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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1660 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 4 και 5 
Γ. Στασινός: Σε λειτουργία τρείς νέες σύγχρονες και χρήσιμες 
υπηρεσίες για το επιστημονικό και επαγγελματικό έργο των 
μηχανικών
Σελ 1 και 6
Βιώσιμη κινητικότητα και περιφερειακή πολιτική  - Μια πολύ 
ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην Αθήνα την Τρίτη 22/1, στο ΤΕΕ
Σελ 7 
Ανακοινώσεις για το περιβάλλον, την ανάπτυξη και την αυτο-
διοίκηση σε εκδήλωση  του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σελ 8 
Αποφοίτησαν 1.649 νέοι διδάκτορες από τα ελληνικά ΑΕΙ το 
2017
Σελ 9 
Κοινός διαγωνισμός για αιολικά και φωτοβολταϊκά από τη ΡΑΕ 
Σελ 10 και 11
Υπογραφή δανειακής σύμβασης ΕΤΕπ-ΔΕΗ  ύψους 255 εκατ. 
ευρώ
Σελ 11 
«Η υλοποίηση της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού 
σηματοδοτεί το πέρασμα της χώρας στην περίοδο ανάπτυ-
ξης», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης
Σελ 12
Αντιπλημμυρικό έργο στον Καρέα για τη θωράκιση των Δή-
μων Βύρωνα και Ηλιούπολης
Σελ 13
Επίσκεψη Κ. Μητσοτάκη στο οδικό έργο Ηράκλειο-Μεσσαρά
Σελ 14 
Νέο «έξυπνο» σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στη Λάρισα  
Σελ 15 
Στις 31 Ιανουαρίου οι τελικές αποφάσεις για την τύχη της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ
Σελ 16 και 17
Πολύ μεγαλύτερη για την Ελλάδα η απειλή αυτοματοποίησης 
της εργασίας  
Σελ 18 
Ο νέος «νόμος Κατσέλη» στο επίκεντρο ευρείας υπουργικής 
σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών 
Σελ 19
Η ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων 
δανείων οδηγεί το τραπεζικό σύστημα  στην κανονικότητα
Σελ 20 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν σέβονται το κράτος δικαίου 
αντιμέτωπα με απώλειες πόρων, σύμφωνα με απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Σελ 21 
Μια νέα πολιτιστική διαδρομή δημιουργείται στα νότια των 
Χανίων με έργα για την ανάδειξη της αρχαίας πόλης της Λισού
Σελ 22
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 23,24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

«Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ, με νέες 
καινοτόμες υπηρεσίες και δυναμικές συνεργασίες, που στόχο 
έχουν να γίνουν πόλος έλξης και να προσφέρουν σύγχρονες και 
χρήσιμες υπηρεσίες για το επιστημονικό και επαγγελματικό έργο 
των μηχανικών». Αυτά  τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, απευθύνοντας χαιρετισμό στη σεμνή τελετή τριπλών 
εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 17 
Ιανουαρίου 2019 στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ (Λέκκα 
23-25) στο κέντρο της Αθήνας, σηματοδοτώντας την έναρξη  
λειτουργίας των τριών νέων δραστηριοτήτων, που θέτει σε 
εφαρμογή το ΤΕΕ,  οι οποίες είναι: 
• Η δορυφορική εστία τεχνολογικής πληροφόρησης, ως τμήμα 
του ευρύτερου δικτύου των PATLIB (PATent LIBraries - Patent 
information centers) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EPO και 
του ΟΒΙ, μία νέα υπηρεσία καινοτομίας στο κέντρο της Αθήνας, 
αναπτύσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας , που θεμελιώνουν το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο Οργανισμός Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με στόχο τη διευκόλυνση των μηχανι-
κών να αναπτύξουν και να κατοχυρώσουν την εφευρετική τους 
δραστηριότητα.
•  Το «Αναγνωστήριο Πραγμάτων στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ» για 
την ανάπτυξη της Καινοτομίας. Μια ακόμη νέα υπηρεσία που 
προσφέρει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων 
ΕΜΠ, που αφορά ένα εξοπλισμένο Fab Lab που δημιουργήθη-
κε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το FAB LAB ATHENS, που είναι 
μέρος του παγκόσμιου δικτύου των Fab Labs και έχει στόχο την 
βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη, την διάχυση και διάδοση 
τεχνολογιών ψηφιακής παραγωγής και κατασκευής, μέσα από 

την λειτουργική, εκπαιδευτική, τεχνική και μελετητική υποστή-
ριξη.
• Η Έκθεση Αφίσας, με θέμα: «ο 20ος αιώνας μέσα από τις δια-
φημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ», που ετοίμασαν και παρουσιά-
ζουν οι υπηρεσίες του  το ΤΕΕ, με δωρεάν είσοδο το διάστημα 
από 16 έως 31 Ιανουαρίου 2019  στο χώρο της Βιβλιοθήκης 
ΤΕΕ. Η έκθεση λειτουργεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 
2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου Αθηναίων, 
μέγας δωρητής της οποίας είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Η έκθεση βασίζεται στα τεκμήρια που έχουν ψηφιοποιηθεί και 
διατίθενται με ελεύθερη πρόσβαση στη διεύθυνση 
http://teediaf.omeka.net όπου φιλοξενείται βάση δεδομένων 
που δημιούργησε η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ με την ονομασία «Δια-
φημίσεις σε ελληνικά τεχνικά περιοδικά», η οποία περιλαμβάνει 
περίπου 3.000 διαφημίσεις από τα περιοδικά Έργα, Τεχνικά 
Χρονικά και Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ. «Η διαρκής αναβάθμιση 
του επιστημονικού ρόλου του ΤΕΕ αποτελεί σταθερό σκοπό μας 
και βρίσκεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας τα τελευ-
ταία χρόνια, ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες και εφαρμογές 
χρήσιμες και αντάξιες του επιστημονικού και επαγγελματικού 
έργου των μηχανικών, να τις γνωρίζουν, να τις επισκέπτονται 
και να τις χρησιμοποιούν συστηματικά», τόνισε ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ Γ. Στασινός,  σημειώνοντας ότι «οι νέες δραστηριότητες  
που λειτουργούν στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ αξιοποιούν τόσο τον 
πολύτιμο ιστορικό πλούτο, που διαθέτει το ΤΕΕ, όσο και νέες 
δυναμικές εφαρμογές, που είναι σε θέση να αναπτύξει το ΤΕΕ, 
ώστε να καλύπτουν ευρύτατο φάσμα τεχνικής ενημέρωσης και 
τεχνολογικών λύσεων».  Αναλυτικά σελ 4 και 5 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με τη Μο-
νάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου και τη EURACTIV, διοργανώνουν εσπερίδα με θέμα 
«Βιώσιμη Κινητικότητα και Περιφερειακή Πολιτική». Κεντρικό 
ζήτημα στη συζήτηση θα αποτελέσει ο καθοριστικός ρόλος 
που οι πόλεις καλούνται να διαδραματίσουν για τη χωροταξι-
κή ανάπτυξη της χώρας, αλλά και η συμβολή του προγράμ-
ματος URBACT και των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (Urban 
Innovative Actions) στη πραγματοποίηση ενός πιο «πράσινου 
μέλλοντος». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα πραγματο-

ποιηθεί παρουσίαση των προγραμμάτων URBACT και Urban 
Innovative Actions, των δράσεων που είναι σε εξέλιξη και των 
ανοιχτών προοπτικών χρηματοδότησης. Έμφαση θα δοθεί 
στη Βιώσιμη Κινητικότητα και στο ζήτημα της ανθεκτικότητας, 
της παραγωγικότητας και του τοπικού πολιτισμού, αλλά και 
στις ανισορροπίες και τις ανισότητες στο εσωτερικό της Ελλά-
δας και στο γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.  
Αναλυτικά στη σελ 6 

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

βΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Τριπλά εγκαίνια δορυφορικής εστίας τεχνολογικής πληροφόρησης ΟΒΙ PATLIB, Αναγνωστήριο 
Πραγμάτων - FabLab για την ανάπτυξη της Καινοτομίας και Έκθεσης Αφίσας τεχνικής 
διαφήμισης, όλα στην «καρδιά» της Αθήνας, στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην Αθήνα την Τρίτη 22/1, στο ΤΕΕ



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

•   Σήμερα πραγματοποιείται η ημερίδα του ΤΕΕ με τίτλο: «Βι-
βλιοθήκη ΤΕΕ: Όψεις του 20ου αιώνα μέσα από τις διαφημίσεις 
στα περιοδικά του ΤΕΕ», στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ 
(Νίκης 4, Σύνταγμα).

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει 
συνέδριο με θέμα: “Προτάσεις για μια Κοινωνική Πολιτική με 
Επίκεντρο την  Ανταγωνιστικότητα”, στις 24 Ιανουαρίου 2019, 
στο ξενοδοχείο  Athens Hilton. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «το συνέδριο θα αναλύσει 
όλα τα βασικά θέματα που επηρεάζουν και θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει ώστε η Ελλάδα να γίνει 
μια χώρα  ανταγωνιστική και ελκυστική σε επενδύσεις, δεν έχει 
επιτευχθεί ακόμα κάποια ουσιαστική βελτίωσή της μέσα στο 
ιδιαίτερα απαιτητικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Αντίθετα 
η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας φαίνεται καθη-
λωμένη σε επίπεδα που δε διαμορφώνουν αισιόδοξες προοπτι-
κές για ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη και την προσέλκυση 
επενδύσεων. Πληροφορίες: 
https://www.amcham.gr/events/proposals-for-a-social-
policy-focused-on-competitiveness/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

22 Ιανουαρίου 2019
Συνέδριο: “2nd EcoMobility 
Conference”    
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την 
Ενεργειακή Οικονομία (HAEE)

20 - 21 Φεβρουαρίου 
2019

25ο Φοιτητικό Συνέδριο: «Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2019» 
ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ/Τμήμα 
Δυτικής Ελλάδος

ΑΘΗΝΑ

«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»            

Στις 30 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα) εσπερίδα με θέμα: 
«Η τυποποίηση στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρί-
ων». Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν στις 4 το από-
γευμα και θα περιλαμβάνουν τις ομιλίες:
- Η τυποποίηση μοχλός προώθησης ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων 
Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος, ΕΕΕ-ΥΠ ΤΕΕ, Τμήμα Κτιρίων, 
ΚΑΠΕ
- Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Ευρωπαϊκό θεσμι-
κό πλαίσιο 
Δημήτριος Αθανασίου, EU DG energy
- Αξιοποίηση προτύπων για την ορθή Τεχνική Εναρ-
μόνιση Κανόνων και Κανονισμών με το Ενωσιακό 
Δίκαιο  
Δρ. Φραγκούλης Κρόκος, Διευθυντής Τυποποίησης, ΕΛΟΤ
- Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές για την ενερ-
γειακή απόδοση κτιρίων   
Jaap Hogeling, Director EPB.Center, Chair CENTC 371 Program 
Committee on EPBD, ISO/TC 163/WG 4, REHVA
- Υποχρέωση συμφωνίας των εθνικών μεθόδων 
υπολογισμού «Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτί-
ρια» με τα Εθνικά Προσαρτήματα των αντίστοιχων 
Ευρωπαϊκών Προτύπων    
Θόδωρος Πάνου, Τμηματάρχης Δ. Υλικών & Κατασκευών, 
ΕΛΟΤ
- Τυποποίηση στις διαδικασίες του ελέγχου των 
Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Συστημά-
των Θέρμανσης και Κλιματισμού
Δρ. Μαργαρίτα Πετρολιάγκη, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθε-
ώρησης Ενέργειας Ν.Ε., ΥΠΕΝ
- Εθνικά Προγράμματα ενεργειακά αποδοτικότε-
ρων κτιρίων 
Δρ. Δημήτρης Τσαλέμης, Πρ. Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, ΥΠΕΝ

 
- Ο ρόλος της τυποποίησης για να ξεκλειδώσουν οι 
χρηματοδοτήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας  
Χάρης Δούκας, επ. καθ. ΕΜΠ
- Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Πιστοποιήσεις 
ΑΕΕ και Δράσεις του Ελληνικού Παραρτήματος
Ιωάννης Ψαρράς, καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος Ελληνικού Πα-
ραρτήματος του Association of Energy Engineers (AEE)
- Κανονισμοί & Τεχνικές Οδηγίες της ASHRAE για Κτί-
ρια Υψηλών Επιδόσεων 
Δρ. Κων/νος Μπαλαράς, Director and Regional Chair, ASHRAE 
Region XIV, Δ/ντης Ερευνών, ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ 
Η εσπερίδα θα ολοκληρωθεί με το Στρογγυλό τραπέζι: 
«Εφαρμογή  προτύπων για την ενεργειακή απόδο-
ση κτιρίων: εμπειρία, υποχρεώσεις, επιδιώξεις».
Είσοδος ελεύθερη.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: « Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΕσπΕρίδα  
Η τυποποίηση στην 
ενεργειακή αποδοτικότητα 
των κτιρίων

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019
Ώρα έναρξης: 16:30

αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ - Νίκης 4, σύνταγμα (1ος όροφος)

Είσοδος ελεύθερη



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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«Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του 
ΤΕΕ, με νέες καινοτόμες υπηρεσίες και δυναμικές συ-
νεργασίες, που στόχο έχουν να γίνουν πόλος έλξης και 
να προσφέρουν σύγχρονες και χρήσιμες υπηρεσίες 
για το επιστημονικό και επαγγελματικό έργο των μη-
χανικών». Αυτά  τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, απευθύνοντας χαιρετισμό στη σεμνή τελετή 
τριπλών εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ 
της Πέμπτης 17 Ιανουαρίου 2019 στα γραφεία της Βι-
βλιοθήκης του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25) στο κέντρο της Αθή-
νας, σηματοδοτώντας την έναρξη  λειτουργίας των 
τριών νέων δραστηριοτήτων, που θέτει σε εφαρμογή 
το ΤΕΕ,  οι οποίες είναι: 

•         Η δορυφορική εστία τεχνολογικής πληροφό-
ρησης, ως τμήμα του ευρύτερου δικτύου των PATLIB 
(PATent LIBraries - Patent information centers) του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού EPO και του ΟΒΙ, μία νέα 
υπηρεσία καινοτομίας στο κέντρο της Αθήνας, ανα-
πτύσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας , που θεμελιώ-
νουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο 
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με στόχο 
τη διευκόλυνση των μηχανικών να αναπτύξουν και να 
κατοχυρώσουν την εφευρετική τους δραστηριότητα.
•         Το «Αναγνωστήριο Πραγμάτων στη Βιβλιοθήκη 
του ΤΕΕ» για την ανάπτυξη της Καινοτομίας. Μια ακό-

μη νέα υπηρεσία που προσφέρει το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας, σε συνεργασία κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, που αφο-
ρά ένα εξοπλισμένο Fab Lab που δημιουργήθηκε από 
το ΤΕΕ σε συνεργασία με το FAB LAB ATHENS, που είναι 
μέρος του παγκόσμιου δικτύου των Fab Labs και έχει 
στόχο την βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη, την διά-
χυση και διάδοση τεχνολογιών ψηφιακής παραγωγής 
και κατασκευής, μέσα από την λειτουργική, εκπαιδευ-
τική, τεχνική και μελετητική υποστήριξη.

•         Η Έκθεση Αφίσας, με θέμα: «ο 20ος αιώνας 
μέσα από τις διαφημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ», που 
ετοίμασαν και παρουσιάζουν οι υπηρεσίες του  το ΤΕΕ, 
με δωρεάν είσοδο το διάστημα από 16 έως 31 Ιανου-
αρίου 2019  στο χώρο της Βιβλιοθήκης ΤΕΕ. Η έκθε-
ση λειτουργεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 
2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου 
Αθηναίων, μέγας δωρητής της οποίας είναι το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. Η έκθεση βασίζεται στα τεκμήρια 
που έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται με ελεύθερη 
πρόσβαση στη διεύθυνση http://teediaf.omeka.net 
όπου φιλοξενείται βάση δεδομένων που δημιούργησε 
η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ με την ονομασία «Διαφημίσεις 
σε ελληνικά τεχνικά περιοδικά», η οποία περιλαμβάνει 
περίπου 3.000 διαφημίσεις από τα περιοδικά Έργα, Τε-
χνικά Χρονικά και Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ.
«Η διαρκής αναβάθμιση του επιστημονικού ρόλου του 
ΤΕΕ αποτελεί σταθερό σκοπό μας και βρίσκεται στο 
κέντρο των δραστηριοτήτων μας τα τελευταία χρό-
νια, ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες και εφαρμογές 
χρήσιμες και αντάξιες του επιστημονικού και επαγγελ-
ματικού έργου των μηχανικών, να τις γνωρίζουν, να 
τις επισκέπτονται και να τις χρησιμοποιούν συστηματι-
κά», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός,  σημειώ-
νοντας ότι «οι νέες δραστηριότητες  που λειτουργούν 

στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ αξιοποιούν τόσο τον πολύτι-
μο ιστορικό πλούτο, που διαθέτει το ΤΕΕ, όσο και νέες 
δυναμικές εφαρμογές, που είναι σε θέση να αναπτύξει 
το ΤΕΕ, ώστε να καλύπτουν ευρύτατο φάσμα τεχνικής 
ενημέρωσης και τεχνολογικών λύσεων». 
 Επίσης ο Πρόεδρος του ΤΕΕ είπε ότι «αποτελεί  σταθε-
ρή επιλογή μας, οι συνεργασίες του ΤΕΕ με άλλους φο-
ρείς να μην μένουν στα χαρτιά αλλά να υλοποιούνται 
με συγκεκριμένα έργα και περιεχόμενο προς όφελος 
των μηχανικών και μόνον τότε να ανακοινώνονται», 
αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συ-
νεργασία του ΤΕΕ με τον ΟΒΙ, στο πλαίσιο της οποίας 
τέθηκαν σε λειτουργία υπηρεσίες καινοτομίας στο κέ-
ντρο της Αθήνας, με περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης 
τους σε πανελλαδική κλίμακα. 
Ειδικότερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επισήμανε:
Για τη συνεργασία ΤΕΕ και ΟΒΙ ότι: «οι ευρεσιτεχνί-
ες, η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και 
η κατοχύρωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, 
αποτελούν για κάθε επιχείρηση και κάθε επιστήμονα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι γνωστό σε όλους 
μας το ελληνικό παράδοξο, ότι ενώ παράγουμε πολλά 
ερευνητικά αποτελέσματα η χώρα μας υστερεί στους 
δείκτες καινοτομίας που αφορούν τις εφευρέσεις που 
περνούν στην αγορά, επιτυχημένα. Με τη συνεργασία 
ΤΕΕ και ΟΒΙ που ξεκινάμε, φιλοδοξούμε να συμβάλ-
λουμε έμπρακτα στο να αλλάξει η εικόνα αυτή και να 
φέρουμε περισσότερα αποτελέσματα για τη χώρα και 
τους μηχανικούς. Με τη δύναμη της γνώσης και της 
έρευνας μπορούμε να συμβάλλουμε στην οικονομική 
πρόοδο του καθενός αλλά και όλων μαζί». Συνέχεια 
στη σελ 5 

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τριπλά εγκαίνια δορυφορικής εστίας τεχνολογικής πληροφόρησης ΟΒΙ PATLIB, Αναγνωστήριο Πραγμάτων - FabLab για την ανάπτυξη της 
Καινοτομίας και Έκθεσης Αφίσας τεχνικής διαφήμισης, όλα στην «καρδιά» της Αθήνας, στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ 
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Συνέχεια από τη σελ 4 

«Με το Αναγνωστήριο Πραγμάτων στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ, 
τόνισε ο Γ. Στασινός  δίνουμε την ευκαιρία σε μηχανικούς και 
δημιουργικούς ανθρώπους να πειραματιστούν σε πρότυπα 
ή πρωτότυπα δημιουργήματα. Να φτιάξουν, για παράδειγ-
μα με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, αυτό που η έρευνα τους 
οδήγησε να σχεδιάσουν. Φιλοδοξούμε μέσα από αυτή την 
προσπάθεια, που έχει ως βάση τον πλούτο, ψηφιακό και 
όχι μόνο, της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ, να δώσουμε κίνητρα 
δημιουργικότητας σε νέους επιστήμονες, να συμβάλλουμε 
πρακτικά στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων μέσα 

από ιδέες που θα δοκιμαστούν στην πράξη. Στηρίζουμε, με 
πράξεις, χωρίς μεγάλα λόγια, την έρευνα, τη δημιουργικό-
τητα και την καινοτομία, μέσα από δράσεις όπως αυτό το 
Fab Lab ή το Prototype by TEE. Κάνουμε ότι μπορούμε για 
να ενισχύσουμε τα ανήσυχα πνεύματα της επιστήμης και 
κάθε μηχανικό, ώστε να επιχειρήσει, να δημιουργήσει, να 
παράγει. Συμβάλουμε για να μείνουν στη χώρα μας τα κα-
λύτερα μυαλά και να προκόψουμε όλοι μαζί».
«Η Ιστορία της χώρας μας στον 20ο αιώνα είναι μια ιστορία 

επιτευγμάτων, ιδίως στον τεχνικό τομέα», είπε ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ αναφερόμενος στην Έκθεση Αφίσας της Βιβλιοθή-
κης του ΤΕΕ σημειώνοντας επίσης ότι: «Μέσα σε έναν αιώνα 
περάσαμε από την εποχή των εμπειροτεχνών στον αιώνα 
της γνώσης και της επιστήμης. Οι Έλληνες Μηχανικοί στήρι-
ξαν όσο λίγοι την ανάπτυξη της χώρας, την εκβιομηχάνιση, 
τον εξηλεκτρισμό. Παράγουμε και χτίζουμε πάνω στις βά-
σεις που έθεσαν οι μηχανικοί στη χώρα μας τον 20 αιώνα. 
Αυτά τα επιτεύγματα της μηχανικής, όπως καταγράφονται 
μέσα από μια εφαρμοσμένη τέχνη, τη τεχνική διαφήμιση 
στα περιοδικά του ΤΕΕ, αποφασίσαμε να μοιραστούμε με 
όλους σε μια έκθεση που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο εν-
διαφέρον και θα προκαλέσει συζητήσεις και γόνιμους προ-
βληματισμούς τόσο για το χθες όσο, κυρίως, για το σήμερα 
και το αύριο».
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ μίλησε με θερμά λόγια για την εξαιρετι-
κή συμβολή, «με πάθος, μεράκι και εθελοντική προσφορά», 
όπως σημείωσε, ώστε να αναπτυχθούν οι νέες δραστηρι-
ότητες στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ, του Λάμπρου Πυργιώτη, 
Μέλους της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και εκπροσώπου του ΤΕΕ 
στο ΔΣ του ΟΒΙ.  Τόνισε επίσης τη συμβολή της γενικής διευ-
θύντριας του ΤΕΕ Δήμητρας Κανέλλου, της αναπληρώτριας 
προϊσταμένης της Βιβλιοθήκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας Λίνας Μετινίδου και όλων των υπαλλήλων της 
υπηρεσίας. 
Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής του Οργα-
νισμού βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Μιλώντας στην τελετή των τριπλών εγκαινίων στην Βι-
βλιοθήκη του ΤΕΕ  ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ιωάννης Καπλάνης, τόνισε πως 
«έχουμε την πεποίθηση ότι η νέα συνεργασία με το ΤΕΕ και 
η πρόσβαση των υπηρεσιών του ΟΒΙ στο μεγάλο αριθμό 
των μελών του, θα είναι ένα επιπλέον πολύτιμο στοιχείο 
σε μία δυναμική πορεία με κύριο στόχο την ενίσχυση της 
εφευρετικής δραστηριότητας και της δημιουργικότητας 
στη χώρας μας, και την οικονομική τους αξιοποίηση». Και 
συνεχίζοντας ανέφερε ότι ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την καλύτερη 
δυνατή δικτύωσή του τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο και 
τα επιμελητήρια, όσο και με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και 
τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, ώστε να προωθήσει τη διασύν-
δεση της καινοτομίας με την οικονομική παραγωγή, και να 
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη. Το αναπτυξιακό σχέδιο 
του ΟΒΙ για την προώθηση της καινοτομίας στο σύνολο της 
χώρας, υπογράμμισε ο κ. Καπλάνης, περιλαμβάνει τη δημι-
ουργία 13 συνολικά γραφείων – ένα ανά περιφέρεια – τα 
οποία θα λειτουργούν ως υπηρεσίες μιας στάσης, ως ΚΕΠ 

Διανοητικής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ήδη λειτουργούν 
Περιφερειακά Γραφεία στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και 
το Ηράκλειο Κρήτης, τα οποία καλύπτουν τις αντίστοιχες 
Περιφέρειες, ενώ σχεδιάζεται η λειτουργία κατά το επόμενο 
διάστημα νέων Γραφείων στα Ιωάννινα, τον Βόλο και την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Η Διοίκηση 
του Οργανισμού βρίσκεται επιπλέον σε φάση υλοποίησης 
δυο κομβικών τομών για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία στην 
Ελλάδα: την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας 
κατάθεσης για τη διευκόλυνση των καταθετών και τη δη-
μιουργία Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία θα 
αναλάβει και την πιστοποίηση εξειδικευμένων συμβούλων 
ευρεσιτεχνιών,  σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Χαιρετισμοί
 Η Λίνα Μετινίδου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Βι-
βλιοθήκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, υπογράμ-
μισε πως το ΤΕΕ φιλοδοξώντας να επεκτείνει και να αναβαθ-
μίσει τις παροχές του προς την κοινότητα των μηχανικών, 
εγκαινιάζει τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, 
παρουσιάζοντας αναλυτικά το περιεχόμενο και τη σημασία 
τους.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Θεμιστοκλής 
Ξανθόπουλος πρώην πρύτανης ΕΜΠ, ενώ σε σύντομες πα-
ρεμβάσεις τους τόνισαν: 
Ο Γεώργιος Παρμενίδης καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτό-
νων ΕΜΠ, ότι η Δημιουργία Μονάδας Ψηφιακής Κατασκευ-
ής στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ συνδυάζεται με την εκπαιδευτι-
κή διαδικασία νέων μαθημάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
του ΕΜΠ, σε προωθημένες συνθήκες τρισδιάστατου σχεδι-
ασμού. Και 
Ο Λάμπρος Πυργιώτης Χημικός Μηχανικός, Δρ. Οικονο-
μολόγος – Περιφερειολόγος, ότι οι νέες ιδέες και εφαρμο-
γές μέσω της συνεργασίας ΤΕΕ και ΟΒΙ μπορούν πλέον στο 
κέντρο της Αθήνας, όχι μόνον να σχεδιαστούν αλλά και να 
διασφαλιστούν ως προς την κυκλοφορία τους.  

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τριπλά εγκαίνια δορυφορικής εστίας τεχνολογικής πληροφόρησης ΟΒΙ PATLIB, Αναγνωστήριο Πραγμάτων - FabLab για την 
ανάπτυξη της Καινοτομίας και Έκθεσης Αφίσας τεχνικής διαφήμισης, όλα στην «καρδιά» της Αθήνας, στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ
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Τη συνδιοργάνωση του 37ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ευρωπα-
ϊκής Σεισμολογικής Επιτροπής (ESC), τον Σεπτέμβριο του 2020, 
στην Κέρκυρα, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
συναποφάσισε με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Σεισμο-
λογικής Επιτροπής (ESC), ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνά-
ντηση με τον περιφερειάρχη παραβρέθηκαν ο αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Σεισμολογικής Επιτροπής (ESC), καθηγητής 

Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
του Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Νικόλαος Βούλγαρης, ο 
ομότιμος καθηγητής Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών (ΕΚΠΑ), Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, η Mantynieni Pairi 
Γραμματέας της ESC, ο Stefano Parulai γεν.γραμματέας της ESC, 
ο Sebastiano Damico, μέλος της ESC, ο αντιπεριφερειάρχης στον 
Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Διονύσιος Τσούκας, και η 
διοργανώτρια του επικείμενου Διεθνούς Συνεδρίου, Γεωργία 

Τσάτσου.
Στη συνδιοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής 
Σεισμολογικής Επιτροπής (ESC 2020), που πέρυσι έλαβε χώρα 
στη Μάλτα, ενώ το τελευταίο στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε 
στην Κρήτη το 2008, θα συμμετέχουν το Γεωδυναμικό Ινστιτού-
το του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Ψηφίστηκε επί της αρχής του με 149 ψήφους υπέρ, 121 κατά 
και τρία «παρών» (σε σύνολο 273 ψηφισάντων βουλευτών) 
το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 

διατάξεις».Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η αρχή του νομοσχεδίου, 
ψηφίστηκε κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας που ζήτησαν ΝΔ 
και ΔΗΣΥ. Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν εννέα τροπολογίες, 
εκ των οποίων οι τροπολογίες για την θέσπιση νέου συστήματος 
διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τον διορισμό υποψη-

φίων εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008. Ο υπουργός Παιδείας, 
Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ότι την τρέχουσα εβδομάδα 
θα καταθέσει τροπολογία με βάση την οποία, θα δικαιούνται 
άδειας μητρότητας τρεισήμισι μηνών και οι αναπληρώτριες 
εκπαιδευτικοί, όπως οι μόνιμες εκπαιδευτικοί μετά την λοχεία.

Η δυναμική των ελληνικών πόλεων στη διαδικασία μετάβασης 
προς τη βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μείζον ζήτημα για την 
ενσωμάτωση τους σε ένα νέο ευρωπαϊκό χωροταξικό μοντέλο 
που θα θέτει σε πρώτο πλάνο τον άνθρωπο και τη σχέση του με 
το περιβάλλον.
Στην ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ο ρό-
λος των πόλεων στην Ευρώπη αναβαθμίζεται συνεχώς, και η 
«Urban Agenda for the EU» αναδεικνύεται σταδιακά σε μείζονα 
ευρωπαϊκή πολιτική με ξεχωριστό ρόλο μέσα στη Συνοχή. Οι 
πόλεις αναγνωρίζονται ως ο βασικός πυρήνας παρέμβασης για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και για το λόγο 
αυτό περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνονται προς 
αυτές.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συ-
νεργασία με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη EURACTIV, διοργανώνουν 
εσπερίδα με θέμα «Βιώσιμη Κινητικότητα και Περιφερειακή 
Πολιτική». Κεντρικό ζήτημα στη συζήτηση θα αποτελέσει ο κα-
θοριστικός ρόλος που οι πόλεις καλούνται να διαδραματίσουν 
για τη χωροταξική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και η συμβολή 
του προγράμματος URBACT και των Αστικών Καινοτόμων Δρά-
σεων (Urban Innovative Actions) στη πραγματοποίηση ενός πιο 
«πράσινου μέλλοντος».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα πραγματοποιηθεί πα-
ρουσίαση των προγραμμάτων URBACT και Urban Innovative 
Actions, των δράσεων που είναι σε εξέλιξη και των ανοιχτών 
προοπτικών χρηματοδότησης. Έμφαση θα δοθεί στη Βιώσιμη 
Κινητικότητα και στο ζήτημα της ανθεκτικότητας, της παραγω-
γικότητας και του τοπικού πολιτισμού, αλλά και στις ανισορ-
ροπίες και τις ανισότητες στο εσωτερικό της Ελλάδας και στο 
γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Είναι γνωστό ότι το χάσμα ανάμεσα στην ελληνική και την ευ-

ρωπαϊκή πόλη είναι τεράστιο, σε όλους τους κρίσιμους τομείς. 
Πρόκειται για χάσμα πολιτισμού, τεχνολογίας, θεσμικό, κοινω-
νικής οργάνωσης, διοικητικής δομής, πολεοδομίας, κυκλοφο-
ριακής οργάνωσης, περιβάλλοντος κ.λπ. Πρόκειται για χάσμα 
δημοκρατίας.
Ωστόσο, παρατηρείται πλέον μια κάποια αισιοδοξία αναφο-
ρικά με το αύριο, αφού τα θετικά μηνύματα είναι αρκετά. Με 
σημαντική καθυστέρηση, οι «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας» - ΣΒΑΚ, ήρθαν και στην Ελλάδα. Πρωτεύων 
σκοπός τους είναι να δώσουν απάντηση στους κινδύνους από 
την κλιματική αλλαγή.
Μέσα από τα διαρθρωτικά προγράμματα, η ΕΕ χρηματοδοτεί 
μία σειρά παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδι-
ασμού όσο και σε υποδομές και έργα παρέμβασης. Παρέχει με 
τον τρόπο αυτό όχι μόνο την απαραίτητη χρηματοδότηση αλλά 
και το πολιτικό πλαίσιο το οποίο απαιτείται για να εξασφαλίσει 
μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό που θα αποφεύγει απο-
σπασματικές δράσεις με αυξημένο κόστος και μειωμένα απο-
τελέσματα.
Η Ευρώπη κινητοποιείται, και η Ελλάδα δεν μένει αμέτοχη σε 
αυτή την αλλαγή.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή κάνοντας κλικ στον παρακά-
τω σύνδεσμο:

https://web.tee.gr/viosimi-kinitikotita-perifereiaki-politiki/

Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 
2019, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος όρο-
φος, με ώρα έναρξης 4:00 μμ.

Το (προσωρινό) πρόγραμμα της εκδήλωσης παρατίθεται εδώ:
16:00 Προσέλευση

16:30 Χαιρετισμοί
Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ
Γιώργος Δημαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Πατρίκιος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου
Εκπρόσωποι ΥΠΟΙΑΝ, ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ
1ο μέρος Εισηγήσεις για τη Βιώσιμη Κινητικότητα
17.00 Θάνος Βλαστός, καθηγητής ΕΜΠ, «Πολιτικές Βιώσιμης Κι-
νητικότητας για τη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ ελληνικής 
και ευρωπαϊκής πόλης»
17.15 Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεοδόμος - Συγκοινωνι-
ολόγος ΕΜΠ, «Βιώσιμη κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις. Από 
την αντιπαλότητα στη συμφιλίωση»
2ο μέρος: Παρουσιάσεις προγραμμάτων
17:30  Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου, Υπουργείο Οικονομίας 
& Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης, Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης 
Πολιτικών Παρουσίαση προγραμμάτων URBACT και Urban 
Innovative Actions
18.00 Ζωή Παπασιώπη - Νίκος Μαμαλούγκας, Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Επιδόσεις, έργα και η επόμενη ημέρα 
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (tbc)
3ο μέρος: Εισηγήσεις Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή 
Ανάπτυξη
18.30 Ρένα Κλαμπατσέα, αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Γενική Γραμμα-
τέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ. 
Βιώσιμη κινητικότητα και χωρικός σχεδιασμός: οι προοπτικές 
στην περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας
18.45 Δημήτρης Οικονόμου, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Η θέση και ο ρόλος των ΣΒΑΚ στο ελληνικό σύστημα 
χωρικού σχεδιασμού
19.00 – 19.30 Ερωτήσεις - Συζήτηση

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ 2020

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 

βΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην Αθήνα την Τρίτη 22/1, στο ΤΕΕ
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Την υποψηφιότητά του με την παράταξη του Απόστολου 
Τζιτζικώστα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) Πά-
ρις Μπίλιας στην καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή 
της βασιλόπιτας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εκεί έδωσε 
το “παρών” και μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Περι-
βάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος, αναλύοντας καίρια ζη-
τήματα του κλάδου των μηχανικών αλλά και της χώρας 
γενικότερα, που αφορούν στον τομέα της ενέργειας και 
του Περιβάλλοντος.
“Η σημερινή χρονική στιγμή που η Ελλάδα είναι ο κόμβος, 
και διαμετακομιστικός και του δρόμου του Μεταξιού αλλά 
και των ενεργειακών δικτύων, και μάλιστα ο παράγοντας 
που εξασφαλίζει ενεργειακή σταθερότητα στη δυτική Ευ-
ρώπη και υπερβαίνει γεωπολιτικές αντιθέσεις, συνδέοντας 
και τις χώρες τις πρώην ανατολικής Ευρώπης και τη Μέση 
Ανατολή αλλά και τον ανατολικό γείτονα με την Ευρώπη, 
εξασφαλίζοντας την παροχή φυσικού αερίου που είναι το 
καύσιμο μετάβασης για την περίοδο χωρίς ορυκτά καύ-
σιμα, δίνει ένα διαφορετικό ρόλο στη χώρα μας. Η χώρα 
μας μπορεί να έχει έναν ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Έναν 
νέο οικονομικό και πολιτικό και παραγωγικό ρόλο”, είπε ο 
κ.Φάμελλος για να προσθέσει: “Η αντιμετώπιση των πιέ-
σεων από την Ανατολή δεν μπορεί να επιλυθεί γυρίζοντας 
την πλάτη μας στα Βαλκάνια. Η χώρα που θα χτίσει τείχη 
στα Βαλκάνια είναι μια χώρα που και κοινωνικά και πο-

λιτικά και αναπτυξιακά θα αποτύχει. Ποτέ η ελληνική και 
προοδευτική σκέψη και διανόηση δεν έβαλε τείχη μεταξύ 
των λαών. Οι γέφυρες οι οποίες θα στήσουμε στο επίπεδο 
της Ευρωπαϊκής προοπτικής -όχι μόνο προς τα Βαλκάνια 
αλλά και προς την Ανατολή και τη Μέση Ανατολή- ξεκινώ-
ντας και συνδέοντας δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρι-
κούς αγωγούς αλλά και την παραγωγική δραστηριότητα, 
ειδικά σε θέματα περιβάλλοντος που έχω την ευθύνη, 
είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και επιτυχίας για τη 
χώρα μας”.
“Σε αυτήν την κατεύθυνση θεωρώ ότι τέσσερα βασικά 
σχέδια, δυο πολιτικά και δύο τεχνικά είναι κρίσιμα: Η 
ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων, η συνθήκη των 
Πρεσπών, τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα προς το 
Βελιγράδι και τις εκβολές του Δούναβη. Αυτά είναι βασικά 
θέματα που τροποποιούν τη χώρα μας και όποιος παρα-
μένει στην περίκλειστη γειτονιά του χάνει τις προοπτικές 
αλλά και τα συμφέροντα των πολιτών. Και τα συμφέροντα 
των πολιτών , είναι υπέρ της ειρήνης και της παραγωγής”, 
επεσήμανε ο αν.υπουργός.
Ο κ.Φάμελλος μίλησε ακόμη για τις προοπτικές εργασίας 
και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που ανοίγονται για τους 
μηχανικούς και τους τεχνικούς του κλάδου, με τις αλλαγές 
που προωθούνται για τη μετάβαση στη μεταλιγνητική πε-
ρίοδο μετά το 2030. Δεν παρέλειψε επίσης, να αναφερθεί 
στο ζήτημα της έκδοσης χωροταξικού σχεδίου της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που προχωράει με καλούς 

ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος 
Φεβρουαρίου και ζήτησε και από τους υποψηφίους να το 
στηρίξουν.
Ο κ.Μπίλιας αναφέρθηκε στις δυνατότητες της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας και στο αναπτυξιακό μοντέλο 
που “πατάει” σε συγκεκριμένους άξονες. Αυτοί αφορούν 
στην αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, τη δομική 
συνεργασία των τριών πυλώνων: του αεροδρομίου, του 
Λιμανιού και της ΔΕΘ_Helexpo, την αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων της ΔΕΘ και τη δημιουργία ενός αστικού 
πάρκου εντός της Έκθεσης. Είπε επίσης, ότι η ΠΚΜ μπορεί 
να γίνει κόμβος καινοτομίας αξιοποιώντας τα ερευνητι-
κά ινστιτούτα και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν στην 
περιοχή, όπως και ότι πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες 
για τη δημιουργία οικονομίας κλίματος με clusters που θα 
προκύψουν από τις συνεργασίες μικρών επιχειρήσεων. 
Τέλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αναφέρθηκε ακόμη στα 
προβλήματα των μηχανικών που προκύπτουν από την 
υπέρμετρη φορολογία και το ασφαλιστικό που είναι ένα 
σημαντικό ζήτημα για τον κλάδο.
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό επίσης, η υφυ-
πουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 
Κατερίνα Νοτοπούλου και ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Το «παρών» επίσης 
έδωσαν πολλοί βουλευτές της περιοχής και άλλοι εκπρό-
σωποι των τοπικών αρχών και φορέων της πόλης και της 
Περιφέρειας.

«Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων του ανα-
τολικού τομέα Θράκης ο οποίος περιλαμβάνει το νότιο 
τμήμα του Έβρου και τον Νομό Ροδόπης είναι το πρώτο 
μεγάλο έργο του περιφερειακού σχεδιασμού της ανατο-
λικής Μακεδονίας-Θράκης και θα επιτρέψει τη διακοπή 
της μεταφοράς των απορριμμάτων στην Κομοτηνή και 
τη διάθεση στον υπάρχοντα ΧΥΤΑ» ανέφερε ο αν. ΥΠΕΝ, 
Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διαδικασία υπογραφής της 
σύμβασης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας 
Αστικών Αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 
στην Αλεξανδρούπολη, παρουσία εκπροσώπων της αυ-
τοδιοίκησης και φορέων της περιοχής. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι η υπογρα-
φή της σύμβασης σηματοδοτεί το πέρασμα στην εποχή 
της κυκλικής οικονομίας εφόσον πρόκειται για το πρώτο 
έργο στον νέο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων της 
χώρας και χαρακτηρίζεται από οικονομία φυσικών και 
ενεργειακών πόρων, ανάκτηση υλικών, δημιουργία νέας 

εργασίας, με τρόπο ωφέλιμο και περιβαλλοντικά ορθό για 
την τοπική κοινωνία και οικονομία.
Τόνισε: «Το 2015 ολοκληρώσαμε το νέο Εθνικό Σχέδιο Δι-
αχείρισης Απορριμμάτων, το 2016 ακολούθησαν τα Περι-
φερειακά Σχέδια σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια ξεκί-
νησαν οι εντάξεις έργων στα χρηματοδοτικά εργαλεία του 
ΕΣΠΑ, δηλαδή στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ που περιλαμβάνει ευρω-
παϊκή και εθνική χρηματοδότηση. Επιλέξαμε διαφορετικά 
σε σχέση με το παρελθόν, όχι μόνο ως προς το μέγεθος 
των έργων αλλά και ως προς τη μορφή χρηματοδότησής 
τους. Σήμερα, νομίζω ότι γίνεται κατανοητό το αποτέλε-
σμα της επιλογής μας: η αλλαγή στη χρηματοδότηση των 
έργων συνέβαλε στην αξιοποίηση του χρηματοδοτικού 
εργαλείου του ΕΣΠΑ, που δίνει στην περιοχή τη γρήγορη 
κατασκευή ενός έργου ύψους 18 εκατ. ευρώ, σε ένα συνο-
λικό έργο που ξεπερνά το 60 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει 
το Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, τον Χώρο Υγειονομικής 
Ταφής, την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, το Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών και τη Μονάδα Επεξεργασίας 
Αποβλήτων».
Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «άριστη και πλήρη συνερ-
γασία των τριών εμπλεκόμενων υπουργείων, Οικονομίας, 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία 
συντονίζουν από κοινού το μεγάλο έργο της διαχείρισης 
των αποβλήτων σε όλη τη χώρα, ύψους 1 δισ. ευρώ».
Αναφέρθηκε, τέλος, στις δύο πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ που 
έχουν ανακοινωθεί και είναι σε δημόσια διαβούλευση, η 
μία με την ΚΕΔΕ και η άλλη με τους ΦοΔΣΑ, και αφορούν 
την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής, η οποία θα δίνει 
τη δυνατότητα στους δήμους που έχουν υψηλότερη από-
δοση στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή, να 
έχουν χαμηλότερο κόστος στις Μονάδες Επεξεργασίας 
Αστικών Αποβλήτων, επιτυγχάνοντας χαμηλότερα δημο-
τικά τέλη έως και 25%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Για τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στα Βαλκάνια μίλησε ο αν.υπουργός Περιβάλλοντος Σ.Φάμελλος  - 
Υποψήφιος με την Περιφέρεια ΚΜ ο Π.Μπίλιας
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Το 2017 αναγορεύθηκαν 1.649 νέοι διδάκτορες από τα ελληνικά 
ΑΕΙ, οι λιγότεροι των τελευταίων εννέα ετών, καθώς όπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία κατάθεσης διατριβών στο Εθνικό Αρχείο 
Διδακτορικών Διατριβών, οι αντίστοιχοι αριθμοί ήσαν 1.702 το 
2016, 1.810 το 2015, 2.055 το 2014, 1.950 το 2013, 1.774 το 
2012, 1.863 το 2011, 1.913 το 2010, 2.275 το 2009 και 1.647 
το 2008. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία για 
τους νέους διδάκτορες, που περιλαμβάνονται σε νέα μελέτη του 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), κατά το 2017 οι περισσό-
τερες διδακτορικές διατριβές -όπως είχε συμβεί και στη διετία 
2015-16- εκπονήθηκαν στα πανεπιστήμια Αθηνών (27,7%) και 
Θεσσαλονίκης (18,2%), ενώ ακολούθησαν το ΕΜΠ (8,7%) και 

τα Πανεπιστήμια Πατρών (7,1%) και Θεσσαλίας (7%).
Το 52,2% των νέων διδακτόρων ήσαν άνδρες και το 47,8% 
γυναίκες. Οι περισσότεροι ήσαν έως 35 ετών το 2017 (46,3%) 
και ακολούθησε η ηλικιακή ομάδα των 36-44 ετών (35,2%). Οι 
περισσότερες διατριβές αφορούσαν την Ιατρική και τις Επιστή-
μες Υγείας (28,9%), ενώ ακολουθούσαν οι Φυσικές Επιστήμες 
(26,2%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (21,4%). Χαμηλότερα 
ποσοστά κατέλαβαν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 
(17,2%), οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες (11,9%) και οι Γεωργικές 
Επιστήμες (3%).
Οι περισσότεροι από τους διδάκτορες (20,6%) χρειάστηκαν 
πέντε έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους, ενώ ακο-

λούθησαν όσοι χρειάστηκαν έξι, επτά και τέσσερα έτη (ποσοστά 
16,2%, 14% και 13% αντίστοιχα). Το 11,4% των νέων διδακτό-
ρων είχαν ξεκινήσει την εκπόνηση της διατριβής τους πριν από 
δέκα ή περισσότερα έτη.
Ένας στους τέσσερις (24,5%) διέμεινε στο εξωτερικό κατά τη δι-
άρκεια των διδακτορικών σπουδών, με δημοφιλέστερες χώρες 
τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (21,5% η κάθε μία). Για 
τους περισσότερους διδάκτορες κατά την περίοδο 2015-2017 
η βασική πηγή χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών 
τους ήταν οι προσωπικές αποταμιεύσεις και η υποστήριξη από 
την οικογένεια, ενώ ως σημαντική κρίνεται και η λήψη υποτρο-
φίας από ελληνικό ίδρυμα.

Συνέδριο με θέμα: «Προτάσεις για μια Κοινωνική Πολιτική με 
Επίκεντρο την Ανταγωνιστικότητα» διοργανώνει το Ελληνο-Αμε-
ρικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 
2019, στο ξενοδοχείο Χίλτον. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
συνέδριο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Επιτροπής Ασφα-
λιστικών και Εργασιακών Θεμάτων και της Επιτροπής Απασχόλη-
σης του επιμελητηρίου και θα αναλύσει όλα τα βασικά θέματα που 
επηρεάζουν και θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ανταγωνιστι-
κότητα της χώρας. 
Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει ώστε η Ελλάδα να γίνει μια 
χώρα ανταγωνιστική και ελκυστική σε επενδύσεις, δεν έχει επιτευ-
χθεί ακόμα κάποια ουσιαστική βελτίωσή της μέσα στο ιδιαίτερα 
απαιτητικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Αντίθετα η ανταγω-
νιστικότητα της ελληνικής οικονομίας φαίνεται καθηλωμένη σε 
επίπεδα που δε διαμορφώνουν αισιόδοξες προοπτικές για ουσι-
αστική και βιώσιμη ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος σημεί-
ωσε ότι: «Στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία η Αντα-
γωνιστικότητα αποτελεί τον βασικό παράγοντα προσέλκυσης 

επενδύσεων και βασική προϋπόθεση ανάπτυξης. Με αυτή τη 
διαπίστωση το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο θα συντονίσει 
όλες τις δράσεις του, για το 2019, σε μια φιλόδοξη προσπάθεια 
προώθησης πολιτικών που θα στοχεύουν στην ανατροπή του 
ελλείμματος ανταγωνιστικότητας που ροκανίζει τις προοπτικές 
επενδύσεων και ανάπτυξης. Η αρχή γίνεται από το πρώτο Συνέ-
δριο για τη φετινή χρονιά και από τον πιο ευαίσθητο χώρο, αυτό 
της Κοινωνικής Πολιτικής, με πρόθεση να ανατρέψουμε την κατε-
στημένη αντίληψη ότι η Ανταγωνιστικότητα δε συμβαδίζει με την 
κοινωνική ευαισθησία». 
Επιπρόσθετα, η Δρ. Βενετία Κουσία, πρόεδρος Επιτροπής Απασχό-
λησης και Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότη-
τας της Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Με την έλευση της 4ης βιομη-
χανικής επανάστασης έγινε σαφές ότι η οικονομική μεγέθυνση από 
μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την ευημερία και ότι όσες οικονο-
μίες δεν μπορούν να εντάξουν στην οικονομική καθημερινότητά 
τους τις ψηφιακές εξελίξεις:
-          Δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους ούτε 
στον ιδιωτικό ούτε στον δημόσιο τομέα

-          Δεν μπορούν να δημιουργήσουν τις συνεργασίες που απαι-
τούνται σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία και
-          Δεν καταφέρνουν να εξελίξουν το ανθρώπινο δυναμικό στο 
ταλέντο που χρειάζονται».
Τέλος,  ο Δρ. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, πρόεδρος της Επιτροπής 
Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων του Ελληνο-Αμερικανι-
κού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Στερείται τεκμηρίωσης 
η αντίληψη ότι η κοινωνική πολιτική επηρεάζει αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα, γιατί δήθεν προκαλεί μόνο αύξηση του κό-
στους εργασίας. Παραγνωρίζεται έτσι, συνειδητά ή ασυνείδητα, 
ο κυρίαρχος ρόλος της κοινωνικής διάστασης στην αύξηση της 
παραγωγικότητας με συνέπεια την αξιοποίηση της επιχειρημα-
τικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας γενικότερα. 
Για να συμβούν όμως τα ευεργετικά αυτά αποτελέσματα πρέπει να 
συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές ακριβώς τις προϋπο-
θέσεις αναλύουν επώνυμοι εισηγητές στο Συνέδριο του AMCHAM 
την 24η Ιανουαρίου 2019».

«Το θέμα της συνάντησης της γνώσης, της έρευνας με την παρα-
γωγή, προκειμένου να έχουμε καινοτομικά προϊόντα, είναι καθο-
ριστικής σημασίας» τόνισε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, κατά την υπογραφή 
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε 
ότι στον τομέα της γεφύρωσης της απόστασης μεταξύ της γνώσης 
και της πραγματικής παραγωγής υπάρχουν ενθαρρυντικά δείγμα-
τα τα τελευταία δύο χρόνια, σημείωσε ότι «το 2017 ήταν η πρώτη 
χρονιά που οι ιδιωτικές δαπάνες της βιομηχανίας για την έρευνα 
ξεπέρασαν τις δημόσιες δαπάνες» και πρόσθεσε ότι «και το 2017 
και το 2018 οι δημόσιες δαπάνες για την έρευνα είναι θεαματικά 
αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν». Παράλληλα αναφέρθηκε σε 
μια συνάντηση που είχε πρόσφατα με αντικείμενο την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία και σχολίασε ότι «το κεντρικό θέμα που θα μας απα-
σχολήσει το 2019 είναι το θέμα των αλυσίδων αξίας».

Τόνισε επιπλέον ότι η υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας 
σήμερα είναι μια συμβολική στιγμή, καθώς, όπως επισήμανε, «το 
2019 θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά, η πρώτη χρονιά εκτός 
μνημονίων, θα είναι η χρονιά που θα μπουν οι βάσεις για αυτό που 
ονομάζουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Πιτσιόρλας επισήμανε ότι «το θέμα των αδειο-
δοτήσεων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό για το υπουργείο και την 
κυβέρνηση θέμα». Είπε ακόμη ότι «τα θέματα της ηλεκτροκίνησης 
θα είναι από τα πρώτα που θα τρέξουν» και πρόσθεσε ότι γίνεται 
μια πολύ μεγάλη προσπάθεια «στα θέματα της ναυπηγοεπισκευ-
ής, της κατασκευής, αλλά και στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας», 
όπως επίσης και στα «θέματα της αμυντικής βιομηχανίας».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
ΕΚΕΤΑ, Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, τάχθηκε υπέρ της επανα-
φοράς των ερευνητικών κέντρων στο χώρο της ανάπτυξης και της 
βιομηχανίας και γνωστοποίησε ότι είχε συνάντηση με τον υπουρ-
γό Οικονομίας για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας μέσω της 

έρευνας και της καινοτομίας σε τεχνολογικούς τομείς.
Αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κ. Κωνσταντόπουλος 
τόνισε ότι τα ειδικότερα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν, μετα-
ξύ άλλων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα 
σύνδεσης της έρευνας με τη βιομηχανία, την ανάληψη κοινών 
δράσεων, τον συντονισμό των προσπαθειών δικτύωσης, τη διορ-
γάνωση κοινών εκδηλώσεων, τη διοργάνωση επιχειρηματικών 
αποστολών και την παροχή επιστημονικής υποστήριξης από το 
ΕΚΕΤΑ προς το υπουργείο με στόχευση την προώθηση της εξω-
στρέφειας. Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ ζήτησε, άλλωστε, από 
το υπουργείο την υποστήριξη, μέσω της χρηματοδότησης της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενός σχεδίου για την ενίσχυση 
των υποδομών του και των δραστηριοτήτων του.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 1.649 ΝΕΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΤΟ 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι λιγότεροι των τελευταίων εννέα ετών, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 24 Ιανουαρίου
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Ο ήλιος και ο άνεμος θα διαγωνιστούν για πρώτη φορά για μια 
θέση στην ελληνική ενεργειακή αγορά, σε κοινό διαγωνισμό 
που διοργανώνει την άνοιξη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στον 
οποίο αναμένονται - σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της Αρχής 
- προσφορές για περισσότερα από 600 μεγαβάτ. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Κώστα Βουτσαδάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται 
για τον πρώτο μειοδοτικό διαγωνισμό στον οποίο θα συμμε-
τάσχουν επενδυτές τόσο σε αιολικά όσο και σε φωτοβολταϊκά 
πάρκα, ενώ οι δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι 
έγιναν ξεχωριστά ανά τεχνολογία. Η νέα δημοπρασία - οι προ-
διαγραφές της οποίας τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από 
τη ΡΑΕ - απευθύνεται επί της ουσίας στις μεγάλες μονάδες που 
σχεδιάζονται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών καθώς σε 
αυτήν θα μπορούν να συμμετάσχουν οι εξής κατηγορίες έργων:
-Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 50 MW.
-Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης 
των 20 MW.
-Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο αιολικών σταθμών που έχουν 

κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύ-
ος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
-Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο φωτοβολταϊκών σταθμών 
που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο 
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.
-Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός αιολικού και ενός φωτοβολ-
ταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα 
ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 
MW. 
-Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία 
Ταχείας Αδειοδότησης ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύ-
σεων ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο 
Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγα-
λύτερης των 20 MW.
Η ισχύς που δημοπρατείται θα είναι κατ ‘ ανώτατο όριο 400 
μεγαβάτ ενώ πηγές της ΡΑΕ εκτιμούν ότι το επενδυτικό ενδι-
αφέρον στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργων από τη ΔΕΗ και 
ιδιώτες επενδυτές μπορεί να ξεπεράσει τα 600 μεγαβάτ. Σε κάθε 
περίπτωση ισχύει ο «κανόνας ανταγωνισμού» που έχει θέσει η 

Ολομέλεια της Αρχής, σύμφωνα με τον οποίο η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό θα πρέπει (σε όρους ηλεκτρικής ισχύος) να είναι 75 
% υψηλότερη από τη δημοπρατούμενη. Αυτό σημαίνει ότι η 
δημοπρατούμενη ισχύς προσαρμόζεται ώστε να τηρείται αυτή 
η αναλογία και να διασφαλίζεται έτσι ο ανταγωνισμός.
Φορείς της αγοράς θεωρούν πάντως υπερβολικό το ποσοστό 
του 75 % υποστηρίζοντας ότι οδηγεί τελικά σε λιγότερες επεν-
δύσεις στην «πράσινη» ενέργεια ενώ τονίζουν την ανάγκη να 
είναι επαρκές το χρονικό περιθώριο υλοποίησης των έργων 
καθώς η τεχνολογία τόσο των ανεμογεννητριών όσο και των 
φωτοβολταϊκών πάνελ εξελίσσεται διαρκώς. Έτσι ο μακροπρό-
θεσμος ορίζοντας υλοποίησης εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για 
χρήση της βέλτιστης τεχνολογίας και συνεπώς για χαμηλότερες 
προσφορές στο διαγωνισμό.
Σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει τεθεί σε διαβούλευση η 
ανώτατη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Ανταγω-
νιστικής Διαδικασίας καθορίζεται στα 64,72 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 15 
Μαρτίου και ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15 Απριλίου.

Η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την επι-
βράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, θα ασκήσουν πτωτική 
πίεση στις τιμές του πετρελαίου το 2019, δοκιμάζοντας την 
αποφασιστικότητα του ΟΠΕΚ να στηρίξει την αγορά με μειώσεις 
της παραγωγής, αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 
(International Energy Agency, ΙΕΑ) στη μηνιαία έκθεσή του που 
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
ΙΕΑ, που συντονίζει τις ενεργειακές πολιτικές των βιομηχανικών 
χωρών, σημειώνει ότι διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμησή του 
για την αύξηση της ζήτησης πετρελαίου φέτος στα 1,4 εκατ. 
βαρέλια την ημέρα, κοντά στα επίπεδα του 2018.
Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι στο 

δεύτερο εξάμηνο του 2018, εν μέσω ανησυχιών για μείωση 
της προσφοράς του Ιράν λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. 
Ωστόσο, η τιμή του μπρεντ υποχώρησε προς τα 50 δολάρια στα 
τέλη του 2018, λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας και της 
αύξησης της προσφοράς των ΗΠΑ, αναγκάζοντας τον ΟΠΕΚ να 
μειώσει την παραγωγή του, σε μία προσπάθεια να διατηρήσει 
τις τιμές πάνω από τα 60 δολάρια.
Ο IEA ανέφερε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου τον 
περασμένο μήνα μειώθηκε κατά 950.000 βαρέλια την ημέρα 
ή περίπου 1%, με αιχμή τη μείωση της παραγωγής του ΟΠΕΚ, 
πριν την έναρξη ισχύος της νέας συμφωνία του για μείωση της 
παραγωγής τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 

Ενέργειας, η αύξηση της παραγωγής, εκτός του ΟΠΕΚ, αναμένε-
ται να επιβραδυνθεί στα 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2019 
μετά την αύξηση - ρεκόρ των 2,6 εκατ. βαρελιών το 2018.
Οι ΗΠΑ, ωστόσο, θα συνεχίσουν να εκπλήσσουν με την αύξηση 
της παραγωγής τους. «Οι ΗΠΑ, που προσφέρουν ήδη τις μεγα-
λύτερες ποσότητες υγρών καυσίμων, θα ενισχύσουν την ηγετι-
κή τους θέση ως ο μεγαλύτερος παραγωγός αργού στον κόσμο. 
Στα μέσα του έτους, η αμερικανική παραγωγή αργού θα είναι 
πιθανότατα υψηλότερη από τη δυναμικότητα της Σαουδικής 
Αραβίας ή της Ρωσίας», αναφέρει η έκθεση του ΙΕΑ.

Μηχανισμός αντιστάθμισης μέσω του Ειδικού Τέλους Μείωσης 
Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) ώστε οι αναμενόμενες 
αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ να μην επιβαρύνουν τον τελικό 
λογαριασμό που πληρώνουν οι πελάτες της επιχείρησης τίθεται 
σε εφαρμογή, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Κώστα Βουτσαδάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την περασμένη 
εβδομάδα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μα-
νώλης Παναγιωτάκης τόνισε ότι η επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να 
απορροφά τις επιβαρύνσεις και ότι χρειάζεται αύξηση στα τιμολό-
για η οποία όπως επισήμανε, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη 
και δικαιότερη.
Ακολούθησε κατηγορηματική δήλωση του υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, σύμφωνα με τον οποίο 
δεν θα υπάρξει αύξηση στην τιμή του ρεύματος.
Η λύση που προκρίνεται κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες περι-
λαμβάνει τα εξής: 

- Η ΔΕΗ θα ενσωματώσει στα τιμολόγια ρήτρα ρύπων ή οριακής 
τιμής, που θα παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του κόστους των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή της τιμής της ενέργειας που 
διαμορφώνεται στην ημερήσια αγορά ρεύματος, με πιθανότερη 
εκδοχή την πρώτη.
- Η αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής αυξάνει αυ-
τόματα τις εισροές στον λογαριασμό χρηματοδότησης των ανα-
νεώσιμων πηγών και δημιουργεί έτσι προϋποθέσεις για μείωση 
του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των 
λογαριασμών ρεύματος.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις ο λογαριασμός των ΑΠΕ 
προβλέπεται στο τέλος του 2019 να παρουσιάσει πλεόνασμα 
ύψους 108 εκατ. ευρώ (αφού αφαιρεθεί προηγουμένως περιθώ-
ριο ασφαλείας ύψους 70 εκατ. ευρώ που προβλέπει η νομοθεσία), 
που σημαίνει ότι υπάρχει επιπλέον περιθώριο για μείωση του 
ΕΤΜΕΑΡ.  Στο περιθώριο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 

την Παρασκευή για την υπογραφή δανειακής σύμβασης με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων, ο επικεφαλής της ΔΕΗ υπο-
γράμμισε εξάλλου ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το υπουργείο 
καθώς και ότι στόχος είναι η συνολική επιβάρυνση των κατανα-
λωτών να είναι σχεδόν μηδενική. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι με την ει-
σαγωγή της ρήτρας η ΔΕΗ δεν πρόκειται να ανακτήσει το σύνολο 
του επιπλέον κόστους που επωμίζεται από την αύξηση των τιμών 
των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου αλλά μόνο 
ένα μικρό μέρος του. Πέρα από την προσθήκη της ρήτρας, από 
πλευράς ΔΕΗ εξετάζεται και η μείωση του ποσοστού έκπτωσης 
για τους συνεπείς στις πληρωμές καταναλωτές, που είναι σήμερα 
15%. Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της ΔΕΗ χαρακτήρισε απα-
ραίτητη την προσαρμογή των τιμολογίων για τη βελτίωση της 
λειτουργικής κερδοφορίας της επιχείρησης και την εξασφάλιση 
καλύτερων όρων δανεισμού από την διεθνή αγορά στο πλαίσιο 
της έκδοσης που προετοιμάζεται τις προσεχείς εβδομάδες.

ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟβΟΛΤΑΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΕ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΑ ΠΙΕΣΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΗ: ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΩΣΤΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ 
«ΦΤΑΣΕΙ» ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Αναμένεται να υποβληθούν προσφορές για περισσότερα από 600 μεγαβάτ

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει την αναβάθ-
μιση του ελληνικού δικτύου ηλεκτρισμού με 255 εκατ. 
ευρώ αναφέρεται σε κοινό δελτίο Τύπου της ΔΕΗ και της 
ΕΤΕπ και σημειώνεται ότι: Μία από τις μεγαλύτερες ενερ-
γειακές επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-
ων (ΕΤΕπ) στην Ελλάδα. - Περισσότερα από 7.000 χιλιό-
μετρα νέων υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα 
κατασκευαστούν. - Επένδυση στο δίκτυο ηλεκτρισμού με 
στόχο την ενίσχυση των συνδέσεων με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τη βελτίωση της αξιοπιστίας της παρο-
χής ηλεκτρικής ενέργειας και την κάλυψη της αυξημένης 
ζήτησης.
Ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες υποδομών 
ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, συμφώνησε σήμερα νέα μακροπρόθεσμη 
δανειακή σύμβαση ύψους 255 εκατ. ευρώ με τη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), τον μεγαλύτερο παραγω-
γό και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, για 
την αναβάθμιση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε 
όλη τη χώρα. Το νέο 20ετές δάνειο, με την εγγύηση της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, αντιπροσωπεύει ένα από τα με-
γαλύτερα δάνεια που διέθεσε ποτέ η ΕΤΕπ για ενεργειακές 
επενδύσεις στην Ελλάδα.
«Η αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η κάλυψη 
των αυξημένων ενεργειακών αναγκών προϋποθέτουν 
σημαντικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον εκσυγχρο-
νισμό και στην ενίσχυση των υποδομών ηλεκτρισμού 
όλης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζω τη νέα 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλωστε η ΕΤΕπ είναι επί μακρόν 
εταίρος του Ελληνικού ενεργειακού τομέα, προσφέροντας 
οικονομική υποστήριξη και εξίσου πολύτιμη τεχνογνω-
σία», ανέφερε σε δήλωσή του με αφορμή την υπογραφή 
της δανειακής σύμβασης ο Υπουργός Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος κ. Γιώργος Σταθάκης.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κύριος 
Μανόλης Παναγιωτάκης δήλωσε ότι «το Ελληνικό Δίκτυο 
Διανομής είναι πολυτιμότατο περιουσιακό στοιχείο του 
Ομίλου ΔΕΗ. Στο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι εξελίξεις 
της τεχνολογίας και οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για το κλί-
μα, τα Δίκτυα Διανομής καθίστανται ο σημαντικότερος 
παράγοντας της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι τα πάγια του 
Δικτύου Διανομής θα συνεχίσουν να μας προσφέρουν 
σταθερές, ελκυστικές αποδόσεις και μάλιστα με μεγέθυν-
ση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής μας βάσης μέσα από 
στοχευμένες επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η υπογραφή 
της σημερινής πρώτης δανειακής σύμβασης ύψους 155 

εκατ. ευρώ από συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματο-
δότησης ύψους 255 εκατ. ευρώ είναι εξαιρετικής σημασί-
ας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, η οποία για ακόμα μία φορά είναι παρούσα, 
συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στρατηγικών μας 
σχεδίων για περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του 
Δικτύου Διανομής σε όλη την ηπειρωτική χώρα και στα 
νησιά μας. Η ΕΤΕπ είναι στρατηγικός επενδυτικός εταίρος 
της Επιχείρησης υποστηρίζοντας το επενδυτικό της πρό-
γραμμα, σύμφωνα με το επιχειρησιακό της πλάνο, για 
έργα μεγάλης σημασίας, για την οικονομία, τους Έλλη-
νες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας της χώρας και το περιβάλλον».
O κ. Στέφανος Οκταποδάς, Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΔΕΔΔΗΕ, χαιρέτησε τη συμφωνία και επισήμανε ότι «είμα-
στε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή τη σημαντική επένδυση 
η οποία θα αναβαθμίσει καίριες υποδομές του δικτύου 
διανομής, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους καταναλω-
τές, την οικονομία και το περιβάλλον».
«Σε όλη την Ευρώπη αλλά και εδώ στην Ελλάδα, η υλοποί-
ηση νέων σημαντικών επενδύσεων στις υποδομές του δι-
κτύου ηλεκτρικής ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας, 
προκειμένου να καλυφθεί η μελλοντική ζήτηση λόγω της 
οικονομικής ανάπτυξης, να διασφαλιστεί η αξιόπιστη πα-
ροχή ηλεκτρική ενέργειας και να αντιμετωπιστεί η διαφο-
ροποίηση του μίγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η ΕΤΕπ έχει τη χαρά να χρηματοδοτήσει με 255 εκατ. ευρώ 
μια νέα επένδυση στο ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, η οποία θα ωφελήσει εκατομμύρια πελά-
τες σε όλη τη χώρα. Η χρηματοδότηση αυτή έρχεται να 
προστεθεί στην ισχυρή και σταθερή συνεργασία της ΕΤΕπ 
με τη ΔΕΗ και στην μεγάλη προϊστορία της ΕΤΕπ ως προς 
την στήριξη ενεργειακών επενδυτικών προγραμμάτων 
στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, των δια-
συνδέσεων στα νησιά και της διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας», επισήμανε ο Peter Jacobs, επικεφαλής της Ομάδας 
Επενδύσεων της ΕΤΕπ στην Ελλάδα.
Η πρώτη χρηματοδότηση επενδύσεων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2019 έρχεται 
να στηρίξει ένα εθνικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 510 
εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί από τον Διαχειριστή 
του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΔΔΗΕ), 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ, την περί-
οδο Ιούλιος 2017 - 2020.
Η πρώτη δόση της νέας χρηματοδότησης από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ, μητρική εται-
ρεία του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία ανέρχεται σε 155 εκατ. ευρώ 

υπεγράφη στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στην Αθήνα από 
τον κ. Μανόλη Παναγιωτάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. και τον κ. Ιωάννη Καλτσά, αρμό-
διο της ΕΤΕπ σε θέματα δανειοδοτήσεων δημοσίου τομέα 
σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η δανειακή σύμβαση για το υπόλοιπο ποσό των 100 εκατ. 
ευρώ αναμένεται να υπογραφεί με την πορεία υλοποίησης 
του έργου.
Ωφέλεια για τους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας σε ολό-
κληρη την Ελλάδα
Η επέκταση του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας θα καλύψει την αναμενόμενη αυξημένη μελλο-
ντική ζήτηση και θα επιτρέψει στους καταναλωτές ενέρ-
γειας σε όλη τη χώρα να επωφεληθούν από μεγαλύτερη 
αξιοπιστία στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα κατα-
σκευαστούν νέες γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής 
τάσης συνολικού μήκους 7.327 χιλιομέτρων, οι οποίες θα 
βελτιώσουν την απόδοση του δικτύου διανομής και θα 
αυξήσουν την αντοχή και την ευστάθειά του.
Βελτίωση των συνδέσεων με τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας
Η αναβάθμιση του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 
είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση καλύτε-
ρης σύνδεσης των υφισταμένων και προγραμματισμένων 
αιολικών και φωτοβολταïκών πάρκων σε πόλεις και κω-
μοπόλεις.
Συνέχιση της ισχυρής μακροχρόνιας παρουσίας της ΕΤΕπ 
στην Ελλάδα
Την προηγούμενη χρονιά η ΕΤΕπ συμφώνησε να στηρίξει 
την κατασκευή δύο νέων αιολικών πάρκων στη Βόρεια 
Ελλάδα, τoν Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου και το 
επενδυτικό πρόγραμμα για έξυπνους μετρητές και τη 
βελτίωση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 
τάσης.
Τα τελευταία 55 χρόνια η ΕΤΕπ διέθεσε το ποσό των 6,4 
δισ ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένων πάνω από 2 δισ ευρώ για νέες 
επενδύσεις από τη ΔΕΗ σε παραγωγή και διανομή ηλε-
κτρικής ενέργειας.
Στα παραπάνω συγκαταλέγεται και η στήριξη νέων 
επενδύσεων στην αιολική ενέργεια, τη διανομή και τη 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση 
και έργα ασφάλειας εφοδιασμού και η παροχή τεχνικής 
βοήθειας για την παροχή της αποκτηθείσας εμπειρίας από 
παρόμοια προγράμματα σε άλλα μέρη της Ευρώπης. 

Συνέχεια στη σελ 11

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΕΤΕΠ-ΔΕΗ  ΥΨΟΥΣ 255 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Θα κατασκευαστούν περισσότερα από 7.000 χιλιόμετρα νέων υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
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Παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του «Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων εντός 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά». Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εκτός από το εννεαμελές συμβούλιο, 
παραβρέθηκαν επίσης η συντονίστρια του έργου Θεοπίστη 
Πέρκα, ο γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ, Τάσος 
Γιαϊτάνης και εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών και 
Εσωτερικών, της Ελληνικό Α.Ε. και της Lamda Development.
Στην ομιλία του, ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε τη συνεργασία 
κράτους, αυτοδιοίκησης και επενδυτών παράδειγμα, για το 
πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ένα τόσο μεγάλο έργο με 
κύριο μέλημα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
«Η μακρά πορεία υλοποίησης της εμβληματικής επένδυσης 
του Ελληνικού και συμβολικά και οικονομικά, σηματοδοτεί το 
πέρασμα της χώρας στην περίοδο της ανάπτυξης. Η επιτυχία 
της συγκρότησης του φορέα είναι μεγάλη γιατί βάζει την αυ-
τοδιοίκηση στο επίκεντρο», τόνισε ο υπουργός.
Υπογράμμισε ακόμα τη συστηματική προσπάθεια της κυ-
βέρνησης για να δημιουργηθεί αυτός ο φορέας, στον οποίον 

πλειοψηφία έχουν οι δήμοι που είναι αυτοί που άμεσα εμπλέ-
κονται στην επένδυση. Η κυβέρνηση διασφάλισε το δημόσιο 
συμφέρον και σε αυτή την περίπτωση, όπως και συνολικά 
στην επένδυση.
Είπε, επίσης ότι «ήδη, από τα 3,5 χρόνια που ήμουν στην επι-
τροπή μεγάλων έργων, μου είχε προκαλέσει κατάπληξη το 
γεγονός ότι για αυτήν την τεράστια επένδυση υπήρχαν πολλά 
θεσμικά κενά, τα οποία εμείς κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. 
Για όλους μας, κράτος, αυτοδιοίκηση και επενδυτές, η εξέλιξη 
και η συνεργασία αυτή, θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα καλό 
μάθημα, ως προς πως πρέπει να λειτουργούμε, όταν καλού-
μαστε να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο μεγάλο έργο, έχοντας ως 
κύριο μέλημα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη δι-
άρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε χθες, η 
επένδυση που φθάνει τα 8 δισ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη επένδυση τουλάχιστον για τη νότια Ευρώπη και θα παίξει 
καταλυτικό ρόλο όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη των 
τοπικών κοινωνιών, αλλά και για την ανάπλαση του παραλια-
κού μετώπου της Αττικής.

Η κ. Πέρκα, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσει ο διαγωνι-
σμός για το καζίνο και θα εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση πολεοδόμησης τριών ζωνών, ενώ χαρακτήρισε τη δημι-
ουργία του φορέα ένα πρωτοφανές εγχείρημα.
O δήμαρχος Ελληνικού, Γιάννης Kωνσταντάτος, πρόεδρος του 
Φορέα, έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα και τόνισε ότι η πα-
νηγυρική συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης του Ελληνικού 
αναδεικνύει την επιτυχημένη συνεργασία της κυβέρνησης, 
της αυτοδιοίκησης και του επενδυτή και την αναβαθμισμένη 
θέση της αυτοδιοίκησης.
Ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, μέλος του φορέα, 
χαρακτήρισε πολύ θετική εξέλιξη τη δημιουργία του, ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα να επιλυθούν πολλά προβλήματα που θα 
προκύψουν, καθώς η επένδυση πρέπει να προχωρήσει και να 
δώσει πνοή και στους όμορους δήμους.
Από την πλευρά του ο κ. Γιαϊτάνης είπε ότι η επένδυση του 
Ελληνικού είναι η ευκαιρία της Αττικής για τα επόμενα 50 χρό-
νια, και η υλοποίησή της έχει μέγιστο ενδιαφέρον για τη Νέα 
Δημοκρατία.

ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ :«Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜβΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
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Γ. Σταθάκης: Η επάνδυση θα συμβάλλει ουσιαστικά 
στη βελτίωση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
«Η αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η κάλυψη των 
αυξημένων ενεργειακών αναγκών προϋποθέτουν σημαντι-
κές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και 
στην ενίσχυση των υποδομών ηλεκτρισμού όλης της χώρας. 
Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζω τη νέα πρωτοβουλία της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που θα συμβάλλει ουσιαστικά 
στη βελτίωση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλωστε 
η ΕΤΕπ είναι επί μακρόν εταίρος του ελληνικού ενεργειακού 
τομέα, προσφέροντας οικονομική υποστήριξη και εξίσου 
πολύτιμη τεχνογνωσία». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό επι-
σημαίνει ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος 
Σταθάκης σε δήλωσή του με αφορμή την υπογραφή δανει-
ακής σύμβασης ύψους 155 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 
του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που υπέγραψαν 
νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης και ο διευθυντής χρηματοδο-
τήσεων για Ελλάδα και Κύπρο της ΕΤΕπ, Ιωάννης Καλτσάς.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Στέφανος Οκταποδάς 
υπογραμμίζει εξάλλου ότι η επένδυση θα αναβαθμίσει καίριες 
υποδομές του δικτύου διανομής, μεγιστοποιώντας τα οφέλη 
για τους καταναλωτές, την οικονομία και το περιβάλλον. 
Η δανειακή σύμβαση των 155 εκατ. ευρώ αποτελεί τμήμα συ-
νολικής εγκεκριμένης γραμμής χρηματοδότησης ύψους 255 
εκατ. ευρώ για την στήριξη του εθνικού επενδυτικού προ-

γράμματος ύψους 510 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται από 
τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ, την 
περίοδο Ιούλιος 2017 - 2020.
Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή νέων 
γραμμών διανομής μέσης και χαμηλής τάσης συνολικού μή-
κους 7.327 χιλιομέτρων, καθώς και επενδύσεις στο δίκτυο 
ηλεκτρισμού με στόχο την ενίσχυση των συνδέσεων με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βελτίωση της αξιοπιστίας 
της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και την κάλυψη της αυξη-
μένης ζήτησης.
Η δανειακή σύμβαση για το υπόλοιπο ποσό των 100 εκατ. 
ευρώ αναμένεται να υπογραφεί με την πορεία υλοποίησης 
του έργου.
Τα τελευταία 5 χρόνια η ΕΤΕπ διέθεσε 6,4 δισ. ευρώ για ενερ-
γειακές επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομέ-
νων πάνω από 2 δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις από τη ΔΕΗ σε 
παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
Στα παραπάνω συγκαταλέγεται και η στήριξη νέων επενδύσε-
ων στην αιολική ενέργεια, τη διανομή και τη μεταφορά ηλε-
κτρικής ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, έργα ασφάλειας 
εφοδιασμού και η παροχή τεχνικής βοήθειας.

ΔΕΗ: Το δίκτυο διανομής είναι ίσως το πολυτιμότε-
ρο περιουσιακό στοιχείο  
Το δίκτυο διανομής είναι ίσως το πολυτιμότερο περιουσιακό 
στοιχείο της ΔΕΗ και ο σημαντικότερος παράγοντας στην αλυ-
σίδα του ηλεκτρισμού επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων 

σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης μιλώντας στην 
τελετή υπογραφής δανειακής σύμβασης ύψους 155 εκατομ-
μυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τον 
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των δικτύων διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕο  κ. 
Παναγιωτάκης τόνισε ότι η ΕΤΕπ είναι αρωγός σε δύσκολες 
στιγμές όπως η συγκεκριμένη και θα είναι και στο μέλλον σε 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της επιχείρησης καθώς ήταν και 
είναι ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός συνέταιρος της ΔΕΗ. 
Τόνισε ακόμη ότι οι αλλαγές στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 
θα βρουν τη ΔΕΗ και πάλι πρωταγωνιστή, όχι ως μονοπώλιο 
αλλά ως αναντικατάστατο παράγοντα για την αγορά και για 
την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.
Ο διευθυντής χρηματοδοτήσεων για Ελλάδα και Κύπρο της 
ΕΤΕπ, Ιωάννης Καλτσάς τόνισε ότι η σύμβαση που υπεγράφη 
σήμερα επιβεβαιώνει την μακροχρόνια φιλία της τράπεζας με 
τη ΔΕΗ υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι φίλοι φαίνο-
νται στις δύσκολες στιγμές αλλά και ότι η ΔΕΗ έχει μπροστά 
τις πολύ καλύτερες στιγμές σε σχέση με αυτές που πέρασαν 
τα τελευταία δύο χρόνια. Σημείωσε ότι ο όμιλος της ΕΤΕπ 
στηρίζει συνολικά τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδος χρημα-
τοδοτώντας μία σειρά επενδύσεων στο φυσικό αέριο και τον 
ηλεκτρισμό αλλά και, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, διασυνδέσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να παίξει 
καθοριστικό ρόλο στα Βαλκάνια. Δουλεύουμε, πρόσθεσε ο 
ίδιος, για να διεκδικήσει η ΔΕΗ την θέση που της ανήκει στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΕΤΕΠ-ΔΕΗ  ΥΨΟΥΣ 255 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή του Καρέα, 
ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δημοπρατηθεί 
το αργότερο σε τρεις μήνες, ήταν το θέμα της συνέντευξης που 
έδωσαν η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα της Περιφέ-
ρειας Αττικής, Ερμίνα Κυπριανίδου, και οι δήμαρχοι Βύρωνα 
και Ηλιούπολης, Γρηγόρης Κατωπόδης και Βασίλης Βαλασό-
πουλος, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο χρημα-
τοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής και έχει 
στόχο να οχυρώσει τις υπώρειες του Υμηττού, που αντιμετω-
πίζουν σημαντικά προβλήματα με την αποχέτευση ομβρίων 
και την αντιπλημμυρική προστασία τους, με αποτέλεσμα να 
σημειώνονται στην περιοχή έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, 
ειδικά μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού του 
1998.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που δόθηκε σήμερα στο 
δημαρχείο Ηλιούπολης, η αντιπεριφεριάρχης χαρακτήρισε το 
έργο ως «κορυφαία παρέμβαση της Περιφέρειας, επιστέγα-

σμα εξαιρετικής συνέργειας, αλλά και μοντέλο για την υλοποί-
ηση παρόμοιων». 
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ηλιούπολης, με την υλοποίηση του 
έργου ολοκληρώνεται το δίκτυο των βασικών συλλεκτήριων 
αγωγών ομβρίων, δεδομένου ότι το 2018 ολοκληρώθηκαν 
-με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής- και έχουν τεθεί σε 
λειτουργία οι βασικοί αγωγοί που καλύπτουν μεγάλο τμήμα 
της πόλης. Ο κ. Κατωπόδης εξήρε τη συνδρομή της Περιφέ-
ρειας σε ένα σύνολο έργων υποδομής στον δήμο, όπως ο νέος 
παιδικός σταθμός (στην Αριστογείτονος), που αναμένεται να 
παραδοθεί άμεσα. 
Στο ίδιο μήκος ήταν και η εισήγηση του δημάρχου Βύρωνα, 
ο οποίος τόνισε την αξία της σύμπραξης των εμπλεκομένων 
φορέων για την προώθηση τέτοιων έργων υποδομής και 
αναφέρθηκε σε άλλα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 
στον δήμο, όπως η ανάπλαση των προσφυγικών κτισμάτων 
στον Καρέα. 

Κλείνοντας, η κ. Κυπριανίδου ευχαρίστησε όλους τους εμπλε-
κόμενους, επισημαίνοντας τη συνέπεια, τη σύμπραξη, αλλά 
και τη διαφάνεια που επέδειξαν όλοι, καθώς «μόνο έτσι οι 
τοπικές κοινωνίες απολαμβάνουν την καθημερινότητα που 
τους αξίζει». Αναφερόμενη στην αγαστή συνεργασία όλων, 
υπογράμμισε ότι αυτήν τη γραμμή ακλούθησε η διοίκηση σε 
όλα τα θέματα. «Προσεγγίσαμε με σεβασμό και δίκαιη αντιμε-
τώπιση τα αιτήματα και των 66 δήμων της Περιφέρειας, σε μια 
λογική να στηρίζουμε τα ώριμα τεχνικά έργα που απαντούν 
στις αναγκαιότητες των πολιτών και αυτό μας το αναγνωρί-
ζουν εχθροί και φίλοι» σημείωσε. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφω-
να με την αντιπεριφερειάρχη, η Περιφέρεια Αττικής χρηματο-
δοτεί 12 έργα συνολικού προϋπολογισμού 16,8 εκατ. ευρώ 
στον Δήμο Ηλιούπολης και 16 έργα ύψους 12 εκατ. ευρώ στον 
Δήμο Βύρωνα.

Την πρότασή του για την ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανά-
πλασης και αξιοποίησης του ακινήτου της «Βαμβακουργίας Α.Ε.» 
στη Νέα Ιωνία Βόλου παρουσίασε το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
σήμερα, σε σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης συμφωνήθηκε η διαδικασία και ο οδικός χάρτης 
υλοποίησης του έργου και η παραχώρηση χρήσης στο πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόταση προβλέπει τη 
δημιουργία συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλ-
λων, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, 
σχολή ΑΜΕΑ, ερευνητικά εργαστήρια, φοιτητικές εστίες, φοιτητική 
λέσχη, πολυχώρο πολιτισμού, αθλητικές εγκαταστάσεις, αστικές 
λειτουργίες (υπηρεσίες, καταστήματα), κοινόχρηστους χώρους 
και χώρους πρασίνου
Πρόκειται για ένα έργο που, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργα-
σίας σε ανακοίνωσή του, «ενισχύει μία ιδιαίτερα υποβαθμισμένη 

γειτονιά του Βόλου και επεκτείνει το δίκτυο του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στις περιοχές που κυρίως επλήγησαν από την κρίση 
λόγω της αποβιομηχάνισης».
Ακόμη, το υπουργείο τονίζει ότι «ο σχεδιασμός αφορά ένα «ανοι-
κτό» στην πόλη πανεπιστημιακό συγκρότημα που θα είναι χώρος 
ώσμωσης και δημιουργίας και θα συμβάλει στην επίτευξη τριών 
διακριτών στόχων: στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής υπέρ των 
οικονομικά αδύναμων φοιτητών, στην ενίσχυση του πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας και ιδίως εκείνων των χαρακτηριστικών του που 
προωθούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, και την σύνδεση 
του με την κοινωνία και, τέλος, στην αναζωογόνηση μιας υποβαθ-
μισμένης περιοχής εντός του αστικού ιστού».
Η συνεργασία του υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του και 
των εποπτευόμενων φορέων του, με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως πρότυπο αστικών αναπλάσεων 
με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Σημειώνεται ότι το μνη-
μόνιο συνεργασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου της  «Βαμβα-
κουργίας Α.Ε.», συνολικής έκτασης 87 στρεμμάτων στη Νέα Ιωνία 
Βόλου κι ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ υπεγράφη τον Μάιο του 2018 μεταξύ 
του υπουργείου Εργασίας, του ΟΑΕΔ και του πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν η υπουργός Εργασίας, Έ. Αχτσιό-
γλου, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θ. 
Φωτίου, η υφυπουργός Οικονομικών, Κ. Παπανάτσιου, η διοική-
τρια του ΟΑΕΔ, Μ. Καραμεσίνη, ο συντονιστής της ομάδας εργα-
σίας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου 
Εργασίας, καθηγητής Ν. Μπελαβίλας, οι βουλευτές Μαγνησίας, Α. 
Μεϊκόπουλος και Μ. Μπαλλής, και ο πρώην πρύτανης του πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Γ. Πετράκος.

Με τη Διοίκηση του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας 
(ΟΚΑΑ) συναντήθηκαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου 
και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη αγορά συγκέντρωσης και διανομής προϊόντων 
στη χώρα, με 330 επιχειρήσεις και 2.500 εργαζομένους. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το σχέδιο 
ανάπτυξης της επόμενης πενταετίας με βασικό πυρήνα την ανά-

πλαση της κεντρικής αγοράς και τη διεύρυνση του δικτύου αγο-
ρών του Οργανισμού, με πρώτο έργο την Ιπποδάμεια Αγορά στον 
Πειραιά σε συνεννόηση με τους φορείς της πόλης.
Στη συνέχεια έγινε συνάντηση με τον Σύνδεσμο Εμπόρων της 
Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, κατά την οποία συζητήθηκε η 
ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών καθώς και αντιμετώπισης 
του παραεμπορίου.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των 
επαγγελματιών των Κεντρικών Αγορών, για τον εκσυγχρονισμό 
και την αναβάθμισή τους.
Το παρών έδωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Βασιλική Λάσκα-
ρη – Κρασοπούλου, Μαρία Λαμπρίδου, Γιώργος Αλεβιζόπουλος, 
Μαλάμω Αποστολοπούλου, Ειρήνη Μεταξά και Γιάννης Μοίρας.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ βΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ 
«βΑΜβΑΚΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.» ΣΤΟ βΟΛΟ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Το οδικό έργο Ηράκλειο-Μεσσαρά επισκέφθηκε την Παρα-
σκευή, κατά την περιοδεία του στην Κρήτη, ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΝΔ ενημερώθηκε από τους 
υπεύθυνους και τον εργολάβο για την πορεία υλοποίησης 
ενός έργου ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται 
να μειώσει τον χρόνο μετακίνησης από το Ηράκλειο προς τις 
Μοίρες κατά 20 περίπου λεπτά, ενώ θα διαμορφώσει συν-
θήκες ασφαλείας στην κυκλοφορία όχι μόνο των ΙΧ αλλά και 
των φορτηγών, που μεταφέρουν καθημερινά στο λιμάνι του 
Ηρακλείου, κηπευτικά από τον κάμπο της Μεσσαράς, και τα 
οποία διακινούνται σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι ένα απαραίτητο έργο για 

την Κρήτη, που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει υλοποιη-
θεί, ενώ ευχήθηκε την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί την 
Κρήτη, να το δει ολοκληρωμένο. Ο πρόεδρος της ΝΔ, αμέ-
σως μετά επισκέφθηκε τη Γεωργική Σχολή στον Αμπελούζο, 
δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λειτουργία της. Τον 
κ. Μητσοτάκη ενημέρωσε η διευθύντρια της σχολής Μαρία 
Χαλκιαδάκη και η πρώην αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανά-
πτυξης της Περιφέρειας Κρήτης Θεανώ Βρέντζου, οι οποίες 
εξήγησαν στον πρόεδρο της ΝΔ τη σπουδαιότητα της σχολής 
για τα νέα παιδιά που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον αγρο-
τικό τομέα πλην όμως δεν έκρυψαν την θλίψη τους για την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται, καθώς όπως διευκρίνισαν 
στον κ. Μητσοτάκη, φοιτούν μόλις επτά μαθητές. Η κ. Χαλ-

κιαδάκη σημείωσε ότι χρειάζεται διεύρυνση της ειδικότητας 
της σχολής προκειμένου να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των 
νέων αγροτών, με τον κ. Μητσοτάκη να διευκρινίζει πως η 
ανάγκη να βελτιωθεί η παραγωγικότητα μέσα από τη γνώση, 
είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της νέας λογικής που πρέ-
πει να επικρατήσει στον αγροτικό τομέα και την παραγωγή. 
Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης: «Η βελτίωση της παραγω-
γικότητας θα έρθει μέσα από την γνώση που δίνουν σχολές 
όπως η γεωργική σχολή. Σε δυο βασικούς άξονες πρέπει να 
κινηθούμε. Ο ένας είναι να εκπαιδεύουμε τους νέους αγρότες 
σε θέματα τεχνολογίας και επιπλέον να σιγουρευτούμε ότι οι 
νέοι αγρότες θα έχουν τη γνώση για να τα καταφέρουν. Βλέ-
πω όμως ότι έχουμε έναν αναξιοποίητο θησαυρό».

Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης 
των ζημιών μετά την κατολίσθηση στην κεντρική επαρχι-
ακή οδό στο Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου, στο Ρέθυμνο, 
λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 
ευρώ εντός του οικισμού, η οποία εγκρίθηκε, σύμφωνα με 
τον δήμαρχο Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανό, ύστερα από 
επίσκεψή του στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι 

ζημιές αφορούν στην κατάρρευση τμήματος της ξερολιθιάς 
αντιστήριξης της οδού και την υποχώρηση του οδοστρώμα-
τος, κατόπιν της απαιτούμενης γεωλογικής, γεωτεχνικής και 
στατικής μελέτης, αλλά και της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδια 
φορέα και αποφασίστηκε η χρηματοδότηση για την οριστική 
επίλυση των προβλημάτων. Αυτό που απομένει είναι η έκ-
δοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, που αποτελεί τη μόνη 
εκκρεμότητα για να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου. 
Σύμφωνα με τον κ. Μουρτζανό, η Τεχνική Υπηρεσία του Δή-
μου Αμαρίου προχώρησε στην εκπόνηση πλήρους μελέτης με 
σκοπό την οριστική επίλυση του προβλήματος καθώς κατά τα 
παρελθόντα έτη γινόταν μόνο αποκατάσταση των ζημιών και 
όχι ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Το θέμα ένταξης της Κρήτης στο Μεταφορικό Ισοδύναμο 
τέθηκε σε συνάντηση που είχε ο Επιμελητηριακός Ομιλος 
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών -ΕΟΑΕΝ με τον αναπληρω-
τή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο 
Σαντορινιό, την Τετάρτη (16/1).Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Νεκτάριος Σαντορινιός, ανέλυσε το Μεταφορικό Ισοδύναμο 
ως παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των νη-
σιωτικών επιχειρήσεων και επεσήμανε τον ρόλο των Επιμε-
λητηρίων ως αρωγών σε αυτή τη προσπάθεια.
   Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος όπου απάντησε 
στα ερωτήματα των παρευρισκομένων ενώ συμφωνήθηκε η 
εκπόνηση μελέτης εκ μέρους των -Επιμελητήριων Κρήτης- το 
Υπουργείο ήδη έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες- 
η οποία θα καλύπτει τα τρία τελευταία χρόνια όπου θα αναφέ-
ρονται με αναλυτικά στοιχεία τα προϊόντα που διακινούνται 
από και προς την Κρήτη. 
   Σύμφωνα με τον ΕΟΑΕΝ, ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι αν η 
μελέτη είναι εμπρόθεσμη και συνάδει με τις προϋποθέσεις θα 
είναι εφικτό να ενταχθεί και η Κρήτη πιλοτικά στο Μεταφορικό 
Ισοδύναμο από 1/7/2019.

   Στην συνάντηση παρευρέθησαν ο πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ Σω-
τήρης Σκιαδαρέσης, ο Γεώργιος Γιακουμάκης πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, ο Νικόλαος Ρεϊζάκης από το επιμε-
λητήριο Ρέθυμνου και Β΄ αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν, ο Εμ-
μανουήλ Αλιφεράκης πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλεί-
ου, ο Εμμανουήλ Ζερβάκης από το Επιμελητηρίο Ηρακλείου 
και μέλος του ΔΣ του ΕΟΑΕΝ και ο Σταύρος Χατζηδημητρίου 
αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων.

Κοινή ερώτηση επτά βουλευτών της Κρήτης για το 
Μεταφορικό Ισοδύναμο
Εξάλλου κοινή ερώτηση προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, Φώτη Κουβέλη, κατέθεσαν σήμερα επτά 
βουλευτές, έξι του ΣΥΡΙΖΑ και ο ανεξάρτητος Σπύρος Δανέλ-
λης, για την επέκταση του Μεταφορικού Ισοδύναμου και στην 
Κρήτη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ την ερώτηση συνυπογρά-
φουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Βάλια Βαγιωνάκη, Σωκράτης 
Βαρδάκης, Νίκος Ηγουμενίδης, Εμμανουήλ Θραψανιώτης, 
Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Αντώνης Μπαλωμενάκης και ο 
ανεξάρτητος βουλευτής Σπύρος Δανέλλης. 
Στο κείμενο της ερώτησή τους, οι βουλευτές τονίζουν ότι το 

Μεταφορικό Ισοδύναμο αποτελεί μέτρο για την ουσιαστική 
στήριξη της νησιωτικότητας που προστατεύεται από το Σύ-
νταγμα, αλλά και από τη συνθήκη λειτουργίας της ΕΕ, καθώς 
και ότι στη χώρα μας επί περίπου τέσσερις δεκαετίες η εφαρ-
μογή του αποτέλεσε πεδίο προεκλογικών υποσχέσεων και 
εξαγγελιών σε βάρος των κατοίκων της νησιωτικής χώρας. 
Επιπλέον, σημειώνουν ότι η σημερινή κυβέρνηση -σε μία πε-
ρίοδο δύσκολης δημοσιονομικής προσαρμογής- υλοποίησε 
τη δέσμευσή της απέναντι στους νησιώτες, εφαρμόζοντας 
πιλοτικά και θεσμοθετώντας για πρώτη φορά ένα ουσιαστικό 
μέτρο που απαντά στις ανάγκες των νησιωτών και στις ανά-
γκες για ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. 
Σχετικά με την ανάγκη επέκτασης του μέτρου στην Κρήτη, 
επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το νησί από έναν 
θεσμό που θωρακίζει αποτελεσματικά τους πολίτες της, και ότι 
η καθολική εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου σε όλη 
τη νησιωτική Ελλάδα δεν μπορεί να εξαιρεί την Κρήτη. Ρω-
τούν, λοιπόν, τον αρμόδιο υπουργό εάν θα επεκταθεί εντός 
του έτους και με ποιο χρονοδιάγραμμα το μέτρο του Μεταφο-
ρικού Ισοδύναμου και στην Κρήτη.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΕΣΣΑΡΑ  

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΡΩΝΑ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΑΙΤΗΜΑ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
Τέθηκε σε συνάντηση που είχε ο ΕΟΑΕΝ με τον αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας, Ν. Σαντορινιό
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Ένα νέο σύστημα «έξυπνης» ελεγχόμενης στάθμευσης αναμέ-
νεται να τεθεί σε εφαρμογή στη Λάρισα από τον δήμο μέσα στο 
2019. Πρόκειται για ένα έργο ελεγχομένης στάθμευσης που θα 
συνδυάζει δύο σύγχρονα συστήματα στο οδικό δίκτυο του αστι-
κού ιστού της πόλης, τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα στους 
κατοίκους - μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – να σταθμεύουν 
τα οχήματα τους, ενώ θα επιτυγχάνεται και ο ηλεκτρονικός έλεγ-
χος της στάθμευσης.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Αστι-
κής Ανάπτυξης Μαβίδης Δημήτρης, σημείωσε πως «στόχος 
της δημοτικής αρχής είναι να κλείσει το θέμα της ελεγχόμενης 
στάθμευσης μέσα στο 2019», ενώ τόνισε ότι η υλοποίηση του 
έργου αναμένεται να προχωρήσει άμεσα μετά την έγκριση του 
προϋπολογισμού. Όπως είπε ο κ. Μαβίδης η δημοτική αρχή 
δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μια πιλοτική μελέτη για την 
στάθμευση, αλλά στοχεύει «να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα για την επίλυση του προβλήματος της στάθμευσης και 
του κυκλοφοριακού ζητήματος της πόλης».
Ο κ. Μαβίδης σημείωσε αναλυτικά ότι η μελέτη προβλέπει μια 
έξυπνη εφαρμογή η οποία θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση 
μαγνητικών αισθητήρων στο οδόστρωμα για τον καθορισμό 
των θέσεων στάθμευσης αλλά και την υλοποίηση ενός σχεδίου 
οπτικής παρακολούθησης (μέσω καμερών) όπου θα εντοπίζει, 
θα καταγράφει και θα ενημερώνει για τις θέσεις στάθμευσης. 
Ταυτόχρονα ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι ο συνδυασμός των 
μαγνητικών και οπτικών ειδοποιητών αντιμετωπίζει διαφορε-
τικές καταστάσεις ανάλογα με τον δρόμο, διευκολύνοντας την 
ολοκλήρωση της στάθμευσης άμεσα, αλλά και με βάση την 
πορεία των έργων του ΣΒΑΚ σε βάθος χρόνου. 

Πως θα λειτουργεί το σύστημα ελεγχόμενης στάθ-
μευσης 
Με βάση την μελέτη που μπαίνει σε εφαρμογή, το «έξυπνο» 
σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης (οπτικό και μαγνητικό) θα 
συνδέεται με ένα κέντρο ελέγχου όπου θα παρέχει στους πολίτες 
την δυνατότητα πληρωμής, την δυνατότητα πληροφόρησης 
για το χρόνο αλλά και για τις κενές θέσεις στάθμευσης. Επίσης το 
σύστημα διαμορφώνεται έτσι ώστε με την χρήση του κέντρου 
ελέγχου να επιτυγχάνεται και ο έλεγχος των παραβάσεων από 
την δημοτική αστυνομία.
Σύμφωνα με την μελέτη, ο πολίτης θα μπορεί μέσω μιας εφαρ-
μογής στο κινητό του τηλέφωνο ή στο τάμπλετ του να ενημερώ-
νονται σε ζωντανό χρόνο ποιες είναι οι κενές θέσεις στάθμευσης. 
Με την ίδια εφαρμογή ο χρήστης θα μπορεί να πληρώσει τη 
θέση στάθμευσης και να παρακολουθεί τον αντίστοιχο χρόνο 
που θα σταθμεύσει.
Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία αναμένε-
ται να εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία σύγχρονοι σταθμοί 
πληρωμής (pay station) όπου θα δέχονται όλους τους τρόπους 
πληρωμής. Το σύστημα προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι σε πε-
ρίπτωση που κάποιο όχημα σταθμεύσει σε θέση ελεγχόμενης 
στάθμευσης, αυτόματα να υπάρχει ειδοποίηση στο κέντρο ελέγ-
χου για την θέση. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος, το 
σύστημα θα ειδοποιεί το κέντρο ελέγχου για την παράβαση. Τέ-
λος, από το κέντρο ελέγχου άμεσα θα εκτυπώνεται η κλήση της 
παράβασης και σε συνδυασμό με την φυσική παρουσία του δη-
μοτικού αστυνόμου θα επικυρώνεται η παράβαση στο όχημα.

Τι θα γίνει με τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου 
της πόλης; 
Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησε τους εμπνευστές 
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ήταν το ζή-
τημα της αντιμετώπισης των θέσεων στάθμευσης των μόνιμων 
κατοίκων στο κέντρο της Λάρισας. Άλλωστε η διαμόρφωση 
των δρόμων, αλλά και η πεζοδρόμηση που υλοποιείται μέσω 
ΣΒΑΚ, θέτει ως επιτακτικό καθήκον την προσφορά λύσης για την 
στάθμευση των οχημάτων των κατοίκων που διαμένουν στον 
κέντρο της θεσσαλικής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με τον κ. Μαβίδη το έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης που αναμένεται να λειτουργήσει, βασίζεται σε μια 
μελέτη των κυκλοφοριολόγων η οποία υπολογίζει ότι οι κά-
τοικοι που διαθέτουν αυτοκίνητο στο κέντρο της Λάρισας είναι 
περίπου 3.000. Με βάση το παραπάνω και με την υλοποίηση 
του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αναμένεται όλες 
αυτές οι θέσεις να αποδοθούν στους κατοίκους του κέντρου με 
αντίστοιχες ζώνες .
Με βάση το σχεδιασμό λοιπόν, οι κάτοικοι του κέντρου της 
πόλης θα πρέπει να κάνουν μια ηλεκτρονική αίτηση με όλα τα 
δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι πράγματι είναι μόνιμοι 
κάτοικοι και να καταχωρηθούν στο σύστημα ώστε να χρησι-
μοποιούν τις θέσεις. Αντίστοιχα στους κατοίκους του πεζοδρο-
μημένου κέντρου θα τους ζητηθεί να κάνουν μια ηλεκτρονική 
αίτηση διέλευσης των πεζοδρόμων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 
να αποδείξουν ότι διαθέτουν και μια θέση νόμιμης στάθμευσης.
Σημειώνεται ότι οι περίπου 3.000 θέσεις θα είναι θέσεις αποκλει-
στικής χρήσης από μόνιμους κατοίκους και η στάθμευση από 
άλλο όχημα θα θεωρείται παράβαση.

Δύο νέα λεωφορεία και ένα πούλμαν φιλικά προς το περιβάλ-
λον, απέκτησε έπειτα από ανοιχτό - δημόσιο διαγωνισμό, ο Δή-
μος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, για τις ανάγκες της δημοτικής 
συγκοινωνίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα νέα λεωφορεία πρόκειται 
να εξυπηρετούν περισσότερους από 65 επιβάτες το καθένα. «Για 

τη δημοτική αρχή, η καθημερινότητα των ανθρώπων της πόλης 
αποτελεί προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή της ανάληψης 
των καθηκόντων της και θα συνεχίσει να είναι»,σημειώνεται σε 
σχετική ανακοίνωση του δήμου. Σημειώνεται πως με τα τρία νέα 
αυτά οχήματα, κλείνει ο πρώτος κύκλος ανανέωσης του δημο-
τικού στόλου, καθώς το προηγούμενο διάστημα αποκτήθηκαν 

ακόμη 6 μεγάλα απορριμματοφόρα, 2 μεσαία φορτηγά, 2 
διπλοκάμπινα φορτηγάκια, 6 μοτοσυκλέτες, 2 μηχανικά σάρω-
θρα, 2 λεωφορεία, 1 πούλμαν, 1 μικρό επιβατικό για τις ανάγκες 
του δήμου και 1 όχημα - ψυγείο για τη μεταφορά ευπαθών 
προϊόντων.

H υποστήριξη του δικαιώματος ύπαρξης των ρεμάτων ως 
φυσικών σχηματισμών και ως οικοσυστημάτων βρέθηκε 
στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στα 
κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας, μεταξύ εκπροσώπων της 
και εκπροσώπων συλλογικοτήτων για την προστασία των ρε-
μάτων της Αττικής και οι οποίοι παρουσίασαν τις θέσεις και τα 
αιτήματά τους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ από την πλευρά της 

Περιφέρειας οι αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Κλιματικής 
Αλλαγής και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Έργων και 
Υποδομών και Οικονομικών κ.κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, 
Αγγέλικα Σαπουνά και Χρήστος Καραμάνος, αντίστοιχα τόνισαν 
ότι η προστασία της ζωής των πολιτών καθώς και του φυσικού 
περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, αποτελεί πρωταρχικό 
μέλημα. Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο εποικοδο-

μητικός διάλογος μεταξύ των πολιτών και της Περιφέρειας για 
την προστασία των ρεμάτων. Τέλος, στη συνάντηση μετείχαν οι 
συλλογικότητες: Δίκτυο πολιτών για τη διάσωση του ρέματος 
Πικροδάφνης, ΙΛΙΣ-SOS, Κίνηση για την προστασία και ανάδειξη 
του Μ. Ρέματος Ραφήνας, ΚΙ.Π.Η., Μικρογεωγραφίες, Περίπολο, 
Ποδονίφτης SOS, Ρέμα Φιλοθέης, ΡΟΗ- Πολίτες υπέρ των ρεμά-
των, Φίλοι του Ερασινού.

ΝΕΟ «ΕΞΥΠΝΟ» ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ  

ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

Τη λειτουργία του συστήματος παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ορόσημο για την τύχη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης 
(ΕΒΖ ΑΕ), αλλά και της τευτλοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, 
τουλάχιστον για φέτος, κρίνεται η 31η Ιανουαρίου του 2019, 
αφού τη συγκεκριμένη ημερομηνία ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, θα έχει 
την πλήρη εικόνα και θα μπορεί να λάβει και τις τελικές αποφά-
σεις για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η εξυγίανση/
αναδιάρθρωση της ΕΒΖ, όπως τόνισε ο ίδιος, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
         «Στις 31/1 θα έχουμε την τελική απόφαση για το εάν το 
πρόγραμμα εξυγίανσης/αναδιάρθρωσης της ΕΒΖ θα τρέξει 
μέσω στρατηγικού επενδυτή ή μέσω της Τράπεζας Πειραιώς» 
είπε ο κ. Πιτσιόρλας, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι «έστω 
και την ύστατη στιγμή θα αποδώσουν οι επαφές που κάναμε 
όλο το προηγούμενο διάστημα και θα έχουμε στρατηγικό 
επενδυτή για την εταιρεία».
         Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι αρχές της επόμενης εβδομά-
δας έχει δύο σημαντικά ραντεβού με υποψήφιους, αξιόπι-
στους -όπως διευκρίνισε- επενδυτές, ξεκαθαρίζοντας δε ότι 
«οι προηγούμενες κρούσεις από υποψήφιους επενδυτές δεν 
απέδωσαν καρπούς. Δυστυχώς, δεν υπήρξε αξιόπιστος επεν-
δυτής που να δώσει λύση και προοπτική. Τα περιθώρια όμως 
στενεύουν και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θα πράξουμε. Στις 
31/1 θα δώσουμε τελικές απαντήσεις» ξεκαθάρισε. Απαντώ-
ντας σε ερώτηση για το εάν το ενδιαφέρον των υποψηφίων 
επενδυτών προέρχεται από Ιταλία, Ολλανδία και ΗΠΑ, ο κ. 
Πιτσιόρλας, χωρίς να το διαψεύσει, υπογράμμισε ότι «υπάρχει 
ενδιαφέρον και από αλλού».
         Ο ίδιος επισήμανε απευθυνόμενος προς του τευτλοπα-
ραγωγούς, ότι έχει ζητήσει διορία ως τέλος του μήνα από την 
Τράπεζα Πειραιώς, για να βρεθεί επενδυτής για βιώσιμη λύση. 

«Αλλιώς, την αίτηση για το άρθρο 106 και την εξυγίανση θα 
την αναλάβει η Τράπεζα, πράγμα που σημαίνει ότι για έναν, 
ενάμιση χρόνο δεν θα ανάψουν τα φουγάρα των εργοστασί-
ων, δεν θα σπαρθούν τεύτλα», επισήμανε, λέγοντας ότι «εφό-
σον η εξυγίανση/αναδιάρθρωση της εταιρείας προχωρήσει 
με στρατηγικό επενδυτή, τότε η καλλιέργεια θα συνεχίσει 
απρόσκοπτα».
         Πάντως, ο ίδιος ξεκαθάρισε εκ νέου ότι «η ελληνική κυ-
βέρνηση όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει, θέλει και στηρίζει 
την τευτλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και για αυτό κάνουμε με 
σοβαρότητα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να πετύχουμε 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
         Μεταξύ άλλων, επισήμανε ακόμη ότι «εφόσον κατατεθεί 
το αίτημα εξυγίανσης στο δικαστήριο και ανάψει το πράσινο 
φως, τότε θα μπορέσουμε να κοινοποιήσουμε την πρόταση 
εξυγίανσης/αναδιάρθρωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ανταγωνισμού και με το που πάρουμε το OΚ, θα μπορέσει 
να προκύψει κρατική ενίσχυση ύψους 15 εκατ. ευρώ από τον 
προϋπολογισμό του 2019. Με το ποσό αυτό, θα μπορέσει να 
τρέξει μεταξύ άλλων η φετινή καμπάνια στην ΕΒΖ. Χωρίς όμως 
τις προαναφερόμενες εγκρίσεις, δεν μπορεί να δοθεί η κρατική 
ενίσχυση, παρά το γεγονός ότι τα λεφτά υπάρχουν».
   Δεσμεύσεις για διασφάλιση των απαιτήσεων των 
παραγωγών και πρόσθετες διευκολύνσεις 
         Τη δέσμευση ότι οι τευτλοπαραγωγοί θα πληρωθούν 
στο ακέραιο τις οφειλές της ΕΒΖ προς αυτούς, ύψους 1,7 
εκατ. ευρώ, αλλά και τις παλαιότερες, έδωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.
         Μάλιστα, απευθυνόμενος προς αυτούς, επανέλαβε τις 
προσπάθειες που γίνονται από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων να πληρωθούν μέχρι τέλος του 

τρέχοντος μηνός τη συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 73 ευρώ/
στρέμμα, υπογραμμίζοντας δε ότι «στείλαμε ήδη αίτημα προς 
την ΕΕ, με στόχο να πάρετε ένα επιπλέον 30% επί του εγκεκρι-
μένου ποσού συνδεδεμένης και περιμένουμε την απάντηση».
         Σε ό,τι αφορά τον προβληματισμό και αδυναμία που εξέ-
φρασαν οι τευτλοπαραγωγοί για την απόδοση ΦΠΑ 24% στο 
τέλος του τρέχοντος μηνός, ο κ. Πιτσιόρλας είπε «υπόσχομαι 
να προσπαθήσω να βρω το ποσό που χρειάζεστε, ώστε να 
καταβάλλετε τον ΦΠΑ και έτσι να μην έχετε πρόβλημα».
         Στο πλαίσιο όλων των προαναφερομένων και με τους 
τευτλοπαραγωγούς να ευχαριστούν τον υπουργό, λέγοντάς 
του «είστε ο πρώτος υπουργός που έρχεστε Θεσσαλονίκη και 
κάθεστε απέναντί μας και μας ενημερώνετε», ο κ. Πιτσιόρλας 
ανανέωσε το ραντεβού του με τους αγρότες στη Θεσσαλονί-
κης για 31/1 ή το αργότερες αρχές Φεβρουαρίου.
         Οι τευτλοπατραγωγοί της χώρας, μετά τη συνάντησή 
τους με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
ανέστειλαν όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την κατάληψη που έκα-
ναν στα γραφεία της βιομηχανίας από τις 14/1 και όπως είπε 
ο πρόεδρός τους για την Κεντρική Μακεδονία, Σάκης Πίππας, 
«θα έρθουμε και πάλι στις 28/1 εδώ στα γραφεία της διοίκη-
σης της ΕΒΖ για να περιμένουμε τον υπουργό να μας επισκε-
φθεί και να συζητήσουμε τα νεότερα που θα μας έχει».
         Στις τοποθετήσεις τους δε, οι παραγωγοί της χώρας, ζή-
τησαν από τον κ. Πιτσιόρλα να κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε 
να μην χαθεί ούτε ένα δευτερόλεπτο τευτλοκαλλιέργειας στην 
ΕΒΖ και λειτουργίας της βιομηχανίας, λέγοντάς του: «θα βά-
λουμε και εμείς πλάτη σε ό,τι θέλετε για να μην προκριθεί το 
κακό σενάριο για την εταιρεία. Πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε 
και θα το πράξουμε».

«Η κοινωνική πολιτική είναι προτεραιότητα τόσο του υπουρ-
γείου μας όσο και της κυβέρνησης συνολικά», υπογράμμισε 
η υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης), 
Κατερίνα Νοτοπούλου, στην ομιλία της κατά την παρουσί-
αση του προγράμματος «Στηρίζω». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών-Τομέ-
ας Μακεδονίας και Θράκης που αφορά στην «Οργάνωση και 
Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών 
Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
της Μακεδονίας και Θράκης», με διακριτικό τίτλο «Στηρίζω» 
χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
και είναι συνολικού προϋπολογισμού 195.000 ευρώ.
   Σκοπός του έργου είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποί-
ηση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε θέματα κοι-
νωνικής στήριξης ΑμεΑ, στην κοινωνική συνοχή των τοπι-
κών κοινωνιών της Μακεδονίας και τη Θράκης καθώς και σε 
ενεργητικές πολιτικές στήριξης και αλληλεγγύης των ΑμεΑ.
   Το έργο αφορά σε ημερίδες ενημέρωσης και εκπαίδευσης, 
συνέδρια, καμπάνιες ευαισθητοποίησης, επιμορφωτικά 
εργαστήρια, προώθηση καλών πρακτικών και δικτύων σε 

στοχευμένα θέματα κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης.
   «Είμαστε προσηλωμένοι στις αρχές της κοινωνικής ισό-
τητας και αλληλεγγύης και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται προκειμένου όλοι οι άνθρωποι να έχουν 
ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Για 
να κρατήσουμε ζωντανή την αξιοπρέπεια και την κοινωνική 
συνοχή», δήλωσε η κ. Νοτοπούλου.
   «Κανένα πρόγραμμα και καμία δράση δεν μπορεί να σχε-
διάζεται και να αποφασίζεται χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων 
των ανθρώπων που σκοπεύει να ωφελήσει» συμπλήρωσε 
και συνεχάρη την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ανα-
πηρία που με τις απόψεις τους κατά το στάδιο προετοιμασίας 
αυτού του προγράμματος συνέβαλλαν στο βέλτιστο σχεδια-
σμό της δράσης.
   «Στόχος μας με το πρόγραμμα αυτό είναι να προωθήσουμε 
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις κοινωνικής 
στήριξης και συνοχής αλλά κυρίως να προωθήσουμε την 
ενεργή συμμετοχή των ίδιων των μελών των ευπαθών 
ομάδων. Οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι σύλλογοι τους, τα σωμα-
τεία τους πρέπει να έχουν λόγο, πρέπει να πάρουν τη ζωή 

τους στα χέρια τους. Να σχεδιάσουν τις δικές τους δράσεις, 
γνωρίζοντας ότι εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους» υπο-
γράμμισε.
   Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την ημερομηνία 
δημοσίευσης (14/1/2019) στον Ιστότοπο του Υπουργείου 
www.mathra.gr και ολοκληρώνεται στις 31/1/2019 και 
ώρα 12.00
   Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν αποκλει-
στικά σύλλογοι, σωματεία, συνεταιρισμοί και νομικά πρό-
σωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποι-
ούνται στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των Ατόμων 
με Αναπηρία και εφόσον προβλέπεται ρητά στο καταστατικό 
τους.
   Η υποβολή ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης 
(14/1/2019) στον ιστότοπο του Υπουργείου www.mathra.
gr και ολοκληρώνεται στις 31/1/2019 και ώρα 12.00.

ΣΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΗΡΙΖΩ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
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Πολύ μεγαλύτερη, σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, εί-
ναι για την Ελλάδα η απειλή αυτοματοποίησης της εργασίας 
το εγγύς μέλλον, η οποία ενδέχεται να αφήσει εκτός αγοράς 
χιλιάδες εργαζομένους σε διάφορους κλάδους, συνεπεία των 
καθυστερήσεων στη διαδικασία μετάβασης της αγοράς εργα-
σίας σε μια ψηφιακή οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας.
   Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει, σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, η Μάρα Μπρούτζια (Mara Brugia), acting director στο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Cedefop). Πρόκειται για τον οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που βοηθά 
την Κομισιόν, τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, τους ερ-
γοδότες και τους συνδικαλιστές στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και 
στην προσαρμογή της προσφοράς κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας.
   «Η απειλή της αυτοματοποίησης είναι πολύ μεγαλύτερη 
στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ. Βάσει εκτιμήσε-
ων του Cedefop και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για περίπου το ένα τέταρτο των 
θέσεων εργασίας των Ελλήνων εργαζομένων υπάρχει πολύ 
υψηλή πιθανότητα αυτoματοποίησης στο εγγύς μέλλον. Στον 
αντίποδα, μόλις το 7% των εργαζομένων σε σκανδιναβικές 
χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία εργάζονται σε δου-
λειές στις οποίες ενδέχεται να αντικατασταθούν από ρομπότ. 
Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά εργασίας 
έχει καθυστερήσει, σε σχέση με άλλους κύριους κοινοτικούς 
εταίρους, σε επίπεδο μετάβασης προς μια ψηφιακή οικονομία 
υψηλής προστιθέμενης αξίας» σημειώνει η κα Μπρούτζια.
   Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη τάση στην ελληνική αγορά ερ-
γασίας για την περίοδο ώς το 2030, η κα Μπρούτζια επιση-
μαίνει ότι βάσει των εκτιμήσεων του cedefop και με έτος αφε-
τηρίας το 2016 η απασχόληση στην Ελλάδα αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 6,5%, ενώ οι θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν 
υπολογίζονται σε περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια, εκ των 
οποίων όμως εννέα στις δέκα (ποσοστό 90%) θα καλύψουν 
ανάγκες αντικατάστασης (π.χ., λόγω συνταξιοδότησης εργα-
ζομένων) και μόνο το 10% θα είναι πραγματικά «νέες». Από 
το σύνολο των θέσεων εργασίας, το 44% θα αφορά δουλειές 
που ζητούν μεσαία επαγγελματικά προσόντα, το 39% υψηλά 
και το 17% χαμηλά, ενώ τα επαγγέλματα με την υψηλότερη 
ζήτηση εκτιμάται ότι θα είναι αυτά που αφορούν σε πωλήσεις 
(370.000 θέσεις εργασίας), σε παροχή προσωπικών υπηρεσι-

ών (315.000) και σε εξειδικευμένα αγροτικά επαγγέλματα με 
προσανατολισμό στην αγορά (298.000).
   Η κα Μπρούτζια αναφέρεται ακόμη στα νέα δεδομένα 
που έχει δημιουργήσει η έλευση χιλιάδων μεταναστών και 
προσφύγων στην ΕΕ, αλλά και στις μελλοντικές τάσεις και 
προκλήσεις συνολικά για την αγορά εργασίας της ενωμένης 
Ευρώπης, καθοδόν προς το 2030.
   Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της Μάρα Μπρούτζια 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και την Αλεξάνδρα Γούτα ακολουθεί:
   ΕΡ. Θα λέγατε ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας 
έχει ξεπεράσει πλέον τις επιπτώσεις της οικονομι-
κής κρίσης των τελευταίων ετών; Τι να αναμένουμε 
για το μέλλον;
   ΑΠ. Σε συνέχεια της βαθιάς ύφεσης που προκάλεσε η οικο-
νομική κρίση προ δεκαετίας, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ 
βίωσαν αρνητική τάση στην απασχόληση. Παρά την αυξανό-
μενη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, το 2018 πιθα-
νώς θα είναι, με βάση την πρόβλεψη του cedefop, το πέμπτο 
κατά σειρά έτος ανάπτυξης της απασχόλησης στην Ευρώπη. 
Κοιτάζοντας μπροστά, παρότι συνολικά για την Ευρώπη ανα-
μένεται μέτρια ανάπτυξη της απασχόλησης, σε κάποιες χώρες 
εκτιμάται ότι θα υπάρξει πτώση, καθώς μακροπρόθεσμες 
δημογραφικές τάσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού και 
η εξερχόμενη μετανάστευση, θα περιορίσουν την ανάπτυξη.
   Τέσσερις στις πέντε θέσεις εργασίας θα ζητούν δε-
ξιότητες υψηλού επιπέδου
   ΕΡ. Ποιες αναμένετε ότι θα είναι οι κυρίαρχες μελ-
λοντικές τάσεις και προκλήσεις για την ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας ως το 2030;
   ΑΠ. Με βάση τη μελέτη πρόβλεψης δεξιοτήτων του Cedefop, 
τα συνολικά ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανα-
μένεται να μειωθούν στις περισσότερες χώρες για την περίοδο 
ώς το 2030. Αυτό είναι κυρίως απότοκο του γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού, καθώς το μέγεθος του πληθυσμού 
των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόμενων αυξάνεται, ενώ ο 
πληθυσμός των νεαρών ενηλίκων εργαζομένων μειώνεται. Η 
τάση αυτή δεν αναμένεται ωστόσο να δημιουργήσει μείωση 
σε απόλυτους αριθμούς στο εργατικό δυναμικό, δεδομένου 
ότι ο πληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς η τάση 
θετικής καθαρής μετανάστευσης (positive net migration) θα 
συνεχιστεί. Συνεπώς, μια πρόκληση που ανακύπτει από αυτό 
είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη διατηρεί εργατικό δυ-
ναμικό υψηλής ποιότητας, όχι μόνο σε επίπεδο αριθμών, αλλά 

επίσης σε δυνατότητα προσαρμογής του σε έναν μεταλλασ-
σόμενο κόσμο εργασίας.
   Επιπρόσθετα, στην περίοδο ώς το 2030 η πόλωση στις 
θέσεις εργασίας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Οι θέσεις 
εργασίας στο φάσμα των υψηλών και χαμηλών προσόντων 
αναμένεται να αυξηθούν σε αριθμό, ενώ οι δουλειές που απαι-
τούν μέσες δεξιότητες εκτιμάται ότι θα καμφθούν. Ειδικότερα, 
τέσσερις στις πέντε νέες θέσεις εργασίας θα αφορούν επαγ-
γέλματα που ζητούν υψηλά προσόντα. Παρότι η πόλωση της 
εργασίας δεν είναι κάτι καινούργιο, είμαστε στο στάδιο που οι 
τεχνολογικές εξελίξεις δείχνουν να επηρεάζουν περισσότερο 
τα επαγγέλματα «ρουτίνας». Αν αυτή η τάση συνεχιστεί και 
στο μέλλον, η μεγάλη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι οι 
εργαζόμενοι στα επαγγέλματα μεσαίων προσόντων προστα-
τεύονται και ότι υπάρχει αξιοπρεπής εργασία για όλους.
   Ανάγκες αντικατάστασης θα καλύπτουν 9 στις 10 
θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν στην Ευρώπη ώς 
το 2030
   ΕΡ. Σε ποιους τομείς εκτιμάτε ότι θα καταγραφούν 
οι μεγαλύτερες αλλαγές στην προσφορά και ζήτη-
ση εργασίας και δεξιοτήτων στην Ευρώπη ως το 
2030;
   ΑΠ. Ως το 2030 βλέπουμε ότι η μείωση της απασχόλησης στις 
βασικές βιομηχανίες και στη βασική μεταποίηση θα συνεχι-
στεί. Ενώ (η απασχόληση) σε κάποιους μεταποιητικούς τομείς 
υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
και εξοπλισμός οπτικής ίνας, αυτοκίνητα) εκτιμάται ότι θα αυ-
ξηθεί, η γενική τάση για την ΕΕ ως σύνολο είναι -όπως αποτυ-
πώνεται στις εκτιμήσεις μας- η μετάβαση προς μια οικονομία 
που βασίζεται περισσότερο στις υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, σε 
αρμονία και με την τάση για τα επαγγελματικά προσόντα που 
προανέφερα, η τάση προς τα επαγγέλματα υψηλών προσό-
ντων αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω. Φυσικά, αυτές οι 
γενικές τάσεις θα διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, από 
τομέα σε τομέα και από επάγγελμα σε επάγγελμα. Επιπλέον, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εννέα στις δέκα θέσεις εργασίας 
που θα ανοίξουν στο μέλλον θα αφορούν σε ανάγκες αντικα-
τάστασης εργαζομένων (π.χ., λόγω συνταξιοδότησης), οπότε 
πολλές θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν και 
σε κλάδους φθίνοντες (από άποψη απασχόλησης), όπως ο 
αγροτικός. 

Συνέχεια στη σελ 17 

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μάρα Μπρούτζια acting director στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Cedefop)
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Συνέχεια από τη σελ 16 

Η αυτοματοποίηση απειλεί το 14% των θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ, το 25% στην Ελλάδα και το 7% 
στη Σουηδία
   ΕΡ. Πώς αναμένετε ότι θα επηρεάσει η αυτομα-
τοποίηση και η πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύ-
νης τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές 
των σημερινών μαθητών, σπουδαστών και 
φοιτητών στην Ευρώπη γενικά, αλλά και στην 
Ελλάδα ειδικότερα;
   ΑΠ. Η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) 
αναπτύσσονται ραγδαία και επηρεάζουν τη φύση της 
εργασίας και τις ανάγκες δεξιοτήτων στις ευρωπαϊκές 
αγορές εργασίας. Ορισμένοι έχουν ισχυριστεί ότι πάνω 
από τις μισές θέσεις εργασίας συνολικά είναι πιθανό να 
καταληφθούν από ρομπότ και μηχανές (συνολικά στην 
Ευρώπη) μέχρι το 2025-2030. Ωστόσο, η ανάλυση του 
cedefop, που βασίζεται σε δεδομένα από την καινοτόμο 
μας έρευνα για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη, αποκαλύπτει μια διαφοροποιημένη ιστορία. Βά-
σει των εκτιμήσεών μας, περίπου το 14% των συνολικών 
θέσεων εργασίας ενηλίκων στην ΕΕ βρίσκονται ενώπιον 
σημαντικού κινδύνου αντικατάστασης από μηχανές. Βρί-
σκουμε ακόμη ότι περίπου το 35%-40% των εργαζομέ-
νων θα δουν ουσιαστική μεταμόρφωση στα καθήκοντά 
τους και στις δεξιότητες που θα απαιτούνται για να κάνουν 
τη δουλειά τους. Αυτό συνεπάγεται ότι οι Ευρωπαίοι 
σπουδαστές, που θα βρεθούν σε αυτές τις θέσεις εργασίας 
υψηλού ρίσκου μετά τη αποφοίτησή τους, θα πρέπει να 
αναμένουν ότι θα βιώνουν σημαντικά χαμηλότερη επαγ-
γελματική ικανοποίηση και εισοδήματα κατά μέσο όρο, σε 
σχέση με εργαζόμενους που θα τοποθετηθούν σε θέσεις 
θωρακισμένες από τον κίνδυνο της αυτοματοποίησης. 
   Παραδόξως, η απειλή της αυτοματοποίησης είναι πολύ 
μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ. 
Βάσει εκτιμήσεων του Cedefop και του Οργανισμού Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για περίπου 
το ένα τέταρτο των θέσεων εργασίας των Ελλήνων εργα-
ζομένων υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα αυτοματοποί-
ησης στο εγγύς μέλλον. Στον αντίποδα, μόλις το 7% των 
εργαζομένων σε σκανδιναβικές χώρες όπως η Φιλανδία 
και η Σουηδία εργάζονται σε δουλειές στις οποίες ενδέχε-
ται να αντικατασταθούν από ρομπότ. Αυτό αντανακλά το 
γεγονός ότι η ελληνική αγορά εργασίας έχει καθυστερή-
σει, σε σχέση με άλλους κύριους κοινοτικούς εταίρους, σε 
όρους μετάβασης προς μια ψηφιακή οικονομία υψηλής 

προστιθέμενης αξίας.
   Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής 
(policy makers) αντιμετωπίζουν μια πρόκληση-»κλει-
δί» στο να διασφαλίσουν ότι τα άτομα θα μπορέσουν να 
μετακινηθούν από έναν ημι-αναλογικό σε έναν ψηφιακό 
κόσμο, με όσο το δυνατόν λιγότερη αναστάτωση. Ο εκ-
συγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης και τα συστήματα δια βίου μάθησης αποτελεί 
κατά γενική παραδοχή κρίσιμη παράμετρο στην εξίσωση, 
λαμβανομένου υπόψη ότι η μελέτη μας δείχνει ότι οι άν-
θρωποι που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο 
της αυτοματοποίησης (στην αγορά εργασίας) είναι ακρι-
βώς εκείνοι από τους οποίους λείπουν προηγμένες δεξι-
ότητες τόσο ψηφιακές, όσο και «τέμνουσες» (transversal) 
άλλα επαγγελματικά προσόντα, κυρίως δεξιότητες όπως 
ο σχεδιασμός και η οργάνωση, η ομαδική εργασία, η 
δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη. Χρειάζεται όμως 
να είμαστε ξεκάθαροι ως προς το ότι οι πολιτικές ανα-
προσδιορισμού επαγγελματικών προσόντων δεν μπο-
ρούν να λύσουν το πρόβλημα από μόνες τους. Ολόκληρο 
οπλοστάσιο πολιτικών καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας, 
απασχόλησης και μισθολογικών απολαβών πρέπει να 
εφαρμοστεί παράλληλα με στρατηγικές δεξιοτήτων που 
«βλέπουν» μπροστά, για να διασφαλιστεί η δίκαιη και ευ-
ρεία πρόσβαση των ατόμων στις ευκαιρίες της εποχής της 
4ης βιομηχανικής επανάστασης.
   

Αναγκαία η ολιστική προσέγγιση για την ενσω-
μάτωση των προσφύγων στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά εργασίας
   ΕΡ. Πώς διαχειρίζεται η Ευρώπη τις αυξανό-
μενες ροές προσφύγων και μεταναστών των 
τελευταίων ετών, σε όρους παροχής επαγγελμα-
τικής κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης;
   ΑΠ. Όταν αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα, πρέπει να 
έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι πολιτικές ενσωμά-
τωσης παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών-μελών. 
Τα κράτη-μέλη έχουν στη διάθεσή τους ειδικούς πόρους, 

για να τα βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουν μέτρα ενσω-
μάτωσης -επιπρόσθετα στους πόρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου και του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης, που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
για αυτόν τον σκοπό. Φυσικά, η απότομη αύξηση στον 
αριθμό των αναζητούντων άσυλο και των προσφύγων 
έχει προκαλέσει μια πρόσθετη αίσθηση επείγοντος για 
την αντιμετώπιση προϋπαρχουσών προκλήσεων στην ΕΕ, 
που επηρεάζουν όλες τις ευάλωτες ομάδες, είτε πρόκειται 
για πολίτες γεννημένους στην Ευρωπαϊκή Ενωση είτε για 
υπηκόους τρίτων χωρών.
   Οι πολιτικές και τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης είναι ουσιώδες μέρος αυτής της 
συνεκτικής (και πιθανώς «win-win») προσέγγισης, όπως 
αυτή προσδιορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, 
λαμβανομένων υπόψη των τρέχοντων αριθμών τόσο των 
αναζητούντων άσυλο, όσο και των προσφύγων, γίνεται 
ξεκάθαρη η ανάγκη να αναβαθμιστούν, να προσαρμο-
στούν και να επανεφευρεθούν τα προγράμματα επαγγελ-
ματικής κατάρτισης. Στη διάρκεια των περασμένων ετών, 
το cedefop συνέβαλε ουσιαστικά στο να επικεντρωθεί η 
προσοχή στον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης και 
των συνδεόμενων με αυτή πολιτικών, για τη σύνδεση 
προσφύγων και μεταναστών με την αγορά εργασίας. Σε 
ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, η κοινωνική και οικονομική 
ενσωμάτωση εμποδίζονται από διάφορους παράγοντες, 
όπως οι τραυματικές εμπειρίες, η ισχνή σύνδεση με τη 
χώρα που τους φιλοξενεί και η έλλειψη πληροφόρησης 
για τις ευκαιρίες εργασίας. Προβλήματα που αφορούν 
την αναγνώριση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων 
και προσόντων και της πρότερης εργασιακής εμπειρίας, 
αποτελούν πρόσθετα κρίσιμα ζητήματα, που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν.
   Για αυτό και είναι αναγκαία μια ολιστική προσέγγιση, η 
οποία για παράδειγμα δεν θα περιορίζεται στην παροχή 
κατάρτισης, και στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται η 
γρήγορη πρόσβαση σε μέτρα ενσωμάτωσης, η αξιολόγη-
ση των δεξιοτήτων τους, ο επαγγελματικός προσανατολι-
σμός, καθώς και οι ισχυρές συμπράξεις με οικονομικούς 
και θεσμικούς εταίρους, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό 
επίπεδο. Αυτή η προσέγγιση θα είναι επίσης αποτελεσμα-
τική από άποψη καλύτερης διαχείρισης των προσφυγικών 
και μεταναστευτικών ροών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω 
της δημιουργίας συμπληρωματικών μηχανισμών «διό-
δου» (pathway mechanisms) για την υποδοχή και την κι-
νητικότητα των προσφύγων, με βάση τις δεξιότητές τους 
και τις πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης.

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ από 17.1.2019 τέθηκαν εκ νέου στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων (οφειλέτες, πιστωτές, δικηγό-
ρους, δικαστές, ενώσεις καταναλωτών κ.α.) οι εφαρμογές μηνι-
αίων καταβολών του ν.3869/10 (Νόμος Κατσέλη), οι οποίες δεν 
ήταν διαθέσιμες λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας 

του διαδικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή www.efpolis.gr που τις φιλοξενού-
σε. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εφαρμογές που αφορούν 
στη βασική ρύθμιση οφειλών με μηνιαίες καταβολές (άρθρο 
8, παρ.2) και στην ρύθμιση οφειλών για προστασία κύριας 

κατοικίας (άρθρο 9 παρ.2). Η πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές 
μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί,  είτε απευθείας στις διευθύν-
σεις http://www.mindev.gov.gr/efarmogi1/ και http://www.
mindev.gov.gr/efarmogi2/είτε μέσω του www.efpolis.gr 

Ο ΝΕΟΣ «ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Ο ΟΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ S&P ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ 
«B+/B» ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑβΟΛΩΝ (Ν.3869/10).

Συνεχείς είναι οι επαφές μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών 
και των εκπροσώπων των τραπεζών, καθώς και σε επίπεδο 
τεχνικών κλιμακίων με τους εκπροσώπους των θεσμών, για 
το νέο σχήμα που θα αντικαταστήσει τον «νόμο Κατσέλη» για 
την προστασία της α  ́κατοικίας. Αυτό προέκυψε από την ευρεία 
υπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο 
Οικονομικών ενόψει της άφιξης τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 
των επικεφαλής των κλιμακίων των εταίρων.Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το νέο σχήμα περιλαμβάνεται στις 16 δράσεις για την 
αξιολόγηση της οικονομίας στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής 
παρακολούθησης, και σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματού-
χο που μετείχε στη σύσκεψη, για την ένταξη στο νέο σχήμα θα 

λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία του ακινήτου και όχι η αντι-
κειμενική. Ο ίδιος παράγοντας εκτίμησε, παράλληλα, ότι δεν θα 
χρειαστεί νέα παράταση για τον «νόμο Κατσέλη» που λήγει στις 
28 Φεβρουαρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν 
πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν, αλλά 
θα προλάβουμε».  Σημειώνεται ότι, όπως είχε αναφέρει χθες 
αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, το νέο σχήμα θα 
βρίσκεται κοντά στο κυπριακό μοντέλο «Εστία», με την επιδό-
τηση από το κράτος των δόσεων του δανείου. Όσον αφορά 
στην τοποθέτηση των νέων γενικών γραμματέων στο Δημό-
σιο, που επίσης αποτελεί μια από τις 16 δράσεις, στέλεχος του 
υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέδωσε την καθυ-

στέρηση και στον φόρτο εργασίας του ΑΣΕΠ. «Είναι φορτωμένο 
το ΑΣΕΠ», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε ερώτηση εάν θα 
αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στις επικείμενες συναντήσεις με τα 
κλιμάκια των θεσμών, απάντησε ότι «έχουμε καλύψει τα 5 από 
6 (σ.σ. προαπαιτούμενα) που είχαμε». Εκτιμώντας έτσι ότι θα 
υπάρξει κατανόηση από τους επικεφαλής των κλιμακίων. Στη 
συνάντηση μετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσα-
καλώτος, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα 
Ξενογιαννακοπούλου, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, 
ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο υφυπουρ-
γός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος.

Το ποσό των 225,1 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκε τον Νοέμ-
βριο του 2018 από το δημόσιο για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων 
χρεών της γενικής κυβέρνησης προς ιδιώτες, για επιστροφές 
φόρων και για την καταβολή συντάξεων που εκκρεμούσαν. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για την εξέλιξη των επιχορηγήσεων και 

των τελικών πληρωμών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 
γενικής κυβέρνησης και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία για την εξόφληση οφειλών της γενικής 
κυβέρνησης το Νοέμβριο καταβλήθηκαν από τους φορείς του δη-
μοσίου 107,4 εκατ. ευρώ. Για επιστροφές φόρων καταβλήθηκαν 
77,4 εκατ. ευρώ, ενώ για την τακτοποίηση εκκρεμών αιτήσεων 

συνταξιοδότησης οι πληρωμές ανήλθαν στα 40,3 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
της γενικής κυβέρνησης προς τους ιδιώτες μειώθηκαν στο ποσό 
των 1,847 δισ. ευρώ έναντι 1,996 δισ ευρώ τον Οκτώβριο ενώ 
το υπόλοιπο των εκκρεμών επιστροφών φόρων ανήλθε στα 734 
εκατ. ευρώ έναντι 627 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε την αξιολό-
γησή του για το αξιόχρεο της Ελλάδας σε ‘B+/B’ με θετική προ-
οπτική, προβλέποντας για την επόμενη τριετία υψηλότερο ρυθμό 
ανάπτυξή της από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ σχυγκεκριμένα, ο οίκος προβλέπει ότι η ελληνική 
οικονομία θα αναπτυχθεί με μέσο ρυθμό 2,4% την περίοδο 2019-
2022, καθώς ενισχύεται η εγχώρια ζήτηση και συνεχίζεται η εύ-
ρωστη επίδοση των εξαγωγών. «Παρά το μεγάλο δημόσιο χρέος, 
η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο πλεονεκτικά προφίλ χρέους από όλες 
τις χώρες που αξιολογούμε, σε όρους ωρίμανσης και μέσης δαπά-
νης για τόκους», σημειώνει ο οίκος σε ανακοίνωσή του, προσθέ-
τοντας ότι μία ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη θα μπορούσε να 
προκύψει από πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων 
και υπηρεσιών της οικονομίας καθώς και στον τραπεζικό τομέα. Η 
θετική προοπτική σημαίνει ότι ο S&P θα μπορούσε να αναβαθμί-
σει το αξιόχρεο της Ελλάδας τους επόμενους 12 μήνες, εάν ενισχυ-
θεί η ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτό θα μπορούσε να προκύψει 
από περαιτέρω οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμόσει η 

κυβέρνηση. Ένας άλλος πιθανός καταλύτης για μία αναβάθμιση 
θα ήταν μία σημαντική μείωση των «κόκκινων δανείων» των 
ελληνικών τραπεζών καθώς και η κατάργηση όλων των περιο-
ρισμών που έχουν απομείνει στην κίνηση κεφαλαίων, σημειώνει 
ο οίκος. «Ο περιορισμός των δημοσιονομικών κινδύνων που 
σχετίζονται με τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με τις 
μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος στο παρελθόν 
θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει μία αναβάθμιση του αξιόχρε-
ου», προσθέτει. «Θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε τις προο-
πτικές σε σταθερές αν, αντίθετα με τις προσδοκίες μας, υπάρξουν 
αντιστροφές προηγούμενων υλοποιημένων μεταρρυθμίσεων ή 
αν οι αναπτυξιακές επιδόσεις είναι σημαντικά ασθενέστερες από 
ότι περιμένουμε, περιορίζοντας την ικανότητα της Ελλάδας να συ-
νεχίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή, τη μείωση του χρέους και 
την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα», σημειώνει ο 
οίκος. Ο S&P τονίζει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας που κατέ-
χουν ιδιώτες είναι μικρότερο από το 20% του συνολικού χρέους ή 
λιγότερο από 40% του ΑΕΠ της χώρας. Η τελευταία δόση από το 

πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) 
παρείχε ένα μεγάλου μεγέθους ταμειακό «μαξιλάρι» στην Ελλάδα, 
«το οποίο εκτιμούμε ότι θα καλύψει την εξυπηρέτηση του χρέους 
της κεντρικής κυβέρνησης έως το 2022», σημειώνει και προσθέτει: 
«Προβλέπουμε ότι το χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ θα 
μειώνεται από το 2019» με τη βοήθεια της ενίσχυσης του ρυθμού 
αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Ο οίκος τονίζει ότι οι προοπτικές 
οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας μετά την έξοδό της από το 
πρόγραμμα είναι θετικές, ενώ σημειώνει ότι ο ρυθμός περαιτέρω 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να επηρεασθεί αρνητικά 
από πιθανές πολιτικές κινήσεις κατά τη διάρκεια του 2019 που εί-
ναι εκλογικό έτος. Ο S&P εκτιμά ότι η αύξηση της απασχόλησης θα 
συνεχίσει να είναι ισχυρή. «Προβλέπουμε αύξηση (της απασχόλη-
σης) πάνω από 2% ετησίως έως το 2022», σημειώνει, προσθέτο-
ντας ότι η οικονομία θα ωφεληθεί από ένα υψηλότερο ποσοστό 
μόνιμων θέσεων εργασίας.

Ενόψει της άφιξης τη Δευτέρα των επικεφαλής των κλιμακίων των εταίρων

Το ποσό των 225,1 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2018  

Προβλέπει υψηλότερη ανάπτυξή της από αυτή της Ευρωζώνης
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η «μάχη» κατά του μεγάλου προ-
βλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων με τις τράπεζες να 
έχουν επιτύχει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, αισιοδοξώντας 
ότι με την υλοποίηση επιπλέον σχεδίων που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη από πλευράς υπουργείου Οικονομικών και Τράπεζας της 
Ελλάδος, θα οδηγηθούν στην ουσιαστική επίλυση τους. Καθώς 
όμως για την υλοποίηση τέτοιων σχεδίων απαιτείται σημαντι-
κός χρόνος, συντονισμός, εμπλοκή πολλών φορέων και αρχών, 
εγκρίσεις από ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές κλπ συνεχίζουν με 
αμείωτη ένταση την υλοποίηση των σχεδίων που οι ίδιες έχουν 
υποβάλλει και εγκριθεί.
Ειδικότερα, αναφορικά με τον στόχο της περαιτέρω μείωσης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως έχουν αναφέρει κατ’ 
επανάληψη τραπεζικά στελέχη σε δημόσιες τοποθετήσεις τους 
οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στη μέση ενός πολύ δύσκολου 
δρόμου μιας τεράστιας προσπάθειας μείωσης τους, από 85 δισ. 
ευρώ που είναι σήμερα στα 33 δισ. ευρώ το 2021. Γεγονός που 
θα οδηγήσει τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
από το 45% στο 20%. Η μείωση αυτή κατά 55 δισ. ευρώ των 
κόκκινων δανείων με τα μέχρι σήμερα δεδομένα θα επιτευχθεί 
κατά 50% από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων, κατά 25% - 
30% από πλειστηριασμούς/ρευστοποιήσεις ακινήτων και κατά 
20% από ρυθμίσεις δανείων.
Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ήδη η προ-
σπάθεια έχει επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα αν λάβει κανείς 
υπόψη του το γεγονός ότι τον Μάρτιο του 2016 τα κόκκινα είχαν 
ανέλθει σε 107 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Στη διάρκεια του 2019 αναμένεται να οριστικοποιηθούν και 
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από πλευράς πολιτείας και 
ΤτΕ για περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων στο εγχώριο 
τραπεζικό σύστημα.
Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και γενικότερα η κατάστα-
ση στο χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως χαρακτηριστικά ανέφε-

ρε μόλις προχθές αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών 
με γνώση των συζητήσεων αναφορικά με τις εκκρεμότητες της 
αξιολόγησης, αποτελεί το πλέον πολύπλοκο και σημαντικό θέμα 
και αφορά τόσο στο διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη», όσο 
και στη μείωση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών. Για 
το πρώτο όπως επισημάνθηκε το νέο σχήμα θα βρίσκεται κο-
ντά στο «κυπριακό μοντέλο «Εστία»» με την επιδότηση από το 
κράτος των δόσεων του δανείου. «Δεν πάμε σε Κατσέλη minus» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένος παράγοντας ερωτη-
θείς για το εάν θα μειωθεί το όριο αξίας για την προστασία της α’ 
κατοικίας, δίνοντας το στίγμα της νέας λύσης. Η συζήτηση που 
βρίσκεται σε εξέλιξη με τις τράπεζες αφορά στο εάν και πώς θα 
γίνεται «κούρεμα» του δανείου σε αντιστοιχία με την αντικει-
μενική αξία του ακινήτου (π.χ. όταν η αξία του ακινήτου είναι 
μεγαλύτερη από το υπόλοιπο του δανείου). Σύμφωνα με άλλες 
πληροφορίες, θα τεθεί όριο αξίας ακινήτου για την υπαγωγή 
στο νέο σχήμα.
Αναφορικά με την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, ο 
αξιωματούχος θεώρησε ότι πιο εύκολο να εγκριθεί από την ΕΕ 
και να εφαρμοστεί το σχέδιο του ΤΧΣ (APS), το οποίο έχει ήδη 
υλοποιηθεί στην Ιταλία.Το σχέδιο της Τραπέζης της Ελλάδος 
ίσως ενσωματωθεί σε δεύτερη φάση, εάν λάβει την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Την ίδια στιγμή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης 
Στουρνάρας σε συζήτηση με δημοσιογράφους στο πλαίσιο 
εκδήλωσης αναφέρθηκε στην χρησιμότητα να προωθηθεί τα-
χύτατα το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων, εκτιμώντας 
ότι καταρχήν θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία το σχέδιο που 
έχει επεξεργαστεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
και εν συνεχεία αυτό της Τραπέζης της Ελλάδος. Όπως επισήμα-
νε η εκκρεμότητα αυτή τρομάζει τις αγορές με αποτέλεσμα να 
προκαλείται αστάθεια και μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των 
τραπεζικών μετοχών. Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι είναι θετικό 
το Κυπριακό μοντέλο, επιδότησης της δόσης, που προωθείται 

για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών τα 
οποία αδυνατούν ν΄ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. 
Ωστόσο και τα δύο σχέδια, όπως διευκρίνισε, είναι αναγκαίο να 
εγκριθούν από την Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
Αναφορά στα κόκκινα δάνεια έκανε και ο υπουργός Οικονομίας 
πριν μια εβδομάδα περίπου σε συνέντευξη του στο News247, 
επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην οικονομία εί-
ναι σήμερα τα «κόκκινα» δάνεια, επισημαίνοντας όμως, ότι δεν 
χρειάζεται πανικός. Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «οι τράπεζες 
πιάνουν τους στόχους τους, έχουν τα δικά τους σχέδια. Εμείς 
έχουμε τα δικά μας σχέδια με ένα σύστημα εγγυήσεων. Βοη-
θούν και η ανάπτυξη και η άνοδος στις τιμές των ακινήτων», 
είπε. Και πρόσθεσε ότι το θέμα επιλύεται σε συνεργασία με την 
Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Τι σημαίνει η επίλυση του ζητήματος των κόκκινων 
δανείων 
Όπως επισημαίνουν επιτελικά τραπεζικά στελέχη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων 
δανείων οδηγεί το τραπεζικό σύστημα, αλλά και γενικότερα της 
οικονομίας στην κανονικότητα. Τα τραπεζικά στελέχη τονίζουν 
με έμφαση σε δημόσιες τοποθετήσεις ότι η μάχη για την οριστι-
κή νίκη κατά των κόκκινων δανείων συνδέεται απόλυτα με την 
διατήρηση και ενίσχυση των αναπτυξιακών ρυθμών της οικο-
νομίας. Χωρίς βιώσιμους υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς 
κανένα σχέδιο δεν θα μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα των 
κόκκινων δανείων επισημαίνουν.
Τραπεζικά στελέχη αναφέρουν επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι παρά 
το πρόβλημα των κόκκινων δανείων το τραπεζικό σύστημα 
διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα για την χρηματοδότηση 
της πραγματικής οικονομίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 
Το 2019 εκτιμάται ότι μετά πολλά χρόνια θα επιτευχθούν θετικοί 
πιστωτικοί ρυθμοί επέκτασης, αναφέρουν επίσης.

Στις 16.378 ευρώ ανήλθε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα το 
2016, οριακά μειωμένο (0,02%) σε σύγκριση με τις 16.381 
ευρώ το 2015.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το υψηλότερο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική με 22.204 ευρώ 
(-0,1% σε σχέση με το 2015) και στις επόμενες δύο θέσεις 
στο σύνολο των περιφερειών είναι το Νότιο Αιγαίο με 17.769 
ευρώ (-2,8%) και τα Ιόνια Νησιά με 15.182 ευρώ (+0,3%). 
Ακολουθούν, η Στερεά Ελλάδα με 14.727 ευρώ (+3%), η Δυ-
τική Μακεδονία με 14.361 ευρώ (-8,9%), η Κρήτη με 13.811 
ευρώ (-1,8%), η Πελοπόννησος με 13.579 ευρώ (+1%), η 

Κεντρική Μακεδονία με 12.880 ευρώ (+1,7%), η Θεσσαλία 
με 12.662 ευρώ (+1,2%), το Βόρειο Αιγαίο με 12.266 ευρώ 
(-3,4%), η Δυτική Ελλάδα με 12.058 ευρώ (-0,8%), η Ήπειρος 
με 11.785 ευρώ (+1,5%) και η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 
με 11.432 ευρώ (+1,3%). Εν κατακλείδι, η διαφορά μεταξύ 
της πλουσιότερης (Αττική) και της φτωχότερης (Ανατολική 
Μακεδονία- Θράκη) περιφέρειας της χώρας είναι 6.337 ευρώ. 
Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους περιφε-
ρειακούς λογαριασμούς, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
(ΑΠΑ) στο σύνολο της χώρας ανήλθε το 2016 σε 154,044 

δισ. ευρώ και μειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το 2015. Η 
ΑΠΑ αυξήθηκε μόνον σε Στερεά Ελλάδα (1,6%) και Κεντρική 
Μακεδονία (0,1%). Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι 
περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας (10,8%), του Νότιου Αι-
γαίου (3,5%) και του Βόρειου Αιγαίου (3,1%). Όσον αφορά 
στη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το 
μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,5% και ακολουθεί 
η Κεντρική Μακεδονία με 13,7%, ενώ τη μικρότερη συμμετο-
χή έχουν τα Ιόνια Νησιά με 1,8% και το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%.

Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟβΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΙΣ 16.378 ΕΥΡΩ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

Αναφέρουν τραπεζικά στελέχη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούρ-
γο υιοθέτησε αυτή την εβδομάδα πρόταση της Επιτροπής για 
τη δημιουργία ενός μηχανισμού βάσει του οποίου θα «κλει-
δώνουν» και θα «ξεκλειδώνουν» ευρωπαϊκοί πόροι προς τα 
κράτη-μέλη, ανάλογα με τον σεβασμό του κράτους δικαίου. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόταση της Επιτροπής αφορά 
«την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην πε-
ρίπτωση γενικευμένων ελλείψεων του κράτους δικαίου στα 
κράτη-μέλη» και το ΕΚ είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει δια-
πραγματεύσεις για την τελική μορφή του κανονισμού με τους 
υπουργούς της ΕΕ. Η εν λόγω πρόταση αποτελεί «κομβικό 
μέρος του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027», 
τονίζει με ανακοίνωσή του το ΕΚ. 
Με τη βοήθεια επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει κατά περίπτωση να εξακρι-
βώνει αν υπάρχουν «γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου» και στη συνέχεια να αποφασίσει για τη λήψη ή 
όχι μέτρων, που θα μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή 
πληρωμών από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή τη μείωση 
της προχρηματοδότησης. Τέτοιου είδους αποφάσεις θα μπο-
ρούν να εφαρμοστούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΚ και 
του Συμβουλίου.
Η Επιτροπή θα ελέγχει αν συντρέχουν «λόγοι ανησυχίας» στην 
ομαλή λειτουργία των αρχών του κράτους-μέλους που είναι 
επιφορτισμένες με την εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ, 

στην αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης από ανεξάρτητες 
δικαστικές αρχές, στην πρόληψη και τιμωρία της φοροαπο-
φυγής και του φορολογικού ανταγωνισμού ή στη συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ανάλογα με το μέγεθος των παρεκκλίσεων, η Επιτροπή μπο-
ρεί να λάβει ένα ή περισσότερα μέτρα μεταξύ των οποίων: η 
αναστολή ανειλημμένων δαπανών, η διακοπή χρονοδιαγραμ-
μάτων πληρωμών, η μείωση της προχρηματοδότησης, η 
αναστολή πληρωμών.
Όταν το κράτος μέλος αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντόπισε 
η Επιτροπή, το ΕΚ και το Συμβούλιο θα μπορούν να «ξεκλειδώ-
σουν» τους σχετικούς πόρους.
Ένα σημαντικό στοιχείο αυτού του κανονισμού είναι ότι παρά 
τις κυρώσεις, η κυβέρνηση του κράτους-μέλους προβλέπεται 
να συνεχίσει να εφαρμόζει τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ ή 
να χρηματοδοτεί και να εκτελεί πληρωμές προς τους τελικούς 
δικαιούχους.
«Ο σεβασμός του κράτους δικαίου και όλων των αξιών της ΕΕ 
είναι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήσαμε την 
ευρωπαϊκή οικογένεια. Καμία κυβέρνηση δε μπορεί να παρα-
βαίνει αυτές τις αρχές χωρίς να υφίσταται τις συνέπειες.», δή-
λωσε η συνεισηγήτρια της Επιτροπής Προϋπολογισμών Εϊντερ 
Γκαρντιαθαμπάλ Ρούμπιαλ (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
Ψήφισμα εναντίον της έμφυλης βίας και της ρητορικής του 

μίσους 
Παράλληλα, με μη νομοθετικό ψήφισμά της, η ολομέλεια του 
ΕΚ καταγγέλλει κάθε μορφή βίας εναντίον των γυναικών, τις 
παραβιάσεις της διάκρισης των εξουσιών και τη ρητορική του 
μίσους.
Ως προς τον σεβασμό του κράτους δικαίου οι ευρωβουλευτές 
καταγγέλλουν και την «αναποτελεσματικότητα» που επέδειξαν 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην αντιμετώπιση των παραβιά-
σεων.
Το ψήφισμα επισημαίνει επίσης την ανάγκη της προάσπισης 
της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι , 
προειδοποιεί ότι η ρητορική μίσους «απενοχοποιείται» και κα-
ταδικάζει έντονα την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων.
Ειδικότερα, υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί ο 
αντισημιτισμός και η ισλαμοφοβία, καθώς και οι διαρκείς 
διακρίσεις και ο στιγματισμός των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην ΕΕ. 
Το ΕΚ ακόμη εκφράζει τη θλίψη του που το 2017 δεν υπήρξε 
«σημαντική βελτίωση» όσον αφορά την ενσωμάτωση και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των Ρομά.
Τέλος, η ολομέλεια παροτρύνει το Συμβούλιο να άρει το αδιέ-
ξοδο για τη μεταρρύθμιση του Κανονισμού του Δουβλίνου και 
ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να διευκολύνουν τη χορήγηση 
ανθρωπιστικής βίζας σε όσους αποζητούν διεθνή προστασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το 
σχέδιο διαπραγμάτευσης για μια εμπορική συμφωνία με τις 
ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας την κατηγορηματική άρνησή της 
να συμπεριλάβει τα γεωργικά προϊόντα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ 
«Aυτή δεν είναι μια παραδοσιακή συμφωνία ελεύθερων συ-
ναλλαγών. Eίναι μια περιορισμένη αλλά σημαντική πρόταση 
για τους τελωνειακούς δασμούς των βιομηχανικών προϊό-
ντων», δήλωσε η Επίτροπος Εμπορίου, Σεσίλια Μάλμστρομ 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στις Βρυξέλλες. Η Σεσίλια 
Μάλμστρομ εξήγησε ότι αυτό που προτείνει η Επιτροπή είναι 
ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης που θα επιτρέψει την άρση των 
δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών στο διατλαντι-
κό εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων, η οποία αποτελεί βασι-

κό στόχο της κοινής δήλωσης του Προέδρου Γιούνκερ και του 
Προέδρου των ΗΠΑ, Ντ. Τράμπ τον περασμένο Ιούλιο.
Ειδικότερα, το σχέδιο διαπραγμάτευσης που υπέβαλε η Επι-
τροπή στο Συμβούλιο καλύπτει δύο πιθανές συμφωνίες με τις 
ΗΠΑ: Μία εμπορική συμφωνία που εστιάζει αυστηρά στην κα-
τάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα, με εξαίρε-
ση τα γεωργικά προϊόντα και μια δεύτερη συμφωνία, σχετικά 
με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, η οποία θα συμβάλει 
στην επίτευξη του στόχου της άρσης των μη δασμολογικών 
φραγμών, καθιστώντας ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να 
αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τις τεχνικές απαιτή-
σεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τα κράτη μέλη πρέ-
πει τώρα να δώσουν το «πράσινο φως» στις προτάσεις, ώστε 
να καταστεί δυνατή η έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η ΕΕ 

έχει ήδη εφαρμόσει διάφορες πτυχές της κοινής δήλωσης του 
Ιουλίου. Αυτές αφορούν, τις εισαγωγές σπόρων σόγιας από τις 
ΗΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αυξήθηκαν κατά 112 
% από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2018, σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες αποτελούν πλέον τον βασικό προμηθευτή σπόρων 
σόγιας για την Ευρώπη και θα είναι σύντομα σε θέση να επε-
κτείνουν περαιτέρω την αγορά τους, σε συνέχεια της απόφα-
σης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία για 
την έγκριση της χρήσης των σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων. Πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύ-
ουν επίσης κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των αποστολών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο 
και τον Νοέμβριο του 2018.

Αύξηση 7% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη 
βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον 
περασμένο Νοέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Νοεμβρίου 2017, έναντι αύξησης 13,2% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων 
βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της 
βιομηχανίας:
*Αύξηση κατά 4,6% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- 
λατομείων.
*Αύξηση κατά 7,1% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητι-
κών βιομηχανιών.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
*Αύξηση κατά 3% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας 

αγοράς.
*Αύξηση κατά 11,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής 
αγοράς.
Ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 7,9% τον Νοέμβριο 
2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 
2018.

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕβΟΝΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΡΩΝ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟβΟΥΛΙΟΥ

Η ΕΕ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΣΗ 7% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜβΡΙΟ 2018 

Δεν θα συμπεριλάβει τα γεωργικά προϊόντα
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Μία νέα πολιτιστική διαδρομή δημιουργείται στα νότια της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Χανίων καθώς με χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας Κρήτης και τη σημαντική συνδρομή του υπουρ-
γείου Πολιτισμού σύντομα αρχίζουν εργασίες για την ανάδειξη 
της Αρχαίας Λισού. Το ΑΠΕ- ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την 
προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπα-
δοπούλου, « η Λισός είναι ένας αξιόλογος και πολύ ιδιαίτερος 
αρχαιολογικός χώρος ο οποίος εκτός από τις αρχαιότητες που 
διατρέχουν την περίοδο από τους κλασσικούς χρόνους μέχρι 
και τους βυζαντινούς έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα φυσικό 
κάλλος».
Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι προϋπολογισμού 300 
χιλιάδων ευρώ και αφορούν κατά κύριο λόγο στερεωτικές 
και αναστηλωτικές εργασίες καθώς και ανασκαφικές καθώς 
στόχος τής προσπάθειας είναι να αποκαλυφθεί και το ωδείο 
που υπάρχει στον αρχαιολογικό χώρο ώστε στη συνέχεια να 
προχωρήσει η μελέτη αποκατάστασης του.

Παράλληλα θα προχωρήσουν εργασίες για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας και η δημιουργία εποπτικού και ενημερω-
τικού υλικού ώστε ο επισκέπτης να έχει μια πλήρη εικόνα του 
σημαντικού αυτού χώρου
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Κανδάνου – Σελί-
νου Αντώνης Περράκης «η ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυ-
ρών της Λισού αναβαθμίζει σημαντικά την περιοχή.
Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από κοινού και με τη βοή-
θεια του υπουργείου Πολιτισμού, της τοπικής εφορίας αρχαι-
οτήτων και της Περιφέρειας που χρηματοδοτεί το σημαντικό 
έργο»
Η Λισός υπήρξε σημαντική, αυτόνομη πόλη της Κρήτης με 
συγκρότηση τουλάχιστον από τους κλασικούς χρόνους και 
φημισμένο λατρευτικό κέντρο μέχρι το τέλος της αρχαιότη-
τας. Η θέση της ταυτίζεται με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που 
διατηρούνται στον Αη - Κηρκό, μια κοιλάδα γύρω από την 
οποία υπάρχουν ψηλές βουνοκορφές δυτικά του χωριού της 

Σούγιας. Παρά τη μικρή της έκταση, ήταν σημαντικό πολιτικό 
και θρησκευτικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή και πιθανώς 
επίνειο – λιμάνι της Υρτακίνας στην ορεινή ενδοχώρα.
Σύμφωνα με καταγραφές κατά την ελληνιστική εποχή η Λισός 
από κοινού με τις πόλεις Υρτακίνα, Έλυρο, Τάρρα, Συία και 
Ποικιλάσσιον, ίδρυσε το Κοινό των Ορείων, πολιτικό - οικο-
νομικό συνασπισμό αυτόνομων κρητικών πόλεων. Οι βάσεις 
για τη σύσταση του Κοινού τέθηκαν από την Υρτακίνα και τη 
Λισό στα τέλη 4ου ή στις αρχές του 3ου αιώνα πΧ με έδρα στη 
Λισό, γεγονός που πιστοποιείται από την ειδική κοπή χρυσού 
νομίσματος. Μέσα από την συμπολιτεία οι πόλεις δημιούργη-
σαν μια νέα ταυτότητα προβάλλοντας το κοινό στοιχείο του 
ορεσίβιου και ονόμασαν το νέο κράτος «Όρειοι, οι «Βουνίσιοι».
Αργότερα, το 183 πΧ η Λισός, όπως και πολλές άλλες κρητικές 
πόλεις συμμετείχε στη σύναψη συνθήκης με τον Ευμένη Β΄ της 
Περγάμου.

Ένας γκαζιέρης από τον 19ο αιώνα, υποδέχεται κάθε Κυρια-
κή τους επισκέπτες στο κτίριο των Παλαιών Φούρνων, στην 
«καρδιά» του εργοστασίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φω-
ταερίου (ΒΜΦ), συνομιλεί μαζί τους και τους περιγράφει τη 
δουλειά του στους φούρνους, εξηγεί τι είναι ο φανοκόρος και 
πώς δουλεύει μια σέσουλα, ενώ φτυαρίζει μπροστά τους τον 
λιθάνθρακα και απολαμβάνει την συντροφιά τους την ώρα 
του κολατσιού του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
      «Όλα αυτά είναι ένα θεατρικό δρώμενο για μικρούς και 
μεγάλους που θα ταξιδέψουν στην χρονοκάψουλα και με έναν 
βιωματικό τρόπο θα μάθουν τα πάντα για την ιστορία του 
εργοστασίου Φωταερίου» διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η μου-
σειολόγος, μουσειοπαιδαγωγός του Βιομηχανικού Μουσείου 
Φωταερίου, Δέσποινα Ανδριοπούλου.      

      «Η ιστορία του παλιού εργοστασίου αναβιώνει μέσα από 
την ερμηνεία του ηθοποιού Χρήστου Χριστόπουλου o οποίος 
μεταμορφώνεται σε εργάτη και μπαίνει σε εκείνη την εποχή. 
Στην ουσία οι επισκέπτες θα περιηγούνται μόνοι τους στον 
χώρο του μουσείου και ξαφνικά εκεί που θα βρίσκονται σε 
κάποιον διάδρομο θα βλέπουν τον γκαζιέρη ο οποίος θα ερ-
μηνεύει προφορικές μαρτυρίες εργαζομένων του εργοστασίου 
που υπάρχουν στα αρχεία του μουσείου, αλλά και κατοίκων 
της περιοχής του Γκαζοχωρίου», λέει η κ. Ανδριοπούλου.
      Με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο, όπως επισημαίνει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Ανδριοπούλου οι επισκέπτες θα μάθουν πώς 
ακριβώς δούλευε ένας γκαζιέρης, τις συνθήκες εργασίας, τα 
μηχανήματα και τα εργαλεία του 19ου αιώνα, τις σχέσεις των 
εργαζομένων με τους εργοδότες, τη χρήση και την αξία του 

φωταερίου για την πρωτεύουσα και τους κατοίκους της, τη 
δουλειά των εργατών στο δίκτυο διανομής, την ιστορία και τη 
λειτουργία του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας. 
      Το θεατρικό δρώμενο πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
την ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι», ενώ το κείμενο που παρου-
σιάζεται περιλαμβάνει αποσπάσματα του μονόλογου «Στην 
αλλαγή του χρόνου» της συγγραφέα Αδαμαντίας Ξηρίδου, 
βραβευμένο με έπαινο ιστορικής/μουσειακής προσέγγισης στο 
διαγωνισμό «Το Θέατρο στο ΒΜΦ» το 2014.
      Η τιμή εισόδου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου κο-
στίζει 1 ευρώ και η διάρκεια του δρώμενου θα είναι 15 λεπτά 
και θα επαναλαμβάνεται 3 φορές από τις 12 το μεσημέρι μέχρι 
τις 13.30 τις οκτώ Κυριακές, από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 31 
Μαρτίου.

Μετά από τρία χρόνια απουσίας το «Φεγγαράκι στην Ακτή» 
επέστρεψε και πάλι στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, 
φωτίστηκε και θα αποτελεί πλέον ένα νέο ορόσημο για τους 
Θεσσαλονικείς. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ νωρίτερα, ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες ανύψωσης του πολύπαθου γλυπτού από 
τη θάλασσα με αερόστατο, στο ύψος του ξενοδοχείου «Μακε-
δονία Παλλάς».
Τον Φεβρουάριο του 2016 άγνωστοι κατέστρεψαν το γλυπτό 
του Παύλου Βασιλειάδη και στη συνέχεια το πέταξαν στη θά-
λασσα.
«Το «Φεγγαράκι» επέστρεψε στην Παραλία, πιο όμορφο, πιο 
επιβλητικό, πιο μαγευτικό, να συντροφεύει τις μέρες και τις 
νύχτες μας», δήλωσε η υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης 
Κατερίνα Νοτοπούλου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η φω-

ταγώγηση του γλυπτού έχει ιδιαίτερη σημασία, μετά και από 
τα τελευταία περιστατικά βανδαλισμού της Νέας Παραλίας. 
«Εδώ είναι ευθύνη όλων των Θεσσαλονικέων, υπόθεση όλων 
των Θεσσαλονικέων, να προστατεύσουμε τη Νέα Παραλία που 
περνάμε τη ζωή μας ολόκληρη θα έλεγε κάποιος και φυσικά 
θα εργαστούμε όλες οι αρχές του τόπου προκειμένου να απο-
κατασταθεί σύντομα το φυσικό περιβάλλον στην Παραλία της 
πόλης», ανέφερε
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης, υπογράμμισε ότι το ««Φεγγαράκι» αφού έκανε 
μια μεγάλη βόλτα τα τελευταία χρόνια και ελαφρώς κακόπαθε 
κιόλας, χάρη στη δωρεά του κ. Σταύρου Ανδρεάδη μπήκε πάλι 
στη θέση του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην έχουμε πα-
ρατράγουδα» πρόσθεσε

Ο επιχειρηματίας και δωρητής, Σταύρος Ανδρεάδης, σημείωσε 
ότι «είναι πραγματικά πολύ καλή η στιγμή που βλέπουμε αυτό 
το πολύπαθο «Φεγγαράκι», που πέρασε από μύρια κύματα, 
βούλιαξε, βανδαλίστηκε και βρέθηκε σε διάφορα σημεία, να 
έρχεται σε μια θέση που ελπίζω να είναι και η τελική του. Χαι-
ρόμαστε ιδιαίτερα για αυτό».
Τον ενθουσιασμό του για την επανατοποθέτηση του γλυπτού 
εξέφρασε ο γλύπτης Παύλος Βασιλειάδης. Αναφερόμενος στο 
περιστατικό του βανδαλισμού επισήμανε: «Οι Κινέζοι έχουν 
ένα παλιό ρητό που λέει ότι (όταν) το δάχτυλο δείχνει το δάσος, 
ο ανόητος κοιτάζει το δάχτυλο. Αντίστοιχα μπορώ να πω όταν 
το δάχτυλο δείχνει το «Φεγγάρι» μερικοί κοιτούν το δάχτυλο».

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΟΥ

ΕΝΑΣ ΓΚΑΖΙΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ΟΝ ΑΙΩΝΑ ...ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΟ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟ «ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ»



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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ΟΙ 10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ 2019 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-5                                                        21/01/2019

Δέκα βασικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία έχει 
στην ατζέντα της για τη φετινή χρονιά η κυβέρνηση. Οι 
πρώτες διατάξεις αναμένονται στη Βουλή μέσα στις επό-
μενες εβδομάδες και θα αφορούν τη θέσπιση ενός νέου 
πλαισίου ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, την 
υιοθέτηση ενός καινούργιου καθεστώτος αποδέσμευ-
σης των τραπεζικών λογαριασμών για όσους έχουν 
υποστεί τα αναγκαστικά μέτρα της εφορίας, αλλά και την 
επιβολή νέων μέτρων για να τονωθούν οι συναλλαγές 
μέσω καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών. 
Άμεσα αναμένεται επίσης να εκδοθεί η υπουργική από-
φαση για την ανάθεση της επικαιροποίησης των αντικει-
μενικών αξιών των ακινήτων σε ορκωτούς εκτιμητές, 
καθώς η προώθηση της συγκεκριμένης διαδικασίας 
αποτελεί «μεταμνημονιακή υποχρέωση».
 Άμεσα αναμένεται να προχωρήσει και η κατάθεση 
νομοθετικής ρύθμισης για τον «εμπλουτισμό» του ηλε-
κτρονικού περιουσιολογίου με περισσότερα δεδομένα, 
μεταξύ των οποίων και αυτά των καταθέσεων. Κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τους θεσμούς θα προχωρήσουν και 
οι αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των ναυτιλιακών 
εταιρειών, αλλά και η εξαγγελθείσα μείωση του συντε-
λεστή φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών των 
επιχειρήσεων. 
Το μεγαλύτερο «πακέτο» αλλαγών, όμως, θα ξεκινήσει 
να συζητείται μετά το καλοκαίρι και θα περιλαμβάνει την 
ακύρωση της μείωσης του αφορολογήτου και όλων των 
αλλαγών που έχουν προνομοθετηθεί για το 2020 στους 
φορολογικούς συντελεστές, αλλά και την ψήφιση της 
δεύτερης μείωσης στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ. 
1. Επικαιροποίηση αντικειμενικών αξιών 
Είναι βασική μεταμνημονιακή υποχρέωση της χώρας, 
ενώ ήδη έχει ψηφιστεί η διάταξη που επιβάλλει τον 
επανακαθορισμό των τιμών ζώνης ύστερα από σχετική 
εισήγηση ορκωτών εκτιμητών. Μέχρι το τέλος του μήνα 
ή στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται να εκδοθεί και 
η υπουργική απόφαση με την οποία θα ανατίθεται το 
έργο της επικαιροποίησης των αξιών σε συγκεκριμένους 
εκτιμητές ανά τη χώρα. Οι νέες αξίες θα πρέπει να είναι 
έτοιμες τον Ιούνιο, ενώ δύο είναι τα βασικά ερωτήματα 
που θα πρέπει να απαντηθούν: 
 Αν φέτος εκτός από τις τιμές ζώνης θα επικαιροποι-
ηθούν και οι συντελεστές εμπορικότητας των ακινήτων. 
 Αν οι νέες τιμές ζώνης θα χρησιμοποιηθούν και για 
τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2018. Το πιθανότερο εί-
ναι ότι για τους φόρους μεταβίβασης (αγοραπωλησίες, 

γονικές παροχές κλπ.) θα ισχύσει η περσινή συνταγή και 
οι νέες τιμές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1/1/2020 
ώστε οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μπορούν να κάνουν τον 
προγραμματισμό τους. 
2. Δεύτερη μείωση συντελεστών ΕΝΦΙΑ 
Η φετινή μείωση του ΕΝΦΙΑ, η οποία έχει ήδη νομοθε-
τηθεί και θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά του 2018, 
έχει ημερομηνία λήξης στο τέλος του έτους. Η κυβέρνη-
ση έχει δεσμευτεί ότι θα ψηφίσει διάταξη που θα φέρνει 
μεγαλύτερη έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2020. Έτσι: 
 Φέτος η μεγαλύτερη έκπτωση μπορεί να φτάσει 
στο 30% για τους έχοντες περιουσία έως 60.000 ευρώ, 
το μέγιστο ποσό έκπτωσης μπορεί να ανέλθει στα 100 
ευρώ, ενώ ελάφρυνση εξασφαλίζουν οι έχοντες ατομική 
περιουσία έως και 200.000 ευρώ περίπου. 
 Το 2020 η έκπτωση θα φτάνει στο 50% για τις περι-
ουσίες έως 60.000 ευρώ, η μέγιστη έκπτωση εκτιμάται 
ότι θα ανέρχεται στα 170 ή 200 ευρώ, ενώ ελάφρυνση 
θα έχουν -έστω και οριακή- ακόμη και οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων με περιουσία έως και 500.000 ευρώ. 3 3Ψήφιση 
των χαμηλότερων 
3. Ψήφιση στα διανεμόμενα κέρδη 
Η Βουλή έχει ψηφίσει τη σταδιακή μείωση συντελεστών 
για τα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων και -ως 
γνωστόν- η πρώτη μείωση θα αποτυπωθεί στις φορο-
λογικές δηλώσεις του 2020. 
Εκκρεμεί η ψήφιση της μείωσης των συντελεστών στα 
διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων από το 15 % , 
που είναι σήμερα, σταδιακά στο 10%. Είναι πιθανό η 
σχετική συζήτηση να γίνει και μέσα στην εβδομάδα με 
τους εκπροσώπους των θεσμών, ενώ το επιχείρημα της 
άμεσης νομοθέτησης -εφόσον αποφασιστεί- είναι το να 
ξεκαθαρίσει το τοπίο για τους υποψήφιους επενδυτές 
όσον αφορά την πολιτική φορολόγησης των νομικών 
προσώπων μέχρι και το 2022 ή το 2023. 
4. Φόρος στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
Μία ακόμη εκκρεμότητα που θα πρέπει να κλείσει μέσα 
στο επόμενο χρονικό διάστημα αφορά τη χρονική επέ-
κταση της εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοι-
νότητας ενδεχομένως και μέχρι το 2022 (τελευταίο έτος 
κατά το οποίο η Ελλάδα υποχρεούται να εμφανίσει τα 
υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5%), αλλά και 
την αντιμετώπιση του θέματος της φορολόγησης των 
κερδών από μερίσματα που επαναπατρίζονται (σ.σ.: 
εξετάζεται το ενδεχόμενο φορολόγησής τους με έναν 
συντελεστή της τάξεως του 10%-15%). 
 5. Αύξηση ελάχιστου ορίου ηλεκτρονικών πληρωμών 
Από την επεξεργασία των ηλεκτρονικών πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 προκύ-
πτει κατακόρυφη αύξηση σε ποσοστό άνω του 25%. Με 
την αύξηση αυτή η συνολική αξία των συναλλαγών έχει 
ξεπεράσει τα 31 δισ. ευρώ έναντι περίπου 

25 δισ. ευρώ το 2017. Το υπουργείο Οικονομικών, λόγω 
και της ουσιαστικής άρσης των capital controls στο 
εσωτερικό της χώρας, θέλει να αυξήσει το ελάχιστο όριο 
των ηλεκτρονικών πληρωμών κατά τουλάχιστον πέντε 
ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι, οι συντελεστές που σήμερα 
κυμαίνονται από 10%-20% σχεδιάζεται να αυξηθούν 
στο 15%-25%. Η αύξηση θα αφορά τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές του 2019. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των 
ηλεκτρονικών πληρωμών σχεδιάζεται και η μείωση του 
επιτρεπόμενου ορίου πραγματοποίησης συναλλαγών με 
μετρητά. Το όριο διαμορφώνεται σήμερα στα 500 ευρώ 
και σχεδιάζεται να μειωθεί στα 300 ή στα 200 ευρώ. 
6. Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
Η μοναδική διέξοδος που έχουν αυτή τη στιγμή όσοι εκ 
των 4,2 εκατομμυρίων οφειλετών της εφορίας δεν έχουν 
επαγγελματική ιδιότητα -κάτι που τους επιτρέπει να 
ενταχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό- είναι η πά-
για ρύθμιση των 12 δόσεων, η οποία δεν αποτελεί όμως 
λύση τουλάχιστον όχι για τους τουλάχιστον 1.800.000 
οφειλέτες που έχουν φτάσει να χρωστούν ποσά άνω των 
500 ευρώ έκαστος. Η νέα ρύθμιση θα μπει απ’ αυτή την 
εβδομάδα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με τους θε-
σμούς, ενώ θα προσφέρει έως και 120 δόσεις. Το πιθα-
νότερο είναι ότι η ρύθμιση δεν θα αφορά τις οφειλές του 
2018 και ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
ένταξης για όσους έχουν αποκλειστικά οφειλές προς την 
εφορία. 
7. Θέσπιση πλαισίου για την αποδέσμευση τραπεζικών 
λογαριασμών 
Η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών από την 
εφορία έχει εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα, καθώς ήδη 
σε αυτή την κατάσταση έχουν βρεθεί περίπου 1,2 εκατ. 
φορολογούμενοι. Το υφιστάμενο πλαίσιο δεν επιτρέπει 
στους επικεφαλής των τμημάτων δικαστικού των να 
προχωρούν σε αποδέσμευση παρά μόνο για πολύ συ-
γκεκριμένους λόγους (σ.σ.: λόγους υγείας, καταβολή 
μισθοδοσίας στους εργαζόμενους του οφειλέτη κ.λπ.) ή 
μόνο αν έχει εξοφληθεί πολύ μεγάλο ποσοστό της οφει-
λής. Εδώ και αρκετούς μήνες, η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με 
τις τράπεζες εξετάζει ένα νέο πλαίσιο σταδιακής αποδέ-
σμευσης των τραπεζικών λογαριασμών ανάλογα με την 
πορεία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Αυτό το νέο πλαίσιο αναμένεται ότι θα συνδυαστεί με 
τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ώστε να δοθεί 
η ευκαιρία επανένταξης των οφειλετών στην αγορά. 8. 
Αλλαγές στην εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων 
Εκτός από τη δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών φορο-
λογικών δηλώσεων από τους παντρεμένους, το υπουρ-
γείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εξετάζουν μια ακόμη 
μεγάλη αλλαγή στη φετινή διαδικασία υποβολής των 
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ  15                                                          21/01/2019

Σε δύο γραφεία που θα λειτουργούν από τις αρχές του επόμε-
νου μήνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα μπορούν να δηλώ-
σουν στο Κτηματολόγιο την περιουσία τους οι ιδιοκτήτες που 
διαθέτουν ακίνητα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Το 
γραφείο της Αθήνας θα λειτουργήσει στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Γαλατσίου (επί της λεωφόρου Βεϊκου 137) και θα εξυπηρετεί 
ης Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής 
Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βόρειου και Νότι-
ου Αιγαίου, και Κρήτης. 
Στον χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου έχει μισθωθεί ο πρώτος 
όροφος (3.000 τ.μ.) και εκεί θα εγκατασταθούν όλοι οι ανά-
δοχοι που τρέχουν το νέο πρόγραμμα κτηματογράφησης. Σε 
αυτόν τον χώρο, πέρα από τις πληροφορίες που θα παρέχο-
νται, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να κάνουν όλες τις ενέργειες που 
απαιτούνται για τη δήλωση της περιουσίας τους. Οι υπάλληλοι 
θα παραλαμβάνουν δηλώσεις, θα δίνουν πληροφορίες, θα 
βοηθούν στον εντοπισμό ακινήτων, θα δίνουν οδηγίες για τη 
συμπλήρωση των δηλώσεων. Και, όπως διευκρινίζουν από το 
Κτηματολόγιο, όλα αυτά θα γίνονται δωρεάν. 
Το γραφείο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να λειτουργήσει από 
τις αρχές του επόμενου μήνα στο κέντρο της πόλης, επί της 
οδού 26ης Οκτωβρίου, στο εμπορικό κέντρο Porto Center. Θα 
εξυπηρετεί τις περιοχές Ξάνθης, Δράμας, Χαλκιδικής, Καστο-
ριάς και Φλώρινας. Τα γραφεία αυτά θα λειτουργήσουν του-
λάχιστον για έξι μήνες. Κι αν δοθεί παράταση για τη συλλογή 
των δηλώσεων, θα παραταθεί και η λειτουργία των γραφείων 
στο Γαλάτσι και στην Καλαμαριά. Επιπλέον, πέρα από τα δύο 
προαναφερόμενα γραφεία, θα λειτουργήσουν και 155 «μονά-
δες ενημέρωσης». Αυτές θα έχουν έδρα σε κάθε υπό κτηματο-
γράφηση καλλικρατικό δήμο, ενώ κάποιες θα επισκεφθούν και 
μεγάλα χωριά (σε συνεργασία με τους δήμους). 
Σταθερές και κινητές
 Αυτές οι μονάδες, όπως εξηγούν από το Κτηματολόγιο, θα εί-
ναι σταθερές και κινητές. Η κατανομή τους ανά την Ελλάδα θα 
ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, θα διαθέτουν ασύρ-
ματο δίκαιο σύνδεσης με το internet προκειμένου να υπάρχει 
η δυνατότητα εντοπισμού του ακινήτου των ενδιαφερομένων. 
Σε αυτές οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφο-
ρίες, αλλά δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να καταθέσουν τους 
φακέλους, όπως γίνεται στα Γραφεία Κτηματογράφησης. 
Τέλος, όσοι από τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι εξοικειωμένοι 
με την τεχνολογία μπορούν μέσω των «έξυπνων κινητών» και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών να κάνουν μια σειρά από κινήσεις 
- συναλλαγές με το Κτηματολόγιο.

φορολογικών δηλώσεων. Αυτή προβλέπει ότι ατομικό 
εκκαθαριστικό θα λαμβάνουν όχι μόνο οι παντρεμένοι 
που θα δηλώσουν ότι επιθυμούν ξεχωριστή υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
(σ.σ.: η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει ήδη ενεργοποι-
ηθεί), αλλά όλοι οι παντρεμένοι ανεξαιρέτως. Αυτή η 
αλλαγή θα αυξήσει τον αριθμό των εκκαθαριστικών 
στα 8,8 εκατομμύρια περίπου, κάτι που σημαίνει ότι θα 
εκδοθούν και περισσότερα χρεωστικά, αλλά και περισ-
σότερα πιστωτικά ειδοποιητήρια. Η μεγάλη ανατροπή σε 
σχέση με ισχύοντα που θα επιφέρει αυτή η αλλαγή είναι 
ότι το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση 
της δήλωσης του ενός συζύγου δεν θα συμψηφίζεται με 
το χρεωστικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση του εισο-
δήματος του άλλου συζύγου. 
9. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για το περιουσιολόγιο 
Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο εξαιρεί από το ηλε-
κτρονικό περιουσιολόγιο μια σειρά από περιουσιακά 
στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τις καταθέσεις στις 
τράπεζες. Ναι μεν έχει αρθεί πλήρως το τραπεζικό 
απόρρητο όσον αφορά τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, 
αλλά απαιτείται τροποποίηση του νόμου ώστε να επι-
τραπεί η δημιουργία μιας «ατομικής μερίδας» για κάθε 
φορολογούμενο, στην οποία θα εμφανίζονται ακίνητα, 
εισοδήματα, μετοχές καταθέσεις και όλα τα υπόλοιπα 
περιουσιακά στοιχεία. Η διάταξη αυτή σχεδιάζεται να 
κατατεθεί άμεσα ώστε το περιουσιολόγιο, ύστερα από 
χρόνια συζητήσεων, να μπει σε τροχιά υλοποίησης μέσα 
στο τρέχον έτος. 
10. Κατάργηση μείωσης αφορολογήτου
Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση θα έρθει στη Βου-
λή ύστερα από εξαντλητική διαπραγμάτευση με τους 
εκπροσώπους των θεσμών, η οποία θα ξεκινήσει από το 
τέλος Αυγούστου. Το θέμα συνδέεται ευθέως και με τις 
πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η μείωση της έκπτωσης 
φόρου από την 1η/1/2020 αποτελεί δομικό στοιχείο του 
προϋπολογισμού του 2020, καθώς το μέτρο συνοδεύ-
εται και από ένα πακέτο μειώσεων στους συντελεστές 
φορολόγησης των φυσικών προσώπων (σ.σ.: μείωση 
του βασικού συντελεστή της φορολογικής κλίμακας από 
το 22% που είναι σήμερα στο 20%, αλλά και θέσπιση 
νέας κλίμακας υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, 
που επιφέρει τον μηδενισμό της επιβάρυνσης για τους 
έχοντες εισοδήματα έως και 30.000 ευρώ). 
Η σημερινή κυβέρνηση θέλει να ακολουθήσει την ίδια 
στρατηγική που εφάρμοσε και με το θέμα της μείωσης 
των συντάξεων. Δηλαδή να αναιρέσει τη μείωση του 
αφορολογήτου και ταυτόχρονα να καταργήσει τις ψη-
φισμένες μειώσεις φορολογικών συντελεστών πέραν 
αυτών που έχουν εξαγγελθεί για την επόμενη χρονιά και 
οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με το υπερ-πλεόνασμα 
του 2020. 

Μεταξύ αυτών, είναι η μείωση στους συντελεστές φορο-
λόγησης των επιχειρήσεων (αδιανέμητα και διανεμόμε-
να κέρδη και η δεύτερη φάση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ). 
Αν και το θέμα θα αντιμετωπιστεί με την κατάρτιση 
προϋπολογισμού του 2020 (η οποία θα γίνει μετά τις 
βουλευτικές εκλογές σε κάθε περίπτωση), η κυβέρνηση 
θα βρει μπροστά της το ζήτημα μέσα στους επόμενους 
μήνες καθώς εκκρεμεί και η επικαιροποίηση του με-
σοπρόθεσμου σχεδίου για την περίοδο 2019-2022. Η 
ακύρωση της μείωσης των συντάξεων δημιούργησε ένα 
«προηγούμενο» και πλέον το βασικό κριτήριο και για 
την ακύρωση ακύρωση της μείωσης του αφορολογή-
του το 2020 θα είναι το να «βγαίνει» με πειστικό τρόπο 
το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% στον προϋπολογι-
σμό του 2020. Η εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού 
θα είναι καθοριστικής σημασίας και για τη φορολόγηση 
των φυσικών προσώπων την επόμενη χρονιά.
•  Κυβέρνηση και θεσμοί ανοίγουν από σήμερα τα χαρ-
τιά τους 
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018 αλλά και οι 
πιθανές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2019 θα 
είναι από τα βασικά θέματα συζήτησης με τους εκπρο-
σώπους των θεσμών, στον νέο γύρο διαβουλεύσεων 
αρχίζει από σήμερα καταρχήν σε επίπεδο τεχνικών 
κλιμακίων και από αύριο σε επίπεδο επικεφαλής από 
πλευράς θεσμών και υπουργών από ελληνικής πλευράς. 
Σε λίγες ημέρες, η ελληνική πλευρά θα έχει στα χέρια 
της και τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε 
επίπεδο γενικής κυβέρνησης. Παρά την κατακόρυφη 
αύξηση των δαπανών τον Δεκέμβριο σε επίπεδο κεντρι-
κής κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός του 2018 εκτιμάται 
ότι θα κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα (εκφρασμένο 
σε μνημονιακούς όρους) άνω του 3,7%. Για το 2019 η 
κυβέρνηση δεν έχει επιβαρύνει προς το παρόν τον προ-
ϋπολογισμό σε σχέση με τα όσα έχουν προγραμματιστεί 
από τον περασμένο Νοέμβριο. Η μοναδική αλλαγή έχει 
να κάνει με την παράταση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 
πέντε νησιά του Αιγαίου, μέτρο που στερεί έσοδα της τά-
ξεως των 28 εκατ. ευρώ σε εξαμηνιαία βάση. Η μεγάλη 
ανησυχία όσον αφορά την εκτέλεση του φετινού προϋ-
πολογισμού αφορά το κατά πόσο θα υπάρξει επίπτωση 
στους συντελεστές εισπραξιμότητας των φορολογικών 
εσόδων λόγω του ότι διανύουμε προεκλογική χρονιά. 
Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι μετά και την ενεργοποίηση 
των θετικών μέτρων του 2019, προϋπολογισμός δεν 
έχει περιθώρια αντοχών, καθώς ο στόχος του πρωτογε-
νούς πλεονάσματος έχει περιοριστεί στο 3,6%. Στο ελλη-
νικό στρατόπεδο είναι αισιόδοξοι ότι ο προϋπολογισμός 
θα παρουσιάσει και φέτος υπερ-εκτέλεση. Άλλωστε τα 
φορολογικά έσοδα έχει προβλεφθεί ότι θα παραμείνουν 
στα ίδια επίπεδα με το 2017, παρά το γεγονός ότι για φέ-
τος προβλέπεται ανάπτυξη 2,4%.
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Εγκρίθηκε από τη διυπουργική επιτροπή έργων ΣΔΙΤ 
το μεγάλο ευρυζωνικό έργο της Γενικής Γραμματείας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με επικεφαλής 
τον Γενικό Γραμματέα Βασίλη Μαγκλάρα, με τίτλο 
Ultra-Fast Broadband (UFBB), συνολικού προϋπολο-
γισμού 700 εκ. ευρώ , από τα οποία τα 300 εκ. ευρώ 
αποτελούν δημόσια συμμετοχή και τα υπόλοιπα 400 
εκ. ευρώ ιδιωτική.
Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, το μεγαλύτερο 
έργο ΣΔΙΤ που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ποτέ στην 
Ελλάδα -ενδεικτικά, το αμέσως προηγούμενο σε ύψος 
δαπάνης ήταν της τάξης των 160 εκ. δηλαδή λιγότερο 
από το 25% του υφιστάμενου-. Επιπλέον, αποτελεί το 
μεγαλύτερο ίσως τηλεπικοινωνιακό έργο που υλοποι-
είται μέσω ΣΔΙΤ στην Ευρώπη και για το λόγο αυτό 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των παραγόντων 
της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, αλλά και επενδυτικών 
κεφαλαίων απ’ όλον τον κόσμο. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ξε-
περνά το συνολικό προϋπολογισμό των έργων ΣΔΙΤ 
που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στη χώρα, σε 
όλους τους κλάδους, από το 2013 έως και σήμερα!
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου γίνεται από τη 
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η δημόσια συμμετοχή 
προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (265 εκ. ευρώ από 
το ΕΠΑΝΕΚ και 35 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης). 
Με την έγκριση του έργου από την διυπουργική επι-
τροπή ΣΔΙΤ, επιτυγχάνεται ένα ακόμα ορόσημο στην 
πορεία προς την υλοποίηση του έργου, ενώ το οι δι-
αγωνιστικές διαδικασίες αναμένονται να ξεκινήσουν 
άμεσα.
Εγκρίθηκε από την DG Comp
Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, η DG COMP ενέ-
κρινε τη δράση SuperFast Broadband της Γενικής 
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
ετήσιου προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ , που αφορά 
στην επιδότηση πολιτών για την απόκτηση σύνδεσης 
ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα 
αναβάθμισης σε 1 Gbps. Η δράση αυτή θεωρείται ήδη 
«πιλότος» για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών σε όλη την Ευρώπη που έχει μείνει αρκετά 
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πίσω από τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του 
κόσμου, και πολλά κράτη μέλη σχεδιάζουν παρόμοιες 
δράσεις με πιλότο τον ελληνικό σχεδιασμό της επιδό-
τησης ζήτησης σε πολίτες.
Σημαντικό είναι επίσης πως η Απόφαση της DG COMP 
εκδόθηκε σε λιγότερο από ένα εξάμηνο, ενώ ο μέσος 
χρόνος επεξεργασίας τέτοιων έργων υπερβαίνει το ένα 
έτος. Σε αυτό συνέβαλε η πολύ καλή προετοιμασία της 
δράσης, η στενή συνεργασία με τα στελέχη της Γενικής 
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και η πολύ συστημα-
τική δουλειά που έγινε σε όλα τα επίπεδα. Η επίτρο-
πος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική 
ανταγωνισμού, δήλωσε οτι: «Το σύστημα θα συμβάλει 
στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που υπάρχει 
εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους 
στόχους της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ, ενώ πα-
ράλληλα θα διασφαλίζει ότι δεν νοθεύεται αδικαιολό-
γητα ο ανταγωνισμός.»
Η δράση UFBB στοχεύει στην κάλυψη της πλειονότη-
τας των περιοχών της χώρας οι οποίες δεν καλύπτο-
νται από τα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
και σχεδιάζεται συμπληρωματικά στις αντίστοιχες 
υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες τηλεπικοινωνια-
κοί πάροχοι. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τμήματα (lots) 
των οποίων ο συνολικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι 
επτά (7) λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη λειτουργίας 
του ανταγωνισμού και της επίτευξης οικονομίας κλί-
μακας. Οι υποδομές του έργου εκτιμάται ότι θα καλύ-
ψουν περίπου 2.5 εκ. πολίτες (το 18% περίπου των 
συνδέσεων) σε πανελλαδικό επίπεδο.
Η διάρκεια του έργου εκτιμάται σε 20 έτη (κατασκευή 
και λειτουργία του δικτύου), ενώ μετά το τέλος της πε-
ριόδου παραχώρησης όλες οι υποδομές του έργου θα 
ανήκουν πλήρως στο ελληνικό δημόσιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μέχρι το 2023 το 
76% του πληθυσμού θα έχει πρόσβαση σε σύνδεση 
ταχύτητας της τάξης του 1 Gbps (58% θα καλύπτεται 
από δίκτυα που θα αναπτύξουν οι τηλεπικοινωνιακοί 
πάροχοι και 18% από το δίκτυο UFBB) και το 24% 
με ταχύτητες 30-100 Μbps (συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών που καλύπτονται από το έργο Rural 
Broadband). 
Το έργο UFBB, όπως και το SFBB και οι υπόλοιπες δρά-
σεις που προετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων, εντάσσονται στο πλαίσιο 
του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου της χώρας.
Φαίνεται πως η συστηματική δουλειά που γίνεται στη 
ΓΓΤΤ, μεθοδικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες, αποδίδει 
πλέον καρπούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ανακοι-

νωμένα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
κατά τους κύκλος ανάθεσης περιοχών, από την ΕΕΤΤ, 
για ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς στη χώρα (2016), 
προέβλεπαν ανάπτυξη οπτικών ινών σε πολύ μικρό 
ποσοστό• όπως φαίνεται με τα σημερινά στοιχεία, οι 
πάροχοι έχουν αναβαθμίσει πλήρως τα επενδυτικά 
τους σχέδια, επενδύοντας πλέον σχεδόν αποκλειστικά 
σε τεχνολογίες οπτικών ινών.
Έτσι η χώρα μας, από ουραγός στη διαθεσιμότητα δι-
κτύων υπερυψηλής ταχύτητας (<1%) αναμένεται να 
βρεθεί μέχρι το 2023 σε μια από τις πρώτες θέσεις σε 
όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια πολύ ουσιαστική 
αλλαγή της εικόνας της ελληνικής αγοράς, που φαί-
νεται να μεταβαίνει από την κυριαρχία του χαλκού, 
στην εποχή της οπτικής ίνας και στην κοινωνία του 
Gigabit. Αυτό άλλωστε σηματοδοτεί και η πρόσφατη 
πρωτοβουλία της πολιτείας, με τη σύναψη συμφωνιών 
της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων με τους Δήμους Ζωγράφου, Καλαμάτας και 
Τρικκαίων για την ανάπτυξη πιλοτικών δικτύων 5G, τα 
οποία μάλιστα ήδη άρχισαν να υλοποιούνται.
Δημόσια δίκτυα WiFi
Παράλληλα, στη ΓΓΤΤ προετοιμάζουν και τη δράση 
ανάπτυξης δημόσιων δικτύων WiFi σε όλη τη χώρα, 
δράση συμπληρωματική του WiFi4EU στο οποίο η 
Ελλάδα συμμετείχε με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχί-
ας των προτάσεων που υπέβαλε. Η δράση αυτή έχει 
προϋπολογισμό 15 εκ. € και θα χρηματοδοτηθεί από 
το ΕΠΑΝΕΚ. Ακόμα, ετοιμάζεται δράση διάθεσης κου-
πονιών ευρυζωνικότητας σε επιχειρήσεις, για την από-
κτηση σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητα της τάξης 
του 1 Gbps.
Η σημασία όλων αυτών των έργων ξεπερνά το επίπεδο 
της οικονομικής τους αποτίμησης• έχουν καθαρά ανα-
πτυξιακό χαρακτήρα, σηματοδοτούν μια ουσιαστική 
αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της χώρας και 
δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη 
ανάπτυξη βασισμένη στην ψηφιακή οικονομία. Σημα-
ντικό είναι επίσης πως σε όλη αυτή την προσπάθεια το 
κράτος έχει το συντονιστικό ρόλο, στηρίζοντας έμπρα-
κτα την ανάπτυξη αυτών των υποδομών και δημιουρ-
γώντας όλες τις προϋποθέσεις για την κινητοποίηση 
των ιδιωτικών επενδύσεων.


