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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 10 και 11
Τι προτείνει η ανεξάρτητη Επιτροπή για τη διαχείριση δασικών 
πυρκαγιών
Σελ 1 και 6
Ευρωκοινοβούλιο: Συνάντηση εισηγητών  για τις προτεραιό-
τητες του InvestEU
Σελ 1 και 6
Επενδύσεις ύψους 175 εκατ. ευρώ και «κοινωνικό μέρισμα» 
από την ΕΥΑΘ ΑΕ  
Σελ 1 και 7, 8 και 9
«Πράσινο φως» για τον νέο τρόπο λειτουργίας του Πάρκου Τρίτση
Σελ 4 
Euractiv: 5,7 εκατ. ευρώ για προγράμματα πρόληψης και ετοι-
μότητας Πολιτικής Προστασίας
Σελ 5 
Υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Οικονομικών η παράταση 
της σύμβασης για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Σελ 6 
Συνάντηση με τον Χ.Μ. Φερνάντες είχε ο κ. Αγοραστός για το 
Νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της ΕΕ 
Σελ 9 
Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για την ανάπλαση της ευρύ-
τερης ζώνης του παραλιακού μετώπου της Ακτής Κουμουνδούρου   
Σελ 11
ΣΕΒΕ: «Αδήριτη ανάγκη» άρσης των εξαγωγικών αντικινήτρων
Σελ 12
Κυριάκος Μητσοτάκης: Κίνητρα για πρωτοπόρες επιχειρήσεις
Σελ 13
Χρονιά ρεκόρ για τις ελληνικές εξαγωγές το 2018 και συγκρα-
τημένη αισιοδοξία για το 2019
Σελ 14
Εργασίας: «Με απλά βήματα και γενναίο «κούρεμα» η ένταξη 
στη νέα ρύθμιση οφειλών»   
Σελ 15
Ανάκαμψης της αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα βλέπει ο οίκος 
πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS
Σελ 16
ΑΑΔΕ: Σταδιακή αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ο μη-
δενισμός των εκκρεμών επιστροφών φόρου άνω των 90 ημερών
Σελ 17
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΓΑΙΑΟΣΕ 
Σελ 18 και 19
Σημαντικές οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θα-
λάσσιο περιβάλλον 
Σελ 19 
Η δόμηση και η ενέργεια στις INFACOMA & AQUATHERM ATHENS
Σελ 20 
«Όχι» τραπεζών στο κυβερνητικό σχέδιο προστασίας της α  ́κατοικίας
Σελ 21
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψη-
φιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 22, 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής που συστάθηκε με 
απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά την πολύ-
νεκρη πυρκαγιά στο Μάτι για την ανάλυση των αιτίων και τη 
διερεύνηση των προοπτικών διαχείρισης των μελλοντικών 
πυρκαγιών δασών και υπαίθρου στην Ελλάδα, παρέλαβε και 
έδωσε χθες  στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος 
Βούτσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ στη μακροσκελή έκθεση 
των 150 και πλέον σελίδων, η εξαμελής επιστημονική επιτρο-
πή με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ 

και διευθυντή του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης 
Πυρκαγιών, καθηγητή δρ. Γιόχαν Γκέοργκ Γολντάμερ (dr. 
Johann Georg Goldammer), αποτυπώνει λεπτομερώς την 
υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρόληψη και κατα-
στολή των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, καταγράφει τα 
μελανά σημεία του διαχειριστικού μηχανισμού και καταθέτει 
ολοκληρωμένη πρόταση για την αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση του φυσικού φαινομένου στο μέλλον. 
Αναλυτικά στις σελ 10 και 11

Μέσα στην άνοιξη του 2019 αναμένεται να προκηρυχθεί το έργο 
κατασκευής της φάσης Α2 της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νε-
ρού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), καθώς η όλη διαδικασία βρίσκεται 
πλέον στο στάδιο της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης από 
τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το έργο, με χρηματοδότηση από το 

ΕΣΠΑ ποσού 21,5 εκατ. ευρώ, θα έχει διάρκεια 30 μηνών μετά 
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του, 
όπως γνωστοποίησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της Εταιρείας 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ). 
Αναλυτικά στη σελ 6

Το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της χώρας, το Πάρκο Τρίτση, 
απέκτησε επιτέλους κανονισμό λειτουργίας, με τη δημοσίευση 
σε ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ των υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη και Σωκράτη Φάμελλου. Σύμφω-
να με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Θοδωρή Καραουλάνη 
στο greenagenda.gr  ο κανονισμός έρχεται να βάλει κανόνες 
και διαδικασίες στον τρόπο λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης 
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτι-
κών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 

«Αντώνης Τρίτσης», στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίω-
μα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του περίφημου 
Δημόσιου Κτήματος «Πάρκο Τρίτση» στη θέση «Πύργος Βασι-
λίσσης» που βρίσκεται μεταξύ δύο (πλέον) δήμων: κυρίως του 
Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
(μικρότερο τμήμα). 
Αναλυτικά στις σελ 7, 8 και 9 

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 175 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ» 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΑΕ  

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ

Η δημιουργία νέων και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας, 
η κατά προτεραιότητα στήριξη των επενδύσεων τόσο στις 
Περιφέρειες των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση όσο και στις κοινωνικές υποδομές, η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, πρέπει να αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες του νέου 
επενδυτικού προγράμματος InvestEU της περιόδου 2021 - 27. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε’ αυτό συμφώνησαν οι εισηγητές 
(Rapporteurs) του προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, Πορτογάλος ευρωβουλευτής Χοσέ Μανουέλ Φερνάντες 

και στην Επιτροπή των Περιφερειών, περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας Κώστας Αγοραστός σε συνάντηση που είχαν σήμερα στις 
Βρυξέλλες στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο θεσμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το InvestEU αποτελεί τον διάδοχο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), γνω-
στού ως «Σχεδίου Γιούνκερ», το οποίο συνέβαλε στη δημιουρ-
γία 1 εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας και την υποστήριξη 
περισσότερων από 850 χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Αναλυτικά στη σελ 6

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ INVESTEU
Με τον Χ.Μ.Φερνάντες είχε ο Κ. Αγοραστός για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ



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

• Ξεκινά σήμερα το διήμερο επιστημονικό συνέδριο 
με θέμα: «Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών 
από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη 
της Χώρας» που διοργανώνουν -υπό την αιγίδα της Α.Ε. 
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλό-
πουλου- η ΑΕΠΠ και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Α.Ε.Π.Π. (Κτίριο Κεράνης, 4ος 
όροφος, Λεωφ. Θηβών 196 – 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη).

• Το ΤΕΕ/Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας, σε συνεργασία με 
το Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Ευβοίας και το Δι-
κηγορικό Σύλλογο Ευβοίας, διοργανώνει τη Δευτέρα 11 
Φεβρουαρίου 2019 ενημερωτική ημερίδα με θέμα την 
Κτηματογράφηση των περιοχών Ευβοίας. Η εκδήλωση 
θα ξεκινήσει στις 18:00 στο αμφιθέατρο Π.Ε. Ευβοίας.

• Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργα-
σία με το ΤΕΕ/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει 
επιστημονική ημερίδα με θέμα: “Into the Cloud” Laser 
Scanning & Lidar. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, στο Συνεδριακό Χώρο 
“Αγορά Αργύρη” (Αγίου Ανδρέου 12, Πάτρα).

Εκδήλωση με θέμα «Συζητάμε ελεύθερα για την Αιολική 
Ενέργεια» διοργανώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστη-
μονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), στο πλαίσιο της 
3ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.Tec 2019. Πρόκειται για 
μια ελεύθερη συζήτηση με τα μέλη και τους φίλους της 
ΕΛΕΤΑΕΝ, της αιολικής ενέργειας και των Α.Π.Ε. που θα 
γίνει το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:30 
στο MEC Παιανίας (Λεωφόρος Λαυρίου 301).
Στην συζήτηση θα συμμετάσχουν: 
Ο Καθηγητής Αρθούρος Ζέρβος, Πρόεδρος του REN21, 
του Δικτύου για την Πολιτική για τις Α.Π.Ε. τον 21ο αιώ-
να, που θα αναφερθεί  στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελί-
ξεις στον κλάδο της αιολικής ενέργειας και τη θέση που θα 
μπορούσε να έχει η Ελλάδα σε αυτό το περιβάλλον.

Ο Καθηγητής Δημήτρης Λάλας, Α Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ 
που θα αναφερθεί στα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού 
και ενεργειακών και κλιματικών στόχων στην πορεία για 
το 2030 και το 2050.
Ο Απόστολος Φραγκούλης, πρώην Πρόεδρος της 
ΕΛΕΑΤΕΝ, που θα αναφερθεί στα θέματα ανάπτυξης 
επενδύσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών.
Ο Παναγιώτης Παπασταματίου, πρώην Πρόεδρος της 
ΕΛΕΤΑΕΝ, που θα 
αναφερθεί στις επικείμενες θεσμικές εξελίξεις στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και την Στατιστική του 2018.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες: 
http://www.verde-tec.gr/el/default.asp?catID=14 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
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Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

9 Φεβρουαρίου 2019

Ημερίδα: «Ο Σιδηρόδρομος στη Θεσ-
σαλία – Έργα σε εξέλιξη και νέες προ-
οπτικές»
ΛΑΡΙΣΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Περι-
φερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής 
Θεσσαλίας

14 Φεβρουαρίου 2019
Ημερίδα: «Κατάδυση στην Σύγχρονη 
Ναυτική Ιστορία»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολυτεχνική Σχολή Α. Π. Θ

15 - 16 Φεβρουαρίου 
2019

Συνέδριο: «Βιώσιμη αστική κινητικό-
τητα στις ελληνικές πόλεις»(Πλαίσιο 
Αναφοράς - Χρηματοδοτήσεις - Διαδι-
κασίες - Παραδειγματικές Αναφορές)
ΛΑΡΙΣΑ

Δήμος Λαρισαίων, Πανελλήνια Ένωση 
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης ‘Κλεισθένης’

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διοργανώνει το 4ο 
Διεθνές Συμπόσιο Joint International Symposium on  
Deformation Monitoring (JISDM),  στο Ευγενίδειο Ίδρυ-
μα από τις 15 ως τις 17 Μαΐου 2019.
Στόχος του Συμποσίου είναι η σύνδεση της έρευνας που 
διεξάγεται σε αντικείμενα αιχμής διεθνώς με την εφαρ-
μογή της στην πράξη, καθώς και την αλληλεπίδραση 

των συμμετεχόντων που προέρχονται από τον ακαδη-
μαϊκό χώρο, τον ιδιωτικό τομέα και Δημόσιους  Φορείς.
Το 2016 το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, το 
2013 στο Nottingham της Αγγλίας και το 2011 στο Hong 
Kong.
Γλώσσα του Συμποσίου είναι η αγγλική.
Πληροφορίες: www.jisdm2019.survey.ntua.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: JISDM 2019

«ΣΥζΗΤΑΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»



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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Δράσεις για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης 
σε Πολιτική Προστασία και θαλάσσια ρύπανση προωθεί 
πρόγραμμα της ΕΕ σύμφωνα με δημοσίευμα του  euractiv.
gr, το οποίο με ενεργό σύνδεσμο, παραπέμπει σε αναλυ-
τικές πληροφορίες. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται 
στο ευρύτερο πρόγραμμα «Μηχανισμός Πολιτικής Προ-
στασίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 5,7 εκατομμύρια 
ευρώ και προσφέρει 85% χρηματοδότηση στην υποστή-
ριξη έργων. 

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων είναι ο εντοπισμός και η χρηματοδότηση έρ-
γων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας 
στην Ευρώπη στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότη-
τας σε περιπτώσεις καταστροφών.
Η παρούσα πρόσκληση είναι επίσης ανοικτή στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμε-
τέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερ-
δοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς 
και Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς.
Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Κεντρική Κυβέρνηση και 
οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 04/04/2019

Επιστήμονες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγα-
ρία, με εξειδίκευση στην τεχνολογία GNSS, τη Μετεωρο-
λογία και την Κλιματολογία, ενώνουν τις δυνάμεις τους 
και προωθούν τη διασυνοριακή ερευνητική συνεργασία 
μέσω του προγράμματος «Balkan - Mediterranean Real 
Time Severe Weather Service - BeRTISS». Σύμφωνα με το 
greenagenda.gr ανταλλάσσοντας γνώσεις και τεχνογνω-
σία, έχουν στόχο να εξασφαλίσουν την  ασφάλεια, την 
ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος στα 
Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, περιοχές οι οποίες είναι ευά-
λωτες σε δυσμενείς καιρικές και κλιματικές αλλαγές.
Στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«BeRTISS» συμμετέχουν το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το 
Ερευνητικό Κέντρο Frederick (ως επικεφαλής) και η Μετε-
ωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου, καθώς και η Υπηρεσία 
Χαλαζόπτωσης και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου 
της Σόφιας της Βουλγαρίας.
Μέσω του διακρατικού έργου θα γίνει για πρώτη φορά 
στην περιοχή έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση 
σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και η μα-
κροπρόθεσμη παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών 
και των κλιματικών αλλαγών, μέσω της χαρτογράφησης 
και της απεικόνισης των υδρατμών.
«Μια ομπρέλα προστασίας θα καλύψει τις τρεις χώρες της 
Ανατολικής Μεσογείου. Γνωρίζοντας περισσότερα για την 
πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων θα μπορούμε 
να υπολογίζουμε το υετίσιμο νερό σε πραγματικό χρόνο. 
Η παρακολούθηση τους θα γίνεται με ένα σύγχρονο δί-
κτυο μετεωρολογικών σταθμών», λέει στη Greenagenda.

gr o καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογρά-
φων Μηχανικών του ΑΠΘ, Χρήστος Πικριδάς.
Πρόκειται για  μια πειραματική διεθνική υπηρεσία για τις 
καιρικές συνθήκες, εκμεταλλευόμενη τα τροποσφαιρικά 
προϊόντα που παράγονται από την επεξεργασία δεδομέ-
νων των Global Navigation Satellite Systems (GNSS) για 
την ενίσχυση της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής και της 
προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή των Βαλκα-
νίων και της Μεσογείου.
Το έργο αυτό βασίζεται στις γνώσεις σχετικά με τη συμβο-
λή των συστημάτων GNSS στη Μετεωρολογία που προέρ-
χονται από προηγούμενα σχετικά ευρωπαϊκά ερευνητικά 
έργα και θα περιλαμβάνει τη συνέχιση των σχετικών εν 
εξελίξει δράσεων, όπως η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
COST «GNSS4SWEC» στην οποία συμμετέχουν ορισμένοι 
εταίροι, ιδίως όσον αφορά την επέκταση του υπάρχοντος 
δικτύου GNSS και την εκτίμηση των τροποσφαιρικών 
προϊόντων σε μια από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές 
της Ευρώπης και ευάλωτη σε δυσμενείς καιρικές συνθή-
κες και κλιματικές αλλαγές.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα εγκατασταθούν 
στην Κύπρο και τη Βουλγαρία κέντρα ανάλυσης GNSS 
(AC) για την επεξεργασία των δεδομένων GNSS και την 
εξαγωγή τροποσφαιρικών προϊόντων με τη βοήθεια 
αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων για μετεωρο-
λογικούς σκοπούς και όλα τα παραγόμενα προϊόντα θα 
απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο σε μια αποκλειστική 
διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή άμεσης και αδιά-
λειπτης πληροφόρησης καθώς και έγκαιρης προειδοποίη-
σης σχετικά με την επικείμενη ενημέρωση του ευρύτερου 
κοινού (όπως πχ. επιχειρησιακοί προγνώστες, εθνικές 

μετεωρολογικές υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα, φορείς 
λήψης αποφάσεων, οικονομικοί, γεωργικοί και περιβαλ-
λοντικοί τομείς, σοβαρά καιρικά φαινόμενα).
Ήδη στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι-
κών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
λειτουργεί ένα κέντρο ανάλυσης για την επεξεργασία των 
δεδομένων των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων 
Πλοήγησης (GNSS/Global Navigation Satellite Systems) 
που θα συμβάλει στην έγκαιρη ενημέρωση και προειδο-
ποίηση σχετικά με ακραία καιρικά φαινόμενα.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του κέντρου ανάλυσης 
που λειτουργεί στο ΑΠΘ είναι άμεσα προσβάσιμα σε φο-
ρείς, ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, 
μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, στην οποία παρέ-
χεται άμεση και αδιάκοπη πληροφόρηση σε πραγματικό 
χρόνο.
«Τα αποτελέσματα του έργου θα βελτιώσουν την κατανό-
ηση της δυναμικής της τροπόσφαιρας στη διασυνοριακή 
περιοχή και ιδιαίτερα της μορφολογίας και της κλιματολο-
γίας των βαρέων βροχοπτώσεων. Επίσης θα συμβάλουν 
στη βελτίωση των σχετικών ευρωπαϊκών και περιφερεια-
κών στρατηγικών πολιτικών για την προστασία της ζωής, 
του κλίματος, του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και 
των φυσικών πόρων στην περιοχή», λέει ο κ. Πικριδάς.
Το «BeRTISS» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους των 
συμμετεχουσών χωρών, ενώ υλοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Interreg-Balkan Mediterranean.
Τον Σεπτέμβριο του 2019, με την ολοκλήρωση του έρ-
γου, αναμένεται να ξεκινήσει η επιχειρησιακή χρήση του 
BeRTISS.

5,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

BERTISS: ΟΜΠΡΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
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Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οι-
κονομικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Οικονομικών για την «Κύρωση της από 24 
Ιανουαρίου 2019 Σύμβασης Παράτασης της ‘Σύμβασης 
Ανάπτυξης Αεροδρομίου’, που υπογράφηκε στην Αθήνα 
στις 31 Ιουλίου 1995 και κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 
(Α΄202)», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Είχε προηγηθεί ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει 
ο εισηγητής της ΔΗΣΥ Γιάννης Μανιάτης.
Υπέρ της αρχής της κύρωσης της σύμβασης, τάχθηκαν 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά της αντιπολί-
τευσης, η ΝΔ, η ΔΗΣΥ, η Ένωση Κεντρώων και οι ΑΝΕΛ 
επιφυλάχθηκαν για την ολομέλεια ενώ το ΚΚΕ και η Χρυσή 
Αυγή καταψήφισαν.
Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος, απάντησε στη κριτική της ΝΔ και της ΔΗΣΥ, που έκα-
ναν λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και σοβαρά ερωτηματικά 
που υπάρχουν σχετικά με τα 650 εκατ. ευρώ επιπλέον τα 
οποία ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντί 
του αρχικού τιμήματος της σύμβασης παραχώρησης που 
είχε δεχθεί η κυβέρνηση και ήταν 484 εκατ. ευρώ. 
«Δεν υπάρχει κανένα θέμα και το ξέρετε ότι δεν ζημιώθηκε 
κανένας. Αντίθετα διπλασιάστηκε το τίμημα γιατί πήγαμε 
στην οικονομία πολύ καλύτερα. Αυτή η σύμβαση δείχνει 
την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, 
και ιδιαίτερα το είδος των επενδυτών που θα θέλαμε να 
προσελκύσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν πιο μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα οι επενδυτές. Ήταν η καλύτερη 
συμφωνία που έφερε το καλύτερο αποτέλεσμα», τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος και πρόσθεσε:
«Δεν ήταν όρος να πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντα-
γωνισμού η σύμβαση παραχώρησης. Δική μας επιλογή 
ήταν να πάει. Ούτε επί ΝΔ ούτε επί ΠΑΣΟΚ έγινε αυτό. 
Εμείς το αποφασίσαμε πριν υπογραφεί η σύμβαση να το 
στείλουμε. Δεν έκανε παρέμβαση η Επιτροπή. Εμείς πήρα-
με την πρωτοβουλία.
Κατηγορούμαστε για σκάνδαλο όταν με δική μας πρωτο-
βουλία πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού».
« Η οικονομία πήγε τόσο καλά που άλλαξε τα δεδομένα. 
Η ελληνική οικονομία έχει πια μεγαλύτερη αξιοπιστία έχει 
πέσει το επιτόκιο, έχει μειωθεί το ασφάλιστρο κινδύνου. 
Πήρε λοιπόν υπόψη του ο διαχειριστής τις μεγάλες επι-
τυχίες της ελληνικής οικονομίας όπως και τις αισιόδοξες 
προβλέψεις για τον τουρισμό, και είπε ‘άρα μπορούμε να 
συνεχίσουμε με μεγαλύτερο τίμημα’. Με τη δική μας δι-
απραγμάτευση καταφέραμε να διπλασιάσουμε το τίμημα 

της παραχώρησης του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέ-
λος και να φθάσει στο 1,1 δισ. ευρώ. Αυτό δεν το λες ‘κα-
κές αποφάσεις υπουργών που αποφασίζουν’», επεσήμανε 
ο κ. Τσακαλώτος. Και συνέχισε:
«Ο βασικός επενδυτής είναι καναδέζικο ασφαλιστικό τα-
μείο και είναι ευτύχημα που γίνεται αυτή η επέκταση και 
επενδύουν τέτοιου είδους επενδυτές. Οι επενδυτές που 
επενδύουν μακροπρόθεσμα θέλουν να έχουν ασφάλεια».
Ο κ. Τσακαλώτος είπε ακόμα ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι υπεύθυνο 
για τον διαγωνισμό, είναι ανεξάρτητη αρχή - και αυτό δια-
πραγματεύτηκε. Όχι το υπουργείο Οικονομικών.

«Με δικό σας νόμο είναι ανεξάρτητη Αρχή το ΤΑΙΠΕΔ 
και είναι υπεύθυνο για αυτά τα θέματα. Ήταν θέμα του 
ΤΑΙΠΕΔ να διαπραγματευτεί και να αποφασίσει. Άρα, ο 
υπουργός Οικονομικών, όχι μόνο δεν διαπραγματεύτηκε, 
ούτε συζήτησε την τιμή, αφού δεν είναι δικιά μας δουλειά. 
Γι’ αυτό η δική μας διακυβέρνηση είναι διαφορετική από 
τη δική σας.
Σας καίει που μια κυβέρνηση δέχεται τις αποφάσεις ανε-
ξάρτητων αρχών, γιατί επί ημερών σας δεν υπήρχαν», 
επεσήμανε.
Ο εισηγητής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, υποστήριξε μεταξύ 
άλλων, ότι αν δεν υπήρχε η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, το ελληνικό Δημόσιο θα ζημι-
ωνόταν κατά 650 εκατ. ευρώ αφού το αρχικό τίμημα ήταν 
μόλις 484 εκατ. ευρώ.
 
«Αν δεν νιώθει η κυβέρνηση την ανάγκη να δώσει επαρ-
κείς εξηγήσεις στα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν, τότε 
δίνει και σε εμάς τη δυνατότητα να δώσουμε ένα πολύ 
βαρύ χαρακτηρισμό σε αυτή τη διαπραγμάτευση», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.
Ακόμα, ο κ. Βλάχος υπογράμμισε ότι το 10% των εσόδων 
που θα πήγαιναν στους δήμους από την αξιοποίηση των 
22.000 στρεμμάτων που είναι γύρω από το αεροδρόμιο, 
είναι ακόμα σε εκκρεμότητα.
«Οι δήμοι επιβαρύνονται από τη λειτουργία του αεροδρο-
μίου και αυτό που θα εισέπρατταν πήγε στον αέρα. Όλα 
γίνονται στο πόδι, πρόχειρα. Κάποιος πρέπει να δώσει 
εξηγήσεις για τη συμφωνία».
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου, έκανε λόγο 
για πρωτόγνωρα τεχνάσματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και «ρυπο-
γραφία». Σημείωσε δε, ότι η αρχική σύμβαση υπεγράφη 
το 1995, ενώ η παραχώρηση θα γινόταν το 1993, αλλά 
δεν προχώρησε γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχασε τη 

δεδηλωμένη.
«Δεν είναι στραγάλια για να ξεφύγουν από την κυβέρνη-
ση τα 650 εκατ. ευρώ», αντέτεινε από την πλευρά του ο 
εισηγητής της ΔΗΣΥ Γιάννης Μανιάτης, ενώ υποστήριξε 
ότι η συγκεκριμένη σύμβαση είναι ταφόπλακα του ηθικού 
πλεονεκτήματος του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ήταν υποχρεωτικό να αποσταλεί η σύμβαση στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, διαφορετικά δεν θα 
την επέστρεφε ως χαστούκι αυξάνοντας σημαντικά το 
τίμημα και να εντέλλεται στην κυβέρνηση να ζητήσει 1,1 
δισ. ευρώ.
Η κυβέρνηση υπέγραψε την παραχώρηση της σύμβασης 
για 20 χρόνια έναντι 480 εκατ. ευρώ, όταν τα καθαρά 
κέρδη της εταιρίας, αυτά που θα εισπράξει ο διαχειριστής, 
θα είναι 220 εκατ. ευρώ σε λιγότερο από 2,5 χρόνια. Η 
υποκοστολόγηση της παραχώρησης του αεροδρομίου, 
είναι ένα κραυγαλέο σκάνδαλο και είναι η ταφόπλακα του 
ηθικού τάχα πλεονεκτήματος του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε χαρα-
κτηριστικά.
Κατά της σύμβασης παραχώρησης, τάχθηκε η ειδική αγο-
ρήτρια της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια.
Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, 
δήλωσε ότι το κόμμα της καταψηφίζει την σύμβαση 
παραχώρησης, που είναι, όπως είπε, «χαρακτηριστικό 
υπόδειγμα των μνημονιακών δεσμεύσεων στις οποίες η 
κυβέρνηση σπεύδει ταχύτατα να υλοποιήσει».
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Θανάσης Θεοχαρόπουλος ση-
μείωσε ότι ενάμιση χρόνο πριν υπογραφεί η παράταση 
της σύμβασης, είχε καταθέσει ερώτηση σχετικά με το αν 
η συγκεκριμένη περίοδος ήταν η κατάλληλη, ή αν θα ήταν 
πιο ευνοϊκοί οι όροι αργότερα, σημειώνοντας ότι «υπήρχε 
η εντύπωση για απευθείας ανάθεση».
«Η σύμβαση για την 20ετή παραχώρηση του αεροδρομί-
ου Ελευθέριος Βενιζέλος που υπεγράφη στις 30 Σεπτεμ-
βρίου του 2017 με το ευτελές τίμημα των 484 εκατ. ευρώ, 
ουδέποτε έφθασε στη Βουλή για κύρωση. Το ερώτημα εί-
ναι, γιατί το αυξημένο κατά 131% τίμημα από την αρχική 
τιμή δεν μπορούσε να επιτευχθεί με τη σύμβαση του 2017 
και χρειαζόταν το μαστίγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Επειδή υπάρχει δυσάρεστη οσμή για την υπόθεση, επιφυ-
λασσόμαστε για τη θέση μας ως προς την παράταση της 
σύμβασης μέχρι να ξεκαθαρίσει», ανέφερε ο εισηγητής 
των ΑΝΕΛ Κώστας Κατσίκης.

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙζΕΛΟΣ»
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Μέσα στην άνοιξη του 2019 αναμένεται να προκηρυχθεί 
το έργο κατασκευής της φάσης Α2 της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), καθώς η όλη 
διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της έγκρισης των 
τευχών δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Το έργο, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ποσού 
21,5 εκατ. ευρώ, θα έχει διάρκεια 30 μηνών μετά την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του, 
όπως γνωστοποίησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της Εταιρεί-
ας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ). 
Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θεωρείται ότι 
θα προσφέρει μια κρίσιμη υποδομή για τη Θεσσαλονίκη, 
καθώς θα ενισχύσει τη λειτουργία του βασικού υδραγω-
γείου του Αλιάκμονα, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραί-
τητες ποσότητες νερού για την κάλυψη έκτακτων και μελ-
λοντικών υδροδοτικών αναγκών των υφιστάμενων, αλλά 
και των νέων περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν στη 
ζώνη ευθύνης της ΕΥΑΘ. Η φάση Α2 της ΕΕΝΘ περιλαμβά-
νεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, συνολικού 
ύψους 175 εκατ. ευρώ, το οποίο η ΕΥΑΘ ΑΕ υπενθυμίζει 
με σημερινή της ανακοίνωση, με αφορμή -όπως επιση-
μαίνει- δημοσιεύματα που ακολούθησαν τη διακοπή, 
από εργαζόμενους, της έκτακτης γενικής συνέλευσης των 
μετόχων της.
«Στην ΕΥΑΘ Α.Ε, ίσως για πρώτη φορά στην 20ετή επιχει-
ρηματική της ιστορία, (...) εκπονήθηκε και υλοποιείται ένα 
εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων αξίας 175 

εκατ. που περιλαμβάνει δεκάδες μελέτες και έργα στον 
τομέα της συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης 
των υποδομών του υδροδοτικού και αποχετευτικού συ-
στήματος της πόλης, κάποια από τα οποία δυστυχώς θα 
έπρεπε να είχαν μελετηθεί και υλοποιηθεί πριν από αρκετά 
χρόνια» υπογραμμίζεται.
Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλ-
λων: η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ, Α2 φάση), τα αποχετευτικά έργα 
ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών 
Θεσσαλονίκης (έργα περιοχής Δενδροποτάμου και κόμ-
βου Κ16), ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, η επέκταση του τηλε-ε-
λέγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης 
(4,1 εκατ. ευρώ), η συμφωνία-πλαίσιο για την ενίσχυση 
κι επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού (5,4 εκατ.), 
και τα αποχετευτικά έργα αντλιοστασίων, καταθλιπτικών 
αγωγών και παραλιακού αγωγού (5,4 εκατ. ευρώ). 
Σε σχέση με τη λειτουργία των σημερινών εγκαταστά-
σεων η ΕΥΑΘ διευκρινίζει ότι «μέχρι σήμερα, δυστυχώς, 
μόνο το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας (χημείο) λειτουργεί 
από τις αρχές του 2018 με μόνιμο προσωπικό της ΕΥΑΘ, 
δεδομένου ότι -σύμφωνα και με τις εισηγήσεις των αρ-
μόδιων διευθύνσεων- δεν υπάρχει επαρκές και κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την ανάληψη από 
την εταιρεία της πλήρους λειτουργίας τους. Η διοίκηση 
λοιπόν, με αίσθημα ευθύνης για την ομαλή και ποιοτική 
τροφοδοσία με πόσιμο νερό του Πολεοδομικού Συγκρο-
τήματος του ενός και πλέον εκατομμυρίου κατοίκων, με 

τεκμηριωμένη πρότασή της προς το εποπτεύον υπουργείο 
ζήτησε την έγκριση προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ επιπλέον 80 
νέων θέσεων προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν, 
μεταξύ άλλων, και τα υφιστάμενα κενά στελέχωσης στο 
διυλιστήριο». 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ανακοίνωση και στην κοι-
νωνική μέριμνα της εταιρείας, καθώς -όπως επισημαί-
νεται- παρά τα σοβαρά και κοστοβόρα προβλήματα της 
τελευταίας διετίας, που «στο σύνολό τους οφείλονταν 
είτε στην αποεπένδυση των προηγούμενων χρόνων είτε 
σε εξωγενείς παράγοντες», η ΕΥΑΘ κατάφερε όχι μόνο να 
συγκρατήσει το επιπλέον οικονομικό κόστος, αλλά να πα-
ρουσιάσει και πολύ σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα. 
Με βάση αυτά, διευκρινίζεται, αποφάσισε να υλοποιήσει 
το «κοινωνικό μέρισμα» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
και να προτείνει προς έγκριση στην Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων και τα συναρμόδια υπουργεία -για πρώτη φορά 
στα χρονικά της- σημαντικές μειώσεις στους λογαρια-
σμούς σχεδόν όλων των κατηγοριών των καταναλωτών 
της.
Κατά την ΕΥΑΘ, η τιμολογιακή πολιτική και των επόμενων 
ετών διέπεται από αυτήν ακριβώς τη λογική της «ενθάρ-
ρυνσης» νοικοκυριών κι επαγγελματιών που σέβονται 
τον πολύτιμο φυσικό πόρο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει 
και διευρύνει την πρόσβαση στο κοινό αυτό αγαθό των 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η δημιουργία νέων και καλά αμειβομένων θέσεων εργασί-
ας, η κατά προτεραιότητα στήριξη των επενδύσεων τόσο 
στις Περιφέρειες των χωρών που έχουν πληγεί περισσό-
τερο από την κρίση όσο και στις κοινωνικές υποδομές, η 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και κυρίως των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να αποτελέσουν βασικές 
προτεραιότητες του νέου επενδυτικού προγράμματος 
InvestEU της περιόδου 2021 - 27. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ σε’ αυτό συμφώνησαν οι εισηγητές (Rapporteurs) 
του προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πορτο-
γάλος ευρωβουλευτής Χοσέ Μανουέλ Φερνάντες και στην 
Επιτροπή των Περιφερειών, περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
Κώστας Αγοραστός σε συνάντηση που είχαν σήμερα στις 
Βρυξέλλες στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Το InvestEU αποτελεί τον διάδοχο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), γνωστού ως 
«Σχεδίου Γιούνκερ», το οποίο συνέβαλε στη δημιουργία 1 
εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας και την υποστήριξη 
περισσότερων από 850 χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Για το InvestEU η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να 
προσελκυσθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 650 δισ. 
ευρώ αλλά εμείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτεί-
νουμε να αυξηθούν στα 700 δισ. ευρώ», επισήμανε ο κ. 
Φερνάντες προσθέτοντας ότι «στο νέο επενδυτικό πρό-
γραμμα πρέπει να αποτυπώνονται οι προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική συνοχή, η αύξηση των θέσεων εργασίας και η 
αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της της Συμφω-
νίας των Παρισίων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Παράλληλα οι κκ Φερνάντες και Αγοραστός έκριναν επι-
βεβλημένο ο ρόλος των Περιφερειών να είναι ενισχυμένος 

στο νέο επενδυτικό περιβάλλον στην ΕΕ και να ολοκληρω-
θούν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες για την έγκρισή 
του InvestEU ώστε να ξεκινήσει έγκαιρα η προετοιμασία 
για την αποτελεσματική υλοποίησή του.
Την απόλυτη ικανοποίηση του ιδίου και της Επιτροπής 
των Περιφερειών για την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο των βασικών του θέσεων, εξέφρασε ο κ. 
Αγοραστός. «Αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στο να είναι 
το InvestEU γεωγραφικά ισορροπημένο και να στοχεύει 
κατά προτεραιότητα στις περιφέρειες που πάσχουν από 
ουσιαστικές και χρόνιες ελλείψεις επενδύσεων» υπογράμ-
μισε και πρόσθεσε: «Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο 
να εφαρμοστεί το πρόγραμμα με ταχύτητα, χωρίς αχρεία-
στες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αφού βεβαίως διασφα-
λιστεί ότι η ταχύτητα δεν θα επηρεάζει την ποιότητα των 
αποφάσεων αυτών».

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 175 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΑΕ  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Χ.Μ. ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΕΙΧΕ Ο Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
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Το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της χώρας, το 
Πάρκο Τρίτση, απέκτησε επιτέλους κανονισμό λει-
τουργίας, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ 
των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου 
Σταθάκη και Σωκράτη Φάμελλου. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Θοδωρή Καρα-
ουλάνη στο greenagenda.gr  ο κανονισμός έρχεται 
να βάλει κανόνες και διαδικασίες στον τρόπο λειτουργίας 
του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηρι-
οτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 
«Αντώνης Τρίτσης», στον οποίο έχει παραχωρηθεί το 
δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του 
περίφημου Δημόσιου Κτήματος «Πάρκο Τρίτση» στη θέση 
«Πύργος Βασιλίσσης» που βρίσκεται μεταξύ δύο (πλέον) 
δήμων: κυρίως του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων – Καματερού (μικρότερο τμήμα). 
Ο Φορέας Διαχείρισης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου που έχει συσταθεί με το νόμο 4414/2016 (Α’ 149) 
και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του, έχει κοινωφελή χα-
ρακτήρα, είναι μη κερδοσκοπικός και εποπτεύεται από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας., γεγονός που δη-
μιουργεί ορισμένες δυσλειτουργίες (γραφειοκρατία) αλλά 
διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα και την χρηματοδότη-
ση του πάρκου, για τα οποία έρχεται να βάλει διαδικασίες 
και να δώσει κατευθύνσεις ο κανονισμός που εγκρίθηκε.
Θυμίζουμε ότι το πρώτο, πανελλαδικά, αστικό Πάρκο που 
απέκτησε Κανονισμό ήταν το Άλσος Βεϊκου στο Γαλάτσι 
πριν έναν περίπου χρόνο, καθώς ο δήμαρχος Γιώργος 
Μαρκόπουλος είχε βάλει το θέμα ψηλά στην ατζέντα του, 
καθώς είναι ίσως το πιο πολυσύχναστο πάρκο στην πόλη 
της Αθήνας.
Γιατί υπάρχει ο κανονισμός
Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας 
του Πάρκου, οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότη-
τες που επιτρέπονται ή απαγορεύονται μέσα σε αυτό - και 
οι προϋποθέσεις τους ώστε να εξυπηρετείται η επιτέλεση 
των σκοπών του. Τίθεται ένα πλαίσιο κανόνων και αρ-
χών για την εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου, την καλή 
συντήρηση των εγκαταστάσεων και των φυτεύσεων του 
χώρου, την εκμίσθωση των ακινήτων εντός του Πάρκου, 
που προορίζονται για το σκοπό αυτό, την παραχώρηση 
χώρων κ.λπ. Επίσης, με την εφαρμογή του Κανονισμού, 
επιδιώκεται η ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δι-
καιωμάτων των επισκεπτών του Πάρκου «Αντώνης Τρί-
τσης» που αφορούν: στην ασφάλειά τους κατά τη χρήση 
του χώρου, στη βέλτιστη χρήση του χώρου ούτως ώστε 

να προστατεύεται η δημόσια περιουσία, στην αρμονική 
συνύπαρξη όλων των επισκεπτών ούτως ώστε να αποκο-
μίζεται το βέλτιστο ψυχολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα 
από τη χρήση του χώρου, στη διασφάλιση της καθαριό-
τητας του χώρου και της δημόσιας υγείας, στην αξιοποίη-
ση και ανάδειξη του χώρου ως πόλου έλξης.

Βασικές προβλέψεις που μας αφορούν όλους
Η πρώτη και κύρια πρόβλεψη που αφορά κυρίως τους 
πολίτες και επισκέπτες και αναφέρεται στον κανονισμό 
είναι ότι «Η είσοδος στο Πάρκο είναι ελεύθερη καθ’ όλο 
το 24ωρο». Δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο στα περισσότε-
ρα αστικά πάρκα (Άλσος Βεΐκου, Εθνικός Κήπος, Πεδίον 
Άρεως κλπ) που τις νυχτερινές ώρες (περισσότερες ή λι-
γότερες για το καθένα) είναι κλειστά. Ωστόσο η δυναμική 
του Πάρκου Τρίστση υποχρεώνει τον φορέα να το κρατά 
ανοιχτό όλο το 24ωρο, μαζί με την ανάγκη να υποστη-
ριχθούν και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
που λειτουργούν εντός του – και οι χώροι εκδηλώσεων. 
Βέβαια, στον κανονισμό αναφέρεται ότι ο Φορέας μπορεί 
να περιορίσει την πρόσβαση των επισκεπτών σε μέρος 
των χώρων για διαφόρους λόγους (ασφάλειας, λειτουρ-
γίας, προστασίας του περιβάλλοντος κλπ).
Η δεύτερη σημαντική πρόβλεψη είναι η αναφορά σε 
οργανωμένες επισκέψεις (σχολεία, φορείς κλπ) που εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική και φυσικά επιτρέπεται – πάντα 
βέβαια με «άδεια»… Όπως αναφέρεται «ενθαρρύνεται 
κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης και έγκρισης της αρμόδι-
ας υπηρεσίας του Φορέα Διαχείρισης η πραγματοποίηση 
οργανωμένων εκδρομών και δράσεων στο Πάρκο υπό 
προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:
α) Η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών αλλά και εν 
γένει κάθε είδους εκδρομών στο Πάρκο,
β) Η πραγματοποίηση εθελοντικών δράσεων στο χώρο, 
όπως καλλιτεχνικά graffities, φυτεύσεις, καθαρισμοί, 
δημιουργία ροδώνων κ.λπ., «μετά από σχετική άδεια του 
ΦΔ, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας».
γ) Η πραγματοποίηση από διαφόρους φορείς εκπαιδευτι-
κών και περιβαλλοντικών δράσεων στο Πάρκο όπως π.χ. 
δημιουργία εκπαιδευτικού λαχανόκηπου, τέχνη κλαδέ-
ματος, αρχές κομποστοποίησης, κ.λπ., «μετά από σχετική 
άδεια του ΦΔ».
Επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι επιτρέπονται ρητώς η 
λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό προφανώς) τα 
οποία ήδη υπάρχουν αλλά και η διεξαγωγή πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το ετήσιο Φεστι-

βάλ ΚΝΕ –Οδηγητή γίνεται μόνιμα εδώ και λίγα χρόνια 
στο Πάρκο Τρίτση, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες. 
Βέβαια στο θέμα των εκδηλώσεων υπάρχουν, δικαιο-
λογημένα, ρητές εξαιρέσεις για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος και για να αποφευχθούν καταχρήσεις του 
δημόσιου χαρακτήρα της έκτασης. Έτσι απαγορεύονται 
ρητά η «πραγματοποίηση χορών, γλεντιών, συνεστιάσε-
ων και άλλων εκδηλώσεων που αντίκεινται στις διατάξεις 
του Παρόντος Κανονισμού και δεν συνάδουν με το χαρα-
κτήρα του Πάρκου». Κάτι είναι και αυτό…

Εντυπωσιακές ελλείψεις και προβλέψεις
Μια που αναφερθήκαμε σε φορείς, εντυπωσιάζει ιδιαίτε-
ρα ωστόσο ότι από τον κανονισμό, που φαίνεται να είναι 
ένα τυπικό κείμενο, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά 
στις οργανώσεις που δρουν και προφυλάσσουν τόσα 
χρόνια το πάρκο, παρά τις περιπέτειες που αντιμετώπισε. 
Υπάρχουν μόνο γενικές αναφορές σε παραχωρήσεις σε 
ΜΚΟ με ή χωρίς αντάλλαγμα και με αυστηρούς όρους, 
ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά για παράδειγμα 
στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων που έχουν παρουσία 
δεκαετιών στο Πάρκο και διατηρούν και πανελλήνιο εκ-
παιδευτικό κέντρο στην περιοχή.
Επίσης εντυπωσιάζει η γενική απαγορευτική πρόβλεψη 
ότι «δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση και κινηματογράφη-
ση για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια από την αρμόδια 
υπηρεσία του Πάρκου». Είναι διάταξη που συνηθίζεται 
μόνο σε χώρους ειδικών καθεστώτων (στρατιωτικούς 
χώρους, εγκαταστάσεις ασφαλείας κλπ) και όχι σε Πάρκα 
και χώρους περιβαλλοντικής προστασίας. Ειδικά σήμερα 
που τα όρια μεταξύ εμπορικής και μη εμπορικής χρήσης, 
με τη χρήση των social media είναι δυσδιάκριτα: για πα-
ράδειγμα ένας εκλεγμένος σε δήμο ή στη Βουλή μπορεί 
να βγάλει selfie στο πάρκο με φόντο τη βλάστηση αλλά 
ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας που τον 
συνοδεύει δεν μπορεί, με βάση τον κανονισμό. Παράλ-
ληλα εντυπωσιάζει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις (πχ για 
φωτορεπόρτερς κλπ) ενώ γίνονται ειδικές αναφορές σε 
εκδηλώσεις κλπ. Πάντως ελλείψει μηχανισμού βεβαίωσης 
των παραβάσεων «φωτογράφισης», η μόνη λύση για τον 
φορέα είναι να κυνηγήσει τους «παραβάτες». Πάντως τυ-
πικά όλοι πρέπει να παίρνουν «άδεια από την υπηρεσία» 
– κάτι που, έτσι, δικαιολογεί και την ύπαρξη γραφειοκρα-
τικού μηχανισμού… 
Συνέχεια στη σελ 8 
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Συνέχεια από τη σελ 7 

Τα έργα που θα γίνουν
Τα οποιαδήποτε έργα, κατασκευές και διαμορφώσεις υπαί-
θριας αναψυχής πρέπει να γίνονται με βάση τις αρχές αρχι-
τεκτονικής του τοπίου, του βαθμού αντοχής του φυσικού 
περιβάλλοντος για δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και 
γενικότερα με γνώμονα το ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα. 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επίστρωση με σκληρές επιφά-
νειες πλην των αναγκαίων πακτώσεων έργων υποδομής και 
των αυλάκων περισυλλογής νερού για την τροφοδοσία των 
λιμνών. Τα υλικά πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 
όπως ξύλο, πέτρα κ.α. και να ισχύουν οι αρχές της αναστρεψι-
μότητας των παρεμβάσεων.
Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται:
α) Οι περιτοιχίσεις ή εξωτερικές περιφράξεις με τον αναγκαίο 
αριθμό κύριων και δευτερευόντων εισόδων,
β) Η κατασκευή, ανακατασκευή και αποκατάσταση έργων 
υποδομής (υδροδότηση, άρδευση, αντιπυρική προστασία, 
γεωτρήσεις, δεξαμενές εξυπηρέτησης της άρδευσης, διαμορ-
φώσεις εδάφους, τοίχοι αντιστήριξης ή υποστήριξης για τη 
δημιουργία πλατωμάτων, έργα αποστράγγισης και παροχέ-
τευσης των ομβρίων υδάτων ή έργα ανακύκλωσης αυτών 
κ.α.),
γ) Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριου γεύματος (πικ-νικ) με 
καθιστικά, τραπεζοκαθίσματα, πέργκολες, κρήνες κ.α. χωρίς 
εγκαταστάσεις για ψήσιμο,
δ) Η διαμόρφωση χώρων θέασης με κιόσκια, παρατηρητήρια 
κ.α.,
ε) Η ανάπτυξη πεδίων με παγκάκια, φωτισμό και καλάθια 
απορριμμάτων,
στ’) Η κατασκευή πυροφυλάκειων,
ζ) Η κατασκευή και συντήρηση πεζοδρόμων, μονοπατιών 
πεζοπορίας, περιήγησης και άθλησης,
η) Η διαμόρφωση διαδρόμων για ΑΜΕΑ,
θ) Η κατασκευή και λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης Επι-
σκεπτών,
ι) Η ανάπτυξη χώρων αθλοπαιδιών σε διάκενα βλάστησης με 
πρόχειρη εγκατάσταση αφαιρούμενων μέσων, όπως μπασκέ-
τες, φιλέ, κ.α. για περιστασιακή χρήση, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν προκαλούνται επιφάνειες συμπιεσμένου χώματος και 
δεν παρεμποδίζεται η ανάπτυξη της βλάστησης,
ια) Η σήμανση του χώρου (πινακίδες ενημέρωσης, κατευθύν-
σεων, πληροφόρησης κ.α.),
ιβ) Η κατασκευή ποδηλατόδρομων με απλή διαμόρφωση 
χωμάτινων διαδρομών,
ιγ) Οι χωματουργικές εργασίες ισοπέδωσης και διαμόρφωσης 
του εδάφους με σκοπό την αποκατάσταση εκχερσωμένων 
εδαφών και τη λήψη μέτρων για την προστασία του εδάφους 
από διαβρώσεις.,
ιδ) Η διάστρωση κηπαίου χώματος για την βελτίωση του 
εδάφους,
ιε) Η εγκατάσταση μικρών, ξύλινων λυομένων οικημάτων 
που θα χρησιμοποιούνται ως καντίνες με απλή διάθεση ανα-

ψυκτικών, νερών, σάντουιτς και συναφών ειδών για την εξυ-
πηρέτηση των επισκεπτών στις θέσεις αναψυχής.
Το πλαίσιο αυτό του κανονισμού ορίζει ένα αυστηρό πλαίσιο 
για την προστασία του χώρου, τουλάχιστον σε πρώτο, άμεσο, 
χρόνο. Θυμίζουμε όμως ότι όπως αποκάλυψε η greenagenda 
για την περιοχή ετοιμάζεται Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την ανά-
πτυξη του Πάρκου, όπου κατά την προέγκριση προβλέπεται 
σχεδόν διπλάσιος συντελεστής δόμησης από τα υπάρχοντα 
κτίρια. Και ένα ΕΧΣ είναι πολύ πιο ισχυρό νομικά κείμενο 
(αφού εν τέλει εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα) ενώ μια υπουρ-
γική απόφαση, όπως ο κανονισμό, μπορεί να αλλάξει μέσα σε 
λίγες ώρες…
Επίσης στον κανονισμό προβλέπεται ότι ο ΦΔ μεριμνά για την 
επέκταση των φυτεμένων εκτάσεων του Πάρκου και για την 
πύκνωση και εμπλουτισμό των ήδη φυτεμένων εκτάσεων με 
δένδρα και θάμνους. Στις φυτεύσεις πρέπει να κυριαρχούν 
τα αυτόχθονα είδη ή είδη του μεσογειακού κλίματος. Βασικά 
κριτήρια επιλογής των δέντρων και φυτών θα πρέπει, πέραν 
του αισθητικού αποτελέσματος να αποτελούν επίσης η ανθε-
κτικότητά τους στην ατμοσφαιρική ρύπανση, οι περιορισμένες 
εδαφικές απαιτήσεις τους αλλά και η παραγωγή τροφής για τα 
πουλιά που φιλοξενούνται στο Πάρκο. Μπορούν να δημιουρ-
γούνται δενδρώνες ή θαμνώνες με είδη της αττικής χλωρίδας 
ή και προσομοιώσεις ειδών οικοτόπων για λόγους περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης. Οι φυτεμένες εκτάσεις πρέπει να διαχω-
ρίζονται από τους διαδρόμους περιπάτου και να τοποθετείται 
ειδική σήμανση για την απαγόρευση εισόδου. Ειδικά οι θέσεις, 
στις οποίες έχουν καταγραφεί ενδημικά και προστατευόμενα 
είδη χλωρίδας, πρέπει να οριοθετούνται σε ικανή περίμετρο 
με φυσικά υλικά και να τοποθετείται η σχετική σήμανση ώστε 
να μην είναι προσβάσιμες για λόγους προστασίας. Τέλος ο ΦΔ 
οφείλει να δημιουργήσει και να συντηρεί φυτώριο με δασικά 
και καλλωπιστικά είδη.
Οι λεπτομέρειες για όλα τα παραπάνω έργα και διαμορφώσεις, 
και ο τρόπος λειτουργίας τους, επαφίεται σε αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, δίνοντας και την απαραί-
τητη ευελιξία.
Η εκμετάλλευση των χώρων
Ξεχωριστή ενότητα και μάλιστα τεράστια σε έκταση στον κα-
νονισμό είναι τα θέματα που αφορούν την εκμετάλλευση των 
χώρων του Πάρκου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, 
τις προϋποθέσεις, τους όρους κλπ.
Οι υπαίθριες και κτιριακές υποδομές του Πάρκου που παρα-
χωρούνται για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και άλλων 
συναφών εκδηλώσεων, που συνάδουν με το χαρακτήρα του 
Πάρκου, είναι οι ακόλουθες:
α) Το ανοικτό θέατρο,
β) Το μικρό ανοικτό θέατρο,
γ) Ο χώρος μεταξύ των κτιρίων της οθωνικής περιόδου (ανα-
τολικά του καναλιού),
δ) Ο αύλειος χώρος και οι αίθουσες εκθέσεων και εκδηλώσε-
ων του Κέντρου Περιβάλλοντος και Επιστημών.
Το ΔΣ του ΦΔ μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, 
να εγκρίνει την παραχώρηση και άλλων χώρων του Πάρκου 

για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων μείζονος 
σημασίας, πανελλαδικής ή μητροπολιτικής εμβέλειας και όλα 
αυτά ακολουθούν συγκεκριμένες και αυστηρές διαδικασίες 
που αναφέρονται λεπτομερών στον Κανονισμό.
Ξεχωριστό, ολόκληρο, κεφάλαιο αποτελεί το θέμα των εκ-
μισθώσεων χώρων και των παραχωρήσεων χρήσεων των 
χώρων. Καθώς όλα αυτά δημιουργούν έσοδα για τον φορέα, 
περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό και καλύπτουντ 
συνολικά τη μισή έκτασή του…
Υποχρεώσεις και δικαιώματα για τους επισκέπτες 
του Πάρκου
Αξίζει όμως να παραθέσουμε τις προβλέψεις του κανονισμού 
για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επισκεπτών του 
Πάρκου. Όπως αναφέρεται, η συμπεριφορά των επισκεπτών 
σε ό, τι αφορά στην ασφάλειά τους, στην προστασία των 
υποδομών του Πάρκου, στην προστασία και ανάπτυξη των 
φυτεύσεων και στη συνύπαρξη με τους άλλους επισκέπτες, 
πρέπει να είναι η βέλτιστη δυνατή, ούτως ώστε να διατηρείται 
ο χώρος σε άριστη κατάσταση και να μπορεί να προσφέρει σε 
βάθος χρόνου, ασφαλή και ευχάριστη αναψυχή σε όλους τους 
πολίτες.
Με το σκεπτικό αυτό, οι επισκέπτες του Πάρκου «Αντώνης 
Τρίτσης» έχουν συγκεκριμένα τις εξής υποχρεώσεις και δικαι-
ώματα κατά την προσέγγιση και χρήση του χώρου:
1.Οι είσοδοι και οι οδοί πρόσβασης προς τον χώρο του Πάρ-
κου πρέπει να παραμένουν πάντα ελεύθερες ούτως ώστε να 
είναι δυνατή η προσέγγιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
(π.χ. πυροσβεστικού, ασθενοφόρου κ.λπ). Ως εκ τούτου 
απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από τις εισόδους του 
Πάρκου.
2. Η στάθμευση των οχημάτων εντός του Πάρκου επιτρέπε-
ται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους για το σκοπό αυτό 
χώρους, ήτοι στους υπαίθριους χώρους στάθμευσης που 
εκτείνονται έμπροσθεν των πέντε ( 5) κυρίων εισόδων του 
Πάρκου.
3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος μηχανοκίνητων οχημάτων (μο-
τοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων, κ.λπ.) στο Πάρ-
κο. Επιτρέπεται η είσοδος ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων ΑΜΕΑ.
4. Τα μικρά παιδιά που επισκέπτονται τον χώρο πρέπει να 
συνοδεύονται και να επιτηρούνται από ενήλικα άτομα. Για 
κάθε τυχόν ζημιά στο χώρο, που προκύψει από ανήλικο παιδί, 
ηθελημένη ή από αμέλεια, υπεύθυνος θεωρείται ο ενήλικας 
συνοδός του ή τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα 
στο παιδί.
5. Επιτρέπεται η είσοδος και χρήση ποδηλάτων, πατινιών 
κ.λπ. στο χώρο του Πάρκου, περιοριζόμενη όμως αποκλει-
στικά στους χώρους που θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό 
και με τέτοιο τρόπο (ταχύτητες, ελιγμοί κ.λπ.), ώστε να μην 
εμποδίζεται η κίνηση και χρήση του χώρου από τους πεζούς.
6. Οι πεζοί χρήστες του Πάρκου έχουν προτεραιότητα έναντι 
των εποχούμενων. Σε περίπτωση ατυχήματος που αφορά σε 
πεζό επισκέπτη, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι εποχούμενοι 
επί τροχήλατου (ποδήλατο). 
Συνέχεια στη σελ 9 
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Το Μικρολίμανο αλλάζει μορφή με έργα ανάπλασης ύψους 5,7 
εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής, προκειμέ-
νου να ενταχθεί στον ευρύτερο σχεδιασμό της «Αττικής Ριβιέ-
ρας», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, η ανάπλαση 
του Μικρολίμανου δημιουργεί νέα δεδομένα που δεν αφορούν 
μια περιοχή αλλά συνολικά την Αττική και την οικονομία του 
τόπου και μαζί με το υπό εξέλιξη έργο της ανάπλασης του Φαλη-
ρικού όρμου καθώς και την αναμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου του ΣΕΦ, δημιουργούν «έναν υπερτοπικό πόλο ανάπτυ-

ξης ο οποίος σταδιακά παίρνει σάρκα και οστά». 
Συγκεκριμένα, η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο 
δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, υπέγραψαν την Προ-
γραμματική Σύμβαση για την ανάπλαση της ευρύτερης ζώνης 
του παραλιακού μετώπου της Ακτής Κουμουνδούρου, με συνο-
λική επιφάνεια παρεμβάσεων τα 15.600 τ.μ.
Στο επίκεντρο του έργου είναι «η αισθητική και λειτουργική ανα-
βάθμιση της περιοχής, με την απομάκρυνση των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων, την απρόσκοπτη λειτουργία των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και την υποστήριξη ενός πολεοδομικού-κοι-

νωνικού-οικονομικού μετασχηματισμού της περιοχής».
Η ανάπλαση εκτείνεται στην ευρύτερη ζώνη του Μικρολίμανου 
και περιλαμβάνει το εύρος της οδού Ακτής Κουμουνδούρου, 
που μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, τους παρακείμε-
νους δρόμους και τον ελεύθερο δημόσιο χώρο στα «Προσφυγι-
κά» και το παράκτιο μέτωπο (κατεδάφιση των υφιστάμενων κα-
τασκευών και την κατασκευή κατάλληλου αστικού εξοπλισμού 
υποδοχής των χώρων εστίασης και αναψυχής, ανάπλαση της 
ζώνης του παράκτιου μετώπου κ.πλ.).

Συνέχεια από τη σελ 8 

7. Επιτρέπονται γενικά οι αθλοπαιδιές και η άθληση, στους κα-
τάλληλα προς τούτο διαμορφωμένους χώρους του Πάρκου.
8. Τα άτομα που ασκούνται είναι υπεύθυνα για τυχόν απορρέο-
ντα από την αθλητική άσκηση κίνδυνο. Δεν διατίθεται προσω-
πικό για την επίβλεψη της άθλησης στους χώρους του Πάρκου 
και ο ΦΔ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για σωματικές ή υλικές 
ζημιές που τυχόν προκύπτουν από την αθλητική χρήση του 
χώρου.
9. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε χώρους πυκνών φυτεύσεων 
(παρτέρια, θαμνώνες, κ.λπ.).
10. Δεν επιτρέπεται η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος 
καυσόξυλων και καρπών από τα πάσης φύσεως δέντρα που 
υπάρχουν εντός του Πάρκου.
11. Δεν επιτρέπεται η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή.
12. Δεν επιτρέπεται η επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε 
πινακίδων ή σημάτων χωρίς σχετική άδεια από την υπηρεσία 
του Πάρκου.
13. Δεν επιτρέπεται το κυνήγι ζώων με οποιοδήποτε μέσο.
14. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών 
ή νεοσσών των πουλιών και γενικά η ενόχληση και καταστροφή 
ειδών της πανίδας.

15. Δεν επιτρέπεται το ψάρεμα και η κολύμβηση.
16. Δεν επιτρέπεται η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχη-
ματισμούς.
17. Δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση και κινηματογράφηση για 
εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία 
του Πάρκου.
18. Δεν επιτρέπεται η βόσκηση ζώων.
19. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κυψελών και μελισσοσμη-
νών χωρίς σχετική άδεια.
20. Επιτρέπεται γενικά η είσοδος ζώων συντροφιάς στο χώρο 
του Πάρκου με την προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης τους, για την 
αποφυγή ατυχημάτων, να τα κρατάει δεμένα κατά τη διάρκεια 
του περιπάτου και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτά. 
Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του 
ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του (περ. δ’, παρ. 3 άρθρο 46 του 
ν. 4235/2014). Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για 
οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημιά προκαλείται από το ζώο, 
σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.
21. Άτομα με αναπηρίες, εγκυμονούσες και γονείς με ανήλικα 
τέκνα, έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων επισκεπτών 
στη χρήση των τουαλετών καθώς και στη χρήση καθισμάτων, 
εφόσον τους είναι αναγκαίο.
22. Οι πυροσβεστικοί κρουνοί και φωλιές πρέπει να παραμένουν 

διαρκώς ελεύθεροι από εμπόδια και σε άριστη κατάσταση.
23. Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας του Πάρκου αποθαρρύνει 
το κάπνισμα. Για λόγους πυρασφάλειας δεν επιτρέπεται η ρίψη 
αποτσίγαρων σε άλλα σημεία εκτός των ειδικών προς τούτο 
κάδων απορριμμάτων που φέρουν σταχτοδοχείο.
24. Δεν επιτρέπεται η ρίψη απορριμμάτων – υπολειμμάτων σε 
άλλα σημεία πλην των κάδων. Σημειώνεται ιδιαιτέρως πως δεν 
επιτρέπεται η ρίψη μικρών υπολειμμάτων στους διαστρωμέ-
νους χώρους λόγω της δυσκολίας καθαρισμού τους.
25. Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους του Πάρκου μικρο-
πωλητών, διανομέων διαφημιστικών εντύπων κ.λπ. χωρίς τη 
νόμιμη προς τούτο άδεια.
26. Ο ΦΔ δε φέρει ευθύνη για σωματικές ή υλικές βλάβες που 
προκαλούνται από κακή ή αντίθετη χρήση του χώρου και των 
υποδομών του Πάρκου και δεν υπέχει αστική ή ποινική ευθύνη 
για ατυχήματα που προξενούνται εντός του χώρου.
27. Κάθε επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις πάσης 
φύσεως υποδομές και χώρους του Πάρκου μόνο για τον σκοπό 
που προορίζονται και οφείλει να ενημερώνει αμέσως τις υπηρε-
σίες διαχείρισης για πιθανές βλάβες ή ζημιές ή βανδαλισμούς ή 
ατυχήματα που υπέπεσαν στην αντίληψή του.

‘Αρχισαν χθες παρά τον βροχερό καιρό οι ερευνητικές γεωτρή-
σεις σε σημεία της περιοχής των Χανίων όπου παρατηρήθηκαν 
κατά την διάρκεια της τελευταίας κακοκαιρίας εκτεταμένες κατο-
λισθήσεις, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι εργασίες που πραγματοποιεί ειδικό διατρητικό μηχάνημα (γε-
ωτρύπανο) σε βάθος περίπου 20 μέτρων ξεκίνησαν από λόφο 
στην περιοχή του Πάνω Σταλού όπου υπήρξαν καταπτώσεις 
βράχων και χωμάτινων όγκων και το δείγμα που θα ληφθεί θα 
σταλεί σε εργαστήριο στην Αθήνα για την ανάλυσή του.
 Στόχος είναι να διαπιστωθεί η ποιότητα του εδάφους και των 

πετρωμάτων ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια οι μελετητές να 
προτείνουν την ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση της 
κατολίσθησης στην περιοχή.
 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πάνω στον λόφο, 
το γεωτρύπανο θα προχωρήσει στη λήψη δείγματος στο σημείο 
της μεγάλης κατολίσθησης στα πρανή του Βόρειου Οδικού ‘Αξο-
να μεταξύ των κόμβων Γαλατά και Πλατανιά καθώς και σε δύο 
ακόμα θέσεις του ΒΟΑΚ όπου υπήρξαν ανάλογα προβλήματα.
 Εν τω μεταξύ η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων με νεώτερη 
ανακοίνωση της γνωστοποιεί ότι λόγω των εργασιών αποκα-

τάστασης που πραγματοποιούνται από εκτεταμένη κατολίσθη-
ση και για την εξασφάλιση των ομαλών κυκλοφοριακών συν-
θηκών στο οδικό δίκτυο, εξακολουθεί να ισχύει η προσωρινή 
απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε σημεία του 
Βόρειου Οδικού ‘Αξονα Κρήτης και στο οδικό τμήμα μεταξύ των 
κόμβων Γαλατά και Πλατανιά. 
 Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται και διεξάγεται από 
τους ανισόπεδους κόμβους Γαλατά και Πλατανιά μέσω του Πα-
λαιού Εθνικού Οδικού Δικτύου Χανίων - Κισάμου. 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ζΩΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ   

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ

ΚΡΗΤΗ: ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 
Παραμένει κλειστό τμήμα της Εθνικής Οδού Χανίων – Κισάμου 
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Το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής που συστάθηκε με 
απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά την πολύ-
νεκρη πυρκαγιά στο Μάτι για την ανάλυση των αιτίων και τη 
διερεύνηση των προοπτικών διαχείρισης των μελλοντικών 
πυρκαγιών δασών και υπαίθρου στην Ελλάδα, παρέλαβε 
και έδωσε χθες  στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος της Βουλής, 
Νίκος Βούτσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ στη μακροσκελή 
έκθεση των 150 και πλέον σελίδων, η εξαμελής επιστημο-
νική επιτροπή με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ινστιτούτου 
Μαξ Πλανκ και διευθυντή του Παγκόσμιου Κέντρου Πα-
ρακολούθησης Πυρκαγιών, καθηγητή δρ. Γιόχαν Γκέοργκ 
Γολντάμερ (dr. Johann Georg Goldammer), αποτυπώνει 
λεπτομερώς την υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά την 
πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών στην 
Ελλάδα, καταγράφει τα μελανά σημεία του διαχειριστικού 
μηχανισμού και καταθέτει ολοκληρωμένη πρόταση για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του φυσικού φαινομένου 
στο μέλλον.
 
«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι καταθέτετε τις 
προτάσεις και τις απόψεις σας για ένα θέμα όπως η Πολιτική 
Προστασία, που δεν είναι μόνο της Ελλάδας ή της Ευρώπης, 
αλλά και διεθνές και σχετίζεται παράλληλα με κρίσιμα θέμα-
τα που άπτονται των επικίνδυνων κλιματικών αλλαγών» 
τόνισε ο κ. Βούτσης παραλαμβάνοντας το πόρισμα από τον 
Γερμανό καθηγητή και προανήγγειλε ότι θα μελετηθεί από 
τους προέδρους και τα μέλη των αρμόδιων κοινοβουλευ-
τικών Επιτροπών. Ακολούθως, τα μέλη της ανεξάρτητης 
επιτροπής θα προσκληθούν σε ακροάσεις με τη συμμετοχή 
και άλλων αρμόδιων φορέων, έτσι ώστε να προκύψει κοινή 
αντίληψη για τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για 
την Πολιτική Προστασία.
Από την πλευρά του, ο κ. Γκολντάμερ υπογράμμισε μεταξύ 
άλλων, ότι στο πόρισμα περιλαμβάνονται οι προτάσεις της 
επιτροπής για τις επείγουσες δράσεις που πρέπει να αναλά-
βει η ελληνική πολιτεία, προκειμένου να ενισχύσει τον ευαί-
σθητο τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
 
Στη μακροσκελή έκθεση σημειώνεται ότι οι πυρκαγιές δα-
σών και υπαίθρου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα του φυσικού, πολιτισμικού και περιαστι-
κού-βιομηχανικού τοπίου στην Ελλάδα και ότι το πρόβλημα 
επιδεινώνεται λόγω των κοινωνικοοικονομικών (χρήσεων 
γης, δημογραφικών) και κλιματολογικών αλλαγών, της έλ-
λειψης μη κατάλληλων θεσμικών μέτρων, του ανεπαρκούς 
και παλαιωμένου εξοπλισμού και της αναποτελεσματικής 
οργάνωσης, των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά 
και του συνδυασμού των αλληλεπιδράσεων όλων των 
παραπάνω παραγόντων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
υπάρχει αύξηση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και 

των καμένων δασικών εκτάσεων στη χώρα από τη δεκαετία 
του ‘80 και μετά, φθάνοντας μάλιστα τα 2.700.000 καμένα 
στρέμματα κατά τη δραματική χρονιά του 2007 -περίπου 
πενταπλάσια του μέσου όρου των τελευταίων σαράντα 
ετών. Επίσης, από τα στατιστικά στοιχεία, που παρουσιά-
ζονται στην έκθεση, προκύπτει ότι 75% των καμένων εκτά-
σεων είναι από πυρκαγιές που ξεπερνούν τα 10.000 στρέμ-
ματα και αντιστοιχούν σε 4% του συνόλου των πυρκαγιών, 
δείχνοντας ότι υπάρχει σαφώς ένα πρόβλημα μεγάλων 
δασικών πυρκαγιών.
 
Όσον αφορά τους λόγους για την επιδείνωση του προβλή-
ματος, σημαντικό ρόλο παίζει η αύξηση της ποσότητας της 
καύσιμης ύλης, εξαιτίας της εγκατάλειψης της υπαίθρου και 
της ελλιπούς διαχείρισης των δασών λόγω περιορισμού 
των διαθέσιμων κονδυλίων, αλλά και η άνευ σχεδιασμού, 
οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη πολλών περιοχών. 
Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης 
και εξάπλωσης πυρκαγιών στις παρυφές των αστικών πε-
ριοχών, των οικισμών της υπαίθρου, των αγροτικών εκμε-
ταλλεύσεων και των τουριστικών περιοχών. Τα περιστατικά 
της τελευταίας δεκαετίας και ιδιαιτέρως η καταστροφική 
πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, καταδεικνύουν 
ότι η ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία, ιδιωτικά και δημόσια 
αγαθά, καθώς και κρίσιμες υποδομές, βρίσκονται υπό την 
απειλή τέτοιων καταστροφικών πυρκαγιών.
Όπως τονίζεται στο πόρισμα, οι αδυναμίες στο κομμάτι της 
αποτελεσματικής πρόληψης, μπορούν να αποδοθούν, με-
ταξύ άλλων, «στην έλλειψη ενιαίου και κοινού σχεδιασμού 
αντιπυρικής προστασίας, στην απουσία εγκεκριμένων και 
τεκμηριωμένων τοπικών αντιπυρικών σχεδίων, στη δυ-
σκολία να υιοθετηθεί η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών 
εργαλείων και επιστημονικών μεθόδων στον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό, στην άναρχη και απρογραμμάτιστη δόμηση 
δασικών εκτάσεων και τη δημιουργία ζωνών μείξης δασών 
οικισμών γύρω από μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα. 
Επίσης, στην περιστασιακή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση 
και κινητοποίηση των πολιτών και την αναποτελεσματική 
οργάνωση του εθελοντισμού, αλλά και στη μεγάλη δυσαρ-
μονία των κονδυλίων που διατίθενται για την πρόληψη σε 
σχέση με τα πολλαπλάσια κονδύλια που δαπανώνται για 
την καταστολή των πυρκαγιών».
Για το θέμα της καταστολής, το πόρισμα της επιτροπής 
επισημαίνει ότι «τα αυξανόμενα κονδύλια της τελευταίας 
εικοσαετίας δεν οδήγησαν σε αντίστοιχη αύξηση στην απο-
τελεσματικότητα και αποδοτικότητα του μηχανισμού», ενώ 
«τα επί μέρους προβλήματα αφορούν τόσο τις δυνάμεις και 
τα μέσα (επίγεια, εναέρια), όσο και τον τρόπο συνεργασίας 
των φορέων μεταξύ τους».
 

Γενικότερα, η πεποίθηση που σχηματίσθηκε από τη μελέτη 
της νομοθεσίας, τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν 
ειδικοί εμπειρογνώμονες και οι εμπλεκόμενοι φορείς, αλλά 
και από τις δια ζώσης επαφές με εκπροσώπους των φορέ-
ων αυτών, είναι ότι θεσμικό πλαίσιο και η εφαρμογή στην 
πράξη της διαχείρισης των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου 
στην Ελλάδα, αποτελούν τους κύριους λόγους για αναποτε-
λεσματική διακυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση του 
προβλήματος.
 
Η επιτροπή στιγματίζει την πληθώρα των φορέων που 
εμπλέκονται στο έργο της πρόληψης των δασικών πυρκα-
γιών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ενδεικτικό ότι 
στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών συμμετέχουν 45 
συναρμόδιοι φορείς που πρέπει να συντονιστούν σε ένα 
κοινό πλαίσιο. Ο συντονισμός της πρόληψης θα έπρεπε 
να ασκείται σύμφωνα με το Ν.2612/1998 από τη Δασική 
Υπηρεσία, κάτι το οποίο λόγω νομικού κενού (μη ενεργο-
ποίηση του άρθρου 100 του Ν.4249/2014) δεν γίνεται. Για 
την καταστολή των πυρκαγιών πρέπει να συνεργαστούν 
17 φορείς, που ανήκουν σε 6 υπουργεία, προκειμένου να 
ασκήσουν 11 διαφορετικές αρμοδιότητες».
Η επιτροπή προτείνει την αντιμετώπιση των πυρκαγιών από 
την πολιτεία «ενιαία, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και συνε-
κτικό πλαίσιο διαχείρισης των πυρκαγιών δασών και υπαί-
θρου, και όχι με μεμονωμένες και ασύνδετες υπηρεσίες και 
δράσεις πρόληψης ή καταστολής. Ο συνολικός και ενιαίος 
σχεδιασμός θα πρέπει να αφορά την πρόληψη και καταστο-
λή των πυρκαγιών, καθώς και την αποκατάσταση των κα-
μένων εκτάσεων σε μία λυσιτελή διαδικασία με σκοπό την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας όλων των παραγόντων που 
πρέπει να προστατευτούν (κοινωνία, οικονομία, περιβάλ-
λον). Είναι ανάγκη να αξιοποιούνται οι νομοθετικές προβλέ-
ψεις, με την ενσωμάτωσή τους στον επιχειρησιακό σχεδια-
σμό στο πλαίσιο ενός ενιαίου εθνικού σχεδίου προστασίας 
και ασφάλειας από τις πυρκαγιές δασών και υπαίθρου. Η 
αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ζητημάτων θα πρέπει 
να αποτελέσει αντικείμενο ενός επιστημονικού, συμβουλευ-
τικού και συντονιστικού οργανισμού για τη συστηματική 
οργάνωση της διαχείρισης των Πυρκαγιών Δασών και 
Υπαίθρου (ΟΔΙΠΥ) σε εθνικό επίπεδο. Ο οργανισμός αυτός 
θα πρέπει να λειτουργεί επιτελικά και συνεργατικά με τους 
άλλους αρμόδιους φορείς έχοντας ρόλο συμβουλευτικό, 
συντονιστικό και επιτελικό σε θέματα διαχείρισης των δασι-
κών πυρκαγιών στη χώρα και την αποστολή να σχεδιάζει, 
να παρακολουθεί και να δίνει ρυθμό στο επιχειρησιακό έργο 
της διαχείρισης των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου». 

Συνέχεια στη σελ 11

ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Τι προτείνει η ανεξάρτητη Επιτροπή που συστάθηκε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Την ανάπτυξη της διεθνούς δραστηριότητας των ελλη-
νικών επιχειρήσεων, αλλά και την ανάγκη για άρση των 
εξαγωγικών αντικινήτρων, ώστε ακόμη περισσότερες εξ 
αυτών να στραφούν εμπορικά στις αγορές του εξωτερι-
κού, αναδεικνύει το ρεκόρ που κατέγραψαν οι ελληνικές 
εξαγωγές το 2018, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές προβλέ-
ψεις του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), όπως επισημαί-
νεται σε σημερινή ανακοίνωση του φορέα.
«Οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας ξεπέρασαν τα 33 δισ. 
ευρώ και ανήλθαν σε 33,4 δισ., ποσό το οποίο αποτελεί 
επίδοση ρεκόρ. Η σημαντική αυτή επίδοση αναδεικνύ-
ει το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πλέον 
αντιληφθεί τα οφέλη της εξωστρέφειας, αναπτύσσοντας 
τη διεθνή τους δραστηριότητα. Επίσης, καταδεικνύει την 
αδήριτη ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 
ελληνικό κράτος με την άρση των εξαγωγικών αντικινή-
τρων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και την παροχή κινήτρων που θα ωθήσουν όλο και πε-

ρισσότερες επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές και να 
στραφούν στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, απαραίτητη 
κρίνεται η υποκατάσταση των εισαγωγών από ελληνικά 
προϊόντα, καθώς οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν σημα-
ντικά, κατά 4,7 δισ.» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία 
που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και 
επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και 
Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές της Ελλάδας τον 
Δεκέμβριο του 2018 ανήλθαν στο ποσό των 2,57 δισ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 74,7 εκατ., έναντι 
του Δεκεμβρίου 2017. Στο σύνολο του έτους, σημείωσαν 
σημαντική άνοδο κατά 4,54 δισ. (+15,7%) και ανήλθαν 
όπως προαναφέρθηκε στο ποσό των 33,41 δισ. Εξαιρώ-
ντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε 
22,15 δισ. ευρώ (+10,7%).
Αντίστοιχα ανοδική ήταν ωστόσο και η πορεία των ει-
σαγωγών, καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο ανήλθαν σε 

4,26 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,2%. Όσον αφορά στο 
διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, οι εισαγωγές 
ανήλθαν σε 55,12 δισ. (+9,5%), ενώ εξαιρουμένων των 
πετρελαιοειδών η αύξηση ανήλθε σε 2,9%. Το εμπορικό 
έλλειμμα της χώρας το 2018 αυξήθηκε κατά 238,4 εκατ., 
δηλαδή 1,1%, καθώς διαμορφώθηκε σε 21,7 δισ. ευρώ, 
ενώ χωρίς τα καύσιμα μειώθηκε κατά 5,6%.
Αναφορικά με τις χώρες που αποστέλλονται τα ελληνικά 
προϊόντα, το 52,8% προορίζεται για τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 47,2% για Τρίτες χώρες, ενώ 
αν εξαιρεθούν τα καύσιμα, τα ποσοστά διαμορφώνονται 
σε 67,5% για την Ε.Ε. και 32,5% για τις Τρίτες χώρες. 
Αντίστοιχα, οι εισαγωγές στην Ελλάδα περοέρχονται από 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 51,4% και 
από Τρίτες χώρες κατά 48,6%, σύμφωνα πάντα με το ΙΕΕΣ 
του ΣΕΒΕ.

Συνέχεια από τη σελ 10 

Οι επιστήμονες της έκθεσης καθιστούν σαφές ότι «χωρίς 
έναν τέτοιο μηχανισμό δεν θα είναι δυνατό να επιτευχθεί, 
ούτε η συνεχής και ουσιαστική προσπάθεια για την πρό-
ληψη, ούτε το απαραίτητο κλίμα και πνεύμα συνεργασίας 
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς».
Όπως τονίζεται στο πόρισμα, η λειτουργία του ΟΔΙΠΥ 
θα πρέπει να διέπεται από διεπιστημονικότητα και και-
νοτομία, ολιστική, ολοκληρωμένη προσέγγιση, συνοχή, 
συνεκτικότητα και συντονισμό, καθώς η εφαρμογή των 
δράσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Πυρκαγιών θα πρέπει να συντονίζεται συστηματικά και 
αποτελεσματικά.
 Ειδικότερα, ο ΟΔΙΠΥ θα πρέπει να εργαστεί ώστε να δια-
σφαλιστούν, μεταξύ άλλων:
* Δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης πυρκα-
γιών δασών και υπαίθρου που θα περιλάβει τον ενιαίο και 
κοινό σχεδιασμό μέτρων και δράσεων διαχείρισης των 
πυρκαγιών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης με τη συμμετοχή 
και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.
* Αναθεώρηση της διάρκειας και της έναρξης-λήξης αντι-
πυρικής περιόδου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά 
δεδομένα και τις προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή.
* Δημιουργία ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου εθνικού 
συστήματος εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών.
* Εξισορρόπηση της σχέσης και εξορθολογισμός των δα-
πανών μεταξύ πρόληψης και καταστολής των δασικών 
πυρκαγιών.
* Αξιοποίηση της χρήσης όλων των πόρων βάσει κεντρι-
κού σχεδιασμού και με έμφαση στη βελτιστοποίηση της 
αποδοτικότητας του συστήματος της δασοπυρόσβεσης.
* Διενέργεια κοινών ετήσιων και περιοδικών ασκήσεων 

μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για εξοικείωση 
των συμμετεχόντων όσον αφορά ρόλους και διαδικασίες 
(ειδικότερα με τους κανόνες εμπλοκής), για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς (στο πλαίσιο πιστοποιημένης εκπαίδευσης) 
και για αξιολόγηση της ετοιμότητας των εμπλεκόμενων 
φορέων.
* Σε συνεργασία με την ΓΓΠΠ (ΕΥΔΕΑ), ανάπτυξη ενοποι-
ημένου και κοινού συστήματος διοίκησης περιστατικών 
καταστολής των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου (NIMS/
ICS) βασισμένο στις αρχές της επιχειρησιακής συνεργα-
σίας, τη διάθεση και την αξιοποίηση των πόρων και των 
δυνατοτήτων (υπηρεσιών) όλων των εμπλεκόμενων φο-
ρέων.
* Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος αναφοράς ημερήσιας 
ετοιμότητας (αντιπυρική περίοδος) των εμπλεκόμενων 
φορέων σε θέματα αντιπυρικής προστασίας και συστή-
ματος καταγραφής και χαρτογράφησης χρηματοδοτού-
μενων έργων πρόληψης (π.χ. ΟΤΑ).
* Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με σκοπό 
την καλλιέργεια της αντίληψης ασφάλειας (από τις πυρκα-
γιές) και την ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής των 
πολιτών στον κύκλο διαχείρισης των πυρκαγιών δασών 
και υπαίθρου.
 Για την επιτροπή, σημαντικό στοιχείο του νέου συστήμα-
τος θα πρέπει να είναι και η ουσιαστική αναδιοργάνωση 
της δασικής υπηρεσίας η οποία θα πρέπει να υποστηρι-
χθεί κατάλληλα σε μέσα και πόρους. «Χωρίς διαχείριση 
του αγρο-δασικού χώρου το πρόβλημα των πυρκαγιών 
νομοτελειακά θα αυξάνει ξεπερνώντας τις όποιες μονό-
πλευρες πολιτικές ενίσχυσης του μηχανισμού καταστο-
λής» σημειώνει.
Σε ό,τι αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα, «που θα συνε-
χίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του όσον αφορά τη 

δασοπυρόσβεση, αποτελώντας ως προς το μέγεθος των 
δυνάμεών του, τον κεντρικό πυλώνα του μηχανισμού 
της καταστολής στη χώρα», στο πόρισμα καταγράφονται 
σειρά πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποτελεσματι-
κότητάς του.
Επιπλέον, ζητείται:
- Τάχιστη ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και θε-
σμοθέτησης των δασικών χαρτών και του δασολογίου και 
ανάκληση των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στους 
ψηφισμένους νόμους (Ν.4280/2014 και Ν.4315/2014), οι 
οποίοι αυξάνουν την ένταση και τον αριθμό των χρήσεων 
που επιτρέπονται στα ελληνικά δάση.
- Άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων και τροπο-
ποίηση της δασικής νομοθεσίας όσον αφορά την αλλαγή 
χρήσης γης των εκτάσεων που χαρακτηρίσθηκαν ως ΑΔ 
(δασωθέντες αγροί) στο κτηματολόγιο, ώστε να μειωθεί η 
συνέχεια και το φορτίο της καύσιμης ύλης.
- Τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με τη διαδικα-
σία αδειοδότησης για παρεμβάσεις στη φυσική βλάστηση 
εντός ιδιοκτησιών (γηπέδων, οικοπέδων κ.λπ.).
- Συμβολή των ΟΤΑ στη δημιουργία μιας κεντρικής και 
ενιαίας βάσης δεδομένων Ολοκληρωμένου Πληροφο-
ριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Πολιτικής Προστασίας με τα 
μέσα, εργαλεία και προσωπικό όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων που διατίθενται για επιχειρησιακή χρήση στη δια-
χείριση των πυρκαγιών.
- Νομοθετική ρύθμιση για την εκπόνηση από τους ΟΤΑ 
ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων αντιπυρικής προστα-
σίας σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος και των πολεο-
δομικών τους συγκροτημάτων.

ΣΕΒΕ: “ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΗ” ΑΡΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΩΝ
Ώστε ακόμη περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να εξάγουν. Αφορμή το ρεκόρ εξαγωγών του 2018

ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
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Συμβολική επίσκεψη στην εταιρεία Workable, πραγματοποί-
ησε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευό-
μενος από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 
προεδρείου του ΕΛΚ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος 
της Workable, Σπύρος Μαγιάτης, έκανε την παρουσίαση της 
εταιρείας λογισμικού που επιπλέον - όπως ανέφερε - βοηθά 
εταιρείες να βρίσκουν εργαζόμενους
Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι είναι 
πηγή αισιοδοξίας αυτή η εταιρεία.
 Η κρίση, σημείωσε ο πρόεδρος της ΝΔ, έχει ωθήσει πολλούς 
ανθρώπους στην επιχειρηματικότητα και στο να παίρνουν 
ρίσκα. Η συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να έχει μεταφέρει κομ-
μάτι της δραστηριότητάς της στις ΗΠΑ, αλλά ο πυρήνας της 
παραμένει στην Ελλάδα. 

Ο κ Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να δημι-
ουργούνται ιδιοκτησιακές δομές, ώστε να διαμοιράζεται ο 
πλούτος που δημιουργούν οι επιχειρήσεις, όπως γίνεται με το 
μοίρασμα μετοχών στους εργαζόμενους. ‘Αλλωστε στις start-
ups είναι δημοφιλής η συμμετοχική ιδιοκτησία. Ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι η ΝΔ έχει ένα συγκεκρι-
μένο πλάνο για την ενίσχυση των εταιρειών αυτού του τύπου, 
πολλά όμως εξαρτώνται από την ευρωπαϊκή χρηματοδότη-
ση. Τα φορολογικά κίνητρα, προσδέθεσε, οι ασφαλιστικές 
εισφορές, η αρχική χρηματοδότηση που ενισχύεται από τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα και συνολικά η διαμόρφωση ενός 
πεδίου ίσων ευκαιριών είναι σημαντικά. Σημείωσε ακόμη ότι 
στην Ευρώπη πρέπει να γεμίσουμε το κενό που έχει δημιουρ-
γηθεί μεταξύ της αμερικανικής προσέγγισης και της ασιατικής, 
αλλά πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, γιατί πολλά αλλάζουν. 

Πολλοί νέοι άνθρωποι βλέπουν την επιτυχία των ελληνικών 
start-ups και ενθαρρύνονται, είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρό-
σθεσε: δεν θα είναι ο καθένας επιτυχημένος, αυτό είναι το φυ-
σικό, αλλά θέλουμε να δώσουμε τις μεγαλύτερες δυνατότητες 
επιτυχίας, αλλά και να δώσουμε δεύτερες ευκαιρίες σε όσους 
αποτυγχάνουν.
 Ο κ. Βέμπερ, είπε ότι δεν είναι το μέγεθος των εταιρειών το 
ζήτημα, είναι οι αξίες που υπηρετούν γιατί χωρίς κανόνες, η 
επιχειρηματικότητα δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη.
 Ανέφερε ακόμη ότι στην ΕΕ «εργαζόμαστε για τον νέο κα-
νονισμό για τα πνευματικά δικαιώματα: η αρχή του να προ-
στατεύεις τη δημιουργικότητα πρέπει να εφαρμοστεί και στον 
ψηφιακό χώρο».

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ημερί-
δα από τον Οργανισμό Enterprise Greece, με την υποστήριξη 
της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του 
υπουργείου Εξωτερικών, που είχε στόχο την ενημέρωση των 
ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες 
εξαγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών τους στις χώρες των 
Βαλκανίων, στις 5 Φεβρουαρίου 2019. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού, οι 
οικονομικοί και εμπορικοί ακόλουθοι των ελληνικών πρεσβει-
ών στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την 
πΓΔΜ, τη Ρουμανία καιστη Σερβία παρουσίασαν τις επιχειρη-
ματικές ευκαιρίες που υπάρχουν για τις ελληνικές εταιρείες στις 
εν λόγω χώρες, αλλά και τους κλάδους ενδιαφέροντος. Στην 
συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 κατ’ ιδί-
αν συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ενδιαφερό-
μενες εταιρείες είχαν την ευκαιρία να ζητήσουν εξειδικευμένες 
πληροφορίες για τον κλάδο και το προϊόν τους.

 Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η πρωτοβουλία του Οργανι-
σμού να διοργανώσει την ημερίδα ήταν χρήσιμη, καθώς σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και με αποτελεσματικό τρόπο έλα-
βαν ενημέρωση για τις συγκεκριμένες εν δυνάμει αγορές, απέ-
κτησαν πολλαπλά σημεία επαφής για μετέπειτα επικοινωνία 
και προοπτική για μελλοντικές επιχειρηματικές δράσεις τους. 
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece, 
Γρηγόρης Στεργιούλης, δήλωσε ότι «ο Οργανισμός πιστεύει 
ακράδαντα στη δυναμική της περιοχής και επιθυμεί να ενισχύ-
σει τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Για 
τον λόγο αυτό, σε συνέχεια διαβούλευσης με τα γραφεία των 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των ελληνικών πρε-
σβειών και τους κλαδικούς φορείς, διαμόρφωσε στοχευμένο 
πρόγραμμα δράσεων, ώστε να εντατικοποιηθεί η ελληνική 
εξαγωγική προσπάθεια στην γειτονιά μας». Επίσης, κάλεσε 
τους παραγωγικούς φορείς και συνδέσμους σε στενή συνερ-
γασία, προκειμένου «να ανακαλύψουμε ξανά τις επιχειρηματι-

κές ευκαιρίες και δυνατότητες της Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγο-
βίνης, Βουλγαρίας, πΓΔΜ, Ρουμανίας και Σερβίας». 
Οι οικονομικοί και εμπορικοί ακόλουθοι που μίλησαν στην 
ημερίδα ήταν οι εξής:
- Σαράντης Μοσχόβης, σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Γραφείο ΟΕΥ Τιρά-
νων, Αλβανία
- Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης, σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Γρα-
φείο ΟΕΥ Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
- Δημήτριος Μάος, γραμματέας ΟΕΥ Α’, Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας, 
Βουλγαρία
- Παγώνα Λάρδα, σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, 
πΓΔΜ
- Αριστοτέλης Ξενάκης, γενικός σύμβουλος ΟΕΥ Α’ , Γραφείο 
ΟΕΥ Βουκουρεστίου, Ρουμανία
- Χαράλαμπος Κουναλάκης, γενικός σύμβουλος ΟΕΥ Α’,  Γρα-
φείο ΟΕΥ Βελιγραδίου, Σερβία.

Την απόρριψη του αγωγού αερίου «Nord Stream ΙΙ» από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την αυριανή συζήτηση, ζητούν οι 
ΗΠΑ, με άρθρο των πρεσβευτών τους στην Γερμανία, στην 
Δανία και στην Ε.Ε. στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
 «Η εξάρτηση της Ε.Ε. από το ρωσικό αέριο θέτει την Ευρώπη 
και συνολικά την Δύση σε κίνδυνο - και μας καθιστά όλους 
πιο ανασφαλείς. Ο «Nord Stream II» θα αυξήσει περαιτέρω 
την προδιάθεση της Ευρώπης για ρωσικούς εκβιασμούς στον 
ενεργειακό τομέα», γράφουν στο άρθρο τους ο πρέσβης των 
ΗΠΑ στο Βερολίνο Ρίτσαρντ Γκρενέλ, η πρέσβης στην Κοπεγ-
χάγη Κάρλα Σαντς και ο πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Γκόρντον Σόντλαντ και τονίζουν ότι ο «Nord Stream II» δεν 
θα μεταφέρει απλώς ρωσικό αέριο, αλλά θα διευρύνει την 
δύναμη και την επιρροή της Ρωσίας στην Ευρώπη μέσω της 

Ανατολικής Θάλασσας.
 «O αγωγός θα δώσει στην Μόσχα την δυνατότητα να υπονο-
μεύσει ακόμη περισσότερο την ακεραιότητα και την σταθερό-
τητα της Ουκρανίας», αναφέρουν οι αμερικανοί διπλωμάτες 
και προσθέτουν ότι η Ευρώπη θα πληρώνει κάθε χρόνο δι-
σεκατομμύρια στην Ρωσία, χρηματοδοτώντας εμμέσως την 
ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα σε χώρες όπως η Ουκρα-
νία και η Συρία, ενώ θα χρηματοδοτήσει «τα τρολλ του δια-
δικτύου, τα οποία βάλλουν εναντίον δημοκρατικών θεσμών 
στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ», γράφουν χαρακτηριστικά.
 Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από γαλλικούς κυβερνητι-
κούς κύκλους που επικαλείται η Sueddeutsche Zeitung, αρνη-
τικά αναμένεται να τοποθετηθεί αύριο στο θέμα και η Γαλλία, 
μαζί με τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, που θεωρούν 
τον αγωγό απειλή για την ασφάλειά τους. «Δεν θέλουμε να ενι-

σχύσουμε την εξάρτησή μας από την Ρωσία και με αυτόν τον 
τρόπο να ζημιώσουμε τα συμφέροντα ευρωπαϊκών χωρών 
όπως η Πολωνία και η Σλοβακία», δήλωσαν γάλλοι αξιωμα-
τούχοι στην εφημερίδα. Επιπλέον, η Ουκρανία θεωρεί ότι εάν 
προχωρήσει το εγχείρημα, η ίδια θα απωλέσει τον ρόλο της 
χώρας - τράνζιτ για την μεταφορά ενέργειας προς την Ε.Ε.
 Από την πλευρά της η Γερμανία, η οποία στηρίζει το σχέδιο, 
αναζητεί συμμάχους στην προσπάθειά της να εμποδίσει αλλα-
γή των οδηγιών της Ε.Ε. για το φυσικό αέριο και μέχρι τώρα 
υπολόγιζε στην στήριξη της Γαλλίας. Τώρα, όπως αναφέρει η 
εφημερίδα, θα πρέπει είτε να βρει άλλους συμμάχους είτε να 
αναθεωρήσει τα δικά της σχέδια.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ENTERPRISE GREECE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ NORTH STREAM II
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Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν οι Ελληνικές εξαγωγές το 
2018, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει 
ο κλάδος τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και 
του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), 
επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές 
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών αυξήθη-
καν με διψήφιους ρυθμούς και έσπασαν το φράγμα των 
30 δισ. ευρώ, φθάνοντας στα 33,42 δισ. ευρώ, αύξηση 
15,7% σε σχέση με το 2017 και τα 22,15 δισ. ευρώ μη συ-
μπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ήτοι αύξηση 
10,7% σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 «Αρχίζει τώρα μία νέα εποχή μετά την έξοδο της χώρας 
μας από τα μνημόνια, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
θα υπάρξουν αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις μεγάλης 
έκτασης στην ευρύτερη περιοχή, οι ελληνικές εξαγωγές 
αναμένεται να καταγράψουν νέο ιστορικό ρεκόρ το 2019. 
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν πως η επένδυση στην 
εξωστρέφεια είναι μονόδρομος για την οικοδόμηση μιας 
βιώσιμης οικονομίας, η οποία θα παράγει σταθερά πλεο-
νάσματα. Περισσότερες εξαγωγές σημαίνει περισσότερες 
και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Καθίσταται 
πλέον επιτακτική η παροχή κινήτρων για την τόνωση της 
εγχώριας παραγωγής προκειμένου να εξορθολογιστεί πε-
ραιτέρω το εμπορικό ισοζύγιο» δήλωσε η κυρία Χριστίνα 
Σακελλαρίδη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Εξαγωγέων.
 Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευ-
νών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων 
της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των 
πετρελαιοειδών, το Δεκέμβριο του 2018 μειώθηκαν κατά 
74,7 εκατ. ευρώ ή κατά -2,8% και ανήλθαν στα 2,57 δισ. 
ευρώ από 2,65 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017. 
Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές χωρίς να συμπεριλαμ-
βάνονται τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν 
κατά 17,2 εκατ. ευρώ ή κατά 1% και έφθασαν στα 1,81 
δισ. ευρώ από 1,79 δισ. ευρώ.

 Συνολικά για το 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος), οι εξα-
γωγές αυξήθηκαν κατά 4,54 δισ. ευρώ ή κατά 15,7% και 
ανήλθαν σε 33,42 δισ. ευρώ από 28,88 δισ. ευρώ. Χωρίς 
τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές αυξήθηκαν στα 22,15 δισ. 
ευρώ από 20,01 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,14 δισ. ευρώ 
ή κατά 10,7%.
 Οριακά ανοδικά κινήθηκαν οι εισαγωγές το Δεκέμβριο 
του 2018, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 7,7 εκατ. ευρώ ή 
κατά 0,2% και ανήλθαν σε 4,27 δισ. ευρώ έναντι 4,26 δισ. 
ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017. Εξαιρουμένων 
των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώ-
θηκαν στα 3,09 δισ. ευρώ από 3,05 δισ. ευρώ, δηλαδή 
ενισχύθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ ή κατά 1,4%. 
Οι εισαγωγές για το 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος) αυξή-
θηκαν κατά 4,78 δισ. ευρώ ή κατά 9,5%, με τη συνολική 
τους αξία να διαμορφώνεται στα 55,13 δισ. ευρώ έναντι 
50,35 δισ. ευρώ κατά το 2017. Εξαιρουμένων των πετρε-
λαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 39,60 δισ. ευρώ 
από 38,49 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,1 δισ. ευρώ ή κατά 
2,9%.
 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό 
έλλειμμα αυξήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 κατά 82,4 
εκατ. ευρώ, ή κατά 5,1%, στα -1,7 δισ. ευρώ από -1,61 
δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Χωρίς τα πετρε-
λαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -1,28 δισ. 
ευρώ από -1,25 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 26,8 εκατ. ευρώ, 
ή κατά 2,1%. Συνολικά για το 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμ-
βριος) το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε οριακά κατά 238,4 
εκατ. ευρώ ή κατά 1,1%, στα -21,71 δισ. ευρώ από -21,47 
δισ. ευρώ το 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό 
έλλειμμα μειώθηκε στα -17,45 δισ. ευρώ από -18,48 δισ. 
ευρώ, δηλαδή κατά 1,03 δισ. ευρώ, ή κατά -5,6%.
  
Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή
 Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγρα-
φικές περιοχές τον Δεκέμβριο του 2018, παρατηρείται 
άνοδος προς τις Χώρες της ΕΕ (+2,6%), αλλά περιορι-
σμός των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες (-8,4%). Όταν 

εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν 
μείωση προς τις Χώρες της ΕΕ κατά -3,4% και αντίθετα 
αύξηση προς τις Τρίτες Χώρες κατά 9,2%.
Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύ-
νονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβα-
νομένων των πετρελαιοειδών διαμορφώθηκε στο 53,4% 
από 50,5% τον Δεκέμβριο του 2017 ενώ το μερίδιο των 
εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 46,6% από 
49,5% τον Δεκέμβριο του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, 
το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορ-
φώνεται στο 62,5% και των τρίτων χωρών στο 37,5%. 
 Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2018, δείχνουν ότι το πο-
σοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές 
των κρατών-μελών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των 
πετρελαιοειδών, διαμορφώθηκε στο 52,8% από 53,7% 
κατά το 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρί-
τες Χώρες ανήλθε σε 47,2% από 46,3% το 2017. Χωρίς τα 
πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες 
της ΕΕ διαμορφώνεται στο 67,5% και των τρίτων χωρών 
στο 32,5%.
 
Η πορεία ανά κλάδο
 Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Δε-
κέμβριο του 2018, από τους 10 κλάδους οι εξαγωγές σε 
έξι από αυτούς κινήθηκαν ανοδικά πλην των λαδιών που 
παρουσίασαν μεγάλη κάμψη (-54,1%), των εμπιστευ-
τικών προϊόντων (-16,7%), των καυσίμων (-7,8%) και 
των τροφίμων & ζώντων ζώων (-3,4%). Τη μεγαλύτερη 
αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των χημικών (+11,6%), 
των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (+9%), των 
μηχανημάτων (+8,3%), των πρώτων υλών (+7,5%) και 
των βιομηχανικών προϊόντων (+5,6%).
 Κατά το 2018 συνολικά, οι εξαγωγές για όλες τις κατηγο-
ρίες προϊόντων κινήθηκαν ανοδικά. Η σημαντική άνοδος 
οφείλεται περισσότερο στις αυξήσεις των εξαγωγών στα 
πετρελαιοειδή (+28%), στα λάδια (+21,4%), στα χημικά 
(+14%) στα βιομηχανικά προϊόντα (+13,3%) και στα 
μηχανήματα (+13%).

Στην ετήσια έκθεση HORECA, η οποία πραγματοποιείται 
από τις τις 8 έως τις 11 Φεβρουαρίου, στο Metropolitan 
Expo, συμμετέχει η «Mart». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία χον-

δρικού εμπορίου «The Mart» στοχεύει να καλύψει πλή-
ρως τις ανάγκες του επαγγελματία που δραστηριοποιείται 
στον ξενοδοχειακό χώρο ή την εστίαση και το catering.
Σε χώρο του περιπτέρου της «The Mart» περιλαμβάνονται 

οι παρακάτω ενότητες: Κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, φρού-
τα–λαχανικά, τυροκομικά, είδη παντοπωλείου, επαγγελ-
ματικός εξοπλισμός, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και υπη-
ρεσίες (call center, delivery, δίκτυο πωλητών, e-shop).
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Η ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία «θα 
προβλέπει γενναίο κούρεμα έως 70% της συνολικής 
οφειλής», «περικοπή των προσαυξήσεων κατά 85%», 
αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, η υπαγωγή σε αυτή θα 
γίνεται «με τρία βήματα, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρ-
μογή του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ» και στόχος της κυβέρνησης 
είναι να τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο. Αυτό τόνισε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Τάσος Πετρόπουλος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«Finance & Markets Voice». 
Όπως μάλιστα εξήγησε «η κύρια οφειλή θα περικοπεί 
μέσω του επανυπολογισμού των οφειλόμενων με βάση 
τον ν. 4387/16», αφορά ενεργούς και μη ενεργούς και 
εξαιρούνται μόνο όσοι εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό. Σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο «δυνητικά 
στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν 550.000 ελεύθεροι 
επαγγελματίες, 22.000 επιστήμονες και 350.000 αγρό-
τες» με συνολικές οφειλές 16 δισ. ευρώ, ενώ σε αυτούς 
εντάσσονται, όπως διευκρίνισε, «και 80.000 πολίτες, που 
αν και έχουν τις προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν, δεν 
μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω μεγάλων οφειλών». 
Ο στόχος είναι, είπε ο υφυπουργός, να δοθεί ανάσα και 
προοπτική σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, αλλά και 
ώθηση στην αγορά.
 Κάνοντας σύντομο απολογισμό για τα δύο χρόνια λει-

τουργίας του ΕΦΚΑ, ο υφυπουργός σημείωσε χαρακτη-
ριστικά «πέτυχε πλεονάσματα, που μας επέτρεψαν να 
σταματήσουμε τις περικοπές των συντάξεων. Να κάνουμε 
θετικές παρεμβάσεις για τους ασφαλισμένους και τους συ-
νταξιούχους. Να θωρακίσουμε το σύστημα της δημόσιας 
κοινωνικής ασφάλισης και τα δικαιώματα των ασφαλισμέ-
νων και των συνταξιούχων».
Αναφερόμενος στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών και 
Ασφάλισης μίλησε για δύσκολο εγχείρημα, πρόσθεσε 
όμως πως θα προχωρήσει «με επαρκείς παροχές για 
όλους, ισότιμη αντιμετώπιση των ασφαλισμένων του 
ΕΦΚΑ και σεβασμό των όποιων ιδιαιτεροτήτων δικαιο-
λογούνται λόγω της διαφορετικής φύσης της εργασίας».
Για την αύξηση του κατώτατου μισθού, αφού υπενθύμισε 
ότι «μετά από 10 χρόνια 660.000 εργαζόμενοι βλέπουν 
αυξήσεις» ο κ. Πετρόπουλος εκτίμησε ότι «θα μοχλεύσει 
θετικά την οικονομία», «θα τονώσει την αγορά και θα 
ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ενώ προειδοποί-
ησε «αν τολμήσουν κάποιοι να μεταβάλουν τους όρους 
εργασίας, θα είμαστε αμείλικτοι», θα υπάρξουν έλεγχοι με 
όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς, εξήγησε.
Απαντώντας σε ερώτηση «για την πρόταση των εργοδο-
τών να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος», ο υφυπουρ-
γός αναφέρθηκε στα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί σχετικά.
 Αναφορικά με το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-

λών (ΚΕΑΟ), ο κ. Πετρόπουλος δήλωσε ότι θα ενισχυθεί 
με προσωπικό, ενώ θα υπάρξει «on line διασύνδεση με τα 
Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα του ΕΦΚΑ, το ΣΕΠΕ και την 
αστυνομία». 
 Ερωτηθείς για την πορεία της κυβέρνησης ως τις εκλο-
γές και τις δημοσκοπήσεις ο κ. Πετρόπουλος αφού τόνι-
σε ότι «οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπες», δήλωσε ότι 
«απέναντι στην ανεύθυνη και τυχοδιωκτική στάση της 
Ν.Δ., εφαρμόζουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα θέ-
τοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής 
πλειοψηφίας. Δημιουργούμε όρους για την ανάπτυξη, 
επιτυγχάνουμε βελτίωση βασικών δεικτών της οικονομί-
ας, ενισχύουμε την κοινωνία, λύνουμε προβλήματα του 
παρελθόντος, σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη θετική πορεία ο 
ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να την ανα-
κόψει.
Τέλος σε ερώτηση «για τις προσωπικές του προσδοκίες 
στην πολιτική σκηνή της χώρας» απάντησε «η δοκιμασία 
της αποδοχής ή της αποδοκιμασίας του έργου μας για την 
αποκατάσταση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμά-
των και της αξιοπιστίας του δημόσιου συστήματος Κοινω-
νικής Ασφάλισης, αποτελεί δικαίωμα των πολιτών για να 
κρίνουν. Δεν δικαιούμαι να αποφύγω, ούτε θα αποφύγω, 
τον έλεγχο και την κρίση των πολιτών». 

Μέχρι τον Ιούνιο θα εκμηδενιστούν οι καθυστερήσεις στην 
απονομή των συντάξεων που θα περιοριστούν πλέον 
στους τρεις μήνες. Αυτό δήλωσε στη Βουλή –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Αλληλεγγύης Τάσος Πετρόπουλος διαβεβαιώνοντας 
παράλληλα ότι πολύ σύντομα θα πάρουν ανάσα εκατο-
ντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες με τη ρύθμιση 
των 120 δόσεων καθώς και τη μείωση κατά 70% των 
ασφαλιστικών εισφορών τους μετά τον επανυπολογισμό 
τους.
Ειδικότερα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βου-
λευτή της ΝΔ Βασίλη Γιόγιακα σχετικά με τις καθυστερή-
σεις στην καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ ο κ. Πετρό-
πουλος εκτίμησε ότι θα λυθεί το πρόβλημα, που αφορά 
κυρίως τις διαδοχικές ασφαλίσεις, με το νέο πληροφορι-
ακό οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ, το οποίο θα είναι έτοιμο το 
αμέσως επόμενο διάστημα.
Όπως είπε, το νέο σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα πραγ-
ματικών ενοποιήσεων των ασφαλιστικών ταμείων και τα 
αποτελέσματα θα είναι άμεσα και καλύτερα.

Ο κ. Πετρόπουλος υποστήριξε ακόμα ότι το 30% των αιτη-
μάτων των αγροτών για συντάξεις απορρίπτονται, επειδή 
δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, είτε γιατί έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε γιατί δεν έχουν τον απαραίτη-
το ασφαλιστικό χρόνο. 
Απαντώντας στη συνέχεια ο κ. Πετρόπουλος σε άλλη 
ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Ριζούλη, που 
τόνισε την ανάγκη άμεσης λύσης για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, διαβεβαίωσε ότι πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί 
«το δίκαιο μέτρο των 120 δόσεων», όπως είπε, που έχει 
εξαγγείλει η κυβέρνηση.
«Είμαστε στις λεπτομέρειες και πολύ σύντομα τα μέτρα 
που θα εφαρμοστούν θα είναι τέτοια που θα δώσουν τη 
δυνατότητα σε περισσότερους από 600.000 ελεύθερους 
επαγγελματίες να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους οφει-
λές», ανέφερε.
Όπως είπε ο κ. Πετρόπουλος, με τον επανυπολογισμό των 
ασφαλιστικών εισφορών, αυτές θα μειωθούν δραστικά 
μέχρι και κατά 70%. «Οφειλή 70.000 ευρώ θα πέσει στις 
20.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: 

«Θα μπορεί να βλέπει ο κάθε οφειλέτης, μέσα από την ει-
δική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα υπάρχει, ποιο ποσό 
όφειλε και ποιο ποσό θα οφείλει αν ενταχθεί στη ρύθμι-
ση των 120 δόσεων. Με αυτό το απλό σύστημα θα βγει 
ένας βραχνάς από το λαιμό 900.000 συμπολιτών μας ενώ 
παράλληλα και οι ασφαλιστικές οφειλές θα είναι εισπρά-
ξιμες».
«Θα υπάρξει εκτόξευση των εσόδων με το ευνοϊκό αυτό 
μέτρο καθώς οι ρυθμίσεις θα είναι πολύ καλύτερες για 
τους οφειλέτες σε σχέση με το παρελθόν. Είναι ένα δίκαιο 
μέτρο, στα πραγματικά μέτρα του κάθε ασφαλισμένου 
ώστε να του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να ανταπο-
κριθεί στις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις», υπογράμμισε.
Τέλος, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι έχει δοθεί ήδη εντολή 
στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) 
να μην προχωρά σε αναγκαστική εκτέλεση είσπραξης λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ»   

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΩΝ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»  
Και για ρύθμιση για δραστική μείωση κατά 70% των ασφαλιστικών οφειλών



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15

Αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις ανάκαμψης της στε-
γαστικής αγοράς στην Ελλάδα, αναφέρει –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης 
DBRS. «Οι τιμές των κατοικιών τελικά αυξήθηκαν οριακά τα 
τρία πρώτα τρίμηνα του 2018, μετά τη μείωσή τους από το 
2008», σημειώνει η έκθεση, προσθέτοντας ότι η ελληνική 
οικονομία, επίσης, αναπτύχθηκε το 2017 και το 2018. 
 «Μία πολύ σημαντική συμβολή από την ανάκαμψη του στε-
γαστικού τομέα θα είναι η αύξηση της οικοδομικής δραστη-
ριότητας, που αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης ιστορι-
κά για την Ελλάδα», σημειώνει ο οίκος. «Οι αγορές χρέους 

είναι επίσης πιθανό να ωφεληθούν, καθώς η ανάκαμψη της 
στεγαστικής αγοράς στηρίζει καλύτερες επιδόσεις των στε-
γαστικών δανείων και των καλυμμένων ομολόγων (σ.σ.: 
που εκδίδουν οι τράπεζες με βάση τα στεγαστικά δάνεια)». 
Σύμφωνα με τον οίκο, «μετωπικός άνεμος» για την ανάκαμ-
ψη της στεγαστικής αγοράς είναι η αυξημένη φορολογία της 
περιουσίας. «Οι υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές και η 
πιο αποτελεσματική είσπραξη (των φόρων) έχουν αυξήσει 
τα έσοδα, αλλά έχουν αυξήσει και το κόστος ιδιοκτησίας 
κατοικίας», αναφέρει. Ωστόσο, προσθέτει, «η στεγαστική 
αγορά πιθανόν να έχει ήδη απορροφήσει την αρνητική επί-

πτωση των πρόσφατων αλλαγών». 
Ο οίκος αναμένει ότι η ανάκαμψη της στεγαστικής αγοράς 
θα είναι σταδιακή, λόγω των πιεσμένων από τη φορολογία 
ελληνικών νοικοκυριών, των υποτονικών χορηγήσεων 
στεγαστικών δανείων, της επιδείνωση των δημογραφικών 
στοιχείων και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. 
«Ο ρυθμός της ανάκαμψης θα βασισθεί στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος, τη μείωση της ανεργίας, τη διάρ-
κεια της ανάπτυξης και την απλοποίηση του φορολογικού 
καθεστώτος», σημειώνει. 

Το λιώσιμο των καλυμμάτων πάγου της Γροιλανδίας και 
της Ανταρκτικής εκτός του ότι θα αυξήσει το επίπεδο των 
ωκεανών ενδέχεται επίσης να προκαλέσει τις επόμενες δε-
καετίες περισσότερα ακραία φαινόμενα και να αποσταθε-
ροποιήσει το κλίμα σε κάποιες περιοχές, προειδοποιούν οι 
επιστήμονες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο 
επιστημονικό περιοδικό Nature, οι δισεκατομμύρια τόνοι 
νερού που θα προκύψουν από το λιώσιμο των κρηπίδων 
πάγου, κυρίως στη Γροιλανδία, κινδυνεύουν να αποδυνα-
μώσουν τα ρεύματα των ωκεανών τα οποία τώρα μετα-
φέρουν το κρύο νερό προς τα νότια βυθίζοντάς τα στον 
Ατλαντικό, ενώ παράλληλα σπρώχνουν τα τροπικά νερά 
προς τα βόρεια πιο κοντά στην επιφάνεια. 
Γνωστό ως Μεσημβρινή Ανατροπή Κυκλοφορίας του Ατ-
λαντικού (AMOC), αυτό το φαινόμενο διαδραματίζει ζωτι-
κής σημασίας ρόλο στο κλιματικό σύστημα και βοηθά στη 
διατήρηση κάποιας ζέστης στο βόρειο ημισφαίριο. 

«Σύμφωνα με τα μοντέλα μας το λιώσιμο των καλυμμάτων 
πάγου θα προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στα ρεύμα-
τα των ωκεανών και θα αλλάξει τα επίπεδα ζέστης σε όλο 
τον πλανήτη», εξηγεί ο βασικός συντάκτης της έρευνας, 
ο Νίκολας Γκόουλετζ, του Κέντρου Έρευνας Ανταρκτικής 
του Πανεπιστημίου Βικτόρια στο Ουέλινγκτον της Νέας 
Ζηλανδίας. 
Πολλές έρευνες έχουν γίνει για την ταχύτητα με την οποία 
λιώνουν οι κρηπίδες πάγου εξαιτίας της κλιματικής αλλα-
γής, όμως δεν υπάρχουν τόσες για τον τρόπο με τον οποίο 
αυτά τα νερά ενδέχεται να επηρεάσουν το ίδιο το κλίμα. 
«Οι αλλαγές που παρατηρούμε σε μεγάλη κλίματα στις 
προσομοιώσεις μας δείχνουν ένα κλίμα πιο χαοτικό, με 
πιο πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα, πιο συχνούς και 
έντονους καύσωνες», επεσήμανε η Νατάλια Γκόμεζ, του 
πανεπιστημίου ΜακΓκίλ του Καναδά. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, μέχρι τα μέσα του 21ου αι-
ώνα «το νερό που θα προκύψει από το λιώσιμο των κα-

λυμμάτων πάγου της Γροιλανδίας θα επηρεάσει αισθητά 
το AMOC», το οποίο ήδη παρουσιάζει σημάδια επιβρά-
δυνσης. 
Τα συμπεράσματα των ερευνητών βασίζονται σε λεπτο-
μερείς προσομοιώσεις και στην παρατήρηση από το 2010 
μέσω δορυφόρων των αλλαγών στα καλύμματα πάγου. 
Μεταξύ των πιο πιθανών επιπτώσεων από την αποδυνά-
μωση του ατλαντικού ρεύματος είναι η αύξηση της θερ-
μοκρασίας του αέρα στην Αρκτική, τον ανατολικό Καναδά 
και την Κεντρική Αμερική, και αντίθετα η μείωσή της στη 
δυτική Ευρώπη. 
Οι κρηπίδες πάγου της Ανταρκτικής και της Γροιλανδίας, 
που μπορεί να φτάνουν σε πάχος έως και 3 χιλιόμετρα, 
περιέχουν περισσότερα από τα δύο τρίτα του γλυκού νε-
ρού του πλανήτη, ποσότητα αρκετή για να προκαλέσει την 
άνοδο της επιφάνειας των ωκεανών κατά 58 και 7 μέτρα 
αντίστοιχα, αν λιώσουν εντελώς. 

Mε διψήφια αύξηση ξεκίνησαν οι προκρατήσεις στα ταξίδια 
των Αμερικανών στην Ελλάδα για το 2019, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η νέα άνοδος του τουριστικού ρεύματος έρχεται σε 
συνέχεια της αύξησης άνω του 25% των συνολικών αφίξεων 
από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα το 2018, που ξεπέρασαν τους 1,2 εκατ. 
επισκέπτες, και της μεγαλύτερης του 10% αύξησης, που κατα-
γράφηκε στις απευθείας αεροπορικές αφίξεις στην Αθήνα. 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, η Ελλάδα 
προβάλλεται δυναμικά και το 2019 στο αμερικανικό ταξιδιωτικό 
κοινό μέσα από ένα δυναμικό πρόγραμμα προώθησης και προ-
βολής που υλοποιεί ο ΕΟΤ στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΤ συμ-

μετείχε ως αργυρός χορηγός στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση 
της Βορείου Αμερικής «Νew York Times Travel Show 2019» στη 
Νέα Υόρκη (25-27 Ιανουαρίου), με περίπτερο σε προνομιακή 
θέση και με ειδικές προωθητικές ενέργειες μέσω της έκθεσης. 
Η παρουσία του ΕΟΤ στην έκθεση, σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση, «πλαισιώθηκε και από διαφημιστική προβολή της χώρας 
μας στην καταξιωμένη εφημερίδα New York Times και στο υψη-
λής αναγνωσιμότητας περιοδικό New York Times Magazine». 
Συνεκθέτες του ΕΟΤ στο περίπτερο της Ελλάδας ήταν φέτος οι 
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, 
οι Δήμοι Ύδρας και Καβάλας και τουριστικές επιχειρήσεις. 

Τον ΕΟΤ εκπροσώπησε ο πρόεδρος του ΔΣ, Χαράλαμπος Καρί-
μαλης, που μαζί με τους εκπροσώπους άλλων οργανισμών από 
χώρες χορηγούς του θεσμού, συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τα 
εγκαίνια του «ΝΥΤ Travel Show 2019», όπως και στην τελετή 
λήξης των χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο 
της Νέας Υόρκης προς τιμή της έκθεσης. 
Στο ελληνικό περίπτερο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και 
χορευτικό πρόγραμμα από το Greek American Folklore Society

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ DBRS

ΤΟ ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ 
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ «ΧΑΟΣ», ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΕΟΤ: ΙΣΧΥΡΟ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 
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Η σταδιακή αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για 
συνεπείς οφειλέτες, ο μηδενισμός έως το τέλος Μαρτίου 
των εκκρεμών επιστροφών φόρου άνω των 90 ημερών, 
η επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη φορολογία 
μεταβιβάσεων, καθώς και το νέο πλαίσιο αξιολόγησης 
των υπαλλήλων στις ΔΟΥ και στα τελωνεία αποτελούν βα-
σικές της προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2019, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τις προτεραιότητες αυτές ανέπτυξε ο διοικητής της ΑΑΔΕ 
Γιώργος Πιτσιλής σε συνάντησή του με τους προϊσταμέ-
νους των εφοριών, τελωνείων και του Γενικού Χημείου 
του Κράτους στο πλαίσιο διημερίδας που ξεκίνησε σήμερα 
για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της Αρχής κατά το 
2018 και την παρουσίαση των στόχων της για το 2019.
Ο Γιώργος Πιτσιλής, στην ομιλία του, κατά την έναρξη της 
διημερίδας, τόνισε τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της 
ΑΑΔΕ κατά το 2018 στα οποία περιλαμβάνονται η υπέρ-
βαση του στόχου των εσόδων κατά 814 εκατ. ευρώ αλλά 
και η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 5,5 δισ. 
ευρώ με ταυτόχρονη μείωση των ηλεκτρονικών κατασχε-
τηρίων κατά 50%. Παράλληλα, όπως είπε, οι εκκρεμείς 
επιστροφές φόρων περιορίστηκαν σε επίπεδα λίγο πάνω 
από 200 εκατομμύρια ευρώ αναφερόμενος στα ποσά των 
εκκρεμοτήτων για τα οποία δεν έχουν αποσταλεί ειδοποι-
ήσεις είσπραξης στους φορολογούμενους από την ΑΑΔΕ. 
Ωστόσο ο Γ. Πιτσιλής χτύπησε καμπανάκι για την πορεία 
των εσόδων τον Ιανουάριο. Προέτρεψε τους προϊσταμέ-
νους των υπηρεσιών να μην εφησυχάζουν και τους κά-
λεσε να εντείνουν τους ελέγχους τους για τον εντοπισμό 

της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Ειδικότερα 
τους ζήτησε να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους σε υπο-
θέσεις που πληρούν κριτήρια υψηλής παραβατικότητας 
και ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της 
ΑΑΔΕ για το 2019 θα γίνουν δύο μεγάλες αλλαγές για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. 
Η πρώτη αφορά την οργανωτική αλλαγή της διεύθυνσης 
ελέγχων για την καλύτερη στόχευση και εντοπισμό των 
υποθέσεων υψηλής παραβατικότητας. Η δεύτερη αφορά 
τελωνειακούς ελέγχους από κινητές ομάδες.
Το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για το 2019 περιλαμβάνει με-
ταξύ άλλων:
Την ολοκλήρωση του έργου για τον εντοπισμό των κιν-
δύνων μη συμμόρφωσης, τους ελέγχους της διεύθυνσης 
φορολογικής συμμόρφωσης για όσους έχουν εισοδήματα 
από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb τα 
οποία δεν δηλώνουν, τη διενέργεια ελέγχων στο ΦΠΑ και 
στο εισόδημα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια παραβατι-
κότητας και υποτροπής, ελέγχους με βάση τυχαίο δείγμα 
φορολογούμενων αλλά και ελέγχους για το λαθρεμπόριο 
σε καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα.
Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2019 περιλαμβάνει και μεταρ-
ρυθμιστικές δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δη-
μιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, 
το προσωπικό, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 
υποδομών.
Στο πλαίσιο αυτό ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι θα δοθεί 
έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως την υποβολή ηλε-

κτρονικών δηλώσεων στη φορολογία κεφαλαίου (μετα-
βιβάσεις, γονικές παροχές κ.ά.), την αυτόματη ενημέρω-
ση του μητρώου των φορολογουμένων αξιοποιώντας τα 
στοιχεία τους από τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και την 
προοδευτική αποδέσμευση των τραπεζικών λογαρια-
σμών. Επίσης ώς το τέλος του έτους θα δημιουργηθεί το 
κέντρο είσπραξης οφειλών Αττικής.
Σημειώνεται ότι η προοδευτική αποδέσμευση τραπεζικών 
λογαριασμών αφορά τους συνεπείς οφειλέτες και αποτελεί 
άμεση προτεραιότητα της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, με βάση το 
σχέδιο που έχει εκπονηθεί, ο στόχος είναι κάθε φορά που 
ο οφειλέτης καταβάλλει τη δόση στο πλαίσιο ρύθμισης για 
τις οφειλές του, να αποδεσμεύεται προοδευτικά και ένα 
ποσό πολλαπλάσιο αυτής από τον δεσμευμένο τραπεζικό 
του λογαριασμό.
Παράλληλα με το νέο πλαίσιο αξιολόγησης των υπαλλή-
λων της ΑΑΔΕ, το οποίο πρόκειται να δημοσιευθεί στο 
ΦΕΚ, θα δημιουργηθεί και ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 
εναλλαγής των θέσεων των υπαλλήλων όπως προανήγ-
γειλε ο διοικητής της ΑΑΔΕ. Η δημιουργία του νέου αυτού 
πλαισίου θα ολοκληρωθεί σύντομα, όπως διευκρίνισε ο Γ. 
Πιτσιλής.
Τέλος είπε ότι η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει και φέτος κατά την 
περίοδο υποβολής των δηλώσεων περιοδείες σε απομα-
κρυσμένες περιοχές με σκοπό την άμεση και επιτόπου ενη-
μέρωση των φορολογούμενων σχετικά με την υποβολή 
των δηλώσεων.

Μερική, μόνο, ικανοποίηση προκαλεί στα Επιμελητήρια 
της Κρήτης, η πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης να 
ενταχθεί στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, μόνο 
το κόστος μεταφοράς παραγομένων προϊόντων της έως 
τα χερσαία λιμάνια σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με την απόφαση αυτή, όπως γνωστοποιεί το Επιμελη-
τήριο Ρεθύμνου, δεν ικανοποιείται το δίκαιο αίτημα των 
επιχειρήσεων και των κατοίκων της Κρήτης, για ίση με-
ταχείριση όλων των νησιωτικών περιοχών της χώρας. 
«Αναμφισβήτητα, πρόκειται για μια καταρχήν θετική 
εξέλιξη, ύστερα και μετά την πρόσφατη συνάντηση των 

Προέδρων και εκπροσώπων των Επιμελητηρίων της 
Κρήτης,με τον αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριο Σαντορινιό», τονίζουν 
οι πρόεδροι των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης, 
τονίζοντας επίσης: «δεν συμφωνούμε με τη μερική ένταξη 
και ζητούμε να ισχύσει το μέτρο για όλα τα προϊόντα που 
διακινούνται από και προς την Κρήτη, όπως ισχύει για τα 
υπόλοιπα νησιά της χώρας».
Ήδη, εκπονείται από τα Επιμελητήρια της Κρήτης η μελέ-
τη, που θα αποδεικνύει την ανάγκη επέκτασης του μέτρου 
και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Η μελέτη θα κατατεθεί στον αναπληρωτή υπουργό Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, 
όπως είχε συμφωνηθεί στη σχετική συνάντηση. Όπως 
ανακοινώθηκε, αδιαπραγμάτευτος στόχος των τεσσά-
ρων Επιμελητηρίων παραμένει να ισχύσει άμεσα και για 
την Κρήτη το σύνολο των ρυθμίσεων για το μεταφορικό 
ισοδύναμο που ισχύουν για τις υπόλοιπες νησιωτικές πε-
ριοχές της χώρας και για το σκοπό αυτό θα συνεχιστούν 
οι άοκνες προσπάθειες των Επιμελητηρίων και του Περι-
φερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Επιμελητηρίου 
Κρήτης μέχρι την τελική τους δικαίωση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κοινή συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη, για το θέμα της υποχρεω-
τικής μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, θα έχει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, η ηγεσία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Για το θέμα αυτό θα 
συνεδριάσει και το ΔΣ της ΕΝΠΕ, την Τρίτη 12 του μηνός.

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕζΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ Ο 
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ
Μεταξύ των στόχων της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον Γ. Πιτσιλή 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

ΜΕ ΧΑΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ Η ΕΝΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
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Νέο διοικητικό συμβούλιο με ισχύ από σήμερα 7 Φεβρουαρίου, 
λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου συμβουλίου, διόρισε 
η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο) 
στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, με ομό-
φωνη απόφαση διορίζονται τα ακόλουθα μέλη στο διοικητικό 
συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ:
1. Κωνσταντίνος Κεσεντές, πρόεδρος
2. Περικλής Νικολάου, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό 
μέλος
3. Παναγιώτης Βαλαντάσης, μη εκτελεστικό μέλος (πρόεδρος 
της Επιτροπής Ελέγχου)
4. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, μη εκτελεστικό μέλος
5. Αντώνης Ροβολής, μη εκτελεστικό μέλος.
Το εξαμελές διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνεται από τον Πα-
ναγιώτη Φρουντζή (μη εκτελεστικό μέλος), ο οποίος προτάθηκε 
προς εκλογή από τον υπουργό Οικονομικών.
 Παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών:

 Κωνσταντίνος Κεσεντές
 Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπι-
στημίου Πατρών, όπου συμμετείχε σε μεταπτυχιακό ερευνητικό 
πρόγραμμα στα Νευρωνικά Δίκτυα. Συνιδρυτής και επί δεκα-
πέντε έτη διευθύνων σύμβουλος της Knowledge AΕ, εταιρείας 
πληροφορικής με εξειδίκευση στην επεξεργασία φυσικής γλώσ-
σας και ομιλίας, καθώς και στα μεγάλης κλίμακας κατανεμημένα 
συστήματα πληροφορικής. Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα γενι-
κού διευθυντή στην εταιρεία Πιστοποιήσεων ECDL Hellas ΑΕ, 
η οποία το 2009 μετασχηματίζεται με βάση την καινοτομία και 
την τεχνολογία, σε εταιρεία παροχής Πιστοποιήσεων διεθνούς 
εμβέλειας, με την επωνυμία PeopleCert. Διετέλεσε εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος και COO/CTO του Ομίλου PeopleCert (2009-
2018) και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PeopleCert 
Global Services ΑΕ (2016-2018). Επίσης έχει διατελέσει μέλος 
του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επι-
θεώρησης-Πιστοποίησης (HellasCert) και γενικός γραμματέας 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Ελλάδας (ΣΕΠΕ).
 
Περικλής Νικολάου
Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών 

Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου (1988), κάτοχος Master of Engineering (1991) και PhD 
(1994) στη Μεταλλουργία και Επιστήμη Υλικών του Carnegie 
Mellon University (USA). Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο 
Strathclyde της Σκωτίας (2003). Ξεκίνησε την επαγγελματική 
του σταδιοδρομία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 ως ερευ-
νητής στο US Air Force Research Laboratory. Από тт 1999 
κατείχε διάφορες θέσεις μηχανικού σε βιομηχανίες στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό, τόσο σε τοπικές όσο και σε πολυεθνικές 
επιχειρήσεις. Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχει συνεχίσει την 
καριέρα του κατέχοντας ανώτατες διοικητικές θέσεις όπως, δι-
ευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Lafarge Beton т.т. και 
στην εταιρεία Mermeren Kombinat. Επιπλέον έχει συγγράψει 
ένα βιβλίο, περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα και είναι 
μέλος επιστημονικών και κοινωνικών οργανισμών.
 
Παναγιώτης Βαλαντάσης
 Γεννήθηκε το 1964. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτο-
χος MSc του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Διοίκηση 
Πολιτισμικών Μονάδων. Διαθέτει επαγγελματικούς τίτλους 
πιστοποιημένου Λογιστή- Ελεγκτή (FCCA-UK), Εσωτερικού 
Ελεγκτή (CIA) και Ελεγκτή Συστημάτων Πληροφορικής (CISA). 
Με εμπειρία άνω των 25 ετών σε ελληνικές και πολυεθνικές εται-
ρίες Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, καθώς και σε διευθυντικές 
θέσεις σε μεγάλους οργανισμούς, έχει εξειδικευθεί σε θέματα 
εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Από το 
2001 έως το 2017 κατείχε τη θέση του διευθυντή του τμήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σήμερα, 
ως αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, υποστηρίζει την ανάπτυξη των 
λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα.

 Κωνσταντίνος Σταυρίδης
 Γεννήθηκε το 1950. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει αποκτήσει MSc 
in Advanced Chemical Engineering and Economics (University 
of Aston, UK). Έχει πλέον των 40 ετών εμπειρία στον όμιλο της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, συμμετέχοντας στην ανώτατη 
διοίκηση στους τομείς των χρηματοδοτήσεων, της κεφαλαι-

αγοράς και της παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού 
συμβούλου. Από το 2002 έως το 2016 εργάσθηκε στη Διεύ-
θυνση Μεγάλων Έργων της Εθνικής Τράπεζας, ως χρηματο-
οικονομικός σύμβουλος του Δημοσίου και άλλων δημόσιων 
οργανισμών, σχετικά με μεγάλα έργα παραχώρησης (Γέφυρα 
Ρίου- Αντιρρίου, Αττική Οδός, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) 
και έργα ΣΔΙΤ. Διετέλεσε Fund Manager τεσσάρων Ταμείων 
Αστικής Ανάπτυξης με στόχο την βελτίωση αστικών υποδο-
μών στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable development 
in City Areas) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποίησε η ΕΤΕ σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει δι-
ατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του ομίλου 
της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και άλλων εταιρειών μετοχικού 
ενδιαφέροντος του ομίλου.
 
Αντώνης Ροβολής
Γεννήθηκε το 1962. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήμα-
τος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει αποκτήσει ΜΑ σε Urban 
and Regional Studies (University of Sussex, UK) και PhD από 
το London School of Economics (UK). Σήμερα είναι καθηγητής 
Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική 
των Αστικών Κέντρων στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθυντής 
του Επιστημονικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Πε-
ριβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανε-
πιστημίου. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Queen Mary 
College και επιστημονικός ερευνητής στα πανεπιστήμια McGill, 
Concordia, Université du Québec, York University (Canada) 
και στο University of Toronto. Κατά τη διάρκεια της πολύχρο-
νης ακαδημαϊκής του καριέρας έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στην Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 
μαθήματα όπως η Οικονομική Αστικών Κέντρων, η Οικονομική 
Ακίνητης Περιουσίας, η Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας, η Αξιο-
λόγηση Επενδύσεων, οι Μηχανισμοί Δημοσιονομικών Εσόδων 
και οι Πολιτικές Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας. Έχει δημοσι-
εύσει σειρά άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά 
περιοδικά και έχει διοργανώσει πολλά επιστημονικά συνέδρια 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το μεγαλύτερο- όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της- αιολικό 
πάρκο στην Ευρώπη, ισχύος 572 MW (μεγαβάτ), σχεδιάζει 
να κατασκευάσει στη Σερβία η Fintel Energija, θυγατρική 
του ιταλικού ομίλου Fintel Energia Group.
Σε ανακοίνωση της εταιρείας –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- το-
νίζεται ότι «το ενεργειακό αυτό έργο αποτελεί μέρος του 

σχεδιασμού της εταιρείας για την ανάπτυξη αντίστοιχων 
πάρκων και θα δώσει τη δυνατότητα στη Σερβία να προ-
χωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην πορεία μετάβασης από τα 
ορυκτά καύσιμα στην καθαρή ενέργεια».
Η Fintel Energija προχώρησε στη σύσταση εταιρειών ειδι-
κού σκοπού (SPV), οι οποίες θα προχωρήσουν στον σχεδι-

ασμό και την επεξεργασία έργων κατασκευής των αιολικών 
πάρκων «Lipar» (10 MW) και «Lipar2» (10 MW). Για την 
κατασκευή του αιολικού πάρκου ισχύος 572 MW έχει συ-
σταθεί, επίσης, η SPV με την επωνυμία «Maestrale Ring».

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΓΑΙΑΟΣΕ
- Πρόεδρος ο Κ. Κεσεντές

ΣΕΡΒΙΑ: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 572 MW ΑΠΟ ΤΗ FINTEL ENERGIJA
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

«Θεωρώ ότι πλέον μπορούμε να λέμε, πως οι εκστρατείες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη μεί-
ωση της πλαστικής σακούλας είναι πάρα πολύ σημαντικές 
και έχουν απόκριση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και αυτό 
νομίζω ότι το αποδείξαμε με τα αποτελέσματα του τριετούς 
ευρωπαϊκού έργου Life Debag, που υλοποιήθηκε στο νησί 
της Σύρου.»
 Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο καθηγητής του Τμήματος 
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του 
Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανο-
γραφίας, Γεώργιος Παπαθεοδώρου.
 Μάλιστα, όπως προσθέτει, «τα αποτελέσματα του έργου 
θα φανούν χρήσιμα και στη σχεδίαση όλων των δράσεων 
από δω και πέρα, σε σχέση με το συνολικό ποσό που έχει 
προκύψει από το περιβαλλοντικό τέλος για την πλαστική 
σακούλα.»
 Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό έργο που υλοποιήθηκε στην 
Σύρο, λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «επί τρία χρόνια γινόταν μία 
εντατική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
και ταυτόχρονα είχαμε εγκαταστήσει για πρώτη φορά ένα 
πολύ σοβαρό σύστημα παρακολούθησης των ακτών και 
του πυθμένα της θάλασσας, σε επιλεγμένες περιοχές της 
Σύρου.»
 Όπως εξηγεί, «χρησιμοποιήσαμε και καινοτόμες προ-
σεγγίσεις, δηλαδή υποβρύχια οχήματα, εναέρια οχήματα 
drones για να πετάνε πάνω από τις ακτές και να εντοπίζουν 
τα απορρίμματα, καθώς και συστηματικές καταγραφές, 
οι οποίες έγιναν με ευρωπαϊκά πρωτόκολλα και τώρα 
μπορούμε να πούμε, ότι έπειτα από περίπου τρία χρόνια 
εκστρατείας έχουμε βρει μία πολύ σημαντική μείωση των 
θαλάσσιων απορριμμάτων και συγκεκριμένα της πλαστικής 
σακούλας τόσο στις ακτές, όσο και στον πυθμένα επιλεγμέ-
νων κόλπων της Σύρου.»
 «Και αυτό δείχνει», συνεχίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Παπαθεοδώρου, «ότι αν μία εκστρατεία σχεδιαστεί ολο-
κληρωμένα, δίνει πολύ σοβαρά αποτελέσματα και έχω την 
άποψη ότι αξίζει τον κόπο ένα μέρος των χρημάτων που 
συγκεντρώθηκαν από το περιβαλλοντικό τέλος, να επιστρέ-
ψουν στους πολίτες με τη μορφή εκστρατειών ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα.» 
 Σύμφωνα με τον καθηγητή, «θα μπορούσε να γίνει μία 
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και για τα 
πλαστικά μιας χρήσης, αφού πλέον υπάρχει και η σχετική 
ευρωπαϊκή οδηγία.»
 Απαντώντας στο ερώτημα, για το κατά πόσο είναι ευαι-
σθητοποιημένοι οι πολίτες, σχετικά με τη προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος από τα πλαστικά, ο Γεώργιος 

Παπαθεοδώρου επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «οι πολίτες 
είναι συνειδητοποιημένοι σε ένα βαθμό, αλλά θα πρέπει να 
τονισθεί η σύνδεση όλων αυτών των δράσεων, καθώς και 
της ΚΥΑ για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον.»
 «Ένας στόχος του έργου», τονίζει, «ήταν να αναδείξει το 
πρόβλημα της πλαστικής σακούλας με το θαλάσσιο περι-
βάλλον, γιατί εκεί έχουμε ένα πολύ σοβαρό περιβαλλοντι-
κό πρόβλημα» και εξηγεί: «Νομίζω ότι οι πολίτες δεν είναι 
απόλυτα ενημερωμένοι για τις επιπτώσεις των πλαστικών 
στο θαλάσσιο περιβάλλον, δηλαδή θεωρούν ότι είναι κάτι 
το οποίο περιορίζεται στα όρια των σούπερ μάρκετ, του λια-
νεμπορίου και στη διαχείριση των απορριμμάτων, χωρίς να 
έχουν ίσως την απαραίτητη ενημέρωση για την απευθείας 
σύνδεση αυτού του προβλήματος με το θαλάσσιο περιβάλ-
λον της χώρας μας και αυτό ακριβώς το στοιχείο θεωρώ ότι 
θα πρέπει να τονισθεί σε εκστρατείες ενημέρωσης.»
 Όσον αφορά στην επιλογή της Σύρου για την υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού προγράμματος, ο καθηγητής λέει στο ΑΠΕ 
– ΜΠΕ ότι «την επιλέξαμε, επειδή το νησί είναι το διοικητικό 
κέντρο των Κυκλάδων, δηλαδή σημαντική τουριστική περι-
οχή, αλλά και για το γεγονός ότι ο δήμος της Σύρου έχει ένα 
καλό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων.»
 «Παρ΄ όλα αυτά», συνεχίζει ο Γεώργιος Παπαθεοδώρου, 
«οι πολίτες ενημερώθηκαν και μετά την ενημέρωση που 
έγινε, είδαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα.»
 Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έργου που υλοποιή-
θηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών (συντονιστής), την Οι-
κολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, την TERRANOVA ΕΠΕ, το 
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλ-
λοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπι-
στημίου, διαπιστώθηκε μείωση των πλαστικών σακουλών 
στις παραλίες της Σύρου πάνω από 70%, ενώ πάνω από 
20% ήταν η μείωση της συμβολής των πλαστικών σακου-
λών στο φορτίο απορριμμάτων στον πυθμένα του κόλπου 
της Ερμούπολης.
 
Επίσης, πέρα από τα αποτελέσματα του προγράμματος, 
όσον αφορά στην πολύπλευρη ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση της τοπικής κοινωνίας της Σύρου, αλλά και σε εθνικό 
επίπεδο, το πρόγραμμα συνέβαλε ακόμη στη διαμόρφωση 
της ΚΥΑ για την μείωση της χρήσης της πλαστικής σακού-
λας, η οποία εφαρμόζεται εδώ και ένα χρόνο.
 Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα για τα τελικά αποτελέσματα του έργου, 
παρουσιάστηκαν εκτιμήσεις τεσσάρων περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, εκ των οποίων δύο αποτελούν εταίρους του 
Life Debag.

 Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, «η χρήση της πλαστικής 
σακούλας σε όλη την Ελλάδα έχει μειωθεί σε τεμάχια κατά 
περίπου 54% και σε ποσότητα πλαστικού κατά περίπου 
42%, ενώ αναμένονται τα επίσημα στοιχεία του ειδικού 
μητρώου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, για να 
καταλήξουμε στο ακριβές ποσοστό μείωσης για το 2018.»
 Επίσης, αναφέρθηκε ότι «η εκτιμώμενη μείωση θα μπο-
ρούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν είχαν υιοθετηθεί δύο 
επιπλέον προτάσεις του Life Debag, δηλαδή η μη εξαίρεση 
από το ανταποδοτικό τέλος των περιπτέρων και των υπαί-
θριων αγορών, καθώς και η υλοποίηση, κατά τη διάρκεια 
του 2018, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης.» 
 Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι «η προώθηση «χοντρών» πλα-
στικών σακουλών 50-70μm, οι οποίες δεν καλύπτονται από 
το περιβαλλοντικό τέλος, μειώνει την αποτελεσματικότητα 
της ΚΥΑ.»
 Ακόμη, κατά τη διάρκεια της ίδιας ημερίδας παρουσιάστηκε 
το έργο του Life Debag σε αριθμούς:
 *Τρεις «εβδομάδες χωρίς πλαστικές σακούλες» στη Σύρο.
 *Επτά συναντήσεις εμπλεκομένων εταίρων με εκατοντάδες 
συμμετέχοντες.
 *6909 μαθητές από 56 σχολεία σε έξι περιοχές (Σύρος, 
Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Αττική και Θεσσαλονίκη) παρακο-
λούθησαν τις εκπαιδευτικές παρουσιάσεις.
 *Ενημερώθηκαν 175 ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμά-
τια στη Σύρο και τοποθετήθηκαν 4.082 ενημερωτικά φυλ-
λάδια σε οκτώ γλώσσες.
 *Υπεγράφησαν 220 εθελοντικές συμφωνίες από τους ιδιο-
κτήτες τοπικών καταστημάτων.
 *13.800 επαναχρησιμοποιούμενες υφασμάτινες σακούλες 
έχουν διανεμηθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες του 
νησιού.
 *5.100 θεάσεις του τηλεοπτικού σποτ του έργου στο 
YouTube.
 *Περισσότερες από 560.000 θεάσεις και 6.650 κοινοποιή-
σεις του τηλεοπτικού σποτ μέσω των καναλιών της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.
 *36.931 άτομα επισκέφθηκαν την επίσημη ιστοσελίδα του 
προγράμματος.
 *2.967 θεάσεις των επτά βίντεο που παρουσιάζουν τους 
στόχους και τις δραστηριότητες του έργου.
 Κατά το πρόγραμμα εντατικής παρακολούθησης του θα-
λάσσιου περιβάλλοντος της Σύρου έγιναν σε χρονικό δι-
άστημα 2,5 ετών, 17 δειγματοληψίες απορριμμάτων στις 
παραλίες και τον πυθμένα επιλεγμένων κόλπων του νησιού. 
Συνέχεια στη σελ 19

Μιλάει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο καθηγητής Γ. Παπαθεοδώρου
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Με 210 Έλληνες και ξένους εκθέτες εγκαινιάζεται σήμερα το εκθε-
σιακό «δίδυμο» Infacoma & Aquatherm Athens 2019 στο MEC 
Παιανίας. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μεγάλο εκθεσιακό γε-
γονός, που αφορά στους κλάδους της δόμησης και της ενέργειας 
και είναι στοχευμένο αποκλειστικά στους επαγγελματίες, καταλαμ-
βάνει εκθεσιακό χώρο 6.500 τ.μ., ενώ θα φιλοξενήσει προσκεκλη-
μένους εμπορικούς επισκέπτες από τη Ρωσία, τη Ρουμανία, την 
Τυνησία και την Αίγυπτο. Infacoma & Aquatherm θα διαρκέσουν 
έως τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου.
 Στο πλαίσιο των δύο εκθέσεων θα παρουσιαστούν όλες οι νέες 
τάσεις στα σύγχρονα υλικά, καθώς και οι βέλτιστες επιχειρησιακές 
λύσεις όσον αφορά τη δόμηση, τις κατασκευές, την ανακαίνιση, τα 
αλουμίνια, τον εξοπλισμό, την ενέργεια, τη θέρμανση, την ψύξη, 
τον εξαερισμό, αλλά και τις τεχνολογίες νερού (HVAC). Επίσης, 
θα προβληθούν οι τεχνολογικές καινοτομίες και τα νέα υλικά που 

αναπτύσσονται με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφόρο ανά-
πτυξη. 
Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας Digital Greece, του θεματικού 
πάρκου νεοφυούς επιχειρηματικότητας που παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά στην 83η ΔΕΘ, η ΔΕΘ-Helexpo, το υπουργείο Ψηφι-
ακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και οι Industry 
Disruptors Game Changers θα παρουσιάσουν το EnergyTech 
edition @ Infacoma Aquatherm 2019. Kαινοτόμες startups που 
δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της βελτιστο-
ποίησης ποιότητας κι αντοχής των υλικών, των εναλλακτικών πη-
γών ενέργειας και στις «πράσινες» κατασκευές, θα παρουσιάσουν 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 
Τις εκθέσεις Infacoma & Aquatherm Αthens 2019 θα πλαισιώ-
σει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, με τη 
συμμετοχή κλαδικών φορέων, εξειδικευμένων επαγγελματιών, 

επιστημόνων εισηγητών και επιχειρήσεων. Ενημερωτικά σεμινά-
ρια, ημερίδες, ομιλίες, παρουσιάσεις νέων τεχνολογιών, αλλά και 
πολλές συναφείς δράσεις αναμένεται να προσελκύσουν το κοινό, 
με βασικά θέματα συζήτησης την «πράσινη» δόμηση και την εξοι-
κονόμηση της ενέργειας. Στις παράλληλες εκδηλώσεις θα συμμε-
τέχουν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, ο Σύλλογος Ελλη-
νικών Επιχειρήσεων Πισίνας και Υδρομασάζ και η εταιρεία AMCO. 
Στο πλαίσιο του εκθεσιακού «διδύμου» θα πραγματοποιηθούν 
περισσότερες από 500 προγραμματισμένες συναντήσεις B2B με-
ταξύ των εκθετών και προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  Οι Infacoma & Aquatherm 
Athens 2019 συνδιοργανώνονται από τη ΔΕΘ-Helexpo και την 
εταιρεία Be-Best.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προ-
χώρησε στην προμήθεια του πιο σύγχρονου συστήματος 
ρομποτικής χειρουργικής, da Vinci Xi HD, έκδοση 2019.
Το νέο ρομποτικό σύστημα που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί 
πλήρως εδώ και λίγες εβδομάδες, στο Ιατρικό Κέντρο Αθη-
νών, διατηρεί και βελτιώνει σημαντικά τα χαρακτηριστικά 
των προηγούμενων συστημάτων da Vinci Xi, που αφορούν 
στην άριστη τρισδιάστατη όραση και στην ευελιξία των χει-
ρουργικών εργαλείων, προσφέροντας, παράλληλα, και νέα 
σημαντικά χαρακτηριστικά στον τομέα της εργονομίας και της 
απεικόνισης.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της «πυγολαμπίδας» (ICG) 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον έλεγχο της καλής αιμάτωσης 
των οργάνων, της πολύπλοκης ανατομίας των χοληφόρων 
αγγείων του ήπατος, τον εντοπισμό των λεμφαδένων αλλά 
και για την αποφυγή απώλειας αίματος και διεγχειρητικών 
επιπλοκών. Επίσης, το συγκεκριμένο σύστημα, ειδική πα-
ραγγελία για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, έχει επιπλέον δικά 
του συρραπτικά εργαλεία που διευκολύνουν στις συνθέτες 
επεμβάσεις εντέρου για αναστομώσεις προς αποφυγή κο-
λοστομίας, τις μεγάλες και δύσκολες διαφραγματοκήλες και 
όλες τις ογκολογικές επεμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, σχεδόν, 

καταργείται η ανάγκη για ανοιχτές επεμβάσεις, παρά μόνο σε 
σπάνιες περιπτώσεις.
Επιπρόσθετα, παρέχει διεγχειρητική πλοήγηση, η οποία είναι 
ιδιαίτερα σημαντική αφού με την επιπροβολή απεικονιστικών 
εξετάσεων, όπως η αξονική τομογραφία, μέσα στο χειρουρ-
γικό πεδίο (tile pro) γνωρίζουμε, σε πραγματικό χρόνο, την 
ακριβή τοποθεσία της βλάβης προσδιορίζοντας καλύτερα την 
ανατομία. Η ευελιξία των βραχιόνων του και η δυνατότητα να 
γίνονται χειρισμοί σε πολύ στενούς χώρους διευκολύνει τους 
χειρουργούς σε συνθέτες ογκολογικά επεμβάσεις.

Με στόχο να ανακτήσει την πρωτοκαθεδρία στο εγχώριο λιανε-
μπόριο, η ΑΒ Βασιλόπουλος, δρομολογεί ένα δυναμικό πλάνο 
επενδύσεων, αρχής γενομένης από την φετινή χρονιά. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανέφερε χθες στο πλαίσιο ενημερωτικής 
συνάντησης με δημοσιογράφους, ο Βασίλης Σταύρου, Brand 
President της ΑΒ Βασιλόπουλος, για τη φετινή χρονιά προγραμ-

ματίζονται επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 60 εκατ. ευρώ οι 
οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία 46 έως 50 νέων 
καταστημάτων (οργανικών και franchise) καθώς επίσης και την 
ανακαίνιση 50 υφιστάμενων σημείων του δικτύου. Τα νέα σημεία, 
όπως είπε, θα λειτουργήσουν σε περιοχές που η εταιρεία έχει πε-
ριθώρια περαιτέρω ανάπτυξης όπως η Αττική, η Βόρεια Ελλάδα 

και τα νησιά. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για τη φετινή 
χρονιά, περιλαμβάνεται η ενίσχυση του τομέα των φρέσκων 
προϊόντων που διακινεί η αλυσίδα, η ενίσχυση της γκάμας των 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, το λανσάρισμα νέας σειράς έτοιμων 
γευμάτων καθώς και η ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρείας 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Συνέχεια από τη σελ 18
 Επίσης, συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν 60.230 απορρίμματα 
στις παραλίες του νησιού, από τα οποία 2,223 (3,7%) ήταν πλα-
στικές σακούλες από σούπερ μάρκετ και καταστήματα λιανικού 
εμπορίου.
 Ακόμη, εντοπίστηκαν και ταξινομήθηκαν 3.100 απορρίμματα 
από τη βιντεοσκόπηση του πυθμένα από τα οποία τα 306 (8,5%) 
ήταν πλαστικές σακούλες από σούπερ μάρκετ και καταστήματα 
λιανικού εμπορίου.
 Μιλώντας στην ίδια ημερίδα ο Dr. Francois Galgani από το Γαλ-
λικό Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών, ο οποίος είναι επικεφαλής 
της τεχνικής ομάδας για τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ευρώ-
πη και επικεφαλής του UN ENV/ UNESCO/ IMO group of experts 

(GESAMP) για τα πλαστικά στο περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Χρειάστηκαν δεκαετίες μέχρι «να ανεβεί» το ζήτημα στην πο-
λιτική ατζέντα. Όταν πριν από 30 χρόνια μάζευα σκουπίδια από 
τις παραλίες της Κορσικής για να τα αναλύσω, με θεωρούσαν 
γραφικό. Το ζήτημα άρχισε σιγά - σιγά να κερδίζει το ενδιαφέρον 
των ερευνητών και τελικά «μπήκε στο τραπέζι» από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, με τη θέσπιση στρατηγικής για τα πλαστικά και τη 
θαλάσσια ρύπανση. Σήμερα, ερευνητικά προγράμματα, όπως το 
Life Debag στην Ελλάδα, εκτυλίσσονται σε όλη την Ευρώπη, φέρ-
νοντας στο φως πολύτιμα νέα στοιχεία.»
 Τέλος, απαντώντας ο Γεώργιος Παπαθεοδώρου στο ερώτημα, 
αν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να πάρουν 
πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών, σημείωσε: «Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει 
οπωσδήποτε να πάρει πρωτοβουλίες, καθώς και ένα κομμάτι 
της χρηματοδότησης από το περιβαλλοντικό τέλος, αφού μπορεί 
να λειτουργήσει στρατηγικά στην περιοχή της και να συντονίζει 
εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επίσης, ως Life 
Debag, έχουμε κάνει την πρόταση ένα τμήμα της χρηματοδότη-
σης να οδηγηθεί στα ινστιτούτα και στα πανεπιστήμια, ώστε να 
αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και νέες τεχνικές, οι οποίες θα μπο-
ρούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια που γίνεται.» 

Η ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ INFACOMA & AQUATHERM ATHENS
Σε ανακοίνωση του εξέδωσε η HELEXPO και μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ  αναφέρονται τα εξής:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2019 ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Οι εξελίξεις για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης 
κατοικίας προμηνύουν ένα δύσκολο δεκαήμερο δια-
πραγματεύσεων των δύο πλευρών, με την εμπλοκή και 
των θεσμών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ε. Τζώρτζη στην 
«καθημερινή» συγκρουσιακή δείχνει να είναι η κατάσταση 
μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών για το θέμα της προστα-
σίας της πρώτης κατοικίας, προμηνύοντας ένα δύσκολο 
δεκαήμερο διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών με την 
εμπλοκή και των θεσμών.
Το κλίμα πυροδότησε η πρόθεση της κυβέρνησης να 
νομοθετήσει μονομερώς το θέμα της προστασίας της 
πρώτης κατοικίας, «αγνοώντας» τις θέσεις των τραπεζών 
που σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές απορρίφθηκαν ως 
«απαράδεκτες», αν και από την πλευρά των τραπεζών δεν 
επιβεβαιώνεται ότι υπέβαλαν σχετικό κείμενο θέσεων.
Ενδεικτικό του κλίματος που διαμορφώνεται είναι το γεγο-
νός ότι μπροστά στην κυβερνητική ακαμψία, που σύμφω-
να με τις τράπεζες διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων, 
πλήττει ευθέως τα κεφάλαιά τους και υπονομεύει τις δε-
σμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι των εποπτικών αρ-
χών για μείωση των κόκκινων δανείων, ακόμη και οι πιο 
μετριοπαθείς φωνές που υπήρξαν μεταξύ των τραπεζών 
για πιο διασταλτικές προσεγγίσεις της προστασίας, στοιχί-
ζονται πλέον σε ενιαία και πιο σκληρή γραμμή.
Σκληρή γραμμή
Ετσι, η πλευρά των τραπεζών δείχνει να συσπειρώνεται 
κατά της κυβερνητικής πρότασης που υπαγορεύεται, 
όπως υποστηρίζουν ανώτερα τραπεζικά στελέχη, από 
εκλογικές σκοπιμότητες και οδηγεί σε μια νέα γενιά κόκ-
κινων δανειοληπτών που θα θελήσουν να επωφεληθούν 

από τη γενικευμένη προστασία που εισηγείται η κυβέρνη-
ση. Το συγκρουσιακό κλίμα που δημιουργήθηκε τις δύο 
τελευταίες μέρες μετά τη σαφή διάθεση της κυβέρνησης 
να προχωρήσει σε μονομερή θεσμοθέτηση του θέματος, 
ενδέχεται να εκτονωθεί την προσεχή εβδομάδα στη συνά-
ντηση που θα έχουν σε ανώτατο επίπεδο οι εκπρόσωποι 
των τραπεζών με κυβερνητικά στελέχη και εφόσον οι 
θέσεις των δύο μερών λειανθούν καταλλήλως και διατυ-
πωθούν σε συγκεκριμένο κείμενο που θα αποτελέσει και 
τη βάση του διαλόγου. Μέχρι στιγμής πάντως κάτι τέτοιο 
δεν διαφαίνεται.
Εως τότε το κλίμα είναι τεταμένο, με τη μεν κυβέρνηση 
να επιμένει σε μια μαξιμαλιστική προστασία, όπως χαρα-
κτηριστικά σημειώνουν τραπεζικές πηγές, και τις τράπεζες 
από την πλευρά τους να εμφανίζονται άκρως επιφυλακτι-
κές σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πρόθεση να θυσιάσει 
την ευάλωτη ευρωστία του τραπεζικού συστήματος σε 
εκλογικές σκοπιμότητες.
Οι θέσεις της κυβέρνησης
Στη συνάντηση που είχαν χθες οι διευθύνοντες σύμβου-
λοι των ελληνικών τραπεζών, αποφασίστηκε να τηρηθεί 
αυστηρή γραμμή απέναντι στις κυβερνητικές θέσεις που 
ορίζουν την προστασία της πρώτης κατοικίας για:
• Ακίνητα εμπορικής αξίας από 150.000 ευρώ και άνω 
προσαυξημένης μάλιστα ανάλογα με τον αριθμό των 
τέκνων, χωρίς το πλαφόν να ορίζεται ακριβώς, αλλά να 
πιθανολογείται στα 250.000 ευρώ.
• Διεύρυνση των χρεών που θα μπορούν να ρυθμιστούν 
με την ένταξη οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια, καθώς 
και χρεών προς το Δημόσιο.

• Επέκταση της προστασίας όχι μόνο για τα αμιγώς φυσικά 
πρόσωπα, αλλά και για αυτούς που δεν είναι μεν νομικά 
πρόσωπα, αλλά έχουν ένα είδος εμπορικής ή επαγγελμα-
τικής ιδιότητας (π.χ. ταξιτζήδες ή μικρομαγαζάτορες κ.ά.).
• Προσδιορισμό του «κουρέματος» στο οποίο θα προχω-
ρούν οι τράπεζες με βάση το εισόδημα του δανειολήπτη 
και αφού προηγουμένως έχουν υπολογιστεί οι εύλογες 
δαπάνες διαβίωσης με βάση την τέταρτη κατηγορία δαπα-
νών όπως έχει προσδιοριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ και η οποία, 
σύμφωνα με τις τράπεζες, οδηγεί σε αυξημένη προστασία.
• Παροχή αυτοδίκαιης προστασίας, ευθύς αμέσως με την 
υποβολή από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες της αίτη-
σης, χωρίς δηλαδή να υπάρχει εκ των προτέρων αξιολό-
γηση για το κατά πόσον ο αιτών πληροί τα κριτήρια της 
προστασίας.
Το τελευταίο αποτελεί σύμφωνα με τις τράπεζες κόκκινο 
πανί, καθώς είναι αυτό που έχει φέρει μέχρι σήμερα έναν 
τεράστιο αριθμό οφειλετών στον προθάλαμο των ειρηνο-
δικείων, υποβάλλοντας αίτηση ένταξης στον νόμο Κατσέ-
λη χωρίς να πληρούν τα κριτήρια.
Στρατηγικοί κακοπληρωτές
Η απουσία προδικαστικού ελέγχου προκειμένου να διαπι-
στωθεί κατά πόσον κάποιος πληροί τα κριτήρια του νόμου 
Κατσέλη, λειτούργησε μέχρι σήμερα ως παράθυρο ευκαι-
ρίας για στρατηγικούς κακοπληρωτές που ενώ γνωρίζουν 
ότι η αίτησή τους θα απορριφθεί από το δικαστήριο, κατα-
φεύγουν σε αυτόν μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρόνο 
έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο υφυπουργός Οικονομίας Στάθης Γιαννακίδης χτύπησε 
το κουδούνι έναρξης της χθεσινής συνεδρίασης του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών, τιμητικά, με αφορμή την υπογραφή 
του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου, του 
Χρηματιστηρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυ-
γκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD) για την εκπόνηση προ-
γράμματος στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την 
εισαγωγή τους στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο σύντομο χαιρετισμό του ο υφυπουργός 
ανέφερε: «Σήμερα είναι μια εξαιρετικά συμβολική μέρα 
λόγω του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφεται και 
έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας που 
κάνουμε για τη βελτίωση της ρευστότητας των μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων και των εναλλακτικών πηγών άντλη-
σης κεφαλαίων, προκειμένου για να γίνουν πιο ανταγωνι-
στικές, να υλοποιήσουν τα σχέδια και τις επενδυτικές τους 
προτάσεις».
«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός δεδομένου ότι η χώρα 
έχει υπερβεί το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο, στο οποίο 
βρισκόταν τα τελευταία χρόνια και έχουμε την ευκαιρία 
όλοι μαζί, με συνεργασίες, να καταφέρουμε να αξιοποι-
ήσουμε τα θετικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, να 
ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, να ενισχύσουμε  τον 
κορμό της οικονομίας που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, να κάνουμε ένα βήμα στο μέλλον» συμπλήρωσε.
Ακολούθησε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας 

μεταξύ του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της 
EBRD και του Χρηματιστηρίου από το γενικό γραμματέα 
του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ηλία Ξανθάκο, 
τον διευθύνοντα σύμβουλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
Σωκράτη Λαζαρίδη και την επικεφαλής της ΕBRD για την 
Ελλάδα και την Κύπρο Σαμπίνα Τζιούρμαν.
Το πρόγραμμα, ύψους 450.000 ευρώ, θα έχει διάρκεια 
30 μήνες και προβλέπει τη χρηματοδότηση της υποστή-
ριξης των προεγγραφών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 
Χρηματιστήριο, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
διάχυση της τεχνογνωσίας για επιλεγμένες ΜμΕ που αντι-
μετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όταν εξετάζουν νέες 
μορφές χρηματοδότησης μέσω εταιρικών ομολόγων.

«ΟΧΙ» ΤΡΑΠΕζΩΝ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Α  ́ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΤΥΠΗΣΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Με αφορμή το πρόγραμμα χρηματοδότησης για προεγγραφές ΜμΕ στο ΧΑΑ



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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«Κυνηγούς» φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς 
το Δημόσιο ετοιμάζεται να «ρίξει» στην αγορά η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο του γενικότε-
ρου σχεδίου δράσης που προωθεί με στόχο τον περιορισμό 
του φαινομένου, αλλά και την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης 
για είσπραξη μέρους των οφειλών. 
Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής ανα-
κοίνωσε ότι στόχος της ΑΑΔΕ είναι έως το τέλος Μαρτίου να 
έχει «κλείσει» το θέμα των επιστροφών φόρου προς τους 
φορολογούμενους, οι οποίες έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ 
επίσης έως το τέλος Μαρτίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
το νέο σύστημα σταδιακής αποδέσμευσης τραπεζικών λογα-
ριασμών, του «προοδευτικά ακατάσχετου λογαριασμού».
 «Παρακολούθηση» υπόχρεων από ελεγκτές 
Ειδικότερα, ο κ. Πιτσιλής προανήγγειλε χθες την ίδρυση 
εξειδικευμένων Κέντρων Είσπραξης, σε πρώτη φάση στην 
Αθήνα και εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη, για την «παρακο-
λούθηση» των υπόχρεων με χρέη στην εφορία από ελεγκτές 
που θα έχουν ως μοναδικό μέλημα την αναζήτηση τρόπων 
είσπραξης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα αναζητούν τις 
προσφορότερες για τους φορολογούμενους λύσεις. 
Υπενθυμίζεται ότι οι φόροι που δεν πληρώθηκαν στο 11μηνο 
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία της ΑΑΔΕ, ανήλθαν σε 7,938 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το 
συνολικό ύψος των «φρέσκων» ληξιπρόθεσμων οφειλών στα 
9,69 δισ. ευρώ. 
Έτσι, παλαιά και νέα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτινάχθηκαν τον 
Νοέμβριο του 2018 στα 104,083 δισ. ευρώ, καθώς «φού-
σκωσαν» κατά 857 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Οκτώβριο, 
ενώ περίπου 17,8 δισ. ευρώ (το 17% των συνολικών οφει-
λών) έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα ίδια στοιχεία της ΑΑΔΕ οι 
οφειλές από φόρους στο εισόδημα αυξήθηκαν τον περασμένο 
Νοέμβριο κατά 180,2 εκατ. ευρώ, οι οφειλές από φόρους στην 
περιουσία κατά 169,8 εκατ. ευρώ, οι οφειλές από ΦΠΑ κατά 
282,8 εκατ. ευρώ και οι οφειλές από πρόστιμα ΚΒΣ κατά 47,2 
εκατ. ευρώ. Πορεία που έχει ως φυσικό επακόλουθο η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να προχωρά σε περισσότερες 
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και δεσμεύσεις 
περιουσιακών στοιχείων οφειλετών για να βάλει στα ταμεία 
βεβαιωμένους φόρους που δεν πληρώνονται. Υπενθυμίζεται 
ότι από το μπαράζ των κατασχέσεων και των ρυθμίσεων που 
τρέχουν είχαν εισπραχθεί στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρί-
ου 2018 περίπου 4,98 δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσμα χρέη, εκ 
των οποίων 2,73 δισ. ευρώ είναι από παλιές οφειλές και 2,25 
δισ. ευρώ από φρέσκα χρέη. Ταυτόχρονα, τον περασμένο 

Νοέμβριο η ΑΑΔΕ προχώρησε σε 7.087 κατασχέσεις, ενώ 
συνολικά 1.162.736 οφειλέτες βρίσκονται πλέον υπό μέτρα 
αναγκαστικής εκτέλεσης και ακόμη 674.190 βρίσκονται προ 
των πυλών. Είναι αξιοσημείωτο ότι το σύνολο των οφειλετών 
που έχουν ανοικτούς «λογαριασμούς» με την εφορία ανέρχε-
ται σε 4.200.472 άτομα. 
Επιστροφές φόρου σε εκκρεμότητα
 Όσον αφορά το μέτωπο των εκκρεμών επιστροφών φόρου, ο 
κ. Πιτσιλής τόνισε σε ειδική διημερίδα ενημέρωσης και κατευ-
θύνσεων προς εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους ότι 
περιορίστηκαν σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 200 εκατομμύρια 
ευρώ, για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν αποσταλεί ει-
δοποιήσεις είσπραξης στους φορολογούμενους, αλλά στόχος 
της ΑΑΔΕ είναι έως το τέλος Μαρτίου να έχει «κλείσει» το θέμα 
των επιστροφών φόρου προς τους φορολογούμενους. 
Έως το τέλος Μαρτίου επίσης, υπογράμμισε ο κ. Πιτσιλάς, 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το νέο σύστημα σταδιακής 
αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, του «προοδευτικά 
ακατάσχετου λογαριασμού». Το νέο καθεστώς θα προβλέπει 
ότι οι φορολογούμενοι με χρέη προς το Δημόσιο θα μπορούν 
σταδιακά να ανακτούν τον έλεγχο του λογαριασμού τους, υπό 
την απαράβατη προϋπόθεση ότι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 
την οποία τηρούν απαρέγκλιτα. Έτσι, για κάθε ποσό οφειλής 
που θα εξοφλείται, θα αποδεσμεύεται ταυτόχρονα πολλα-
πλάσιο ποσό από τον λογαριασμό του οφειλέτη. Εξετάζεται, 
μάλιστα, το εν λόγω ποσό που θα αποδεσμεύεται από τον 
τραπεζικό λογαριασμό να είναι τρεις έως τέσσερις φορές υψη-
λότερο της μηνιαίας δόσης που εξόφλησε προς την Εφορία ο 
υπόχρεος. 
Εκτός, όμως, από τον προοδευτικά ακατάσχετο λογαριασμό, 
η φορολογική διοίκηση εξετάζει όπως εντός του 2019 τεθεί 
σε εφαρμογή η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της φορολο-
γίας κεφαλαίου, με κατάργηση των έως σήμερα γνωστών 
δηλώσεων. Ουσιαστικά ο στόχος θα είναι οι μεταβιβάσεις 
ακινήτων να γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, με την 
απαραίτητη βέβαια πιστοποίηση των συμβολαιογράφων. Ο 
κ. Πιτσιλής, πάντως, για μια ακόμη φορά κάλεσε τον ελεγκτι-
κό και εισπρακτικό μηχανισμό να εντείνει τους ελέγχους, με 
κεντρικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την 
αύξηση των δημοσίων εσόδων για τη στήριξη του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΡΕΗ ΤΟΥ 2018 ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

www.tovima.gr

Πυρετωδώς δουλεύουν στο υπουργείο Εργασίας για την 
πολυαναμενόμενη ρύθμιση σε έως 120 δόσεις οφειλών 
ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και επιστημόνων προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία. Άλλωστε η επιθυμία της κυβέρνησης 

να ενισχύσει το φιλολαϊκό προφίλ της, οι ραγδαίες πολιτικές 
εξελίξεις που υπονομεύουν τα σχέδια της κυβέρνησης για το 
χρόνο των εκλογών πιέζοντας να στηθούν οι κάλπες πιο νω-
ρίς, αλλά και η επιτακτική ανάγκη για αύξηση των κρατικών 
εσόδων δεν αφήνουν περιθώρια για κωλυσιεργία.
Το νομοσχέδιο που προετοιμάζεται στη Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή 
έως το τέλος του Φεβρουαρίου, προκειμένου η νέα ευνοϊκή 
ρύθμιση να ισχύσει εντός του Μαρτίου.
«Είμαστε στις λεπτομέρειες και πολύ σύντομα τα μέτρα που θα 
εφαρμοστούν θα είναι τέτοια που θα δώσουν τη δυνατότητα 
σε περισσότερους από 600.000 ελεύθερους επαγγελματίες να 
ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους οφειλές», επιβεβαιώνει ο 
υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγ-
γύης Τάσος Πετρόπουλος.
Η νέα ρύθμιση «θα προβλέπει γενναίο κούρεμα έως 70% της 
συνολικής οφειλής», «περικοπή των προσαυξήσεων κατά 
85%», αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, και η υπαγωγή σε 
αυτή θα γίνεται «με τρία βήματα, μέσα από την ηλεκτρονική 
εφαρμογή του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ» τονίζει ο κ. Πετρόπουλος.
Ο στόχος είναι, είπε ο υφυπουργός, να δοθεί ανάσα και προ-
οπτική σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, αλλά και ώθηση 
στην αγορά.
Εντάσσονται τα χρέη μέχρι και το 2018
Εξού και καταβάλλεται προσπάθεια να ενταχθούν όσα περισ-
σότερα χρέη και όσοι περισσότεροι οφειλέτες είναι δυνατόν.
Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στη 
ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που δημι-
ουργήθηκαν έως και το 2018.
Για τις οφειλές από το 2002 έως και το 2016, διευκρινίζει το 
euro2day.gr, θα δοθεί και η δυνατότητα επανυπολογισμού, 
ώστε να υπάρχει διπλό κούρεμα, και της κύριας οφειλής πα-
ράλληλα με τις προσαυξήσεις. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό 
είναι η συναίνεση του οφειλέτη, καθώς η μείωση της οφειλής 
οδηγεί και σε αντίστοιχο περιορισμό της μελλοντικής σύντα-
ξης.
Η ένταξη στη ρύθμιση θα γίνεται χωρίς εισοδηματικά ή και 
περιουσιακά κριτήρια. Ο ανώτατος αριθμός των δόσεων θα 
είναι 120, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 
αυτοαπασχολούμενους κατώτερη δόση θα είναι τα 50 ευρώ 
τον μήνα. Ειδικά για τους αγρότες, το όριο της δόσης ορίζεται 
στα 30 ευρώ.
Μάλιστα, σύμφωνα με το τελικό σχέδιο της ρύθμισης, οι 
αγρότες δεν θα μπορούν να επανυπολογίσουν τις οφειλές 
τους, καθώς κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, πολλοί 
ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ δεν κατέβαλλαν για κάποια χρόνια ει-
σφορές, ενώ για κάποια άλλα οι εισφορές ήταν πολύ χαμηλές.
Δυσκολίες στον επανακαθορισμό των οφειλών ενδέχεται να 
αφήσουν εκτός επανυπολογισμού και τα χρέη των επιστημό-
νων που ήταν ασφαλισμένοι στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Ασφά-
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«KΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» ΓΙΑ ΤΟ «ΠΑΡΤΙ» ΜΕ 
ΤΑ ΕΡΓΑ

DEAL NEWS
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Η «ιστορία» των μεγάλων -και όχι μόνο- έργων στην 
Ελλάδα είναι λίγο - πολύ γνωστή. Όχι μόνο στην ίδια την 
κατασκευαστική αγορά, που την αφορά άμεσα, αλλά και 
στην κοινή γνώμη. Από την προκήρυξη του διαγωνισμού 
της μελέτης για ένα έργο μέχρι την κορδέλα. Τα έργα που 
εξαγγέλλονται, γίνονται. Αλλά σχεδόν ποτέ στην ώρα τους. 
Αυτό οδηγεί σε εκτίναξη του κόστους κατασκευής και 
εκτροχιασμό των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.   Που 
οφείλεται; Σε πληθώρα παραγόντων. Από τον ανεπαρκή 
αρχικό σχεδίασμά και την έλλειψη συντονισμού, το ανίκανο 
να οργανώσει αποτελεσματικά και να εγγυηθεί τη διαφά-
νεια των διαδικασιών και την εποπτεία της αγοράς κράτος, 
το πρωτοφανές γραφειοκρατικό περιβάλλον, τις ατελείωτες 
δικαστικές διελκυστίνδες, μέχρι το καθεστώς των «εκπτώ-
σεων» και των κατατμήσεων και τη στρεβλή τελικά λειτουρ-
γία του ανταγωνισμού στην κατασκευαστική αγορά, με τα 
φαινόμενα καρτέλ, τις «σκιές» διαφθοράς και διαπλοκής.   
Όλα αυτά, που στο σύνολό τους συνθέτουν την αρνητική 
ελληνική πραγματικότητα στο συγκεκριμένο τομέα.
 Όλα τα παραπάνω δεν είναι γνωστά μόνο στους «παροι-
κούντες την ελληνική κατασκευαστική Ιερουσαλήμ». Απο-
τελούν αντικείμενο συζήτησης και στα «ευρωπαϊκά σαλό-
νια». Η εικόνα των Ευρωπαίων για τον τομέα των μεγάλων 

λισης Αυτοαπασχολούμενων.
Για τους περίπου 550.000 ελεύθερους επαγγελματίες με 
οφειλές προς το πρώην ΟΑΕΕ, ο επανυπολογισμός της βασι-
κής οφειλής θα γίνεται για την 15ετία 2002-2016 με βάση το 
καθαρό φορολογητέο εισόδημα που δήλωνε ο οφειλέτης την 
επίμαχη περίοδο (με ποσοστιαίες εισφορές για σύνταξη ΕΦΚΑ 
και υγεία ΕΟΠΥΥ).
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της οφειλής κατά τη 
συγκεκριμένη περίοδο, ακόμη και πάνω από 50%. Η επιλογή 
του 2002 ως χρονολογία έναρξης του επανυπολογισμού έγινε 
γιατί για το προηγούμενο του 2002 διάστημα δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία στην ΑΑΔΕ ως προς το πραγματικό εισό-
δημα των οφειλετών. Για οφειλές άλλωστε από το 2017 και 
μετά, δεν απαιτείται επανυπολογισμός, γιατί ήδη εφαρμόζεται 
ο νόμος Κατρούγκαλου.
Ο επανυπολογισμός των προσαυξήσεων θα είναι για το 
σύνολο των οφειλών, με το κούρεμα να ανέρχεται σε 85%. 
Σύμφωνα μάλιστα με τον αρμόδιο υφυπουργό Κοινωνικής 
Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο, η συνολική μείωση θα φτάνει 
το 70%, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τις προσαυξή-
σεις.
Ποιους αφορά
Δυνητικά στη ρύθμιση, εξήγησε ο κ. Πετρόπουλος, μπορούν 
να ενταχθούν 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, 22.000 επι-
στήμονες και 350.000 αγρότες με συνολικές οφειλές 16 δισ. 
ευρώ.
Σε αυτούς συγκαταλέγονται,  όπως διευκρίνισε, «και 80.000 
ασφαλισμένοι, που αν και έχουν τις προϋποθέσεις να συνταξι-
οδοτηθούν, δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω μεγάλων 
οφειλών».
Οι δόσεις και τα ποσά
Ουσιαστικά οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλή-
σουν ως και σε 10 χρόνια τις οφειλές τους.
Πρώτα, σύμφωνα και με τα όσα είπε ο υφυπουργός θα γίνει 
ο επανυπολογισμός. Όπως εξήγησε, «η κύρια οφειλή θα πε-
ρικοπεί μέσω του επανυπολογισμού των οφειλόμενων με 
βάση τον ν. 4387/16», αφορά ενεργούς και μη ενεργούς και 
εξαιρούνται μόνο όσοι εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό συμ-
βιβασμό».
Στη συνέχεια από τα νέα ποσά που θα προκύψουν όσοι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες έχουν ποσά άνω των 6.000 ευρώ και 
όσοι αγρότες έχουν ποσά άνω των 3.600 ευρώ θα μπορούν 
να εξοφλήσουν σε 120 δόσεις.
Οι δόσεις θα καθοριστούν με βάση το ελάχιστο ποσό μηνιαίας 
δόσης που καθορίζεται στα 50 ευρώ για τους ασφαλισμένους 
σε πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και στα 30 ευρώ για τους αγρότες.
Ένταξη με τρία απλά βήματα
Όπως δήλωσε ο υφυπουργός, η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρ-
μογή τον Μάρτιο, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ, με τρία απλά βήματα και το πάτημα ενός 
κουμπιού.
Πρώτο βήμα: Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα 
δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, όπου με χρήση του ΑΦΜ 

και του ΑΜΚΑ θα ενημερώνονται και για το ποσό της οφειλής 
τους.
Δεύτερο βήμα: Με την αίτηση θα γίνεται σε μικρό χρονικό 
διάστημα επανυπολογισμός της οφειλής και θα προκύπτει το 
νέο ποσό.
Τρίτο βήμα:  Μετά τον επανυπολογισμό ο οφειλέτης αφού 
ενημερωθεί για το νέο ποσό θα βλέπει τον αριθμό των δόσε-
ων που του αναλογούν και το μηνιαίο ποσό που θα πρέπει να 
πληρώνει θα πρέπει να δηλώσει ότι συναινεί. Αυτομάτως θα 
εντάσσεται στη ρύθμιση.
Τελευταία ευκαιρία
Η διάρκειά της ρύθμισης θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, 
περιορισμένη, πιθανότατα 3 μηνών, ενώ δεν αποκλείεται η 
επέκτασή της έως και ένα 6μηνο.
Από το υπουργείο Εργασίας διαμηνύουν πως πρόκειται για 
την τελευταία ευκαιρία στους επαγγελματίες και αυτοαπασχο-
λούμενους που έχουν δημιουργήσει οφειλές, να ενταχθούν σε 
μία από τις πλέον ευνοϊκές ρυθμίσεις, με κούρεμα ακόμη και 
70% στις συνολικές οφειλές.
Αν πάλι δεν ενταχθούν, τότε θα είναι οι πρώτοι που θα τεθούν 
στη λίστα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ) για την έναρξη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, ήτοι 
κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

έργων στην Ελλάδα μόνο κολακευτική δεν είναι. Σύμφωνα 
με ειδική Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, που αποκαλύπτει 
σήμερα η «DEAL», η Ελλάδα είναι τρίτη από το τέλος στη λί-
στα των 4 πλέον προβληματικών χωρών της ΕΕ στο πεδίο 
της διενέργειας μεγάλων δημόσιων έργων. Πίσω από Τσε-
χία, Ισπανία. Κάτι που κι εμείς ουσιαστικά αντιλαμβανόμα-
σταν, αλλά τώρα οι Ευρωπαίοι «μάς το λένε» και επίσημα. Η 
Έκθεση, που ζητήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προ-
ϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου και εκπονήθηκε από 
ανεξάρτητους τεχνοκράτες, αφορώντας τα μεγάλα έργα 
υποδομής στην ΕΕ (άνω των 50 εκατ. ευρώ), χαρακτηρίζει 
την Ελλάδα παράδειγμα προς αποφυγή, καθώς παρά την 
όποια πρόοδο, ακόμη απαιτείται σχεδόν ο διπλάσιος χρόνος 
από ό,τι στα άλλα κράτη για την ολοκλήρωση διαγωνισμών 
και συμβάσεων. Απαιτούνταν για αυτό «κατά μέσο όρο 210 
ημέρες το 2016, -από 270 το 2015-, χρόνος διπλάσιος από 
το μέσο όρο της ΕΕ των 120 ημερών». Τούτο «συχνά αυξά-
νει το κόστος του έργου για τον υποψήφιο ανάδοχο όσο και 
για τον φορέα υλοποίησης». «ΚΑΥΤΗ» ΕΙΚΟΝΑ 
Ζητήματα γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας στην επιλογή 
των έργων, έλλειψης καταρτισμένου προσωπικού, απου-
σίας συντονισμού των φορέων, μεγάλων εκπτώσεων και 
κατάτμησης έργων είναι επίσης βασικά αρνητικά χαρακτη-
ριστικά του τομέα των μεγάλων έργων στην Ελλάδα. Γίνεται 
λόγος για «σειρά προβληματικών ζητημάτων, όπως συχνές 
αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, 
περιορισμένος συντονισμός των αρμοδίων αρχών, περιο-
ρισμοί στην παραγωγική ικανότητα, αποκλειστική έμφαση 
στο κόστος εις βάρος της ποιότητας», αλλά και για «τεχνητό 
διαχωρισμό των προϋπολογισμών των έργων ώστε να 
παρακαμφθούν οι ανοικτές προσφορές, αλλά και η διαφθο-
ρά». Ο λόγος εξάλλου ονομαστικά για «το οδικό έργο Πάτρα 
-Πύργος, που είχε ανασταλεί στη φάση σχεδιασμού για τρία 
χρόνια, κατατμήθηκε για να επιτρέψει σε περισσότερες επι-
χειρήσεις να συμμετάσχουν στην προμήθεια. Στην Ελλάδα, 
η πρακτική της κατάτμησης του προϋπολογισμού/έργου για 
τη μείωση της συμμετοχής σε επίπεδο ΕΕ και για την άμεση 
ανάθεση συμβάσεων παραμένει εμφανής σε πολλά έργα». 
Όμως, παρά την κατάτμηση, «το 50% των έργων κατέληξε 
σε μια εταιρία (σ.σ. Τοξότης)». Και επισημαίνεται, ότι «τα 
ευρωπαϊκά όργανα έθεσαν υπό αμφισβήτηση αυτή την 
ανάθεση λόγω της περίπου 50% έκπτωσης και στα οκτώ 
τμήματα του έργου. Αυτά τα ποσοστά υπόκεινται σε έρευνα 
για ύποπτο χαμηλό επίπεδο βάσει του Νόμου 2212/2016». 
Επικαλείται σχετική ερώτηση στη Βουλή και προσθέτει ότι η 
Κομισιόν θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για τον τρόπο 
δημοπράτησης και για την κατάτμηση του έργου. Και κα-
ταλήγει στο ότι «η διάσπαση 75 χιλιομέτρων οδικού άξονα 
σε οκτώ τμήματα (συμβάσεις) φέρει τον κίνδυνο μια από τις 
εταιρίες που ίσως αντιμετωπίσει καθυστερήσεις, να μπορεί 
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νά μέσα από την πιστή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ήταν 
σαφής στην έκθεση της Κομισιόν για τις χειμερινές εκτιμήσεις.
Τα πορίσματα
Και οι 2 θεσμοί γράφουν ήδη τα πορίσματά τους για την Ελ-
λάδα. Από πλευράς Κομισιόν, οι 2 εκθέσεις προγραμματίζεται 
να ανακοινωθούν στις 27 Φεβρουαρίου. Όσο για τις τελικές 
απαντήσεις της Ελληνικής πλευράς και για τις τράπεζες αλλά 
και για τα υπόλοιπα μέτωπα αναμένονται στις έδρες των δα-
νειστών (σ.σ. αφού το χρονικό τελεσίγραφο που έχει τεθεί 
λήγει περί τις 15/2).
Έως τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - αλλά και οι θεσμοί γενικό-
τερα – δείχνουν ότι δεν θέλουν να σηκώσουν ιδιαίτερα τους 
τόνους, εξηγούν αρμόδιες πηγές.
Την ίδια τακτική άλλωστε ακολούθησαν και στις παρατηρή-
σεις τους για την ελεύθερη πτώση στο ΑΕΠ των μεγάλων ευ-
ρωπαϊκών οικονομιών: τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες 
αποκάλυπταν την πραγματικότητα, αλλά το κείμενο ήταν 
προσεκτικά γραμμένο. Με μόνη «δυσοίωνη» διαπίστωση ότι 
η εν λόγω προβλέψεις έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο αναθεώ-
ρησης προς τα χείρω σε επόμενο χρόνο...
Η Κομισιόν, έστω και με αυτή την «προσεκτική» γραφή έκανε 
χθες σαφές ότι η κατάσταση στην Ελλάδα επιβαρύνεται ήδη 
από τα σύννεφα στην Ευρώπη. Προς το παρόν πάντως, άφη-
σε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για ρυθμό ανάπτυξης κατά 
2,2% φέτος (έναντι 2,5% που προβλέπει ο προϋπολογισμός) 
και κατά 2,3% το 2020 (σ.σ. η σύγκριση γίνεται όπως είχε 
προαναγγελθεί με την 1η έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας ενώ 
προηγουμένως έβλεπε ρυθμό 2%).
Ωστόσο επισημάνθηκε ότι οι εξαγωγές θα επηρεαστούν από 
την επιβράδυνση των οικονομιών της ευρωζώνης. Επιπλέον, 
ο τουρισμός θα δεχθεί πλήγμα όχι μόνο από την οικονομική 
αναταραχή αλλά και από τον παράγοντα Τουρκία και την 
υποτίμηση της λίρας η οποία είναι σαφές πλέον ότι καθιστά 
την γειτονική αγορά πάρα πολύ ελκυστικό προορισμό. Οι πα-
ραπάνω προβλέψεις για τις δύο βασικές κινητήριες δυνάμεις 
της Ελληνικής ανάπτυξης συνδυάζεται με την εκτίμηση ότι οι 
επενδύσεις παραμένουν υποτονικές.
Αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χθες μέσω του εκ-
προσώπου του Τζέρι Ράις απεύθυνε συστάσεις προς την 
Ελληνική πλευρά αποκαλύπτοντας και μία αλλαγή σχεδίου: 
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η αρχική ημερομηνία ανακοι-
νώσεων της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 
την Ελλάδα τοποθετούν στις 25 Φεβρουαρίου, πλέον προα-
ναγγέλθηκε η παρουσίασή της το Μάρτιο.
Μένει να φανεί πως θα συνδυαστεί με την απόφαση του 
Eurogroup (που αναμένεται προς το παρόν την 11η Μαρ-
τίου) αναφορικά με το αν είναι ικανοποιητική η εφαρμογή 
των δεσμεύσεων της μετά - προγραμματικής Ενισχυμένης 
Εποπτείας ούτως ώστε να αποδεσμευτούν οι παρεμβάσεις το 
χρέος που συνδέονται με προαπαιτούμενα.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 7                                                              08/02/2019

Επτά χρόνια μετά την προκήρυξη του τελευταίου αρχιτε-
κτονικού διαγωνισμού για την Αθήνα (Rethink Athens), η 
πολιτεία ζητεί και πάλι τις ιδέες των αρχιτεκτόνων και των 
πολεοδόμων για το κέντρο της πρωτεύουσας. Ο νέος δια-
γωνισμός, που προκηρύχθηκε χθες, αφορά την ανανέωση 
εννέα περιοχών του κέντρου, ανάμεσα στις οδούς Σταδίου, 
Πειραιώς και Ερμού, με ζητούμενο την ανάκτηση του δη-
μόσιου χώρου και την περιβαλλοντική αναβάθμιση. 
   Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από το υπουργείο Υποδο-
μών (μια στρέβλωση, καθώς το αρμόδιο για τις αναπλά-
σεις υπουργείο είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος), με τη 
βοήθεια της «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.», της εταιρείας που 
ιδρύθηκε ως συνεχιστής του έργου της Ενοποίησης Αρχαι-
ολογικών Χώρων Αθήνας (ΕΑΧΑ). 
Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, «η ανάπλα-
ση και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου έχει ως ζητούμενο 
τη δημιουργία ισότιμης σχέσης των περιοχών που το απαρ-
τίζουν και τη διάρθρωση των λειτουργιών του, ώστε να το 
μετατρέψουν σε τόπο προορισμού, σε περιοχή κατοικίας, 
σε χώρο εργασίας, παραδοσιακού ή σύγχρονου εμπορίου, 
παραδοσιακής βιοτεχνίας, πολιτισμού και αναψυχής και 
ταυτόχρονα να αναδείξουν τον μητροπολιτικό χαρακτήρα 
του κέντρου». Οι διαγωνιζόμενοι αρχιτέκτονες καλούνται 
να επικεντρώσουν τις προτάσεις των παρεμβάσεών τους 
σε εννέα σημεία: 
1. Κεραμεικός - Τεχνόπολη - Ιερά Οδός. 
2. Πειραιώς – Κουμουνδούρου-Ψυρρή. 
3. Γεράνι - Πλατεία Θεάτρου – Αθηνάς.
4. Κοραή - Κλαυθμώνος - Καρύτση - Αγιοι Θεόδωροι. 
5. Ερμού - Μητροπόλεως - Φιλελλήνων - Σύνταγμα. 
6. Δημαρχείο - Αθηνάς. 
7. Πλατεία Ομονοίας. 
8. Αγίου Κωνσταντίνου - Εθνικό Θέατρο. 
9. Αθηνάς - Ερμού - Μοναστηράκι. 
Ειδικά για τον διαγωνισμό, η «Ανάπλαση Αθήνας» θα 
λειτουργήσει την ιστοσελίδα www.athensanaplasis-
competition.gr. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν προθεσμία 
έως τον Ιούνιο και οι προτάσεις θα κριθούν από εξαμελή 
επιτροπή ειδικών. Οι προτάσεις θα κριθούν με βάση τη 
γενική τους σύλληψη, την περιβαλλοντική προσέγγιση, τη 
χωροθέτηση των λειτουργιών και, φυσικά, τον ρεαλισμό 
τους. Το πρώτο βραβείο θα λάβει 58.000 ευρώ, το δεύτερο 
42.500 ευρώ και το τρίτο 28.000 ευρώ.

“ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ” ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

www.capital.gr

Οι διαφωνίες για τον διάδοχο του νόμου Κατσέλη συνεχίζο-
νται στις εξ αποστάσεως διαπραγματεύσεις που βρίσκονται 
σε πλήρη εξέλιξη με τους θεσμούς. Αλλά και ο μέχρι στιγμής 
«απολογισμός» για την πορεία υλοποίησης των υπολοίπων 
προαπαιτούμενων της δεύτερης αξιολόγησης δείχνει, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ότι ακόμα δεν έχει φτάσει η κυβέρνη-
ση στο επιθυμητό σημείο.
Η κατάσταση αποτυπώνεται σε ένα βαθμό στις επίσημες χθε-
σινές δηλώσεις και παρατηρήσεις των δανειστών όπως αυτές 
ξεδιπλώθηκαν και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκρουσε τον κώδωνα για τις 
τράπεζες χθες μέσω του εκπροσώπου του, ενώ η προειδοποί-
ηση ότι η διασφάλιση της ανάπτυξης και της ανάκαμψης περ-

να επηρεάσει το συνολικό αποτέλεσμα». 
Ως πλέον αρνητική περίπτωση καθυστερήσεων, λόγω 
γραφειοκρατίας αναφέρεται ο Λιμένας Θεσσαλονίκης: «Το 
ζήτημα των καθυστερήσεων που οφείλονται στην υπερβο-
λική γραφειοκρατία μπορεί να φανεί στο παράδειγμα των 
λιμενικών υποδομών στο Βόρειο Αιγαίο, με την προσπάθεια 
να ξεκινά το 1984 (ζητώντας άδειες από την αρμόδια αρ-
χαιολογική υπηρεσία), αλλά τα έργα να αρχίζουν 22 χρόνια 
αργότερα, το 2006».
 3Η ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 
Για την Έκθεση επελέγησαν 4 κράτη - μέλη, βάσει έρευνας 
όπου χρησιμοποιήθηκε η κατάταξη με βάση έναν συγκεκρι-
μένο δείκτη που εκπονεί η Κομισιόν για τις επιδόσεις τους 
στις δημόσιες συμβάσεις. Αυτός χρησιμοποιεί δεδομένα από 
εννέα υπο-δείκτες, μεταξύ των οποίων ο αριθμός των ενδι-
αφερομένων, το είδος της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το 
χρονικό περιθώριο υποβολής αίτησης, τα κριτήρια, η ταχύ-
τητα επικύρωσης, η διαφάνεια κ.λπ. Στο διάγραμμα με την 
κατάταξη κάθε κράτους, η Ελλάδα είναι στην 3η χειρότερη 
θέση με 6 αποτελέσματα μη ικανοποιητικά, 1 μέτριο και 
μόνο 2 ικανοποιητικά. 
Η επικαιρότητα των στοιχείων είναι προφανής, καθώς 
τώρα επιχειρείται από την κυβέρνηση επιτάχυνση στα έργα 
του ΕΣΠΑ. Μία από τις αιτίες της υποεκτέλεσης του 2017 και 
2018 ήταν τα προβλήματα «ωρίμανσης» στα μεγάλα έργα 
και οι καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς που εν μέρει ξε-
μπλόκαραν. Ο κίνδυνος νέων καθυστερήσεων είναι ορατός, 
όπως και τα λεφτά να «μεταφερθούν» σε άλλες δράσεις 
για να μην υπάρξει απώλεια κονδυλίων. Συνέπεια, ούτε η 
υπεραξία που θα έφερναν τα εν λόγω έργα δεν έρχεται και 
αναγκαία χρηματοδότηση για την αγορά καθυστερεί. 


