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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Οι εξελίξεις για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και 
Φλώρινας
Σελ 1 και 5
Έρχονται ανατροπές στις εισφορές 1,4 εκατ. μη μισθωτών
Σελ 5 
ΤΕΕ/ ΤΚΜ: Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις άδειες λιμενικών 
υποδομών, προς όφελος του τουρισμού και της ανάπτυξης 
Σελ 6
Τον Μάρτιο προκηρύσσονται οι πρώτες δράσεις ΕΣΠΑ για εξοικονόμη-
ση ενέργειας στις επιχειρήσεις
Σελ 7 
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, 
πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά 
εργασίας
Σελ 8
Προκήρυξη πρώτου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών 
Σελ 9
Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία στο 
επίκεντρο εκδήλωσης 
Πρώτη σε απορρόφηση κοινοτικών πόρων το 2018 η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας
Σελ 10 
Με συντονισμένες παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής διαμορφώνε-
ται το νότιο παραλιακό μέτωπο  
Σελ 11
ΣΕΑΑ: προτάσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
Σελ 12
Τριάντα οι επενδυτικές προτάσεις για βιομηχανική και φαρμακευτική 
κάνναβη, 12 οι «ώριμοι» φάκελοι
Σελ 13
Φορολογικός οδηγός για μισθώσεις τύπου Airbnb
Σελ 14 
Δέκα εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
στους δήμους για τη δημιουργία «πράσινων σημείων»
Σελ 15 
Πολλές δυνατότητες συνανάπτυξης προσφέρει το δίκτυο CEG COIN 
Σελ 16
Συρρικνώνεται η κατηγορία των μικρών οχημάτων. Η ηλεκτροκίνηση 
«εκτοξεύει» το κόστος κατασκευής τους   
Σελ 17
Πώς μια εταιρεία μπορεί να μπει στη λίστα προμηθευτών του οργανι-
σμού CERN
Σελ 18 
Νέα έκτακτη ρύθμιση για επιχειρηματίες  αναμένεται να ενεργοποιηθεί 
στις αρχές Απριλίου
Σελ 19 
Τα δορυφορικά σήματα στους σταθμούς GNSS δείχνουν πόσο νερό 
έχουν τα σύννεφα  
Σελ 20 
Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Είναι μεγά-
λο το στοίχημα για να το χάσουμε»
Σελ 21
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
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:

Με «κόκκινη γραμμή» να μην αλλάξει το αντικείμενο του δι-
αγωνισμού, δηλαδή να μην προστεθούν υδροηλεκτρικά στο 
πακέτο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ που τίθε-
νται προς πώληση, ξεκινούν αυτή την εβδομάδα οι διαβουλεύ-
σεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη γενική 
διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, μετά την κήρυξη ως άγονου 
του διαγωνισμού για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων 
Μεγαλόπολης και Φλώρινας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως είναι γνωστό, στο διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο προ-
σφορές, η μία εκ των οποίων (που αφορούσε το σύνολο των 
προς πώληση μονάδων) συνοδευόταν από όρους και κρίθηκε 
εκτός προδιαγραφών, ενώ η δεύτερη που αφορούσε μόνον τη 
μονάδα της Φλώρινας ήταν πολύ μακριά από την αποτίμηση 
της αξίας που είχε προηγηθεί. Πηγές του υπουργείου Ενέργειας 
περιγράφουν τα επόμενα βήματα ως εξής:
- Δεν θα γίνει δεκτό - εφόσον φυσικά τεθεί - αίτημα για πώληση 
υδροηλεκτρικών.
- Κρίνεται ως πλέον πρόσφορη επιλογή, η επόμενη διαδικασία 
για την αποεπένδυση των μονάδων να μην διεξαχθεί από τη 
ΔΕΗ, αλλά από τρίτο φορέα που θα μπορούσε ενδεικτικά να 
είναι το ΤΑΙΠΕΔ.
- Αναζητείται μία νομικά ασφαλής λύση (που δεν θα είναι δη-
λαδή ευάλωτη σε πιθανές προσφυγές και θα φέρει τη σφραγίδα 
της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν) ώστε η 
επόμενη διαδικασία να είναι σύντομη και να ολοκληρωθεί στο 
χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος Μαρτίου. Ο λόγος για την επι-
τάχυνση των διαδικασιών είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

επαναφοράς του καταστροφικού, όπως χαρακτηρίζεται από 
το υπουργείο, σεναρίου της «μικρής ΔΕΗ» που προέβλεπε την 
πώληση αντιπροσωπευτικού «καλαθιού» μονάδων της ΔΕΗ 
(λιγνιτικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο) μαζί με τη μεταφορά 
πελατολογίου.
Σε κάθε περίπτωση από το ΥΠΕΝ θεωρούν ότι ο διάλογος με 
τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ διεξάγεται σε θετικό 
κλίμα και με διάθεση κατανόησης που μπορεί να οδηγήσει σε 
λύση.
ΔΕΗ: «Πρόκειται για μία οικονομική, επιχειρηματική, συναλλα-
γή και δεν χρειάζεται δραματοποίηση. Ο στόχος μας να πωλη-
θούν οι λιγνιτικές μονάδες, παραμένει», δήλωσε ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, 
αναφορικά με τον άγονο διαγωνισμό για την πώληση των λι-
γνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας.
Ο κ. Παναγιωτάκης, στο περιθώριο της ετήσιας εκδήλωσης της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρι-
κού Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) που έγινε σε 
ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, υποστήριξε πως η ΔΕΗ «πολύ 
σύντομα θα προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του διαγωνι-
σμού. Θα έχουν επιλυθεί βασικές εκκρεμότητες».
Ερωτηθείς για το πότε ακριβώς θα γίνει η επαναπροκήρυξη, 
εκτίμησε πως θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο, πριν τις ευ-
ρωεκλογές. «Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε σε θέση και έχουμε 
ξεκινήσει συγκεκριμένες ενέργειες. Με άλλο κλίμα τα πράγματα 
θα πάνε καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά. 
Αναλυτικά στη σελ 4

Η πρώτη ανατροπή για όλους, ανεξάρτητα από το ύψος του 
εισοδήματός τους, έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2019, καθώς 
ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται στο 100% του καθαρού 
φορολογητέου εισοδήματος συν τις καταβλητέες εισφορές του 
2018. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ρούλας Σαλούρου στην «Κα-
θημερινή» συνεχείς ανατροπές στις εισφορές τους θα έχουν το 
επόμενο διάστημα οι περίπου 1,4 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματί-
ες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.
Η αρχή θα γίνει για τους περίπου 250.000 μη μισθωτούς ασφα-
λισμένους στον ΕΦΚΑ και τα ειδοποιητήρια με τις νέες μειωμένες 
εισφορές Ιανουαρίου, που εκτιμάται ότι θα αναρτηθούν στα 
τέλη Φεβρουαρίου. Το νέο τοπίο στις εισφορές θα καθοριστεί 
όμως στα τέλη Μαρτίου, όταν θα εκδοθούν τα ειδοποιητήρια 

Φεβρουαρίου, καθώς τότε η συντριπτική πλειονότητα των μη 
μισθωτών θα δει τις εισφορές της αυξημένες, εξαιτίας της ανα-
προσαρμογής των κατώτατων εισφορών με βάση τον νέο κα-
τώτατο μισθό. Η πρώτη ανατροπή για όλους, ανεξάρτητα από 
το ύψος του εισοδήματός τους, έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 
2019, καθώς ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται στο 100% 
του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος συν τις καταβλητέες 
εισφορές του 2018.
Η δεύτερη αφορά περίπου 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες 
και αυτοαπασχολουμένους και έχει να κάνει με τη μείωση των 
εισφορών για κύρια σύνταξη στο 13,33% (από 20%) του εισο-
δήματός τους.  Αναλυτικά στη  σελ 5

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1,4 ΕΚΑΤ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Διαβουλεύσεις ΥΠΕΝ – ΕΕ για επανάληψη του διαγωνισμού  
ΔΕΗ :  Μέχρι τον Μάιο η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 



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

•  Το ΤΕΕ/Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας, σε συνεργασία 
με τον τοπικό Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων, 
καθώς και τον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο, διοργανώνει 
σήμερα - στις 18:00 στο αμφιθέατρο Π.Ε. Ευβοίας- ενη-
μερωτική ημερίδα με θέμα την Κτηματογράφηση των 
περιοχών Ευβοίας.

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

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

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

14 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’

8 - 11 Μαΐου 2019

1ο Διεθνές επιστημονικό συνέδριο: 
Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών, 
παράκτιων και υπεράκτιων έργων
ΑΘΗΝΑ

Σχολές Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και 
Πανεπιστημίου Πατρών

ΧΑΛΚΙΔΑ

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2019»

Είκοσι φορείς, συνολικά, ενώνουν τις δυνάμεις τους 
και διοργανώνουν το 6ο Τεχνολογικό Φόρουμ, που θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης (στο 
κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) 
στις 15 Απριλίου 2019.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «στο σύγχρονο 
οικονομικό περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα βασίζεται 
στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Η γνώση σε 
συνδυασμό με τα σωστά τεχνολογικά εργαλεία αποτε-
λούν βασικά στοιχεία της διαδικασίας ανάπτυξης και-
νοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η γνώση τέτοιων 
εργαλείων υπάρχει τόσο σε βιομηχανικούς φορείς (ΙCΤ 
και σε άλλους κλάδους) όσο και σε ερευνητικούς ορ-
γανισμούς (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα). Ως 
εκ τούτου, η συνεργασία τους είναι σημαντική για την 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή προοπτική. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Βόρειας Ελλάδας (SEPVE), το Κέντρο Έρευνας και Τε-
χνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ), η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (RCM), η Γενική Γραμματεία (ΑΕΙ), η Ελ-
ληνική Ένωση Διαχείρισης (EEDE), το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΘ), το Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιών Τα 
ΜΜΕ (MDPTM), το δίκτυο PRAXI (PN), το Διεθνές Ελλη-
νικό Πανεπιστήμιο (IHU), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εξα-
γωγέων (SEVE), η Enterprise Greece (EG), το Υπουργείο 
Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης και το δίκτυο των συ-
μπλεγμάτων ΤΠΕ στον Εύξεινο Πόντο (ICT-BBS), ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, 
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και 
η Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής (ΕΠΥ)διοργανώ-
νουν σειρά συνεδρίων με την επωνυμία «Τεχνολογικό 
Φόρουμ».

Πληροφορίες: Τηλ.:2310-994034, https://technology-
forum.eu/

ΤΟ 6ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



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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Με «κόκκινη γραμμή» να μην αλλάξει το αντικείμενο του 
διαγωνισμού, δηλαδή να μην προστεθούν υδροηλεκτρικά 
στο πακέτο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ που 
τίθενται προς πώληση, ξεκινούν αυτή την εβδομάδα οι δια-
βουλεύσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, μετά την κήρυξη 
ως άγονου του διαγωνισμού για την πώληση των λιγνιτικών 
μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Όπως είναι γνωστό, στο διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο προ-
σφορές, η μία εκ των οποίων (που αφορούσε το σύνολο 
των προς πώληση μονάδων) συνοδευόταν από όρους και 
κρίθηκε εκτός προδιαγραφών, ενώ η δεύτερη που αφορούσε 
μόνον τη μονάδα της Φλώρινας ήταν πολύ μακριά από την 
αποτίμηση της αξίας που είχε προηγηθεί. Πηγές του υπουρ-
γείου Ενέργειας περιγράφουν τα επόμενα βήματα ως εξής:
- Δεν θα γίνει δεκτό - εφόσον φυσικά τεθεί - αίτημα για πώλη-
ση υδροηλεκτρικών.

- Κρίνεται ως πλέον πρόσφορη επιλογή, η επόμενη διαδικασία 
για την αποεπένδυση των μονάδων να μην διεξαχθεί από τη 
ΔΕΗ, αλλά από τρίτο φορέα που θα μπορούσε ενδεικτικά να 
είναι το ΤΑΙΠΕΔ.
- Αναζητείται μία νομικά ασφαλής λύση (που δεν θα είναι δη-
λαδή ευάλωτη σε πιθανές προσφυγές και θα φέρει τη σφραγί-
δα της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν) ώστε 
η επόμενη διαδικασία να είναι σύντομη και να ολοκληρωθεί 
στο χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος Μαρτίου. Ο λόγος για την 
επιτάχυνση των διαδικασιών είναι να αποφευχθεί το ενδεχό-
μενο επαναφοράς του καταστροφικού, όπως χαρακτηρίζεται 
από το υπουργείο, σεναρίου της «μικρής ΔΕΗ» που προέβλε-
πε την πώληση αντιπροσωπευτικού «καλαθιού» μονάδων 
της ΔΕΗ (λιγνιτικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο) μαζί με τη 
μεταφορά πελατολογίου.
- Το πιεστικό χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνεται στις αιτίες για 
τις οποίες δεν μπορεί να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
την διεξαγωγή του διαγωνισμού (νόμος 4533/2018). Σε αυτό 

το πλαίσιο ωστόσο θα επιδιωχθούν αλλαγές στη συμφωνία 
μετόχων με στόχο η επόμενη διαδικασία να είναι επιτυχής. Οι 
αλλαγές αυτές θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αφορούν 
το πλήθος των εργαζομένων που θα παραμείνουν στις υπό 
πώληση μονάδες, ή ακόμη και τις προτάσεις των επενδυτών 
για εκατέρωθεν συμμετοχή στις ζημιές ή τα κέρδη των μο-
νάδων. Επίσης, σε αυτό το χρονικό πλαίσιο μπορεί να έχουν 
ξεκαθαρίσει ζητήματα που τώρα είναι ανοιχτά και αφορούν 
για παράδειγμα την αποζημίωση των μονάδων μέσω του μη-
χανισμού των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (εκκρεμεί 
η έγκριση του μηχανισμού από την Κομισιόν), το κόστος τρο-
φοδοσίας της μονάδας Μελίτης από το ιδιωτικό λιγνιτωρυχείο 
της περιοχής, κ.ά.
Σε κάθε περίπτωση από το ΥΠΕΝ θεωρούν ότι ο διάλογος με 
τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ διεξάγεται σε θετι-
κό κλίμα και με διάθεση κατανόησης που μπορεί να οδηγήσει 
σε λύση.

Άγονος κηρύχθηκε την Παρασκευή με ομόφωνη απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ο διαγωνισμός για την 
πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρι-
νας, όπως ανακοίνωσε επίσημα η επιχείρηση. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο του διαγωνισμού κατατέθηκαν δύο 
προσφορές, η μία εκ των οποίων υπεβλήθη υπό προϋποθέ-
σεις, ενώ η δεύτερη που αφορούσε τη μονάδα της Φλώρινας 
απείχε, κατά τις πληροφορίες, σημαντικά από το επίπεδο της 
αποτίμησης.
Η αιτιολογία για την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου 
είναι η έλλειψη ικανοποιητικών προσφορών.
Σε δήλωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η 
επιχείρηση είναι έτοιμη να προβεί το συντομότερο σε επανα-

προκήρυξη του διαγωνισμού και επισημαίνει τα εξής: 
«Ανεξάρτητα από την έκβαση της συγκεκριμένης διαδικασίας, 
ο στόχος της αποεπένδυσης του λιγνιτικού δυναμικού παρα-
μένει όπως έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ. Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνερ-
γασία με το ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της ΕΕ, 
ιδιαίτερα με τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού, είναι έτοιμη 
να προβεί το συντομότερο σε επαναπροκήρυξη του διαγω-
νισμού, με την πεποίθηση ότι με τη διευθέτηση σημερινών 
εκκρεμοτήτων, όπως τα ΑΔΙ, και με την έμπρακτη απόδειξη 
μέσω της λειτουργίας των διαφόρων μέτρων εξοικονόμησης 
και βελτίωσης της αποδοτικότητας των προς πώληση θυγα-
τρικών εταιρειών, η νέα διαδικασία θα είναι επιτυχής.
Ευχαριστούμε όλους τους επενδυτές που έλαβαν μέρος στις 
διάφορες φάσεις της διαδικασίας.

Η ΔΕΗ παραμένει στη διάθεσή τους, όπως και στη διάθεση 
κάθε άλλου ενδιαφερομένου, ώστε να έχουν όλα τα διαθέσι-
μα στοιχεία με πλήρη αξιοπιστία για να πάρουν τις αποφάσεις 
τους.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους συμβού-
λους και βέβαια τα στελέχη των προς απόσχιση θυγατρικών 
εταιρειών για την εξαιρετική και με υψηλό επαγγελματισμό 
δουλειά τους. Με την ευκαιρία αυτήν, τονίζω ότι από πλευράς 
μας όσες ενέργειες αναλογούσαν στη ΔΕΗ πραγματοποιήθη-
καν άψογα και ακριβώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που είχε τεθεί, πράγμα για το οποίο απαιτήθηκαν κάθε είδους 
πολύ μεγάλοι πόροι, ανάληψη ευθυνών και διαχείριση πολύ-
πλοκων προβλημάτων».

«Πρόκειται για μία οικονομική, επιχειρηματική, συναλλαγή 
και δεν χρειάζεται δραματοποίηση. Ο στόχος μας να πωλη-
θούν οι λιγνιτικές μονάδες, παραμένει», δήλωσε ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτά-
κης, αναφορικά με τον άγονο διαγωνισμό για την πώληση 
των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας.
Ο κ. Παναγιωτάκης, στο περιθώριο της ετήσιας εκδήλωσης 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών 
Ηλεκτρικού Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) που 
έγινε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, υποστήριξε πως η ΔΕΗ 

«πολύ σύντομα θα προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του δια-
γωνισμού. Θα έχουν επιλυθεί βασικές εκκρεμότητες».
Ερωτηθείς για το πότε ακριβώς θα γίνει η επαναπροκήρυξη, 
εκτίμησε πως θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο, πριν τις ευρω-
εκλογές. «Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε σε θέση και έχουμε ξε-
κινήσει συγκεκριμένες ενέργειες. Με άλλο κλίμα τα πράγματα 
θα πάνε καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Παναγιωτάκης τόνισε επίσης πως «η ΔΕΗ θέλει να πωλη-
θούν αυτές οι μονάδες για να στραφούμε πιο αποφασιστικά 
προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο λιγνίτης χρειάζεται 

για τη χώρα, είναι απαραίτητος, αλλά δεν μπορεί και ούτε 
θέλει η ΔΕΗ μόνη της να διαχειρίζεται τη λιγνιτική παραγω-
γή. Είμαστε ευθυγραμμισμένοι από αυτή την άποψη με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι είδε πως από την πλευ-
ρά μας κάναμε ό,τι ήταν δυνατό, σε δύσκολες συνθήκες, να 
πωληθούν οι μονάδες. Προφανώς δεν ήταν δυνατόν να τις 
χαρίσουμε ή να αποδεχτούμε όρους που κάποιοι θα έπαιρναν 
περισσότερα στην πορεία από αυτά που θα μας έδιναν για την 
αγορά των μονάδων».

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
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ΔΕΗ :  Μέχρι τον Μάιο η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες
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Την ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τις 
άδειες λιμενικών υποδομών στην Ελλάδα, προς όφελος 
του τουρισμού και της ανάπτυξης, υπογραμμίζει –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- η διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονί-
ας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με αφορμή το πόρισμα σχετικής ομάδας 
εργασίας που συνέστησε, το οποίο εστάλη στο αρμόδιο 
υπουργείο Οικονομικών και την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
Όπως επισημαίνει η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η δημιουργία 
ικανού δικτύου λιμένων αναψυχής, η βελτίωση των επι-
βατικών λιμένων ιδιαίτερα του νησιωτικού συμπλέγματος 
και η αποκατάσταση των ακτών της χώρας σε περιπτώ-
σεις διάβρωσης, είναι κάποιοι από τους βασικούς μεσο-
πρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας και άρα 
πρέπει να δοθεί αυξημένη έμφαση. Βασική επιδίωξη της 
Πολιτείας, επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση, πρέ-
πει να είναι η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διαδικα-
σιών και η επίτευξη της ωρίμανσης ενός λιμενικού έργου 
το πολύ σε 12 μήνες αντί για τα δύο ώς τρία χρόνια, που 

είναι το σύνηθες διάστημα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Στο πόρισμα, που συνέταξε ομάδα εργασίας αποτελού-
μενοι από τους Σ.Χριστόπουλο (πολιτικό μηχανικό, συ-
ντονιστή). Θ. Καραμπά (καθηγητή Παράκτιας Τεχνικής 
του ΑΠΘ), Ο.Μεσοχωρίτη και Α.Πανίδη (πολιτικούς μη-
χανικούς) τονίζεται μεταξύ άλλων ότι το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο πρέπει να επικαιροποιηθεί στην κατεύθυνση  
αναίρεσης των μεγάλων χρονικών καθυστερήσεων και 
της προσαρμογής στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομο-
θεσία, με βάση τις παρακάτω κατευθυντήριες προτάσεις:
*Η φιλοσοφία σχεδιασμού του λιμενικού έργου εξετάζεται 
από την ακτομηχανική μελέτη και ελέγχεται από έναν αρ-
μόδιο φορέα (Π.χ Υπουργείο Υποδομών). Η ακτομηχανική 
μελέτη εμπεριέχει την κυματική μελέτη με αποτέλεσμα και 
ο έλεγχος της κυματικής προστασίας να γίνεται (βασική 
απαίτηση ενός λιμενικού έργου) και η εκτίμηση των πιθα-
νών επιπτώσεων στις παρακείμενες ακτές να αξιολογείται 
(βασική περιβαλλοντική εκτίμηση λιμενικού έργου).
*Οι αρμόδιοι φορείς (μεμονωμένα ή μέσω της Ε.Σ.Α.Λ.) 
γνωμοδοτούν μία φορά κατά την περιβαλλοντική αδειο-

δότηση, όπου ελέγχεται η σκοπιμότητα και ο σχεδιασμός 
του έργου ανάλογα με την αρμοδιότητα του κάθε φορέα.
*Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ελέγχεται 
η οριστική μελέτη του έργου από έναν αρμόδιο φορέα (Δι-
εύθυνση Τεχνικών Έργων οικείας Περιφέρειας).
*Για την άδεια εκτέλεσης του έργου ή της έκδοσης της 
απόφασης παραχώρησης επιλαμβάνεται ο αρμόδιος φο-
ρέας (Υπουργείο Οικονομικών, Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση) χωρίς άλλες επιπλέον γνωμοδοτήσεις από εμπλεκόμε-
νους φορείς στη διαδικασία αδειοδότησης ενός λιμενικού 
έργου.
*Σε περίπτωση απρόβλεπτων ακραίων καιρικών κατα-
στάσεων (πχ σεισμοί, παρατεταμένοι θυελλώδεις άνεμοι 
κλπ) και την ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων ζημιών, 
όπου θα πρέπει με συνοπτικές διαδικασίες να υιοθετού-
νται βραχυπρόθεσμα τεχνικά μέτρα προστασίας των λι-
μενικών υποδομών μέχρι την οριστικοποίηση αναγκαίων 
βελτιώσεων, επιδιορθώσεων κ.α.

ΤΕΕ/ ΤΚΜ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η πρώτη ανατροπή για όλους, ανεξάρτητα από το ύψος του 
εισοδήματός τους, έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2019, 
καθώς ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται στο 100% του 
καθαρού φορολογητέου εισοδήματος συν τις καταβλητέες 
εισφορές του 2018. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ρούλας Σα-
λούρου στην «Καθημερινή» συνεχείς ανατροπές στις εισφο-
ρές τους θα έχουν το επόμενο διάστημα οι περίπου 1,4 εκατ. 
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.
Η αρχή θα γίνει για τους περίπου 250.000 μη μισθωτούς 
ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και τα ειδοποιητήρια με τις νέες 
μειωμένες εισφορές Ιανουαρίου, που εκτιμάται ότι θα αναρ-
τηθούν στα τέλη Φεβρουαρίου. Το νέο τοπίο στις εισφορές 
θα καθοριστεί όμως στα τέλη Μαρτίου, όταν θα εκδοθούν τα 
ειδοποιητήρια Φεβρουαρίου, καθώς τότε η συντριπτική πλει-
ονότητα των μη μισθωτών θα δει τις εισφορές της αυξημένες, 
εξαιτίας της αναπροσαρμογής των κατώτατων εισφορών με 
βάση τον νέο κατώτατο μισθό. Η πρώτη ανατροπή για όλους, 
ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους, έρχεται από 
την 1η Ιανουαρίου 2019, καθώς ο υπολογισμός των εισφο-
ρών γίνεται στο 100% του καθαρού φορολογητέου εισοδή-
ματος συν τις καταβλητέες εισφορές του 2018.
Η δεύτερη αφορά περίπου 250.000 ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και αυτοαπασχολουμένους και έχει να κάνει με τη μείωση 
των εισφορών για κύρια σύνταξη στο 13,33% (από 20%) του 
εισοδήματός τους.

Βέβαια, διατηρείται η γενική ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ 
στο 20% του κατώτατου μισθού για ελεύθερους επαγγελμα-
τίες - αυτοαπασχολουμένους με δραστηριότητα άνω της 5ετί-
ας. Για τους αγρότες, η ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ορίζεται 
στο 20% επί του 70% του κατώτατου μισθού. Να σημειωθεί 
ότι τον Ιανουάριο ο κατώτατος μισθός ήταν 586,08 ευρώ. 
Συνεπώς, η κατώτατη εισφορά για τους επαγγελματίες είναι 
117,2 ευρώ τον μήνα και για τους αγρότες 82 ευρώ. Μαζί με 
τις εισφορές υγείας (6,95%) και τα 10 ευρώ για συμμετοχή 
στην ανεργία, η κατώτατη εισφορά για τους επαγγελματίες 
καθορίζεται στα 167,9 ευρώ τον μήνα. Για τους αγρότες, 
το ποσό ανέρχεται τον Ιανουάριο σε 103,39 ευρώ. Νέοι επι-
στήμονες που έχουν έως 5 έτη δραστηριότητας θα έχουν 
ασφάλιστρο 13,33%, αλλά διατηρούν την «υποκατώτατη» 
βάση υπολογισμού, δηλαδή το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 
στα 410,2 ευρώ (70% των 586,08 ευρώ). Συνεπώς, η εισφο-
ρά τους θα είναι για κύρια σύνταξη 54,5 ευρώ τον μήνα. Το 
ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς για υγεία παραμένει στο 
6,95% ως ισχύει για όλους.
Από την 1η Φεβρουαρίου, οι εισφορές όσων δηλώνουν την 
κατώτατη εισφορά αυξάνονται, ακολουθώντας την πορεία 
του κατώτατου μισθού, από τα 586,08 ευρώ στα 650 ευρώ 
τον μήνα.
Ενώ για τον Ιανουάριο οι μη μισθωτοί του ΕΦΚΑ είχαν ανώτα-
το ασφαλιστέο εισόδημα τις 70.330 ευρώ τον χρόνο και κατώ-

τατο τις 7.033 ευρώ τον χρόνο (αγρότες και νέοι επιστήμονες 
με έως 5 έτη ασφάλισης είχαν ακόμη χαμηλότερο κατώτατο 
ασφαλιστέο εισόδημα, τις 4.923,12 ευρώ τον χρόνο), με την 
αύξηση των μισθών κατά 10,9% τα όρια αυτά αναπροσαρ-
μόζονται σε 78.000 ευρώ και 7.800 ευρώ αντιστοίχως (5.460 
ευρώ για νέους επιστήμονες και αγρότες), με αποτέλεσμα και 
οι εισφορές να αυξάνονται ανάλογα.
Ετσι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με 
δραστηριότητα πάνω από 5 έτη θα καταβάλουν στο τέλος 
Μαρτίου για τις εισφορές Φεβρουαρίου κύριας ασφάλισης 
και υγείας 175,1 ευρώ που μαζί με τα 10 ευρώ ανεργίας θα 
ανέλθουν σε 185,1 ευρώ τον μήνα.
Αυτοαπασχολούμενοι - νέοι επιστήμονες (μέχρι 5 έτη), ενώ 
για τον Ιανουάριο θα καταβάλουν για κύρια ασφάλιση και 
υγεία συν 10 ευρώ για ανεργία 120,5 ευρώ, από την 1η 
Φεβρουαρίου οι εισφορές τους θα αυξηθούν, φθάνοντας τα 
132,6 ευρώ. Αντιστοίχως, επηρεάζονται και οι εισφορές υπέρ 
επικούρησης και εφάπαξ. Μάλιστα, η εισφορά για επικουρική 
σύνταξη ορίζεται για τον Ιανουάριο σε 41,02 ευρώ τον μήνα 
και από τον Φεβρουάριο σε 45,5 ευρώ. Κατ’ αντιστοιχία, η 
εισφορά για πρόνοια (εφάπαξ) για όσους αυτοαπασχολουμέ-
νους έχουν ασφάλιση σε τομέα πρόνοιας του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται 
για τον Ιανουάριο σε 23,44 ευρώ και από τον Φεβρουάριο σε 
26 ευρώ.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1,4 ΕΚΑΤ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
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Εντός του Μαρτίου προκηρύσσονται, με μέση επιχορήγηση 
της τάξης του 50%, οι πρώτες δύο εξειδικευμένες δράσεις 
του ΕΣΠΑ για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη βιομηχανία αλλά 
και στις επιχειρήσεις συνολικότερα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ειδικότερα, θα επιχορηγηθούν η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης, η προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης 
από ΑΠΕ και η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας για 
ιδιοκατανάλωση. Ανάμεσα στις επιλέξιμες ενέργειες περιλαμ-
βάνονται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, 
συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας, 
τόσο για χρήση ψύξης-θέρμανσης χώρων όσο και για την 
παραγωγική διαδικασία, ο εξοπλισμός καλύτερης απόδοσης, 
αλλά και οι υπηρεσίες ενεργειακών συμβούλων-ελέγχων-ε-
πιθεωρήσεων και εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων 
ενεργειακής απόδοσης και διαχείρισης.
Αυτές τις νέες δράσεις παρουσίασαν πρόσφατα, με την ευκαι-
ρία του επενδυτικού φόρουμ «Εξοικονόμηση ενέργειας, Βιο-
μηχανία και Ανταγωνιστικότητα» η προϊσταμένη Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
στον Τομέα Ενέργειας, Γιάννα Νίκου και ο Γεώργιος Μάρκου, 
σύμβουλος του γγ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μ. 
Βερροιόπουλου.
Η κ. Νίκου υποστήριξε πως επειδή οι επενδύσεις εξοικονό-
μησης ενέργειας που θα πρέπει να γίνουν από την ελληνική 
βιομηχανία εκτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, το 
υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως και οι τράπεζες, προετοιμά-
ζουν συνδυασμένα χρηματοδοτικά εργαλεία με αξιοποίηση 
και άλλων πηγών, ακόμα και αδιάθετων δικαιωμάτων εκπο-
μπών αερίου θερμοκηπίου. Ήδη, όπως σημείωσε η Μαβίκα 
Ηλιού, διευθύντρια Green Banking και Αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων της Τράπεζας Πειραιώς, «τρέχουν» στην αγορά 
συνδυαστικά προγράμματα, όπως το Private Finance for 
Energy Efficiency- PF4EE (παροχής εγγύησης και ρευστότη-
τας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και το 
πρόγραμμα LIFE της ΕΕ) και άλλες εναλλακτικές δυνατότητες.
Ειδική αναφορά έγινε και στο επίκαιρο θέμα των ενεργειακών 
ελέγχων που υλοποιούνται αυτήν την περίοδο υποχρεωτικά 
σε περίπου 900 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και βιομηχα-
νίες. Η Μαργαρίτα Πετρολιάγκη, προϊσταμένη Τμήματος Επι-
θεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδας, του ΥΠΕΝ, παρουσίασε 
τα συμπεράσματα από τους πρώτους περίπου 200 ελέγχους 
που έχουν διενεργηθεί, τονίζοντας ότι αποτελούν μία πρώτης 
τάξης ευκαιρία για τις υπόχρεες επιχειρήσεις να διαχειριστούν 
με πιο αποτελεσματικό τρόπο την καταναλισκόμενη ενέργεια.
Ο Κώστας Σκρέκας, υπεύθυνος Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής της ΝΔ-πρώην υπουργός Ανά-
πτυξης, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πρόσφατη 
μελέτη της PWC, σύμφωνα με την οποία η ελληνική βιομη-
χανία αγοράζει πολύ ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια σε 

σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πρότεινε τη μείωση των 
φόρων που την επιβαρύνουν, καθώς επίσης και τη μείωση 
του κόστους δανεισμού.
Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μανιάτης, βουλευτής της Δη-
μοκρατικής Συμπαράταξης-πρώην υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, επέμεινε ιδιαίτερα στην επίσπευση της απορ-
ρόφησης των διατιθέμενων για την εξοικονόμηση ενέργειας 
πόρων του ΣΕΣ-ΕΣΠΑ για να μη χαθούν πολύτιμοι πόροι.
Σημαντικοί επιχειρηματικοί φορείς που υποστήριξαν το συ-
νέδριο (διοργανώθηκε από το επενδυτικό φόρουμ Α-Εnergy 
με την επιστημονική συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ), ζήτησαν από 
την πολιτεία να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση 
ενέργειας. Η Χριστίνα Σακελλαρίδη, πρόεδρος του Πανελληνί-
ου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), επισήμανε ότι -σύμφωνα με 
σχετική έρευνα του Συνδέσμου- το ενεργειακό κόστος είναι το 
μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγι-
κές μεταποιητικές επιχειρήσεις, μετά την έλλειψη ρευστότητας. 
Συνεκτιμώντας στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας, 
σύμφωνα με τα οποία η ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιο-
μηχανία έχει περιθώριο βελτίωσης από 10 έως 50%, ο ΠΣΕ 
είναι ανοικτός στην αξιοποίηση σχετικών κινήτρων, που θεω-
ρεί όχι απλώς χρήσιμα αλλά και αναγκαία, ώστε τα ελληνικά 
προϊόντα να παραμείνουν ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. Επίσης, η κ. Σακελλαρίδη υπογράμμισε ότι 
η ενέργεια, αποτελώντας το 28% του εξωτερικού εμπορίου, 
συνετέλεσε στην εκτόξευση των εξαγωγών το 2018, σε ύψος 
άνω των 30 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε, δε, ότι το εξωτερικό εμπό-
ριο ενεργειακών προϊόντων ξεπερνάει τα 21 δισ. ευρώ ετησί-
ως, αν και ο ενεργειακός κλάδος και τα καύσιμα βαραίνουν 
σημαντικά το εμπορικό ισοζύγιο με περίπου 3,2 δισ. ευρώ.
Εκπροσωπώντας το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Πειραιά, αλλά και την Ελληνική Εταιρεία Logistic, στην 
οποία είναι πρόεδρος, ο Νικόλαος Ροδόπουλος πρότεινε τη 
δημιουργία βιώσιμων σχεδίων για τη μείωση του ανθρα-
κικού αποτυπώματος στον τομέα των city logistics και την 
εξειδίκευση των παρεχόμενων κινήτρων για την «πράσινη» 
εφοδιαστική αλυσίδα, υπενθυμίζοντας ότι το 16% της επιβά-
ρυνσης από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται 
από τις μεταφορές.
Στην έμφαση που δίνουν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε 
όλα τα στάδια παραγωγής και προώθησης των προϊόντων 
τους οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, αναφέρθηκε η Β. 
Παπαδημητρίου, γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Ελλη-
νικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών, ενώ ο Δ. Γρηγο-
ρόπουλος, πρόεδρος τηε Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών 
Ψύχους, παρουσίασε έρευνα, σύμφωνα με την οποία το κό-
στος ενέργειας αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 60% στα 
λειτουργικά έξοδα των βιομηχανιών-μελών.
Ο αντιπρόεδρος του Ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Ανδριώτης, απα-

ντώντας σε σχετικό ερώτημα, υποστήριξε ότι η ΔΕΗ ήταν, 
είναι και παραμένει διαχρονικά από τα μεγαλύτερα στηρίγμα-
τα για την ελληνική βιομηχανία, κάτι που αποδεικνύεται και 
από το ελάχιστο μερίδιο που έχουν οι άλλοι πάροχοι ενέργειας 
στην υψηλή τάση, δηλαδή στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. 
Ταυτόχρονα, δήλωσε αισιόδοξος σε σχέση με την εντατική 
στροφή προς τις ΑΠΕ, που υλοποιεί στην παρούσα φάση με 
επιτυχία η ΔΕΗ, αλλά και για την προοπτική της επιχείρησης 
συνολικότερα.
Για τα «κακά» νέα που αφορούν τον βιομηχανικό τομέα έκανε 
λόγο ο Στέλιος Λουμάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Παρα-
γωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά-ΣΠΕΦ, σημειώνοντας 
ότι η απόσταση της ενεργειακής απόδοσής του από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο είναι πολλαπλάσια. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα 
ο βιομηχανικός τομέας καταναλώνει 132 τόνους ισοδύναμου 
πετρελαίου για κάθε εκατομμύριο ΑΕΠ που παράγει, στην ΕΕ 
ο μέσος όρος είναι μόλις 92 τόνοι. Δηλαδή, η ελληνική βιομη-
χανία καταναλώνει 43% περισσότερη ενέργεια για να παράξει 
την ίδια ποσότητα ΑΕΠ σε σχέση με την ΕΕ.
Στον ρόλο του φυσικού αερίου στη μετασχηματιζόμενη 
αγορά ενέργειας, αλλά και στη συμβολή της συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας στην εξοικονόμηση ενέργειας 
αναφέρθηκε, εκπροσωπώντας την Εταιρεία Διανομής Αερίου 
Αττικής, ο εμπορικός διευθυντής της, Α. Τόσιος. Τις δυνατό-
τητες εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας, στο πλαίσιο της 
κυκλικής οικονομίας, τόνισε ο Κ. Αραβώσης, καθηγητής 
ΕΜΠ και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής 
Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, ενώ γενναίες πολιτικές αποφάσεις για μία πιο 
επιθετική πολιτική ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών και των 
λοιπών ΑΠΕ ζήτησε ο Σ. Καπέλλος, πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εταιρειών Φωτοβολταϊκών-ΣΕΦ.
Η προφανής ανάγκη της ελληνικής βιομηχανίας να προβεί 
στους απαραίτητους εκσυγχρονισμούς για αύξηση της ενερ-
γειακής της απόδοσης επισημάνθηκε ως ευκαιρία από το 
σύνολο των περίπου 40 διακεκριμένων ομιλητών από τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με δημιουργικές επενδυτικές 
αλλά και τεχνολογικές προτάσεις. Συγκεκριμένα, η Φ. Καρα-
μάνη, στέλεχος του ΚΑΠΕ, παρουσίασε το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Αποδοτικότητας, προ-
τείνοντας βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτι-
κού τομέα. Εκπρόσωποι Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών 
(Escos), ανάμεσα στους οποίους οι κ.κ. Α. Παπαδόπουλος, 
David Parsons, Ν. Καραγκουλέ και Δ. Κόλλιας, εξήγησαν πώς 
λειτουργούν στην πράξη οι λύσεις «Pay as you save», δηλαδή 
η αποπληρωμή των σχετικών επενδύσεων μέσα από την εξοι-
κονόμηση που επιτυγχάνεται.

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) του υφυπουργού Εργασίας Νάσου Ηλιόπουλου και του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη, 
για το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 
ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή 
τους στην αγορά εργασίας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, σκοπός του προγράμματος είναι η επα-
νένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοα-
πασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική 
δραστηριότητά τους και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευ-
καιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστη-
ριοποιηθούν επιχειρηματικά, μέσω της δημιουργίας μίας νέας 
οικονομικής οντότητας.
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
1. Οι δικαιούχοι πρέπει:
α) να έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους 
από 1/1/2012 και μέχρι έξι μήνες, πριν από τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
β) να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο 
τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ 
ή β΄ βαθμού συγγένειας,
γ) να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχει-
ρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της 
δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδας της Κυβερνή-
σεως,
δ) να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημό-
σια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
εφεξής,
ε) να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της 
παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) τη μηνιαία 
εισφορά, ύψους 10 ευρώ, για ένα τουλάχιστον έτος,
στ) να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλι-
στικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς 
τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι 
ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προ-
ηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπα-
χθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερό-
τητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την 
οποία προσκομίζουν, μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμ-
μα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 
προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες 
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Από το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ενταγμένοι 
στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο απο-
δίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Το 
ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η μη υπαγω-
γή τους σε ρύθμιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ.
ζ) να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, (διαθέτοντας δελτίο 

ανεργίας σε ισχύ, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δρα-
στηριότητάς τους στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη 
διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,
η) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίω-
μα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων 
χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρο-
νικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και
θ) οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλ-
λαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. H υπηρεσία 
διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α’ στο αρχείο της το οποίο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔ-
Π/Α/5482/2005 (Β΄400) κοινή απόφαση του υφυπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
υπουργού Εθνικής Άμυνας και εφόσον πρόκειται για Έλληνα 
υπήκοο, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την 
έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσία. Το αρμόδιο ΚΠΑ2 
απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που πε-
ριέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή του 
πιστοποιητικού. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ 
προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υπο-
χρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεών τους, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού 
πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.
2. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί 
επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) είτε ως 
μέλη νομικών οντοτήτων με μία από τις ακόλουθες νομικές 
μορφές: α) ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ), β) ετερόρρυθμη εται-
ρεία (ΕΕ), γ) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), δ) ιδιωτι-
κή κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) ή ε) συνεταιρισμό εργαζομέ-
νων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
3. Δικαιούχοι για τις: α) ΕΕ είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι και β) 
ΙΚΕ και ΕΠΕ είναι οι εταίροι-μέλη που ασκούν τη διαχείριση 
των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.
4. Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δι-
καιούχων ορίζεται σε τρία μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και να συμμετέχουν στο 
εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια, με εξαίρεση την 
περίπτωση μέλους εταιρείας το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό 
κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%. Τα ποσοστά συμμε-
τοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορούν να μεταβληθούν 
κάτω από το ελάχιστο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμμα-
τος.
5. Εάν αξιολογηθούν θετικά τα επιχειρηματικά σχέδια των 
δικαιούχων (προέγκριση), τα οποία υποβάλλονται με την αί-
τηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, βάσει του άρθρου 6 και οι δι-
καιούχοι προχωρήσουν σε σύσταση εταιρικού σχήματος, στο 
πρόγραμμα εντάσσονται τα μέλη της νομικής οντότητας. Τα 
επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων συνεξετάζονται (στην 

ίδια συνεδρίαση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα 
συσταθεί με απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση 
θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης), οι εγκριτικές αποφάσεις 
εκδίδονται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους.
6. Η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δικαιούχοι, πρέπει 
να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
7. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμ-
ματος.
8. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
α. επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη 
κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμε-
λητές),
β. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλ-
λευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,
γ. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλι-
κεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις και τυχερά ή 
ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια,
δ. επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε 
ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων 
και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε 
εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαι-
ωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως 
εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για 
τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: 
franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),
ε. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η 
μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,
στ. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριό-
τητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της 
παρούσας,
ζ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς στους οποί-
ους δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1 του Κανονισμού,
η. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο 
δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο 
χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, 
πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχεί-
ρησης στη ΔOΥ,
θ. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα 
Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 
1η/1/2008 και εφεξής,
ι. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση 
νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, 
χώρο με άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχει-
ρήσεων, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα,
κ. αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπη-
ρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθμίζεται στην παρ. 9 του 
άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 5.000 ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΡΩΗΝ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης» η «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.», μετά από πολύμηνη 
προετοιμασία, προκηρύσσει τον πρώτο μεγάλο αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό, ο οποίος θα αφορά την κατάθεση γενικών ιδεών 
αστικού σχεδιασμού για την αναμόρφωση του κέντρου της 
πρωτεύουσας και ειδικότερα του ευρύτερου τρίγωνου μεταξύ 
πλατείας Συντάγματος, Τεχνόπολης και Αγίου Κωνσταντίνου 
Ομονοίας γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Όπως μπορούν να διαπιστώσουν και οι ενδιαφερόμενοι –ανα-
φέρει η ανακοίνωση- που θα επισκεφθούν την σχετική ιστοσε-
λίδα www.athensanaplasis-competition.gr, στις βασικές αρχές 
του διαγωνισμού συγκαταλέγονται η περιβαλλοντική αναβάθ-
μιση της περιοχής με όρους βιώσιμης κινητικότητας και η σύν-
θεση έργων υψηλής αρχιτεκτονικής και κοινωνικού οφέλους, 
με το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος. Έμφαση θα δοθεί 

σε 9 συγκεκριμένες χωρικές ενότητες στις οποίες καταγράφονται 
δυσλειτουργίες και απαιτείται η συνολική αναγέννησή τους στην 
κλίμακα του δημοσίου χώρου και η δικτύωσή τους με τις γύρω 
περιοχές, που είχε καταρρεύσει εν μέρει μετά την περάτωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και ολοκληρωτικά κατά τα χρό-
νια της δημοσιονομικής κρίσης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατάρτιση του διαγωνισμού, που 
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
ως αναθέτουσα αρχή, ελήφθησαν υπόψιν όλοι οι σχεδιασμοί και 
τα εν εξελίξει έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κρατικών 
φορέων και πως οι κατατεθείσες προτάσεις θα συμπληρώσουν 
τις τρέχουσες παρεμβάσεις σε απόλυτη συμφωνία με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο και τα εγκεκριμένα έργα (π.χ. Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Αθήνας 2014 (ΡΣΑ), Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΟΑΠ) και Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)).

Υπήρξε συνειδητή επιλογή να απευθυνθεί ο διαγωνισμός ως επί 
τω πλείστον σε ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία. Ο Οργανισμός 
τρέφει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στους εγχώριους επιστήμονες που 
τα στελεχώνουν, καθώς απέδειξαν τις ικανότητές τους τα προη-
γούμενα έτη, σχεδιάζοντας το σύνολο των έργων της Ενοποίη-
σης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας.
Οι δύο επόμενοι διαγωνισμοί θα προκηρυχθούν τους προσεχείς 
μήνες και θα αφορούν την αναβάθμιση της οδού Πειραιώς (σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής) και την άμεση επισκευή 
και επαναλειτουργία του θεάτρου του Λυκαβηττού. Η οργάνω-
ση και η κατάρτιση του συγκεκριμένου μνημειακού έργου θα 
πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. με 
τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και τη στήριξη του 
Οργανισμού «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.».

Τα φωτοβολταϊκά είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώ-
ρες και η ΔΕΗ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς διαθέτει 
πολλές εκτάσεις για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, 
δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μα-
νώλης Παναγιωτάκης, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικού 
Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) που έγινε στη Θεσ-
σαλονίκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ_ΜΠΕ ο κ.Παναγιωτάκης χαρα-
κτήρισε το πρόγραμμα της ΔΕΗ για τα επόμενα χρόνια «εξαιρε-
τικά φιλόδοξο», καθώς «μέχρι το 2022 θα τετραπλασιάσει την 
εγκαταστημένη της ισχύ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
μέχρι το 2030 θα την 15πλασιάσει. Θα αυξήσουμε τις επενδύσεις 
μας στον τομέα αυτό με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από αυ-
τούς που προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Βασίλης Τσολακίδης, είπε πως «αυτή 
την περίοδο η χώρα μας έχει εκπονήσει ένα μακροχρόνιο ενερ-
γειακό σχεδιασμό με σοβαρούς και φιλόδοξους στόχους. Προ-
βλέπεται τριπλασιασμός των επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά 
μέχρι το 2030. Γενικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο 
τομέας που θα γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, προβλέπεται 
περίπου ένα επενδυτικό πακέτο 35 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 για 
να επιτευχθούν οι στόχοι».
Ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 
στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροι-
όπουλος, συμπλήρωσε πως τα φωτοβολταϊκά ξαναμπαίνουν 
στον χάρτη της ενέργειας στη χώρας, μετά τη μεγάλη κρίση που 
βίωσαν το 2014, με το καινούργιο σύστημα στήριξης των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας.
Εκ μέρους της ΠΟΣΠΗΕΦ ο πρόεδρος, Γιάννης Παναγής, τόνισε 
πως «οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον» και πως 

«η φετινή χρονιά θα είναι σηματωρός, γιατί έχουμε μια επανεκ-
κίνηση στο κομμάτι των επενδύσεων».
Στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες αναφέρθηκε σε 
δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυ-
ξης, Κώστας Γιουτίκας. Είπε πως η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 
σε συνεργασία με τους Δήμους προσανατολίζονται ώστε «να 
δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες οι οποίες θα μας επιτρέ-
ψουν να δώσουμε σε ομάδες πληθυσμών (που είναι) ιδιαίτερα 
ευαίσθητες, ενεργειακή επάρκεια».
Στην ετήσια εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Παραγωγών Ηλεκτρικού Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά 
έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της ΝΔ Σταύ-
ρος Καλαφάτης, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Αρβανιτίδης 
και η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου.

«Φρένο» στις εργασίες ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας 
έβαλε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Έπειτα από συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία 
που ακολούθησε, καταψηφίστηκε η διοικητική αποβολή της 
εταιρείας από το χώρο στάθμευσης στην πλατεία, γεγονός που 
σημαίνει ότι το πάρκινγκ θα εξακολουθεί να υφίσταται. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντιρρήσεις για 
τα έσοδα που θα χαθούν για τον δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς 
επίσης για τις εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης που θα λείψουν 
και εξυπηρετούν πολίτες και εργαζόμενους σε ένα από τα πιο 
κεντρικά σημεία της πόλης. Εκφράστηκαν απορίες για την κα-
νονιστική πράξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ μεταξύ 
των προτάσεων ήταν η δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών.

Ο δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης στην τοποθέτηση του ανα-
φέρθηκε στο θέμα και άσκησε κριτική σε πρώην στελέχη της 
«Πρωτοβουλίας» που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, υποστηρί-
ζοντας πως εκφράζουν αντιρρήσεις για «αντιπολιτευτικούς 
λόγους». 
«Όλες οι συζητήσεις που κάναμε με τις αρχαιολογικές υπηρεσί-
ες κατέληξαν ότι δεν συμφέρει να γίνει υπόγειο πάρκινγκ στην 
Πλατεία Ελευθερίας. Τεχνικά όλα γίνονται, όμως πόσο κοστίζει 
είναι το θέμα. Και επιπλέον οι πρώην συνάδελφοι στην «Πρω-
τοβουλία» το κάνουν για αντιπολιτευτικούς λόγους και είναι 
κατανοητό. Έχουμε προχωρήσει σε συζητήσεις με το λιμάνι για 
500 αυτοκίνητα απέναντι από τα δικαστήρια, προκειμένου να 
καλυφθεί το έλλειμμα για το πάρκινγκ και έχουμε προχωρήσει 
σε συζητήσεις με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το στρατόπε-

δο Μυστακίδη», είπε ο κ. Μπουτάρης.
Στην ονομαστική ψηφοφορία που ακολούθησε, τη διοικητική 
αποβολή της εταιρείας από το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων 
στην Πλατεία Ελευθερίας καταψήφισαν 14 δημοτικοί σύμβου-
λοι των παρατάξεων «Εντάξει», «Γειτονιές σε Δράση», «Μένου-
με Θεσσαλονίκη», «Ελληνική Αυγή» και οι ανεξάρτητοι Ζέρβας, 
Ράπτης, Κυριζίδης, Κουράκης, Αβραμίδου και Αβαρλής. 
Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τζιούτζια, Αβραμόπου-
λος, Τελίδης και Αρβανίτης. Υπέρ της διοικητικής αποβολής της 
εταιρείας από το πάρκινγκ ψήφισαν 15 δημοτικοί σύμβουλοι της 
διοικούσας παράταξης και από τις παρατάξεις «Ανοιχτή Πόλη» 
και «Λαϊκή Συσπείρωση».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «ΦΡΕΝΟ» ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΒΑΛΕ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μ.Παναγιωτάκης
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Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική βιομη-
χανία και οι κατευθύνσεις για την ενίσχυση της διεθνούς αντα-
γωνιστικότητά της, βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που 
διοργάνωσαν από κοινού η Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο 
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, το Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής 
και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου (ΕΜΠ), σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Στην εκδήλωση με τίτλο: «Ευκαιρίες και προκλήσεις για την 
ελληνική βιομηχανία στην εποχή του Industry 4.0» , κεντρικός 
ομιλητής ήταν ο καθηγητής Christoph Roser ο οποίος μίλησε 
για την ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας και τις σημαντικότερες 
προκλήσεις για το μέλλον. 
Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή και η ελ-
ληνική βιομηχανία μίλησαν ο Gwenolé Cozigou, διευθυντής 
Industrial Transformation and Advanced Value Chains της DG 
Grow - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Τέα Αντωνίου, διευθύνουσα 
σύμβουλος της εταιρείας ANTOPACK, ο Νίκος Βέττας, γενικός δι-

ευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ο καθηγητής του ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, η ‘Αννυ 
Ποδηματά, σύμβουλος Ευρωπαϊκών θεμάτων της Ελληνικής 
Παραγωγής και ο Δημήτρης Χανής, διευθύνων σύμβουλος του 
Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim. 
Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, η εγχώρια μεταποίηση ανα-
κάμπτει σταθερά τα τελευταία χρόνια, ταχύτερα από το σύνολο 
της οικονομίας, μετά από την οξεία και παρατεταμένη κρίση. Το 
συνολικό αποτύπωμα και η πολλαπλασιαστική επίδραση της 
βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή, ωστό-
σο είναι κρίσιμη για το μέλλον της χώρας η περαιτέρω ενίσχυσή 
της. Η ενίσχυση της βιομηχανίας θα έχει πολλαπλασιαστική 
επίδραση στην οικονομία με αύξηση απασχόλησης, αύξηση 
επενδύσεων και κυρίως την ενίσχυση της παραγωγικότητας 
της εργασίας, στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 
Τα ζητήματα του ενεργειακού κόστους, της φορολογίας, του μη 
μισθολογικού κόστους, της αδειοδότησης και της χρηματοδό-

τησης της εγχώριας μεταποίησης φαίνεται ακόμα να επηρεά-
ζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας μεταποίη-
σης και αποτελούν σημαντικά εμπόδια έτσι ώστε να αξιοποιήσει 
πλήρως το δυναμικό της και να το διευρύνει. 
Με δεδομένο το ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και τις αντίστοιχες πολιτικές που εμφανίζονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της 
μεταποίησης στις διεθνείς αγορές, απαιτεί σε εθνικό επίπεδο πε-
ρισσότερο στοχευμένες πολιτικές και διαθρωτικές παρεμβάσεις 
σε επίπεδο δημόσιων, αλλά και επιχειρηματικών πολιτικών στη 
χώρα μας που να αμβλύνουν τα εμπόδια που αυτή αντιμετω-
πίζει. 
Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Σοφία Δήμτσα. H 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιομηχανί-
ας  - EU INDUSTRY 2019». 

«Δεν ξεχνάμε ότι εσείς, οι ομογενείς μας, ήσασταν παρόντες φέ-
τος το καλοκαίρι, μετά από την τραγωδία στην Ανατολική Αττι-
κή, ήσασταν παρόντες, μαζί με την Περιφέρεια, στο πλευρό των 
πυρόπληκτων από την πρώτη στιγμή της δοκιμασίας», υπο-
γράμμισε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου κατά τον χαι-
ρετισμό της στην έναρξη των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου 
«Mid Winter Conference» της AHEPA HELLAS που πραγματο-
ποιήθηκε  στο Πολιτιστικό Κέντρο - Εντευκτήριο του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο κτήριο «Κωστής 
Παλαμάς». «Ανταποκριθήκατε άμεσα και έμπρακτα σε αυτό που 
χαρακτήρισα ‘πατριωτισμό της πράξης’ – τον πατριωτισμό 

που βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα του ‘πατριωτισμού των 
εντυπώσεων’, των κραυγών, των καταγγελιών και των αναθε-
μάτων», σημείωσε η ίδια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Με αίσθηση της ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας, 
αναλάβαμε πρωτοβουλίες για να βάλουμε άλλον έναν κρίκο 
αλληλεγγύης για την επούλωση των πληγών από την ανείπωτη 
τραγωδία του φετινού καλοκαιριού», επισήμανε η Ρένα Δού-
ρου. «Από τούτο το βήμα, να σας εκφράσω τις ευχαριστίες και 
την ευγνωμοσύνη μας για τη στάση σας. Για τη συμβολή σας 
σε έναν οδικό χάρτη Αλληλεγγύης που δεν γνωρίζει σύνορα», 
συνέχισε η ίδια προσθέτοντας: «Δείχνετε έτσι, αφενός το πώς 

πρέπει να λειτουργεί η ομογένεια. Χωρίς κομματικές παρωπίδες, 
χωρίς συμψηφισμούς, χωρίς υστεροβουλίες. Και αφετέρου, δεί-
χνετε το πώς μπορούν να συλλειτουργήσουν, να συμπράξουν, 
να συντονιστούν δυο φορείς, όπως είναι οι AHEPA και η Περιφέ-
ρεια Αττικής, διαφορετικοί μεν σε ό,τι αφορά τη φύση τους, με 
κοινό όμως στόχο. Το καλό του τόπου. Αυτή ήταν, αυτή είναι, 
αυτή θα είναι η αποκλειστική μας πυξίδα στην Περιφέρεια Αττι-
κής, ό,τι εμπόδιο και όποια αντιξοότητα κι αν αντιμετωπίσουμε».

Την πρώτη θέση ανάμεσα στο σύνολο των Περιφερειών της 
χώρας σε απορρόφηση κοινοτικών πόρων κατέκτησε το 
2018 –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Σύμφωνα όσα ανακοίνωσε η Περιφέρεια, με βάση τα επίσημα 
στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η απορ-
ρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων του ΠΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας 2014-2020 στις 31 Δεκεμβρίου 2018, έφτασε στο 
36,6 %, φέρνοντας την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην 
κορυφή των 13 ελληνικών Περιφερειών, σημαντικά πάνω 
από το μέσο όρο συνολικής απορρόφησης του «ΕΣΠΑ 2014-
2020» που ήταν 25,2%.
Μεγάλα έργα, όπως το Νοσοκομείο Χαλκίδας, έχουν υλο-
ποιηθεί σε ποσοστό άνω του 95%, ενώ ξεκίνησε το Φυσικό 
Αέριο που θα δώσει ώθηση στις τοπικές οικονομίες. Έχουν 
ενταχθεί και κατασκευάζονται δεκάδες έργα υποδομών σε 
δήμους (σχολεία, υδρεύσεις, πολιτιστικές, αρχαιολογικές και 
θρησκευτικές υποδομές, αντιπλημμυρικά, αποχετεύσεις και 

βιολογικοί καθαρισμοί κλπ.).
Υλοποιούνται ήδη (και σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρώνο-
νται) σημαντικές δράσεις εξοπλισμών σε όλα τα Νοσοκομεία 
της Περιφέρειας και προμήθειας νέων ασθενοφόρων του 
ΕΚΑΒ, δράσεις στην οδική ασφάλεια (νέα οχήματα και εξο-
πλισμός ΕΛΑΣ), και στην προστασία από τις πυρκαγιές (νέα 
οχήματα πυροσβεστικής). Έχουν εγκριθεί και λειτουργούν 
πολυάριθμες κοινωνικές δράσεις όπως Κέντρα Κοινότητας και 
στους 25 Δήμους, κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, δομές 
προστασίας κακοποιημένων γυναικών, ημερήσια φροντίδα 
ΑΜΕΑ και φυσικά φιλοξενία παιδιών και νηπίων σε παιδικούς 
σταθμούς. Εγκρίθηκε ήδη και ξεκινάει η μεγάλη παρέμβαση 
του Ασωπού, ενώ θα ολοκληρωθούν άμεσα οι εντάξεις των 
σχεδίων αστικής ανάπτυξης των μεγάλων δήμων της Περι-
φέρειας.
Μέσα στο 2019, στόχος της Περιφέρειας είναι οι εντάξεις να 
υπερβούν το 100% των διαθέσιμων πόρων του ΠΕΠ, και να 

συνεχιστεί η υλοποίηση των έργων με αμείωτους ρυθμούς 
παρά τις αλλεπάλληλες προεκλογικές περιόδους.
«Το παλέψαμε και τα καταφέραμε», δήλωσε σχετικά ο περιφε-
ρειάρχης Κώστας Μπακογιάννης και πρόσθεσε: «Αισθανόμα-
στε όλοι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πάρα πολύ υπερή-
φανοι που είμαστε πρώτοι στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Με 
σχέδιο, σκληρή και συστηματική δουλειά. Τα εύσημα για την 
πρώτη θέση δεν ανήκουν σε μένα, αλλά στην ομάδα μας, ιδι-
αίτερα στον επικεφαλής και τα στελέχη της Διαχειριστικής μας 
Αρχής, αλλά και όλους τους συνεργάτες μας. Θέλω να τους ευ-
χαριστήσω. Φυσικά δεν σταματάμε. Σε μια δύσκολη χρονιά, 
όπως το 2019, με αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, θα 
συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, γιατί πρέπει να γίνουν πολλά 
ακόμη. Και είναι δέσμευση ότι θα διασφαλίσουμε τη συνέχεια 
και την ολοκλήρωση αυτού του έργου».

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «MID WINTER CONFERENCE» ΤΗΣ AHEPA HELLAS

ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟ 2018 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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To νότιο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας μετασχηματίζεται, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναδεικνύοντας τα μοναδικά πλεονε-
κτήματα της πρωτεύουσας. Από το Μικρολίμανο έως και το 
Παλαιό Φάληρο το παράκτιο μέτωπο αποτελεί ένα εργοτάξιο 
με αρκετά ολοκληρωμένα σημεία ανάπλασης και διάθεσης 
στο κοινό. Οι εργασίες δρομολογούνται και εξελίσσονται 
διαμορφώνοντας το τελικό πλάνο. Η ολοκλήρωση εντός 
ολίγων εβδομάδων, της πρώτης φάσης, του πολυεπίπεδου 
έργου υποδομής στο φαληρικό όρμο, συμπληρώνεται με την 
αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ΣΕΦ, εκτάσεως 
270 στρεμμάτων και την ανάπλαση της ευρύτερης ζώνης του 
Μικρολίμανου, με παρεμβάσεις σε επιφάνεια 15.600 τ.μ. Έργο 
ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα χρηματοδοτήσει 
η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την προγραμματική σύμ-
βαση που υπέγραψε πρόσφατα με τον Δήμο Πειραιά. Το 
συγκεκριμένο έργο θα αναβαθμίσει την περιοχή αισθητικά 
και λειτουργικά με πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου 
και εκσυγχρονισμό του αστικού εξοπλισμού υποδοχής των 
επισκεπτών.
 Με την ανάπλαση του μικρολίμανου από όπου ξεκινά το 
παράκτιο μέτωπο και την περάτωση των εργασιών στον πε-
ριβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ και τον Φαληρικό όρμο, όπως ση-
μειώνει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος 
Γαβρίλης, έως το Παλαιό Φάληρο, όπου ήδη έχουν τελειώσει 
και εκεί τα έργα με χρηματοδότηση της Περιφερείας, αναπλά-
θεται, διαμορφώνεται και αξιοποιείται το παραλιακό μέτωπο, 
το οποίο σύμφωνα με τις μελέτες είναι ποιοτικά ανώτερο από 
το επόμενο τμήμα του Ελληνικού. 
 Βήμα - βήμα διαμορφώνεται ένας υπερτοπικός πόλος ανά-
πτυξης προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και της χώ-
ρας με έργα τα οποία εκτός από τις τουριστικές εγκαταστάσεις 
υψηλής ποιότητας, προβλέπουν την ανάπλαση ολόκληρων 
περιοχών, την υπογειοποίηση κομματιών της παραλιακής λε-

ωφόρου και την ένωση της Αθήνας με την παραλία. Μέχρι το 
Πάσχα, βεβαιώνει ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Χρή-
στος Καπάταης ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία η νέα Λεωφό-
ρος Ποσειδώνος, θα ξεκινήσει η κατεδάφιση της υφιστάμενης 
λεωφόρου και σταδιακά Καλλιθέα και Μοσχάτο θα ενωθούν 
με τη θάλασσα.
 Την εξέλιξη αυτή χαιρετίζει η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα 
Δούρου δηλώνοντας ικανοποιημένη πως «Δημιουργούμε 
την Αττική Ριβιέρα, αλλάζουμε το πρόσωπο της Αττικής με 
την κομβικής σημασίας παρέμβαση στον Φαληρικό όρμο, ένα 
έργο που ξεκίνησε το 2017 και φέρει την «υπογραφή» της Πε-
ριφερειακής Διοίκησης…». Δεν παραλείπει να αναφέρει ότι 
για την υλοποίηση του «συγκρουστήκαμε με συμφέροντα και 
ξεβολέψαμε καταστάσεις, δείχνοντας την πραγματική θέση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγος για τον οποίο δεχθήκαμε 
λυσσαλέα κριτική». Ωστόσο συνεχίζει το ζήτημα αυτό αφορά 
στην εμβάθυνση και τη διεύρυνση ρόλου της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, που βρίσκεται κοντύτερα στο πλευρό της κοινωνίας, 
του πιο γνήσιου κύτταρου έκφρασης των πολιτών, του ανα-
χώματος κατά του φασισμού και της ακροδεξιάς».
 Συνοπτικά για το «μεγαλύτερο έργο υποδομών που αυτή τη 
στιγμή εκτελεί φορέας του Ελληνικού Δημοσίου», όπως σημει-
ώνει ο κ. Καπάταης αναφέρει ότι με αυτό «Η διοίκηση Δούρου 
έθεσε ένα γενικό στόχο με ουσιαστικές υποδομές: Την ανάπτυ-
ξη της Αττικής, την αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου και 
την επαναχρησιμοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 
Με επιπλέον δύο στόχους την αντιπλημμυρική θωράκιση της 
περιοχής και το άνοιγμα της θάλασσας στους πολίτες». 
 Με αφορμή τον νέο προσανατολισμό της πόλης προς τη θά-
λασσα, εικόνα η οπαία επαναφέρει στη μνήμη τις παλιές ελλη-
νικές ταινίες με τους αθηναίους να κολυμπούν στο Φάληρο, 
ο κ. Καπάταης κάνει λόγο για αδικία σε βάρος των πολιτών 
οι οποίοι τώρα «παίρνουν πίσω την «κλεμμένη θάλασσα». 

Αποκαθίσταται μια αδικία 45 ετών, εξηγεί ο ίδιος, όταν από 
τις αντιπαροχές στον βασικό αστικό ιστό και τα μπάζα που με-
ταφέρθηκαν διαμορφώθηκε στην παραλία ένα τείχος εμποδί-
ζοντας την πρόσβαση στη θάλασσα αλλά και την εκροή των 
ποταμών Κηφισού και Ιλισού. Αποτέλεσμα να καταδικαστούν 
σε συνεχή απειλή από πλημμυρικά φαινόμενα οι 160.000 
κάτοικοι των περιοχών της Καλλιθέας του Ταύρου και του 
Μοσχάτου.
 «Η διοίκηση Δούρου, αφουγκράστηκε την αγωνία των αν-
θρώπων και ανταποκρίθηκε άμεσα», επισημαίνει ο αντιπερι-
φερειάρχης, και συνεχίζει: «Τώρα με το τελείωμα της πρώτης 
φάσης, στο κομμάτι του Μοσχάτου, σε έκταση 220 στρεμμά-
των θα ξεκινήσει να φτιάχνεται το μεγάλο παραλιακό πάρκο 
της περιοχής. Με τα νέα δεδομένα «θα μπορεί εύκολα πλέον 
ένας πολίτης να ξεκινήσει τον περίπατό του από το Μικρολί-
μανο και να καταλήξει έως και τον ‘Αλιμο». Αναφερόμενος 
στις παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το έργο για την αντιπλημ-
μυρική θωράκιση της περιοχής, είπε ότι θα ξεκινήσουν όταν 
κατεδαφιστεί η παλιά λεωφόρος με την απόδοση και των δύο 
ρευμάτων κυκλοφορίας της νέας. Χαρακτήρισε δε, ως το δυ-
σκολότερο κομμάτι το έργου, το «νέο τμήμα του αυτοκινητό-
δρομου που πρέπει να «κουμπώσει» με τη Λ.Συγγρού από τη 
μία, τη Λ. Κηφισού και τον άξονα προς Πειραιά από την άλλη».
 Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα ακίνητα των Ολυμπι-
ακών Αγώνων και τα οφέλη που προσκομίστηκαν από την 
«ανάσταση τους μετά την 12ετή εγκατάλειψη τους». Επίσης, 
πρόσθεσε ότι «Από τη στιγμή που τα παρέλαβε η Περιφέρεια, 
άρχισε τη σταδιακή ανάταξή τους. Σήμερα η πρώτη και προ-
σωρινή χρήση προκειμένου να μην πληρώνει η Περιφέρεια 
νοίκια, γίνεται από τις υπηρεσίες, μέχρι να μπορέσουμε να 
πάρουμε κάποιο άλλο κτίριο του δημοσίου, έτσι ώστε αυτό 
που λέμε νοικοκύρεμα να το κάνουμε πράξη και να προχω-
ρήσουμε ένα βήμα πιο κάτω».

Αύξηση 1% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η βιομηχανική 
παραγωγή στη χώρα σε μέσα επίπεδα πέρυσι, μετά και την 
άνοδο κατά 1,1% τον περασμένο Δεκέμβριο. Όπως ανακοί-
νωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 
παρουσίασε αύξηση 1,1% τον Δεκέμβριο 2018 σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, έναντι αύξη-
σης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 
2017 με το 2016. 
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των 
δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: 
1. Από την αύξηση κατά 6,7% του δείκτη παραγωγής ηλε-
κτρισμού. 

2. Από τη μείωση: 
*Κατά 4,2% του δείκτη παραγωγής ορυχείων-λατομείων. 
*Κατά 0,2% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομη-
χανιών. Σε αυτό συνέβαλαν, κυρίως οι μειώσεις στην παρα-
γωγή ξύλου και φελλού (13,2%), κατασκευής μεταλλικών 
προϊόντων (10,1%), ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (11,2%), 
μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (10,2%) και μηχανοκί-
νητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων 
(13,8%). 
*Κατά 0,9% του δείκτη παροχής νερού. 
 Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Δεκεμβρί-
ου 2018 παρουσίασε αύξηση 1% σε σύγκριση με τον αντί-

στοιχο δείκτη το 2017. 
Αυτό προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των 
επιμέρους τομέων βιομηχανίας: 
1. Από την αύξηση κατά 2,0% του δείκτη παραγωγής μετα-
ποιητικών βιομηχανιών. 
2. Από τη μείωση: 
*Κατά 1,1% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων. 
*Κατά 1,4% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού. 
*Κατά 2,2% του δείκτη παροχής νερού.
Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε 
μείωση 1,1% τον Δεκέμβριο 2018 σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018.

ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΣΗ 1% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΕΡΥΣΙ
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Από την αγορά, και συγκεκριμένα από τον Σύνδεσμο Εισαγω-
γέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων έρχεται μια 
δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων για την προώθηση της ηλε-
κτροκίνησης στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει τόσο οικονομικά 
όσο και κυκλοφοριακά κίνητρα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ 
του Θοδωρή Καραουλάνη στην euractiv.gr, παρά το ότι η πρό-
ταση είναι συνοπτική και μακράν απέχει από το να είναι πλήρης, 
ως στρατηγική, αποτελεί σημαντικό βήμα καθώς όπως όλοι 
αντιλαμβάνονται δεν έχουν όλες οι εταιρείες κοινή στόχευση στο 
ζήτημα της ηλεκτροκίνησης. Επομένως αποτελεί ενθαρρυντικό 
μήνυμα ότι κατάφεραν να συμφωνήσουν, έστω και μετά από 
αρκετό καιρό, σε ένα πλαίσιο προτάσεων προς την Πολιτεία.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΑΑ, «σε μία 
εποχή όπου ο πλανήτης είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος από τους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους, η ανθρωπότητα καλείται να λάβει 
μέτρα για την προστασία του. Η αυτοκινητοβιομηχανία σε πα-
γκόσμια κλίμακα καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες να εντο-

πίσει λύσεις για οχήματα με πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων και 
στρέφεται αποφασιστικά στην ηλεκτροκίνηση.
Τα διαφορετικά είδη ηλεκτροκίνητων οχημάτων δίνουν ευχέ-
ρεια επιλογών στο αγοραστικό κοινό. Διαχωρίζονται στις κύριες 
κατηγορίες των αμιγώς ηλεκτροκίνητων (BEVs) και των επανα-
φορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων, που είναι εξοπλισμένα με 
μπαταρία επαναφορτιζόμενη για ημερήσια χρήση, αλλά και με 
κινητήρα καυσίμου (PHEVs) για μακρύτερες διαδρομές.
Γνωρίζοντας τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρα-
τούν στα περισσότερα νοικοκυριά στη χώρα μας, όπως και τα 
ιδιαίτερα επιβαρυμένα από ρύπανση αστικά κέντρα, ο ΣΕΑΑ 
προτείνει μία σειρά εφικτών οικονομικών και κυκλοφοριακών 
κινήτρων για τη διευκόλυνση στην απόκτηση ενός ηλεκτροκί-
νητου οχήματος».
Οικονομικά κίνητρα:
-Επιδότηση 3.000€ για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα /range 
extender.

-Επιδότηση 1.500€ για τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα.
-Προσαύξηση κατά 50% των εξόδων που εκπίπτουν στις επιχει-
ρήσεις από την χρήση επαναφορτιζόμενων οχημάτων.
-Εξαίρεση από τη φορολογία παροχής σε είδος για τους εταιρι-
κούς χρήστες επαναφορτιζόμενων οχημάτων.
Κυκλοφοριακά κίνητρα:
-Προνομιακή, δωρεάν στάθμευση σε δημόσιους χώρους.
-Υποχρέωση παροχής προνομιακών, δωρεάν θέσεων στα 
parking μεγάλων εμπορικών καταστημάτων (πχ. super 
markets, malls κλπ).
-Ελεύθερη πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες για τους οδηγούς 
ηλεκτρικών επαναφορτιζόμενων οχημάτων.
Ειδικά μέτρα για τα ταξί όπως:
-Επαρκής επιδότηση για την απόκτηση ενός επαναφορτιζόμε-
νου ηλεκτρικού ταξί.
-Προνομιακοί χώροι αναμονής («πιάτσες») για τους ιδιοκτήτες /
οδηγούς επαναφορτιζόμενων ταξί.

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η τιμολόγηση του νερού, 
η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και οι συνερ-
γασίες με Ισραήλ και Αίγυπτο ήταν στο επίκεντρο των συνο-
μιλίων, στη Λευκωσία, του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σωκράτη Φάμελλου, με τον 
Κύπριο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
Κώστα Καδή, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται 
σε μία από τις καλύτερες στιγμές συνεργασίας τους και αυτό 
αντανακλά την ενδυνάμωση όχι μόνο της συνεργασίας αλλά 
και της ισχύος, που έχουν οι χώρες και μέσα στην Ευρώπη και 
στην Ανατολική Μεσόγειο.
 Επίσης, ανέφερε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν πολύ καλή 
συνεργασία στους διεθνείς οργανισμούς και εκπροσωπούν 
κοινά συμφέροντα. «Αυτή τη συνεργασία, που είναι συνεργα-
σία ειρήνης και προόδου, θέλουμε να τη διαχύσουμε σε όλη 
την περιοχή. Για αυτό και οι δύο τριμερείς συνεργασίες που 

έχουμε και άλλες συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή της Με-
σογείου για μας είναι ουσιαστικές» σημείωσε.
 Ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι οι προκλήσεις 
της κλιματικής και της βιώσιμης ανάπτυξης δεν επιτρέπουν 
εφησυχασμό και υπάρχει ανάγκη για αλλαγή πολιτικών, αλλά 
και του τρόπου ζωής και παραγωγής. Χαρακτήρισε «ανησυ-
χητικές» τις φωνές και του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ 
Τραμπ και του Προέδρου της Βραζιλίας, Ζαϊρ Μπολσονάρο 
για το θέμα. Όπως υποστήριξε, η ανάπτυξη και η διεκδίκηση 
της ευημερίας για τις κοινωνίες δεν έχουν το περιβάλλον αντί-
παλο, αλλά σύμμαχο.
 Για τις τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, 
ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι εκτός από τις κοινές πολιτικές 
για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, «στόχος είναι το 
περιβάλλον να συμβάλει και σε οικονομική προοπτική στην 
περιοχή».
 Ο κ. Καδής υπογράμμισε ότι «ξεκινά μία πιο συστηματική και 

δομημένη συνεργασία των δύο υπουργείων, ανεξάρτητα από 
το ότι οι σχέσεις των δύο χωρών και των δύο υπουργείων εί-
ναι ήδη άριστες».
 Όπως ανέφερε, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα μετά τη 
συμφωνία, η οποία υπογράφηκε με το Ισραήλ για την αντιμε-
τώπιση εκτάκτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς 
και η συνεργασία με το Ισραήλ σε θέματα διαχείρισης νερού. 
Παράλληλα, συζητήθηκε η συνεργασία με την Αίγυπτο σε θέ-
ματα βιοποικιλότητας και διαχείρισης συγκεκριμένων ειδών.
 Ο Κύπριος υπουργός σημείωσε ότι παρουσίασε στον κ. 
Φάμελλο την ευρύτερη περιφερειακή πρωτοβουλία που θα 
αναπτύξει η Κύπρος για συνεργασία όλων των χωρών της 
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής στο θέμα της 
κλιματικής αλλαγής, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό πλάνο 
δράσης. Αυτό το πλαίσιο, τόνισε, «θα είναι ουσιαστικά η συ-
νεισφορά των χωρών αυτών στη συμφωνία των Παρισίων».

Την υπουργική απόφαση για την επέκταση της κλαδικής 
συλλογικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε 
μεταλλευτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις λιγνιτωρυχείων, 
ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης 
μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης, 
υπέγραψε –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  η υπουργός Εργασίας 
Έφη Αχτσιόγλου.
Η συγκεκριμένη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας 
καλύπτει συνολικά 9.000 εργαζόμενους.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Εργασίας, προβλέπει βασικό μηνιαίο μισθό από 972,92 
ευρώ έως 1.060,99 ευρώ, αναλόγως της ειδικότητας. Ο 
βασικός μισθός προσαυξάνεται με τα εξής επιδόματα:

Α) ανθυγιεινής εργασίας 12% ή 17%, αναλόγως της ειδι-
κότητας,
Β) τριετιών (5% για τις δύο πρώτες τριετίες, 7% για την 
τρίτη και την τέταρτη τριετία, 8% για την πέμπτη και την 
έκτη τριετία),
Γ) γάμου 10%,
Δ) εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ σε περίπτωση 
γέννησης τρίτου και άνω τέκνου.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, μετά το τέλος των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύ-
γουστο του 2018, έχουν επεκταθεί 11 κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, οι οποίες καλύπτουν συνολικά πε-
ρισσότερους από 200.000 εργαζόμενους.

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι θα συνεχίζει να 
εξετάζει όλες τις εν ισχύι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και, όσες υπογραφούν στο μέλλον, ώστε να 
διαπιστωθεί, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 
επέκτασή τους. «Η επαναφορά των βασικών αρχών των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η αύξηση του κατώ-
τατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου 2019, που συνε-
πάγεται αυξήσεις στους μισθούς για σχεδόν 1 εκατομμύ-
ριο εργαζόμενους, υλοποιεί στην πράξη τη δέσμευση της 
κυβέρνησης για τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματός 
τους και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης τους» 
σημειώνει το υπουργείο Εργασίας.

ΣΕΑΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ Ο Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΚΑΙ Ο Κ. ΚΑΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
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Ισχυρό είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη φαρμακευτική 
και βιομηχανική κάνναβη και σύμφωνα με πληροφορίες του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, 30 είναι οι κατατεθειμένες προτάσεις στη γενική 
γραμματεία Βιομηχανίας με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές 
να προέρχονται εκτός από την Ελλάδα, από Ισραήλ, Καναδά, 
Σαουδική Αραβία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Ρωσία, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ. 
Από τις 30 κατατεθειμένες επενδυτικές προτάσεις στη γενική 
γραμματεία Βιομηχανίας, οι δύο έχουν εγκριθεί ήδη, δύο 
έχουν απορριφθεί και οι υπόλοιπες 26 βρίσκονται σε διαδικα-
σία έγκρισης. 
Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το συνολικό ύψος των επενδύ-
σεων που υπερβαίνουν τα 350 εκατ. ευρώ, οδηγώντας στη 
δημιουργία 1.436 νέων θέσεων εργασίας, γεγονός το οποίο, 
όπως σχολιάζουν άνθρωποι της αγοράς, οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο πα-
ραγωγής και μεταποίησης φαρμακευτικής και βιομηχανικής 
κάνναβης. 

Υπενθυμίζεται ότι από τους 30 φακέλους για άδεια εγκατά-
στασης μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας τελικών 
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, που έχουν κατατεθεί 
στη γενική γραμματεία Βιομηχανίας, οι δύο πρώτες εγκρί-
σεις δόθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο (BIOMECANN AE και 
BIOPROCANN AE) αντιπροσωπεύοντας συνολικό ύψος επέν-
δυσης 22 εκατ. ευρώ, ενώ οι 2 αιτήσεις που έχουν απορριφθεί 
ήταν γιατί η μία εταιρεία δεν είναι ενεργή και η άλλη δεν υπέ-
βαλε απαντήσεις σε σχετικό ερωτηματολόγιο. 
Ως προς τους υπόλοιπους 26 φακέλους, οι 12 πρώτοι είχαν κα-
τατεθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, ενώ στο διάστημα που 
μεσολάβησε μέχρι σήμερα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, 
έχουν κατατεθεί επιπλέον 14 φάκελοι επενδύσεων με εκτιμώ-
μενο ύψος επένδυσης 159,1 εκατ. ευρώ. Ήδη, σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, έχουν «ξεχωρίσει» οι 12 πιο «ώριμοι« φάκελοι -για 
ορισμένους εκ των οποίων έχουν ζητηθεί πρόσθετα δικαιολο-
γητικά- με τους 7 να διαθέτουν βεβαίωση χρήσεων γης. 
Σημειώνεται ότι οι 26 φάκελοι αφορούν αθροιστικά εκτάσεις 

άνω των 1.100 στρεμμάτων, οι έξι αφορούν εγκατάσταση σε 
περιοχές υποδοχής βιομηχανίας, σε έξι περιπτώσεις δεν έχει 
κατατεθεί ακόμη το σύνολο των δικαιολογητικών ως προς τις 
χρήσεις γης, που έχουν ζητηθεί από τις υπηρεσίες, ενώ βρί-
σκεται σε εξέλιξη η συμπλήρωση 16 φακέλων με τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. 
«Τα επόμενα χρόνια, όπως έχει δηλώσει  ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας, θα έχουμε μια 
μεγάλη παραγωγή και από τα δυο είδη, βιομηχανική και 
φαρμακευτική και θα έχουμε στην ουσία δημιουργήσει μια 
παράλληλη φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα πάρα πολύ 
σημαντική», ενώ όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς 
η φαρμακευτική και βιομηχανική κάνναβη είναι ικανές να 
φέρουν επενδύσεις που, μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια, 
μπορούν να αγγίξουν το 1.5 δισ. ευρώ στο σύνολο της χώρας 
και να δημιουργήσουν περίπου 7.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στο υπουργείο 
Οικονομίας, η γεωγραφική κατανομή των επενδυτικών προ-
τάσεων έχει ως εξής: 
Κορινθία: 1 (+ 1 εγκεκριμένη), Θήβα: 7, Κιλκίς: 5, Σέρρες: 1, 
Αττική: 2, Καστοριά: 3, Σπάρτη: 1, Ηλεία: 1, Μεσολόγγι: 1, Μα-
γνησία: 1, Χαλκιδική: 1, Φωκίδα: 1 Πρέβεζα:1  και έχει εγκριθεί 
ένας φάκελος στη Λάρισα. 
Ως προς τον ένα φάκελο που αφορά επένδυση ύψους 9 εκατ. 
ευρώ στη βιομηχανική ζώνη Κορίνθου, σε έκταση 40 στρεμ-
μάτων, έχει προωθηθεί προς υπογραφή σχέδιο απόφασης και 
αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η σχετική διευκρί-

νιση του υπουργείου Υγείας που θα αφορά και την οριστική 
διατύπωση του σχεδίου απόφασης προκειμένου αυτό να 
υπογραφεί.
Υπενθυμίζεται ότι οι δυο πρώτες αδειοδοτήσεις μονάδων καλ-
λιέργειας και επεξεργασίας τελικών προϊόντων φαρμακευτι-
κής κάνναβης είναι οι εξής:
1. BIOMECANN AE. Αφορά επένδυση 9,5 εκατ. ευρώ στη Λά-
ρισα με εκτιμώμενο αριθμό εργαζομένων τους 51 για αποξη-
ραμένο ανθό (συσκευασία). Κινητήρια ισχύς μηχανολογικού 
εξοπλισμού 20,1 kw, και έκταση μονάδας 10.729,61 Μ2.
2. BIOPROCANN AE. Αφορά επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ στη 

θέση Πύργος Κορίνθου με εκτιμώμενο αριθμό εργαζομένων 
τους 66 για αποξηραμένο ανθό (συσκευασία). Κινητήρια 
ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού 35,4 kw και έκταση μονά-
δας 46.558,22Μ2
Υπενθυμίζεται ότι στην Ευρώπη, η αγορά της βιομηχανικής 
κάνναβης αναμένεται να φτάσει τα 180 εκατ. ευρώ ως το 
2028 και της φαρμακευτικής τα 55,2 δισ. ευρώ, ενώ μέσα στα 
επόμενα έξι χρόνια, ο παγκόσμιος κύκλος επιχειρηματικότητας 
της κάνναβης αναμένεται να ξεπεράσει τα 145 δισ. δολάρια.

Η συνένωση των πόρων για καλύτερη αντιμετώπιση των φυ-
σικών καταστροφών, η προστασία της ΕΕ από ξένες επενδύ-
σεις που αντιστρατεύονται τα στρατηγικά ευρωπαϊκά συμφέ-
ροντα και η συμφωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης είναι τα κύρια θέματα 
που θα τεθούν προς έγκριση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την εβδομάδα μεταξύ 11 και 
14 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο του 
διαλόγου για το μέλλον της ΕΕ, την Τρίτη θα μιλήσει στους ευ-
ρωβουλευτές ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.
Αναλυτικότερα, η ατζέντα της ολομέλειας έχει ως εξής:
Πολιτική προστασία 
Την Τρίτη, η Ολομέλεια ψηφίζει έκθεση για την αναβάθμιση 
του μηχανισμού πολιτικής προστασίας προκειμένου να βο-
ηθήσει τις χώρες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις 
περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών.
Στην έκθεση προβλέπεται να υπάρχει διαθεσιμότητα σε αερο-
σκάφη δασικής πυρόσβεσης, νοσοκομεία ή ιατρικές μονάδες 
έκτακτης ανάγκης, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν έχουν επαρκείς πόρους για 
να ανταποκριθούν σε μια καταστροφή. 

Ξένες επενδύσεις 
Την Πέμπτη, ψηφίζεται η δημιουργία του πρώτου ευρωπαϊ-
κού εργαλείου που θα ελέγχει τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η ΕΕ 
θέλει μ αυτό τον τρόπο να διασφαλίσει ότι οι ξένες επενδύσεις, 
αν και ευπρόσδεκτες, δεν αποτελούν κίνδυνο για τα στρατηγι-
κά ευρωπαϊκά συμφέροντα. 
Κακομεταχείριση των ζώων 
Μετά τις καταγγελίες για κακομεταχείριση των ζώων κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς τους εντός και εκτός της ΕΕ, οι 
ευρωβουλευτές αναζητούν τρόπους για τη βελτίωση της ποι-
ότητας της ζωής τους. Γι’ αυτό προτείνουν στα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις συνθήκες μεταφοράς και να περιορίσουν τον 
ταξιδιωτικό χρόνο στο ελάχιστο δυνατό. 
Οδική ασφάλεια 
Αν και οι ευρωπαϊκοί δρόμοι είναι από τους ασφαλέστερους 
στον κόσμο, το 2017 135.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν 
σοβαρά σε αυτοκινητικά ατύχηματα. Την Τετάρτη, η ολομέ-
λεια ψηφίζει πρόταση για τη βελτίωση της οδηγίας για την 
ασφάλιση των οχημάτων, με στόχο να προστατεύσει ακόμα 
περισσότερο τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων.

ΕΕ-Σιγκαπούρη 
Την ίδια ημέρα, ψηφίζει για την έγκριση ή μη, της εμπορικής 
συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης, η οποία προβλέπει 
την κατάργηση όλων των δασμών σε διάρκεια πέντε χρόνων.
Λειψυδρία
Οι ευρωβουλευτές συζητούν τρόπους, όπως η επαναχρησι-
μοποίηση νερού για τη γεωργική άρδευση, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λειψυδρίας, που φαίνεται ότι θα 
απειλήσει την ΕΕ τα επόμενα χρόνια.
Χρεώσεις τραπεζών 
Το ΕΚ θα ψηφίσει επίσης ότι οι τράπεζες πρέπει να χρεώνουν 
το ίδιο για διασυνοριακές συναλλαγές σε ευρώ και συναλλα-
γές εσωτερικού, καθώς και να έχουν πιο διαφανείς χρεώσεις 
για τη μετατροπή συναλλάγματος. 
Φυτοφάρμακα 
Σε σχέση με την επικινδυνότητα των φυτοφαρμάκων και την 
ανάγκη να αντικατασταθούν από άλλα χαμηλής επικινδυνό-
τητας θα ψηφιστεί έκθεση που θα τεθεί σε ψηφοφορία την 
Τρίτη.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ, 
12 ΟΙ «ΩΡΙΜΟΙ» ΦΑΚΕΛΟΙ

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (11-14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Η γεωγραφική κατατομή των επενδυτικών προτάσεων
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Προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, προ-
κειμένου να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για τα ακίνητα 
και τις μισθώσεις του 2018 στο ηλεκτρονικό μητρώο της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Όσοι έχουν διαπιστώσει λάθη και παραλείψεις στην αρ-
χική τους δήλωση μπορούν να τα διορθώσουν έως την 
παραπάνω ημερομηνία, καθώς τα τελικά στοιχεία που 
αφορούν τα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2018 θα απο-
τυπωθούν στις φετινές δηλώσεις και θα φορολογηθούν 
με τους συντελεστές που προβλέπει η νομοθεσία ( 15 έως 
45%)
   Αναλυτικές οδηγίες δίνει η ΑΑΔΕ στον οδηγό ερωτήσε-
ων - απαντήσεων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχει 
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.aade.gr).
   Ειδικότερα οι ερωτήσεις - απαντήσεις είναι οι εξής:
   - Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εγγραφής στο Μη-
τρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και της οριστικοποίησης 
του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής;
   Η εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης 
καταλήγει στην απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτων 
(ΑΜΑ) για κάθε ακίνητο που μισθώνεται βραχυχρόνια. 
Η απόδοση ΑΜΑ γίνεται σε άμεσο χρόνο, με ηλεκτρονική 
διαδικασία που ολοκληρώνεται με μια και μόνη εισαγωγή 
στο σύστημα TAXISnet. Σε γενικές γραμμές, οι ιδιοκτήτες 
αποκτούν Α.Μ.Α. με την καταχώρηση του Αριθμού Ταυ-
τότητας Ακινήτου που αντιστοιχεί στο εμπράγματο δικαί-
ωμα τους, ενώ οι Υπεκμισθωτές με την καταχώρηση του 

αριθμού της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων με την 
οποία έγιναν μισθωτές με δικαίωμα υπεκμίσθωσης.
   Η οριστικοποίηση του Μητρώου Βραχυχρόνιας Δι-
αμονής έχει σχέση με την υποχρέωση του Διαχειριστή 
Ακινήτου να επιμερίσει το εισόδημα που αποκτήθηκε από 
το σύνολο των Βραχυχρόνιων Δηλώσεων Διαμονής που 
έχουν υποβληθεί σε έκαστο φορολογικό έτος, στον ίδιο 
και στους πιθανούς δικαιούχους εισοδήματος.
   Η οριστικοποίηση του Μητρώου μπορεί να γίνει έως και 
την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να προσδιοριστεί 
το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήμα-
τος. Μέχρι την οριστικοποίηση ο Διαχειριστής Ακινήτου 
μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και 
να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, 
ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) χωρίς να αλλάζει ο Α.Μ.Α. 
και χωρίς να υπάρχει πρόστιμο εκπροθέσμου. Εν τέλει ο 
Διαχειριστής Ακινήτου έχει ικανό περιθώριο, από το τέλος 
κάθε έτους έως και την 28η Φεβρουαρίου του έτους υπο-
βολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για να απο-
τυπώσει τις συμφωνίες του με τους λοιπούς δικαιούχους 
εισοδήματος, στη βάση των πραγματικών γεγονότων και 
στη βάση του πραγματικού επιμερισμού του εισοδήματος.
   Η οριστικοποίηση του Μητρώου στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 
του τρέχοντος έτους με την οριστικοποίηση του πίνακα 
των συνδικαιούχων εισοδήματος από την αντίστοιχη 
επιλογή
   - Τι γίνεται εάν ένας Διαχειριστής Ακινήτου δεν οριστι-

κοποιήσει το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής;
   Στην περίπτωση μη οριστικοποίησης το αργότερο μέχρι 
την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος κάθε φορολογικού έτους, τα 
δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεω-
ρούνται οριστικά και ο Διαχειριστής έχει την ευθύνη των 
δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί.
   Ειδικότερα, αν ο Διαχειριστής Ακινήτου δεν προσδιορί-
σει το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το 
ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά του.
       - Υπεβλήθη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής και 
στη διάρκεια μίσθωσης συμπληρώθηκε 15.01.2019 έως 
20.01.2019, ενώ θα έπρεπε 15.12.2018 έως 20.12.2018. 
Πώς διορθώνεται; 
   Σε όλες τις περιπτώσεις διόρθωσης μίας δήλωσης 
βραχυχρόνιας διαμονής θα πρέπει να υποβάλλεται τρο-
ποποιητική δήλωση και να διορθωθεί το όποιο λάθος 
της αρχικής πληκτρολογώντας στο αντίστοιχο πεδίο τη 
σωστή τιμή. Ειδικά για τις περιπτώσεις διόρθωσης της 
διάρκειας μίσθωσης και μόνο όταν η διόρθωση αφορά σε 
αλλαγή στο ημερολογιακό έτος, θα γίνονται οι ακόλουθες 
ενέργειες: Αρχικά θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική 
δήλωση αφήνοντας κενό το πεδίο «συνολικό συμφωνη-
θέν μίσθωμα και πληκτρολογώντας «0» στο πεδίο «ποσό 
βάσει πολιτικής ακύρωσης», προκειμένου να ακυρωθεί 
η λάθος υποβολή. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπoβληθεί 
νέα αρχική δήλωση με τις σωστές ημερομηνίες άφιξης και 
αναχώρησης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ AIRBNB
Προθεσμία ως 28/2 να οριστικοποιήσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τα στοιχεία για ακίνητα και μισθώσεις 
του 2018 στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΑΑΔΕ

Επενδυτικό ενδιαφέρον στον τουριστικό τομέα καταγράφεται 
στη Δυτική Ελλάδα, αφού, σύμφωνα με την περιφέρεια, έχουν 
υποβληθεί 266 νέες επενδυτικές προτάσεις που αφορούν σε νέα 
καταλύματα σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Παράλληλα, η Περιφέρεια ενίσχυσε πρόσφατα με 10 εκατ. ευρώ 
τις νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες στον τουριστικό τομέα, με 
πόρους προερχόμενους από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 2014-2020. 
Όσον αφορά τον απολογισμό της τουριστικής κίνησης για το 
2018, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σημειώνει ότι καταγρά-
φηκε αύξηση των επισκεπτών και των ταξιδιωτικών εισπράξε-

ων. Μάλιστα, επικαλούμενη τα στοιχεία που προέρχονται από 
τις επίσημες στατιστικές της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέρει 
ότι «μέσα στο πρώτο 9μηνο του 2018 είχαμε 2.741.000 δια-
νυκτερεύσεις, δηλαδή, αύξηση κατά 25,27% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2017, όπου ο συνολικός αριθμός των 
διανυκτερεύσεων ήταν 2.188.100».
Επίσης, σύμφωνα με την Περιφέρεια, «μέσα στην ίδια χρονική 
περίοδο, δηλαδή, Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2018, η οικονομία 
της Δυτικής Ελλάδας ενισχύθηκε με επιπλέον 39,9 εκατ. ευρώ 
από την τόνωση της τουριστικής κίνησης». 
Ταυτόχρονα, ο αριθμός των επισκεπτών στη Δυτική Ελλάδα το 
ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκε κατά 90.300 σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυ-
ξης και Επιχειρηματικότητας, Κωνσταντίνος Καρπέτας, τόνισε ότι 
«δουλέψαμε μεθοδικά και επίμονα στο κομμάτι της τουριστικής 
προβολής και ταυτόχρονα δώσαμε έμφαση στη βελτίωση των 
υποδομών, ώστε η Δυτική Ελλάδα να ενισχύσει την προσβασι-
μότητα των επισκεπτών της, αλλά και τη διακριτή τουριστική της 
ταυτότητα» και πρόσθεσε: «Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτή 
η διαρκώς ανοδική τροχιά στα τουριστικά μεγέθη της Δυτικής 
Ελλάδος θα έχει ακόμη μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια».

ΠΑΤΡΑ: ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 266 ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
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Δέκα εκατομμύρια ευρώ διατίθενται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους δήμους, 
προκειμένου να δημιουργήσουν «Πράσινα Σημεία», δηλαδή 
οριοθετημένους και διαμορφωμένους χώρους, με κατάλληλη 
κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, στους οποίους θα μπορούν 
οι δημότες να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά. 
Στους χώρους αυτούς θα υπάρχουν χωριστά σημεία γα την 
απόθεση διαφορετικών υλικών όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο, 

πλαστικό, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή για χρησιμοποιούμενα 
αντικείμενα και εξοπλισμό, όπως ρούχα, έπιπλα, ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά αντικείμενα. Στη συνέχεια, τα υλικά αυτά θα προ-
ωθούνται είτε για ανακύκλωση είτε για επαναχρησιμοποίηση.
Τη σχετική πρόσκληση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος επισήμανε 
ότι δίνεται στους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας η δυνα-
τότητα να αξιοποιήσουν τα απόβλητα με το βέλτιστο δυνατό 

τρόπο, προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. 
«Τα «Πράσινα Σημεία» ενισχύουν τα οικονομικά των δήμων, 
μειώνουν τα τέλη καθαριότητας που πληρώνουν οι πολίτες, 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα και βελ-
τιώνουν την ποιότητα ζωής σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. 
Υπενθυμίζω ότι κάθε δήμος υποχρεούται να λειτουργεί ένα 
εγκεκριμένο «Πράσινο Σημείο»» τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ενθαρρυντικά στοιχεία που αφορούν την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου το 2018, προκύπτουν –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- από τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΥΠΑ-Fraport σχετικά με 
τις αφίξεις στα κύρια αεροδρόμια της χώρας. 
Συγκεκριμένα, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ταξιδιωτών κατά 
τον Δεκέμβριο 2018 ανήλθαν στις 418.552 σε σύγκριση με τις 
338.515 τον Δεκέμβριο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 23,6%. 

Ενδεικτικό της δυναμικής της ροής των αφίξεων είναι το γεγονός 
ότι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τον Δεκέμβριο του 2018, 
οι διεθνείς αφίξεις ταξιδιωτών ανήλθαν στις 130.277 σημειώνο-
ντας άνοδο 43% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017. 
Την ίδια στιγμή, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, οι διεθνείς αερο-
πορικές αφίξεις ταξιδιωτών τον εξεταζόμενο μήνα κινήθηκαν 
με άνοδο 20,6% φτάνοντας τις 279,785. Με διψήφιο ποσοστό 

ανόδου κινήθηκαν και οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, 
σημειώνοντας άνοδο 26,7%.
Να σημειωθεί ότι το 2018 είναι η καλύτερη χρονιά σε επιδόσεις 
στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού, με τις διεθνείς αφίξεις να 
αγγίζουν τα 33 εκατ., (συμπεριλαμβάνονται και οι αφίξεις μέσω 
κρουαζιέρας) και τα έσοδα να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, 
φτάνοντας τα 16 δισ. ευρώ.

Ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή του 
αναδόχου που θα υλοποιήσει το έργο για την ανάπτυξη και 
λειτουργία του εθνικού αποθετηρίου των οπτικοακουστικών 
αρχείων δημοσίευσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το Εθνικό Κέντρο 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ). 
Ο διαγωνισμός με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής και επιστημονικής 
υποστήριξης στο ΕΚΟΜΕ για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λει-
τουργία του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχεί-
ων (ΕΑΟΑ)» δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) με αύξοντα 
συστημικό αριθμό 70419.
 Συγκεκριμένα, η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει τον σχεδια-
σμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Εθνικού Αποθετηρίου 
Οπτικοακουστικών Αρχείων (ΕΑΟΑ), ενός έργου που εντάσσε-
ται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΚΟΜΕ για τη διαφύλαξη, 
συντήρηση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση του συνόλου του 
οπτικοακουστικού αποθέματος της Ελλάδας (κινηματογράφος, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, νέα μέσα).

 Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και η καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 11η  Μαρτί-
ου 2019, στις 15:00.
 Η κατάθεση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
 Περισσότερες πληροφορίες στο www.ekome.media

ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ»

ΥΠΑ-FRAPORT: ΑΝΟΔΟ 23,6% ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΗΝΑ ΠΕΡΥΣΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Στην έγκριση του κανονισμού άρδευσης, ο οποίος θα κα-
λύπτει πλήρως τις δραστηριότητες διανομής αρδευτικού 
νερού, με τους καταναλωτές χρήστες του, προχώρησε ο 
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία για την έγκριση της 
κοστολόγησης και των τιμολογίων του αρδευτικού νερού 
και νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχει ο οργα-
νισμός. Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΚ, το διοικητικό 
συμβούλιο που συνεδρίασε στα Χανιά ενέκρινε τις δια-
δικασίες διαβούλευσης του Οργανισμού με τους φορείς 
-μεγάλους πελάτες (ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ), ενώ παράλληλα 
αποφασίστηκε με βασικό στόχο την εκλογίκευση των χρε-
ώσεων και με βάση τις οδηγίες της γενικής γραμματείας 

Υδάτων, ότι:
- Η τιμολόγηση του νερού θα γίνεται ανά χρήση και σε δύο 
γεωγραφικές περιοχές (δυτική - ανατολική Κρήτη). Θα 
βασιστεί στον διαχωρισμού νερού για ύδρευση, άρδευση 
και βιομηχανία (και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες), ενώ θα υπάρξει διαχωρισμός νερού που δίνεται για 
γεωργική χρήση και για λοιπές, με κύριο στόχο να εξαλει-
φθούν κάποιες υψηλές χρεώσεις σε αγρότες.
Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική, το διοικητικό συμ-
βούλιο του ΟΑΚ πήρε την απόφαση ότι οι λογαριασμοί οι 
οποίοι θα έχουν καθυστέρηση στην εξόφληση τους θα 
υπόκεινται σε τόκους, όπως ορίζεται από τον νόμο.
Κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου απο-

φασίσθηκε επίσης σειρά ενεργειών με στόχο τη διασφά-
λιση των διαδικασιών και την ποιότητα λειτουργίας του 
Φράγματος Βαλσαμιώτη, ενώ με γνώμονα την ταχύτερη 
κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου του κόμβου 
Μουρνιών -και αφού έλαβε τις γραπτές διαβεβαιώσεις 
του αναδόχου ότι τάχιστα θα ολοκληρωθούν όλες οι ερ-
γασίες επί της οδού Ζυμβρακάκηδων εντός της πόλης των 
Χανίων- αποφάσισε όπως για το συμφέρον του έργου να 
δεχτεί την ένσταση του αναδόχου περί μη έκπτωσής του.
Κατά τη συνεδρίαση αποφασίσθηκε επίσης η ολοκλήρω-
ση των διαδικασιών για την αγορά οικοπέδου όπου θα 
κατασκευαστεί διυλιστήριο για την πλήρη αξιοποίηση 
των νερών του Φράγματος Ποταμών στο Ρέθυμνο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
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Τις πολλές δυνατότητες συνανάπτυξης και ευημερίας 
που αναδύονται μέσα από το Συνεργατικό Δίκτυο Καινο-
τομίας - CEG COIN (Cyprus, Egypt, Greece - Collaborative 
Innovation Network) υπογραμμίζει, σε συνέντευξή του 
στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο γε-
νικός γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ) Γιώργος 
Φλωρεντής, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στο δίκτυο από 
την αρχή των διαπραγματεύσεων για τη σύστασή του, 
τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τον Ιούλιο του ίδιου έτους υπεγράφη στο Κάιρο Μνη-
μόνιο Συναντίληψης μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου και 
Αιγύπτου, με σκοπό τη συνεργασία των τριών χωρών 
στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών, με μία από τις σημαντικότερες πρόνοιες του 
Μνημονίου να είναι και η ίδρυση του Δικτύου CEG COIN, 
το οποίο λειτουργεί ως πλατφόρμα για την ενίσχυση της 
συνεργασίας, της δικτύωσης και της συσχέτισης των οι-
κοσυστημάτων καινοτομίας και των επιχειρήσεων στις 
τρεις χώρες. Επιπλέον, το Δίκτυο στοχεύει στην προώ-
θηση και στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της 
επιχειρηματικότητας, της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς 
και την αξιοποίηση καλών πρακτικών στον τομέα των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Είναι μια συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας Ελλάδα, Αί-
γυπτος και Κύπρος έχουν δεσμευτεί για την ανάπτυξη και 
την αμοιβαία συνεργασία στους τομείς της έρευνας, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας 
τις συνέργειες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν τόσο 
για τον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα.
Το Μνημόνιο υπεγράφη στο Κάιρο, στις 5 Ιουλίου 2017, 
κατά την επίσκεψη του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής 
Νίκου Παππά στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, παρου-
σία του πρωθυπουργού της Αιγύπτου και αφορούσε 
επί της ουσίας στον συντονισμό μεταξύ του ελληνικού 
υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, του κυπριακού υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και του αιγυπτιακού υπουργεί-
ου Τεχνολογίας, Επικοινωνιών και Πληροφορικής.
«Το πρώτο βήμα έγινε τον Μάιο του 2017, όταν άρχισε 
η διαπραγμάτευση, η οποία κατέληξε στις 5 Ιουλίου του 
ίδιου έτους στην υπογραφή της συμφωνίας και αμέσως 
μετά στην ίδρυση του Κέντρου. Είχαν οι Αιγύπτιοι χώρο 

στο Τεχνολογικό Πάρκο Αλεξάνδρειας και στήθηκαν εκεί 
τα κεντρικά γραφεία. Η όλη διαδικασία έγινε άμεσα», 
εξηγεί ο κ. Φλωρεντής, υπογραμμίζοντας την πολύ καλή 
συνεργασία μεταξύ των μελών της εκτελεστικής επιτρο-
πής.
Τα εγκαίνια του κέντρου ήταν μόνο η αρχή καθώς, όπως 
ανέφερε ο κ. Φλωρεντής, στη συνέχεια στήθηκε η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα πάνω στην οποία έχουν γίνει ήδη 
οι πρώτες εγγραφές. «Γράφτηκαν κάποια μέλη από τις 
τρεις χώρες αρχικά για να μπορούν να είναι σε επικοι-
νωνία μεταξύ τους, κάποιες εταιρείες ιδιώτες», εξήγησε 
ο γ.γ. του ΨΗΠΤΕ, επισημαίνοντας πως ως επιστέγασμα 
όλων αυτών των ενεργειών ήρθε τον περασμένο Νο-
έμβριο η πολύ καλή παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή 
έκθεση τεχνολογίας «Cairo ICT 2018», στην αιγυπτιακή 
πρωτεύουσα.
«Όλα αυτά δίνουν άλλη δυναμική στη συνεργασία για 
να μπορέσουμε να προχωρήσουμε», επισημαίνει ο κ. 
Φλωρεντής, υπογραμμίζοντας την ικανοποίηση των 
επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έκθεση του Καΐρου.
«Δεν θα μείνουμε μόνο σ’ αυτούς τους δέκα που κατέ-
βηκαν, θα προχωρήσουμε στο να ανοίξουμε πλέον την 
πλατφόρμα και να καλέσουμε από όλους τους φορείς 
να εγγραφούν μέσα», σημείωσε ο κ. Φλωρεντής και 
πρόσθεσε: «Έχουμε μαζί μας και το Τεχνολογικό Πάρκο 
Πατρών, με το οποίο συνεργαζόμαστε, θα συνεργα-
στούμε και με άλλα Τεχνολογικά Πάρκα στην ελληνική 
επικράτεια για να μπορέσουμε να το ενδυναμώσουμε, με 
στόχο να γίνουν τουλάχιστον δύο μεγάλες εκδηλώσεις 
στη διάρκεια του 2019, με αποκορύφωμα την παρουσία 
μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».
Ο κ. Φλωρεντής ανέφερε, επίσης, πως «τώρα προχωρά-
με τις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο 
για να μπορέσουν να μπουν και να δημιουργήσουν ένα 
fund, το οποίο θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις εται-
ρείες, που θα θέλουν να κάνουν συνεργασίες μεταξύ των 
τριών χωρών, προκειμένου να ενδυναμωθεί περαιτέρω 
η τριμερής συνεργασία».
Πώς, όμως, βλέπει η αιγυπτιακή πλευρά την πορεία του 
δικτύου; «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον», απαντά ο κ. 
Φλωρεντής, σημειώνοντας πως για την Αίγυπτο είμαστε 
«η είσοδος και η πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας 
βλέπουν ως εφαλτήριο προς τα εκεί κι αυτό είναι κάτι 

που δεν πρέπει να το απολέσουμε».
Μάλιστα, όπως τονίζει, η πολιτική βούληση για να 
προχωρήσει αυτή η συνεργασία είναι πολύ ισχυρή. 
«Προσβλέπουμε σ’ αυτές τις τριμερείς και πολυμερείς 
συνεργασίες ως ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να δείξει 
η Ελλάδα και τον ηγεμονικό της ρόλο και τον κομβικό 
ρόλο που μπορεί να παίξει στην περιοχή», είπε χαρακτη-
ριστικά ο γ.γ. του ΨΗΠΤΕ, ο οποίος «βλέπει» και άλλες 
προοπτικές ενίσχυσης των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων 
πέραν αυτής της πλατφόρμας συνεργασίας. «Η τελευ-
ταία επίσκεψη του υπουργού (κ. Παππά) ήταν πάρα 
πολύ αποτελεσματική, είχε συνάντηση με τον Αιγύπτιο 
ομόλογό του και ανοίγονται τώρα οι βάσεις για εμβά-
θυνση των σχέσεων. Να γίνει δηλαδή όχι μόνο ανταλ-
λαγή απόψεων, αλλά και πρακτικών και εφαρμογή προ-
γραμμάτων από τη μία χώρα προς την άλλη», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Υπογράμμισε, δε, το πολύ καλό επίπεδο στις ελληνοαιγυ-
πτιακές πολιτικές σχέσεις, το οποίο αντανακλά και στον 
επιχειρηματικό τομέα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι 
κομβικής σημασίας η πολιτική συνεργασία. Οι πολύ κα-
λές πολιτικές σχέσεις που υπάρχουν είναι το «κλειδί» για 
να ανοίξουν και η ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσε-
ων και να μπορέσουν αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες 
να βρουν πρόσφορο έδαφος για να μπορέσουν να ανα-
πτυχθούν και να γίνονται προς όφελος όλων των πλευ-
ρών, όχι μονομερώς υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρεντής, ο οποίος έχει 
μια γενικότερη εποπτεία στο υπουργείο για τις διμερείς 
και πολυμερείς σχέσεις με τις τρίτες χώρες.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αίγυπτο και πολύ 
καλός γνώστης των πραγμάτων στη χώρα αυτή του 
αραβικού κόσμου, ο κ. Φλωρεντής ασχολείται με το 
συνεργατικό δίκτυο CEG COIN από τη «γέννησή» του 
ως εκπρόσωπος του υπουργείου και στην εκτελεστική 
επιτροπή και σε όλο αυτό το εγχείρημα. «Το επιβλέπω 
και χαράσσουμε μαζί με όλους τους συνεργάτες που 
βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα τα περαιτέρω βήματα και 
την πολιτική και είμαστε σε επικοινωνία και με τις άλλες 
δύο πλευρές», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γ.γ. του ΨΗΠΤΕ.

ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ CEG COIN
Λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γ.γ. του ΨΗΠΤΕ Γ. Φλωρεντής
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Η ηλεκτροκίνηση και οι νέοι κανονισμοί για την ασφάλεια που 
παρέχουν τα αυτοκίνητα στους επιβάτες και τους πεζούς, «εκτο-
ξεύουν» το κόστος κατασκευής των μελλοντικών μοντέλων που 
θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη.
Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναζη-
τούν τρόπους για να μειώσουν το κόστος κατασκευής και ειση-
γούνται τη λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν στις αυτοκινητο-
βιομηχανίες να συνεχίσουν την παραγωγή όλων των βασικών 
κατηγοριών αυτοκινήτων.
Από τις αρχές της νέας χρονιάς υπάρχει έντονος προβληματι-
σμός στις εταιρείες και για τον προγραμματισμό των μοντέλων 
που περιλαμβάνονται στη μικρή κατηγορία Α. Οι μελέτες τους 
δείχνουν ότι πλέον είναι ασύμφορη η παραγωγή νέων μοντέ-
λων με περιορισμένο μήκος και τρεις είτε πέντε πόρτες.
Ήδη η Opel ανακοίνωσε ότι διακόπτει την παραγωγή των 
μικρών μοντέλων Adam και Karl. Ο όμιλος Volkswagen και ο 

όμιλος PSA, δύο από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της 
αγοράς των αυτοκινήτων, εξέφρασαν ανησυχίες για την πα-
ρουσία τους στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Η διακοπή της συνεργασίας μεταξύ της Toyota και του ομίλου 
PSA, στη κατασκευή μικρών αυτοκινήτων, δημιουργεί νέες 
ανησυχίες για τις μελλοντικές εξελίξεις. Στο ίδιο εργοστάσιο στην 
Τσεχία, κατασκευάζονται εδώ και χρόνια τα πανομοιότυπα μο-
ντέλα Toyota Aygo, Peugeot 208 και Citroen C1. Από το 2021, 
η Toyota θα αναλάβει μόνη της τη διαχείριση του εργοστασίου. 
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο όγκος των συνολικών πωλήσεων 
των αυτοκινήτων της κατηγορίας Α, το 2021 θα έχει περιορισθεί 
στο 1 εκατ. μονάδες, ενώ το 2017 άγγιξε το 1,14 εκατ. μονάδες, 
αναφέρει το Automotive News Europe.
Ωστόσο, εκτιμάται ότι μετά από μελέτες και κατάλληλες τροπο-
ποιήσεις θα επικρατήσουν οι προτάσεις που καθορίζουν την 
παραγωγή νέων μικρών αυτοκινήτων με ηλεκτροκινητήρα. 

Πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία μάλλον θα 
βασίζονται στα μοντέλα που κυκλοφορούν τώρα για να μειωθεί 
το κόστος εξέλιξης και παραγωγής.
To γκρουπ VW, προγραμμάτισε την αύξηση των μικρών ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων στην γκάμα της. Διαθέτει το VW Up, το 
οποίο κυκλοφορεί σε άλλες δυο εκδοχές Skoda Citigo και Seat 
Mii. Η VW διαθέτει στην αγορά το αμιγώς ηλεκτρικό e-Up και 
φέτος η Skoda θα προσθέσει μια ηλεκτρική έκδοση του Citigo. 
Αναμένεται να ακολουθήσει και μια αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή 
του Seat Mii.
Η Fiat ανακοίνωσε ότι στην γκάμα του μοντέλου 500 θα προ-
σθέσει μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση τα επόμενα δυο χρόνια. Το 
φθινόπωρο του 2018, η διευθύνουσα σύμβουλος της Citroen, 
Λίντα Τζάκσον, δήλωσε ότι η γαλλική μάρκα εξετάζει την περί-
πτωση να κατασκευάσει ένα νέο μικρό ηλεκτροκίνητο αυτοκί-
νητο, το οποίο μάλλον θα πάρει τη θέση του Citroen C1. 

Tις πόρτες των μεγαλύτερων εμπορικών κέντρων της προκειμέ-
νου να έρθουν σε επαφή οι καταστηματάρχες και οι επισκέπτες με 
τις νέες τεχνολογίες, που αναπτύσσουν νέοι Έλληνες επιχειρημα-
τίες, ανοίγει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Lamda Development, με 
σύνθημα «Εδώ Καινοτομούμε!».
Ειδικότερα οι φιναλίστ που αναδείχτηκαν στο μεγάλο διαγωνισμό 
καινοτομίας ReTech Innovation Challenge, ετοιμάζονται με ένα 
εντατικό πρόγραμμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, προκειμένου να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στις 15 με 
23 Φεβρουαρίου σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα στο The Mall 
Athens.
Το λιανεμπόριο αλλάζει, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές και 
τονίζουν: «Διαδραστικές οθόνες με αναγνώριση κίνησης, ψηφια-
κά μηνύματα που συνοδεύουν επισκέψεις σε φυσικά καταστήμα-
τα και άλλες λύσεις που υποστηρίζουν ένα πολυκαναλικό μοντέλο, 
είναι ήδη στη ζωή μας». 
Oι φιναλίστ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών: Από εφαρ-
μογές επιβράβευσης του καταναλωτή και παρακολούθησης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας των καταστημάτων, μέχρι λύσεις 
επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) και έξυπνης 
ανακύκλωσης στα εστιατόρια των μεγάλων εμπορικών κέντρων.
H τελική τριάδα των νικητών του διαγωνισμού θα αναδειχθεί 
μέσα από μια ζωντανή «μάχη» στην εκδήλωση της Lamda 
Development στις 21 Φεβρουαρίου στο The Mall Athens. 
Τι λένε εταιρείες που αναδείχτηκαν στην πρωτοβουλία της Lamda 
Development και ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν:
 MyJobNow. Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να 
βρουν προσωπικό που απασχολείται στους κλάδους εστίασης, 
τουρισμού και λιανικής. Ο Στέφανος Κατσίμπας, διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας, αναφέρει: «Από τη συμμετοχή μας στο 
ReTech Innovation Challenge θέλουμε να κερδίσουμε ευκαιρίες 
δικτύωσης με ανθρώπους, που απασχολούνται στον κλάδο του 
λιανεμπορίου και με επιχειρήσεις που στεγάζονται στα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα της Lamda Development».

Β3D. Δραστηριοποιείται στην κατασκευή κοσμημάτων μέσω της 
τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ο Περικλής Γαλανά-
κης, Ιδρυτής και Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας, επισημαί-
νει: «Οι δύο παγκόσμιες καινοτομίες των mojools και mobijoo 
αντίστοιχα, καθιστούν ένα προσωπικό αντικείμενο υψηλής αξίας 
ακόμη πιο προσωπικό, εμπλέκοντας τον πελάτη ενεργά στη διαδι-
κασία εξατομίκευσης της εμφάνισής του».
Recycglobe. Αναπτύσσει και προμηθεύει λογισμικό και εξοπλισμό 
διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε επιχειρήσεις, 
που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και την επεξεργασία ανα-
κυκλώσιμών υλικών. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας, Κωνσταντίνος Αστρίδης, θεωρεί ότι «μέσω του ReTech 
Innovation Challenge δημιουργείται ένα σημαντικό κανάλι επικοι-
νωνίας με την αγορά του λιανεμπορίου, που είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη με την παραγωγή και διαχείριση των απορριμμάτων».
Βespot. Επενδύει στην επιβράβευση των καταναλωτικών συ-
νηθειών με προσφορές, όπως δωροεπιταγές και κουπόνια από 
γνωστές μάρκες στους χρήστες σε συνεργασία με τα ενδιαφερό-
μενα καταστήματα. «Το ReTech Innovation Challenge μας δίνει 
τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τις επιχειρήσεις που στε-
γάζονται στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Lamda Development 
και να προβάλουμε την υπηρεσία μας στους χιλιάδες επισκέπτες 
τους», αναφέρουν οι Κωνσταντίνος Δημητρός, Λέων Γαβαλάς και 
Αναστασία Γρίβα, ιδρυτές της εταιρείας.
House ID. Είναι η πρώτη πλατφόρμα που «ανεβάζει» στο διαδί-
κτυο όλα τα προϊόντα διακόσμησης χώρου, υψηλής αισθητικής 
και ποιότητας, που υπάρχουν στα φυσικά καταστήματα. «Ο κα-
ταναλωτής μπορεί γρήγορα να διακοσμήσει ή να βρει έπιπλα για 
το χώρο του, ενώ η επιχείρηση μπορεί να προβληθεί εύκολα και 
οικονομικά σε ένα στοχευμένο κοινό», αναφέρει ο Γιώργος Φω-
τόπουλος, Ιδρυτής της. 
Orderstate. Δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης μίας παραγγε-
λίας από την αρχή μέχρι την τελική της παράδοση, αλλά και τον 
εύκολο τρόπο συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Ο διευθύνων 

σύμβουλος της εταιρείας, Θωμάς Αναστασέλος, σημειώνει, ότι 
«μέσω της πρωτοβουλίας της Lamda Development, στόχος 
είναι η ομάδα του να έρθει πιο κοντά σε υποψήφιους πελάτες, 
προωθώντας το προϊόν της και μαθαίνοντας περισσότερα για τις 
ανάγκες τους».
Βubbllz. Μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, που είναι ταυ-
τόχρονα και μια πλατφόρμα μάρκετινγκ. Δείχνει στους χρήστες 
προσφορές, ανταμοιβές, εκπτώσεις, διαγωνισμούς καταστη-
μάτων και brands, προσθέτοντας και τη διάδραση του χρήστη 
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Με τη συμμετοχή μας 
στο ReTech Innovation Challenge προσδοκούμε να κερδίσουμε 
αναγνωρισιμότητα στους επισκέπτες των εμπορικών κέντρων, να 
διερευνήσουμε εμπορικές συνέργειες και να έρθουμε σε επαφή με 
διαφημιστικές εταιρείες, που εκπροσωπούν εμπορικά κέντρα και 
καταστηματάρχες», αναφέρει ο Κωνστάντιος Μπατσιώλας, διευ-
θύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας.
Οggit. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δίνει ψηφιακή ζωή σε φυσικά 
προϊόντα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματι-
κότητας (Αugmented Reality) και δημιουργώντας μια ζωντανή 
κοινότητα χρηστών στον τομέα του proximity μάρκετινγκ στο 
λιανικό εμπόριο.
Exisom. Η εταιρεία κατασκευάζει απλά καθημερινά ρούχα με 
ενσωματωμένους αισθητήρες, οι οποίοι μετρούν όλα τα βιομε-
τρικά δεδομένα του ανθρώπου που τα φοράει. «Προσπαθούμε 
να υλοποιήσουμε κάτι εξαιρετικά δύσκολο για τα δεδομένα της Ελ-
λάδας και διαγωνισμοί, όπως το ReTech Innovation Challenge της 
Lamda Development, δικαιώνουν την πεποίθησή μας ότι είμαστε 
στο σωστό δρόμο», αναφέρει ο Ιδρυτής της ελληνικής νεοφυούς 
επιχείρησης, Ζακ Καλλίδης.
 Ο διαγωνισμός καινοτομίας ReTech Innovation Challenge, που 
εγκαινίασε η Lamda Development, διοργανώνεται με στρατηγικό 
συνεργάτη τους Industry Disruptors Game Changers.

ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Η ηλεκτροκίνηση «εκτοξεύει» το κόστος κατασκευής τους   
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Ένα βήμα πιο κοντά στις προμήθειες του CERN βρίσκονται 
οι ελληνικές επιχειρήσεις, μετά και την πρόσφατη οργα-
νωμένη αποστολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στην έδρα του ευρω-
παϊκού οργανισμού πυρηνικών ερευνών στη Γενεύη. Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, ήδη περίπου 50 ελληνικές επιχειρήσεις, 
οι περισσότερες από την Κεντρική Μακεδονία, έχουν εντα-
χθεί στη λίστα των προμηθευτών του CERN. Πρόκειται για 
εταιρείες που είτε εκπροσωπήθηκαν στις δύο αποστολές 
που διοργάνωσε η Περιφέρεια είτε είχαν επιχειρήσει, 
μέσω πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κάποια επικοινωνία 
με τον ερευνητικό οργανισμό.
Τρία εκατομμύρια ευρώ το ύψος των προμηθει-
ών του CERN σε ελληνικές εταιρείες το 2018
         Σύμφωνα με τον σύνδεσμο επικοινωνίας των ελλη-
νικών εταιρειών με το CERN, αναπληρωτή καθηγητή στο 
τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νικόλαο 
Μάνθο, το ύψος των προμηθειών του CERN σε ελληνικές 
εταιρείες για το 2018 διαμορφώθηκε σε περίπου τρία 
εκατομμύρια ευρώ. «Στις διαδικασίες αυτές συμμετείχαν 
περίπου 20 εταιρείες, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων υπέ-
γραψαν συμβόλαια για ποσά της τάξης των 500.000 ή 
700.000 ευρώ. Η 15η στη σειρά εταιρεία σύναψε, για πα-
ράδειγμα, συμβόλαιο ύψους 40.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν 
και μικρότερου ύψους συμβόλαια» τονίζει ο κ. Μάνθος 
στο ΑΠΕ - ΜΠΕ.
         Τόσο ο ίδιος, όσο και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, διαβεβαιώνουν για το ενδιαφέρον 
που υπάρχει από την πλευρά του ερευνητικού οργανι-
σμού για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, 
δεδομένου ότι και η Ελλάδα ως χώρα χρηματοδοτεί τις 
ερευνητικές δραστηριότητες του CΕRN, ενώ στόχος του 
ερευνητικού προγράμματος είναι να επιστρέφει οφέλη 
στις χώρες - μέλη του.
         «Ο προϋπολογισμός που πληρώνει η κάθε χώρα στο 
CERN κατανέμεται όχι μόνο στις αγορές και τις προμήθειές 
του αλλά και σε μισθούς, πειράματα και διάφορες άλλες 
λειτουργίες. Μια χώρα μπορεί να φτάσει να πάρει πίσω το 
30% με 35% των χρημάτων που δίνει ετησίως. Η Ελλάδα 
πληρώνει κάθε χρόνο στο CERN 10 εκατ ευρώ. Με τα τρία 
εκατομμύρια το 2018 εκτιμάται ότι επέστρεψε στη χώρα το 
30% των χρημάτων που έδωσε. Ωστόσο, υπολειπόμαστε 
ακόμη έναντι άλλων χωρών» σημείωσε. Ως παράδειγμα 
ανέφερε τις χώρες που βρίσκονται πολύ κοντά στο CERN, 
τη Γαλλία και την Ελβετία, στις οποίες συνήθως επιστρέφει 

το 150% της ετήσιας χρηματοδότησής τους στον οργανι-
σμό. Βέβαια, μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών αφορά 
εύλογα την προμήθεια ρεύματος και νερού, καθώς και την 
παροχή υπηρεσιών.
         Το ζήτημα, όμως, των προμηθειών δεν σταματά εκεί, 
καθώς υπάρχουν προβλέψεις για τη διευκόλυνση των 
επιχειρήσεων από χώρες με μικρά ποσοστά συμμετοχής 
στις αγορές που διενεργεί ο οργανισμός. «Όταν μια χώρα 
δεν παίρνει αρκετά μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τα ποσά 
που πληρώνει, υπάρχει πρόνοια για την πριμοδότησή της. 
Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει κατατεθεί από τη χώρα 
αυτή μια σχετικά υψηλή προσφορά, ζητείται η βελτίωσή 
της, στο πλαίσιο κάποιας διαπραγμάτευσης, προκειμένου 
και να διασφαλιστεί μια καλύτερη τιμή για το CERN και να 
αυξηθεί το ποσοστό των προμηθειών της συγκεκριμένης 
χώρας» σχολιάζει ο κ. Μάνθος.
Από μια ημερίδα στη Θεσσαλονίκη στην έδρα του 
CERN
         «Η εταιρεία μας δέχτηκε πρόσκληση από τον Σύνδε-
σμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος να λάβει μέρος στην 
πρόσφατη αποστολή» επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η μη-
χανολόγος μηχανικός Θωμαή Τιριακίδου, υπεύθυνη για 
τον ποιοτικό έλεγχο στην Εταιρεία «Β & T Composites», 
από τη Φλώρινα. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η εταιρεία 
είχε συμμετάσχει νωρίτερα σε ημερίδα που είχε γίνει στη 
Θεσσαλονίκη, παρουσία εκπροσώπων του Οργανισμού. 
Εκεί ενημερώθηκε για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάθε 
ενδιαφερόμενος να έρθει σε επικοινωνία με το CERN.
         Η κ. Τιριακίδου επισημαίνει ότι η εταιρεία παράγει 
προϊόντα από σύνθετα υλικά με πρώτες ύλες τα ανθρακο-
νήματα και τα υαλονήματα. Τα προϊόντα αυτά αντικαθι-
στούν τα μεταλλικά υλικά, καθώς έχουν πολύ χαμηλότερο 
βάρος και παρόμοιες ή καλύτερες ιδιότητες. Χρησιμοποι-
ούνται δε σε εφαρμογές όπως οι άξονες μετάδοσης ισχύ-
ος, οι ρομποτικοί βραχίονες, συστήματα ναυσιπλοϊας 
κ.α. «Επιλέξαμε να πάμε στη Γενεύη, γιατί και μόνο το 
όνομα του CERN είναι ένα πολύ καλό σημείο αναφοράς 
για κάθε εταιρεία» τόνισε η κ. Τιριακίδου. Γνωστοποίησε, 
παράλληλα, ότι ήδη η εταιρεία βρίσκεται σε επαφή και σε 
επικοινωνία με ανθρώπους του αρμόδιου τμήματος του 
CERN για τις προμήθειες, έχει ενταχθεί στη σχετική λίστα, 
ενώ έχει ήδη καταθέσει και προσφορά για συγκεκριμένη 
προμήθεια.
Από στυλό μέχρι μικροτσίπ
         Η διαδικασία των προμηθειών, ωστόσο, δεν αφο-
ρά μόνο εξειδικευμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στα 

πειράματα του CERN. Όπως έχει δηλώσει με έμφαση ο 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζι-
τζικώστας, οι ελληνικές επιχειρήσεις από την Περιφέρεια 
θα μπορούν να προμηθεύουν το CΕRN με διάφορα είδη, 
από στυλό και δομικά υλικά μέχρι γραφική ύλη και μικρο-
τσίπ, όπως είχε επισημάνει χαρακτηριστικά. Κάτι τέτοιο 
είναι εφικτό καθώς τα συστήματα και οι υποδομές του 
μεγαλύτερου επιστημονικού πειράματος του κόσμου στην 
Ελβετία, βρίσκονται σε φάση αναβάθμισης.
         Χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που συμμετείχε 
και στις δύο αποστολές της Περιφέρειας και δεν δραστη-
ριοποιείται κατεξοχήν στο χώρο των υλικών τεχνολογίας 
είναι η Livemedia. Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η 
αρχισυντάκτρια της εταιρείας Ειρήνη Συράκη, πρόκειται 
για ένα διαδικτυακό κανάλι που δραστηριοποιείται στον 
χώρο των ζωντανών μεταδόσεων και επιδεικνύει ενδια-
φέρον για την κάλυψη συνεδρίων, τηλεδιασκέψεων μετα-
ξύ επιστημόνων, εκδηλώσεων του CERN ή δραστηριοτή-
των δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η 
αρχή της επαφής της εταιρείας που δημιούργησε ο Στάθης 
Παρχαρίδης με τον ερευνητικό οργανισμό έγινε στο πρώ-
το σχετικό κάλεσμα της Τεχνόπολης και της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας προς τις εταιρείες της Κεντρικής 
Μακεδονίας.
Οδηγίες βήμα - βήμα για την εγγραφή εταιρειών 
στη λίστα των προμηθευτών του Cern
         Τις οδηγίες που δίνει σε κάθε ενδιαφερόμενο ο σύνδε-
σμος επικοινωνίας των ελληνικών εταιρειών με το CERN, 
αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, Νικόλαος Μάνθος, παρουσιάζει ο 
ίδιος στο ΑΠΕ - ΜΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα 
του οργανισμού
https://procurement.cern.ch/aspx/Home
 μια εταιρεία μπορεί να εγγραφεί στη λίστα των προμη-
θευτών του CERN, αλλά και να εισάγει πληροφορίες για τη 
δραστηριότητά της καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
   «Στη συγκεκριμένη επιλογή ζητούνται οι κωδικοί των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών που παράγει ή προσφέρει 
μια εταιρεία και είναι αρκετά εύκολο να τους γράψει κά-
ποιος στη σχετική φόρμα. Με αυτό τον τρόπο, όταν γίνεται 
έρευνα αγοράς από το CERN, κατευθείαν, μέσω των κω-
δικών, επιλέγονται οι εταιρείες που τους έχουν καταχω-
ρήσει και έτσι ενημερώνονται ότι υπάρχει κάτι που είναι 
προς προκήρυξη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μάνθος. 
Συνέχεια στη σελ 18

ΠΩΣ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ CERN



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

18

ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΩΣ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ CERN

Τελευταία ευκαιρία των επιχειρηματιών να ρυθμίσουν τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη τους, χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης 
Κορκίδης τη νέα έκτακτη ρύθμιση, η οποία αναμένεται να 
ενεργοποιηθεί στις αρχές Απριλίου, μετά και την έγκριση των 
δανειστών.
Ο κ. Κορκίδης, αναλυτικά, σημειώνει τα εξής σε δήλωσή του 
σχετικά με το θέμα:
Πρόκειται για μία ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας που θα δίνει 
τη δυνατότητα σε όλους τους οφειλέτες της εφορίας, ανεξάρ-
τητα από το ύψος των χρεών τους, να τα ρυθμίσουν έως και 
120 μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων θα ξεκλειδώνει 
μόνο με την εφαρμογή αυστηρών εισοδηματικών κριτηρίων, 
ενώ η ρύθμιση θα συνοδεύεται με «κούρεμα» των προστίμων 
και προσαυξήσεων που μπορεί να φθάνει ακόμη και το 95%. 
«Κούρεμα» της κύριας οφειλής δεν θα προβλέπεται, όπως στη 
ρύθμιση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Το ελάχιστο 
ποσό της μηνιαίας δόσης εξετάζεται να οριστεί στα 25 ευρώ, 
ενώ στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οι οφειλές που 
δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2017, χωρίς να απο-

κλείεται το ενδεχόμενο να υπαχθούν και οι οφειλές του 2018. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα φρέσκα 
ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν το 2018 θα ξεπερά-
σουν τα 10 δισ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα τα συνολικά χρέη προς 
το Δημόσιο θα αγγίξουν το αστρονομικό ποσό των 105 δισ. 
ευρώ [..]». 
«Με εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους να χάνουν 
κάθε μήνα τη μάχη της πληρωμής των φόρων και σχεδόν 
9 στους 10 οφειλέτες να έχουν χρέη έως 5.000 ευρώ και 
6 στις 10 εταιρείες να έχουν βαρύ φορτίο ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, η νέα ρύθμιση θα δώσει σίγουρα μία ανάσα 
σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους, εργαζόμενους που 
αμείβονται με μπλοκάκι, επιχειρήσεις, αλλά και επαγγελματίες 
που έχουν κλείσει τα βιβλία τους. Οι οφειλέτες της εφορίας για 
να ενταχθούν στις 120 δόσεις θα πρέπει βεβαίως να πληρούν 
συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Φορολογούμενοι με το 
ίδιο ύψος οφειλής δεν σημαίνει ότι θα δικαιούνται και τον ίδιο 
αριθμό δόσεων για την εξόφλησή της. Το κλειδί που θα προσ-
διορίζει τον τελικό αριθμό των δόσεων θα αποτελεί το εισόδη-
μα του οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση θα κρίνονται η βιωσιμό-

τητα του οφειλέτη και η δυνατότητα που θα έχει να εξυπηρετεί 
τη ρύθμιση. Οφειλέτες που έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να εξοφλήσουν τα χρέη τους θα εξαιρούνται αυτομάτως από 
τη ρύθμιση. Για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει 
να μη δημιουργεί νέα χρέη. Δηλαδή να πληρώνει ή να ρυθ-
μίζει τις τρέχουσες οφειλές (φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ 
κ.λπ). Ενδεχομένως από τη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας 
να εξαιρεθούν όσοι έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 
12 δόσεων. Η αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση θα γίνεται 
ηλεκτρονικά στο Taxisnet μέσω ειδικής εφαρμογής που θα 
αναπτύξει στην ιστοσελίδα της η ΑΑΔΕ. Ανάσα σε νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις που έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους 
αναμένεται να δώσει και η πάγια ρύθμιση, με την αύξηση του 
αριθμού των μηνιαίων δόσεων από 12 που είναι σήμερα σε 
48, επίσης υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Παράλληλα εως το 
τέλος Μαρτίου αναμένεται να κλείσει και το θέμα του προο-
δευτικά ακατάσχετου λογαριασμού. Το ζητούμενο για άλλη 
μία φορά θα είναι ο περιορισμός των εμποδίων ένταξης των 
χρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις νέες ρυθμί-
σεις φορολογικών υποχρεώσεων».

Συνέχεια από τη σελ 17

Το δεύτερο βήμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να παρακολου-
θεί κάθε ενδιαφερόμενος τις μελλοντικές προκηρύξεις του 
CERN μέσω της ιστοσελίδας 
https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSearch.do. Αυτό 
είναι χρήσιμο καθώς όταν έρθει το μήνυμα από την υπηρεσία 
αγορών του CERN για την κατάθεση μιας προσφοράς, το χρο-
νικό περιθώριο για μια τέτοια ενέργεια μπορεί να είναι σύντο-
μο, ενδεχομένως δέκα με δεκαπέντε μέρες. Συνεπώς, εφόσον 
κάποιος γνωρίζει από την αρχή ότι πρόκειται να δημοσιευτεί 
μια προκήρυξη που τον αφορά, θα έχει περισσότερο χρόνο 
να προετοιμάσει την προσφορά του και τα στοιχεία που θα 
στείλει στον ερευνητικό οργανισμό, όταν αυτά του ζητηθούν.
Σημειώνεται ότι στην παραπάνω ιστοσελίδα αναρτώνται 
διαρκώς οι νέες προσκλήσεις που ανοίγουν για τις ενδιαφε-
ρόμενες εταιρείες ενώ υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για το 
ύψος των προμηθειών, τις τεχνικές περιγραφές των υλικών, 
τις προθεσμίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος κ.α.
Για παράδειγμα, προσκλήσεις υποβολής προσφορών που 
δημοσιεύτηκαν το 2018 και μέχρι στιγμής το 2019 αφορού-
σαν σκληρούς δίσκους, μονάδες ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, βιβλιοθήκες μαγνητικών ταινιών, οπτικούς ανιχνευτές, 
αισθητήρες θερμοκρασίας, ενισχυτές, τροφοδοτικά ρεύματος, 
ηλεκτρικό εξοπλισμό, servers, μνήμες, αισθητήρες σιλικόνης, 
δοχεία, βιομηχανικές καλωδιώσεις, δομικά υλικά, βίδες, με-
τασχηματιστές, υγρό άζωτο, κρυσταλλικά από ανοξείδωτο 

χάλυβα, μονάδες αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού, 
συστήματα ψύξης κ.α. Πρόσκληση για προσφορές υπήρξε 
επίσης και για μια σειρά άλλων ειδών και υπηρεσιών όπως 
μηχανοκίνητες πόρτες, υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού, 
έρευνες αγοράς ή υπηρεσίες κατεδάφισης. Εκτός από τα δύο 
βήματα για την εγγραφή εταιρειών στη λίστα των προμηθευ-
τών του CERN και τις μελλοντικές του προκηρύξεις, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις διαδικασίες 
που ακολουθούνται στις προμήθειες. Στον σύνδεσμο https://
procurement.web.cern.ch/ περιγράφονται, μεταξύ άλλων, ο 
χρόνος που απαιτείται για κάθε διαδικασία, τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, ο τρόπος με τον 
οποίο γίνεται η έρευνα αγοράς, η πρόσκληση προς τους ενδι-
αφερόμενους, τα τεχνικά έγγραφα που καλούνται να καταθέ-
σουν οι εταιρείες καθώς και τα ερωτηματολόγια που πρέπει να 
συμπληρώσουν, ο τρόπος επικοινωνίας με τους υποψήφιους 
προμηθευτές, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, τεχνικές και 
οικονομικές διευκρινίσεις και άλλες λεπτομέρειες.
Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα όλα τα στοιχεία επικοινωνίας με 
τους εκπροσώπους τους CERN στην έδρα του τη Γενεύη, τηλε-
φωνικά και ηλεκτρονικά καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με 
τους συνδέσμους του σε κάθε χώρα.
Διευκρινίσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας
Από την πλευρά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δι-
ευκρινίζεται πάντως ότι η συμμετοχή επιχειρήσεων από την 
Κεντρική Μακεδονία στις αποστολές που διοργανώνουν η 

Περιφέρεια και η Τεχνόπολη στο CERN αλλά και στις εκδη-
λώσεις ενημέρωσης που γίνονται στην Ελλάδα από στελέχη 
του, διευκολύνουν τη γνωριμία των ελληνικών εταιρειών με 
τον οργανισμό. Η συνεργασία του CERN με θεσμικούς φορείς 
όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσδίδει, άλλω-
στε, κύρος και επάρκεια στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
μέρος στις σχετικές αποστολές.
         Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες που ακολουθεί το 
CERN προβλέπουν την απευθείας προμήθεια υλικών μέχρι το 
ποσό των 10.000 ευρώ. Για προμήθειες μέχρι 40.000 ευρώ 
ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε προμη-
θευτές που γνωρίζει ή είχε συνεργασία μαζί τους στο παρελ-
θόν ώστε να ζητήσει προσφορές. Για ποσά άνω των 40.000 
ευρώ διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός στον οποίο μπορεί 
οποιοσδήποτε να προσέλθει και να καταθέσει προσφορές. 
Για προμήθειες άνω των 500.000 ευρώ οι διαδικασίες είναι 
αρκετά πιο πολύπλοκες.
         «Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπηρεσίες του CERN ανα-
λαμβάνουν να ελέγξουν αν κάποιες εταιρείες είναι αξιόπιστες. 
Έτσι, υπάλληλοι του Τμήματος Προμηθειών του Οργανισμού 
επισκέπτονται την έδρα των εταιρειών που επιδιώκουν να 
αναλάβουν κάποια προμήθεια, προκειμένου να ενημερω-
θούν από κοντά για την ποιότητα των παραγόμενων προϊό-
ντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους» υπογραμμίζει 
ο κ. Μάνθος.

Β. Κορκίδης: Τελευταία ευκαιρία των επιχειρηματιών να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους
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Η καθυστέρηση που παρατηρείται στο δορυφορικό 
σήμα, όπως έρχεται από τον δορυφόρο στον δέκτη 
στους σταθμούς GNSS που είναι τοποθετημένοι σε όλη 
την ελληνική επικράτεια για σκοπούς πλοήγησης και 
εντοπισμού θέσης δείχνει πόσο νερό υπάρχει σε ένα 
σύννεφο και βοηθά τους μετεωρολόγους να κάνουν 
καλύτερες προγνώσεις για τις βροχοπτώσεις και τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι πληροφορίες των συστημάτων GNSS αξιοποιούνται 
από τη μετεωρολογία εδώ και μία δεκαετία στην Κε-
ντρική Ευρώπη και με το διακρατικό ερευνητικό πρό-
γραμμα «Balkan – Mediterranean Real Time Severe 
Weather Service – BeRTISS» άρχισαν να χρησιμοποι-
ούνται για τον ίδιο σκοπό στην Ελλάδα και στην ευ-
ρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου τα 
τελευταία δύο χρόνια. 
Το πρόγραμμα, στο οποίο συμπράττουν Έλληνες, Κύ-
πριοι και Βούλγαροι επιστήμονες από διαφορετικά πε-
δία, τη Γεωδαισία, τη Μετεωρολογία και την Κλιματο-
λογία αφορά τη δημιουργία τριών κέντρων ανάλυσης 
των δεδομένων, ένα σε κάθε χώρα και τη δημιουργία 
πλατφόρμας στο διαδίκτυο που θα παρέχει άμεση πλη-
ροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.
Οι στόχοι και η σημασία του προγράμματος BeRTISS» 
βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής εκδήλωσης 
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο 
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.ΔΕ.Α) στο 
πλαίσιο διήμερης συνάντησης εργασίας των εταίρων 
του που είναι το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών το Ερευνη-
τικό Κέντρο Frederick (ως επικεφαλής) ,η Μετεωρο-
λογική Υπηρεσία της Κύπρου, καθώς και η Υπηρεσία 
Χαλαζόπτωσης και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστη-
μίου της Σόφιας Βουλγαρίας.
Το ενδιαφέρον του πρότζεκτ είναι ότι «παντρεύει» δύο 
διαφορετικές ομάδες επιστημόνων, τόνισε ο διευθυ-
ντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
μετεωρολόγος, Κώστας Λαγουβάρδος διευκρινίζοντας 
ότι από μία διαδικασία που δεν έχει άμεση σχέση με 
τη μετεωρολογία, παρέχεται μία πληροφορία που είναι 
πάρα πολύ χρήσιμη στo συγκεκριμένο επιστημονικό 
πεδίο. 
«Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μία καθυστέρηση 

στο σήμα που φτάνει στους σταθμούς GNSS, η οποία 
σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο πόσο νερό έχει μέσα 
το σύννεφο. Εμμέσως μας δίνεται μία πολύ σημαντική 
πληροφορία που αξιοποιούμε για να εντοπίσουμε αυτή 
τη στιγμή πού έχουμε περισσότερο νερό, το οποίο εν 
δυνάμει θα μπορούσε να πέσει σαν βροχή (χρησι-
μοποιείται σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες πιο 
κλασικές, όπως είναι οι δορυφορικές φωτογραφίες, οι 
εικόνες από δίκτυα καταγραφής κεραυνών, οι μετρή-
σεις βροχής από τους σταθμούς στο έδαφος)» είπε ο 
διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών. Πλέον έχουμε μία επιπλέον πληροφορία, την 
προσθέτουμε στη διαδικασία μας, ώστε να έχουμε κα-
λύτερη εικόνα του τι θα συμβεί, ανέφερε και πρόσθεσε: 
«Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μεταβολές αυτής της πα-
ραμέτρου, του βροχοποιήσιμου νερού, της ποσότητας 
του νερού μέσα στα σύννεφα είναι πολύ πιο έντονες σε 
φαινόμενα που δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής». 
Τονίζοντας ότι «το πιο δύσκολο κομμάτι για τους 
μετεωρολόγους είναι η πρόγνωση της βροχής ,δεν 
γνωρίζουν καλά δηλαδή πόσο νερό υπάρχει μέσα στα 
σύννεφα, είπε, πως με αυτή τη διαδικασία και χάρη στο 
πυκνό δίκτυο σταθμών GNSS μπορούν να βελτιώσουν 
τη γνώση τους.
Οι τρεις χώρες και οι πολίτες τους επωφελούνται από 
την υλοποίηση του προγράμματος, τόνισε ο Χάρης Χα-
ραλάμπους από το Ερευνητικό Κέντρο Frederick στην 
Κύπρο. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των τριών χω-
ρών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αξιοποιούν 
αυτή την πληροφορία για να παρέχουν στους πολίτες 
τους μία καλύτερη ενημέρωση και έγκαιρη προειδο-
ποίηση για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είπε. 
Στο πλαίσιο του έργου γίνεται μία μεγάλη έρευνα για 
το πως αυτή η παράμετρος θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό ούτως ώστε σε κάποια φάση σε επιχει-
ρησιακό επίπεδο να παρέχονται οι πληροφορίες σε 
υπηρεσίες των τριών χωρών, όπως φορείς πολτικής 
προστασίας, ερευνητικά ιδρύματα κ.ά.
Στη Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών του ΑΠΘ λειτουργεί ήδη κέντρο 
ανάλυσης των δεδομένων των Παγκόσμιων Δορυ-
φορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GNSS/Global 
Navigation Satellite Systems) και ενεργοποιούνται τα 
άλλα δύο κέντρα στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας και στο 

Ερευνητικό Κέντρο Frederick, τόνισε ο καθηγητής του 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
του ΑΠΘ, Χρήστος Πικριδάς.
«Στο κέντρο ανάλυσης συλλέγονται τα δεδομένα απ΄ό-
λους τους σταθμούς μέσω του διαδικτύου σε πραγ-
ματικό χρόνο, γίνεται η κατάλληλη επεργασία τους 
με σκοπό την εκτίμηση του βροχοποιήσιμου νερού, 
η οποία προκύπτει από την υστέρηση που υπάρχει 
στο δορυφορικό σήμα, όπως έρχεται από τον δορυ-
φόρο στον δέκτη. Περνάει μέσα από την ατμόσφαι-
ρα, δέχεται μία υστέρηση λόγω των συστατικών της 
ατμόσφαιρας, των μετεωρολογικών παραμέτρων, της 
θερμοκρασίας και της υγρασίας, σε σχέση με το αν 
ταξίδευε στο κενό και από αυτή την αντίστροφη διαδι-
κασία μπορούμε και κάνουμε εκτίμηση και την αναλύ-
ουμε σε βροχοποιήσιμο νερό» εξήγησε ο κ. Πικριδάς. 
Ήδη, πρόσθεσε, το Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει ξε-
κινήσει και λαμβάνει τις πληροφορίες από το κέντρο 
ανάλυσης της Θεσσαλονίκης και προχωρά τη σχετική 
έρευνα με σκοπό να βελτιώσει τις προγνώσεις που 
κάνει. 
«Η Βουλγαρία είναι μία χώρα που πλήττεται συχνά 
από χαλαζοπτώσεις και είναι πολύ σημαντικό για μας 
να βελτιώσουμε τις προγνώσεις» τόνισε η Τσεβετελί-
να Ντιμιτρόβα από την Υπηρεσία Χαλαζόπτωσης της 
Βουλγαρίας.
«Βλέπουμε ένα σύννεφο. Είναι πολύ δύσκολο να δια-
κρίνουμε ποιο θα δώσει βροχή και ποιο χαλάζι. Είναι 
πολύ σημαντικό να μην χρησιμοποιούμε ρουκέτες για 
κάθε σύννεφο (σ.σ. ρουκέτες ιωδιούχου αργύρου), 
καθώς είναι δαπανηρό και απαιτείται χρόνος για την 
άδεια από την υπηρεσία αεροπορίας» είπε η Γκεργκά-
να Γκουέρεβα από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστη-
μίου της Σόφιας. «Θέλουμε όλοι να έχουν πρόσβαση σε 
αυτά στοιχεία που αφορούν ακραία καιρικά φαινόμενα 
και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν» πρόσθεσε. 
Το διακρατικό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συ-
νεργασίας «BeRTISS» το οποίο ενισχύει τη μεταφορά 
γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης για τις τεχνικές 
παρακολούθησης, χαρτογράφησης και πρόβλεψης 
ακραίων φαινομένων χρηματοδοτείται από Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των 
χωρών που συμμετέχουν. 

ΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΟΣΟ ΝΕΡΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
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Είκοσι χρόνια λειτουργίας κλείνει στη χώρα μας ο Συνή-
γορος του Πολίτη, η ανεξάρτητη αρχή που διαμεσολαβεί 
ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος με σκοπό την προ-
στασία των δικαιωμάτων τους. Επικεφαλής του Συνηγό-
ρου του Πολίτη είναι από τον Ιούλιο του 2016 ο Ανδρέας 
Ποττάκης. «Είναι τεράστια η σημασία μιας πραγματικά 
Ανεξάρτητης Αρχής σε μια περίοδο γενικευμένης καχυ-
ποψίας» δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με 
αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων. 
Ακολουθεί η συνέντευξη του Συνηγόρου του Πολίτη 
Ανδρέα Ποττάκη στον Περικλή Δημητρολόπουλο για το 
Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Ποιος είναι ο ποιοτικός απολογισμός των 20 
χρόνων λειτουργίας του Πολίτη; Και ποιος ο 
αριθμητικός; 
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες έχουν απευ-
θυνθεί στον Συνήγορο του Πολίτη. Μόνο οι αναφορές 
έχουν περάσει τις 250.000 -κι αν συνυπολογίσουμε ότι 
αρκετές ανάμεσά τους αφορούν μεγάλες κοινωνικές 
ομάδες, τότε ο αριθμός είναι ακόμη μεγαλύτερος. Όμως 
νομίζω ότι ο ποιοτικός απολογισμός είναι ακόμη σημα-
ντικότερος. Ξεκινώντας από τη σημασία της παρουσίας 
μιας πραγματικά Ανεξάρτητης Αρχής σε μια περίοδο γε-
νικευμένης καχυποψίας.
Η εμπειρία σας λέει ότι έχει αλλάξει κατά τι όλα 
αυτά τα χρόνια η κουλτούρα της δημόσιας διοί-
κησης; 
Η κουλτούρα δεν έχει αλλάξει. Μπορεί να μειώθηκε το 
κόστος της αλλά δεν έχει αλλάξει με τρόπο αισθητό για 
τον πολίτη, δεν βιώνεται ως καθημερινότητα αυτό που 
θα έπρεπε να είναι, δηλαδή δημόσια διοίκηση για τον 
πολίτη. Δεν έχει αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της πα-
ρότι έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις του πολίτη απέναντί 
της. Ωστόσο για να είμαστε δίκαιοι, τα τελευταία δέκα 
χρόνια η δημόσια διοίκηση κλήθηκε να αλλάξει η ίδια 
πολλές φορές με έναν καταιγισμό νέων νόμων και διατά-
ξεων και πολυάριθμων εσωτερικών αναδιατάξεων. 
Είναι ενιαία σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της δη-
μόσιας διοίκησης αυτή η στάση; 
Όχι, υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί που βοηθούν αποτε-
λεσματικά το έργο μας και υπάρχουν πολλοί που ασφυ-
κτιούν από τη γραφειοκρατία και χαίρονται όταν δια-
μεσολαβούμε υπέρ ενός πολίτη, διότι αντιλαμβάνονται 
ότι ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε και τη διοίκηση να 
κάνει το έργο της. Διότι, δυστυχώς, η δημόσια διοίκηση 
πολλές φορές αυτοϋπονομεύεται επίσης.

Θα λέγατε τελικά ότι το κράτος παραμένει κατά 
βάση εχθρικό απέναντι στον πολίτη;
Δεν είναι εχθρικό, είναι όμως αδιάφορο. Αυτό είναι ίσως 
το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι, πολλές φορές, χρειά-
ζονται επιχειρήματα και πολύωρες συζητήσεις για να 
ξεπεραστούν τυπικές και οφθαλμοφανείς γραφειοκρα-
τικές δυσκαμψίες και να παρακαμφθεί ένας πεισματικός 
νομικισμός.
Eίστε ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το γραφείο σας; Τι περιθώρια βελ-
τίωσης υπάρχουν και τι θα θέλατε να αλλάξει 
στην πράξη για να γίνει αποτελεσματικότερο το 
έργο σας;
Το θέμα είναι αν είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες. Έχουμε 
πολλές ευχαριστίες για συγκεκριμένους ειδικούς επιστή-
μονες, έχουμε πολλούς φίλους θα έλεγα διότι μας έχουν 
εμπιστοσύνη αφού είδαν το έργο μας. Υπάρχουν βεβαί-
ως και δυσαρεστημένοι. Ξέρετε ποιοι είναι οι περισσότε-
ροι ανάμεσά τους; Αυτοί που ακούνε ότι το πρόβλημά 
τους δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Υπάρχουν όμως 
και πολλοί που διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις 
των αναφορών τους. Δεν είναι υποχρεωμένοι να γνω-
ρίζουν ότι η δικιά μας ταχύτητα εξαρτάται από την ταχύ-
τητα του δημόσιου λειτουργού ή και του ιδιώτη, καθώς 
έχουμε πολλές υποθέσεις που αφορούν την παραβίαση 
εργασιακών δικαιωμάτων.
Πώς θα μπορούσε να αρθεί αυτή η «παρεξήγη-
ση»; 
Ηδη εργαζόμαστε για μια πιο συχνή και όσο το δυνατό 
εκλαϊκευμένη ενημέρωση των πολιτών για υποθέσεις 
που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, δίνοντας παράλληλα 
και μια ακριβή εικόνα του εύρους των σημερινών αρμο-
διοτήτων μας. Σύντομα θα εγκαινιάσουμε μια τετράμηνη 
αναφορά προς τον πολίτη, ένα δελτίο δραστηριότητας, 
με ευανάγνωστες από το μέσο πολίτη υποθέσεις που χει-
ριζόμαστε σε κάθε τετράμηνο. Είναι παράλληλα και μία 
πράξη λογοδοσίας αλλά και αξιολόγησης.
Υπάρχουν αρμοδιότητες που θα θέλατε να προ-
στεθούν σε αυτές που έχει ήδη ο θεσμός;
Έχουν - αναπόφευκτα - διευρυνθεί οι αρμοδιότητες του 
θεσμού και έχουν αυξηθεί οι δράσεις μας βάσει συνθη-
κών και αναθέσεων από τους μεγάλους διεθνείς οργανι-
σμούς (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.ά.) και οι έλεγχοι 
που ασκούμε στις πειθαρχικές αποφάσεις των Σωμάτων 
Ασφαλείας και των υπαλλήλων των φυλακών και των 
άλλων κέντρων εγκλεισμού. Είναι μεγάλο το στοίχημα 

για να το χάσουμε. Κατά τα λοιπά, έχουμε ήδη υποβάλει 
τις προτάσεις μας στο σχετικό διάλογο που έχει ανοίξει με 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης. 
Πώς κρίνετε το επίπεδο ανεξαρτησίας που απο-
λαμβάνετε ως αρχή; 
Η ανεξαρτησία μας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. 
Από το επίπεδο αναγνωρισιμότητας είστε ικα-
νοποιημένος; Θα λέγατε πως ο συνήγορος θα 
πρέπει να γίνει πιο γνωστός στους πολίτες; 
Δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις ή μετρήσεις. Γνωρίζουμε 
όμως ότι σε όσες δημοσκοπήσεις σχετικές με το βαθμό 
εμπιστοσύνης στους θεσμούς έχει συμπεριληφθεί ο ΣτΠ 
καταγράφεται στις πρώτες θέσεις. Άλλωστε το βλέπουμε 
κι από τους αριθμούς. Οι αναφορές και οι δράσεις μας 
τα τελευταία χρόνια είναι πολλαπλάσιες των πρώτων 
χρόνων. Σαφώς υπάρχουν πολλά περιθώρια. Εξαρτώ-
νται από τη δική μας ταχύτητα ανταπόκρισης και την 
αποτελεσματικότητα. Αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, 
αυτό αναγνωρίζεται. Κι αυτός είναι ο κύριος στόχος μας 
πηγαίνοντας προς την τρίτη δεκαετία. 
Και το επίπεδο συμμόρφωσης της δημόσιας δι-
οίκησης στις γνωμοδοτήσεις σας; 
Αρκετά καλό. Συνήθως οι παρεμβάσεις μας γίνονται 
αποδεκτές αφού τις χειρίζονται ιδιαίτερα έμπειροι ειδικοί 
επιστήμονες -στην πλειονότητά τους νομικοί. Υπάρχουν 
ωστόσο καθυστερήσεις αρκετές φορές στην έμπρακτη 
συμμόρφωση απέναντι στον πολίτη. Υπάρχουν επίσης 
και περιπτώσεις που η δημόσια διοίκηση δεν έχει δεχτεί 
τις εισηγήσεις μας. Εμείς φροντίζουμε οι εισηγήσεις μας 
να έχουν ικανή νομική αιτιολόγηση και να έχει προκλη-
θεί ικανοποιητικός διάλογος με όλες τις πλευρές. Έτσι 
καθιστούμε όσο μπορούμε πιο δύσκολο το έργο οποιου-
δήποτε να αντιτάξει σοβαρά επιχειρήματα. 
Θα ήταν ουτοπικό, τέλος, ένα κράτος χωρίς 
Συνήγορο του Πολίτη; Ποια θα ήταν η ιδανική 
δημόσια διοίκηση που «απενεργοποιούσε» τον 
ρόλο του; 
Οι ρόλοι μας είναι διακριτοί. Ο θεσμός του ΣτΠ γεννήθηκε 
σε χώρες με υψηλής ποιότητας δημόσια διοίκηση κι όχι 
το αντίθετο. Σε χώρες με μακρά παράδοση λογοδοσίας 
και διαφάνειας στη δημόσια ζωή. Η ανεξάρτητη παρου-
σία του και η ελεγκτική δικαιοδοσία του συνιστούν μια 
ακόμη ζώνη προστασίας για τον πολίτη κι έναν καθη-
μερινό τρόπο ελέγχου της δημόσιας διοίκησης αλλά και 
σημαντικού μέρους του ιδιωτικού τομέα.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: «ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΤΟ ΧΑΣΟΥΜΕ»



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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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                        11/02/2019

Νέα πάγια ρύθμιση 36, ή ακόμη και 48 δόσεων, σχεδιάζει το 
οικονομικό επιτελεί της κυβέρνησης για ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των ενεργειών που προ-
ωθεί για περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο. 
Μετά την απόφαση να μην τεθεί υπ’ όψιν των δανειστών το 
«πακέτο» ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές προς την 
Εφορία, αφού είναι δεδομένη η αρνητική θέση τους σε μεγάλες 
ευνοϊκές ρυθμίσεις, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονο-
μικών έχει ήδη βάλει στο τραπέζι όλες τις παραμέτρους που θα 
συμβάλουν στο να θεσπιστεί μια νέα ρύθμιση με περισσότερες 
δόσεις, με στόχο την ανακούφιση των φορολογουμένων. 
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ήδη διάφορα εναλλακτικά σενά-
ρια για αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 12 ή 24 
που ισχύουν σε 36 ή ακόμη και 48, με τη θέσπιση όμως αυστη-
ρών προϋποθέσεων που θα συνδέονται με τη δυνατότητα του 
φορολογουμένου ή της επιχείρησης να αποπληρώσει τα χρέη, 
ενώ θα προβλέπονται και εισοδηματικά και περιουσιακά κρι-
τήρια. Καθοριστικό παράγοντα για την ένταξη στις αυξημένες 
δόσεις της πάγιας ρύθμισης θα αποτελεί ουσιαστικά η βιωσι-
μότητά τους. 
Η ισχύουσα νομοθεσία 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορολογούμενοι σήμερα, όπως έχει 
ήδη επισημάνει η «Ν», με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έχουν 
δύο δυνατότητες ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρό-
θεσμων χρεών προς τη φορολογική διοίκηση: 
α) Την πάγια ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α’ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013, με την οποία μπορούν να 
ρυθμιστούν οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία οφει-
λές οι οποίες είτε έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό 
τους είτε έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά ένα μέρος τους 
(τουλάχιστον κατά το ποσό της πρώτης δόσης αυτών) είτε 
δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμες. Με αυτή τη ρύθ-
μιση παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών 
σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις ή σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, 
αν προέρχονται από έκτακτη αιτία. Η ένταξη οφειλών στη 
συγκεκριμένη ρύθμιση συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με 
ετήσιο επιτόκιο 5%. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση 
αυτή και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δί-
δονται πληροφορίες από τον οφειλέτη για την εισοδηματική 
και περιουσιακή του κατάσταση, υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μέσω εφαρμογής που λειτουργεί στο σύστημα TAXISnet και 
είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.aade.gr). 
β) Την πάγια ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), με την οποία παρέχεται 
η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης σε μηνιαίες δόσεις βε-
βαιωμένων οφειλών που προέρχονται από πάσης φύσεως 
φόρους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πάγιας ρύθμισης που 
προβλέπει τμηματική εξόφληση φορολογικών οφειλών προς 
το Δημόσιο σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις ή μέχρι και σε 24 
μηνιαίες δόσεις, αν τα χρέη έχουν προκύψει από έκτακτες αιτίες 
και προβλέπεται να εξοφληθούν εφάπαξ. Η ένταξη οφειλών 
στη συγκεκριμένη ρύθμιση συνεπάγεται επίσης την επιβά-
ρυνσή τους με ετήσιο επιτόκιο 5%. Η πάγια ρύθμιση του ν. 
4174/2013 έχει σχεδόν ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τη 
ρύθμιση του ν. 41 52/2013. Η μοναδική ουσιαστική διαφορά 
της με την πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 είναι ότι για την 
υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 δεν προβλέ-
πεται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, 
οπότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια 
ΔΟΥ και να συμπληρώσει χειρόγραφα έντυπη αίτηση και έντυ-
πη υπεύθυνη δήλωση για την εισοδηματική και περιουσιακή 
του κατάσταση. 
Σε καθεμία από τις παραπάνω δύο πάγιες ρυθμίσεις υπάρχει 
όρος που προβλέπει ότι η υπαγωγή μιας οφειλής φορολο-
γουμένου στο πρόγραμμα τμηματικής καταβολής σε έως και 
12 μηνιαίες δόσεις ή σε έως και 24 αν πρόκειται για οφειλή 
από έκτακτη αιτία μπορεί να γίνει μόνο μία φορά. Ωστόσο, εάν 
ένας οφειλέτης απολέσει την πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 
μπορεί στη συνέχεια να εντάξει το εναπομείναν, ανεξόφλητο 
υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην πάγια ρύθμιση του ν. 
4174/2013 (του ΚΦΔ). Μπορεί, επίσης, να ισχύσει και το αντί-
θετο: Εάν ένας οφειλέτης απολέσει την πάγια ρύθμιση του ν. 
4174/2013 (του ΚΦΔ), έχει το δικαίωμα να εντάξει το εναπο-
μείναν, ανεξόφλητο υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην πάγια 
ρύθμιση του ν. 4152/2013. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν 
ένας φορολογούμενος εντάξει ένα χρέος του προς το Δημόσιο 
(ληξιπρόθεσμο ή μη) στη μία πάγια ρύθμιση από τις δύο που 
ισχύουν και αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του χρέους 
αυτού σε 12 μηνιαίες δόσεις, αλλά στην πορεία απολέσει τη 
ρύθμιση, μπορεί να εντάξει το υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του 
στην άλλη πάγια ρύθμιση ακριβώς με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 
Η μοναδική διαφορά μεταξύ των περιπτώσεων απώλειας της 
μίας και της άλλης πάγιας ρύθμισης είναι η εξής: 
α) Σε περίπτωση απώλειας της πάγιας ρύθμισης 12 δόσεων 
του ν. 4152/2013, ο οφειλέτης για να ενταχθεί αμέσως μετά 
στην πάγια ρύθμιση 12 δόσεων του ν. 41 74/2013 θα πρέπει 
να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ για να υποβάλει αυτοπρο-
σώπως και σε έντυπη μορφή την αίτηση και την υπεύθυνη 
δήλωση. 
β) Σε περίπτωση απώλειας της πάγιας ρύθμισης 12 δόσεων 
ν. 4174/2013, ο οφειλέτης για να ενταχθεί αμέσως μετά στην 
πάγια ρύθμιση 12 δόσεων ν. 4152/2013 αρκεί να υποβάλει 
ηλεκτρονικά, μέσω TAXISnet, την αίτηση και την υπεύθυνη 
δήλωση. 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

www.kathimerini.gr

Κρίσιμη συνάντηση θα έχουν σήμερα κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι, πιθανόν παρουσία και του πρωθυπουργού, με τους 
διευθύνοντες συμβούλους των συστημικών τραπεζών, με 
στόχο να βρεθεί ένας συμβιβασμός για τις αλλαγές στο νόμο 
Κατσέλη.
Βάση της συζήτησης στη σημερινή συνάντηση θα αποτελέσει 
μια πρόταση τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι τα 
εξής:
1. Προστασία θα έχουν οι δανειολήπτες με πρώτη κατοικία, 
η αντικειμενική αξία της οποίας θα είναι έως 100.000 ευρώ 
και το εισόδημά τους δεν θα ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Προ-
στασία, με το νέο πλαίσιο, σημαίνει ότι οι δανειολήπτες αυτοί 
θα ρυθμίσουν το κόκκινο δάνειό τους (με επιμήκυνση, χα-
μηλότερο επιτόκιο και ενδεχομένως κούρεμα) και επιπλέον 
θα πάρουν επιδότηση από το Δημόσιο για τη δόση που θα 
προκύψει από τη ρύθμιση.
2. Στο νέο πλαίσιο προστασίας θα μπορούν να ενταχθούν όλα 
τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κόκκινο στεγαστικό δάνειο, 
ανεξαρτήτως της επαγγελματικής ιδιότητάς τους (μισθωτοί, 
συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ)
3. Εκτός από τα στεγαστικά, στο νέο πλαίσιο προστασίας της 
πρώτης κατοικίας μπορούν να ενταχθούν και επιχειρηματικά 
κόκκινα δάνεια που έχουν ως υποθήκη την πρώτη κατοικία 
του δανειολήπτη. Προϋπόθεση βεβαίως αποτελεί να πληρού-
νται, όπως και στην περίπτωση των στεγαστικών του σημείου 
2, τα κριτήρια της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και του 
εισοδήματος.
4. Η ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά της (κούρεμα, επιμήκυν-
ση, μείωση επιτοκίου) θα αποφασίζονται από την τράπεζα και 
τον δανειολήπτη, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας που είναι 
σε ισχύ.
5. Το κούρεμα, όπου αποφασίζεται, θα γίνεται στο τέλος της 
διάρκειας του δανείου, κι αφού θα καταβάλλονται οι δόσεις, 
ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο για εξυπηρέτηση της ρύθμι-
σης.
6. Η επιμήκυνση του δανείου δεν θα υπερβαίνει το 80ο έτος 
ηλικίας του δανειολήπτη.
7. Το επιτόκιο θα έχει ως βάση το Euribor συν 150–200 μο-
νάδες βάσης.
Οι συμβιβασμοί των δύο πλευρών
Η πρόταση διαμορφώθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο 
σε διαβουλεύσεις, στις οποίες την κυβέρνηση εκπροσώπησε, 

Συνέχεια στη Σελ. 23
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ΕΣΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 100 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-17-46                                             11/02/2019

Ευκαιρίες κοινοτικής χρηματοδότησης ανοίγονται για πε-
ρίπου 100 επαγγέλματα των κλάδων της εκπαίδευσης και 
της κοινωνικής μέριμνας. Οι δικαιούχοι μπορούν να ανα-
ζητήσουν οικονομική ενίσχυση έως και 50% του προϋπο-

λογισμού των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλουν. 
Ο κλάδος της εκπαίδευσης είναι αντιμέτωπος με σοβαρά 
προβλήματα ανεργίας και μέσα από το ΕΣΠΑ μπορούν χι-
λιάδες εκπαιδευτικοί που λειτουργούν ιδιωτικά φροντιστή-
ρια, σχολές κ.λπ. να ενισχυθούν για την αναβάθμιση του 
παρεχόμενου προϊόντος τους. Μέσα από τις δράσεις του 
προγράμματος με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότη-
τας - Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», προϋπολογισμού 60 
εκατ. ευρώ, έχουν τη δυνατότητα να διεκδιχήσουν ποσοστό 
επιδότησης έως 50%. Ενισχυονται μικρές 9 και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρε-
σιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην παροχή υπηρεσιών παι-
δικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών 
ημερήσιας φροντίδας. 
Ανάμεσα στα περίπου 100 επαγγέλματα που μπορούν να 
διεκδικήσουν την κοινοτική χρηματοδότηση είναι όσοι 
παρέχουν υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, πρωτο-
βάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Δικαιούχοι είναι επίσης και εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες 
αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης, όσοι διαθέτουν 
σχολές χορού, υποκριτικής, ωδεία, αλλά κι όσοι λειτουρ-
γούν φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ΙΙΕΚ κ.λπ. Τέλος, ευ-
καιρίες μπορούν να αναζητήσουν κι εκείνοι που δραστηρι-
οποιούνται στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας. 
Ενδεικτικά όσοι διαθέτουν κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων 
ή βρεφών και παιδιών. Δηλαδή μπορούν να υπαχθούν 
παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Στόχος του προγράμ-
ματος που επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 
από 10.000 έως 150.000 ευρώ είναι η αναβάθμιση του 
επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των 
επιχειρήσεων στους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας, της 
χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνιών, υγιεινής 
και ασφάλειας, εφοδιαστικής αλυσίδας και πιστοποίησης 
συστημάτων. 
Οι παραπάνω επιλέξιμες παρεμβάσεις συνδέονται με τους 
πέντε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, και 
συγκεκριμένα την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας, την Υγεία και την Εφοδια-
στική Αλυσίδα. 
Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 27 Φεβρουαρίου και 
τελειώνει στις 9 Μαΐου 2019. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση 
των έργων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών 
από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. 
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η αξιολόγηση των επενδυ-
τικών σχεδίων θα είναι συγκριτική. Δηλαδή, όταν υποβλη-
θούν οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα ανακοινωθεί ο 
κατάλογος των επιλαχουσών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της 
δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πριν από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης: 
1. Εχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις 
δωδεκάμηνης διάρκειας.
 2. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ 

με εντολή Τσίπρα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. 
Δημήτρης Λιάκος και τις τράπεζες ο αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος της Eurobank Θεόδωρος Καλαντώνης. Είχαν προ-
ηγηθεί συνάντηση του πρωθυπουργού με στενούς συνεργά-
τες τους, αλλά και διαβουλεύσεις μεταξύ των τραπεζών.
Όπως προκύπτει από την πρόταση που αποτελεί τη βάση της 
συζήτησης στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, 
η κυβέρνηση έφυγε από τις μαξιμαλιστικές θέσεις τις οποίες 
υποστήριζε μέχρι την Παρασκευή το πρωί, επιθυμώντας όρια 
προστασίας α’ κατοικίας με αντικειμενική αξία 150.000 έως 
250.000 ευρώ και εισόδημα δανειολήπτη έως 35.000 ευρώ.
Οι τράπεζες από την πλευρά τους αποδέχτηκαν να περιλη-
φθούν στο νέο πλαίσιο όλα τα φυσικά πρόσωπα με στεγαστι-
κό δάνειο, ακόμη κι αν έχουν πτωχευτική ιδιότητα (όπως οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες). Επίσης, δέχτηκαν να περιληφθούν 
και τα επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη πρώτη κατοικία.
Αυτός ο κατ’ αρχήν συμβιβασμός μπορεί να άρει το αδιέξο-
δο στο οποίο είχε περιέλθει το θέμα της αλλαγής του νόμου 
Κατσέλη με:
1. Τις τράπεζες να απορρίπτουν την μαξιμαλιστική κυβερνη-
τική πρόταση που είχε αποσταλεί στους θεσμούς την προη-
γούμενη εβδομάδα
2. Τους θεσμούς και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, να διατυπώνουν την αντίθεσή τους σε βασικά σημεία 
της πρότασης.
3. Την κυβέρνηση να είναι διχασμένη, με τον υπουργό Επι-
κρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη, από τη μια, να επιμένει σε ένα 
διευρυμένο πλαίσιο προστασίας που απειλούσε την ευστάθεια 
του τραπεζικού συστήματος και από την άλλη τον αντιπρόε-
δρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, τον υπουργό Οικο-
νομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον κ. Λιάκο να επιζητούν 
έναν έντιμο συμβιβασμό, που δεν θα έθετε σε κίνδυνο ούτε 
τις τράπεζες ούτε την εκταμίευση των κερδών που έχουν οι 
κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα 
(SMPs – ANFAs). Μια τέτοια εξέλιξη θα εξέπεμπε ένα πολύ 
αρνητικό σήμα στις αγορές.
Ο πρωθυπουργός αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, τις τε-
λευταίες ώρες είχε αρχίσει να ακούει προσεκτικότερα τα πιο 
διαλλακτικά μέλη της κυβέρνησης. Ωστόσο, δεν έχει λάβει την 
οριστική απόφασή του. Υπό την έννοια αυτή, η παρουσία του 
ή μη στη συνάντηση το απόγεμα με τους τραπεζίτες θα είναι 
καθοριστικής σημασίας.

επένδυσης σύμφωνα με το Παράρτημα III «Επιλέξιμες 
Δραστηριότητες (ΚΑΔ)» ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα 
δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ 
επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται θα πρέπει να ανήκουν σε 
έναν εκ των τριών κλάδων. 
3. Εχουν κατ’ ελάχιστον τις πέντε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το 
έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότα-
σης χρηματοδότησης. Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοι-
νωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι 
ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ. 
Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμε-
νου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχε-
δίων θα επιλέγονται δαπάνες από τις εξής κατηγορίες:
 1. Εξοικονόμηση Ενέργειας - Χρήση ΑΠΕ. 
2. Αναβάθμιση Υγιεινής και Ασφάλειας στις διαδικασίες και 
τους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης. 
3. Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ (σύμφωνα με ας 
Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμΕΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» 
του ΥΠΕΚΑ). 
4. Ενσωμάτωση εξειδικευμένων Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών στις λειτουργίες της επιχείρησης. 
Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας. 
5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή και διαδικασιών. 
Συμπληρωματικά, ενισχύονται υποστηρικτικές δαπάνες για 
υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επεν-
δυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών που απαιτούνται για 
την υλοποίηση της επένδυσης, μελετών για τη λήψη πιστο-
ποιητικών διασφάλισης ποιότητας καθώς και το μισθολογι-
κό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΑ 
ΓΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΘΝΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ 49                                                           11/02/2019

Το μείζον ζήτημα των εγκαταλελειμμένων, κενών και ασυντή-
ρητων κτιρίων της Αθήνας επανήλθε στο προσκήνιο ύστερα 
από την κατάρρευση κτιρίου στον Κεραμεικό, τα ξημερώματα 
της Κυριακής. Από την κατάρρευση δεν προκλήθηκε τραυμα-
τισμός, ωστόσο οι κάτοικοι τρόμαξαν από τον εκκωφαντικό 
θόρυβο, ενώ καταπλακώθηκαν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. 
χρόνια κρίσης επέτειναν πρόβλημα της εγκατάλειψης στα κτίρια 
που βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της πόλης, φαινόμενο που 
είχε αρχίσει να παρατηρείται εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες 
χωρίς να έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την πολιτεία.    
Σύμφωνα με έρευνα της «διαΝΕΟσις», υπολογίζεται ότι σήμε-
ρα πάνω από το 60% των κτιρίων του Κέντρου έχουν κατα-
σκευαστεί πριν από το 1960. Η παλαιότητα, σύμφωνα με τους 
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ειδικούς, δεν αποτελεί από μόνη της πρόβλημα. Ωστόσο πάνω 
από το 85% αυτών χρήζουν παρεμβάσεων αποκατάστασης, το 
κόστος των οποίων υπολογίζεται σε πάνω από 400 ευρώ ανά 
ενώ συχνά παρατηρείται το παράδοξο το τελικό κόστος αποκα-
τάστασης να είναι υψηλότερο από την αγοραία αξία τους.
 Την ίδια στιγμή περισσότερα από τα μισά (55%) πολυώροφα 
κτίρια του Κέντρου ανήκουν σε πάνω από δέκα ιδιοκτήτες. Βά-
σει των στοιχείων που παρουσιάζει ο επίκουρος καθηγητής της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νίκος Τρι-
ανταφυλλόπουλος, ο οποίος υπογράφει την έρευνα, σε ακραίες 
περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί κτίρια 4.000 τ.μ., στα οποία η 
συνιδιοκτησία αριθμεί περισσότερους από 400 συνιδιοκτήτες. 
Βάσει παλαιότερων καταγραφών και αυτοψιών από το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ομο-
νοίας το 2013 το ποσοστό των κενών γραφείων ξεπερνούσε το 
30%. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα κτίρια κατοικιών, 
καθώς περίπου το 25% ήταν κενό, ενώ περισσότερο περίπλοκο 
γίνεται το θέμα και ακριβότερη η αποκατάσταση του κτιρίου εάν 
αυτό έχει κριθεί διατηρητέο. Αποτέλεσμα είναι συχνά οι ιδιοκτή-
τες αυτών των ακινήτων να βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» και 
αναγκασμένοι να πληρώνουν έναν υψηλό ΕΝΦΙΑ για ακίνητα 
που απέκτησαν ακριβά και με κόπο στο παρελθόν, αλλά σήμερα 
δεν τους αποδίδουν αξιόλογα έσοδα και αποτελούν βάρος. 
Καμία παρέμβαση
 Στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί πολλές φορές η εξεύρεση λύ-
σης για το πρόβλημα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει κάποια 
θεσμική παρέμβαση. Την περίοδο αυτή στο υπουργείο Περι-
βάλλοντος σχεδιάζονται η παροχή ισχυρών οικονομικών κι-
νήτρων και η δυνατότητα μετεγκατάστασης των ενοίκων των 
γερασμένων κτιρίων, προκειμένου στα χτίσματα αυτά να μπει 
ακόμα και μπουλντόζα σε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, 
όπως έχει επισημάνει ο υφυπουργός Γιώργος Δημαράς. Σύμ-
φωνα με τους βασικούς άξονες του σχεδίου, θα προβλεφθούν 
αποζημιώσεις που θα είναι κατά 50% αυξημένες σε σχέση με τις 
αντικειμενικές τιμές του κατεδαφισμένου ακινήτου ή δυνατότη-
τα μετεγκατάστασης των ιδιοκτητών του σε άλλο ακίνητο ίσης 
ή μεγαλύτερης επιφάνειας και καλύτερης κατάστασης. Βασικές 
προϋποθέσεις είναι η συναίνεση των ιδιοκτητών, η ουσιαστική 
συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων 
φορέων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των αναπλάσεων, 
η διασφάλιση πόρων και η αυστηρή προτεραιοποίηση των πε-
ριοχών με βάση ορθολογικά κριτήρια.

ΤΑ ΝΕΑ ΔΩΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
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Κρυφή «βόμβα» για ενδεχόμενη επαναφορά των Δώρων 
σε συνταξιούχους και σε μισθωτούς του Δημοσίου, με ποσά 
ακόμη και της τάξης των 250 και 300 ευρώ, πολύ πιο κάτω 
δηλαδή από τα 800 και τα 1.000 ευρώ ετησίως που έπαιρναν 

Ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης, που κατευθύνονται 
προς τα Βαλκάνια, θα επηρεάσουν την Ελλάδα από την Τρίτη 
έως το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με την μετεωρολογική 
υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA). 
   Η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει περίπου πέντε έως 
έξι βαθμούς Κελσίου κάτω από τις φυσιολογικές για την εποχή 
τιμές, μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, θυελλώ-
δεις άνεμοι στο Αιγαίο και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα θα 
είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. 
Αντίθετα, στη Δυτική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα αναμένονται 
υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

πριν από την κατάργησή τους το 2013, αποκαλύπτεται μέσα 
από την τελευταία απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Με την απόφαση αυτή που έβγαλε η Ολομέλεια του Ανώτα-
του Δημοσιονομικού Δικαστηρίου (υπ. αριθμ. 1388/11-11-
2018), οι δικαστές έκριναν ότι ορθά καταργήθηκε το Δώρο 
των 800 ευρώ με το νόμο 3487/2010 στους συνταξιούχους 
που έπαιρναν σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ. Παράλληλα 
όμως, στην παράγραφο 8.3 της απόφασης προσδιόρισαν 
ως ένα βαθμό και το τι μέλλει γενέσθαι από τη νομοθετική 
πλευρά, λέγοντας ότι «δεν κατοχυρώνεται ούτε από την εθνι-
κή ούτε από τη διεθνή έννομη τάξη δικαίωμα σε συντάξεις ή 
παρακολουθήματα αυτών συγκεκριμένου ύψους»! 
Η θέση αυτή βασίστηκε σε παλαιότερες αποφάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (287/2008 και 11 Τμ. 5110/2015, 
177/2012, 836/2009, 1443/2004) και σημαίνει ότι ναι μεν το 
κράτος οφείλει να εξασφαλίζει την επάρκεια των συντάξεων, 
αλλά δεν υφίσταται δέσμευση για τη διατήρηση «συντάξεων 
και βοηθημάτων σε συγκεκριμένο ύψος». 
Στην πράξη λοιπόν αν η παρούσα κυβέρνηση, ή η επόμενη, σε 
περίπτωση που πάρει την καυτή πατάτα των αναδρομικών, 
υποχρεωθεί να επαναφέρει τα Δώρα σε όλους τους συντα-
ξιούχους, καθώς και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλή-
λων, δεν έχει τη δέσμευση από εδώ και πέρα να τα καταβάλλει 
με τα ίδια ποσά που ήταν όταν καταργήθηκαν (800 ευρώ και 
1.000 ευρώ αντίστοιχα), αλλά έχει τη δικαιοδοσία να τα νομο-
θετήσει ως έκτακτα βοηθήματα λόγω εορτών, με ποσά πολύ 
χαμηλότερα, ακόμη και στα 250 με 300 ευρώ το χρόνο! 
Η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ότι για το μέλλον δεν 
είναι στη δικαιοδοσία των δικαστών να ορίσουν πόσα θα είναι 
τα Δώρα, αλλά των κυβερνήσεων, με βάση τις αντοχές του 
προϋπολογισμού.
 Αντίθετα, εκεί που οι δικαστές έχουν πλήρη δικαιοδοσία 
είναι στο να κρίνουν αν οι περικοπές είναι αντισυνταγματι-
κές και εφόσον κριθούν ως τέτοιες, τότε όσοι έχουν ασκήσει 
προσφυγές θα πρέπει να πάρουν πίσω αυτές τις περικοπές 
γιατί τους επεβλήθησαν κατά παράβαση του Συντάγματος. 
Το Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ) έχει κρίνει ήδη από τον 
Ιούνιο του 201 5 ότι οι περικοπές Δώρων στις συντάξεις και οι 
μειώσεις που επιβλήθηκαν με τους νόμους 4051 και 4093 του 
δεύτερου Μνημονίου του 2012, είναι αντισυνταγματικές διότι 
δεν δικαιολογήθηκαν επαρκώς από μελέτες και δεν έγιναν με 
αναλογικό τρόπο στους συνταξιούχους.
 Το ΣτΕ έκρινε ότι από την απόφασή του και μετά, οι μειώσεις 
των δυο νόμων θα έπρεπε να σταματήσουν και τα Δώρα να 
επανέλθουν. Δεν καθόρισε όμως σε τι ύψος θα είναι τα Δώρα, 
όπως δεν καθόρισε και αν οι συντάξεις θα πρέπει να μείνουν 
στο ίδιο ύψος με την επιστροφή των παράνομων περικοπών. 
Η κυβέρνηση παρέκαμψε την υποχρέωσή της να επαναφέ-
ρει Δώρα και περικοπές, διά της πλαγίας οδού, ψηφίζοντας 
το νόμο Κατρούγκαλου που μειώνει τις νέες συντάξεις και 
επανυπολογίζει τις παλιές σε μικρότερο ποσό, με το τρικ της 
προσωπικής διαφοράς. 
Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, και με τα δικαστήρια να 

δικαιώνουν τους συνταξιούχους για τις παράνομες περικοπές 
από τον Ιούνιο του 2015 ως και το 2018, η επαναφορά των 
Δώρων από εδώ και στο εξής, αν θα γίνει, δεν θα είναι στα 
800 ευρώ για τους συνταξιούχους ούτε στα 1.000 ευρώ για 
τους δημοσίους υπαλλήλους, ακριβώς επειδή καμία κυβέρ-
νηση -με βάση το σκεπτικό των δικαστών- δεν υποχρεώνεται 
να επαναφέρει τα ίδια ποσά, αλλά μπορεί να θεσπίσει πολύ 
λιγότερα, με την επίκληση του κινδύνου εκτροχιασμού των 
οικονομικών του κράτους. Σε αυτή την περίπτωση, όπως πα-
ραδέχονται έγκριτοι νομικοί, μπορεί να δούμε και Δώρα στις 
συντάξεις με 250 ευρώ το χρόνο και Δώρα στους μισθούς του 
Δημοσίου με ποσά 300 ευρώ ετησίως. 


