εκπροσώπηση από Πολιτικούς Μηχανι-
κούς ΤΕ και Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς που 
έχουν ενεργό επαγγελματική δράση αλλά και συμμετοχή 
στα αντίστοιχα επιμελητήρια και από μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ 
και των Πολυτεχνείων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχα-
νικών. Συνεπώς η Επιτροπή αποτελείται από ειδήμονες 
που πέραν της επιστημονικής και επαγγελματικής τους 
εμπειρογνωμοσύνης, είχαν πλήρη εικόνα της ιστορικής 
εξέλιξης αυτής της τραγωδίας αλλά και πολιτική βούληση 
να εισηγηθούν αμοιβαία αποδεκτή λύση για τους Πολιτι-
κούς Μηχανικούς ΤΕΙ.
Για να βρεθεί η χρυσή τομή η Επιτροπή αποφάσισε να 
μελετήσει σε βάθος το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ 
678/2005 που ακύρωσε το ΠΔ 318/94 σε συνδυασμό με 
τον νόμο 2916/2001 και ειδικότερα τη διάταξη ότι τα πτυ-
χία των πτυχιούχων πριν και μετά τον νόμο είναι ισάξια 
και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είναι 
τα ίδια, πριν και μετά την ανωτατοποίηση. Με βάση τους 
υπάρχοντες νομικούς περιορισμούς, η Επιτροπή κατέληξε 
σε ομόφωνο πόρισμα που δίνει τέλος στην ομηρία χιλιά-
δων πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ και ταυτόχρονα τους ανα-
βαθμίζει επαγγελματικά και επιστημονικά με τη σύμφωνη 
γνώμη του ΤΕΕ. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα 

ομοφωνίας για τη θέσπιση σαφών επαγγελματικών και 
επιστημονικών ορίων σε ό,τι αφορά την ανάληψη τε-
χνικής ευθύνης για τους πτυχιούχους ΤΕ. Με προσεκτική 
μελέτη του σχεδίου γίνεται αντιληπτό ότι δίνεται η δυνα-
τότητα στους Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ να συνεργάζο-
νται ισότιμα και αρμονικά με τους Διπλωματούχους Μη-
χανικούς στο 70% και πλέον των έργων του ελευθερίου 
επαγγέλματος και σε πολλά έργα που υπάγονται στους νέ-
ους αντισεισμικούς κανονισμούς με πλήρη αυτοδυναμία, 
δυνατότητα που τους δίνεται για πρώτη φορά επισήμως. 
Συνεπώς μετά από 31 χρόνια τίθενται οι βάσεις για να εκ-
πληρωθεί η υποχρέωση της πολιτείας.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η κατάληξη 
της Επιτροπής σε κοινό πόρισμα δεν ήταν μία εύκολη δια-
δικασία. Η εύρεση μίας αμοιβαία αποδεκτής λύσης σε μία 
διαπραγμάτευση μεταξύ μερών με αντικρουόμενα συμ-
φέροντα δεν είναι προφανής και η ευκολότερη τακτική 
είναι πάντα αυτή της υπονόμευσης της διαδικασίας, ειδικά 
αν οι συμμετέχοντες διακατέχονται από συντεχνιακό μαξι-
μαλισμό. Ευτυχώς στην περίπτωσή μας η πλειοψηφία των 
μελών της Επιτροπής επέδειξε παραδειγματική υπευθυνό-
τητα και ωριμότητα, ώστε να μην παραπεμφθεί το θέμα 
για άλλη μία φορά στις καλένδες, ειδικά σε μία περίοδο 
που ακόμα και αυτό το πλαίσιο πρόσβασης που αναφέ-
ρεται στα Βασιλικά Διατάγματα αμφισβητείται διαρκώς 
από τις υπηρεσίες της Πολεοδομίας και άλλες συναφείς 
υπηρεσίες. Η βούληση του ΥΠΠΕΘ προς την απόδοση 
λύσης δε σταματά μόνο στο πεδίο των Επιτροπών. Μετά 
από προσπάθειες του ΥΠΠΕΘ, το ΤΕΕ έλαβε απόφαση να 
εγγράψει τους Μηχανικούς ΤΕ στα μητρώα του, μία από-
φαση που αποτελεί άλλη μία εμβληματική κίνηση για την 
ομαλοποίηση των σχέσεων και την αποκατάσταση της 
κανονικότητας στον επαγγελματικό χώρο των Πολιτικών 
Μηχανικών.
Όσοι γνωρίζουν το θέμα σε βάθος, ξέρουν ότι στο παρελ-
θόν υπήρξαν πολλές ευκαιρίες να γεφυρωθεί το χάσμα, 
αλλά χάθηκαν λόγω επίδειξης υπέρμετρου συντεχνια-
σμού εις βάρος των αποφοίτων ΤΕ. Επίσης όσοι εμπλέ-
κονται γνωρίζουν ότι αν χαθεί και η παρούσα ευκαιρία 
το θέμα θα παραπεμφθεί στις καλένδες για πολλά έτη με 
ανυπολόγιστη ζημιά για τους πτυχιούχους μηχανικούς 
ΤΕ σε μία εποχή που η θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών 
μητρώων επιβάλλει νέους αποκλεισμούς από επαγγελμα-
τικές δραστηριότητες. 

Συνέχεια στη σελ 5 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ 30 ΕΤΩΝ»
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Την επέκταση για 20 χρόνια της σύμβασης παραχώρησης που 
έχει ανατεθεί στην εταιρεία Διεθνές Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. 
(ΔΑΑ) για την εκμετάλλευση του αεροδρομίου Αθηνών ενέ-
κρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση των κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση της Επιτροπής, το τίμημα που θα καταβά-
λει η ΔΑΑ για την παράταση τηρεί τους όρους της αγοράς και, 
ως εκ τούτου, η ΔΑΑ δεν λαμβάνει αδικαιολόγητο οικονομικό 
πλεονέκτημα ή ενίσχυση.
«Η Επιτροπή έκρινε ότι το τίμημα ύψους 1,1 δισ. ευρώ που 
θα καταβληθεί από την ΔΑΑ για την εικοσαετή παράταση της 
σύμβασης παραχώρησης του αερολιμένα Αθηνών αντιστοι-
χεί στην αγοραία τιμή», δήλωσε η Επίτροπος Ανταγωνισμού 
Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ και πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, η ΔΑΑ δεν 
θα επωφεληθεί από κρατική ενίσχυση υπό τη μορφή αδικαιο-
λόγητα χαμηλού τιμήματος για την σύμβαση παραχώρησης. Η 
Επιτροπή συνεργάστηκε ενεργά με τις ελληνικές αρχές για την 

επίτευξη αυτού του θετικού αποτελέσματος, που είναι μία από 
τις σημαντικότερες οικονομικές συναλλαγές στο πλαίσιο του 
ελληνικού προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων».
Η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει πως σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ, μια σύμβαση παραχώρησης για την εμπορική 
εκμετάλλευση υποδομών μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συνιστά 
κρατική ενίσχυση εφόσον ανατίθεται υπό όρους που θα ήταν 
αποδεκτοί από ιδιωτική εταιρεία η οποία ενεργεί υπό συνθήκες 
της αγοράς, εάν αυτή προσέφερε σύμβαση παραχώρησης για 
παρόμοια περιουσιακά στοιχεία.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αρχική αξία της παράτασης της 
σύμβασης παραχώρησης που προτάθηκε από την ΔΑΑ, ύψους 
484 εκατ. ευρώ, βασιζόταν σε οικονομικές και επιχειρηματικές 
παραμέτρους οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις συνθήκες της 
αγοράς. Δεδομένου ότι κανένας ιδιωτικός φορέας δεν θα είχε 
αποδεχθεί μια τέτοια προσφορά, η παράταση της σύμβασης 
παραχώρησης υπό αυτούς τους όρους θα συνιστούσε κρατική 

ενίσχυση.
Όπως σημειώνει η Επιτροπή, η Ελλάδα συνεργάσθηκε ενεργά 
με την Επιτροπή για τον καθορισμό της κατάλληλης αγοραίας 
αξίας της παράτασης της σύμβασης παραχώρησης, η οποία 
δεν θα συνιστούσε πλέον κρατική ενίσχυση. Κατόπιν σχετικών 
συζητήσεων, το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί από την 
ΔΑΑ στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και ανέρχεται σε 1.115 
εκατ. ευρώ. Δεδομένου του αυξημένου τιμήματος, η Επιτροπή 
έκρινε ότι η παράταση της σύμβασης παραχώρησης δεν συνι-
στά κρατική ενίσχυση, διότι η ΔΑΑ θα καταβάλει τίμημα που 
σέβεται τις συνθήκες της αγοράς για τη συνέχιση της εκμετάλ-
λευσης του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών.
Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής, με την οποία διαπιστώνε-
ται ότι δεν υφίσταται ενίσχυση στην παράταση της σύμβασης 
παραχώρησης, είναι μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία παρά-
τασης της σύμβασης παραχώρησης.

Συνέχεια από τη σελ 5

Ως επίμετρο θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν δύο θέματα. 
Πολλοί καλοπροαίρετοι απόφοιτοι ζητούν να ληφθούν υπόψη 
οι μεταπτυχιακοί τίτλοι στην απόκτηση περισσότερων επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων. Αυτή η πρόταση είναι επί της αρχής 
σωστή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεσμοθετημένος 
μηχανισμός (π.χ. κάποιος οργανισμός τύπου ΔΟΑΤΑΠ) για την 
απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων από μεταπτυχιακούς 
τίτλους μετά από έλεγχο και αξιολόγηση των τίτλων αυτών 
από επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Μία πρωτοβουλία προς 
τη θεσμοθέτηση μίας δόκιμης και ευρέως αποδεκτής διαδι-
κασίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι στις προτεραιότητες 
του ΥΠΠΕΘ και άρχισε να μελετάει το θέμα αυτό. Η Επιτροπή 
όμως δεν μπορούσε να βασίσει το πόρισμά της σε διαδικασίες 

που δεν υπάρχουν. Επίσης, κάποιοι αυτόκλητοι υπερασπιστές 
των αποφοίτων έσπευσαν να συσχετίσουν τα προτεινόμενα 
επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τις αποφάσεις 
του ΣτΕ για τα ΤΕΙ με αυτά που θα αποδίδουν τα νέα πτυχία του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Προφανώς μία τέτοια συσχέ-
τιση δε γίνεται καλοπροαίρετα και δε βασίζεται σε καμία νομική 
υποχρέωση. Το νέο Πανεπιστήμιο προσφέρει αναβαθμισμένα 
προγράμματα σπουδών και αποτελεί μία νέα οντότητα που 
θα αποκτήσει νέα διευρυμένα επαγγελματικά δικαιώματα για 
τις ειδικότητες των Μηχανικών χωρίς καμία δέσμευση από 
τη νομοθεσία που ισχύει για τα ΤΕΙ. Η πολιτική του ΥΠΠΕΘ για 
την εμπέδωση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
Έρευνας που εγκαινιάστηκε με την ίδρυση του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και συνεχίστηκε με τις συνέργειες ΤΕΙ και Πανε-
πιστημίων στην περιφέρεια είναι η μόνη πραγματική πολιτική 

αναβάθμισης. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΠΕΘ επεξεργάζεται και 
λύση για την πρόσβαση αποφοίτων ΤΕΙ στα νέα προγράμματα 
σπουδών μέσω ενός παράλληλου συστήματος κατατακτηρί-
ων εξετάσεων που θα αφορά μόνο αυτούς, ώστε και οι παλιοί 
απόφοιτοι να μπορούν να αναβαθμίσουν τα πτυχία τους και 
άρα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Σε λίγες ημέρες το Σχέδιο θα βγει σε διαβούλευση. Καλούμε 
τους αποφοίτους μηχανικούς ΤΕ να κλείσουν τα αυτιά τους σε 
μαξιμαλιστικά αιτήματα που τόσα χρόνια δεν έγινε δυνατόν να 
ικανοποιηθούν και να συμμετέχουν εποικοδομητικά στη δια-
βούλευση προτείνοντας αλλαγές που θα λαμβάνουν υπόψη το 
ιστορικό του ζητήματος, ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνα-
τό αποτέλεσμα που θα εξασφαλίζει τα συμφέροντά τους σε μία 
εποχή που επιβάλλεται η συνεργασία μεταξύ των Πτυχιούχων 
Μηχανικών ΤΕ και των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Την υποβολή βελτιωμένης προσφοράς ζήτησε –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την αποσφράγιση χθες της δεσμευτι-
κής οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε το επενδυτικό σχή-
μα «AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε - ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 
ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΙ-
ΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 

και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου.
Η μαρίνα Χίου βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα των ανατολικών 
ακτών της Χίου, σε απόσταση 2,5 χλμ από το κέντρο της πόλης 
της Χίου και από τον κεντρικό λιμένα, όπως και σε απόσταση 
περίπου 6χλμ από το αεροδρόμιο του νησιού. Η θαλάσσια 
ζώνη της μαρίνας Χίου, επιφάνειας περίπου 80.000 τ.μ., περι-
λαμβάνει λιμενολεκάνη συνολικής επιφάνειας περί των 28.000 

τ.μ. Η χερσαία ζώνη της μαρίνας Χίου, επιφάνειας περίπου 
35.000 τ.μ., έχει διαμορφωθεί κατά κύριο λόγο με επιχώσεις 
θαλασσίου χώρου. Η μαρίνα έχει το δυναμικό για την ανά-
πτυξη όλων των αναγκαίων για την λειτουργία της χερσαίων 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της χερσαίας απόθεσης 
σκαφών, καθώς επίσης και άλλων χρήσεων αναψυχής και 
τουρισμού.

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ 20ΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ 30 ΕΤΩΝ»

ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ, ΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ   
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του απορ-
ρίπτει ρητά και κατηγορηματικά την απαλλοτρίωση ή 
την ανταλλαγή του ακινήτου ή την χρηματική αποζημί-
ωση από το κράτος των ιδιοκτητών κτιρίων, που έχουν 
χαρακτηριστεί διατηρητέα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress με την ίδια απόφαση το 
ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο θέτει τους ιδιοκτήτες των 
διατηρητέων ακινήτων προ ευθυνών, όσον αφορά την 
υποχρέωση ανακατασκευής των κτισμάτων που έχουν 
καταρρεύσει, καθώς και διατήρησης αναλλοίωτων των 
αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και λοιπών διακοσμητι-
κών στοιχείων του ακινήτου.
Όσο για το ζήτημα της δαπάνης για την ανακατασκευή 
των κτισμάτων,  το ΣτΕ κατά κύριο λόγο παραπέμπει 
στους ιδιοκτήτες, καθώς  σημειώνει στην απόφαση του 
ότι  το θέμα της δαπάνης των εργασιών ανακατασκευής 
των διατηρητέων «ρυθμίζεται, πάντως, από διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες προβλέπεται, υπό 
προϋποθέσεις, η συμμετοχή του Δημοσίου ή του οικείου 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις διαπάνες αποκα-
τάστασης όταν αυτές υπερβαίνουν το εύλογο όριο».
Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδίκασε προ-
σφυγή ιδιωτών, οι οποίοι προσέφυγαν κατά απόφασης 
της διοίκησης με την οποία απέρριψε την αίτηση των 
ιδιοκτητών για αποχαρακτηρισμό του ακινήτου τους ως 
διατηρητέο, επικαλούμενοι ότι συντελείται δέσμευση της 
περιουσίας τους  και προβάλλοντας αιτιάσεις απαλλοτρί-
ωσης, ανταλλαγής του ακινήτου με άλλο ακίμνητο του 
δημοσίου είτε χρηματικής τους αποζημίωσης.
Τι λέει η απόφαση
Στην απόφαση του ΣτΕ (2229/2018), που εκδόθηκε με 
πρόεδρο τον κ. Αθ. Ράντο και Εισηγητής τον κ. Α. Σκούφα-
λος με τίτλο «νόμιμη απόρριψη αίτησης για αποχαρακτη-
ρισμό διατηρητέου κατά ΓΟΚ ακινήτου» σημειώνεται ότι:
-«Ο χαρακτηρισμός κτηρίου ή τυχόν άλλων στοιχείων, 
κατά ΓΟΚ, ως διατηρητέων συνιστά , κατ’ αρχήν, περιορι-
σμό της ιδιοκτησίας. Τούτο, όμως, δεν σημαίνει ότι ο ιδιο-
κτήτης αποκτά, άνευ ετέρου, το δικαίωμα να ζητήσει την 
απαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή του ακινήτου ή την χρη-
ματική του αποζημίωση, δεδομένου ότι, στην περίπτωση 
κτηρίων ή στοιχείων που χαρακτηρίζονται καθ’ εαυτό 
διατηρητέα χωρίς να περιορίζεται με σχετικό χαρακτηρι-
σμό η ελεύθερη κατά προορισμό χρήση τους, ο επιβαλλό-

μενος περιορισμός δεν θίγει το ελάχιστο ανεκτό όριο των 
εξουσιών της ιδιοκτησίας αλλά συνίσταται, κυρίως, στην 
αδυναμία εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακι-
νήτου, δηλαδή στη θέσπιση περιορισμού δυναμένου, κατ’ 
αρχήν, να αντισταθμισθεί με το θεσμό της μεταφοράς του 
συντελεστή δόμησης, ως θεμιτής κατά το άρθρο 24 παρ. 
6 του Συντάγματος μεθόδου αποζημίωσης του ιδιοκτήτη 
του διατηρητέου κτηρίου ή στοιχείου»
Επωφελέστερη αξιοποίηση
Στην ίδια απόφαση τονίζεται μάλιστα ότι «Άλλωστε, ο 
χαρακτηρισμός κτηρίου ως διατηρητέου ενδέχεται, υπό 
προϋποθέσεις, να συνιστά ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για 
την επωφελέστερη αξιοποίηση του ακινήτου» και σημει-
ώνεται ότι: «Συνεπώς, στην περίπτωση κατά την οποία 
κτήριο ή στοιχείο χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα χωρίς 
να απαγορεύεται ή άλλως περιορίζεται η ακώλυτη, κατά 
την φύση, την μορφή και τον προορισμό, χρήση τους, δεν 
καταλείπεται πεδίο για την άσκηση αγωγής θεμελιουμένης 
στο άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος ούτε για την ανά-
λογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του 
ν. 3028/2002, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα αποζημίωσης 
λόγω στέρησης της χρήσης ιδιοκτησιών για την προστα-
σία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (μνημείων, αρχαι-
ολογικών χώρων, ιστορικών τόπων κ.λπ.) ούτε, τέλος, 
των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 1650/1986, 
οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα αποζημίωσης λόγω περιο-
ριστικών της ιδιοκτησίας μέτρων για την προστασία των 
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος».
Συντελεστής δόμησης
Η απόφαση του ΣτΕ σημειώνει ακόμη ότι: «Η δέσμευση 
που επιβλήθηκε στην ιδιοκτησία των αιτούντων με την 
πράξη χαρακτηρισμού συνίσταται στην θέσπιση όρων 
και περιορισμών δόμησης, οι οποίοι συνεπάγονται, κατ’ 
αποτέλεσμα, αδυναμία εξάντλησης του συντελεστή δό-
μησης. Περιλαμβάνει η πράξη αυτή και την υποχρέωση 
ανακατασκευής των κτισμάτων που έχουν καταρρεύσει 
καθώς και διατήρησης αναλλοίωτων των αρχιτεκτονι-
κών, καλλιτεχνικών και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων 
του ακινήτου, χωρίς, όμως, να αποκλείει τη δυνατότητα 
προσθηκών και άλλων σημαντικών επεμβάσεων στα 
κτίσματα κατόπιν χορηγήσεως σχετικών εγκρίσεων. Ου-
δόλως, πάντως, θίγεται, με την πράξη χαρακτηρισμού, 
το φάσμα των επιτρεπόμενων χρήσεων του ακινήτου, το 

οποίο εμπίπτει εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε-
δίου της πόλης και απολαύει, ως εκ της θέσεώς του, των 
προβλεπομένων από το σχέδιο αυτό χρήσεων πολεοδο-
μικού κέντρου του Δήμου, εξισούμενο, κατά τούτο, με τις 
υπόλοιπες ιδιοκτησίες του ρυμοτομικού σχεδίου»
Δαπάνη ανακατασκευής 
-«Το ζήτημα της δαπάνης για την ανακατασκευή των 
κτισμάτων, όπως σημειώνεται στην απόφαση του ΣτΕ, 
ανεξαρτήτως ότι δεν συμπεριελήφθη στα αιτήματα που 
υπέβαλαν οι αιτούντες προς τη Διοίκηση με αίτησή τους 
και, ως εκ τούτου δεν κατέστη αντικείμενο της κρινόμενης 
αίτησης ακύρωσης, ρυθμίζεται, πάντως, από διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες προβλέπεται, υπό 
προϋποθέσεις, η συμμετοχή του Δημοσίου ή του οικείου 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις δαπάνες απο-
κατάστασης όταν αυτές υπερβαίνουν το εύλογο όριο. 
Με τα δεδομένα αυτά, το προσβαλλόμενο έγγραφο της 
Διευθύντριας Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Π.Ε.Κ.Α., καθ’ ό μέρος με αυτό εκδηλώθηκε άρνηση της 
διοικητικής αρχής να αποδεχθεί αίτημα ανταλλαγής της 
δεσμευμένης ιδιοκτησίας των αιτούντων με άλλο ακίνητο 
του Δημοσίου, φέρει νόμιμη και επαρκή αιτιολογία, είναι 
δε απορριπτέα ως αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλ-
λόμενα».
-«Τέλος, και ανεξαρτήτως αν ο χαρακτηρισμός κτίσματος 
ως διατηρητέου και ο παράλληλος καθορισμός συγκεκρι-
μένης χρήσης του θα συνιστούσαν, άνευ ετέρου, υπέρμε-
τρο και δυσανάλογο περιορισμό της ιδιοκτησίας, πάντως, 
δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση ουσιώδους 
περιορισμού του ελάχιστου ανεκτού ορίου των εξουσιών 
της ιδιοκτησίας των αιτούντων, εφόσον αυτή δύναται να 
αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης σύμφωνα με το 
καθεστώς χρήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε-
δίου της περιοχής, σημειώνεται στην απόφαση του ΣτΕ και 
καταλήγει αναφέροντας ότι:
-«Συνεπώς, οι λόγοι ακύρωσης, κατά τους οποίους η 
προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση του άρ-
θρου 17 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. πρέπει να απορρι-
φθούν ως αβάσιμοι». Η απόφαση βρίσκεται στο στάδιο 
της καθαρογραφής.

ΤΟ ΣΤΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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Η μαζική συμμετοχή ξένων επενδυτών στους διαγωνι-
σμούς για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ) αποδεικνύει τη μεταστροφή του διεθνούς κλίματος 
για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τον υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη. 
Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο ραδιοφωνικό 
σταθμό Πρώτο Θέμα, ο υπουργός υποστήριξε ότι «η ελλη-
νική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα και η εικόνα στον τομέα 
της ενέργειας, όπου γίνονται μεγάλες επενδύσεις, καθώς 
και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως είναι ο τουρισμός, 
δείχνει ότι η χώρα προσελκύει πλέον και ξένα κεφάλαια».
Ο υπουργός –σύμφωνα με το ΑΠΕ- έκανε ειδική αναφορά 
στα έργα μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι ο TAP και η Ρεβυ-
θούσα, καθώς και στον διαγωνισμό για επενδύσεις ΑΠΕ, 
όπου η μεγάλη συμμετοχή ξένων επενδυτών οδήγησε τις 
τιμές ενίσχυσης σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Διαμορ-
φώνονται έτσι οι συνθήκες να συνεχίσει η αποκλιμάκωση 
των τιμών στην ενέργεια και να επιτύχει η στρατηγική 
στροφή προς τις ΑΠΕ, που προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα.
Ο κ. Σταθάκης επιβεβαίωσε ότι οι δεσμευτικές προσφορές 
για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ θα ανοιχτούν στις 7 Ια-
νουαρίου. Αναφέρθηκε, επίσης, στις μεγάλες τομές που 
προωθούνται στον πολεοδομικό και χωροταξικό τομέα 
της χώρας, όπως η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. 
«Πρόκειται για μια από τις μεγάλες και θετικές μεταρρυθ-
μίσεις του μνημονίου. Το 2015, παραλάβαμε το Κτημα-
τολόγιο στο 25% και σήμερα έχουν προκηρυχθεί μελέτες 
για το υπόλοιπο 75% της χώρας. Στα τέλη του 2020, το 
Κτηματολόγιο θα έχει ολοκληρωθεί και η Ελλάδα θα είναι 
μια κανονική χώρα», επισήμανε.
Σε ερώτηση για την κατάργηση του μέτρου της περικοπής 
των συντάξεων, ο κ. Σταθάκης απάντησε ότι ήταν σαφές, 
σε συμφωνία πάντα με τους Θεσμούς, ότι εφόσον έχουν 
επιτευχθεί οι δημοσιονομικοί στόχοι θα καταργηθεί το 
μέτρο. «Η ελληνική πλευρά δικαιώθηκε και οι Ευρωπαίοι 
συμφώνησαν να προχωρήσουμε στην κατάργηση του 
μέτρου της περικοπής των συντάξεων. Το πλεόνασμα 
το οποίο επιτύχαμε φέτος, πέρα από το στόχο, πήρε τη 
μορφή κοινωνικού μερίσματος όπως έγινε και πέρυσι», 
σημείωσε.
Σχετικά με τις αιτιάσεις του προέδρου της ΝΔ ότι έγινε 

«ανταλλαγή» της κατάργησης του μέτρου της περικοπής 
των συντάξεων με τη συμφωνία των Πρεσπών, ο υπουρ-
γός απάντησε: «Φαντάζομαι τη σύνοδο των Ευρωπαίων 
ηγετών να ακούει το επιχείρημα του Μητσοτάκη ότι το 
οικονομικό πρόγραμμα της χώρας και η επιτυχής έξοδος 
από το μνημόνιο και η κατάργηση των μέτρων, τα οποία 
εκ των πραγμάτων είναι αχρείαστα δημοσιονομικά, είναι 
ένα θέμα που διαπραγματεύεται η ίδια σύνοδος των Ευ-
ρωπαίων ηγετών για ένα άλλο θέμα για το οποίο η θέση 
επίσης είναι πολύ καλή και πολύ καθαρή…». Σε ό,τι δε, 
αφορά τους ισχυρισμούς ότι το πλεόνασμα προέκυψε από 
παύση πληρωμών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, ο κ. 
Σταθάκης σημείωσε ότι «αυτή η ιδέα δεν στέκει στατιστι-
κά», υπενθυμίζοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση παρέλα-
βε, το 2015, τα τρέχοντα χρέη προς τους ιδιώτες στα 8 δισ. 
και σήμερα τα έχει μειώσει κάτω των 3 δισ. ευρώ. «Την 
αποτύπωση στα δημόσια οικονομικά δεν την κάνουμε 
πλέον μόνοι μας, την κάνει η Eurostat και έχουμε σαφή 
στοιχεία και δεδομένα. Στα τρία αυτά χρόνια, τα χρέη 
έχουν αποκλιμακωθεί», τόνισε.

Απαντώντας στην κριτική της Ν.Δ. για το θέμα της ΔΕΠΑ, 
ο Υπουργός δήλωσε «σαφώς και μπορώ να υπερασπιστώ 
το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνηση», καθώς όπως 
υπενθύμισε «τον κ. Κιτσάκο εγώ τον απέλυσα». Ο κ. Στα-
θάκης επισήμανε ότι έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις 
και ότι το θέμα θα συζητηθεί διεξοδικά στη Βουλή, κατά 
την απάντηση σχετικής επερώτησης βουλευτών της Ν.Δ. 
Ειδικά για την κατηγορία περί χρέους της εταιρείας ELFE 
προς τη ΔΕΠΑ, υπογράμμισε ότι «τα 90 από τα 120 εκατ. 

ευρώ είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2015, επί κυβερ-
νήσεων Ν.Δ., ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε μια μικρή 
αύξηση, της τάξεως των 12 εκατ. ευρώ». Πρόσθεσε, δε, 
ότι «αυστηροποιήσαμε τους όρους αποπληρωμής των 
τρεχουσών συναλλαγών με την απόφαση της γενικής 
συνέλευσης της ΔΕΠΑ τον Ιούνιο του 2017», πλην όμως 
το δικαστήριο «επιδίκασε στην ELFE ασφαλιστικά μέτρα, 
σύμφωνα με τα οποία η ΔΕΠΑ οφείλει να πληρώνεται 
100% με μεταχρονολογημένες επιταγές και να μην διακό-
ψει την παροχή αερίου, ενώ εκκρεμεί η δικαστική διαμάχη 
σχετικά με το σύνολο των χρεών». Σε ερώτηση για το εάν 
γνωρίζει κάποιον κ. Πετσίτη, ο υπουργός απάντησε: «Δεν 
τον ξέρω. Δεν έχω ιδέα από όλα αυτά» και επεσήμανε ότι 
απαιτείται σοβαρότητα, καθώς πρόκειται για τη «διαχείρι-
ση μιας κατάστασης η οποία, στο τέλος της ημέρας, αφορά 
και 700 οικογένειες εργαζομένων».
Αναφορικά με τη συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Σταθά-
κης υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντική και θετική και 
εκτίμησε ότι θα έχει ευρύτερη αποδοχή και θα προχω-
ρήσει στη Βουλή. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόω-
ρων εκλογών, απάντησε ότι τάσσεται σταθερά υπέρ της 
άποψης για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Αναφορικά 
δε, με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, υπογράμμισε ότι 
πρόκειται για μια έντιμη πολιτική συμφωνία, με πολύ 
συγκεκριμένο περιεχόμενο για την έξοδο της χώρας από 
το Μνημόνιο και άλλα θέματα αιχμής, προσθέτοντας ότι 
ακόμα και τα θέματα στα οποία υπήρξαν διαφορές αντι-
μετωπίστηκαν με σύνεση και μετριοπάθεια και από τις δυο 
πλευρές.
Τέλος, σε ερώτηση εάν οι αριστερές πολιτικές είναι αδιέ-
ξοδες και το ενδεχόμενο συμμαχιών σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, ο Υπουργός απάντησε: «Η βασική πολι-
τική διαμάχη στην Ευρώπη έχει συγκεκριμένα πεδία συ-
γκρούσεων σε μια σειρά μεγάλων θεμάτων, όπως είναι η 
μεταρρύθμιση της Ευρώπης, το προσφυγικό κ.ά. Νομίζω 
ότι είναι θεμιτό να υπάρχουν μεγάλες συγκλίσεις στις πο-
λιτικές οικογένειες οι οποίες φτιάχνουν με διακριτό τρόπο 
δύο πόλους γύρω από αυτά τα θέματα. Συνεπώς και για 
την Αριστερά, το πεδίο σύγκλισης με τις Σοσιαλδημοκρατι-
κές δυνάμεις σήμερα στην Ευρώπη είναι και επιβεβλημένο 
και αναγκαίο».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΕ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στο δήμο Καρύ-
στου με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους συζη-
τήθηκε σε συνάντηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθά-
κης συναντήθηκε σήμερα με το δήμαρχο Καρύστου Λευ-
τέρη Ραβιόλο και τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας, Τάσο 
Πρατσόλη, Βαγγέλη Αποστόλου και Γιώργο Ακριώτη. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης, τέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν στο αιολικό φορ-
τίο του δήμου Καρύστου, καθώς και σε σχετικές προτάσεις 
που διατυπώθηκαν από τον δήμαρχο και τους βουλευτές 
για λήψη αντισταθμιστικών μέτρων στην περιοχή, στην 

κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης του δήμου και των 
δημοτών. Διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων των δύο 
πλευρών σχετικά με τα αιτήματα που διατυπώθηκαν και 
εξετάζονται συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις από 
την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
προκειμένου να υπάρξουν περαιτέρω ελαφρύνσεις των 
δημοτών. 
Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν το ιδιο-
κτησιακό, τα λατομικά (λατομεία σχιστολιθικών πλακών 
Καρύστου), καθώς και θέματα των χρήσεων γης και της 
επέκτασης του σχεδίου πόλεως Καρύστου. Επίσης, ο 
υπουργός δεσμεύτηκε για τον έλεγχο της τήρησης των 
όρων κατασκευής των έργων με γνώμονα την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος. 
Τέλος, ο δήμαρχος έθεσε το ζήτημα δημιουργίας Ενερ-
γειακής Κοινότητας στο δήμο Καρύστου με στόχο τη 
μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και την παροχή 
δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτους καταναλωτές μέσω της 
αξιοποίησης του ενεργειακού συμψηφισμού, ύστερα από 
το άνοιγμα των περιθωρίων του δικτύου κατά 10MW για 
Ενεργειακές Κοινότητες στην περιοχή της Εύβοιας, ευχα-
ριστώντας τον υπουργό για τη συγκεκριμένη απόφαση. Ο 
κ. Σταθάκης δήλωσε πως στηρίζει και χαιρετίζει τη συγκε-
κριμένη πρωτοβουλία.

Διαδοχικές συναντήσεις με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
στις περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας, Ευβοίας, Καστο-
ριάς και Βοιωτίας, καθώς και με εκπροσώπους σωματεί-
ων εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, είχε σήμερα ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ανα-
ζητώντας τρόπους αντιμετώπισης του άμεσου κινδύνου 
διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Καθώς η πορεία της τιμής του νικελίου υπήρξε 
χειρότερη των προβλέψεων, η εταιρεία καταγράφει ζημιές 

και συσσωρεύει νέες οφειλές προς τη ΔΕΗ, που δικαιούται 
να προχωρήσει σε άρση της εκπροσώπησης. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά τις συναντήσεις και το διάλογο μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων πλευρών ο υπουργός δήλω-
σε: «Διαμεσολαβούμε ώστε να αρθεί το αδιέξοδο και να 
βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης με αμοιβαία αποδεκτή 
λύση στο ζήτημα της ΛΑΡΚΟ. Η λύση που προσπαθούμε 
να προωθήσουμε, από την πλευρά του υπουργείου, κινεί-
ται σε τρεις άξονες:

Πρώτον, να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υπογρα-
φή νέας σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ.
Δεύτερον, η ΛΑΡΚΟ να προσαρμόσει το επίπεδο παραγω-
γής σε χαμηλότερα επίπεδα που υπαγορεύουν οι χαμηλές 
τιμές του νικελίου, να μεταβιβάσει πρόσθετες χρηματορο-
ές της στη ΔΕΗ και να προχωρήσει σε εξορθολογισμό του 
μισθολογικού κόστους και
Τρίτον, η ΔΕΗ να αποδεχθεί οι συνέπειες της άρσης εκπρο-
σώπησης να μετατεθούν για την έναρξη του νέου έτους».

Ανοιχτή πληγή για την οικονομία παραμένουν μια σειρά 
από προβληματικές όσο και ιστορικές δημόσιες επιχειρή-
σεις, 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 αποτελέσματα. Σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγγου στην «Καθημε-
ρινή» οι μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε η χώρα υποχρε-
ωτικά 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 επιχειρή-
σεις, αλλά και απειλητικά για την οικονομία της χώρας. 

Η κυβέρνηση εμφανίζεται να αντιδρά καθυστερημένα, 
επιχειρώντας να δώσει λύση βραχυπρόθεσμη, με άξονα 
το πολιτικό κόστος, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί 
μακροπρόθεσμα σε επιδείνωση των προβλημάτων. Στην 
άλλη άκρη, οι εργαζόμενοι, απειλούμενοι με απώλεια των 
θέσεων εργασίας τους, αντιδρούν όπως μπορούν. Το βέ-
βαιο είναι ότι το κόστος για την οικονομία 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 αντιμετω-
πίζει τα δικά της προβλήματα– δεν είναι διατεθειμένη να 
εξακολουθήσει την τροφοδότησή της με ηλεκτρική ενέρ-
γεια, συσσωρεύοντας νέες οφειλές. Εκτός από τη ΔΕΗ, άλ-
λωστε, 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 κατέ-
βαλλαν οι συνδρομητές της εταιρείας για να εξοφλήσουν 
τους λογαριασμούς τους. Τα ΕΛΤΑ έχουν και δάνειο ύψους 
115 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων, που δεν εξυπηρετείται. Διασώζεται η εταιρεία; Οι ελπί-
δες εμπεριέχονται σε μελέτη που αναμένεται τον Ιανουά-
ριο, 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.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΕΝ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΕΝΤΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΔΕΚΟ
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Την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΠΚΜ) στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη διάθεση κεφαλαί-
ων συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, γνωστοποίησε ο αρμό-
διος περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, στη διάρκεια 
σημερινής εκδήλωσης, στην οποία και τέθηκε σε γραμμή εκκί-
νησης η διαβούλευση με τους φορείς για τη διαμόρφωση και 
το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ, της προγραμματικής περιόδου 
2021-2027, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
      Ειδικότερα, στη διάρκεια σημερινής εκδήλωσης της ΠΚΜ, 
ο κ. Τζιτζκώστας προανήγγειλε τη διάθεση 130 εκατ. ευρώ 
για επενδύσεις στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, 
του εμπορίου και των υπηρεσιών και άλλων 120 εκατ. ευρώ, 
μέσω του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος της 
ΠΚΜ σε δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, 
την κατάρτιση και την έξυπνη εξειδίκευση.
      Λέγοντας ότι η ΠΚΜ είναι έτοιμη εδώ και καιρό, προκει-
μένου να στηρίξει έμπρακτα τη μικρομεσαία επιχειρηματικό-
τητα, ο κ.Τζιτζικώστας επισήμανε: «προχωράμε στις δύο προ-
αναφερόμενες δράσεις έχοντας κατορθώσει να ξεπεράσουμε 
όλα τα γραφειοκρατικά και θεσμικά εμπόδια».
      Η σημερινή εκδήλωση, πρόσθεσε, «είναι η εναρκτήρια ενη-
μερωτική για τις συγκεκριμένες προσκλήσεις» και πρόσθεσε 
ότι «το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσουμε 
ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλους τους νομούς της Κεντρι-
κής Μακεδονίας, σε συνεργασία με όλα τα επιμελητήρια, έτσι 
ώστε να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπο-
λίτες μας, περισσότερες επιχειρήσεις για τις δράσεις που προ-
κηρύσσουμε, για να μπορούν να συμμετέχουν».
      Οπως διευκρίνισε, βάσει του προγραμματισμού που έχει 

γίνει, «στα μέσα Ιανουαρίου θα αρχίσει η διαδικασία υποβο-
λής των επενδυτικών σχεδίων, η οποία και θα διαρκέσει για 
τουλάχιστον δύο μήνες».
      Στη συγκεκριμένη πρόσκληση, «και αυτό είναι πολύ ση-
μαντικό, ικανοποιούμε και ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και 
δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις εστία-
σης, αλλά και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, που διατηρούν 
τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας».
      Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι τα προαναφερόμενα 
προγράμματα και δράσεις θα συμβάλλουν σημαντικά στη «δι-
αμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού προφίλ της επιχειρημα-
τικής ταυτότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
θα δημιουργήσουν πολλές νέες, σταθερές θέσεις εργασίας».
      Λέγοντας δε ότι η ΠΚΜ αποτελεί την πρώτη περιφέρεια 
που επέλεξε τον Ενδιάμεσο Φορέα την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως άμε-
σο συνεργάτη, ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι «με την εμπειρία 
και την τεχνογνωσία που διαθέτει θα αναλάβει τη διαχείριση 
των δράσεών μας». Υπενθύμισε ότι στο ολοκληρωμένο ΕΣΠΑ 
2014-2020, η ΠΚΜ μαζί με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κατάφερε να 
υλοποιήσει με επιτυχία το πρόγραμμα ενίσχυσης των Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, από 
το οποίο ωφελήθηκαν 1.358 επιχειρήσεις με 83 εκατ. ευρώ 
δημόσια δαπάνη και δημιουργήθηκαν περισσότερες από 700 
νέες θέσεις εργασίας.
Οι προτεραιότητες στο ΕΣΠΑ 2021-2027 
      Αναφερόμενος στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 
2021-2027, ο κ. Τζιτζκώστας τόνισε ότι προτεραιότητες της 
ΠΚΜ είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία μιας «εξυπνότερης» 
και καινοτόμου Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση στην και-
νοτομία, την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη στήριξη των μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων, μέσα από τη βελτίωση της πρόσβασης 
σε χρηματοδότηση και την υποστήριξη ειδικότερα, του τομέα 
της ψηφιακής οικονομίας.
      Παράλληλα, στις προτεραιότητες της νέας προγραμματι-
κής περιόδου, συμπεριλαμβάνονται η απόδοση μιας χαμηλού 
διοξειδίου και πράσινης περιφέρειας, μέσα από την ενίσχυση 
της κυκλικής οικονομίας και τις επενδύσεις στον τομέα του πε-
ριβάλλοντος και της ενέργειας, η ολοκλήρωση των δικτύων, 
μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας και της διεύρυνσης 
της ευρυζωνικών συνδέσεων της περιφέρειας, η συνδρομή 
στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ειδικά σε ότι αφορά την αγορά εργασίας και την 
ανεργία, την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις δια-
κρίσεις, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και 
η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε αστικές, αγροτικές 
και παράκτιες περιοχές μέσα από τοπικές πρωτοβουλίες.
      Πάντως, ο κ. Τζιτζικώστας απηύθυνε εκ νέου το αίτημα 
προς τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών για 
την υποστήριξη όλων των φορέων στην ωρίμανση μελετών 
για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.
      «Είναι απολύτως αναγκαίο και απαραίτητο, να προβλε-
φθούν και να διατεθούν πόροι από το εθνικό Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίοι θα κατευθυνθούν σε ωρί-
μανση μελετών για έργα που θα χρηματοδοτήσουμε στο νέο 
ΕΣΠΑ. Στο ΕΣΠΑ ο χρόνος είναι χρήμα. Και αυτός είναι ο μόνος 
τρόπος να μην προκύψει στην έναρξη της νέας Προγραμμα-
τικής Περιόδου, το κενό που υπήρξε σε κάθε προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

H 21η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων 
της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων 
έργων- ΠΕΣΕΔΕ, θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Δεκεμβρί-
ου 2018 (ώρες 10.00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.), στο Titania Hotel 
(Πανεπιστημίου 52, Αθήνα), με τίτλο: «Αναζητώντας το ΜΕΛ-
ΛΟΝ – Ασφυκτιώντας στο ΠΑΡΟΝ».
Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης θα αναλυθούν τα θέματα 
σχετικά με τις τρέχουσες και επερχόμενες εξελίξεις για τα Δημό-
σια έργα και τον Κατασκευαστικό Κλάδο στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας θα αναπτυχθούν:
§ Φοροτεχνικά – Φορολογικά Θέματα, Χρήστος 

Βέντζιος, Φοροτεχνικός
Σύμβουλος ΠΕΣΕΔΕ
§ Νομικά Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Τάσος 
Γακίδης, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΣΕΔΕ
§ Ο έλεγχος ποιότητας υλικών στα δημόσια έργα, 
Γεώργιος Λυσσαίος, Γενικός
Διευθυντής της PΙPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
§ Θέματα Ασφάλισης, Γιάννης Σαμολαδάς, TRUCK 
& CARGO INSURANCE.
Οι εργασίες της 2ης μέρας θα ξεκινήσουν με ομιλία της Μαρίας 
Τσιομπάνου, Β’ Αντιπροέδρου Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και τους χαι-

ρετισμούς του Γεώργιου Στασινού, Προέδρου Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., της  
Αντωνίας Μοροπούλου, Προέδρου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. 
και Γεώργιου Μπενέκου, Προέδρου ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ενώ θα 
συνεχιστούν με τις ομιλίες των: Νικόλαου Σαββίδη, Μέλους 
Α.Ε.Π.Π., Αντώνη Κοτσώνη, Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών, 
Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών Γ.Γ.Υ., Σταθακόπουλου 
Δημήτρη, Μέλους Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ,  Κωνσταντίνου Μακέδου, 
Προέδρου Δ.Ε. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  και Απόστολου Φρατζέσκου, Διευ-
θυντή Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αύξηση 18% στο διάστημα ενός 
μήνα είχαν οι εγγραφές στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ebill της 
ΔΕΗ (6/11/18-6/12/18).

Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, το 49% των ενταγμένων πα-
ροχών στο Ebill έχει αποκτήσει ηλεκτρονικό λογαριασμό ενώ 
οι ενεργοποιήσεις ηλεκτρονικού λογαριασμού σημείωσαν αύ-

ξηση 107% στο υπόψη διάστημα (6/11/18-6/12/18).

ΜΕ 250 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΣΕΔΕ: «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΑΣΦΥΚΤΙΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EBILL ΤΗΣ ΔΕΗ
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Την εκτίμηση ότι μέσα στο 2019 η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας θα αποκτήσει τον πρώτο αυτοδιοικητικό ηλεκτροκί-
νητο στόλο οχημάτων, στο πλαίσιο συνεργασίας της με οκτώ 
δήμους, διατύπωσε η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βού-
λα Πατουλίδου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Μητροπο-
λιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
σχετική πρόσκληση με αντικείμενο την αγορά ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων και την τοποθέτηση σημείων φόρτισης για τα 
δημόσια υπηρεσιακά οχήματα προκηρύχθηκε την περασμένη 
Δευτέρα. «Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ένας τέτοιος 
αυτοδιοικητικός στόλος, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Πε-
ριφέρειας με οκτώ δήμους» διευκρίνισε.
Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου του 2019 οι οκτώ δήμοι της Θεσ-
σαλονίκης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης, αλλά και η Περιφέρεια θα πρέπει να κα-
ταθέσουν τις προτάσεις τους, τις οποίες θα διαμορφώσουν 
ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αυτές μπορεί να αφορούν την 
προμήθεια οποιουδήποτε τύπου ηλεκτροκίνητου οχήματος, 
από απορριμματοφόρο για την καθαριότητα μέχρι μηχανάκι 

για τη δημοτική αστυνομία.
Αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση των προτάσεων και εγκριθεί 
η χρηματοδότηση, οι φορείς της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 
προχωρήσουν σε διαγωνισμούς. Υπηρεσιακοί παράγοντες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνουν ότι η 
ετοιμότητα κάθε δήμου θα επηρεάσει το χρόνο προμήθειας 
των οχημάτων και εκτιμούν ότι τα πρώτα οχήματα θα φτά-
σουν στη Θεσσαλονίκη εντός του 2019.
Το έργο έχει προϋπολογισμό τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ 
ήδη η αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει γνω-
στοποιήσει ότι θα ζητήσει 14 ηλεκτροκίνητα οχήματα και 20 
ταχυφορτιστές. Από την πλευρά του, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, 
έχει στόχο, αρχικά, την αντικατάσταση όλων των αυτοκινή-
των της δημοτικής αστυνομίας με ηλεκτρικά οχήματα.
Εξάλλου, η αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε ότι η Περιφέ-
ρεια βραβεύτηκε με το βραβείο «Bravo Governance» για την 
στρατηγική της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυ-
ξης Θεσσαλονίκης. Μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία που 
διοργάνωσε το «Quality Net Foundation», στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας «Βιώσιμη Ελλάδα 2020» (Sustainable Greece 
2020), η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης συγκέντρωσε 
τη μεγαλύτερη βαθμολογία ενώ η απονομή της σχετικής 
διάκρισης έγινε χθες το βράδυ σε ειδική τελετή στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών.
Για αναγνώριση του σημαντικού έργου της αντιπεριφέρειας 
και πρωτοποριακό εγχείρημα έκανε λόγο η κ. Πατουλίδου 
εξαίροντας τη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και των 
οκτώ δήμων. «Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ στη Θεσ-
σαλονίκη έχουμε πολλούς δημάρχους σταρ και είναι δύσκολο 
να τους βάλεις να κάτσουν σε ένα τραπέζι, για να μπορέσεις να 
συνεννοηθείς για ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό, το οποίο 
από το 2019 και έπειτα θα το βλέπουμε να υλοποιείται» ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά η κ. Πατουλίδου.
Στο μεταξύ, η Μητροπολιτική Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειο-
ψηφία την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
της Περιφέρειας για την περίοδο 2014 - 2020 για την εκτέλεση 
δράσεων προβολής και δημοσιότητας σχετικά με τη στρατηγι-
κή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Στο έργο για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακα-
θάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας (ανατολικά της οδού 
Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών), του Δήμου Αχαρ-
νών πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία, με συνεργάτες του, 
ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου. Σύμφωνα 

με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο προϋπολογισμού, 1.825.000 ευρώ, 
χρηματοδοτείται και εκτελείται από την Περιφέρεια Αττικής, με 
ημερομηνία παράδοσης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο οπότε και 
αναμένεται να λυθεί οριστικά το χρόνιο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν οι κάτοικοι αυτής της περιοχής του Δήμου Αχαρ-

νών. Προβλέπεται η κατασκευή 4.376 μ. αγωγού και έχουν 
ήδη ολοκληρωθεί 298 μέτρα αγωγού Φ315 και 1.328 μέτρα 
αγωγού Φ200. Στη συνέχεια θα κατασκευαστούν τμήματα 
αγωγού με τη μέθοδο των μικροσηράγγων.

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 
9001:2015 για την «Παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία», έλαβε ο κλάδος Ασφάλειας Εργασίας της δι-
εύθυνσης Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας και Στεγαστικής 
Μέριμνας (ΔΟΑΕΣΜ) του ΔΕΔΔΗΕ, στα τέλη Νοεμβρίου.
Φορέας πιστοποίησης ήταν η εταιρία TÜV HELLAS A.E. (θυ-
γατρική του Ομίλου TÜV NORD GROUP), ενώ η διάρκεια 

ισχύος αυτής είναι τρία χρόνια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων αποτελούν 
τομέα πρώτης προτεραιότητας για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος στο 
πλαίσιο του στόχου μηδενισμού των εργατικών ατυχημάτων, 
θεωρεί πρωταρχικής σημασίας τη συνεχή εκπαίδευση των 
εργαζομένων για τη διασφάλιση της υιοθέτησης όλων των 
κανόνων ασφαλούς εργασίας.

Η εταιρία, με γνώμονα την προσαρμογή στις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων,σημειώνει ότι συνεχίζει 
να επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της, καθώς 
και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της Υγεί-
ας και Ασφάλειας της Εργασίας, ο οποίος αποτελεί βασικό άξο-
να της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ.

Ευθύνες στον ΟΣΕ, «που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση 
και ασφάλεια των σταθμών» επιρρίπτει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, με 
αφορμή τα συνεχή παράπονα των επιβατών της για την κακή 
κατάσταση των σταθμών του Προαστιακού σιδηροδρόμου, 
αλλά και του κύριου σιδηροδρομικού δικτύου. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ανακοίνωσή της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που ελέγχεται 
από την ιταλική Ferrovie dello Stato Italiane Group (FSI), 

δηλώνει πως «είναι ενήμερη για την κατάσταση αυτή -τόσο 
από αυτοψίες που η ίδια συστηματικά διενεργεί, όσο και από 
παράπονα των επιβατών της- και έχει επανειλημμένα απευ-
θυνθεί στα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ, που είναι υπεύθυνος 
για τη συντήρηση και ασφάλεια των σταθμών, προκειμένου 
να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, 
ουδεμία μέριμνα έχει ληφθεί για τη βελτίωση των υποδομών 

αυτών».
Η κατάσταση αυτή, κατά την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, «έχει ως συνέπεια, 
την ταλαιπωρία των επιβατών που επιλέγουν να μετακινη-
θούν με το τραίνο, ταυτόχρονα όμως πλήττεται και η εικόνα 
του σιδηροδρόμου, μια εικόνα που δεν βελτιώνεται μόνο με 
γρήγορα τραίνα, αλλά απαιτεί και την αξιοπρεπή και ασφαλή 
πρόσβαση σε αυτά».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2019  Ο  ΠΡΩΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στο πλαίσιο συνεργασίας Περιφέρειας και δήμων δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης, Β.Πατουλίδου
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ η ομιλία Αν. ΥΠΕΝ, Σω-
κράτη Φάμελλου στην 24η Σύνοδος των Μερών της Σύμβα-
σης του Ο.Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) έχει ως 
εξής: “Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα εδώ και θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την Προεδρία και τα Κράτη-Μέρη της Σύμβα-
σης για όλη τη δουλειά και τις μέχρι στιγμής προσπάθειες .
Μετά την ιστορική πρόοδο που επιτεύχθηκε με τη Συμφω-
νία των Παρισίων, θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο μας να 
παραμείνουμε κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Ωστό-
σο, μετά την πρόσφατη ειδική έκθεση της IPCC, την οποία 
υποστηρίζουμε, είμαστε βέβαιοι ότι ο συλλογικός στόχος 
μας πρέπει να είναι ο περιορισμός της αύξησης της παγκό-
σμιας μέσης θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από 
τα προβιομηχανικά επίπεδα. Οι κοινωνίες μας έχουν ήδη 
βιώσει αρνητικές συνέπειες και ανθρώπινες απώλειες από 
την αλλαγή του κλίματος. Στην Ελλάδα, πέρυσι είχαμε ση-
μαντικό αριθμό ατυχημάτων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών 
και αστικών πλημμυρών, γεγονός που έδειξε ότι είμαστε 
όλοι ευάλωτοι.
Επιπλέον, γνωρίζουμε ακριβώς τι διακυβεύεται για όλους 
εμάς και για τα παιδιά μας, αν δεν ανταποκριθούμε στην 
παγκόσμια προσπάθεια απανθρακοποίησης έως το 2050. Η 
επιστήμη είναι σαφής και γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε.
Η μετάβαση σε μια κοινωνία με μηδενικές εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα χρειάζεται συστημικές αλλαγές, οι 
οποίες αναπόφευκτα θα επηρεάσουν την παραγωγή, την 
οικονομία και την απασχόληση, το επίπεδο και τη διανομή 
του εισοδήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπογρά-
ψαμε τη δήλωση για τη «δίκαιη μετάβαση». Επειδή πρέπει 
να διασφαλίσουμε ότι τα σχέδιά μας και οι πολιτικές μας δεν 
αφήνουν κανέναν πίσω και παρέχουν σε όλους τους πολίτες 
τις ικανότητες και τις δυνατότητες που απαιτούνται για να 
επωφεληθούν από τον απαιτούμενο μετασχηματισμό.
Ο μετασχηματισμός αυτός απαιτεί κοινωνική στήριξη, αλλά 
και τη στήριξη του επιχειρηματικού τομέα, ο οποίος είναι 
σημαντικός παράγοντας για μια οικονομία μηδενικού άν-
θρακα. Ο Κανονισμός του Παρισιού θα δώσει στις επιχειρή-
σεις το πλαίσιο που χρειάζεται για να κινηθούν ισχυρότερα 

και ταχύτερα. Χρειαζόμαστε όμως πραγματικές αλλαγές. 
Αλλαγές όπως το να διασφαλίσουμε ότι όλες οι μορφές 
χρηματοδότησης, δημόσιες και ιδιωτικές, συμβάλλουν και 
αξιολογούν την ουδετερότητα του άνθρακα, την κυκλική 
οικονομία, την οικονομία μηδενικών αποβλήτων και τη 
βιωσιμότητα.
Το αποτέλεσμα του προγράμματος εργασίας της Συμφωνίας 
των Παρισίων, το οποίο πρέπει να εγκριθεί εδώ στο Κατοβί-
τσε, θα πρέπει να παρέχει ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων 
για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της συμφωνίας, με 
δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο, που θα ισχύει για όλους, 
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τα διαφορετικά σημεία εκκί-
νησης και τις διαφορετικές δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτή-
των των μερών της Σύμβασης.
Η Ελλάδα, μαζί με τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, θέλει να με-
τατρέψει την Ευρώπη σε μια οικονομία υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
Αυτό θα τονώσει την οικονομία, θα δημιουργήσει νέες θέ-
σεις εργασίας και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής για όλους 
τους πολίτες.
Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την επίτευξη 
της ουδετερότητας του άνθρακα έως το 2050. Απαιτούνται 
αλλαγές σε όλους τους τομείς, από τον ενεργειακό τομέα, 
έως τα νοικοκυριά, την παραγωγή και κατανάλωση, τις 
ανθρώπινες συνήθειες και τη συμπεριφορά των πολιτών. 
Όμως οι περισσότερες αλλαγές απαιτούνται σε πολιτικό 
επίπεδο. Η παγκόσμια κοινωνία περιμένει από εμάς αυτές 
τις αλλαγές.
Στην Ελλάδα, κατευθύνουμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές μας 
προς την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας για τη στήριξη 
καινοτόμων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα λύσεων στον βιομηχανικό τομέα.
Το Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030 βρίσκε-
ται επί του παρόντος σε δημόσια διαβούλευση. Το Σχέδιο 
ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν τεθεί για την 
Ελλάδα, ως μέρος της εθνικά καθορισμένης συμβολής της 
ΕΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, και είναι σημαντικά πιο φιλόδοξο σε 

ό,τι αφορά τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου.
Στο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ασχολούμαστε επί-
σης με δύο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα: την ενεργειακή 
φτώχεια και την πρόσβαση όλων των πολιτών στο αγαθό 
της ενέργειας, αλλά και τη δίκαιη μετάβαση των ελληνικών 
περιφερειών των οποίων η οικονομία εξαρτάται αποκλει-
στικά από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτώντας διαφορετικές 
οδούς οικονομικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό η 
Ελλάδα δημιούργησε με δικούς της πόρους ειδικό ταμείο 
για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών. Ένα πα-
ράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε και Ευρωπαϊκά 
και παγκόσμια.
Πέραν του μετριασμού και μείωσης των εκπομπών, η Ελλά-
δα αναπτύσσει επί του παρόντος περιφερειακά σχέδια προ-
σαρμογής, σε εφαρμογή της υιοθετηθείσας Εθνικής Στρατη-
γικής Προσαρμογής. Σε αυτό το πλαίσιο, μέχρι το επόμενο 
έτος, όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας αναμένεται να έχουν 
έτοιμα λεπτομερή περιφερειακά σχέδια προσαρμογής. Για 
την προσαρμογή, εργαζόμαστε επίσης με άλλες χώρες της 
Ανατολικής Μεσογείου μέσω τριμερών συμφωνιών
συνεργασίας για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τε-
χνογνωσίας μεταξύ της διοίκησης σχετικά με την ενσωμά-
τωση των κλιματικών κινδύνων στις τομεακές πολιτικές και 
τα περιφερειακά μέτρα.
Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, λέγοντας ότι η θέση σε 
ισχύ της Συμφωνίας των Παρισίων δεν πρέπει μόνο να ση-
ματοδοτεί την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά 
πρέπει επίσης να τονίζει τη σημασία του σεβασμού και της 
διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότη-
τας των φύλων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας και των ανισοτήτων, σύμφωνα με 
τους στόχους του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη.
Είμαστε προσηλωμένοι στη διαδικασία μετάβασης που 
απαιτεί το μέλλον της κοινωνίας μας και προσβλέπουμε στα 
αποτελέσματα της διαπραγματευτικής διαδικασίας”.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ την απόκτηση ακινήτου στο κέ-
ντρο της Κηφισιάς, επί της οδού Παναγίτσας αρ. 6 , ανακοί-
νωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 

πρόκειται για ένα εμπορικό κατάστημα υψηλής προβολής 
και προσβασιμότητας σε έναν από τους εμπορικότερους 
δρόμους της Κηφισιάς. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου 

είναι 90,35 τ.μ. και είναι πλήρως μισθωμένο. Το τίμημα 
απόκτησης ανήλθε σε 1.070.000 ευρώ.

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝ. ΥΠΕΝ, ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΣΤΟ  ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

TRASTOR: AΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

24η Σύνοδος των Μερών της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)
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Την ανάγκη ενεργοποίησης όλων των δυνάμεων της κοινω-
νίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής και να κινηθεί ο πλανήτης προς μια βιώσιμη 
κατεύθυνση, υπογράμμισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Γιώργος Δημαράς, χαιρετίζοντας προχθές, στο Μέ-
γαρο Μουσικής, την 9η ετήσια εκδήλωσης BRAVO 2018, με 
θέμα «Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κλιματικής Αλ-
λαγής», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για θεσμό που υλο-
ποιείται τα τελευταία χρόνια από το Quality Net Foundation, 
στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 
   Σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον τον μεγα-
λύτερο κίνδυνο για τον πλανήτη και τη ζωή του ανθρώπου 
πάνω σε αυτόν και για πρώτη φορά φαίνεται ένα «περιβαλ-

λοντικό» πρόβλημα να απειλεί το φυσικό θεμέλιο των κοινω-
νιών, οδηγώντας στην ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών, 
στη μείωση της γεωργικής παραγωγής, στη μείωση των 
διαθέσιμων υδάτινων πόρων, στην αύξηση των δασικών 
πυρκαγιών που καταστρέφουν μεγάλες δασικές εκτάσεις και 
σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. 
   Ο κ. Δημαράς υπογράμμισε ότι οι εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου δεν είναι η μόνη αιτία της αλλαγής του κλίματος, 
αλλά αποτελούν και το σύμπτωμα του σπάταλου και παράλο-
γου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης που ακολουθεί η 
ανθρωπότητα. Τόνισε την ανάγκη να μετατραπεί η σημερινή 
κρίση σε ευκαιρία για μια συνολική επαναξιολόγηση του μο-
ντέλου αυτού και σε έναν επανακαθορισμό των εννοιών της 
ευημερίας και της διαγενεακής δικαιοσύνης. Επισήμανε επίσης 

την ανάγκη για «μια άμεση στροφή των οικονομιών προς μια 
βιώσιμη κατεύθυνση, στροφή που θα οδηγούσε ταυτόχρονα 
στην έξοδο από τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση, 
δημιουργώντας εκατομμύρια πράσινες θέσεις εργασίας». 
   Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο υφυπουργός ΠΕΝ έκανε 
λόγο για θετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στο πλαίσιο 
των διεθνών και ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας ότι 
«η μάχη αυτή χρειάζεται τη συστράτευση όλων των υγιών 
δυνάμεων της κοινωνίας, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευ-
σης, καθώς αφορά όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες αλλά και 
το μέλλον του πλανήτη και των επόμενων γενιών». 

Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο δήμος της Μαδρίτης απαγό-
ρευσε την κυκλοφορία των ρυπογόνων αυτοκινήτων στην 
πόλη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υψηλής ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συγκεκριμένα, τα παλαιότερα βενζινοκίνητα οχήματα (που 
κυκλοφόρησαν πριν από το 2000) και τα ντιζελοκίνητα παλαι-
άς τεχνολογίας (πριν από το 2006) δεν κυκλοφρούν εντός του 
δακτυλίου της πρωτεύουσας που ορίζεται από τον περιφερει-
ακό οδικό άξονα Μ-30. Τα οχήματα αυτά αποτελούν το 17% 
του συνόλου των αυτοκινήτων της πόλης.

Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε πάντως το μεσημέρι ότι η απα-
γόρευση αυτή θα αρθεί αύριο Πέμπτη, καθώς διαπιστώθηκε 
μείωση των ρυπογόνων σωματιδίων και έχουν βελτιωθεί οι 
καιρικές συνθήκες.
Από τον Οκτώβριο τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός για 
την αντιμετώπιση της ρύπανσης στη Μαδρίτη. Το επίπεδο 1 
αυτού του κανονισμού προβλέπει τη μείωση της ταχύτητας 
των οχημάτων στον περιφερειακό άξονα ενώ το επίπεδο 2 
(που ενεργοποιήθηκε σήμερα για πρώτη φορά) απαγορεύει 
την κυκλοφορία των πιο ρυπογόνων αυτοκινήτων στο κέ-

ντρο της πόλης.
Στα τέλη Νοεμβρίου ο δήμος εφάρμοσε άλλο ένα δρακόντειο 
μέτρο, περιορίζοντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο 
ιστορικό κέντρο προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές καυ-
σαερίων κατά 40%. Η πόλη ακολουθεί έτσι, αλλά με αυστηρό-
τερους όρους, το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών μεγαλου-
πόλεων. Στο Λονδίνο, τη Στοκχόλμη ή το Μιλάνο οι οδηγοί 
μπορούν να μπαίνουν στο ιστορικό κέντρο, μόνο όμως αφού 
πληρώσουν διόδια.

Την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ανακοίνωσε ο 
Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος, 
στη συνεδρίασή του της 4ης Δεκεμβρίου, μετά την αναλυτική 
παρουσίαση του έργου της ΕΕΑΑ από τους εκπροσώπους της, 
αποφασίστηκε η σύμπραξη των δύο φορέων, οι οποίοι παρά 
την ανεξάρτητη δράση τους πρόκειται να ενεργήσουν κοινά 
προς την επίτευξη της ευαισθητοποίησης των υπόχρεων εται-
ρειών αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η ΕΕΑΑ η οποία συστάθηκε το 2001 με πρωτοβουλία ελληνι-

κών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή 
συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων, 
έχει σημειώσει ιδιαίτερα σημαντικές επιτυχίες με ουσιαστικό 
αντίκτυπο για το περιβάλλον, πάντοτε προσανατολισμένες 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την εθνική 
και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι το 2003 συνιστά μια χρονιά σταθμό για τα 
ελληνικά δεδομένα, καθώς όλες οι επιχειρήσεις που εισήγαν, 
παρήγαν και διέθεταν στην εγχώρια αγορά συσκευασμένα 
προϊόντα, ήταν πλέον υποχρεωμένες να μεριμνούν για τη 
συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών τους, βάσει του 

Νόμου 2939/01. Έκτοτε κάθε υπόχρεος διαχειριστής συσκευ-
ασιών οφείλει να δηλώνει όλες τις συσκευασίες αγαθών που 
διαθέτει στην αγορά, καθώς και τα απόβλητα των συσκευα-
σιών που αφορούν στη δραστηριότητά του και προέρχονται 
από οποιαδήποτε υλικό και από όλες τις πηγές (οικίες, εμπό-
ριο, βιομηχανία κ.λπ.). Οι υπόχρεες διαχειρίστριες εταιρείες 
συσκευασίας οφείλουν να μεριμνούν για την αποτελεσματικό-
τερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που υποχρεούνται 
να συνεισφέρουν για τους σκοπούς που καθορίζει ο νόμος.

Επιστολή, με την οποία ζητούν επειγόντως πολιτική παρέμβαση 
για άμεση στροφή της κλιματικής πολιτικής της χώρας και ευθυ-
γράμμισή της με τις υποδείξεις για συγκράτηση της ανόδου της 
πλανητικής θερμοκρασίας στον 1,5°C, παρέδωσαν σήμερα στο 
πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εκπρόσωποι συμμαχίας 34 Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Όπως σημειώνεται στην επιστολή, ο σημερινός ενεργειακός και 

κλιματικός σχεδιασμός της χώρας αποτυγχάνει να συμβάλει στην 
προστασία της Ελλάδας από τα εφιαλτικότερα σενάρια της επερχό-
μενης κλιματικής αλλαγής: Στη σημερινή μορφή του υποστηρίζει 
σενάρια ανόδου της πλανητικής θερμοκρασίας άνω των 3°C. Την 
ίδια ώρα, η επιστημονική επιτροπή του ΟΗΕ έχει απευθύνει την 
τελευταία δραματική έκκληση προς την ανθρωπότητα για έγκαιρη 
εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων και δραματική μείωση των 

συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της οικονομίας 
στο μισό έως το 2030 και εκμηδένισή τους έως το 2050.
Οι 34 φορείς ζητούν την πρωθυπουργική παρέμβαση, προκειμέ-
νου να ληφθεί η απόφαση που συνάδει με τις υποδείξεις της επι-
στήμης, ώστε -όπως σημειώνουν- να προστατευτεί τη χώρα και 
να διασφαλιστεί η ευημερία των κατοίκων της. Η επιστολή εστάλη 
και στους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων.

Γ. ΔΗΜΑΡΑΣ: Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ, 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 34 ΜΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
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Την συμφωνία αναδιάρθρωσης ύψους 174 εκατ. ευρώ, η 
οποία συμπεριλαμβάνει διαγραφή χρέους της τάξεως των 116 
εκατ. ευρώ, με εν μέρει ανταλλαγή ιδίων κεφαλαίων καθώς 
και ένεση ρευστότητας ύψους 57,6 εκατ. ευρώ για την υπο-
στήριξη της νέας μακροχρόνιας στρατηγικής της, ανακοινώσε 
σημερα η Famar.
Την συμφωνία στηρίζουν πλήρως όλοι οι μέτοχοι και οι κύ-
ριοι δανειστές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των 
τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
γράφει ότι όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση «ο Όμιλος 
Famar, , κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών παραγωγής 
και ανάπτυξης στο φαρμακευτικό κλάδο και τον κλάδο των 
καλλυντικών στην Ευρώπη, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρω-
σης, ανακεφαλαιοποίησης και ενδυνάμωσης της κεφαλαιακής 
της δομής
Η αναδιάρθρωση αυτή, συνεχίζει η ανακοίνωση, «η οποία 
έρχεται ως επιστέγασμα της σημαντικής προόδου που σημεί-
ωσε η Famar σε συνέχεια της υπαγωγής της στην πλατφόρ-
μα της Pillarstone τον Μάρτιο του 2017, παρέχει περαιτέρω 
σταθερότητα και μακροχρόνια οικονομική ασφάλεια στον 
Όμιλο. Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Famar, της 
οποίας η έμπειρη διοικητική ομάδα κατόρθωσε να πραγμα-
τοποιήσει κρίσιμες βελτιώσεις που αφορούν στον τρόπο δια-

κυβέρνησης, και σε αυτό το πλαίσιο σχεδίασε ένα συμπαγές 
μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο αποσκοπώντας στην 
τόνωση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας στις αγορές της 
Ευρώπης και της Β. Αμερικής.
Παράλληλα ο Όμιλος προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις 
για την βελτίωση των λειτουργιών συσκευασίας καθώς και 
των δομών πληροφοριακών συστημάτων με βάση τα διεθνή 
πρότυπα σειριοποίησης.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, προβλέπεται η μείωση 
των υπαρχόντων οικονομικών υποχρεώσεων της Famar 
από 234 εκατ. ευρώ σε 118 εκατ. ευρώ, και η επέκταση του 
χρόνου αποπληρωμής κατά έξι χρόνια. Επιπλέον η Pillarstone 
δεσμεύεται για την παροχή νέων κεφαλαίων της τάξεως των 
57.6 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση του μακροχρόνιου 
αναπτυξιακού πλάνου της Famar, και την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της εταιρείες για κεφάλαιο κίνησης.
Η πλατφόρμα της Pillarstone αποτελεί εξειδικευμένη λύση η 
οποία αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τις τράπεζες να διαχειρι-
στούν τα μη-εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους, επενδύοντας 
μακροπρόθεσμα κεφάλαια και τεχνικές γνώσεις με στόχο να 
βοηθηθούν συμβαλλόμενες επιχειρήσεις, να ορθοποδήσουν 
και να ευδοκιμήσουν εκ νέου».
Ο CEO της Pillarstone κ. John Davison ανέφερε: «H Famar έχει 
επιδείξει εντυπωσιακήπρόοδο κατά τη διάρκεια των τελευταί-

ων 18 μηνών, έχει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και είμαστε 
πολύ ευχαριστημένοι που υποστηρίζουμε την αναδιάρθρωση 
της εταιρείας υλοποιώντας μια από τις πλέον σημαντικές επεν-
δύσεις μας μέχρι σήμερα.Δραστηριοποιούμαστε στην Ελλά-
δααναζητώντας εταιρείες με προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες 
όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες με μη-εξυπηρετούμενα δά-
νεια, και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που κάνουν αυτές οι 
εταιρείες για να σταθεροποιηθούν και να αναπτυχθούν προς 
όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. Αυτή η προσέγγιση 
θα οδηγήσει σε ευρύτερα οικονομικά οφέλη τα οποία έχει 
τόσο ανάγκη η ελληνική αγορά»
Ο CEO της Famar κ. Ian Muit δήλωσε: «Η συμφωνία αναδιάρ-
θρωσης αποτελεί σημαντικό ορόσημο της προόδου που έχει 
κάνει ο όμιλος. Μέσω της συμφωνίας επιτυγχάνεται μακρο-
πρόθεσμη οικονομική ασφάλεια και εξασφαλίζεται σταθερό 
έδαφος για να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τους πελάτες. 
Το φρέσκο κεφάλαιο που θα διατεθεί θα επενδυθεί στα προ-
ϊόντα και στις υπηρεσίες μας καθώς και στις διεθνείς μας δυ-
νατότητες στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής μας για 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας σε Ευρώπη και ΗΠΑ».
Οι Sidley Austin, Loyens & Loeff και WillkieFarr ανέλαβαν 
χρέη συμβούλων για την Famar ενώ οι Weill Gotshal, Manges 
και EHP ήταν οι σύμβουλοι της Pillarstone.

Την υλοποίηση νέων επενδύσεων προγραμματίζει η Ολυ-
μπιακή Ζυθοποιία, θυγατρική του Ομίλου Carlsberg στην 
Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη χώρα. 
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σήμερα ο γενικός διευθυντής, 
Ντέγιαν Μπέκο, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με 
δημοσιογράφους, το επενδυτικό πλάνο της Ολυμπιακής Ζυ-
θοποιίας για την περίοδο 2015-2019 ανέρχεται στα 48 εκατ. 
ευρώ, αυξημένο κατά 7% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. 
γράφει το  ΑΠΕ-ΜΠΕ 
«Με τις επενδύσεις, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ενισχύει την πα-
ρουσία της στην Ελλάδα και τη δέσμευσή της στην προοπτική 
της εγχώριας αγοράς μπύρας» σημείωσε ο κ. Μπέκο και πρό-
σθεσε: «Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Πιστεύουμε στο μέλλον 
της εταιρείας στην Ελλάδα και στις προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας».
Ειδικότερα, το 2019 οι επενδύσεις της εταιρείας θα φτάσουν 
τα 12 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 
τον αρχικό σχεδιασμό για το συγκεκριμένο έτος. Το αυξημένο 
ποσό της επένδυσης, όπως τονίστηκε, θα διοχετευθεί σε νέες 
κεφαλαιουχικές δαπάνες στις εγκαταστάσεις παραγωγής της 
(Σίνδος και Ριτσώνα), με στόχο την ανάπτυξη υποδομών για 
την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της 
εταιρείας. Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων θα τοποθετηθεί 
σε εμπορικές επενδύσεις, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτό-
μων προϊόντων, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των 

καταναλωτών-πελατών, μέσω νέων λανσαρισμάτων.
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παραμένει προσηλωμένη στην κά-
λυψη των Ελλήνων καταναλωτών με ένα όσο το δυνατόν πιο 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με τον κ. Μπέκο. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία εισήλθε σε ακόμη μία κατηγορία 
προϊόντων, αυτών της μπίρας χωρίς αλκοόλ και ισχυροποί-
ησε περαιτέρω την κατηγορία των φυσικών αναψυκτικών 
Tuborg. Όπως διευκρίνισε ο κ. Μπέκο, επί του παρόντος η 
εταιρεία δεν έχει σχέδιο να ξεκινήσει την παραγωγή μηλίτη 
στην Ελλάδα. Ωστόσο, διαθέτει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της ένα 
από τα μεγαλύτερα brand μηλίτη παγκοσμίως, το Somersby.
Αναφορικά με την πορεία της αγοράς μπίρας στην Ελλάδα, 
το 2018 εκτιμάται ότι θα κλείσει με αύξηση 2-3% του όγκου 
πωλήσεων.
Οι εξαγωγές παραμένουν ζωτικής σημασίας για την Ολυμπια-
κή Ζυθοποιία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% της παρα-
γωγής της και το 2018 αναμένεται να επιτύχει αύξηση 17% σε 
σχέση με το 2017. Η ανάπτυξη και η εξαγωγή των ελληνικών 
brands FIX Hellas και Mythos αποτελεί στρατηγική προτεραι-
ότητα για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Οι μάρκες-ορόσημο της 
εταιρείας ταξιδεύουν σε περισσότερες από 35 αγορές, από τις 
οποίες οι σημαντικότερες είναι η Γερμανία, οι ΗΠΑ, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Βουλγαρία, το Ισραήλ και η 
Κύπρος.
Ο στόχος της εταιρείας για τα επόμενα δύο έτη -όσον αφορά 

στις εξαγωγές- είναι η υπέρβαση του ορόσημου του 1 εκατ. 
κιβωτίων, μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων αγορών και 
της επέκτασης σε νέες αγορές. Παράλληλα, μέχρι τα τέλη του 
2019 οι μπίρες της εταιρείας θα βρίσκονται σε περισσότερες 
από 40 αγορές σε όλον τον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η δι-
οίκηση διερευνά νέες αγορές, όπως αυτές της Ινδίας και της 
Βαλτικής.
Όσον αφορά στην οικονομική πορεία της εταιρείας, σε συ-
νέχεια της θετικής οικονομικής επίδοσης για το 2017, οπότε 
επιτεύχθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών έναντι του 2016, 
η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αναμένει το 2018 μονοψήφια αύξηση 
στον κύκλο εργασιών.
Επιπρόσθετα, το οικονομικό αποτύπωμα της δραστηριότητας 
της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στην ελληνική αγορά μέσω της 
φορολογίας υπολογίζεται σε περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ 
για την περίοδο 2015-2018.
Η τεχνολογία Draught Master αποτελεί βασικό άξονα στο 
κομμάτι των επενδύσεων, που είχε ως αποτέλεσμα την ανά-
πτυξη των τοποθετήσεων Draught Master κατά 44% για το 
2018 σε σύγκριση με το 2017. Υπενθυμίζεται, ότι η τεχνολογία 
Draught Master είναι ένα πρωτοποριακό παγκόσμια πατε-
νταρισμένο σύστημα, που έφερε νέα δεδομένα στην εγχώ-
ρια αγορά μπίρας, ενώ αποτελεί, επίσης, μία φιλική προς το 
περιβάλλον επιλογή για καταναλωτές, σε ευθυγράμμιση με τα 
παγκόσμια πρότυπα αειφορίας.

FAMAR: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 174 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΥΨΟΥΣ 12 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2019
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Σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού 
για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, μέτρα για την απλοποίηση 
και επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων από το ΑΣΕΠ, 
επέκταση της χορήγησης γονικών αδειών, ρυθμίσεις για τις 
σπουδές και την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, κα-
θώς και συγκρότηση δομών για τον επιτελικό σχεδιασμό και 
εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης, προβλέπονται σε 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Το σχέδιο νόμου «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, ενίσχυση και ανα-
βάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που 
παρουσίασε η υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και 
ο γενικός γραμματέας, Γρηγόρης Θεοδωράκης, τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση (www.opengov.gr) από χθες έως και 
τη Δευτέρα και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή πριν από 
τις γιορτές. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με τον πολυετή στρατη-
γικό σχεδιασμό προσλήψεων, προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος 
Ιανουαρίου κάθε έτους, τα υπουργεία θα καταρτίζουν σχέδιο 
με τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
για την επόμενη τετραετία για τα ίδια και για τους εποπτευό-
μενους φορείς. Στο σχέδιο θα περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις 
για τις αποχωρήσεις προσωπικού, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε 
προσωπικό ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα και οι στρα-
τηγικές προτεραιότητες του κάθε φορέα για τη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού του. Οι αναφορές αυτές θα αποστέλ-
λονται στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο 
με βάση αυτές θα συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο 
προγραμματισμού προσλήψεων και θα υποβάλλεται προς 
έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών.
Σχετικά με τον ετήσιο σχεδιασμό προσλήψεων, το σχέδιο 
νόμου προβλέπει ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
τα υπουργεία καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς 
έγκριση πρόσληψης τακτικό αλλά και εποχικό προσωπικό για 
το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων 
φορέων. Για τις προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση συ-
ντάσσεται ξεχωριστό αίτημα από το υπουργείο Εσωτερικών. 
Εν συνεχεία, με βάση τα αιτήματα των φορέων, το υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης καταρτίζει το συνολικό σχέδιο 
προγραμματισμού προσλήψεων του επόμενου έτους και εκ-
δίδεται μια και μόνο εγκριτική πράξη για τα αιτήματα.
Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός θα αποστέλλεται 
στο ΑΣΕΠ, για να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για 
τις προσλήψεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα να ενοποιούνται τα 
αιτήματα σε μία ενιαία κατά κλάδους/ειδικότητες προκήρυξη. 
Επίσης, το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα να προκηρύσσει πε-
ρισσότερους πανελλαδικούς διαγωνισμούς ανά έτος, αντί του 
ενός που ισχύει σήμερα, ενώ για τη αποφυγή γραφειοκρατι-
κού φόρτου, παρέχεται η ευχέρεια να υπάρξουν προκηρύξεις 
για τα δύο πρώτα έτη του τετραετούς σχεδιασμού.
Για την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών, οι υποψήφιοι 
δεν υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με την αίτη-
ση συμμετοχής τους σε προκήρυξη, αλλά η κατάταξη στους 
πίνακες προτεραιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία που 
δηλώνονται στην αίτηση. Δικαιολογητικά θα καλούνται να 
υποβάλουν πριν από την ανάρτηση των προσωρινών πινά-
κων διοριστέων οι υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον αριθμό 
του συνόλου τω θέσεων που προκηρύχθηκαν προσαυξημένο 
κατά 50%. Οι προσωρινοί πίνακες θα αναρτώνται αφού ολο-
κληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου εκτίμησε ότι με αυτό τον τρόπο θα 
επιταχυνθεί η διαδικασία ελέγχου κατά 4-5 μήνες, καθώς ο 
όγκος των δικαιολογητικών θα μειωθεί ακόμα και στο 1/10.
Γονικές άδειες
Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται και τροποποιήσεις του 
υπαλληλικού κώδικα. Συγκεκριμένα, τρίμηνη άδεια μητρό-
τητας, θα δικαιούνται και οι μητέρες που αποκτούν τέκνο από 
υιοθεσία, κατ΄ αντιστοιχία με τη άδεια λοχείας που χορηγείται 
στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό, ενώ η άδεια αυτή επε-
κτείνεται και στον θετό πατέρα. Οι ανάδοχοι γονείς θα δικαι-
ούνται επίσης τις ίδιες άδειες με τους φυσικούς γονείς για την 
φροντίδα και ανατροφή του ανηλίκου, ενώ τρίμηνη άδεια 
μητρότητας θα λαμβάνουν και οι γονείς, που αποκτούν τέκνο 
με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

Αυξάνονται, εξάλλου, από 10 σε 14 οι ημέρες τη άδειας εξε-
τάσεων για τους μόνιμους υπαλλήλους Δημοσίου, ΟΤΑ και 
ΝΠΔΔ, όπως ισχύει δηλαδή για τους συναδέλφους τους ΙΔΑΧ, 
οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους υπαλ-
λήλους σε ζητήματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Κα-
ταργείται το όριο των 45 ετών για τη συμμετοχή υπαλλήλων 
σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Θεσπίζεται, 
ακόμα, το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για δημοσί-
ους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, ενώ προβλέπεται ότι για τους 
κατόχους αυτού του πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται 
για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα έτος, 
ενώ η κατοχή του μοριοδοτείται με 30 μόρια κατά τις διαδικα-
σίες επιλογής τμηματαρχών.
Δυνατότητα απόσπασης και μετάταξης θα δικαιούται ο υπάλ-
ληλος που επικαλείται λόγους υγείας όχι μόνο του εαυτού 
του αλλά και τον/την σύζυγο/συμβιούντα ή πρόσωπο με α΄ 
βαθμό συγγένειας.
Ορίζεται τρίμηνη προθεσμία για την άσκηση πειθαρχικής δί-
ωξης σε περίπτωση που το πόρισμα από διενεργηθείσα ΕΔΕ 
διαπιστώνει τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από 
συγκεκριμένο υπάλληλο.
Σχετικά, τέλος, με τις δομές για τον επιτελικό σχεδιασμό και 
εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης, το νομοσχέδιο 
προβλέπει συγκεκριμένα τη συγκρότηση, μεταξύ άλλων, 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Διοικητική Ανασυγκρότη-
ση, καθώς και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, ενώ 
θεσπίζεται και η οργάνωση υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης 
φορέων του Δημοσίου. Το πρώτο θα διατυπώνει απόψεις και 
εισηγήσεις στον υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις 
στρατηγικές προτεραιότητες του υπουργείου αναφορικά με 
την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Το δεύτερο αποτε-
λεί μηχανισμό συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας των παραγόμενων και εφαρμοζό-
μενων πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης, ενώ με την 
τρίτη θα παρέχεται εμπειρογνωμοσύνη σε δημόσιους φορείς 
για την υλοποίηση της διοικητικής ανασυγκρότησης.

Τη συνεργασία και ιδιωτών για την αντιμετώπιση τυχόν εκτά-
κτων αναγκών στην περιοχή ζητά η Αντιπεριφέρεια Χανίων, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σήμερα η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, 
εξέδωσαν ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με τη συμμε-
τοχή ιδιωτών στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ήτοι 
αναγκών από πυρκαγιές, ανέμους, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, 
παγετό, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων έως 31-12-2019.
Στην ανακοίνωση προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους με σκοπό 
την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερόμενων ανά κατηγορί-
ες παροχής υπηρεσίας, προκειμένου να συνάπτει δημόσιες 
συμβάσεις, για παροχή υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης (πυρκαγιές-ανέμους-εκχιονισμούς-πλημμυρικά 
φαινόμενα), σε συνδρομή των ίδιων μέσων.
«Όλοι όσοι διαθέτουν ή μπορούν να διαθέσουν μηχανήματα 
έργων, υδροφόρα, οχήματα και φορτηγά αυτοκίνητα, για την 

εκτέλεση έργων, εργασιών, παροχή υπηρεσιών προς αντιμε-
τώπιση έκτακτων αναγκών υπό την επίβλεψη τόσο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, όσο και του Τμήματος 
Πολιτικής προστασίας ΠΕ Χανίων, δύναται να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον», αναφέρει η ανακοίνωση στην οποία υπάρχουν 
και αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των 
απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών καθώς και πλη-
ροφορίες για τις αμοιβές μίσθωσης των ιδιωτικών μέσων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ , ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
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Παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
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Τα οκτώ νέα καταστήματα που θα λειτουργήσουν ξανά στη 
Στοά Εμπόρων, στην οδό Βουλής, παρουσίασε σήμερα ο 
δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, στο πλαίσιο των 
δράσεων αστικής αναζωογόνησης που υπογράφει το «This 
is Athens’’ του δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Επιλέγουμε κάποια σημεία της πόλης, τα οποία είναι προ-
βληματικά, δεν έχουν ζωή, ενώ κάποτε είχαν. Η Στοά Εμπό-
ρων κάποτε ήταν ένα εμπορικό σημείο στο εμπορικό κέντρο 
της πόλης, που λόγω της κρίσης σταδιακά παρήκμασαν. Με 
πόρους του δήμου προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα σε 
νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες να δοκιμάσουν την τύχη 
τους σε ένα ιδανικό περιβάλλον, όπου νέοι επιχειρηματίες 
θα μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες 
τους προσφέροντας παράλληλα στην κοινωνία», επισήμανε 
μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης. Και 
πρόσθεσε: «Θέλουμε να παρέμβουμε σε συγκεκριμένα σημεία 
να δημιουργήσουμε κάποιες εστίες επιχειρηματικότητας και 
ζωής και μετά να ανοίξουν τα φτερά τους μόνοι τους οι επιχει-
ρηματίες αυτοί και να πετάξουν. Έχουμε νεοσσούς κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας».
Ο κ. Καμίνης αναφερόμενος στην ανακήρυξη της Αθήνας 
ως ευρωπαϊκή πρωτεύουσα καινοτομίας 2018 σημείωσε: 
«Αυτό είναι ένα απτό δείγμα τι εννοούμε καινοτομία. Πολλοί 
θεωρούν ότι η καινοτομία περιορίζεται μόνο στην τεχνολο-
γία, αλλά εμείς δώσαμε έμφαση στην κοινωνική καινοτομία 
υπό την έννοια ότι πρώτα απ’ όλα ο δήμος είναι ανοιχτός να 
δημιουργεί συνεργασίες σε βάθος χρόνου με τους ενεργούς 
πολίτες, με τους φορείς της πόλης, με όποιους έχουν μία διά-
θεση να δημιουργήσουν».
«Το μήνυμα είναι πολλαπλό έχει να κάνει με το ζωντάνεμα της 
πόλης, με την τόνωση της επιχειρηματικότητας αλλά και της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Προσπαθούμε να κάνου-
με αυτό που η πολιτεία είτε δεν το κάνει είτε το κάνει αδέξια, 
δηλαδή να βοηθάμε τους ανθρώπους προσφέροντας κίνη-

τρα και συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε αυτοδύναμοι πλέον 
να αναπτύξουν την δραστηριότητά τους», συμπλήρωσε ο κ. 
Καμίνης.
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου, Αλέξης Γα-
ληνός, τόνισε: «Ξεκινάει μία μικρή αλλά σημαντική καμπάνια 
η οποία ονομάζεται «Ζήσε την Αθήνα στα σημεία’’ . Το μήνυ-
μα αυτό έχει την έννοια ότι ο δήμος με αυτή την πρωτοβουλία 
του χαράζει στην πραγματικότητα μία νέα διαδρομή που 
ενώνει δύο σημεία συγκέντρωσης κι αγοράς. Το ένα είναι η 
Στοά Εμπόρων και το άλλο αυτό που βρίσκεται στην Πλατεία 
Θεάτρου. Αυτή η πρωτοβουλία που πανευρωπαϊκά είναι μία 
καινοτόμα πρωτοβουλία κι αναγνωρίζεται ως τέτοια αποτελεί 
ένα κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου που στηρίζει μία νεοσύ-
στατη σύμπραξη που δημιουργήθηκε μέσω της πρωτοβου-
λίας του κ. Καμίνη. Τη σύμπραξη αυτή την έχουμε ονομάσει 
«This is Athens &Partners’’. Δεν υπάρχει παρόμοια τέτοια 
σύμπραξη στην Ελλάδα, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
με πολλούς σημαντικούς ιδιωτικούς φορείς όπως η Aegean, ο 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο ΣΕΤΕ, η Λάμψα Α.Ε, η Lamda 
Development και η TEMES».
Τα κενά καταστήματα της Στοάς έχουν παραχωρηθεί στον 
δήμο Αθηναίων από τον ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα 
λειτουργήσουν με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης.
Η πιλοτική αυτή δράση θα φιλοξενήσει τους επιχειρηματίες 
για 6 μήνες και ο δήμος καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα και τις 
κατασκευαστικές εργασίες των καταστημάτων. Τα νέα αυτά 
καταστήματα έρχονται να προστεθούν στα επτά καταστήματα 
της Πλατείας Θεάτρου που άνοιξαν τις πόρτες τους πριν λίγο 
καιρό στο ευρύ κοινό. Στόχος των δράσεων τόσο στην Πλα-
τεία Θεάτρου όσο και στη Στοά Εμπόρων είναι να ωφεληθεί 
το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις 
συγκεκριμένες περιοχές μεταμορφώνοντάς τες σε σημεία 

προσέλκυσης του αγοραστικού κοινού και αναγνωρίσιμους 
κόμβους δημιουργικής δραστηριότητας.
Μάλιστα, στις 22 και 23 Δεκεμβρίου πρόκειται να πραγμα-
τοποιηθεί μια μεγάλη γιορτή παράλληλων δράσεων με τίτλο 
«Ζήσε την Αθήνα στα σημεία’’ όπου οι δημιουργικές ομάδες 
των 7 καταστημάτων στην Πλατεία Θεάτρου και οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις των 8 καταστημάτων στη Στοά Εμπόρων υποδέ-
χονται το κοινό στα δύο νέα σημεία συνάντησης και αγοράς 
στο κέντρο της πόλης, σε ένα εορταστικό διήμερο με καλλιτε-
χνικές εκδηλώσεις, δρώμενα, μουσική και πολλές εκπλήξεις 
από το This is Athens.
Τα νέα καταστήματα στη Στοά Εμπόρων
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς Κ.ΑΛ.Ο που επιλέχθη-
σαν και θα λειτουργήσουν είναι οι εξής: Σχεδία αρτ, Ροκάνι 
και LUDD, Coocoo Creations, One Tool Three, Project Layali, 
WiseDog, Birdland και Athens Makerspace.
«Μας δίνεται μία ευκαιρία να ενασχολούμαστε με αυτά που 
αγαπάμε και παράλληλα να βγάλουμε και τα προς το ζην. 
Προσπαθούμε με τον τρόπο μας να συμβάλουμε σε αυτή 
την πρωτοβουλία», λέει η κ. Μαριάνθη Φλώμου, μία εκ των 
τεσσάρων σχεδιαστριών της κοινωνικής συνεταιριστικής επι-
χείρησης «One Tool Three’’.
Από την πλευρά της η κ. Λαμπρινή Καρούσου, από την 
CooCoo Creations- Εργαστήριο Κεραμικής και Κοσμήματος, 
τόνισε: «Είχαμε τον χώρο της εκπαίδευσης που λειτουργούσε 
από την αρχή και το πωλητήριο που αναπτύχθηκε και εξελί-
χθηκε. Μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία από τον δήμο Αθηναίων. 
Είναι μία πολύ καλή προσπάθεια και μία πολύ καλή ιδέα, για 
όποιον μάλιστα ήξερε πως ήταν πριν η Στοά Εμπόρων».
Τέλος, σημειώνεται ότι η Στοά Εμπόρων σχεδιάστηκε από 
τον Λεωνίδα Μπόνη και τον Εμμανουήλ Λαζαρίδη το 1950. 
Συνδέει την οδό Βουλής με την οδό Λέκκα και βρίσκεται στο 
ισόγειο του Ταμείου Εμπόρων κι αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα 
που ενώνονται με μία διπλή μαρμάρινη σκάλα.

Tην επέκταση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας, με ενί-
σχυση των δρομολογίων στις πτήσεις εξωτερικού το χειμώνα 
στηρίζει η Aegean, κάτι που προκύπτει και από την αύξηση 
10% της συνολικής επιβατικής κίνησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τον μήνα Νοέμβριο 
Aegean και Olympic Air μετέφεραν 969 χιλ. επιβάτες. Η αύ-
ξηση προήλθε αποκλειστικά από το δίκτυο εξωτερικού, όπου 
ταξίδεψαν 555 χιλ. επιβάτες, 18% περισσότεροι από το Νοέμ-
βριο του 2017.
 Στο δίκτυο εσωτερικού πάρα τη δραστηριοποίηση συνολικά 
άλλων πέντε αεροπορικών εταιρειών, τριών ελληνικών και 
δυο ξένων, η Aegean κατάφερε να κρατήσει σταθερή την 

κίνηση, με προσφορές ναύλων, αλλά και περισσοτέρους μετε-
πιβαζόμενους επιβάτες εξωτερικού προς το εσωτερικό.
Η αύξηση στο δίκτυο εξωτερικού από την Αθήνα ανήλθε σε 
15%, με τη διατήρηση για πρώτη φορά και στην αρχή της χει-
μερινής περιόδου, περισσοτέρων πτήσεων και προορισμών 
κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία (π.χ. Νίκαια, 
Μασσαλία, Μπολόνια,Βενετία, Κατάνια)μια επένδυση από 
την πλευρά της Aegean για τη στήριξη της επέκτασης της 
τουριστικής περιόδου.
Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση στις περιφερειακές βάσεις 
της τάξεως του 30% για τον Νοέμβριο, με την Aegean να 
εκτελεί για δεύτερη χρονιά στη χειμερινή περίοδο απευθείας 
πτήσεις από το Ηράκλειο της Κρήτης προς 11 προορισμούς 

σε Γερμάνια, Γαλλία, Αυστρία, Σουηδία, Νορβηγία σε συνερ-
γασία με Γερμανούς tour operators, που θα συνεχιστούν και 
πάλι μέχρι τον Απρίλιο του 2019.
Σχολιάζοντας της επιδόσεις της εταιρείας ο Δημήτρης Γερο-
γιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Aegean, αναφέρει «Η 
επέκταση της τουριστικής περιόδου της χώρας μας είναι απα-
ραίτητη για τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν 
σε υπηρεσίες, καταλύματα και υποδομές, όπως φυσικά και 
για την αύξηση της απασχόλησης. Η Aegean συμβάλλει στην 
κατεύθυνση αυτή, αναλαμβάνοντας το κόστος της επέκτασης 
του δικτύου της το χειμώνα. Οι προσπάθειες φυσικά για να 
έχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα απαιτούν τη σύμπραξη 
όλων των φορέων και της Πολιτείας». 

Η ΣΤΟΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΠΟΚΤΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΝΟΗ ΜΕ ΟΚΤΩ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

AEGEAN: ΑΥΞΗΣΗ 18% ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018
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Η έκδοση νέας απόφασης του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ 
προς τροποποίηση της διαπιστωτικής πράξης του 2014, 
προκειμένου να απαλειφθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
αναγνώριση κυριότητας του ΕΟΤ επί του οικοπέδου που 
έχουν κτιστεί οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΣ» αποφασίστηκε ομόφωνα σε ευρεία σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (7/12/18), στο Μέγαρο Μα-
ξίμου, με πρωτοβουλία του υπουργού Επικρατείας Χριστό-
φορου Βερναρδάκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο 
Τύπου του υπουργού Επικρατείας, συζητείται αύριο, 13 Δε-
κεμβρίου 2018, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
η αίτηση ακύρωσης κατοίκων της περιοχής Φιλοπάππου 
κατά της απόφασης του γενικού γραμματέως του Ελληνι-
κού Οργανισμού Τουρισμού, με την οποία παρουσιάζεται 
η έκταση επί της οποίας έχουν κτισθεί οι κτιριακές εγκατα-
στάσεις του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» ως ιδιοκτησία απαλ-
λοτριωθείσα υπέρ του ΕΟΤ. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τη συζήτηση 
προέκυψαν τα ακόλουθα:
«Στις 13-12-2018 συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Εφε-
τείου Αθηνών η αίτηση ακύρωσης κατοίκων της περιοχής 
Φιλοπάππου κατά της υπ’ αριθ. 508226/2.7.2014 απόφα-
σης του γενικού γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού (ΕΟΤ). Ως κύριος λόγος της αίτησης ακύρωσης, 
αναφέρεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση παρουσιάζει 
την έκταση επί της οποίας έχουν κτισθεί οι κτιριακές εγκατα-
στάσεις του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» ως ιδιοκτησία απαλ-
λοτριωθείσα υπέρ του ΕΟΤ.
Από το ιστορικό της υπόθεσης, όπως αυτό αναλύθηκε στη 
σύσκεψη, προέκυψε ότι, δυνάμει της ΥΑ 81926/3733/1956 
(ΦΕΚ154/Β΄/9-8-1956), κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός 
χώρος η περιοχή που βρίσκεται στο ανατολικό πρανές του 
μνημείου Φιλοπάππου και ορίζεται γύρωθεν από τις οδούς 

Ριτσιώτη Γαριβάλδη και της προέκτασης αυτής Ροβέρτου 
Γκάλλι και της νέας πλακόστρωτης οδού προς τον ‘Αγιο 
Δημήτριο. Επίσης, με την ΥΑ 125350/5591/1956 (ΦΕΚ 
268/Β΄/12-12-1956), κηρύχθηκαν αρχαιολογικοί χώροι οι 
λόφοι της Πνύκας και του Φιλοπάππου μέχρι τα κράσπεδα 
αυτών και την περιοχή του αρχαίου Δήμου Κοίλης μέχρι του 
ανακηρυχθέντος ήδη ως αρχαιολογικού χώρου λατομείου 
Κωνσταντέλλου.
Περαιτέρω, δυνάμει του ΒΔ της 31.8.1957 (ΦΕΚ 172/
Α΄/9.9.1957), τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της 
πόλης των Αθηνών και τμήμα του κατά τα ανωτέρω κηρυ-
χθέντος αρχαιολογικού χώρου, εκτάσεως 13.000 τετραγω-
νικών μέτρων περίπου, για τη δημιουργία πλατείας, άλσους 
και λοιπών συναφών κοινόχρηστων χώρων.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 10/58 πράξη αναλογι-
σμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας, όπου και αναγνω-
ρίζεται ο Δήμος Αθηναίων ως υπόχρεος για την καταβολή 
της αποζημίωσης.
Παρόλα αυτά, ο Δήμος Αθηναίων δεν προέβη στη μεταγρα-
φή του εν λόγω ακινήτου, αλλά το 2017 και μετά από πίεση 
που άσκησε η δημοτική παράταξη «Ανοιχτή Πόλη» υπέβαλε 
αίτημα για ένταξη στο κτηματολόγιο.
Το 1961 ο ΕΟΤ χτίζει το τουριστικό εστιατόριο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» 
χωρίς άδεια από την πολεοδομία, το Δήμο και την αρχαιο-
λογική υπηρεσία. Το 1993 ο ΕΟΤ τακτοποιεί τα κτήρια του 
που δεν είχαν οικοδομική άδεια, εκδίδοντας διαπιστωτικές 
πράξεις βάσει του ν. 2160/1993.
Με την υπ’ αριθ. 538202/22-11-1993 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του ΕΟΤ (1η Διαπιστωτική πράξη για το «ΔΙΟΝΥ-
ΣΟ») διαπιστώνεται η νομιμότητα των κτιριακών Τουρι-
στικών εγκαταστάσεων του εστιατορίου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» ενώ 
παράλληλα αναγνωρίζεται πως «...το οικόπεδο διεκδικεί και 
ο δήμος Αθηναίων», θεωρώντας ως αμφισβητούμενο το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Το 2010 δυνάμει της υπ’ αριθ. 515322/27-10-2010 από-
φασης του προέδρου του ΕΟΤ τροποποιείται η ως άνω 
διαπιστωτική πράξη του 1993 ως προς της παράγραφο 3 
της απόφασης χωρίς να γίνεται αναφορά στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του οικοπέδου.
Το 2014 εκδίδεται και τρίτη διαπιστωτική πράξη με αριθμό 
508226/2-7-2014 του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, στην 
οποία αναφέρεται «η δομημένη επιφάνεια των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του συγκροτήματος «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» στο Λόφο 
του Φιλοπάππου, οι οποίες έχουν ανεγερθεί από τον ΕΟΤ σε 
χώρο που έχει απαλλοτριωθεί από το Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων υπέρ ΕΟΤ, είναι 1.1.65,15 τ.μ.». Έτσι, για πρώτη 
φορά ο ΕΟΤ αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και επι-
διώκει να ιδιοποιηθεί τον χώρο του οικοπέδου.
Στη συνέχεια, με τον ν. 4389/2016 οι αρχαιολογικοί χώροι 
όπως η εν λόγω έκταση, εξαιρούνται από την μεταβίβαση 
της κυριότητάς τους στην ΕΤΑΔ, στην οποία μεταβιβάζεται 
μόνον η διαχείρισή τους. Ενόψει των προαναφερθέντων 
αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση νέας απόφασης του 
γενικού γραμματέα του ΕΟΤ προς τροποποίηση της δια-
πιστωτικής πράξης του 2014, προκειμένου να απαλειφθεί 
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αναγνώριση κυριότητας του 
ΕΟΤ επί του εν λόγω οικοπέδου».
Στη σύσκεψη μετείχαν ακόμα η υπουργός Τουρισμού, Έλενα 
Κουντουρά, ο υφυπουργός Πολιτισμού, Κώστας Στρατής, η 
γενική γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου 
Οικονομικών, Έλενα Παπαδοπούλου, η γενική γραμματέας 
του υπουργείου Πολιτισμού, Μαρία Βλαζάκη, ο γενικός 
γραμματέας του ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Τσέγας, ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΤΑΔ ΑΕ, Γιώργος Τερζάκης, ο αντιπρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων 
και επικεφαλής της δημοτικής παράτασης «Ανοιχτή Πόλη» 
Ρήγας Αξελός και εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής.

Επεκτείνεται σε ακόμα δύο σημεία το δίκτυο ελεύθερης 
πρόσβασης free WiFi του Δήμου Χανίων. Όπως ανακοινώ-
θηκε σήμερα, ο σχετικός εξοπλισμός εγκαταστάθηκε στην 
περιοχή των Αγίων Αποστόλων και πλέον καλύπτει τις δύο 
δυτικές παραλίες, το γήπεδο του beach volley, τα γήπεδα 
ρακέτας και τον χώρο στάθμευσης οχημάτων, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πλέον, το ασύρματο δίκτυο «CHANIA_CITYNET» του Δήμου 
Χανίων αριθμεί 59 ενεργά σημεία πρόσβασης, που έχουν 

αναπτυχθεί τόσο εντός της πόλης όσο και στις δημοτικές 
ενότητες, ενώ όπως επισημαίνει η αντιδήμαρχος Προγραμ-
ματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Ελπίδα Τσιτσιρί-
δη, «πρόθεση του δήμου είναι να επεκτείνει συνεχώς την 
υπηρεσία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης σε όσους δημό-
σιους χώρους αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Σύντομα θα εγκα-
τασταθούν νέα σημεία free WiFi στο Κλειστό Γυμναστήριο 
της Παλιάς Ηλεκτρικής, στο Γήπεδο Μοναχής Ελιάς και στην 
πλατεία Σπλάντζιας».

Ο Δήμος Χανίων είχε υποβάλει αίτηση και έχει ενταχθεί στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα WIFI4EU, το οποίο χρηματοδοτεί 
την ανάπτυξη δικτύων WiFi, που θα παρέχουν στους πολί-
τες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους 
δημόσιους χώρους (π.χ. πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια, 
κ.λπ.). Η δράση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως το 2020. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ 
και υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτηθούν 6.000-8.000 
δίκτυα WiFi σε όλη την Ευρώπη.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ»

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MANPOWERGROUP
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Μία οριακή, σε σχέση με αντίστοιχες έρευνες, βελτίωση του 
κλίματος αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, 
εκφράζουν σχεδόν οι τρεις στους δέκα πολίτες, ενώ μεγαλύτε-
ρη αισιοδοξία υπάρχει (34%) για την προσωπική τους οικο-
νομική κατάσταση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύπτει 
από έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχναικού Επιμελητηρίου 
Αθήνας.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών επανα-
φέρει τη διενέργεια τακτικών ερευνών, που θα διενεργούνται 
ανά τετράμηνο με στόχο την διεξαγωγή διαχρονικών συμπε-
ρασμάτων για την πορεία της εθνικής οικονομίας και των οι-
κονομικών των νοικοκυριών, καθώς και για τις απόψεις των 
πολιτών για μείζονα ζητήματα που απασχολούν το κοινωνικό 
σύνολο.
Η έρευνα που δημοσιοποιήθηκε διενεργείται κατ’ εντολή του 
ΕΒΕΑ από την εταιρία PULSE και τα πρώτα αποτελέσματα, που 
δίδονται σήμερα αφορούν το διάστημα 25-27 Νοεμβρίου 
2018, σε δείγμα 802 ατόμων στο Νομό Αττικής.
Αρνητικό προκύπτει το ισοζύγιο μεταξύ θετικών και αρνητι-
κών απόψεων, στους οικονομικούς δείκτες του Νοεμβρίου 
2018 στην έρευνα Αττικής για το Ε.Β.Ε.Α. Μεγαλύτερη αισιο-
δοξία (34%) αποτυπώνεται, μεταξύ των συμμετεχόντων, για 
την προσωπική τους οικονομική κατάσταση, από ότι για την 
ελληνική οικονομία (29%). Και πιο θετικά αξιολογούν την ελ-
ληνική κυβέρνηση στην κοινωνική πολιτική και στην στήριξη 
ευάλωτων οικονομικά τάξεων (30%) από ότι στην προσέλκυ-
ση επενδύσεων (23%).
Όσον αφορά τα ερωτήματα επικαιρότητας, μόνο στο ερώτη-
μα «...μετά το τέλος των προγραμμάτων διάσωσης (δηλαδή 
των μνημονίων), έχετε αρχίσει να βλέπετε στοιχεία βελτίω-
σης των προσωπικών σας οικονομικών;» υπερισχύουν οι 
αρνητικές απαντήσεις (69% «Σίγουρα...» και «Μάλλον όχι», 

έναντι 20% «Σίγουρα...» και «Μάλλον ναι»). Στα υπόλοιπα 
ερωτήματα οι καταφατικές απαντήσεις συγκεντρώνουν με-
γαλύτερα ποσοστά, με υψηλότερη υποστήριξη (77%) στην 
«...επαναφορά του κατώτατου μισθού στα επίπεδα πριν την 
κρίση». Στην ανάγκη «.. προσλήψεων νέου και κατάλληλου 
προσωπικού στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας, και της 
Ασφάλειας» συμφωνεί το 74% και στην ύπαρξη «...περιθωρί-
ου μείωσης στα δημοτικά τέλη και τους φόρους της περιοχής 
σας», το 67%.
Η πλειοψηφία απαντά καταφατικά και στο «... εάν θα μπορέ-
σετε φέτος να εξοφλήσετε όλες τις φορολογικές - ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις» (52%). Στο πολιτικo-οικονομικό ερώτημα, για 
το «...εάν είναι αναγκαίες οι πρόωρες εθνικές εκλογές για να 
υπάρξει βελτίωση της οικονομίας της χώρας» τα ποσοστά 
των καταφατικών και των αρνητικών απαντήσεων δεν «απέ-
χουν» πολύ μεταξύ τους, με υπεροχή πάντως των πρώτων 
(47% «Σίγουρα...» και «Μάλλον ναι», έναντι 41% «Σίγου-
ρα...» και «Μάλλον όχι»). 
Δήλωση
Δίνοντας στη δημοσιότητα την έρευνα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ 
Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε:
«Οι αποτυπώσεις της έρευνας αποδεικνύουν ότι όλα τα προη-
γούμενα χρόνια της ύφεσης και των Μνημονίων έχουν αφή-
σει βαθιά τα σημάδια τους στην κοινωνία και την οικονομία.
Ωστόσο, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, προκύπτει μία 
οριακή, σε σχέση με αντίστοιχες έρευνες, βελτίωση του κλί-
ματος αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, 
που εκφράζουν σχεδόν οι τρεις στους δέκα, ενώ μεγαλύτερη 
αισιοδοξία υπάρχει (34%) στους συμμετέχοντες στην έρευνα 
για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση.
Γεγονός είναι, πάντως, ότι οι αρνητικές απαντήσεις εξακολου-
θούν ακόμη να υπερτερούν σημαντικά των θετικών, με μόνη 

εξαίρεση την ικανότητα οριακά της πλειοψηφίας των ερωτη-
θέντων (52%) να αποπληρώσουν φέτος τις φορολογικές και 
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Καταφανής είναι η απαίτηση των πολιτών για την ανάγκη 
αύξησης των μισθών, αλλά και της ενίσχυσης του κοινωνικού 
κράτους στους ζωτικούς τομείς παιδείας, υγείας και ασφάλει-
ας, αλλά και την ανάγκη για ενίσχυση  των επενδύσεων στη 
χώρα, γεγονός που δίνει το στίγμα της κοινωνίας προς τον 
πολιτικό κόσμο, για τη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής που θα 
δίνει προοπτικές στην οικονομία, με έμφαση στην κοινωνική 
συνοχή.
Σε κάθε περίπτωση, οι προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας. 
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου οφείλουν να επεξεργα-
στούν δημιουργικές προτάσεις και πολιτικές, για να ξεπερά-
σουμε οριστικά την κρίση. Για να πετύχει υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης, η Ελλάδα χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα σε 
βαθιές αλλαγές. Χρειάζεται μείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, βελτίωση της 
Δημόσιας Διοίκησης, της Παιδείας και της διαδικασίας απο-
νομής της δικαιοσύνης. Χρειάζεται ενίσχυση της Έρευνας 
και Καινοτομίας, διαρθρωτικές αλλαγές για την προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων και την αύξηση της εξωστρέφειας των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων, αλλά και ουσιαστικά μέτρα για τη στή-
ριξη των πολιτών που βρέθηκαν να ζουν κάτω από το  όριο 
της φτώχειας. Είναι ώρα, λοιπόν, να αφήσουμε στην άκρη την 
οξύτητα και το διχασμό και να ξεκινήσουμε τη δουλειά.
Το κλίμα πολιτικής όξυνσης που έχει δημιουργηθεί, κάθε άλλο 
παρά διευκολύνει την προσπάθεια της χώρας να κάνει το επό-
μενο βήμα. Μια προσπάθεια που παραμένει δύσκολη και γι’ 
αυτό απαιτεί σχέδιο, συναίνεση και γενναίες αποφάσεις.
Ο επιμελητηριακός κόσμος ήταν και θα παραμείνει αρωγός 
στην προσπάθεια της πολιτείας για ανάπτυξη και ευημερία».

Την επόμενη ημέρα στην προστασία της πρώτης κατοικίας 
προετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να προστατεύ-
ονται πλήρως οι πολίτες και μετά την εκπνοή του ισχύοντος κα-
θεστώτος, είπε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εσωτερικών 
Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας Στο Κόκκινο.
Όπως ανέφερε ο κ. Χαρίτσης: «Το νομοσχέδιο ήταν πολύ ση-
μαντικός σταθμός, πέρασαν πολύ κρίσιμα μέτρα τόσο στην 
κοινωνική όσο και την αναπτυξιακή διάσταση των πραγμά-
των, η ασφαλιστική επιδότηση για τους νέους, η κατάργηση 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, η θεσμοθέτηση 
με σταθερές θέσεις εργασίας του πολύ σημαντικού κοινωνικού 
προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι», πάνω από όλα η κατάργη-
ση της μείωσης των συντάξεων μέσω της προσωπικής διαφο-
ράς. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να επιμείνου-
με», και συμπλήρωσε πως τα θετικά μέτρα «θα κορυφωθούν 
την επόμενη εβδομάδα με την ψήφιση του πρώτου τακτικού 

προϋπολογισμού του Ελληνικού Κράτους μετά από 10 χρόνια 
που όχι απλώς δεν περιέχει νέα μέτρα λιτότητας αλλά είναι και 
επεκτατικός».
Ο προϋπολογισμός «περιλαμβάνει το ζήτημα των «κόκκινων 
δανείων» και της ρύθμισης των χρεών, πάνω από όλα το ζήτη-
μα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το ισχύον καθεστώς 
εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Πρακτικά αυτό σημαίνει 
ότι όποιος «μπει» στον «νόμο Κατσέλη-Σταθάκη» ως 31/12 
προστατεύεται πλήρως, αλλά πρέπει να υπάρξει και η επόμενη 
ημέρα. Από τα αρμόδια υπουργεία γίνεται η αναγκαία προερ-
γασία ώστε να υπάρξει ένα νέο σχήμα προστασίας της πρώτης 
κατοικίας, πιο ενιαίου χαρακτήρα. Τέτοιες πρωτοβουλίες θα 
αναλάβουμε τους επόμενους μήνες».
Σχολιάζοντας εξάλλου τη χτεσινή συζήτηση στη Βουλή και την 
αντιπαράθεση Τσίπρα - Μητσοτάκη σε σχέση με τη μη περικοπή 
των συντάξεων και τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Χαρίτσης 

είπε: 
«Ο κ. Μητσοτάκης με την σχεδόν σοκαριστική χτεσινή του ρη-
τορεία, που αποτελείτο αποκλειστικά από fake news, ακροδεξιό 
λαϊκισμό και μία προσπάθεια πατριδοκαπηλίας, πήρε οριστικά 
διαζύγιο από την μεταπολιτευτική δημοκρατική παράδοση 
συνολικά του πολιτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενου 
και του συντηρητικού χώρου. Επέστρεψε σε μία ρητορεία που 
παραπέμπει σε εμφυλιοπολεμικό λόγο, αυτής που πάλαι ποτέ 
ονομάζαμε «εθνικόφρονα παράταξη». Αυτό είναι το πρώτο 
συμπέρασμα, που πολιτικά δημιουργεί νέα δεδομένα συνολικά 
στην πολιτική αντιπαράθεση ... η στροφή του κ. Μητσοτάκη 
προς την ακροδεξιά ρητορεία παίρνει πλέον σάρκα και οστά με 
πιο ξεκάθαρο τρόπο από ποτέ». Και συνέχισε: «Πήρε πολύ πει-
στικές απαντήσεις από τον πρωθυπουργό», «ήταν καταφανής η 
διαφορά στο επίπεδο, στα επιχειρήματα...».

ΕΒΕΑ: ΚΑΤΑΦΑΝΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ 
ΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
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Ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε 
ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ, με την υποστήριξη του υπουργείου 
Εξωτερικών, του Οργανισμού Enterprise Greece και της πρεσβείας 
του Βιετνάμ στην Ελλάδα, στο Ανόι και στη Χο Τσι Μιν του Βιετνάμ, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την επιχειρηματική αποστολή συνόδευσε ο 
υφυπουργός Εξωτερικών, Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ.
To Βιετνάμ αποτελεί σημαντικό και ανερχόμενο οικονομικό παρά-
γοντα της περιοχής του ASEAN και της Ασίας γενικότερα. Η αναπτυ-
ξιακή δυναμική του Βιετνάμ τα τελευταία 30 χρόνια είναι αξιοση-
μείωτη, ενώ οι οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις έδωσαν 
ώθηση στην ταχεία οικονομική ανάπτυξη και μετέτρεψαν το Βιετ-
νάμ σε μια δραστήρια και δυναμική οικονομία. Η χώρα σημείωσε 
ρυθμό ανάπτυξης 6,3% το 2017 και αναμένεται να διατηρήσει 
παρόμοιο ρυθμό το 2018 και το 2019. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια για τη δυναμική διείσδυση των ελληνικών 
επιχειρήσεων αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασίες σε 
τομείς όπως, ο αγροτικός, ο κατασκευαστικός, ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός αλλά και ο φαρμακευτικός. 
Στην επιχειρηματική αποστολή, συμμετείχαν 17 ελληνικές επιχειρή-
σεις από τους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας, των τροφί-
μων, των δομικών υλικών, των καλλυντικών και των υπηρεσιών. 
Στο πλαίσιο της αποστολής, διοργανώθηκαν Επιχειρηματικά Φόρα 
σε Ανόι και Χο Τσι Μιν, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστη-

κε το επιχειρηματικό περιβάλλον του Βιετνάμ και οι επιχειρηματικές 
ευκαιρίες. Μετά τη συζήτηση, οι ελληνικές εταιρείες προχώρησαν 
σε προγραμματισμένες B2B συναντήσεις και στις δύο πόλεις.
Κατά τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Φόρουμ στο Ανόι, ο ΣΕΒ 
υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο του Βιετνάμ (VCCI). Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέ-
γραψαν ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος και ο 
Αντιπρόεδρος του VCCI, Doan Duy Khuong.
Προλογίζοντας το επιχειρηματικό Φόρουμ, ο Εκτελεστικός Αντι-
πρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος τόνισε ότι «την τελευ-
ταία δεκαετία, το Βιετνάμ έχει σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη και έχει 
προχωρήσει σε βαθιές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Οι εμπορικές 
σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Βιετνάμ είναι σε σταθερή 
αναπτυξιακή τροχιά και το θετικό επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα 
δημιουργεί σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις. Οι συναλλαγές θα διευκολυνθούν περαιτέρω με τη 
θέση σε ισχύ της συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ, η οποία θα καταργεί σχε-
δόν πλήρως, τους δασμούς στις εμπορικές συναλλαγές».
Στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις ακόλουθες, ελλη-
νικές επιχειρήσεις:
• ENNEA (Τρόφιμα)
• EUROTERA CAPITAL (Τομέας Ακινήτων)

• GRANTEX S.A. (Βιομηχανία Φρένων)
• JOTIS S.A. (Τρόφιμα)
• KONSTANTOPOULOS S.A. «OLYMP» (Τρόφιμα)
• KRONOS S.A. (Τρόφιμα)
• KATSAROS NIKOLAOS & CO (Ποτά)
• MYTILINEOS S.A. (Βιομηχανική Εταιρεία)
• OLYMPIA ELECTRONICS S.A. (Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτρονι-
κών Συστημάτων Ασφαλείας)
• OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU d.o.o (Δίκτυο Καταστημάτων 
- Τρόφιμα)
• PHARMEX S.A. (Καλλυντικά - Προϊόντα Διατροφής)
• PROTOFANOUSI FRUITS (Τρόφιμα)
• SARANTIS GROUP (Καλλυντικά)
• TEPRO METALL AG/VIOHALCO GROUP (Μεταλλουργία)
• ULTRASHIP M.I.K.E. (Υπηρεσίες Μελετών & Επιβλέψεων Ναυπη-
γού Μηχανικού)
• VAMVAKI LTD (Εμπορία Βάμβακος)
• VIORYL S.A. (Χημική Βιομηχανία)
Ο ΣΕΒ, μέσα από τις δράσεις εξωστρέφειας που διοργανώνει σε τα-
κτικά χρονικά διαστήματα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προ-
ώθηση της εξωστρέφειας και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις 
ελληνικές επιχειρήσεις στην επιδίωξή τους να διεθνοποιηθούν και 
να διεισδύσουν σε νέες αγορές.

Την ένταξη 13 μεγάλων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους, 
ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας 
Μπακογιάννης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για παρεμβάσεις 
προϋπολογισμού 17,6 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιηθούν 
στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και τη Βοιωτία, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται στο Πρόγραμμα, έπειτα 
από τις προτάσεις που κατέθεσε η Περιφέρεια σε συνεργασία 
με τους δήμους και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με σκοπό 
να καλύψουν βασικές ανάγκες, αλλά και να αναβαθμίσουν την 
ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης, πρόκειται 
για ένα πλέγμα που περιλαμβάνει πολλά σημαντικά έργα, όπως 

την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου Άρδευσης της Πεδιάδας 
του Μόρνου, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, τα αναπτυξιακά 
έργα, όπως η Αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, 
προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ αλλά και η Συντήρηση του 
Λιμένα Ιτέας, προϋπολογισμού 471.000 ευρώ. Έργα οδικής 
ασφάλειας, όπως η Βελτίωση της πρόσβασης στο Κάστρο 
Υπάτης, προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ και η Κατασκευή της 
περιφερειακής οδού στο Τρίκορφο Φωκίδας προϋπολογισμού 
1,486 εκατ. ευρώ. Έργα πολιτισμού, όπως οι εργασίες στον 
Περιβάλλοντα Χώρο του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού, 
προϋπολογισμού 1,625 εκατ. ευρώ. Έργα αναπλάσεων, όπως 
ο Περιβάλλων χώρος του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων 
Δομοκού, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ. Έργα περιβαλλο-
ντικής προστασίας, όπως η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός 

του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού, προϋπολογισμού 992 χιλ. ευρώ και η 
αντικατάσταση του αγωγού ακαθάρτων στα Καμένα Βούρλα, 
προϋπολογισμού 320 χιλ. ευρώ.
«Αυτά τα έργα είναι το αποτέλεσμα σοβαρής καταγραφής των 
αναγκών και των προβλημάτων σε ολόκληρη τη Στερεά και 
σχεδιασμού υπεύθυνης πρότασης για την επίλυσή τους. Ας 
κρατήσουμε όμως το πιο σημαντικό. Ότι είναι έργα που προ-
τάθηκαν προς υλοποίηση, έπειτα από συνεργασία και συνεν-
νόηση της Περιφέρειας με τους δήμους, τους φορείς και όλες 
τις υπηρεσίες. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνονται παρεμ-
βάσεις ζωτικής σημασίας στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει έργα που αλλάζουν στην ουσία 
την ποιότητα της ζωής», τόνισε ο κ. Μπακογιάννης.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕΒ-ΕΒΕΑ-ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ», ΣΕ 13 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» -σύμφωνα με το ΑΠΕ- η ΚΥΑ για τη 
χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 6.000 ευρώ, 
στα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό, λόγω των πυρκαγιών 
που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, στις 23 και 24 
Ιουλίου 2018 και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 
48 ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.
Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή 
επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για τη στήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Το ποσό ορίζεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο 
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενι-
κής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση 
ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα 

χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους 
δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά 
ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την 
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού 
χαρακτήρα.

ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
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Παρουσιάστηκε η νέα οδηγία ΕΕ/2341/2016 για τα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) από την Prudential 
Actuarial Solutions σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η νέα οδηγία αναμένεται να πάρει 
τη μορφή νόμου, μέσα στους πρώτους μήνες του 2019 και 
να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, αντικαθιστώ-
ντας τον τρέχοντα ν. 3029/2002 για τα ΤΕΑ προαιρετικής 
ασφάλισης.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναλύθηκαν τα βασικά 
σημεία που περιλαμβάνει η νέα οδηγία, τα οποία είναι είναι 
η θεσμοθέτηση και η υποχρεωτικότητα στην υλοποίηση 
για κάθε ΤΕΑ των λειτουργιών αναλογισμού, διαχείρισης 
κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, 
κανόνων για τις επενδύσεις, αλλά και κανόνων για την 
υποχρεωτική παροχή πληροφόρησης προς τα μέλη ενός 
Ταμείου- «είτε τα δυνητικά που επιθυμούν να λάβουν γνώ-
ση για το τι είναι το ΤΕΑ που τους προτείνεται να συμμε-
τάσχουν είτε τα ενεργά μέλη, που έχουν σαφώς αυξημένες 
ανάγκες πληροφόρησης».
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, η νέα οδηγία απαιτεί την 
εξής ελάχιστη πληροφόρηση προς τα μέλη:
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων 
στο συνταξιοδοτικό καθεστώς.
- Πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προφίλ.
- Τη φύση των οικονομικών κινδύνων που φέρουν τα μέλη 
και οι δικαιούχοι.
- Τους όρους που αφορούν την πλήρη ή μερική εγγύηση, 
δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή ενός συγκε-
κριμένου ύψους παροχών ή, όταν δεν παρέχεται εγγύηση, 
δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, η δήλωση προς 

το σκοπό αυτό.
- Τους μηχανισμούς προστασίας των σωρευμένων δικαι-
ωμάτων ή τους μηχανισμούς μείωσης των παροχών, εάν 
υπάρχουν.
- Όταν τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή μπορούν να 
λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, πληροφορίες σχετικά 
με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετί-
ζονται με το συνταξιοδοτικό καθεστώς για τουλάχιστον πέ-
ντε έτη ή για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος, όταν 
η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη από πέντε έτη.
- Τη διάρθρωση του κόστους που επιβαρύνει τα μέλη και 
τους δικαιούχους, για καθεστώτα που δεν προβλέπουν συ-
γκεκριμένο ύψος παροχών.
- Τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη και οι 
δικαιούχοι για τη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών 
τους.
- Πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το 
σωρευμένο κεφάλαιο, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτε-
ρης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
- Πληροφορίες για τις εισφορές που κατέβαλαν η χρημα-
τοδοτούσα επιχείρηση και το μέλος στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 μήνες, 
λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξι-
οδοτικού καθεστώτος.
- Σε περίπτωση που ένα μέλος έχει δικαίωμα να μεταφέρει 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, περαιτέρω πληροφορίες για 
τις ρυθμίσεις που αφορούν τη μεταφορά αυτή.
- Κατανομή των εξόδων που έχουν αφαιρεθεί από το ΙΕΣΠ 
τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
- Πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του συντα-

ξιοδοτικού καθεστώτος συνολικά.
- Τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής που αναφέρε-
ται στο άρθρο 30.
«Περαιτέρω, είναι έντονη η επιθυμία, εντός της οδηγίας, να 
οδηγηθούμε σε διασυνοριακές δραστηριότητες, οι οποίες 
να μπορούν να γίνουν με εύκολο τρόπο, αλλά παράλλη-
λα διάφανα και με ασφάλεια για τα μέλη. Τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στη διασυνοριακή δραστηριότητα είναι οι δια-
φορές στην εθνική κοινωνική και εργατική νομοθεσία. 
Πανευρωπαϊκά, οι πολίτες βασίζονται ολοένα και περισ-
σότερο σε επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές, ώστε 
να συμπληρώσουν άλλες συνταξιοδοτικές παροχές. Τα ΤΕΑ 
πανευρωπαϊκά έχουν 75 εκατομμύρια μέλη και δικαιού-
χους, με 2,5 τρισ. ευρώ ενεργητικό» επισημάνθηκε στη 
συνέντευξη.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Γενικός Διευθυντής της 
εταιρείας Κωνσταντίνος Νικολάου, ανέφερε: «Η διαφάνεια 
και η εποπτεία είναι η νο1 προτεραιότητα, όταν μιλούμε για 
παρόχους που αναλαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές, 
όπως είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Η νέα 
οδηγία με την υποχρέωση για συγκεκριμένη ουσιαστική 
πληροφόρηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γενικά, 
ένα ανθεκτικό συνταξιοδοτικό σύστημα περιλαμβάνει δι-
αφοροποιημένο φάσμα προϊόντων, ποικιλομορφία ιδρυ-
μάτων, καθώς και αποτελεσματικές αποδοτικές εποπτικές 
πρακτικές. Τα ΤΕΑ είναι απαραίτητο συστατικό αυτού του 
συστήματος. Η διασφάλιση αποτελεσματικού συστήματος 
διακυβέρνησης είναι ουσιώδους σημασίας για την κατάλ-
ληλη διαχείριση των κινδύνων και την προστασία μελών 
και δικαιούχων».

Άνω του 50% της συνολικής υπό κατασκευή επιφάνειας 
της Β’ Φάσης Ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου SMART 
PARK έχει ήδη μισθωθεί σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής 
πώλησης προϊόντων ένδυσης, υπόδησης, οικιακού 
εξοπλισμού, αθλητικών ειδών και επίπλων, με βάση 
τα δεσμευτικά προσύμφωνα εμπορικής μίσθωσης που 
έχουν μέχρι σήμερα υπογραφεί, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
η «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», θυγατρική 
της εταιρείας REDS A.E., μέλους του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 
έχει προχωρήσει σε υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών 
με την «DECATHLON», την «MARKS AND SPENCER», την 
«ΔΙΑΦΑΝΟ» και την «BO CONCEPT» για την ανάπτυξη 
ομώνυμων καταστημάτων λιανικής, καθώς και με την 

«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για την ανάπτυξη εμπορικού κα-
ταστήματος «GAP». 
 Μέσω των σχετικών δεσμευτικών προσυμφώνων επι-
τυγχάνεται η μίσθωση συνολικής επιφάνειας περίπου 
7.250 μ2 που αντιστοιχεί σε ποσοστό πληρότητας της μι-
σθωτικής επιφάνειας του νέου κτιρίου περίπου 55%, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί πως η πληρότητα στον όροφο του 
κτιρίου ανέρχεται στο 87%. H κατασκευή της Β’ Φάσης του 
Εμπορικού Πάρκου, προϋπολογισμού περίπου 26 εκατ. 
ευρώ, έχει ήδη ξεκινήσει με ανάδοχο την ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, 
θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κι αναμένεται 
η νέα επέκταση να λειτουργήσει τον Νοέμβριο του 2019. 
Σημειώνεται πως με βάση το ενδιαφέρον που έχει μέχρι 
στιγμής εκφραστεί, σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν 

πρόσθετες εμπορικές συμφωνίες για τη μίσθωση καταστη-
μάτων στους τομείς της τεχνολογίας, ένδυσης- υπόδησης, 
εστίασης κλπ. 
 Ως προς τη Β’ Φάση Ανάπτυξης του SMART PARK, ο 
Γιάννης Μωραΐτης, διευθύνων σύμβουλος της REDS Α.Ε. 
δήλωσε: «Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση που 
αντανακλά την ιδιαίτερη αξία του SMART PARK, που το 
κατέστησε αγαπημένο προορισμό εμπορίου και αναψυχής 
ακόμα και εν μέσω οικονομικής κρίσης. Δημιουργούμε 
έναν ισχυρότατο εμπορικό πόλο με συνολική μισθώσιμη 
επιφάνεια που υπερβαίνει τις 50.000 μ2, αυξάνοντας τις 
επιλογές με δημοφιλείς αλυσίδες καταστημάτων και χώ-
ρων αναψυχής για κάθε ηλικία και ανάγκη». 

ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Έρευ-
νας & Τεχνολογίας αναφέρονται τα εξής:
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), από κοι-
νού με τη διαΝΕΟσις, διοργάνωσε την Παρασκευή, 7 Δε-
κεμβρίου 2018, επιστημονική συνάντηση εργασίας στην 
οποία παρουσιάστηκαν ευρήματα και συμπεράσματα που 
προκύπτουν για την Ελλάδα από την Παγκόσμια Έρευνα 
Αξιών (World Values Survey) (https://www.dianeosis.
org/research/world-values-survey/). H World Values 
Survey (WVS) είναι μια μακράς κλίμακας, παγκόσμια έρευ-
να αξιών που διεξάγεται από το 1981 σε δεκάδες χώρες και 
καλύπτει το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού, με σκοπό 
να παρακολουθεί την εξέλιξη και τον μετασχηματισμό των 
βασικών αξιών των πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες. Με 
πρωτοβουλία του ΕΚΚΕ, η χώρα μας συμμετέχει για πρώτη 
φορά στην WVS. Η έρευνα στηρίχθηκε σε αντιπροσωπευ-

τικό δείγμα 1200 ατόμων και έγινε με τη χρήση προσωπι-
κού ερωτηματολογίου που περιείχε 307 ερωτήσεις.
Κάθε ερωτώμενος που συμμετείχε στην έρευνα έχει το δικό 
του στίγμα στον αξιακό χάρτη της χώρας. Αυτό απεικονί-
ζεται στο παρακάτω γράφημα όπου κάθε κουκκίδα αντι-
προσωπεύει ένα άτομο από το αντιπροσωπευτικό δείγμα. 
Οι περισσότεροι αθροίζονται στο κέντρο. Είναι σαν να 
«ζουμάρουμε» και να κοιτάζουμε το σημείο της Ελλάδας 
στο μικροσκόπιο. 
Μελετώντας σε βάθος τις απαντήσεις τους, σύμφωνα με 
τους ερευνητές του ΕΚΚΕ Χαράλαμπο Τσέκερη και Γιώργο 
Παπαδούδη, διαπιστώνονται επιμέρους ομαδοποιήσεις σε 
διαφορετικά θέματα της δημόσιας συζήτησης. Για παρά-
δειγμα, όσοι υιοθετούν «αξίες επιβίωσης» (τάξη, ασφά-
λεια, βιολογική και οικονομική επιβίωση, κοκ), απαντούν 
περισσότερο θετικά στην ερώτηση σχετικά με την «ύπαρξη 

ισχυρού ηγέτη που δεν δέχεται τον έλεγχο από τη βουλή 
και τις εκλογές». 
Από την εισήγηση του Γιώργο Μπιθυμήτρη, ερευνητή του 
ΕΚΚΕ, τεκμηριώνεται ότι τα άτομα διαμορφώνουν προδια-
θέσεις, όχι μόνο με βάση αυτό που είναι κοινωνικά, αλλά 
ανάλογα και με το τί (και πώς) νιώθουν ότι είναι κοινωνικά. 
Οι αυτο-τοποθετούμενοι στην εργατική και την κατώτερη 
τάξη, φαίνεται ότι αισθάνονται με τρόπους που προσι-
διάζουν σε αυτήν. Η μνησικακία, ένα κατεξοχήν ταξικό 
συναίσθημα και δευτερευόντως τα δυσάρεστα πρωτογενή 
συναισθήματα (λύπη, φόβος, θυμός), εκδηλώνονται εντο-
νότερα από όσους/όσες αυτοτοποθετούνται στην κατώτε-
ρη, αλλά και στην εργατική τάξη, με το contrast να είναι 
εντονότερο όταν συγκρίνονται τα συναισθήματά τους με 
αυτά της ανώτερης μεσαίας τάξης.

Η ικανότητα των επιχειρήσεων να δημιουργούν μακροπρόθε-
σμη αξία, βασισμένη στη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών 
αναφορών, την ενσωμάτωση των έξυπνων τεχνολογιών και 
τις καινοτόμες προσεγγίσεις ως προς το ανθρώπινο δυναμι-
κό, αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα για το μέλλον 
των εταιρικών αναφορών, σύμφωνα με τα ευρήματα της 
τελευταίας ετήσιας έκθεσης του τμήματος Χρηματοοικονο-
μικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (FAAS) της 
Εrnst & Υoung, με τίτλο «How can the digital transformation 
of reporting build the bridge between trust and long-term 
value?», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην ετήσια παγκόσμια έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 
1.000 CFOs ή Financial Controllers μεγάλων επιχειρήσεων με 
έσοδα άνω των 500 εκατ. δολαρίων, από 25 χώρες. Διαπι-
στώθηκε ότι οι αναφορές που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια 
και βασίζονται στη δημιουργία αξίας, οι οποίες περιλαμβάνουν 
μη-χρηματοοικονομικά δεδομένα και θα ενισχύσουν την εμπι-
στοσύνη του κοινού προς τις επιχειρήσεις, αποτελούν βασική 
πρόκληση σε ένα περιβάλλον παρατυπιών σε θέματα εταιρικής 
δεοντολογίας και άλλων αμφισβητήσεων. 
Διεθνώς, μόνο το 58% των χρηματοοικονομικών στελεχών, 
που συμμετείχαν στην έρευνα, εκτιμά ότι η εμπιστοσύνη του 
κοινού στις επιχειρήσεις είναι υψηλή, ενώ η διαφάνεια στις 
εταιρικές αναφορές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενί-
σχυση της εμπιστοσύνης. Σε τοπικό επίπεδο, οι ερωτηθέντες 
στην Ιαπωνία εμφανίζονται ελαφρώς πιο αισιόδοξοι (68%) 
από τους ομόλογούς τους στην Αμερικανική Ήπειρο (63%), 
την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (59%) και την Ευρώπη, τη Μέση 
Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική (ΕΜΕΙΑ) (55%).
Οι αναφορές για μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία αποκτούν 

πρωταρχική σημασία, με το 72% των χρηματοοικονομικών 
στελεχών να δηλώνει ότι η μη-χρηματοοικονομική πληροφό-
ρηση χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στις αποφάσεις 
των επενδυτών. Συνεπώς, οι οικονομικές διευθύνσεις θα πρέ-
πει να διαχειρίζονται τη μη-χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
με την ίδια αυστηρότητα και διασφάλιση όπως τη χρηματοοι-
κονομική πληροφόρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, το 
19% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η μη-χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση δεν επαληθεύεται ξεχωριστά σήμερα.
Η έρευνα διαπιστώνει ότι ο τεράστιος όγκος δεδομένων που 
συλλέγεται από τις οικονομικές διευθύνσεις δεν αξιοποιείται 
επαρκώς. Οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο διαθέτουν σή-
μερα μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από ποτέ άλλοτε, εξαιτίας 
της αύξησης των δυνατοτήτων επεξεργασίας των υπολογι-
στών, της αυξανόμενης συνδεσιμότητας, του cloud και των 
τεράστιων δυνατοτήτων αποθήκευσης δεδομένων. Ωστόσο, 
η μεγάλη ποικιλία και ο όγκος δεδομένων αποδεικνύονται συ-
χνά δυσβάστακτοι για πολλές από τις ομάδες που συντάσσουν 
εταιρικές αναφορές, με το 49% των ερωτηθέντων να δηλώνει 
ότι δαπανά περισσότερο χρόνο για τη συλλογή και την επεξερ-
γασία των δεδομένων, παρά για την ανάλυσή τους. 
Η έρευνα εντοπίζει δύο προτεραιότητες ως προϋποθέσεις για 
την πλήρη αξιοποίηση των έξυπνων τεχνολογιών ως προς τις 
εταιρικές αναφορές: την αξιοποίηση της ραγδαίας τεχνολογι-
κής προόδου, της Τεχνητής Νοημοσύνης και του blockchain, 
καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα data analytics. 
Σύμφωνα με το 44% των ερωτηθέντων, η Τεχνητή Νοημοσύ-
νη θα είναι η σημαντικότερη τεχνολογία σε πέντε χρόνια, ακο-
λουθούμενη από τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών 
(RPA) (32%) και τα εργαλεία που βασίζονται στο blockchain 

(24%). Ωστόσο, ο κίνδυνος σχετικά με τα δεδομένα παραμένει 
η κορυφαία πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ομάδες εταιρι-
κών αναφορών, με το 54% να τον αναδεικνύει ως την πρώτη 
πηγή ανησυχίας.
Καθώς η λειτουργία των εταιρικών αναφορών υιοθετεί τις 
έξυπνες τεχνολογίες και τους νέους τρόπους ανταλλαγής πλη-
ροφοριών, θα απαιτηθεί και ένα διαφορετικό προφίλ ανθρώ-
πινου δυναμικού και δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την έκθεση, το 
79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι υπάρχει επείγουσα ανά-
γκη για τις οικονομικές διευθύνσεις να προσλάβουν άτομα με 
νέες δεξιότητες. Επιπλέον, σημαντική πλειοψηφία (76%) των 
ερωτηθέντων δηλώνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη πρό-
σληψης στελεχών με μη-παραδοσιακό υπόβαθρο. 
Και ενώ οι οικονομικές διευθύνσεις αντιλαμβάνονται την ανα-
γκαιότητα του μετασχηματισμού του ανθρώπινου δυναμικού, 
αναγνωρίζουν, επίσης, τα εμπόδια. Ειδικά σε ό,τι αφορά στις 
τεχνολογικές καινοτομίες, σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) των 
χρηματοοικονομικών στελεχών υποστηρίζουν ότι η αντίστα-
ση στην αλλαγή και οι διαφορές στην κουλτούρα εντός των 
ομάδων αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ψη-
φιακή καινοτομία. Η έρευνα προσδιορίζει δύο προτεραιότητες 
για τις ομάδες σύνταξης εταιρικών αναφορών σε σχέση με τις 
προκλήσεις του ανθρώπινου δυναμικού: πραγματοποίηση 
προσλήψεων με δημιουργικό τρόπο και καινοτόμος προσέγ-
γιση ως προς τις διαδικασίες προσέλκυσης προσωπικού. Οι 
δεξιότητες με υψηλή ζήτηση, όπως η εμπειρία στην Τεχνητή 
Νοημοσύνη, το blockchain και το machine learning, θα είναι 
καίριας σημασίας για την προώθηση της καινοτομίας, με το 
72% των ερωτηθέντων να θεωρεί τις δεξιότητες που σχετίζο-
νται με την Τεχνητή Νοημοσύνη ως τις πλέον κρίσιμες. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΩΝ 

ERNST & YOUNG:   ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
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Ενηµερωτική Εκδήλωση
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Οµιλητές 
Υπουργός ΠΕΝ, Γιώργος Σταθάκης

Πρόεδρος ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός
Ενηµέρωση και παρουσίαση του συστήµατος e-Άδειες 

από στελέχη του ΥΠΕΝ και του ΤΕΕ
Σταυρούλα Αγρίου, Ειδική Σύµβουλος ΥΠΕΝ

Νίκος Παναγιωτόπουλος, ΤΕΕ
Αλεξάνδρα Ματάλα, ΤΕΕ

Κλαίρη Δήµα, ΤΕΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΕ - Νίκης 4, 1ος όροφος, ΑΘΗΝΑ



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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Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ολοκλήρωση τρι-
ών σημαντικών αποκρατικοποιήσεων. Πρόκειται για τις 
αποκρατικοποιήσεις των ΔΑΑ, ΔΕΣΦΑ και Ελληνικού, οι 
οποίες, εφόσον ολοκληρωθούν, θα φέρουν στα ταμεία 
του ΤΑΙΠΕΔ και του ελληνικού Δημοσίου πάνω από 1,5 
δισ. ευρώ. 
Καθώς όμως το 2018 πλησιάζει στη λήξη του και οι 
επικρίσεις των θεσμών πληθαίνουν, η κυβέρνηση κα-
ταβάλλει ύστατη προσπάθεια οι συγκεκριμένες απο-
κρατικοποιήσεις είτε να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος 
του έτους είτε να προχωρήσουν σε ένα ικανοποιητικό 
βαθμό. Ειδικότερα, στόχος είναι να έχουμε οικονομικό 
κλείσιμο της συμφωνίας της σχετικής με τον ΔΑΑ μέχρι 
τις 28 Δεκεμβρίου έτσι ώστε εκταμιευθεί τίμημα του 
1,115 δισ. ευρώ που τη συνοδεύει. Επίσης, επιδίωξη εί-
ναι να κλείσει η συμφωνία του ΔΕΣΦΑ, που πολυκαίρισε 
λόγω καθυστερήσεων στη ΡΑΕ, και η οποία θα αποφέρει 
επιπλέον 0,25 δισ. ευρώ. 
Αναφορικά με το Ελληνικό, είναι σίγουρο ότι δεν μπο-
ρεί να επιτευχθεί ένα κλείσιμο της συμφωνίας μέσα στο 
2018. Ετσι η προσπάθεια εστιάζεται στην προκήρυξη 
του διαγωνισμού παραχώρησης της άδειας του καζίνο. 
Μια τέτοια συμφωνία θα κλείσει ίσως το μεγαλύτερο 
μέτωπο που παραμένει ανοικτό σήμερα για την έναρξη 
της αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου 
στο Ελληνικό.
 Η κυβέρνηση όμως έχει επιπλέον λόγους να επείγεται να 
κλείσει όλα τα παραπάνω. Εκτός από τις επικρίσεις που 
δέχεται, με τα συγκεκριμένα μέτωπα ανοικτά, δεν μπορεί 
να αναμένει μια θετική (δεύτερη) μεταμνημονιακή αξιο-
λόγηση. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορεί να ανα-
μένει μια συμφωνία για το χρέος και την επιστροφή των 
κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα 
ελληνικά ομόλογα. Σημειώνεται ότι οι κοινοτικές αρχές 
μέσα σε χρόνο-ρεκόρ αποσαφήνισαν ότι η νέα συμφω-
νία για τον ΔΑΑ δεν εμπεριέχει κρατική ενίσχυση. Αυτή 
η διαδικασία-εξπρές, όπως επισημαίνουν καλά ενημε-
ρωμένες πηγές, έγινε με γνώμονα να δοθεί η ευκαιρία 
στους κυβερνώντες να ολοκληρώσουν τη συμφωνία 
μέσα στο έτος. Μένει στην ελληνική κυβέρνηση να δείξει 
εάν μπορεί να το επιτύχει. 
• Στην τελική ευθεία η μεταβίβαση του ΔΕΣΦΑ 
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ολοκλήρωση της 
μεταβίβασης του 66% του ΔΕΣΦΑ στην κοινοπραξία των 
Snam, Εnagas, Fluxys. Στο ΤΑΙΠΕΔ μετράνε κυριολεκτι-
κά τις ημέρες και αναμένουν με αγωνία την απόφαση 

ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                              13/12/2018

της ΡΑΕ για την πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ υπό το νέο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, που αποτελεί και την τελευταία 
εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.
 Οι προθεσμίες κρίνονται οριακές σε σχέση με τη δυνα-
τότητα να εισρεύσουν μέχρι το τέλος του έτους στα κρα-
τικά ταμεία έσοδα ύψους 251 εκατ. ευρώ, που αντιστοι-
χούν στο τίμημα των 535 εκατ. για το 31% που πουλάει 
το Δημόσιο και έχουν καταγραφεί στον προϋπολογισμό 
του 2018. Ποσό 284 εκατ. ευρώ θα εισπράξουν τα ΕΛΠΕ 
για την πώληση του 35% που κατέχουν στον ΔΕΣΦΑ. Αν 
και η πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ αποτελεί μια κυρίως τυπι-
κή διαδικασία αφού οι νέοι επενδυτές είναι και οι τρεις 
πιστοποιημένοι Ευρωπαίοι διαχειριστές, η ΡΑΕ δεν έχει 
προχωρήσει στην έγκρισή της, κάτι που όμως αναμέ-
νεται να γίνει στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας 
της αρμόδιας αρχής. 
Στο ΤΑΙΠΕΔ, πάντως, επικρατεί αγωνία, καθώς οι προθε-
σμίες είναι ήδη οριακές και όπως λέγεται χαρακτηριστι-
κά θα χρειασθεί αγώνας δρόμου με τις τράπεζες για να 
καταφέρουν να μπουν στα δημόσια ταμεία τα προϋπο-
λογιζόμενα έσοδα μέσα στο 2018. 
«Κλειδί» η ΡΑΕ 
Πιθανή νέα καθυστέρηση της ΡΑΕ θέτει εν αμφιβόλω 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του 2018 και 
αυτό φαίνεται να έχει διαμηνυθεί από την πλευρά του 
ΤΑΙΠΕΔ στη ΡΑΕ. Στον βαθμό που οι διαδικασίες τρέξουν 
γρήγορα ο ΔΕΣΦΑ θα είναι η μοναδική ενεργειακή ιδιω-
τικοποίηση που θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμ-
ματος. 
Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 50,1% 
των ΕΛΠΕ έχει εισέλθει ήδη σε τροχιά καθυστέρησης. Η 
κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους υποψη-
φίους επενδυτές για την πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ 
έχει μετατεθεί για το τέλος Ιανουαρίου. Η διαγωνιστική 
διαδικασία πάντως αναμένεται να κινηθεί απρόσκοπτα, 
πλέον, καθώς φαίνεται να κλείδωσε οριστικά η συμμε-
τοχή του Δημοσίου στη δραστηριότητα των υδρογο-
νανθράκων με ποσοστό 51%, θέμα που αρχικά το έφερε 
σε διάσταση τόσο με τον όμιλο Λάτση όσο και με τους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές, αφού η αρχική συμφωνία 
που αποτυπώθηκε και στην πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος προέβλεπε συμμετοχή 25%. 
Οι επενδυτές, τελικά, συμφώνησαν στη συμμετοχή του 
Δημοσίου σε ποσοστό 51% στη θυγατρική εταιρεία που 
θα συσταθεί και στην οποία θα περιέλθει η δραστηριό-
τητα των υδρογονανθράκων, διασφαλίζοντας δικαίωμα 
βέτο στις επενδυτικές αποφάσεις. 
Τα καλά νέα σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ 
είναι ότι προσελκύουν ενδιαφέρον και από νέους επεν-
δυτές, οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με τους υφιστά-
μενους για την από κοινού κατάθεση δεσμευτικών 
προσφορών. Συγκεκριμένα η ολλανδική Vitol φέρεται Συνέχεια στη Σελ. 26

να έχει έρθει σε συμφωνία με την αλγερινή Sonatrach, 
που αποτελεί προμηθευτή των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ 
σε αργό και βασικό προμηθευτή της ΔΕΠΑ σε LNG. Η 
ελβετική Glencore φέρεται να προσέρχεται στη δεύτερη 
φάση του διαγωνισμού από κοινού με την αμερικανική 
Carlyle, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων στον κόσμο. 
Για τον Ιανουάριο έχει μετατεθεί και η κατάθεση του 
νομοσχεδίου διχοτόμησης της ΔΕΠΑ σε δύο κομμάτια 
(εμπορίας και υποδομών), που αποτελεί προαπαιτού-
μενο για την εκκίνηση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. 
Το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει πρώτα στην ιδιωτικοποίηση 
του 50,1% της εμπορίας, που βάσει του σχεδιασμού 
έπρεπε να ξεκινήσει μέσα στον Νοέμβριο. Αμέσως μετά 
θα ανοίξει τη διαδικασία για την πώληση του 14% της 
δραστηριότητας των υποδομών.
 Για τον Ιανουάριο, συγκεκριμένα στις 7 του μηνός, με-
τατίθεται και η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για 
τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, με την κυβέρνηση να 
κρατάει μικρό καλάθι.
• Θέλουν να κλείσει το ντιλ του ΔΑΑ έως τις 28 Δεκεμ-
βρίου 
Σε αγώνα δρόμου θα αποδυθεί η κυβέρνηση προκειμέ-
νου να κλείσει τη συμφωνία επέκτασης της παραχώρη-
σης του ΔΑΑ μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου που (εργασιακά) 
κλείνει η φετινή χρονιά. Αν συμβεί αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ την 
ημέρα εκείνη θα εισπράξει 1,115 δισ. ευρώ και ο ΔΑΑ 
θα λάβει την 20ετή παράταση του δικαιώματος εκμετάλ-
λευσης του αερολιμένα των Σπάτων. 
Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει η σύμβαση να κα-
τατεθεί στη Βουλή πριν από τα Χριστούγεννα και να ψη-
φιστεί με τη μορφή του επείγοντος ή του κατεπείγοντος. 
Αναλόγως με τον τρόπο ψήφισης του σχεδίου νόμου, θα 
πρέπει να γίνει και η κατάθεσή του στη Βουλή. Αν ψη-
φιστεί με τη μορφή του επείγοντος η κατάθεσή του στη 
Βουλή πρέπει να γίνει τουλάχιστον την Τρίτη 18 Δεκεμ-
βρίου, ενώ αν ψηφιστεί με τη μορφή του κατεπείγοντος 
η κατάθεσή του πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη 19 
Δεκεμβρίου. Ολα εξαρτώνται από τον υπουργό Οικο-
νομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο που θα είναι ο εισηγητής 
του σχεδίου νόμου. 
Τόσο οι ελληνικές αρχές (ΤΑΙΠΕΔ, ΔΑΑ, υπουργείο 
Οικονομικών) όσο και οι κοινοτικές (DG Comp, ΕΤΕπ) 
κινήθηκαν με γνώμονα τις προαναφερόμενες ημερομη-
νίες. Παράγοντες κοντά στη διαδικασία έκαναν λόγο για 
χρόνο-ρεκόρ των ευρωπαϊκών αρχών και κυρίως της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) προκειμένου 
να δοθεί η ευκαιρία, η συμφωνία να κλείσει πριν από 
το τέλος του έτους. Από την άλλη πλευρά, οι μέτοχοι 
του ΔΑΑ, αλλά και η διοίκησή του, έχουν κάθε λόγο να 
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Μπαράζ ελέγχων ξεκινούν εντός των προσεχών ημερών οι 
υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
για τον εντοπισμό επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματι-
ών που, αν και είχαν υποχρέωση, δεν δήλωσαν στο σύστημα 
TAXISnet τους λεγόμενους «επαγγελματικούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς» στους οποίους οφείλουν να συγκεντρώνουν 
αποκλειστικά όλες τις εισπράξεις λιανικών συναλλαγών που 
πραγματοποιούν.
Η προθεσμία για τη δήλωση των επαγγελματικών τραπεζι-
κών λογαριασμών έληξε χθες και από σήμερα όσοι υπόχρεοι 
δεν συμμορφώθηκαν θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα 
ύψους 1.000 ευρώ, εφόσον εντοπιστούν από τους ελεγκτές. 
Όσοι μη συμμορφωθέντες δηλώσουν εκπρόθεσμα τους λο-
γαριασμούς αυτούς θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο μόλις 100 
ευρώ.
Πάντως οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που δεν έχουν 
ακόμη τηρήσει την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικών 
τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να ανέρχονται σε αρκετές 
χιλιάδες αν κρίνει κανείς από το αίτημα για παράταση της σχε-
τικής προθεσμίας, το οποίο υπέβαλε χθες στην υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου και στον διοικητή της 
ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνι-
κών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ). Συγκεκριμένα, η 

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

www.naftemporiki.gr

επιζητούν το κλείσιμο της νέας συμφωνίας άμεσα. Ηδη 
έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 645 εκατ. 
ευρώ από την Εθνική και την Πειραιώς και τα κεφάλαια 
αυτά θα προστεθούν στα περίπου 600 εκατ. ευρώ δια-
θέσιμα της επιχείρησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
συναλλαγή. 
Η διοίκηση και οι μέτοχοι του ΔΑΑ δεν θέλουν να καθυ-
στερήσει άλλο η συμφωνία, καθώς για κάθε μήνα που 
περνάει, το τίμημα θα ανέρχεται κατά περίπου 10,5 εκατ. 
Το πιο σημαντικό είναι ότι διοίκηση και μέτοχοι του ΔΑΑ, 
έχοντας την εμπειρία της αρχικής σύμβασης, φοβούνται 
μια πιθανή αλλαγή έτους, καθώς το 2019 είναι μια εκλο-
γική χρονιά.
Μάλιστα, παράγοντες κοντά στη συμφωνία επικαλού-
νται την περιπέτεια που σημειώθηκε στην αρχική συμ-
φωνία με την απρόοπτη πτώση της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη το 1993. Η αρχική σύμβαση που σχεδιαζόταν 
να ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά εκείνη, τελικά με την 
αλλαγή κυβέρνησης ολοκληρώθηκε το 1996. Χθες η Ε.Ε. 
έδωσε το πράσινο φως να προχωρήσει η νέα συμφωνία 
με το αναθεωρημένο τίμημα του 1,115 δισ.
 Η αρμόδια επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βε-
στάγκερ εκθείασε τη νέα συμφωνία, αναφέροντας ότι 
«η Επιτροπή έκρινε ότι το τίμημα ύψους 1,1 δισ. που θα 
καταβληθεί από τη ΔΑΑ για την εικοσαετή παράταση της 
σύμβασης παραχώρησης του αερολιμένα Αθηνών αντι-
στοιχεί στην εμπορική αξία». Ετσι δεν υφίσταται θέμα 
κρατικής ενίσχυσης. 
• Τρέχουν για το καζίνο στο Ελληνικό
Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις για να ξεκινήσει ο δι-
αγωνισμός της παραχώρησης άδειας καζίνο στο Ελληνι-
κό. Παράγοντες κοντά στη διαδικασία ανέφεραν ότι κα-
ταβάλλεται προσπάθεια η προκήρυξη του διαγωνισμού 
να γίνει ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Με άλλα 
λόγια, η κυβέρνηση φαίνεται τώρα να επιθυμεί την άμε-
ση διενέργεια του διαγωνισμού και να μην αναμένει την 
αλλαγή του έτους, όπως είχε αναφέρει την περασμένη 
εβδομάδα στην ελληνική Βουλή ο υπουργός Οικονομι-
κών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Καταλύτης για την εξέλιξη 
αυτή θεωρείται η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βου-
λή και επιτρέπει σε τρίτους την παραχώρηση δραστη-
ριοτήτων σχετικών με τη λειτουργία του καζίνο. Ετσι η 
συμφωνία ανοίγει τον δρόμο να συμμετάσχουν μεγάλες 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρίς αυτές να θεωρηθεί 
ότι εκμεταλλεύονται κάποια άδεια καζίνο.
Επίσης μπορεί να διατεθεί μέσω υποπαραχώρησης το 
μάνατζμεντ του καζίνο σε μια επιχείρηση που θα αμείβε-
ται για τις υπηρεσίες διαχείρισης που προσφέρει χωρίς η 
ίδια να κατέχει την άδεια. Με άλλα λόγια, η τροπολογία 
άνοιξε τη βεντάλια των πιθανών ενδιαφερόμενων επεν-
δυτών για το καζίνο και αυτό θεωρείται ότι λειτούργησε 

ως καταλύτης στην προώθηση της σχετικής συμφωνίας.
 Παράγοντες κοντά στη διαδικασία κάνουν λόγο για μα-
ραθώνιες συνεδριάσεις μεταξύ στελεχών του υπουργεί-
ου Οικονομικών, της Επιτροπή Παιγνίων, αλλά και της 
Lamda Development, προκειμένου να ολοκληρωθεί το 
παράρτημα της διακήρυξης του διαγωνισμού που θα 
περιλάβει τους εμπορικούς όρους παραχώρησης της 
έκτασης που θα φιλοξενήσει στο Ελληνικό το καζίνο. 
Μάλιστα, οι τρεις πλευρές φέρεται να έχουν κλειστεί 
σε χώρο που θα εγκαταλείψουν μόνον όταν υπάρξει η 
σχετική συμφωνία για τους όρους της παραχώρησης 
της έκτασης του καζίνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν λόγους να βιάζονται, 
δεδομένου ότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την περα-
σμένη εβδομάδα στη Βουλή, έδωσε το πράσινο φως 
για την άμεση μείωση των φορολογικών συντελεστών 
στα τυχερά παίγνια στο σύνολο των καζίνο της χώρας. 
Η απόφαση αυτή δίνει ανάσα ζωής στις χειμαζόμενες 
επιχειρήσεις-καζίνο της χώρας, που τώρα δεν πρέπει να 
αναμένουν το 2020 –όπως προέβλεπε αρχικά ο σχετι-
κός νόμος 4512/2018- για τη μείωση των φορολογικών 
συντελεστών. 

Ομοσπονδία ζήτησε να παραταθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
2019 η προθεσμία για τη δήλωση των επαγγελματικών τρα-
πεζικών λογαριασμών επικαλούμενη το γεγονός ότι «υπάρ-
χουν αρκετά θέματα που χρήζουν διευκρίνισης σχετικά με 
τους επαγγελματικούς λογαριασμούς και αρκετές επιχειρήσεις 
δεν έχουν ενημερώσει μέχρι στιγμής τους λογιστές - φοροτε-
χνικούς με τα απαραίτητα στοιχεία». Η ΠΟΦΕΕ ζήτησε επίσης 
να υπάρξει εκ νέου ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ποιοι 
είναι υπόχρεοι έτσι ώστε να προβούν στη δήλωση των επαγ-
γελματικών λογαριασμών τους.
Προς το παρόν, η υποχρεωτική χρήση επαγγελματικών λο-
γαριασμών, για τη συγκέντρωση όλων των εισπράξεων από 
λιανικές πωλήσεις ή από άλλες λιανικές συναλλαγές, ισχύει 
από σήμερα για περισσότερους από 500.000 επιχειρηματίες 
και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν 143 δραστηριότη-
τες. Η χρήση των τραπεζικών αυτών λογαριασμών θα δώσει 
τη δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να έχει μια πιστό-
τερη απεικόνιση των συγκεκριμένων εισπράξεων. Κι αυτό 
διότι μέσω ελέγχων στους επαγγελματικούς λογαριασμούς 
οι υπάλληλοι των Ελεγκτικών Κέντρων και των ΔΟΥ θα μπο-
ρούν να αντλούν πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για το ύψος 
των λιανικών συναλλαγών των υπόχρεων επιχειρηματιών 
και ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ παράλληλα θα μπορούν 
να διασταυρώνουν πιο εύκολα πληροφορίες για τις δαπάνες 
των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα 
αγροτών, οι οποίες πραγματοποιούνται στις συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και της υφυπουργού Οικονο-
μικών Κατερίνας Παπανάτσιου, οι επιχειρηματίες και οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται 
πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα όφειλαν όλοι το αργότερο 
μέχρι χθες, 12 Δεκεμβρίου, να έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά 
τα στοιχεία των επαγγελματικών λογαριασμών τους στον δι-
αδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τους κωδικούς 
που χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στο σύστημα 
ΤΑΧΙSnet.
Υποχρεωμένοι να δηλώσουν έως χθες τους επαγγελματικούς 
λογαριασμούς τους στην ΑΑΔΕ ήταν, συγκεκριμένα, όσοι επι-
χειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν μία ή περισ-
σότερες δραστηριότητες, κύριες ή δευτερεύουσες, από αυτές 
που περιλαμβάνονται σε λίστα με 143 Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Οι νέοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που 
ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες της συ-
γκεκριμένης λίστας υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει επαγ-
γελματικούς λογαριασμούς εντός ενός μηνός από την ημερο-
μηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην 
αρμόδια ΔΟΥ.
Στον επαγγελματικό λογαριασμό του, κάθε υπόχρεος οφεί-
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Καμία βελτίωση στα προσωπικά τους οικονομικά δεν βλέ-
πουν μετά την έξοδο από τα Μνημόνια επτά στους δέκα σύμ-
φωνα με έρευνα της Pulse για λογαριασμό του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Το ίδιο απαισιόδοξο εμφανίζεται το 62% των ερωτηθέντων 
για το αν θα υπάρξει βελτίωση της ελληνικής οικονομίας τους 
επόμενους μήνες με μόλις το 29% να δηλώνει αισιόδοξο.
Παρόμοιο ποσοστό (57%) απαντά ότι είναι απαισιόδοξο για 
την προσωπική του οικονομική κατάσταση με το 34% να έχει 
διαφορετική αίσθηση.
Την ίδια ώρα το 47% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι ανα-
γκαίες οι πρόωρες εθνικές εκλογές για τη βελτίωση της οικο-
νομίας με το 41% να εκφράζει διαφορετική άποψη.
Επικριτικοί εμφανίζονται οι ερωτηθέντες και για την στάση της 
κυβέρνησης απέναντι στις επενδύσεις με το 66% να αξιολογεί 
αρνητικά την ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την προσέλ-
κυση επενδύσεων.
Αρνητική είναι η αξιολόγηση που δίνει το 61% και τη στάση 
της κυβέρνησης όσον αφορά τη στήριξη ευάλωτων οικονομι-
κά τάξεων, άνεργων και χαμηλοσυνταξιούχων.

Αγριεύει ο καιρός σε όλη τη χώρα καθώς έρχονται βροχές, καται-
γίδες, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας.
Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα ση-
μειωθούν βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σπο-
ραδικές καταιγίδες. Χιόνια αναμένεται να πέσουν στα ηπειρωτικά 
ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας 
χώρας. Τα φαινόμενα πιθανόν κατά τόπους να είναι έντονα στα 
δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με σταδιακή 
εξασθένηση από το απόγευμα.
 Αττική
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές κα-
ταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πάρνη-
θα (ενδεικτικό υψόμετρο 1000 μέτρα). Το απόγευμα τα φαινόμενα 
θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.
Άνεμοι: νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα 
στραφούν σε βόρειους με την ιδία ένταση.
Θερμοκρασία: από 04 έως 12 βαθμούς κελσίου.
 Θεσσαλονίκη
Καιρός: τοπικές νεφώσεις και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικές 
βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά (ενδεικτικό υψόμε-
τρο 1000 μέτρα). Σποραδικές καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν 
τις απογευματινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 03 έως 11 βαθμούς κελσίου.
 Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές, χιονιά στα ορεινά, αρχικά στα 
δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν 
και στα ημιορεινά της δυτικής Μακεδονίας (ενδεικτικό υψόμετρο 
500 μέτρα). Τις βραδινές ώρες σποραδικές καταιγίδες θα εκδη-
λωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης.
Άνεμοι: από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Τη νύχτα στα 
δυτικά θα στραφούν σε βόρειους με την ιδία ένταση.
Θερμοκρασία: από 01 έως 11 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακε-
δονία κατά τόπους 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
 Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτι-
κά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές στα κεντρικά και βό-
ρεια (ενδεικτικό υψόμετρο 600 μέτρα). Σποραδικές καταιγίδες αρ-
χικά στα νότια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα που 
πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά, στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά 
και τη δυτική Πελοπόννησο τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.
Άνεμοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο βαθμιαία τοπικά 
7 μποφόρ, που το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 
και θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: από 05 έως 15 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο κατά 
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τόπους 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.
 Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες 
αρχικά στα νότια και βαθμιαία στα υπόλοιπα κυρίως θαλάσσια 
παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά, καθώς και στα 
ημιορεινά της Θεσσαλίας (ενδεικτικό υψόμετρο 600 μέτρα). Τα 
φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατο-
λική και νότια Πελοπόννησο τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.
Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια 
τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βό-
ρειους με την ιδία ένταση.
Θερμοκρασία: από 03 έως 13 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 
βαθμούς χαμηλότερη.
Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες 
αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα 
που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά τις βραδινές ώρες θα 
εξασθενήσουν.
Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 
μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 07 έως 17 βαθμούς κελσίου.
 Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις 
μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία 
σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις απογευματινές ώρες πιθανόν 
να είναι κατά τόπους ισχυρές.
Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μπο-
φόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς 
4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 07 έως 17 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 
βαθμούς χαμηλότερη.
 Ζάκυνθος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες 
πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα 
εξασθενήσουν.
Άνεμοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία δυτικοί νοτιο-
δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 05 έως 15 βαθμούς κελσίου.
 Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή 14-12-2018
Γενικά χαρακτηριστικά – προειδοποιήσεις
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως 
στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ 
πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιόνια θα πέσουν στα 
κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθε-
νήσουν.
Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Ιόνιο 7 μπο-
φόρ.
Στα βορειοανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ
Θερμοκρασία: σε μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές. 

λει να αποδέχεται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, πληρωμή 
με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, 
πάγιες εντολές, καθώς επίσης και συναλλαγές με μετρητά. Οι 
συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού 
λογαριασμού πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, 
επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα των παρα-
πάνω υπόχρεων.
Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί πρέπει να δηλώνονται σε 
μορφή IBAN και να επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους 
Υπηρεσιών Πληρωμών. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης 
λογαριασμού, η ΑΑΔΕ θα προβαίνει σε απενεργοποίησή του.
Δήλωση ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετι-
κούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ θα 
προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών.
Τα πρόστιμα
Σύμφωνα με ΚΥΑ, σε κάθε περίπτωση μη δήλωσης επαγγελ-
ματικού λογαριασμού στο TAXISnet η οποία θα εντοπίζεται 
από τους ελεγκτές της AAΔΕ θα επιβάλλεται στον ελεγχόμενο 
επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία διοικητικό πρόστιμο 
ύψους 1.000 ευρώ.
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης επαγγελματικού λογαρια-
σμού πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών θα επιβάλλε-
ται στον υπόχρεο διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.


