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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 7
Στις 20 Μαρτίου υπογράφουν Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος για τον 
EastMed
Σελ 1 και 5
Ανατροπές στις μεταβιβάσεις και στους ελέγχους των ακινήτων
Σελ 1 και 10
Ενέργειες  για την αντιμετώπιση νιτρορύπανσης γεωργικής προέ-
λευσης ανακοίνωσαν  τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής 
Ανάπτυξης
Σελ 1 και 4
Πλήρης ημερών και πνευματικού έργου «έφυγε» ο ομότιμος καθηγη-
τής Πολυτεχνικής, Νικόλαος Μουτσόπουλος
Σελ 4 
Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ  σχετικά με τις εργασίες που εκτελούνται 
στην πλατεία Ομονοίας
Σελ 5 
«Πρεμιέρα» για το γραφείο κτηματογράφησης στο Γαλάτσι
Σελ 6 
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ανακαλεί απόφασή του για την 
ανέγερση κτιρίου στο Κουκάκι  
Σελ 8 
Σύνταξη εθνικού επικοινωνιακού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών
Σελ 9
Προσβλέπουν στους Κινέζους για τις λιγνιτικές της ΔΕΗ
Σελ 11 
Θετική η συμβολή της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ανάπτυξη του 
τουρισμού,  σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΤ
Σελ 12
Airbnb: To όνειρο που γίνεται σιγά-σιγά εφιάλτης
Σελ 13
Στη ΡΑΕ η πρόσκληση για την «Αριάδνη Interconnection» 
Σελ 14 και 15
Με ετήσιες μειώσεις 2% του ελληνικού ΑΕΠ έως το 2050 “απειλεί” η 
κλιματική αλλαγή την Ελλάδα, σύμφωνα με τον καθηγητή Ευτ. Σαρ-
τζετάκη  
Σελ 15
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το «Βραβείο Στέλιος Χατζηιω-
άννου, Επιχειρηματικό Ξεκίνημα Χρονιάς 2019»
Σελ 16 
K. Μίχαλος: «Να σταματήσει ο αποκλεισμός μεγάλων επιχειρήσεων 
από τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου»
Σελ 17
Στο 18,7% η ανεργία το δ’ τρίμηνο πέρυσι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ  
Σελ 18 και 19
Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα: ένα μεγάλο δημό-
σιο πρότζεκτ στην ΕΕ – τί λέει η αγορά
Σελ 20 
4ο σιδηροδρομικό πακέτο: Πυλώνας Αγοράς και Τεχνικός Πυλώνας  
Σελ 22
Σεμινάρια ΤΕΕ: Νέα υπηρεσία ΤΕΕ για τα μέλη του
Σελ 23
Δωρεάν υπηρεσίες ΤΕΕ προς μηχανικούς μέλη του
Σελ 24
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 25, 26, 27
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.
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Οι προσδοκίες για τον μετασχηματισμό της περιοχής σε μεγά-
λο εξαγωγέα φυσικού αερίου και βασική πηγή τροφοδοσίας 
της Ευρώπης δείχνουν να επιβεβαιώνονται και μαζί οι ελπίδες 
για την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου ΕastMed, μέσω 
του οποίου η Ελλάδα θα ενισχύσει τον ρόλο της ως διαμε-
τακομιστικού ενεργειακού κέντρου, τον οποίο εγκαινίασε με 
τον αγωγό Τap. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χρ. Λιάγγου στην 
«Καθημερινή» την Τετάρτη 20 Μαρτίου, στο Τελ Αβίβ αντί της 
Κνωσού, προκειμένου να παραστεί και ο Aμερικανός υπουρ-
γός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο που θα βρίσκεται καθ’ οδόν 
για επίσκεψη στα Αραβικά Εμιράτα, θα πραγματοποιηθεί η 
τριμερής συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου 
για την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας που αφορά τον 
αγωγό EastMed. Η συμμετοχή του Aμερικανού υπουργού 
Εξωτερικών στη συνάντηση αποτελεί μια ξεκάθαρη στήριξη 

των ΗΠΑ στον αγωγό ΕastMed και παράλληλα ένα ισχυρό 
μήνυμα προς Ρωσία και Τουρκία, στήριξης του άξονα συνερ-
γασίας των τριών χωρών και της Αιγύπτου για την ασφάλεια 
της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μετά και την 
εδραίωση των συμφερόντων τους στην περιοχή, που ση-
ματοδότησαν οι νέες ανακαλύψεις της ExxonMobil στην ΑΟΖ 
της Κύπρου. Η ανακάλυψη του κοιτάσματος «Γλαύκος» στην 
Κύπρο και τα πιθανά επιτυχή αποτελέσματα των προγραμμα-
τισμένων γεωτρήσεων στη Μεγαλόνησο αλλά και των νέων 
ερευνών σε παραχωρήσεις στην ΑΟΖ της Αιγύπτου και στην 
Ελλάδα, νοτιοδυτικά της Κρήτης, δημιουργούν μια νέα δυνα-
μική στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που 
διευκολύνει σημαντικές αποφάσεις για νέες οδούς μεταφοράς 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όπως ο αγωγός ΕastMed.
Αναλυτικά στη σελ 7

Όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά χωρίς «χαρτούρα», με αυτόμα-
τη αναγραφή στο Ε9 των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, 
κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Σύμφωνα με 
το sofokleousin ανατροπές στις μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνει 
η ηλεκτρονική και χωρίς «χαρτούρα» ολοκλήρωση των αγο-
ραπωλησιών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που μετα-
βιβάζονται αιτία δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς. Το 
υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε χθες τη σχετική εφαρμογή 
στους συμβολαιογράφους, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή στους 
επόμενους μήνες. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών 

και της ΑΑΔΕ προβλέπει την υλοποίησή της μέχρι τον Μάιο. Το 
νέο σύστημα θα παρέχει τεράστιες διευκολύνσεις στους φορο-
λογούμενους καθώς απλοποιεί μια πολυδαίδαλη διαδικασία 
που ισχύει σήμερα και αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του 
real estate. Ωστόσο το νέο σύστημα θα επιφέρει αυξημένους 
και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους στις μεταβιβάσεις, τόσο ως 
προς την νομιμότητα της συναλλαγής αλλά και ως προς την 
προέλευση των χρημάτων που δαπανήθηκαν .
Αναλυτικά στη σελ 5

Σε σειρά ενεργειών προς συμμόρφωση με την απόφαση του 
Δικαστηρίου της 24ης Απριλίου 2015 για υπόθεση που αφορά 
την προστασία ελληνικών υδάτων από νιτρορύπανση γεωργι-
κής προέλευσης, προχώρησαν από κοινού και ανακοινώνουν 

τα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αναλυτικά στη σελ 10.

Πλήρης ημερών και πνευματικού έργου πέθανε την Τετάρτη 
σε ηλικία 92 ετών ο ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικόλαος Μου-

τσόπουλος. Η κηδεία του έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη σε στενό 
οικογενειακό κύκλο (όπως ήταν η επιθυμία του), σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αναλυτικά στη σελ 4

Ανακοίνωσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
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 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

19 Μαρτίου 2019

Εκδήλωση: «Συζήτηση για την Προαγωγή 
της Συνεργασίας Επιστημονικών, Εκπαιδευ-
τικών και Επαγγελματικών Φορέων Μηχανι-
κών από την Ελλάδα και την Πολωνία»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, Πρεσβεία της 
Πολωνίας

21 Μαρτίου 2019
3ο Workshop: «Doing Business in the Arab 
World”
ΑΘΗΝΑ

Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο

15 - 17 Μαΐου 2019

4ο Διεθνές Συμπόσιο Joint International 
Symposium on  Deformation Monitoring 
(JISDM)
ΑΘΗΝΑ

Σχολή Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών 
Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ

•  Η Attica Bank, σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Επι-
χειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει σήμερα και αύριο εκ-
δήλωση με τίτλο: «Attica Bank Innovation Days» στο χώρο 
του Κέντρου ACEin (Κεφαλληνίας 46, 2ος όροφος). 

Η Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία διοργανώνει διάλεξη με 
θέμα: «Γιατί το Τοπίο;   Πώς το Tοπίο;», την Τετάρτη 20 Μαρτί-
ου 2019 και ώρα 18.30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα). Ομιλητής θα είναι ο  Δρ  Αρχιτέκτων - 
Mηχανικός και Καθηγητής Ε.Μ.Π.  Κωνσταντίνος  Μωραΐτης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η ΕΑΕ προκειμένου να 
αναπτύξει τον λόγο και την πράξη της  προς την κατεύθυνση 
της προστασίας της εντοπιότητας, την οικολογική θεώρηση, 
την κοινωνική συνοχή και σε αγαστή σχέση με  το περιβάλ-
λον, αποφάσισε για το έτος 2018-9 να αναπτύξει την δραστη-
ριότητα της σε  διακριτές ενότητες-στοχεύσεις μιας διαλογικής 
σχέσης της Αρχιτεκτονικής με τέσσερεις άλλες παραμέτρους :
Α. Αρχιτεκτονική και  Τόπος  (παράδοση, ιστορία, κλίμα, τρό-
πος ζωής κλπ.)
Β. Αρχιτεκτονική και Πόλη (αστική κλίμακα, κτίριο σαν κύττα-
ρο, κλ. χώρος-ανοικτός χώρος κλπ.)
Γ. Αρχιτεκτονική και Φύση (αστ.και περιαστ. τοπίο, ενεργ. πό-
ροι, βιοκλιματικά κλπ.)
Δ. Αρχιτεκτονική και συναφείς τομείς τεχνών και επιστημών 
(διεπιστημονικότητα, διάλογος, συνέργειες κλπ.)
Προς τον σκοπό αυτό έχει αποφασιστεί η οργάνωση για την 
περίοδο 2018-19 οκτώ συνολικά εκδηλώσεων, αφιερωμέ-
νων ανά δύο σε κάθε ένα από τα παραπάνω 4 θέματα».

Σημαντικά θέματα που αφορούν το παρόν και το 
μέλλον της Καρδίτσας και σχετίζονται με τη βιώσιμη 
κινητικότητα στην πόλη και την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών,  πρόκειται να συζητηθούν 
στην ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα 
- Προοπτικές και Ευκαιρίες» που διοργανώνει ο Δήμος 
Καρδίτσας το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.30 
π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Κιέ-
ριον (Μπλατσούκα 22 & Βαΐου Τζέλλα). 
Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Κλεισθένης  
του Δικτύου CIVINET CY-EL (Ελλάδα-Κύπρος), του 
ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και του Συλλόγου 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Μηχανι-
κών Νομού Καρδίτσας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα μιλήσουν οι:
- Καλλιόπη Παπαδάκη, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, με 
θέμα: «Βιώσιμη Κινητικότητα : Ευρωπαϊκές οδηγίες και 
προοπτικές /  Ελληνική νομοθεσία, δυνατότητες»
- Θάνος Βλαστός, καθηγητής Πολεοδομίας & Συγκοι-

νωνιακού Σχεδιασμού στην Σχολή Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών του  ΕΜΠ,  «Καρδίτσα. Από 
την πόλη του ποδηλάτου στην πόλη της Βιώσιμης Κινη-
τικότητας. Πρόκληση για γενναίες αποφάσεις από την 
τοπική κοινωνία»
  - Ευθύμιος Μπακογιάννης, Πολεοδόμος – Συγκοινω-
νιολόγος, «Καλές πρακτικές Βιώσιμης Αστικής Κινητι-
κότητας από πόλεις μεσαίου μεγέθους»
- Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών 
Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, «Η πόλη αλ-
λάΖΕΙ! Καλές Πρακτικές για Βιώσιμη Κινητικότητα και 
Τουρισμό. Η εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβου-
λία CIVITAS DESTINATIONS»
-  Αναστασία Τράμπα, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοι-
νωνιολόγος ΕΜΠ, «Νέες τάσεις και προκλήσεις ως προς 
την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Οι νέες έξυπνες τε-
χνολογίες και οι νέες υπηρεσίες κινητικότητας» 
- Αναστάσιος Παπαδημητρίου, Υπεύθυνος Επικοινω-
νίας του CIVINET CY-EL, «Συμμετοχή και διαβούλευση 
στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».

«βΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»                 



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
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Ευκολία 
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Προνοµιακές 
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του ΤΕΕ!
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Σε ανακοίνωση, σχετικά με τις εργασίες που εκτελούνται στην 
πλατεία Ομονοίας, που υπογράφει ο πρόεδρος Δ. Ξυνομη-
λάκης σημειώνονται τα ακόλουθα: «Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια 
Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να γίνο-
νται έργα στο κέντρο της Αθήνας και δη στην κεντρικότερη 
πλατεία της πρωτεύουσας και της Ελλάδας, την πλατεία Ομο-
νοίας, χωρίς αυτά να έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο Συμβού-
λιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
Υπουργείων ΥΠΕΝ και ΥΠΠΟΑ. Επίσης να οργανώνονται συ-
νέδρια για τις «Έξυπνες Πόλεις», χωρίς να γίνεται αναφορά ή 
ενημέρωση ή πρόσκληση στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα αναφορικά με 
το έργο που εκτελείται, απευθύνθηκε στην Δ/νση Οδοποιίας, 
Αποχέτευσης& Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, 

με το με ΑΠ 64225/14.02.19 έγγραφό του, και ζήτησε να 
του αποσταλεί αντίγραφο της υποβληθείσας μελέτης για την 
οποία έχουν λάβει τη σχετική έγκριση (σχέδια αποτύπωσης 
υπάρχουσας κατάστασης – πρότασης – αιτιολογημένη τε-
χνική έκθεση – απαιτούμενες εγκρίσεις φορέων), τα οποία 
δεν στάλθηκαν στον σύλλογο. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 
ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών με το με ΑΠ ΣΑ161/13.03.19 
έγγραφό του προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, κατόπιν σχετικής ερώ-
τησης του συλλόγου, απάντησε ότι:
«… δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Δήμο Αθη-
ναίων για τις εργασίες που εκτελούνται στην πλατεία Ομο-
νοίας, ως εκ τούτου το ΣΑ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών δεν 
έχει γνωμοδοτήσει επί του θέματος.» Συμπερασματικά: Το 
αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) δεν έχει γνωμοδο-

τήσει σχετικά καιτο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) δεν έχει επίσης γνωμοδοτήσει, 
εξαιρώντας ενδεχομένως το συγκεκριμένο έργο από τη δια-
δικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμούχαρακτηρίζοντάς 
το ως μη αξιόλογο.  Συνεπώς δεν είναι δυνατό να γίνονται 
εργασίες στην κεντρικότερη πλατεία της χώρας χωρίς τις 
προηγούμενες διαδικασίες, γνωμοδοτήσεις –εγκρίσεις – 
αδειοδοτήσεις και να μην ενεργοποιείται το αρμόδιο Τμήμα 
Ελέγχου Κατασκευών για τη διαπίστωση και την καταγραφή 
των όποιων αυθαίρετων κατασκευών,επιβάλλοντας τη δια-
κοπή των εργασιών και ότι άλλο προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά την παραίτηση του καθηγητή κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη από 
την θέση του Προέδρου αλλά και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, 
αποφασίστηκε, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, να συνέλθει το Διοικητικό Συμβού-

λιο της τράπεζας την ερχομένη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, προκειμένου να προχωρήσει στη 
σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της για την εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, μετά από αίτημα του βασικού μετόχου, του ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιο στην οποία καταγράφονται οι τρόποι αξιοποίησης υπέρ 
του ασφαλισμένου του χρόνου της παράλληλης και της διαδοχι-
κής ασφάλισης για συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις του ν. 
4387/16, υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος 
Πετρόπουλος.Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο:
- Κανένας χρόνος ασφάλισης και καμία καταβληθείσα εισφορά 
δεν χάνονται.
- Οι χρόνοι ασφάλισης, παράλληλοι και μη παράλληλοι, που δεν 
λαμβάνονται υπόψη στη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότη-

σης, προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016.
- Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος ασφάλι-
σης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) φορείς, πριν από την ένταξή τους 
στον ΕΦΚΑ, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για το 
παράλληλο αυτό διάστημα το χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να 
συνυπολογίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλι-
σης.

- Για τον διαδοχικά ασφαλισμένο, που, κατά τη λήξη της υποχρε-
ωτικής ασφάλισής του, μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, προκύπτει 
πολλαπλή δραστηριότητα, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις 
προϋποθέσεις του ενταχθέντος φορέα με τις οποίες επιθυμεί να 
συνταξιοδοτηθεί.
- Οι χρόνοι ασφάλισης με τους οποίους θεμελιώνεται το δικαίωμα, 
καθώς και ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, λαμβάνονται υπόψη 
για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής 
σύνταξης.

Πλήρης ημερών και πνευματικού έργου πέθανε την Τετάρτη 
σε ηλικία 92 ετών ο ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικόλαος Μου-
τσόπουλος. Η κηδεία του έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη σε στενό 
οικογενειακό κύκλο (όπως ήταν η επιθυμία του), σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Γεννημένος στην Αθήνα το 1927 (αν και ο ίδιος αυτοχαρακτη-
ριζόταν ως «Μακεδών εξ Αρκαδίας» καθώς είχε καταγωγή 
από τη Στεμνίτσα της Αρκαδίας) με σπουδές στο Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο, όπου εισήχθη πρώτος και είχε καθηγητές άλλους 
«μύθους» της πνευματικής ζωής, όπως ο Δημήτρης Πικιώνης, 
ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας, έγινε 
καθηγητής 31 μόλις ετών στη νεοσύστατη τότε Αρχιτεκτονική 
σχολή του ΑΠΘ.
Είχε δίπλωμα Θεολογίας, από τη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ (1963) 
και μεταπτυχιακές σπουδές αρχαιολογίας στη Σορβόννη και 

στο Institut d’ Art et d’ Archéologie, Δρ. Αρχιτεκτονικής Σχολής 
Ε.Μ.Π. (1956). Τιμήθηκε ως «Μέγας Άρχων Δεπουτάτος, «τῆς 
καθ᾽ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας», 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου (19.3.1967).
Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1980), της 
Academia Pontaniana της Νεαπόλεως (Ιταλίας) (1981), ξένος 
εταίρος της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών της Σόφιας 
(1985). Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Kliment Ohrinski 
της Σόφιας (Βουλγαρία) (1990), του Πανεπιστημίου Paisii 
Hilandarski του Plovdiv (Φιλιππουπόλεως) (2010), του Πανεπι-
στημίου Άγ. Κύριλλος και Μεθόδιος του Veliko Târnovo (Βουλ-
γαρία) (2015) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(2015). Διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών 
Ερευνών του ΑΠΘ ενώ του είχε απονεμηθεί το χρυσό μετάλ-
λιο του ιδρυτή της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, Marin 
Drinov (1985) και τo αργυρό μετάλλιο της Αssociation Espaniola 
de les Castillos.

Υπήρξε συγγραφέας 550 και πλέον ογκωδών βιβλίων και δη-
μοσιεύσεων και ήταν μέλος σε δεκάδες επιστημονικές εταιρείες 
και συμβούλια.
«Δεν είχα δικαίωμα να ζω και να διδάσκω στη Μακεδονία με τα 
μάτια μου στη ...Χαμουτζία. Έτσι ξεκίνησα την έρευνα...» έλεγε 
ο ίδιος αυτοβιογραφούμενος σε εκδήλωση που είχε πραγματο-
ποιηθεί προς τιμήν του προ διετίας από το Σύλλογο Αποφοίτων 
του ΑΠΘ, στην αίθουσα «Μανώλης Ανδρόνικος» του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
«Προσωπικότητα μυθική» «προσωπικότητα ανθρωποκεντρι-
κή», «αναγεννησιακή» που κινούνταν μεταξύ «αρχιτεκτονικής 
- σχεδίου - πολιτισμού και γεωγραφίας, κατέγραφε άγνωστα 
μνημεία και ταπεινά λαϊκά κτίσματα, καλλιεργώντας έτσι δεξι-
ότητες πολλών γενεών αρχιτεκτόνων», είχε χαρακτηριστεί τότε 
από τους ομιλητές της εκδήλωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ATTICA BANK ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΥΓΕ» Ο ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Στο κεντρικό γραφείο στο Γαλάτσι εξυπηρετούνται 19 νομοί, 
σημειώνεται σε ρεπορτάζ του Γ. Λιάλιου στην «Καθημερινή και 
αναλυτικά ανφέρεται: Ο κύριος Χρήστος ήταν από τους προνοη-
τικούς και... προετοιμασμένους. Στις 7 το πρωί βρισκόταν ήδη στο 
Ολυμπιακό Κλειστό στο Γαλάτσι, μία ώρα πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του γραφείου κτηματογράφησης, έχοντας μαζί του 
έναν φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Προς έκπληξή του, 
δεν ήταν μόνος. Αρκετές δεκάδες πολίτες είχαν σπεύσει από νωρίς 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν ξεκούραστα κατά την πρώτη 
ημέρα λειτουργίας του κεντρικού γραφείου κτηματογράφησης. 
«Πήγα έτοιμος», λέει ο κ. Χρήστος. «Με τη βοήθεια τοπογράφου 
είχα ήδη επισκεφθεί τα τρία χωράφια που έχω να δηλώσω στη 
Φθιώτιδα, είχα βρει συντεταγμένες και ακριβή έκταση, είχα μαζί 
αντίγραφα από τους τίτλους και όλα τα χαρτιά. Με το που πήγα, 
βρήκα σε ποιο τραπεζάκι εξυπηρετούσαν τη Φθιώτιδα και μέσα σε 
25 λεπτά είχα κάνει τις δηλώσεις ιδιοκτησίας. Μέχρι να φύγω, το 
γραφείο είχε γεμίσει με κόσμο».
Σύμφωνα με την Ελληνικό Κτηματολόγιο, χθες, κατά την πρώτη 
ημέρα πλήρους λειτουργίας του γραφείου κτηματογράφησης 

στο Γαλάτσι, το επισκέφθηκαν 1.200-1.300 πολίτες. Πολλοί ήταν 
έτοιμοι για να υποβάλουν δήλωση και το μόνο στο οποίο χρειά-
ζονταν βοήθεια ήταν ο εντοπισμός του ακινήτου. Βέβαια, αν για 
έναν πολίτη σωστά προετοιμασμένο, όπως ο κ. Χρήστος, χρειάζε-
ται περίπου μισή ώρα, είναι σίγουρο ότι οι χρόνοι εξυπηρέτησης 
επιδέχονται βελτίωση.
Στο κεντρικό γραφείο κτηματογράφησης εξυπηρετούνται 19 
νομοί (περιφερειακές ενότητες): Βοιωτία, Φωκίδα, Ευρυτανία, 
Φθιώτιδα και Εύβοια, Λευκάδα, Σάμος, Ικαρία και Χίος, Κάλυμνος, 
Κάρπαθος, Κως και Ρόδος, Θάσος, Ροδόπη, Δράμα και Ξάνθη, 
Χαλκιδική και Πιερία. Να σημειωθεί ότι οι περιφερειακές ενότητες 
Λασιθίου και Μεσσηνίας τελικά δεν θα εξυπηρετηθούν από το 
γραφείο στο Γαλάτσι, αλλά από γραφείο κτηματογράφησης στην 
οδό Χαριλάου Τρικούπη 24, στο κέντρο της Αθήνας (από την 
Παρασκευή 22 Μαρτίου). Επίσης, όσοι έχουν ακίνητη περιουσία 
στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης εξυπηρετούνται από το 
Γραφείο Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 90 
– Porto Center). Το κεντρικό γραφείο στο Γαλάτσι λειτουργεί από 
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα 

και την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το Ολυμπι-
ακό Κλειστό εξυπηρετείται από δύο λεωφορειακές γραμμές: τη 
γραμμή 444 (Χαλάνδρι – Γαλάτσι – Ανω Πατήσια), που συνδέ-
εται με τον σταθμό του ηλεκτρικού στα Πατήσια και με τη στάση 
μετρό στο Χαλάνδρι, και τη γραμμή 608, η οποία ξεκινά από το 
Ολυμπιακό Κλειστό Γαλατσίου και μέσω του κέντρου (Πατησίων 
– Ακαδημίας – Βασιλίσσης Σοφίας) καταλήγει στου Ζωγράφου.
«Καλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής 
δηλώσεων κτηματολογίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη 
τη χώρα, ώστε να καρπωθούν τα οφέλη από ένα σύγχρονο και 
ασφαλές σύστημα καταγραφής και δημοσιότητας των δικαιωμά-
των της ακίνητης περιουσίας τους», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της 
Ελληνικό Κτηματολόγιο, Βύρωνας Νάκος.
Δικαιολογητικά
Η Ε.Κ. συνιστά στους πολίτες να έχουν μαζί τους απλά φωτοα-
ντίγραφα του τίτλου τους (π.χ. συμβόλαιο), του πιστοποιητικού 
μεταγραφής, του τοπογραφικού (εάν υπάρχει), του δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους καθώς και εγγράφου 
με τον ΑΦΜ τους (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ).

Όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά χωρίς «χαρτούρα», με αυτόματη 
αναγραφή στο Ε9 των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, κλη-
ρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Σύμφωνα με το 
sofokleousin ανατροπές στις μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνει η 
ηλεκτρονική και χωρίς «χαρτούρα» ολοκλήρωση των αγοραπω-
λησιών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που μεταβιβάζονται 
αιτία δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς.
Το υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε χθες τη σχετική εφαρ-
μογή στους συμβολαιογράφους, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή 
στους επόμενους μήνες.
Ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προ-
βλέπει την υλοποίησή της μέχρι τον Μάιο. Το νέο σύστημα θα 
παρέχει τεράστιες διευκολύνσεις στους φορολογούμενους καθώς 
απλοποιεί μια πολυδαίδαλη διαδικασία που ισχύει σήμερα και 
αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του real estate.
Ωστόσο το νέο σύστημα θα επιφέρει αυξημένους και πιο αποτε-
λεσματικούς ελέγχους στις μεταβιβάσεις, τόσο ως προς την νο-
μιμότητα της συναλλαγής αλλά και ως προς την προέλευση των 
χρημάτων που δαπανήθηκαν.
Οι φορολογικές αρχές έχουν ισχυρές ενδείξεις ότι μέσω των με-
ταβιβάσεων ακινήτων πραγματοποιείταιξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος, από κυκλώματα που χρησιμοποιούν αλλοδαπούς ως 
«μπροστινούς».
Ενημερώθηκαν οι συμβολαιογράφοι
Το πρωί της Πέμπτης, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογρα-

φικών Συλλόγων Ελλάδος, συναντήθηκε με στελέχη του υπουρ-
γείου Οικονομικών για την πρώτη επίδειξη του ηλεκτρονικού 
προγράμματος υποβολής δηλώσεων φόρου μεταβίβασης.
Στους συμβολαιογράφους παρουσιάστηκε η εφαρμογή, ενώ ο 
συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - 
Αιγαίου & Δωδεκανήσου, διοργανώνει  την προσεχή Δευτέρα 
18 Μαρτίου 2019 ενημερωτική εκδήλωση, στην οποία θα πα-
ρουσιαστεί στους συμβολαιογράφους η νέα εφαρμογή, για την 
ηλεκτρονική διαβίβαση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης 
κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
Με ένα «κλίκ»
Φιλοδοξία του νέου συστήματος είναι οι μεταβιβάσεις των ακινή-
των με οποιαδήποτε αιτία να ολοκληρώνονται από τα γραφεία 
των συμβολαιογράφων με ένα «κλικ» και χωρίς «χαρτούρα».
Για το σκοπό αυτό, τα γραφεία των συμβολαιογράφων θα πιστο-
ποιηθούν  στην ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας έτσι, την άδεια διενέργειας 
ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων ακινήτων.
Οι δηλώσεις μεταβίβασης θα υποβάλλονται πλέον μόνο μέσω του 
ΤΑΧΙSnet και οι αναλογούντες φόροι μεταβίβασης, δωρεών - γο-
νικών παροχών, κληρονομιών, θα υπολογίζονται και θα εκκαθα-
ρίζονται αυτόματα. Με την έκδοση των πράξεων προσδιορισμού 
του φόρου, δηλαδή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων στα 
οποία θα αναγράφονται και οι κωδικοί αριθμοί των Ταυτοτήτων 
Οφειλής.

Τα κέρδη και οι… ζημιές
Το νέο σύστημα θα διευκολύνει σημαντικά όσους θέλουν να προ-
βούν σε δικαιοπραξίες επί ακινήτων.
Για παράδειγμα, ο φορολογούμενος που μένει στην Αθήνα και 
θέλει να μεταβιβάσει ένα ακίνητο που βρίσκεται στη Ρόδο, δεν 
θα χρειαστεί να μεταβεί στη Ρόδο, αλλά όλη η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί από συμβολαιογράφο της Αθήνας. Θα ισχύει και το 
αντίστροφο, φυσικά.
Παράλληλα, τα ακίνητα που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά δεν 
θα χρειάζεται να δηλωθούν στο Ε9. Καθώς η μεταβίβαση θα γί-
νεται ηλεκτρονικά και θα καταχωρείται αυτομάτως στο taxisnet, 
θα «περνάει» κατευθείαν στη μερίδα του φορολογούμενους στο 
taxisnet και θα ενημερώνεται η περιουσιακή του κατάσταση.
Σε ότι αφορά στους ελέγχους, αυτοί καθίστανται αποτελεσματικό-
τεροι. Με το υφιστάμενο καθεστώς, ένας έλεγχος της μεταβίβασης 
ενός ακινήτου απαιτεί τη μελέτη ογκωδέστατων φακέλων, που 
στοιβάζονται στις ντουλάπες των Εφοριών.
Σημειώνεται ότι στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2019 
προβλέπονται περισσότεροι από 3.000 έλεγχοι σε μεταβιβάσεις 
ακινήτων, οι οποίες όμως συναντούν τις γραφειοκρατικές δυσκο-
λίες. 
Ενδελεχείς έλεγχοι γίνονται συνήθως μόνο σε περιπτώσεις καταγ-
γελιών ή σε υποθέσεις φορολογουμένων, που οι φοροελεγκτικές 
ή εισαγγελικές αρχές ή οικονομική αστυνομία χαρακτηρίζουν 
ύποπτες.

«ΠΡΕΜΙΕΡΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑβΙβΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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Ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ανα-
κάλεσε προχθές (13/3) απόφαση που πήρε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με αίτημα για την ανέγερ-
ση νέου εννιαώροφου κτηρίου (με τρία υπόγεια και 
δώμα με πέργκολα και ασκεπή πισίνα) σε οικόπεδο 
στη συμβολή των οδών Μισαραλιώτου και Τσάμη 
Καρατάση στο Κουκάκι, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η πα-
ραπάνω γνωμοδότηση πάρθηκε μετά την αυτοψία της 
ολομέλειας του ΚΑΣ, που διενεργήθηκε στις 4 Μαρτίου 
2019 στο οικόπεδο, κατά την οποία, σύμφωνα με την 
εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ), διαπιστώθηκε ότι το 
κτίριο (ύψους περίπου 32 μ.), θα προκαλέσει, μεταξύ 
άλλων, οπτική βλάβη στο μνημείο της Ακρόπολης, 
ενώ δεν θα δένει αρμονικά στο ευρύτερο δομημένο 
περιβάλλον. 
 Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, εκτός από ένα ακί-
νητο που κτίστηκε το 1989 επί της οδού Τ. Καρατάση, 
το εν λόγω εννιαώροφο κτίριο θα έχει το μεγαλύτερο 
ύψος σε σχέση με τις όμορες οικοδομές. «Θεωρούμε 
ότι συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή 
προστασίας του πολιτισμικού αγαθού της Ακρόπολης 
και προτείνουμε να γίνει αποδεκτή η αίτηση θεραπεί-
ας», είπε στα μέλη του ΚΑΣ κατά την εισήγησή της η 
διευθύντρια της ΔΙΠΚΑ. 
 Θυμίζουμε ότι το θέμα ανακινήθηκε μετά από τις κινη-
τοποιήσεις κατοίκων της περιοχής -και την έντονη αρ-
θρογραφία του Τύπου- που διαμαρτυρήθηκαν για την 
ανέγερση υψηλών κτηρίων πέριξ του ιερού βράχου, 
τα οποία κλείνουν την οπτική πρόσβαση στην Ακρόπο-
λη. Ακολούθησε αίτηση θεραπείας κατοίκων της περι-
οχής Μακρυγιάννη, η οποία συζητήθηκε χτες στο ΚΑΣ. 
Η αίτηση ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η ανέγερση της 
συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας στην καρδιά 
της περιοχής Μακρυγιάννη θα ολοκληρώσει λόγω του 
ύψους της (31,70μ. ύψος σε μια περιοχή με τη συμπα-
γή πολεοδομική μάζα να μην υπερβαίνει τα 21 μέτρα) 
τη δημιουργία ενός ‘τείχους’ δεκαόροφων κτιρίων 
προς τον ιερό βράχο. Θυμίζουμε, επίσης, ότι έχει συ-
σταθεί ομάδας εργασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) που θα επανεξετάσει τους 

όρους δόμησης της ευρύτερης περιοχής γύρω από την 
Ακρόπολη -και ειδικότερα της περιοχής Μακρυγιάννη/
Κουκάκι-, ενώ έχει ανασταλεί για ένα έτος, με από-
φαση του ΥΠΕΝ, η έκδοση οικοδομικών αδειών στην 
περιοχή νότια της Ακρόπολης για την ανέγερση νέων 
κτιρίων με ύψος που υπερβαίνει τα 17,5 μέτρα, καθώς 
και προσθηκών καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, όταν 
το ύψος τους υπερβαίνει τα 17,5 μέτρα.
 Στη προχτεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και το θέμα 
των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στο οικόπεδο. «Τον 
Σεπτέμβριο είχε λεχθεί ότι στο οικόπεδο έγιναν δοκι-
μαστικές τομές που έφεραν μόνο σποραδική κεραμική. 
Κατά την αυτοψία διαπιστώσαμε ότι βρέθηκαν και 
αρχαιότητες (σ.σ. τμήμα αρχαίου τείχους και τμήμα 
πιθανότατα οδοστρώματος). Ήταν απορία μου πώς 
δεν αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες, εκτός από κεραμι-
κή, όταν το ακίνητο βρίσκεται μέσα στην τειχισμένη 
αρχαία πόλη. Γι’ αυτό είναι καλό να γίνει εκτεταμένη 
ανασκαφική έρευνα η οποία να έχει ολοκληρωθεί 
πριν την υποβολή νέας μελέτης», δήλωσε η γενική 
γραμματέας του ΥΠΠΟΑ, Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζά-
κη, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη σύσταση σχετικής 
ομάδας εργασίας που θα θέσει γενικούς κανόνες για το 
ΚΑΣ σχετικά με το ευρύτερο περιβάλλον της Ακρόπο-
λης από πλευράς αρχαιολογικού νόμου ώστε να μην 
υπάρχει άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο, αλλά και 
αποσπασματική αντιμετώπιση στην περιοχή.
 Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ση-
μειώθηκε ότι είναι πάγια τακτική της Εφορείας να μην 
διενεργεί δοκιμαστικές τομές στην περιοχή, όπως έκα-
νε στο παρελθόν. Κι αυτό γιατί υπήρχαν πολλές περι-
πτώσεις όπου μετά τις τομές βρίσκονταν αρχαία και οι 
υποψήφιοι αγοραστές εγκατέλειπαν το ανασκαμμένο 
οικόπεδο, ενώ τα αρχαία έμεναν απροστάτευτα. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση έγινε εξαίρεση διότι ζητήθη-
κε να γίνουν γεωλογικές διατρήσεις για να εκπονηθεί 
στατική μελέτη και οι δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτών των διατρή-
σεων.
 Το θέμα δημιούργησε κάποιες συζητήσεις, όπως ότι 
δεν είναι δυνατόν να μην γίνονται τομές και τα αρχαία 
να ανακαλύπτονται εκ των υστέρων, δηλαδή μετά 

την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Η πρακτική είναι 
πρώτα τομές και ανάλογα με το αν είναι σημαντικά τα 
αρχαία προχωράμε σε ανασκαφή και κατόπιν αξιολο-
γείται αν μπορεί να χτίσει ο ενδιαφερόμενος, τονίστηκε 
από μέλος του Συμβουλίου. Πάντως, η επισήμανση 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ήταν ότι το 
θέμα εισήχθη στο ΚΑΣ τον Σεπτέμβριο όχι για τις αρ-
χαιότητες αλλά για το ύψος του εννιαώροφου κτιρίου, 
που αρχικά είχε δέκα ορόφους και με παρέμβαση της 
Εφορείας μειώθηκε κατά έναν. Δηλαδή, για να υπάρχει 
εγκυρότερη έγκριση ή οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση 
ως προς τη μελέτη ανέγερσης του κτιρίου.
 «Ίσως ήταν μια λάθος εκτίμηση, γιατί εδώ στο Συμ-
βούλιο ό,τι έχουμε φέρει ως σήμερα έχει σχέση με τις 
αρχαιότητες που έχουν βρεθεί και με το κατά πόσο 
μπορούν να οικοδομήσουν ή όχι οι ενδιαφερόμενοι», 
τόνισε η κ. Βλαζάκη. Πάντως, απαντώντας σε σχετικές 
παρατηρήσεις, η νομική σύμβουλος του ΚΑΣ ανέφερε 
ότι δεν είναι δυνατόν να μην ελέγχονται τα ύψη από το 
Συμβούλιο, όταν υπάρχει μνημείο και ειδικά η Ακρό-
πολη σε κάποια απόσταση. Ο Αρχαιολογικός Νόμος δεν 
βάζει περιορισμούς, ειπώθηκε χαρακτηριστικά. 
 Η συζήτηση περιστράφηκε και γύρω από τη φέρου-
σα ικανότητα της περιοχής, κάτι που δεν αφορά μόνο 
τα ύψη αλλά και το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα 
(π.χ. πούλμαν), τα καυσαέρια κ.α., ενώ σε επισήμανση 
μέλους ότι η καταστροφή -ως προς τα ύψη- έχει συντε-
λεστεί εδώ και δεκαετίες, τόσο η γγ όσο και η νομική 
σύμβουλος παρατήρησαν ότι «αξίζει να παλέψουμε να 
κερδίσουμε έστω και το λίγο. Επειδή έγινε το κακό δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει. Πρέπει να βάλουμε 
ένα φρένο: όχι 10ώροφα, όχι 9ώροφα». Γιατί, όπως 
υπογραμμίστηκε, οπτική βλάβη είναι και η συνολική 
εικόνα του περιβάλλοντος γύρω από τον ιερό βράχο, 
που υποβαθμίζει το μνημείο όταν υπάρχουν τριγύρω 
κτίρια τέτοιου ύψους.
 Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, στο ακίνητο 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτεταμένη ανασκαφι-
κή έρευνα και να υπάρξουν ειδικοί όροι δόμησης με 
απόφαση του ΥΠΕΝ για το διατηρητέο που βρίσκεται 
στο οικόπεδο.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ  
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Οι προσδοκίες για τον μετασχηματισμό της περιοχής σε 
μεγάλο εξαγωγέα φυσικού αερίου και βασική πηγή τρο-
φοδοσίας της Ευρώπης δείχνουν να επιβεβαιώνονται και 
μαζί οι ελπίδες για την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου 
ΕastMed, μέσω του οποίου η Ελλάδα θα ενισχύσει τον ρόλο 
της ως διαμετακομιστικού ενεργειακού κέντρου, τον οποίο 
εγκαινίασε με τον αγωγό Τap. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
Χρ. Λιάγγου στην «Καθημερινή» την Τετάρτη 20 Μαρτίου, 
στο Τελ Αβίβ αντί της Κνωσού, προκειμένου να παραστεί και 
ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο που θα 
βρίσκεται καθ’ οδόν για επίσκεψη στα Αραβικά Εμιράτα, θα 
πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση κορυφής Ελλάδας, 
Ισραήλ και Κύπρου για την υπογραφή διακρατικής συμφω-
νίας που αφορά τον αγωγό EastMed.
Η συμμετοχή του Aμερικανού υπουργού Εξωτερικών στη 
συνάντηση αποτελεί μια ξεκάθαρη στήριξη των ΗΠΑ στον 
αγωγό ΕastMed και παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα προς 
Ρωσία και Τουρκία, στήριξης του άξονα συνεργασίας των 
τριών χωρών και της Αιγύπτου για την ασφάλεια της περιο-
χής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μετά και την εδραίωση 
των συμφερόντων τους στην περιοχή, που σηματοδότησαν 
οι νέες ανακαλύψεις της ExxonMobil στην ΑΟΖ της Κύπρου.
Η ανακάλυψη του κοιτάσματος «Γλαύκος» στην Κύπρο και 
τα πιθανά επιτυχή αποτελέσματα των προγραμματισμένων 
γεωτρήσεων στη Μεγαλόνησο αλλά και των νέων ερευνών 
σε παραχωρήσεις στην ΑΟΖ της Αιγύπτου και στην Ελλάδα, 
νοτιοδυτικά της Κρήτης, δημιουργούν μια νέα δυναμική 
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που δι-

ευκολύνει σημαντικές αποφάσεις για νέες οδούς μεταφοράς 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όπως ο αγωγός ΕastMed.
Οι προσδοκίες για τον μετασχηματισμό της περιοχής σε 
μεγάλο εξαγωγέα φυσικού αερίου και βασική πηγή τροφο-
δοσίας της Ευρώπης δείχνουν να επιβεβαιώνονται, και μαζί 
οι προσδοκίες για την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου 
ΕastMed μέσω του οποίου η Ελλάδα θα ενισχύσει τον ρόλο 
της ως διαμετακομιστικού ενεργειακού κέντρου, που εγκαι-
νίασε με τον αγωγό Τap. Eλλάδα - Κύπρος και Ισραήλ, αλλά 
και Αίγυπτος, επιβεβαίωσαν χθες το ενδιαφέρον τους για 
τον ΕastMed σε συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Ενέργει-
ας στο περιθώριο του συνεδρίου CERAWeek στο Χιούστον 
των ΗΠΑ. Στη συνάντηση παρευρέθη και ο υφυπουργός 
Ενέργειας των ΗΠΑ Μαρκ Μενέζες.
Η διεύρυνση της διακρατικής συμμαχίας Ελλάδας - Ισρα-
ήλ - Κύπρου για τη στήριξη του ΕastMed με τη συμμετοχή 
της Αιγύπτου ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μία από 
τις βασικές επιδιώξεις της άτυπης αυτής συνάντησης των 
υπουργών Ενέργειας των τεσσάρων χωρών στο Χιούστον. 
Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο στον τομέα του φυ-
σικού αερίου απασχόλησαν ειδικό πάνελ του παγκόσμιου 
ενεργειακού συνεδρίου στο οποίο συμμετείχε και ο Ελληνας 
υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος τόνισε με-
ταξύ άλλων ότι «ο αγωγός EastMed, που θα συνδέσει την 
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου με την καρδιά της ευρωπαϊκής 
αγοράς, είναι μια τεχνικά και εμπορικά βιώσιμη λύση που 
θα συνεισφέρει στην εμπορική εκμετάλλευση των κοιτα-
σμάτων και θα ενίσχυση την ασφάλεια εφοδιασμού της 

Ευρώπης». Το έμπρακτο ενδιαφέρον της προς τον αγωγό 
ΕastMed εξέφρασε εξάλλου και η Ε.Ε. εγκρίνοντας κονδύλι 
ύψους 34,5 εκατ. ευρώ για τις τελικές μελέτες και τον σχεδι-
ασμό του έργου.
Καθ’ οδόν προς την τριμερή συνάντηση κορυφής του Τελ 
Αβίβ, όμως, τα νέα γύρω από τον αγωγό EastMed δεν είναι 
μόνο θετικά. Η απουσία της Ιταλίας, που είναι η χώρα στην 
οποία θα καταλήγει ο αγωγός, είναι μια εστία προβλημα-
τισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, η 
κυβέρνηση υπό την πίεση του Κινήματος 5 Αστέρων ζήτησε 
το «πάγωμα» της συμμετοχής στο έργο. Το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος της Ιταλίας έδωσε εντολή για νέα μελέτη περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή Οτράντο όπου θα 
καταλήγει ο αγωγός, όπως και ο Τap. Η ιταλική κυβέρνηση 
φέρεται να μην έχει εκφράσει αντιρρήσεις στο να υπογρά-
ψουν Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος το κείμενο της διακρα-
τικής, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσει 
τη στάση της μετά τις ευρωεκλογές. Την τριμερή της 20ής 
Μαρτίου σκιάζει, τέλος, και ο θόρυβος από την πρόσφα-
τη παρέμβαση του Λιβάνου. Σύμφωνα με το Reuters, ο 
υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γκέμπραν Μπασίλ, με 
επιστολές του προς τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο 
Γκουτιέρες, την επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε. 
Φεντερίκα Μογκερίνι και τους υπουργούς Εξωτερικών Κύ-
πρου, Ελλάδας και Ιταλίας, ζήτησε να διασφαλίσουν ότι ο 
αγωγός δεν θα παραβιάσει τα θαλάσσια σύνορά του.

Νέα πρόσκληση, την έβδομη κατά σειρά, σε επιστήμονες 
που εργάζονται σε ελληνικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
ιδρύματα, προκειμένου να καταθέσουν μέχρι τις 29 Μαρτίου 
κάποια πρόταση έργου, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, 
για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS, 
απηύθυνε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα 

ανακοινωθούν τον Ιούνιο και η πρόσβαση στο σύστημα θα 
ισχύει για 12 μήνες. Το ARIS (Advanced Research Information 
System) είναι το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα στην Ελ-
λάδα για επιστημονικές εφαρμογές. Τέθηκε σε λειτουργία τον 
Ιούλιο του 2015 από την ΕΔΕΤ ΑΕ, προσφέροντας ένα ισχυρό 
εργαλείο έρευνας στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Το 
σύστημα κατά την έναρξη λειτουργίας του συμπεριλήφθηκε 

στη λίστα με τους 500 ισχυρότερους υπολογιστές του κό-
σμου (Top 500) και έβαλε την Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη 
των συστημάτων υψηλών επιδόσεων. Σήμερα, έχει μέγιστη 
θεωρητική υπολογιστική ισχύ 444 TFlop/s, μπορεί, δηλαδή, 
να εκτελεί 444 τρισεκατομμύρια μαθηματικές πράξεις το δευ-
τερόλεπτο

Ένας γεωργικός ελκυστήρας New Holland TD5.95 υπερσύ-
χρονο μηχάνημα μαζί με συνοδευτικό εξοπλισμό παραδόθη-
καν στο Δήμο Αμαρίου για τον καθαρισμό των πρανών από 
χόρτα και κλαδιά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η προμήθεια 
των μηχανημάτων, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, χρημα-
τοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου 
Εσωτερικών και σύμφωνα με τον δήμαρχο Αμαρίου Παντε-

λή Μουρτζανό: «Με το συγκεκριμένο μηχάνημα απολύτως 
απαραίτητο, θα λυθούν προβλήματα προσβασιμότητας στο 
αγροτικό και δημοτικό δίκτυο του Δήμου μας. Από την πρώτη 
κιόλας μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας κύριο μέλημά 
μας ήταν και παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των 
κατοίκων της περιοχής μας, προς αυτή την κατεύθυνση συνε-
χίζουμε, εντείνοντας ολοένα και περισσότερο τις προσπάθειες 

μας». Ο γεωργικός ελκυστήρας, αποτελείται από εμπρόσθιο 
φορτωτή ELFORT Π. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Α.Ε. τύπου MF80 και κάδο 
φόρτωσης, καταστροφέα ειδικής χρήσης με βραχίονα του 
οίκου ORSI μοντέλο RIO 580 και ανακλινώμενο καταστροφέα 
του οίκου ORSI μοντέλο PRIMATIST GS 200.

ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ EASTMED

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΕΤ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣβΑΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΥΠΕΡ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ARIS

ΣΥΧΡΟΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ
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Τις επόμενες ημέρες, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αίσιο τέλος στις 
διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τον επενδυτικό όμιλο 
Grupo Dolphin από την Αργεντινή για την πώληση ενός χαρ-
τοφυλακίου ακινήτων, με το συνολικό τίμημα να εκτιμάται 
ότι θα προσεγγίσει τα 30 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Ν. Ρουσάνογλου στην ‘Καθημερινή» σειρά σημαντικών 
εταιρειών/μισθωτών αναμένεται να προσθέσει στο χαρτοφυ-
λάκιό της η Trastor Properties ΑΕΕΑΠ με τις νέες προσθήκες 
ακινήτων που ολοκληρώνει αυτήν την περίοδο, περιορίζο-
ντας ακόμα περισσότερο την εξάρτησή της από την Τράπεζα 
Πειραιώς ως βασικό μισθωτή των ακινήτων της. Πρόκειται 
για επενδύσεις συνολικής αξίας 42 εκατ. ευρώ, που ξεπερνούν 
έτσι ήδη το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του συνόλου του 
2018, που προσέγγισε τα 38 εκατ. ευρώ. Τις επόμενες ημέρες 
εκτιμάται ότι θα υπάρξει αίσιο τέλος στις διαπραγματεύσεις 
που διεξάγονται με τον επενδυτικό όμιλο Grupo Dolphin από 
την Αργεντινή για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου ακινή-
των, με το συνολικό τίμημα να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει 
τα 30 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 
τέσσερα επαγγελματικά ακίνητα στην Αττική. Μεταξύ αυτών, 
κτίριο γραφείων 8.000 τ.μ. στην Κηφισιά, όπου στεγάζονται, 

μεταξύ άλλων, τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Μαΐλλη, 
κτίριο γραφείων στη λεωφ. Βασ. Σοφίας, που μισθώνει η 
Τράπεζα Πειραιώς, ένα ακόμα κτίριο στην οδό Γραβιάς στην 
Αργυρούπολη, όπου στεγάζεται η ISI Eλλάς, η οποία είναι εκ 
των βασικών υπεργολάβων του αμερικανικού αμυντικού 
κολοσσού της Lockheed Martin, όπως επίσης και κτίριο γρα-
φείων στο Μαρούσι, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, όπου 
στεγάζεται η εταιρεία Lola.
Αντιστοίχως, όπως ανακοίνωσε ήδη η εισηγμένη, πριν από 
λίγες ημέρες προχώρησε στην απόκτηση δύο κτιρίων γρα-
φείων που ανήκαν στην Prometheus Gas του ομίλου Κοπε-
λούζου και βρίσκονται στον Παράδεισο Αμαρουσίου επί των 
οδών Γραβιάς 4 και Γρανικού. Το ύψος της σχετικής συναλλα-
γής ανήλθε σε 12 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για κτίρια που μισθώνουν δύο ενεργειακοί όμιλοι 
και συγκεκριμένα η ιταλική Enel και τα ΕΛΠΕ. Με την προσθή-
κη των παραπάνω ακινήτων, αναμένεται να μειωθεί ακόμα 
περισσότερο το μερίδιο της Πειραιώς στα συνολικά ετήσια 
έσοδα από μισθώματα της Trastor. Ηδη, μετά την απόκτηση 
13 νέων ακινήτων το 2018, συνολικής αξίας 30,4 εκατ. ευρώ, 
η σχετική συνεισφορά έχει υποχωρήσει από το 39% που 

βρισκόταν στο τέλος του 2018, σε 27%. Υπενθυμίζεται ότι το 
2018 τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 34%, ακρι-
βώς λόγω της απόκτησης νέων ακινήτων.
Για το 2019, η έμφαση της Trastor θα εξακολουθήσει να είναι 
ο κλάδος των εμπορικών καταστημάτων και των ποιοτικών 
κτιρίων γραφείων, όπου εντοπίζονται σημαντικές προοπτι-
κές ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο ενοικίων όσο και σε επίπεδο 
αξιών, με αποτέλεσμα η διοίκηση να αναμένει περαιτέρω 
αποκλιμάκωση των αποδόσεων, λόγω και του αυξανόμενου 
ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτών. Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις της διοίκησης, τα ποιοτικά και πρώτης προβολής ακί-
νητα καταγράφουν σήμερα τις καλύτερες επιδόσεις. Ωστόσο, 
εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς αριθμού ακινήτων με τέτοιου 
είδους χαρακτηριστικά, πλέον καταγράφεται υψηλή επενδυ-
τική ζήτηση και για ακίνητα υποδεέστερων προδιαγραφών, 
όπου όμως υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης μέσω πρό-
σθετης επένδυσης. Σε αυτά τα ακίνητα υπάρχουν περιθώρια 
βραχυχρόνιων υπεραξιών, αρκεί η τοποθεσία να είναι η εν-
δεδειγμένη.

Αντιπροσωπεία της AIRBUS με επικεφαλής τον Δρ. Marco 
MIKLIS, AIRBUS Group Head of International Strategy-
Europe, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης -που πραγ-
ματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, έγινε αλ-

ληλοενημέρωση για τις δραστηριότητες των δύο εταιρειών 
και ανταλλαγή απόψεων για τις δυνατότητες και προοπτικές 
συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια η 
αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στους χώρους παραγωγής. Την 
αντιπροσωπεία της AIRBUS υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του δ.σ. 

της ΕΑΒ Ζαχαρίας Γκίκας, ο διευθύνων σύμβουλος Γεώργιος 
Θ. Μαζαράκος, ο αντιπρόεδρος του δ.σ. Χαράλαμπος Παπα-
σπύρος και στελέχη της εταιρείας.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 42 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Η TRASTOR ΑΕΕΑΠ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ AIRBUS ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑβ

Οδικό χάρτη για τη σύνταξη Εθνικού Επικοινωνιακού Σχεδίου 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών μελετά η κυβέρνηση, σύμ-
φωνα με την Ειδική Γραμματέα Επικοινωνιακής Διαχείρισης 
Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης, κα Φωτεινή Παντιώρα σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η κα Παντιώρα συμμετείχε στο 2ο Επιστημονικό Φόρουμ 
για τη μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην 
Ελλάδα «Η συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της χώρας 
στη διαχείριση των καταστροφών», που διοργάνωσε το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.
Στην ομιλία της η κ. Παντιώρα, ανέφερε ότι η Ειδική Γραμμα-
τεία στο πλαίσιο της αρμοδιοτήτων της, μελετά και επεξεργά-
ζεται οδικό χάρτη για τη σύνταξη Εθνικού Επικοινωνιακού 
Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, το οποίο θα 
ενταχθεί στην οργανωτική δομή της νέας Εθνικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Βασικοί πυλώνες του νέου 
σχεδιασμού είναι η περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού 
των υφιστάμενων επικοινωνιακών δομών και η πλήρης αξι-
οποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Αναφερόμενη δε, στις ενέργειες που έχει αναλάβει η Ειδική 
Γραμματεία στο πλαίσιο της αποστολής της, τόνισε ότι το προ-
σεχές χρονικό διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία νέος ιστότοπος 
ο οποίος θα λειτουργεί σε περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων 
ως κόμβος ενημέρωσης για τις δράσεις επιχειρησιακών φο-
ρέων.
Κλείνοντας την ομιλία της, η κ. Παντιώρα, υπογράμμισε τη 
σημασία της συμβολής της ακαδημαϊκής κοινότητας στην 
επιστημονική θωράκιση των πρωτοβουλιών της πολιτείας 
σχετικά με την παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης σε περιόδους 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται Η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων
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Ο επικεφαλής της ΔΕΗ, κ. Παναγιωτάκης, εξέφρασε βεβαι-
ότητα για την κάθοδο των κινεζικών εταιρειών στον νέο 
διαγωνισμό, ενώ ως προς τις επιφυλάξεις της Κομισιόν 
ανέφερε ότι εφόσον η Κομισιόν πιέζει την ελληνική πλευρά 
να πωλήσει τις μονάδες, δεν είναι δυνατόν να απορρίπτει 
υποψήφιους επενδυτές με μόνο αιτιολογικό τη χώρα προ-
έλευσής τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χ. Λιάγγου στην 
«Καθημερινή» με τους επενδυτές επιφυλακτικούς μέχρι να 
δουν τους όρους Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετόχων 
(SPA) και τη ΔΕΗ να προσδοκά στη διεύρυνση του επεν-
δυτικού ενδιαφέροντος ξεκίνησε την περασμένη Παρα-
σκευή ο νέος διαγωνισμός για την πώληση του λιγνιτικών 
μονάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης. Η πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
της ΔΕΗ στο Διαδίκτυο απευθύνεται στους επενδυτές που 
συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό αλλά και σε 
νέους. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβά-
λουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την Παρασκευή 
15 Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα τεχνικά 
και οικονομικά κριτήρια της προκήρυξης θα υπογράψουν 
συμφωνία εμπιστευτικότητας με τη ΔΕΗ και αμέσως μετά, 
στις 16 Μαρτίου θα έχουν πρόσβαση στο VDR για τον τε-
χνικοοικονομικό έλεγχο των μονάδων και παράλληλα θα 
παραλάβουν το πρώτο σχέδιο της Σύμβασης Αγοραπω-
λησίας Μετόχων. Θα ακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις 
για το SPA, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές θα κατατεθούν 
στις 7 με 8 Μαΐου.
Η διοίκηση της ΔΕΗ εμφανίζεται αισιόδοξη για τη θετική 
κατάληξη του νέου εγχειρήματος, που φαίνεται να στηρί-

ζεται κυρίως στη συμμετοχή εταιρειών από τρίτες χώρες 
και κυρίως την Κίνα. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλης Πα-
ναγιωτάκης, στο περιθώριο της εκδήλωσης που διοργά-
νωσε η ΔΕΗ την περασμένη Πέμπτη για την Ημέρα της Γυ-
ναίκας, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της κινεζικής CMEC 
με την οποία η ΔΕΗ είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας 
για τη Μελίτη αλλά και της China Energy η οποία συμ-
μετείχε στον προηγούμενο διαγωνισμό από κοινού με 
τον όμιλο Κοπελούζου και αποσύρθηκε στο στάδιο της 
υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Ο κ. Παναγιωτάκης 
εξέφρασε βεβαιότητα για την κάθοδο των κινεζικών εται-
ρειών στον νέο διαγωνισμό, ενώ ως προς τις επιφυλάξεις 
που έχουν εκφραστεί από την Κομισιόν ανέφερε ότι εφό-
σον η Κομισιόν πιέζει την ελληνική πλευρά να πωλήσει τις 
μονάδες δεν είναι δυνατόν να απορρίπτει υποψήφιους 
επενδυτές με μόνο αιτιολογικό τη χώρα προέλευσής τους.
Κάτι τέτοιο, ανάφερε χαρακτηριστικά, ενδέχεται να οδη-
γήσει σε αποτυχία τον διαγωνισμό και τότε η ευθύνη θα 
ανήκει αποκλειστικά στα στελέχη της Κομισιόν που χειρί-
ζονται την υπόθεση και τα οποία θα πρέπει να λογοδοτή-
σουν στους προϊσταμένους τους επιτρόπους. Οι αναφορές 
του κ. Παναγιωτάκη συνδέονται με την επιστολή της 
Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ε.Ε. προς τη ΡΑΕ τον 
περασμένο Νοέμβριο, η οποία υπενθύμιζε συγκεκριμένο 
όρο έγκρισης της Πιστοποίησης του ΑΔΜΗΕ υπό το ιδιο-
κτησιακό καθεστώς της κινεζικής State Grid - ελληνικού 
Δημοσίου που προβλέπει την αναθεώρησή της σε περί-
πτωση που κινεζική εταιρεία με τον ίδιο μέτοχο (κινεζικό 
δημόσιο) δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή ενέργειας 

στην Ελλάδα. Η παρέμβαση αυτή της Κομισιόν έγινε λίγες 
μόλις ημέρες πριν εκπνεύσει η πρώτη προθεσμία υποβο-
λής δεσμευτικών προσφορών για τις μονάδες Μελίτης και 
Μεγαλόπολης και συνδέθηκε εύλογα με τη συμμετοχή της 
China Energy στον διαγωνισμό.
Οι επενδυτές που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγω-
νισμό παραμένουν στο σύνολό τους επιφυλακτικοί. Θα 
δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό στις 15 
Μαρτίου, αλλά αυτό που θα κρίνει την τελική στάση τους 
θα είναι το κείμενο του SPA που θα τους παραδώσει η ΔΕΗ 
και οι τελικοί όροι που θα προκύψουν από τις μεταξύ τους 
διαπραγματεύσεις. Για την κοινοπραξία της τσεχικής εται-
ρείας Seven Energy με τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ κρίσιμη παράμετρος 
παραμένει ο μηχανισμός επιμερισμού ζημιών-κερδών για 
μία εξαετία όπως διατυπώθηκε και επισήμως στην προ-
σφορά που κατέθεσε στον πρώτο διαγωνισμό. Η «Μυτι-
ληναίος» που κατέθεσε και τη μοναδική προσφορά στον 
προηγούμενο διαγωνισμό εκτιμά ότι τόσο η τροπολογία 
του υπουργείου Ενέργειας για τον νέο διαγωνισμό όσο και 
η προκήρυξη της ΔΕΗ δεν διαφοροποιούν τα πράγματα σε 
σχέση με τον λιγνίτη ως επένδυση σήμερα. Η πλευρά της 
κοινοπραξίας China Energy-Κοπελούζου τέλος, το ενδια-
φέρον της οποίας είχε εστιαστεί στη μονάδα της Μελίτης 
αναμένει να ξεκαθαρίσει το καθεστώς τροφοδοσίας της 
μονάδας με λιγνίτη, θέμα που ο κ. Παναγιωτάκης εμφα-
νίζεται διατεθειμένος να λύση με κάθε τρόπο, ακόμη και 
καταγγέλλοντας τη σύμβαση με την εταιρεία «Ορυχεία 
Αχλάδας».

Για δεύτερη χρονιά ο δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία 
με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
(ΕΒΕΑ), υλοποίησε το πρόγραμμα υποστήριξης νεανικής 
επιχειρηματικότητας, το οποίο πραγματοποιήθηκε βάση 
του μνημονίου συνεργασίας που είχαν υπογράψει ο δή-
μαρχος Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος με τον πρόεδρο του 
ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Μίχαλος μιλώντας στην εκδήλωση της απονομής 
βραβείων στις καλύτερες καινοτόμες επιχειρήσεις που 
συμμετείχαν στο Β΄ Κύκλο του προγράμματος, τόνισε πως 

η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας είναι ένα 
μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας σήμερα.
 «Η ώθηση και η υποστήριξη της νέας γενιάς, προς την κα-
τεύθυνση της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματι-
κότητας, δεν αποτελεί το όχημα μόνο για την καταπολέ-
μηση της νεανικής ανεργίας. Αλλά και για τη συγκράτηση 
και την αξιοποίηση πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου 
στη χώρα.  Είναι το όχημα για την αναζωογόνηση και τον 
αναπροσανατολισμό, τόσο των τοπικών οικονομιών, όσο 
και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα, με κινητήριο δύ-

ναμη τη δημιουργική επιχειρηματικότητα».
Αυτό σημείωσε στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο κ. 
Μίχαλος και πρόσθεσε ότι σημαντικό ρόλο σε αυτή την 
προσπάθεια πρέπει να έχουν οι τοπικές κοινωνίες, η αυ-
τοδιοίκηση και οι φορείς. «Οι δήμοι, όπως και τα επιμε-
λητήρια, είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από κάθε 
άλλον, τις ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα κάθε περιοχής. 
Και γι’ αυτό μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις» συμπλήρωσε 
ο ίδιος.

ΠΡΟΣβΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Η εγκατάσταση αυτόματων πωλητών φρεσκοστυμμένου 
χυμού πορτοκαλιού και μήλου, αγροτικών συνεταιρισμών 
σε δημόσιους χώρους, αποτέλεσε το κύριο θέμα κατά τη 
διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξής & Τροφίμων, υπό τον υπουργό, 
Σταύρο Αραχωβίτη, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Όπως επιβεβαιώθηκε από τη συζήτηση οι σταθμοί του Με-
τρό είναι διαθέσιμοι για αυτό το εγχείρημα ενώ σε επόμενη 
συνάντηση θα διερευνηθούν και άλλοι διαθέσιμοι δημόσιοι 
χώροι.

Από τη μεριά τους οι αγροτικοί συνεταιρισμοί θα εξετάσουν 
το ενδεχόμενο δημιουργίας σύμπραξης, στο πλαίσιο της 
κοινωνικής οικονομίας που προωθεί η κυβέρνηση, έτσι 
ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερη οικονομία κλίμακας 
και να αποδώσει καλύτερα το εγχείρημα για όλους.
Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η πώληση προϊόντων 
αγροτικών συνεταιρισμών απευθείας στους καταναλωτές, 
χωρίς τη διαμεσολάβηση εμπόρων-διακινητών και μέσα 
από αυτή η εξοικείωση του κοινού με την κατανάλωση 
φρέσκων χυμών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την πλευρά της κυβέρνησης 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος 
Αραχωβίτης, τα Γραφεία Οικονομικών και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Πρωθυπουργού, η γενική γραμματέας 
Τουρισμού, Γεωργία Καραστάθη, ο γενικός διευθυντής 
Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Αττικό Μετρό Α.Ε., Νικόλα-
ος Μπούσουλας και οι: ΑΣΕΕ Αμυκλών Σπάρτης «Λακωνία», 
ΑΣΕ Σκάλας, ΑΣΕΑ ‘Αρτας και Α.Σ. Ζαγοράς «Ζαγορίν»

Σε σειρά ενεργειών προς συμμόρφωση με την απόφαση 
του Δικαστηρίου της 24ης Απριλίου 2015 για υπόθεση 
που αφορά την προστασία ελληνικών υδάτων από νι-
τρορύπανση γεωργικής προέλευσης, προχώρησαν από 
κοινού και ανακοινώνουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση:
«1. Μέχρι την ολοκλήρωση της σύνταξης των προγραμ-
μάτων δράσης για τις ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές, 
το ΥΠΑΑΤ προέβη στην έκδοση υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β΄ 1709/2015 και 2359/2015) με θέμα «Κώδικας 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νε-
ρών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης». Ο 
Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής έχει ισχύ σε ολό-
κληρη τη χώρα και παρότι έχει κατά βάση εθελοντικό 
χαρακτήρα, περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεων οι οποίες 
είναι αυστηρά απαγορευτικές και αφορούν:
• τον τρόπο εφαρμογής των αζωτούχων λιπασμάτων 
καθώς και των επεξεργασμένων υγρών ή στερεών κτη-
νοτροφικών αποβλήτων αποκλειστικά σε εδαφικούς απο-
δέκτες,
• την τήρηση ελάχιστων αποστάσεων από ρέματα και 
υδάτινους όγκους,
• την τήρηση μέγιστου ορίου ποσότητας αζώτου από 
κτηνοτροφικά απόβλητα με την οποία εφοδιάζονται τα 
εδάφη,
• την υποχρεωτική επεξεργασία των κτηνοτροφικών απο-
βλήτων.
2. Το υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω της ειδικής γραμ-
ματείας Υδάτων, διέθεσε όλα τα στοιχεία από τα Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τις υδρομετεωρολογικές πληροφορίες από 

την Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής 
Πληροφορίας (ΥΠΕΝ/ΕΓΥ) και τα στοιχεία από το Εθνικό 
Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών για την υποστήριξη της «Μελέτης για 
τη σύνταξη προγραμμάτων δράσης στις ευπρόσβλητες 
από νιτρορύπανση περιοχές». Η μελέτη, η οποία ανατέ-
θηκε από το ΥΠΑΑΤ και εκπονήθηκε σε τέσσερα στάδια, 
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2018 και στη συνέχεια 
ενημερώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών με επιστολή του 
ειδικού γραμματέα Υδάτων (11/7/2018).
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο καθορισμός του περιε-
χομένου των προγραμμάτων δράσης, προκειμένου στη 
συνέχεια να αποτελέσει οδηγό για τη σύνταξή τους.
3. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκήρυξε το 3ο 
τρίμηνο του 2017 τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική 
δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωρ-
γική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2020. Βασικός στό-
χος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού 
τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυ-
πογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα).
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής είναι οι 30 περιοχές που 
είναι ήδη χαρακτηρισμένες με ΦΕΚ ως ευπρόσβλητες στα 
νιτρικά γεωργικής προέλευσης καθώς και 7 σημαντικά 
υγροτοπικά συστήματα. Οι συγκεκριμένες περιοχές πα-
ρέμβασης της δράσης αποτελούν περίπου το 70% της 
καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας και περιλαμβάνουν 
κατά κύριο λόγο τις εντατικά και άρα περισσότερο επι-
βαρυμένες σε εισροές νιτρικών και φωσφορικών ιόντων, 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.ά. καλλιεργούμενες 
εκτάσεις αυτής. Οι δικαιούχοι της δράσης οφείλουν να 
εφαρμόσουν συγκεκριμένες πρακτικές - δεσμεύσεις κατά 
τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου.

4. Η ειδική γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ σε συνεργασία 
με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ ολοκληρώνει εντός 
του πρώτου τετραμήνου του 2019 την έκδοση Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης η οποία θα περιλαμβάνει τα Προ-
γράμματα Δράσης για τη μείωση της νιτρορύπανσης των 
υδάτων από γεωργική προέλευση. Ειδικότερα, στην ΚΥΑ 
θα διασαφηνίζονται οι απαιτήσεις για την εξάλειψη των 
παραγόντων που συμβάλλουν στη ρύπανση των υδάτων 
των γεωργικών περιοχών και οι υποχρεώσεις των καλλι-
εργητών. Στην κατεύθυνση αυτή θα προταθούν δράσεις 
για έλεγχο των γεωργικών πρακτικών που πιθανά συμ-
βάλλουν στη νιτρορύπανση όπως και μέτρα πρόληψης 
για τις μη ευπρόσβλητες περιοχές.
Με την ολοκλήρωση του τέταρτου βήματος η Ελλάδα 
θα συμμορφωθεί πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
αποφεύγοντας έτσι την επιβολή κυρώσεων».
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2015 το Δικαστήριο 
της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το δίκαιο 
της ΕΕ, επειδή δεν προστατεύει τα ύδατά της από τη νι-
τρορύπανση γεωργικής προέλευσης (C-149/14). Ωστόσο, 
η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής απέστειλε επιστολή στις 15.07.2015, με την 
οποία αναγνωρίζει την πληρότητα συμμόρφωσης των 
ελληνικών Αρχών ως προς το σκέλος της απόφασης του 
Δικαστηρίου που αφορά τον ορισμό Ευπρόσβλητων Πε-
ριοχών στη Νιτρορύπανση.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή στις 7 Μαρτίου του 2019 κά-
λεσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει 
ημερήσια χρηματικές ποινές ανά ημέρα από την ημέρα 
έκδοσης της απόφασης έως ότου επιτευχθεί πλήρης συμ-
μόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΦΡΕΣΚΟΣΤΥΜΜΕΝΟΥ ΧΥΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΑΑΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Ανακοίνωσαν  τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
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Θετική είναι η συμβολή των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθω-
σης στην αύξηση του αριθμού των τουριστών στην Ελλάδα, όπως 
τόνισε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Χαράλαμπος Καρίμαλης, σύμφω-
να εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μιλώντας στο συνέδριο με τίτλο «Τουρισμός: 
Το μοντέλο του μέλλοντος», που διοργανώνουν τα πέντε διμερή 
επιμελητήρια, ο κ.Καριμάλης επισήμανε ακόμη ότι από το σύνολο 
των 1.600.000 ενοικιαζόμενων κατοικιών στη χώρα, τα ακίνητα 
που διατίθενται με βραχυχρόνια μίσθωση δεν ξεπερνούν κατ’ 
εκτίμηση τα 90.000, δηλαδή ποσοστό 5,5% του συνόλου, οπότε 
αδίκως δαιμονοποιούνται.
Από την πλευρά του, ο Τζούλιο Ντελ Μπάλτζο (Julio Del Balzo), 
στέλεχος της AirBnB Ιταλίας, Ελλάδας και Κροατίας, υποστήριξε 
ότι μέσω της ενοικίασης του είδους ο ταξιδιώτης βιώνει μια δια-
φορετική εμπειρία, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να ζήσει σαν 
ντόπιος και για λίγες μέρες να νιώσει σαν κάτοικος του προορισμού 
που επισκέπτεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στη 

Θεσσαλονίκη είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα του AirBnB 
2.200 καταλύματα, ενώ οι ενεργοί «οικοδεσπότες» στην πόλη 
υπολογίζεται πως είναι 1.600. Μόνο το 2018 οι αφίξεις αγγίζουν 
τις 127.000, με μέσο όρο διαμονής 3,4 μέρες.
Την ίδια ώρα, σε πανελλαδικό επίπεδο οι καταχωρήσεις καταλυ-
μάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα της Booking.
com αυξήθηκαν κατά 256% το 2018 σε σχέση με το 2017, ενώ 
οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης 
αυξήθηκαν κατά 56%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε 
ο Κωνσταντίνος Σακελλαρίδης, account manager της Booking.
com.
«Δεν πρόκειται πλέον για διαμοιρασμό, αλλά για ενοικίαση κα-
τοικίας» είπε ο κ.Καρίμαλης και τόνισε ότι «εδώ και αρκετούς 
μήνες λειτουργεί η πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων της 
ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων εις εφαρμογή των νομο-
θετημάτων που προηγήθηκαν. Με την πρωτοβουλία της αυτή, 
η κυβέρνηση έβαλε τέλος στη μαύρη αγορά και τη φοροδιαφυ-

γή στο χώρο υλοποιώντας το δίκαιο αίτημα του κλάδου και των 
επαγγελματιών του τουρισμού συνολικά». Πρόσθεσε δε ότι «η 
πλατφόρμα έχει την εξής διττή λογική: πρώτον, την καταγραφή 
όλων των ακινήτων που μισθώνονται με βραχυχρόνιες μισθώ-
σεις, βάζοντας τέλος στο αχαρτογράφητο του χώρου και, δεύτε-
ρον, τη δίκαιη φορολόγηση σύμφωνα με την κλίμακα εισοδημά-
των από ακίνητη περιουσία».
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΤ, ο ρυθμός τουριστικής ανά-
πτυξης το 2018 ήταν 10,3% ενώ θετικά είναι τα μηνύματα για το 
2019. Αυτή τη αύξηση δεν θα ήταν εφικτή αν δεν υπήρχε η προ-
σφορά διαμονής με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σημείωσε.
Το 4ο συνέδριο τουρισμού διοργανώνεται από τα πέντε διμερή 
επιμελητήρια (Ελληνο-αμερικάνικο, ελληνο-βρετανικό, ελλη-
νο-γαλλικό, ελληνο-γερμανικό, ελληνο-ιταλικό) και πραγματο-
ποιείται στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» της ΔΕΘ-Helexpo AE.

Η «ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ» γνωστοποίησε ότι, δυνάμει της από 14/3/2019 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπογρά-
φηκε σύμβαση σχετικά με τη μεταβίβαση του συνόλου των 
μετοχών που κατέχει η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ 
AE προς την εμμέσως κατά 50% συμμετέχουσα στην τελευ-
ταία Autohellas ATEE, με τις συνήθεις αιρέσεις και εγγυοδοτικές 
δηλώσεις που προβλέπονται σε αντίστοιχες συναλλαγές, σύμ-
φωνα εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα 
προηγηθεί μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ AE, με 

συμψηφισμό ζημιών, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ και κατόπιν αύξη-
ση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους 7 εκατ. ευρώ, που 
θα καλυφθεί από την ΕΛΤΡΑΚ AE. Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν 
με συμβολικό τίμημα έναντι ανάληψης των εγγυήσεων των 
δανειακών υποχρεώσεων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ από τον αγοραστή.
«Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της εταιρείας 
και του ομίλου, η επίπτωση από τη μεταβίβαση της συμμετο-
χής στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ θα δημιουργήσει σε ενοποιημένη βάση 
ζημία 7,5 εκατ. ευρώ. Η ΕΛΤΡΑΚ AE, με αυτήν την κίνηση, απε-

λευθερώνει πόρους σε ανθρώπους και υποδομές που θα επικε-
ντρωθούν στις κύριες και πλέον κερδοφόρες δραστηριότητες 
του ομίλου, ήτοι την εμπορία και τεχνική υποστήριξη των μη-
χανών και μηχανημάτων CATERPILLAR και λοιπού εξοπλισμού 
και την εισαγωγή και εμπορία των ελαστικών Bridgestone/
Firestone/Dayton. Επίσης, η αποδέσμευση από τις εγγυήσεις 
των δανείων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ AE βελτιώνει τις προοπτικές χρη-
ματοδότησης των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών του 
ομίλου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Αύξηση 16,7% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης 
ΑΒΕΕ το 2018. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 
20,8 εκατ. ευρώ το 2017. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, η εταιρία βελτίωσε, παράλληλα, την προ 
φόρων κερδοφορία της κατά 97%. Τα προ φόρων κέρδη δια-
μορφώθηκαν το 2018 σε 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,5 εκατ. ευρώ 
το 2017.
Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται 
κυρίως στη διεύρυνση των συνεργασιών της με πολυεθνικές 
εταιρίες, καθώς και στη σύναψη νέων συνεργασιών. Στην αύξηση 
των πωλήσεων συνέβαλε, επίσης, η τοποθέτηση επώνυμων προ-
ϊόντων Olivia σε νέες αγορές του εξωτερικού, με σημαντικότερη 
αυτή των ΗΠΑ. Θετική επίδραση είχε, παράλληλα, η σημαντική 
αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των ειδικών σαπωνο-

μαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού, που 
διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού.
 Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 24% 
και ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018, που αντιπροσω-
πεύει ποσοστό 41% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 8,1 
εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχούσε σε 
ποσοστό 39% του κύκλου εργασιών.
Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2018 ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ 
έναντι 5,8 εκατ. στη χρήση 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
15,1%, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 
εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα κέρδη μετά φόρους διαμορφώθηκαν 
σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,42 εκατ. ευρώ το 2017.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν 

τα 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 
24,5%.
Η βελτίωση της κερδοφορίας της Παπουτσάνης επηρέασε θετικά 
και τις λειτουργικές ταμειακές ροές οι οποίες ανήλθαν σε 3,6 εκατ. 
ευρώ το 2018, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας 
αύξηση 49%.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια μείον ταμεια-
κά διαθέσιμα) ανήλθε σε 6,36 εκατ. ευρώ έναντι 6,88 εκατ. ευρώ 
το 2017. Εμφανίζεται, έτσι, μειωμένος σε σχέση με τον κύκλο ερ-
γασιών και το ενεργητικό της εταιρίας. Συγκεκριμένα, ο καθαρός 
δανεισμός αντιστοιχεί στο 26% του κύκλου εργασιών της Παπου-
τσάνης το 2018, έναντι 33% το 2017, και στο 16% του συνολικού 
ενεργητικού της, έναντι 19% το 2017.

ΘΕΤΙΚΗ Η ΣΥΜβΟΛΗ ΤΗΣ βΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΜΕΤΑβΙβΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΕΛΤΡΑΚ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΕΚΚΑ, 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ AUTOHELLAS

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΤΟ 2018



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

Η υπερπροσφορά καταλυμάτων ρίχνει τις τιμές, καθιστώ-
ντας λιγότερο αποδοτικές τις επενδύσεις. Τι αναφέρουν οι 
ειδικοί . Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Έθνους» μπορεί μέχρι 
σήμερα οι Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι το φαινόμενο 
του Airbnb, θα αποτελέσει τη νέα «φούσκα» που θα απο-
γοητεύσει όσους έχουν επενδύσει σε αυτό να διαψεύδο-
νται, όμως το ζητούμενο είναι να εξακολουθήσουν να μην 
επαληθεύονται οι κακές προβλέψεις.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη Δεβελέγγου στο 
«Έθνος» κι αυτό δεδομένου ότι, όπως αναφέρουν ειδικοί 
στην «Ημερησία», τα σημάδια κορεσμού αυξάνονται και 
πληθύνονται, γεγονός που σημαίνει, σε πρώτη φάση, 
μειωμένα έσοδα για όσους έχουν επιλέξει να μετατραπούν 
σε… ξενοδόχους.
Σε αντίθεση δηλαδή με τη χρυσή εποχή του Airbnb, κυρί-
ως το διάστημα 2010-2013, οπότε όσοι μπήκαν στη συ-
γκεκριμένη αγορά πλούτισαν, σήμερα, λόγω της συνεχώς 
αυξανόμενης προσφοράς καταλυμάτων, τα περιθώρια 
κέρδους έχουν ψαλιδιστεί σημαντικά. Ταυτόχρονα, οι 
περιορισμοί που σχεδιάζει η κυβέρνηση να επιβάλει στις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις αναμένεται να αλλάξουν τα δε-
δομένα. Πώς όμως διαμορφώνεται το τοπίο;  
Ο «κόφτης»
Με τα παραδοσιακά ενοικιαστήρια να αποτελούν είδος 
υπό εξαφάνιση και τις εξώσεις να πολλαπλασιάζονται, η 
κυβέρνηση σχεδιάζει τη λήψη μέτρων με στόχο τον πε-
ριορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Βέβαια το νομικό 
πλαίσιο έχει δημιουργηθεί από το 2016, αλλά δεν έχει ποτέ 
έως σήμερα ενεργοποιηθεί, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της 
απαιτούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουρ-
γών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρι-
σμού. Τι προβλέπει η συγκεκριμένη ανενεργή διάταξη;
• Απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης για 
περισσότερα από δύο ακίνητα ανά ΑΦΜ.
• Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει 
τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά με πλη-
θυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά 
ημερολογιακό έτος.
Ωστόσο, εάν το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του 
υπεκμισθωτή από το σύνολο των ακινήτων που εκμεταλ-
λεύεται υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ (κατά το οικείο φορο-
λογικό έτος), μπορεί να αυξηθεί η διάρκεια της μίσθωσης. 
Πέραν της παραπάνω διάταξης, εξετάζεται η επιβολή πε-
ριορισμών, αλλάκαι συγκεκριμένων προδιαγραφών στην 
ενοικίαση και των γραφείων, τα οποία αντιπροσωπεύουν, 
πλέον, μια κρίσιμη μάζα στις πλατφόρμες των ηλεκτρονι-
κών μισθώσεων.
Η επιβολή περιορισμών στο Airbnb εύλογα θα μπορούσε 
να επιφέρει ορισμένες ανατροπές στη συγκεκριμένη αγο-
ρά, αλλά παραμένει ερώτημα εάν θα έχουν αποτελεσματι-
κότητα, σημειώνει ο δρ Σοφοκλής Σκούλτσος, καθηγητής 
στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου.
Σήμερα, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, το 

καθεστώς που επικρατεί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις 
δεν συνοδεύεται από κανέναν περιορισμό, ενώ η ύπαρξη 
περισσότερων από 10 διαφορετικών διατάξεων προκαλεί 
σύγχυση ακόμη και σε λογιστές. Ταυτόχρονα δεν λείπουν 
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό μετέρχονται διάφορα τε-
χνάσματα για να αποκρύπτουν τον πραγματικό αριθμό 
μισθώσεων.
Η πιο διαδεδομένη μέθοδος; Αυτή της αιφνίδιας ακύρωσης 
της κράτησης, αφότου πραγματοποιηθεί προσυνεννόηση 
μεταξύ του «οικοδεσπότη» και του ενοικιαστή, στον οποίο 
προσφέρεται ως δέλεαρ μειωμένο, σε σχέση με το αρχικό, 
μίσθωμα. Τι ισχύει στο εξωτερικό; Σύμφωνα με πρόσφατη 
μελέτη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα μέ-
τρα που έχουν ληφθεί προβλέπουν την επιβολή «κόφτη» 
στον αριθμό των διανυκτερεύσεων και στον καθορισμό 
συγκεκριμένων προδιαγραφών.
Ενδεικτικά, στο Παρίσι επιτρέπονται μόνο έως 90 και 120 
διανυκτερεύσεις, εάν πρόκειται για κύρια και δευτερεύου-
σα κατοικία, αντίστοιχα. Σε Βέλγιο, Αγγλία και Ισλανδία ο 
«κόφτης» έχει μπει στους τρεις μήνες, ενώ σε Ισπανία, Ολ-
λανδία και Καναδά οι επιτρεπόμενες διανυκτερεύσεις δεν 
πρέπει να ξεπερνούν τις 30. Στην πλειονότητα των χωρών, 
με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία, απαιτείται η εγγραφή σε 
μητρώο, ενώ απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικών υγιει-
νής και πυρασφάλειας.
Πέφτουν οι αποδόσεις
Η προσθήκη στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης 
ολοένα και περισσότερων καταλυμάτων αναμένεται να 
οδηγήσει, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, στη 
μείωση των αποδόσεων για τους «οικοδεσπότες». Και 
μπορεί, σε σχέση με το 2017, πέρυσι, ο τζίρος από τις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις να ενισχύθηκε κατά 25%, σε 1,9 
δισ. ευρώ, όμως το ζητούμενο είναι ποιο είναι το ύψος του 
τελικού καθαρού κέρδους που αποκομίζει ο ιδιοκτήτης.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ποσό που εντέλει εισπράττει 
ο εκμισθωτής του ακινήτου δεν είναι δυνατόν να υπολο-
γιστεί, ενώ ποικίλλει ανά περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, η φθί-
νουσα πορεία των αποδόσεων, δηλαδή το γεγονός ότι το 
τελικό κέρδος είναι μικρότερο, ενώ το χρονικό διάστημα 
που απαιτείται προκειμένου αυτό να επιτευχθεί είναι μεγα-
λύτερο, γίνεται αντιληπτή από την αλματώδη αύξηση του 
αριθμού των καταλυμάτων που βρίσκονται στο σύστημα.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Προγραμμα-
τισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το 2010, οπότε 
άρχισε να εμφανίζεται η δραστηριότητα της βραχυχρό-
νιας μίσθωσης ακινήτων, σε όλη τη χώρα διαθέσιμα ήταν 
μόλις μερικές δεκάδες καταλύματα! Ωστόσο, το 2018 ο 
αριθμός των διαθέσιμων προς βραχυχρόνια μίσθωση 
καταλυμάτων εκτοξεύθηκε σε περισσότερα από 126.000. 
Ενδεικτικά, στην Αττική το 2010 υπήρχαν διαθέσιμα μόλις 
54 καταλύματα, αριθμός που αυξήθηκε σε περισσότερα 
από 6.700 το 2015 και πενταπλασιάστηκε το 2018 (στοι-
χεία Ιουνίου).

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή κατά 
βάση στη Θεσσαλονίκη, το 2010 υπήρχαν μόλις… τρία 
καταλύματα Airbnb, αριθμός που ξεπερνάει σήμερα τα 
13.500! Αντίστοιχα στην Κρήτη, τα 21 βραχυχρόνιας μί-
σθωσης σπίτια εκτοξεύθηκαν σε περίπου 21.800 το 2018. 
Την ίδια στιγμή, η προσφορά τροφοδοτείται με δεκάδες 
κτίρια γραφείων, που μετατρέπονται σε επιπλωμένα ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια.
Γι’ αυτό, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι ο συ-
γκεκριμένος τομέας της οικονομίας διαμοιρασμού θα 
μπορούσε να συγκριθεί με τη χρηματιστηριακή «φούσκα» 
του 1999, που μια μειονότητα επενδυτών κατάφερε να 
εξασφαλίσει γρήγορο κέρδος ενώ μεγάλος αριθμός αυτών 
εγκλωβίστηκαν, δίχως ποτέ να καταφέρουν να επανακτή-
σουν τα κεφάλαια που είχαν επενδύσει.
«Οπως προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα του Ερ-
γαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, η μεγαλύτερη προσφορά και η 
περαιτέρω εξοικείωση των χρηστών με τις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό, καθιστώντας 
αναγκαία την επαγγελματικού χαρακτήρα διαχείριση των 
καταλυμάτων. Αυτό συνεπάγεται ότι όσοι οικοδεσπότες 
δεν προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θα χρεια-
στεί, ενδεχομένως, να μειώσουν τις ζητούμενες τιμές για 
να προσελκύσουν επισκέπτες» αναφέρει ο κ. Σκούλτσος.
Ακριβό σπορ η ανακαίνιση
Η βραχυχρόνια μίσθωση ενός ακινήτου απαιτεί την ύπαρ-
ξη ενός αρχικού κεφαλαίου, που θα μπορούσε να αγγίξει 
μέχρι και τα 20.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος των απαι-
τούμενων εργασιών ανακαίνισης. Σύμφωνα με τους ειδι-
κούς, το κόστος των απαιτούμενων εργασιών εξαρτάται 
από την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και το 
είδος των παρεχόμενων υποδομών και υπηρεσιών.
Τα απαιτούμενα κεφάλαια κυμαίνονται από 3.500 ευρώ 
για μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, όπως την υλοποίηση 
περιορισμένης εσωτερικής διαρρύθμισης, την τοποθέ-
τηση θωρακισμένης πόρτας και κουζίνας, έως περίπου 
20.000 ευρώ για την πλήρη αναδιαμόρφωση των εσωτε-
ρικών χώρων, την επίπλωσή τους, την αλλαγή ειδών υγι-
εινής, την αντικατάσταση υδραυλικού και ηλεκτρολογικού 
δικτύου κ.λπ.
Πέραν των πιθανών δαπανών ανακαίνισης, η βραχυχρό-
νια μίσθωση, όταν δεν αποτελεί αντικείμενο επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας, συνοδεύεται από επιβαρύνσεις του 
ιδιοκτήτη. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα λειτουργικά 
έξοδα που δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα 
και αφορούν τη συντήρηση της οικοσκευής και της κα-
τοικίας, την αποκατάσταση βλαβών κ. λπ. Οι ιδιοκτήτες 
έχουν την επιλογή να αναθέσουν τη διαχείριση του ακι-
νήτου τους σε εξειδικευμένες εταιρείες, οι οποίες όμως 
εισπράττουν ως προμήθεια ποσοστό επί του τζίρου

AIRBNB: TO ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΕΦΙΑΛΤΗΣ
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Νέες εντάξεις 90 έργων του προγράμματος «ΦιλόΔημος», 
συνολικού προϋπολογισμού 173.693.580 ευρώ, εγκρί-
θηκαν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη 
Χαρίτση, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Οι νέες εντάξεις αφορούν έργα στους τομείς της ύδρευ-
σης, της αποχέτευσης, της αγροτικής οδοποιίας, της 
αποκατάστασης ΧΑΔΑ, της ανέγερσης και επανάχρησης 
δημοτικών κτιρίων, της επισκευής, συντήρησης σχολι-
κών κτιρίων και αύλειων χώρων, της προμήθειας και 
τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 
χαρών και της κατασκευής, επισκευής και συντήρησης 
αθλητικών εγκαταστάσεων.
 Σε αυτά τα έργα περιλαμβάνονται και τα πρώτα 21 έργα 
που εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», στο πλαί-

σιο της πρόσκλησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 
μέσα στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
(ΖΔΥΚΠ). Σημειώνεται, ότι μαζί με τα συγκεκριμένα έργα 
δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης και δράσεων πρό-
ληψης και προειδοποίησης.
 Επίσης, στο διάστημα των οκτώ μηνών που υλοποιείται 
ο ΦιλόΔημος (από τις 15 Ιουνίου 2018) οι εντάξεις έχουν 
ξεπεράσει τα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά ο προϋπολογι-
σμός του προγράμματος που εκίνησε με 400 εκατ. ευρώ 
έχει φθάσει ήδη στα 2,026 δισ. ευρώ και αναμένεται να 
ανέλθει στα 2,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2023.
 Με αφορμή τις νέες εντάξεις, ο κ. Χαρίτσης αναφέρει, σε 
δήλωσή του, ότι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση και 
το υπουργείο Εσωτερικών προσπαθούν να αντιμετωπί-

σουν την υποχρηματοδότηση των φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. «Με την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτε-
λών Πόρων (ΚΑΠ), αλλά και με χρηματοδοτικά Προγράμ-
ματα, όπως ο «ΦιλόΔημος Ι» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», προχω-
ράμε στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής για τις 
τοπικές κοινωνίες, που εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια. Χρηματοδοτούμε, χωρίς καμία επιβάρυνση για 
τους ΟΤΑ, σημαντικά έργα στην ύδρευση, την αποχέ-
τευση, τη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και την αντι-
πλημμυρική προστασία, όπως είναι τα 21 έργα, τα οποία 
περιλαμβάνονται στις νέες εντάξεις που ανακοινώνουμε 
σήμερα», σημειώνει ο υπουργός Εσωτερικών.

Η Ρουμανία εξήγαγε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ηλεκτρική 
ενέργεια αξίας 210,6 εκατ. ευρώ τους πρώτους 11 μήνες 
του 2018, ενώ η αξία των εισαγωγών ήταν 120,8 εκατ. 
ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από 
το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η αξία των εξαγωγών 
σημείωσε μείωση κατά 14,9% (σε σχέση με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2017). Πτωτική ήταν επίσης η πορεία των 
εισαγωγών (-34,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουάρι-
ος - Νοέμβριος 2017). Βάσει αυτών των δεδομένων, το 

πλεόνασμα της Ρουμανίας στο δεθνές εμπόριο ηλεκτρικής 
ενέργειας διαμορφώθηκε σε 89,8 εκατομμύρια ευρώ, 
αναφέρει σε τηλεγράφημά του το ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο «Agerpres». 

Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) απέστειλε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- η «Αριάδνη Interconnection» την πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την είσοδο ενός ή 
περισσότερων στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό της 
κεφάλαιο, με την απόκτηση ποσοστού έως 39%.
   «Με τον εν λόγω διαγωνισμό και την προκήρυξη του 
έργου, εντός του μήνα ξεκινά η διασύνδεση Κρήτης-Αττι-
κής, το μεγαλύτερο έργο υποδομής που υλοποιείται στην 
Ελλάδα στην παρούσα φάση», όπως σημειώνεται σε δελ-
τίο Τύπου. 
   Αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής:
   H «Αριάδνη Interconnection», η θυγατρική εταιρεία 
ειδικού σκοπού του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) που έχει αναλάβει τη 
χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ανακοινώνει ότι απέστειλε 
στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος για την είσοδο ενός ή περισσότερων 
στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο, με 
την απόκτηση ποσοστού έως 39%. Με τον εν λόγω δια-
γωνισμό και την  προκήρυξη του έργου εντός του μήνα 

ξεκινά η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, το μεγαλύτερο έργο 
υποδομής που υλοποιείται στην Ελλάδα στην παρούσα 
φάση.
   Η επιλογή των επενδυτών μειοψηφίας θα γίνει σε δυο 
φάσεις. Θα προηγηθεί η φάση της προεπιλογής (στη βάση 
κριτηρίων χρηματοοικονομικής επιλεξιμότητας και προ-
σωπικής κατάστασης) και στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
η υποβολή κατάθεσης προσφορών. Οι επενδυτές που θα 
περάσουν την προεπιλογή θα αποκτήσουν πρόσβαση στο 
Virtual Data Room της «Αριάδνης», όπου θα είναι διαθέσι-
μα τα τεχνικά, χρηματοοικονομικά και νομικά στοιχεία του 
έργου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηρι-
στικών, του business plan, του προτεινόμενου Συμφωνη-
τικού Μετόχων (SHA) και Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας 
(SPA), αλλά και του Concession Agreement.
   Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής έχουν οι 
πιστοποιημένοι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς 
από χώρες της ΕΕ. Οι επενδυτές που θα περιληφθούν 
στην shortlist θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές 
προσφορές, που θα περιλαμβάνουν το επιθυμητό πο-
σοστό απόδοσης της επένδυσής τους (Investment Rate 

of Return ή IRR), το οποίο θα καθορίσει και το χρονικό 
διάστημα αυτής. Ο μειοδότης θα επιλεγεί με βάση το μι-
κρότερο IRR.
   Παράλληλα με την υποβολή προς έγκριση της πρόσκλη-
σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η «Αριάδνη» απέστειλε 
στη ΡΑΕ και επικαιροποιημένα στοιχεία για το έργο της 
διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ώστε να υπολογιστεί το 
Επιτρεπόμενο Εσοδο και η μεσοσταθμική απόδοση κεφα-
λαίου (WACC). Επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι το ετήσιο 
όφελος από τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ εκτιμάται στα 
326 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος λειτουργίας της διασύνδε-
σης (2023) και θα βαίνει αυξανόμενο, φτάνοντας τα 570 
εκατ. ευρώ το 2043. Το έργο, προϋπολογισμού 1 δις. 
ευρώ θα υλοποιηθεί από ίδια και δανειακά κεφάλαια. Η 
άμεση ελάφρυνση των καταναλωτών χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις είναι πρωταρχικό μέλημα της «Αριάδνης 
Interconnection», η οποία κινείται σταθερά εντός του 
χρονοδιαγράμματος που προβλέπει ηλέκτριση της δια-
σύνδεσης εντός του δ’ τριμήνου του 2022. 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ 90 ΕΡΓΩΝ, ΥΨΟΥΣ 173,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Ο ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΑΣ 210,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΞΗΓΑΓΕ Η ΧΩΡΑ ΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

ΣΤΗ ΡΑΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION» 
Σχετικά με την είσοδο στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της, για το έργο διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής
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Με ετήσιες μειώσεις 2% του ελληνικού ΑΕΠ ως το 2050 και 
ποσοστιαία υποχώρηση κατά 3%-6% για την περίοδο έως 
και το 2100, «απειλεί» η κλιματική αλλαγή τη χώρα μας, 
ενώ σωρευτικά «η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 
στην Ελλάδα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες ύψους 
701 δισ. ευρώ μέχρι το 2100», επισήμανε μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος 
Ευτύχιος Σαρτζετάκης, διευθυντής του Εργαστηρίου Οι-
κονομικών και Διαχείρισης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Λέγοντας ότι εν έτει 2019 ελάχιστα έχουν γίνει από αυτά 
που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην χώρα μας, και 
παρά το γεγονός ότι από το 2011 έχει εκδοθεί η μελέτη με 
τίτλο «Οι περιβαλλοντικές, Οικονομικές και κοινωνικές επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα», ο κ. Σαρ-
τζετάκης υπογράμμισε την ανάγκη εκπόνησης μελετών 
στρατηγικής προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή σε 
επίπεδο περιφερειών. «Επιβάλλεται να επιδιώξουμε επεν-
δύσεις προσαρμογής εν μέσω της κλιματικής αλλαγής», 
υπογράμμισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «ο μικρός 
στρατηγικός σχεδιασμός που έγινε από εμάς τους επιστή-
μονες εθελοντικά, δεν αρκεί σε καμία περίπτωση».
Η προαναφερόμενη μελέτη έγινε υπό την αιγίδα της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, η οποία συνέστησε τη διεπιστημονική 
Επιτροπή για τη Μελέτη των Επιπτώσεων της Κλιματι-
κής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ). Στην ΕΜΕΚΑ, όπως εξήγησε ο κ. 
Σαρτζετάκης, οικονομολόγοι του περιβάλλοντος και της 
ενέργειας, σε συνεργασία με κλιματολόγους, φυσικούς, 
βιολόγους, μηχανικούς και κοινωνικούς επιστήμονες, 
εκπονούν μελέτες που αξιολογούν τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία, αναλύουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, και προτείνουν τρόπους 
προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας προς βιώσιμα μο-
ντέλα ανάπτυξης. 
Κατά τον κ. Σαρτζερτάκη, στην Ελλάδα πρέπει άμεσα να 
«επιδιώξουμε επενδύσεις προσαρμογής για την κλιματική 
αλλαγή». Επισημαίνοντας δε ότι η οικονομική ανάπτυξη 
θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες μετριασμού και 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ο ίδιος τόνισε ότι 
«όπως κάθε μεγάλη αλλαγή εμπεριέχει κινδύνους, προ-
σφέρει όμως και ευκαιρίες».
Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος επισήμανε ότι όσον αφορά τον 
μετριασμό, «ήδη γίνονται κάποια, όχι αρκετά, βήματα 
για την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Τα 
βήματα αυτά είναι μονομερείς δράσεις σε εθνικό ή ακόμη 

και περιφερειακό επίπεδο. Απαιτούνται άμεσα ταχύτατες 
μειώσεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου», 
τόνισε. 
Όσον αφορά την προσαρμογή, κατά τον κ. Σαρτζετάκη, 
οι επενδύσεις σε αντιπλημμυρικά έργα, αλλαγή στις καλ-
λιέργειες, μεταβολές σε κλάδους όπως ο τουρισμός, «προ-
σφέρουν και οικονομικές ευκαιρίες, τα οφέλη των οποίων 
θα πρέπει με κατάλληλο σχεδιασμό να διευρυνθούν και να 
διαχυθούν στην κοινωνία». 
Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα «ώστε οι επενδύσεις στον μετριασμό και την προ-
σαρμογή να λειτουργήσουν προς όφελος της ανάπτυξης 
(όχι της μεγέθυνσης μόνον), δημιουργώντας ευκαιρίες και 
οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πλέ-
ον ευπαθών ομάδων».
Για να επιτευχθούν τα προαναφερόμενα και να μειωθούν 
οι μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με 
την απαιτούμενη ταχύτητα, σύμφωνα με τον κ. Σαρτζετά-
κη «θα πρέπει να αυξηθεί το κόστος των δραστηριοτήτων 
που εκπέμπουν CO2». 
Εξήγησε ότι ένα από τα βασικά θέματα των οικονομικών 
της κλιματικής αλλαγής «αφορά στον προσδιορισμό του 
πλήρους κόστους ενός τόνου άνθρακα (προφανώς μεγα-
λύτερο από το ιδιωτικό κόστος, όπως προσδιορίζεται από 
την ελεύθερη αγορά)». 
Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα είναι πόσο είναι το επιπλέον 
αυτό κόστος, το οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί μέσω 
πολιτικών, ώστε να «διορθώσει» τις αγορές. Το κόστος 
αυτό ονομάζεται κοινωνικό κόστος άνθρακα (social cost 
of carbon SCC) και για τον προσδιορισμό τους όπως εξή-
γησε, χρησιμοποιούνται εξαιρετικά περίπλοκα υποδείγμα-
τα (Integrated Assessment Models) που ενσωματώνουν 
κλιματικές και οικονομικές παραμέτρους. 
Μια πραγματική εκτίμηση του κόστους του άνθρακα μας 
προσφέρει η τιμή των αδειών εκπομπής CO2 που δια-
μορφώνεται στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δι-
καιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ –ΕΕ, EU-ETS). «Η τιμή των 
αδειών παρέμεινε γύρω στα 7 ευρώ/τόνο μέχρι το τέλος 
της δεύτερης φάσης, ενώ μετά το τέλος του 2017 αυξήθη-
κε απότομα, φτάνοντας τα 20 ευρώ/τόνο προς τα τέλη του 
2018» σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «η ταχεία αυτή 
αύξηση οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της οικονομικής 
δραστηριότητας, αλλά κυρίως στις προσαρμογές που γί-
νονται εν αναμονή της μείωσης του αριθμού των αδειών, 
που θα προκληθεί από το Market Stability Reserve κατά 
την περίοδο 2019-2023». 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος επισήμανε ότι η «πλειοψηφία των 

αναλυτών εκτιμά ότι η αύξηση των τιμών θα συνεχιστεί, 
με σημαντικές επιπτώσεις στην τιμή της ενέργειας σε όλες 
τις χώρες της ΕΕ, αλλά κυρίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, 
όπου η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, που 
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% των εκπομπών CO2 της 
χώρας, έχει πολύ υψηλή ένταση εκπομπών (σχεδόν τρι-
πλάσια από τη μέση της ΕΕ των 28 κρατών-μελών). Η τιμή 
των αδειών προβλέπεται να φτάσει τα 40-60 ευρώ /τόνο 
μέχρι το 2023, ενώ υπάρχουν προβλέψεις για έως και 100 
ευρώ/ τόνο».
Υπογραμμίζεται ότι ο κ. Σαρτζετάκης θα είναι ομιλητής 
στο 2ο αγροτικό συνέδριο που διοργανώνει σήμερα στη 
Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ) και 
στην τοποθέτησή του θα αναφερθεί και στην έκθεση της 
διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή κλίματος, που 
δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο. 
‘Οπως αναμένεται να επισημάνει κατά την ομιλία του στο 
συνέδριο, σύμφωνα με την προαναφερόμενη έκθεση, η 
αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε σχέση 
με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, από ανθρώπινες δρα-
στηριότητες, έχει φτάσει ήδη τον 1.0°C και είναι πιθανό 
να προσεγγίσει έναν 1,5°C μεταξύ του 2030 και 2052, αν 
συνεχιστεί η ίδια δραστηριότητα. Στα επίπεδα αύξησης της 
θερμοκρασίας μεταξύ 1,5°C και 2°C οι κλιματικοί κίνδυνοι 
στην υγεία, τα μέσα διαβίωσης, την επισιτιστική ασφάλεια, 
την ύδρευση και την οικονομική ανάπτυξη θα αυξηθούν 
σημαντικά και θα κατανέμονται ανομοιόμορφα ανάλογα 
με την γεωγραφική θέση, τα επίπεδα της ανάπτυξης και 
της ευπάθειας, αλλά και για τις δυνατότητες προσαρμο-
γής. Παρότι υπάρχει ευρύ φάσμα επιλογών προσαρμογής, 
που μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους της κλιματικής 
αλλαγής, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν τα όρια της 
προσαρμοστικής ικανότητας των ανθρώπινων και φυσι-
κών συστημάτων. 
Επίσης, βάσει της έκθεσης, όπως θα τονίσει ο κ. Σαρτζετά-
κης στην ομιλία του, ακόμη και εάν οι χώρες υλοποιήσουν 
τους στόχους επί των οποίων δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας του Παρισιού, «δεν θα μπορούσαμε να 
περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5°C, 
ακόμη και αν είχαμε δραστικές μειώσεις εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου μετά το 2030». Και καταλήγει ότι για να 
αποφύγουμε την υπέρβαση του στόχου απαιτείται να αρ-
χίσει η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 «όσο το 
δυνατόν συντομότερα και πάντως πριν το 2030». 
Συνέχεια στη σελ 15

ΜΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ ΕΩΣ ΤΟ 2050 “ΑΠΕΙΛΕΙ” Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευτ. Σαρτζετάκη  
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Ξεκίνησε η υποβολή υποψηφιοτήτων για το «Βραβείο Στέλι-
ος Χατζηιωάννου, Επιχειρηματικό Ξεκίνημα Χρονιάς 2019» 
που διοργανώνει για 12η συνεχόμενη χρονιά ο Sir Στέλιος 
Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easyJet, του ομίλου easyGroup 
και του Stelios Philanthropic Foundation, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Sir 
Στέλιος Χατζηιωάννου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ο θεσμός επιστρέφει ανανεωμένος αυξάνοντας 
το συνολικό ποσό σε 120.000 ευρώ από 100.000 ευρώ τις 
προηγούμενες χρονιές. Συγκεκριμένα 30.000 ευρώ θα δο-
θούν στον πρώτο νικητή και 10.000 ευρώ σε κάθε έναν από 
τους εννέα ακόμα νικητές. Συνολικά θα βραβευτούν δέκα 
επιχειρήσεις, έναντι οκτώ τις προηγούμενες χρονιές.
Το βραβείο απευθύνεται αποκλειστικά σε νέες και νέους Έλ-
ληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών που έχουν ιδρύσει την 
εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρη-
ματική τους δραστηριότητα τα τελευταία πέντε χρόνια, συ-
γκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον 10.000 ευρώ 
το χρόνο. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση πρέπει να απασχολεί 

τουλάχιστον δύο άτομα και ο επιχειρηματίας να κατέχει του-
λάχιστον το 50% αυτής.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η παρα-
σκευή 17 Μαϊου 2019. Και αυτή τη χρονιά, η διαδικασία για 
την υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά online 
και συγκεκριμένα μέσω της σελίδας του Ιδρύματος στο 
Facebook. Όλοι οι υποψήφιοι, έχοντας «κάνει like» στην επί-
σημη σελίδα Stelios Philanthropic Foundation και «join» στο 
ανοικτό γκρουπ «Stelios Awards for Young Entrepreneurs 
in Greece 2019» θα μπορούν να «κατεβάσουν» σε μορφή 
pdf τη σχετική φόρμα για την υποβολή αίτησης στα φετινά 
βραβεία. Η φόρμα αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί και να 
σταλεί στο Inbox της σελίδας στο Facebook.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Sir Στέλιος Xατζηιωάννου 
μιλώντας σε δημοσιογράφους εξέφρασε την πεποίθησή του 
ότι θα βρεθεί λύση και η Βρετανία δεν θα υποστεί τις συνέπειες 
ενός σκληρού Brexit. Εκτίμησε δε ότι οι πολιτικοί θα το ανα-
βάλουν. «Πιστεύω ότι στο τέλος, όπως γίνεται πάντα με τους 
πολιτικούς, θα γίνει ένας μεγάλος συμβιβασμός» τόνισε.
Ωστόσο, ανέφερε ότι όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι 

προετοιμασμένες για τη νέα κατάσταση έτσι όπως αναμένε-
ται να διαμορφωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η Easyjet 
ίδρυσε θυγατρική εταιρεία στην Βιέννη προκειμένου να δια-
τηρήσει τα ευρωπαϊκά της δικαιώματα.
Ερωτηθείς για τις αεροπορικές εταιρείες που «βάζουν λου-
κέτο» διεθνώς, ανέφερε ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος 
και πρόσθεσε ότι «oι πιο αδύναμες οικονομικά αεροπορικές 
εταιρείες κλείνουν κάποια στιγμή. Αυτή είναι η ελεύθερη 
οικονομία».
Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού 
Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι καθηλώνονται και στις 
ΗΠΑ τα boeing 737 Max 8 και Max 9, ο Sir Χατζηιωάννου 
εκτίμησε ότι θα υπάρξουν συνέπειες στον κλάδο, στις αερο-
πορικές εταιρείες αλλά και στον τελικό καταναλωτή. Όπως 
τόνισε «μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι εύκολη και σίγουρα δεν 
είναι ευχάριστη. Η καθήλωση των αεροσκαφών σημαίνει 
μείωση διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων, γεγονός που θα 
οδηγήσει αναπόφευκτα σε υψηλότερα ναύλα και σε αύξηση 
των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων».
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Μεταξύ άλλων, στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο 
ίδιος θα θέσει επί τάπητος τους «τεράστιους κινδύνους» 
που ενέχει η κλιματική αλλαγή για το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί τα τελευταία 
χρόνια. Χαρακτηριστικά θα αναφέρει τις εξής κατηγορίες: 
physical, δηλαδή κινδύνους από-μεταξύ άλλων- πλημμύ-
ρες και φωτιές, που μπορεί να καταστρέψουν παραγωγικό 
κεφάλαιο και να διακόψουν το εμπόριο, liability, ήτοι κιν-
δύνους από τις αξιώσεις εκείνων που θα υποστούν τις ζη-
μιές και transitional: κίνδυνοι από μια βίαιη προσαρμογή 

σε μια οικονομία χαμηλού ή και μηδενικού άνθρακα, όπως 
αλλαγές στην τεχνολογία, πολιτική και τις προσδοκίες των 
επενδυτών. 
«Για να προστατευτεί η παγκόσμια οικονομική σταθερότη-
τα, θα πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να παίξουν σημαντικό 
ρόλο στην διασφάλιση μιας ομαλής προσαρμογής σε μια 
οικονομία χαμηλού άνθρακα» θα επισημάνει στην τοπο-
θέτησή του ο κ. Σαρτζετάκης. 
Θα τονίσει δε ότι μέχρι σήμερα στο τραπέζι των συζητή-
σεων βρίσκονται η ανάπτυξη ενός συστήματος μέσω του 
οποίου οι επιχειρήσεις θα δημοσιοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τις εκπομπές τους, ανάπτυξη συγκεκριμένων 

stress-tests για την εκτίμηση των κινδύνων στα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα και η μείωση των απαιτήσεων για 
παρακράτηση ρευστών διαθεσίμων σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που επενδύουν σε «πράσινες» επενδύσεις.
Θα υπενθυμίσει επιπλέον ότι οι εκθέσεις της Global 
Commission on the Economy and Climate (GCEC) 2014, 
2015 and 2016, εκτιμούν τις συνολικές επενδύσεις σε 
βασικές υποδομές μεταξύ 2015-2030 σε περίπου 89 τρισ. 
δολάρια, ενώ οι πρόσθετες επενδύσεις για τη μετάβαση σε 
χαμηλού άνθρακα οικονομία εκτιμώνται σε μόλις 4 τρισ. 
δολάρια, παρόλο που σύμφωνα με άλλες μελέτες υπολο-
γίζονται σε 15 τρισ. δολάρια.

Η Σουηδέζα έφηβη Γκρέτα Τούνμπεργκ, από την οποία 
ξεκίνησε «η σχολική απεργία για το κλίμα», προτάθηκε για 
το Νόμπελ Ειρήνης 2019, όπως έγινε γνωστό χθες από έναν 
από τους τρεις Νορβηγούς βουλευτές που την πρότειναν για 
το βραβείο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Προτείναμε τη Γκρέτα Τούνμπεργκ διότι η κλιματική αλλα-
γή, αν δεν περιοριστεί, θα είναι στο μέλλον η βασική αιτία 
πολέμων, συγκρούσεων και εισροής μεταναστών», δήλωσε 
ο Φρέντι Αντρέ Έβστεγκορντ.

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ξεκίνησε ένα μαζικό κίνημα στο 
οποίο βλέπω μάλλον τη βασικότερη συνεισφορά στην ειρή-
νη», πρόσθεσε. 
Η 16χρονη Σουηδέζα ακτιβίστρια έχει αναχθεί σε σύμβο-
λο της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής καλώντας τους 
μαθητές σε μια «παγκόσμια σχολική απεργία» κάθε Παρα-
σκευή με αίτημα την ενίσχυση των δράσεων για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος αυτού. 
«Είναι προφανώς τιμή και πολύ ευχάριστο που με πρότειναν 

για ένα τόσο μεγάλο βραβείο», αντέδρασε η ίδια μιλώντας 
στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet. «Είναι απίστευτο και 
λίγο περίεργο», πρόσθεσε. 
Η Τούνμπεργκ προτάθηκε από τρεις βουλευτές της Σοσια-
λιστικής Αριστεράς πριν την τελική ημερομηνία υποβολής 
των προτάσεων για το βραβείο που ήταν η 31η Ιανουαρί-
ου. Αυτό σημαίνει ότι η υποψηφιότητά της για το Νόμπελ 
Ειρήνης 2019, το οποίο θα δοθεί στις 11 Οκτωβρίου, είναι 
έγκυρη. 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «βΡΑβΕΙΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019»

ΜΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ ΕΩΣ ΤΟ 2050 “ΑΠΕΙΛΕΙ” Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Να μην υφίσταται αποκλεισμός μεγάλων εταιριών από τον 
αναπτυξιακό νόμο, ζήτησε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνστα-
ντίνος Μίχαλος.
«Καθότι οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας εξασφαλίζουν 
θέσεις εργασίας σε πάνω από το 1/4 του συνολικού εργατι-
κού δυναμικού του δοκιμαζόμενου ιδιωτικού τομέα, είναι 
σημαντική η διασφάλιση των ελάχιστων κινήτρων που έχουν 
απομείνει στα πλαίσια των σφιχτών κανόνων της ευρωπαϊκής 
πολιτικής στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς», όπως σημει-
ώνει ο κ. Μίχαλος στην επιστολή που έστειλε στον υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, και στον γενι-
κό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόη 
Λαμπριανίδη.
Ο πρόεδρος ζητάει να προβεί το υπουργείο στις αναγκαίες 
παρεμβάσεις προκειμένου να σταματήσει ο αποκλεισμός 
μεγάλων επιχειρήσεων από τις διατάξεις του αναπτυξιακού 
νόμου 4399/2016.
 Αναλυτικότερα, στην επιστολή του ο κ. Μίχαλος επισημαίνει: 
 «[...] Σε συνέχεια ενημέρωσης των μελών μας, θα θέλαμε να 
σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για τον αποκλεισμό των 
μεγάλων επιχειρήσεων από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού 
Νόμου. Πιο συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε πως μέλη μας 
έχουν λάβει αρνητική απάντηση για το ενδεχόμενο υποβολής 
πρότασης στα πλαίσια του καθεστώτος της Γενικής επιχειρη-
ματικότητας στο οποίο δύναται να υποβληθούν προτάσεις 
μέχρι τις 29/3 εφόσον μέτοχοι στον φορέα επένδυσης είναι 
μεγάλες επιχειρήσεις που ασκούν παρεμφερή δραστηριότητα 
με την δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου.
 Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ»:
 Στην απόφαση του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότη-
τα» Γ’ Κύκλου, και πιο συγκεκριμένα στο ‘Αρθρο 5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ παράγραφος 3 του ΦΕΚ B’ 5838-
27/12/2018 ορίζεται ότι:
«Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ως κύριο 
τόπο εγκατάστασης περιοχή που πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης (Περι-
φέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου), οι ενισχύσεις σε μεγάλες 
επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα 
οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ως νέα 
οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που 
δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδι-
κός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το 
φορέα δραστηριότητα».
 Με βάση τον οδηγό αξιολόγησης με αριθ. Πρωτ. 54110-
21/05/2018 και συγκεκριμένα το σημείο «3.9.6 Τεκμηρίωση 
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης για μεγάλες επιχειρήσεις, των 
περιοχών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (‘Αρθρο 11 παρ. 1γ του 
ν.4399/16)»:
 Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στις περιοχές Αττικής και Νοτίου 

Αιγαίου, ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης τεκμηριώνεται 
μόνο εφόσον επιπρόσθετα στις λοιπές προϋποθέσεις, το επεν-
δυτικό σχέδιο αφορά σε νέα οικονομική δραστηριότητα της 
επιχείρησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Ελέγχονται σχετικά:
 - Το σημείο ιζ της υπεύθυνης δήλωσης, και
 - Ο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου όπως δηλώνεται στην καρ-
τέλα 3.2, ΒΗΜΑ Ι, σε αντιπαραβολή με τους ΚΑΔ στους οποί-
ους ο φορέας έχει ήδη αναπτύξει παραγωγική δραστηριότητα 
(όπως αποτυπώνονται στην καρτέλα 2.4.1, ΒΗΜΑ Ι και στο 
οικείο δικαιολογητικό της ΔΟΥ)
 - Η Βεβαίωση μεταβολών της ΔΟΥ () και το ισχύον κατα-
στατικό του φορέα, (υποβάλλονται με τα δικαιολογητικά 
νόμιμης υπόστασης του φορέα -, Βήμα V «Υποβαλλόμενα 
Δικαιολογητικά» Καρτέλα 1.1 «Στοιχεία Δραστηριότητας Νο-
μικών Προσώπων») προκειμένου να διαπιστωθεί αν ασκείται 
δραστηριότητα από τον φορέα στην περιοχή υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί 
Βεβαίωση μεταβολών της ΔΟΥ αλλά άλλο έγγραφο (π.χ. προ-
σωποποιημένη πληροφόρηση από το taxisnet), ζητείται να 
υποβληθεί Βεβαίωση μεταβολών μέσω μηνύματος διευκρινι-
στικών στοιχείων. Στην Βεβαίωση Μεταβολών, ελέγχεται αν 
είχαν δηλωθεί στο παρελθόν οι ελεγχόμενοι ΚΑΔ και απενερ-
γοποιήθηκαν, αν λειτουργούσε στην περιοχή του επενδυτικού 
σχεδίου υποκατάστημα κατά το παρελθόν και έκλεισε, ή και 
τυχόν άλλα στοιχεία.
 Σε περίπτωση που στο δικαιολογητικό της ΔΟΥ περιλαμβά-
νεται ΚΑΔ που ταυτίζεται κατά τα τέσσερα πρώτα ψηφία με 
τον ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου ή /και τους ΚΑΔ που έχουν 
δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας 2.4.1, ΒΗΜΑ Ι, και 
παράλληλα, διαπιστώνεται από το Καταστατικό η λειτουργία 
υποκαταστήματος στην περιοχή, ζητούνται από το φορέα 
διευκρινήσεις (π.χ. άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος) 
προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί η εν λόγω 
παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή υλοποίησης του 
σχεδίου, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
 Από τα ανωτέρω προκύπτει πως εφόσον ο φορέας επένδυσης 
δεν ασκεί την δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου στην 
περιοχή της επένδυσης, δύναται να υποβάλλει πρόταση στα 
πλαίσια του καθεστώτος της Γενικής επιχειρηματικότητας 
ανεξαρτήτως των δραστηριοτήτων των μετόχων του, δεδο-
μένου ότι αυτή είναι νέα δραστηριότητα για τον φορέα.
 ΙΙ. Ως ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 651/2014:
 Στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (ο οποίος διέπει τον Ν.4399/2016 και με 
βάση τον οποίο χορηγούνται οι ενισχύσεις και συγκεκριμένα 
το άρθρο2 παράγραφος 5), άρθρο 2 «Ορισμοί», σημεία 50 
& 51 όπου γίνεται ο ορισμός της αρχικής επένδυσης για «νέα 
οικονομική δραστηριότητα» & «ίδια ή παρεμφερής δραστη-
ριότητα», καθώς και άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές 
ενισχύσεις», παρ. 3, καθορίζεται ότι:
 «51) «αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα»:

 α) η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού 
σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης 
ή τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα 
δεν είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προη-
γουμένως στην εγκατάσταση•»
 «50) «ίδια ή παρεμφερής δραστηριότητα»: κάθε δραστηρι-
ότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός 
κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της 
στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων 
NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανο-
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων 
κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδι-
κούς στατιστικούς τομείς»
 ‘Αρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις», παρ. 3:
 «3. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, οι 
ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου. Στις ενισχυόμενες 
περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 πα-
ράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, οι ενισχύσεις μπορούν 
να χορηγούνται σε ΜΜΕ για οποιαδήποτε μορφή αρχικής 
επένδυσης. Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται 
μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα 
στη συγκεκριμένη περιοχή.»
 Κατά συνέπεια, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η συγκεκριμένη 
αίτηση για υπαγωγή στον Ν. 4399/2016 είναι συμβατή στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 651/2014, δεδομένου 
ότι και αυτός για τους φορείς που αποτελούν μεγάλες επιχει-
ρήσεις, ορίζει ότι ενισχύονται μόνο για νέα οικονομική δρα-
στηριότητα - που ισχύει στην περίπτωση μας, και ουδόλως 
εμπλέκει τις υφιστάμενες δραστηριότητες των μετόχων με την 
επενδυτική και παραγωγική δραστηριότητα του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου.
 Καθότι οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας εξασφαλίζουν θέ-
σεις εργασίας σε πάνω από το ¼ του συνολικού εργατικού 
δυναμικού του δοκιμαζόμενου ιδιωτικού τομέα, είναι σημα-
ντική η διασφάλιση των ελάχιστων κινήτρων που έχουν απο-
μείνει στα πλαίσια των σφιχτών κανόνων της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς.
 Παράλληλα θεωρούμε αναγκαία και επιτακτική την παράτα-
ση των υποβολών του Γ’ κύκλου του καθεστώτος της γενικής 
επιχειρηματικότητας (καταληκτική ημερομηνία 29.03.19) 
μέχρι την Παρασκευή 28.06.19 δεδομένης και της καθυστέ-
ρησης στην αξιολόγηση των αιτημάτων του Β΄ κύκλου».

K. ΜΙΧΑΛΟΣ: «ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»
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Στο 18,7% διαμορφώθηκε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- το 
ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το δ’ τρίμηνο πέρυσι, 
μειωμένο μεν κατά 2,5 μονάδες από το 21,2% του δ’ 
τριμήνου 2017, αλλά οριακά αυξημένο σε σχέση με το 
γ’ τρίμηνο 2018 (18,3%). 
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της 
ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 881.099 άτομα, και 
ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 1,1%, σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ μειώθηκε κατά 12,5%, 
σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων 
(αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο) ανέρχε-
ται σε 611.483 άτομα. 
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις 
γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15- 19 ετών, στη Δυτική 
Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει 
έως λίγες τάξεις Δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα 
άτομα ηλικίας 30- 44 ετών, στο Νότιο Αιγαίο, στα άτο-
μα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαί-
δευση και στα άτομα ξένης υπηκοότητας.
Ειδικότερα, στους άνδρες το ποσοστό ανεργίας είναι 
14,7% και στις γυναίκες 23,7%.
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις 
ομάδες 15- 19 ετών (52,7%) και 20- 24 ετών (38,3%). 
Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (28,6%), 30- 44 
ετών (18%), 45- 64 ετών (14,8%) και 65 ετών και άνω 
(11%). 
Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες 
θέσεις βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία (25,3%), η 
Δυτική Ελλάδα (24%) και το Βόρειο Αιγαίο (22,1%). 
Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (19,9%), η Αττική 
(18,9%), το Νότιο Αιγαίο (18,9%), η Στερεά Ελλάδα 
(18,6%), η Θεσσαλία (18,3%), η Ήπειρος (17,3%), οι 
Ιόνιοι Νήσοι (16,6%), η Ανατολική Μακεδονία- Θρά-
κη (16,5%), η Πελοπόννησος (13,5%) και η Κρήτη 
(12,3%). 
Οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργά-
ζονται είναι είτε διότι η εργασία τους ήταν περιορισμέ-
νης διάρκειας και τελείωσε (28,7%) είτε διότι απολύ-
θηκαν (23,4%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων 
(19,3%) εργαζόταν στον κλάδο των ξενοδοχείων και 
εστίασης. Σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα της προηγού-
μενης εργασίας τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (30,9%) 

απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών ή ως πωλη-
τές. Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί 
στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 20,6%.
Η πλειονότητα των ανέργων (69,4%) αναζητεί εργα-
σία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι), 
ενώ ποσοστό 92,4% των ανέργων αναζητεί εργασία 
ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των 
ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι 
στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 21,5%, ενώ το ποσοστό αυ-
τών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθη-
μα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 13,1%.
Η πλειονότητα των μη ενεργών ηλικίας 15- 74 ετών 
δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (46,6%), ή έχουν 
περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτη-
σαν την τελευταία τους εργασία (28,3%).
Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 
έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται 
επειδή συνταξιοδοτήθηκε (60,2%), ή επειδή η εργασία 
του ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (12%).
Οι βασικοί λόγοι που δεν αναζητούν εργασία οι μη 
ενεργοί είναι ότι βρίσκονται σε σύνταξη (37,1%), ή 
εκπαιδεύονται (24,2%). Το 1,6% των μη ενεργών 
αναζητεί εργασία, αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμο να 
την αναλάβει και το 1,5% δεν αναζητεί εργασία επειδή 
πιστεύει ότι δεν θα βρει ή δεν γνωρίζει πού θα απευ-
θυνθεί.
Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, ο αριθμός των απα-
σχολούμενων ανήλθε σε 3.833.745 και η απασχόληση 
μειώθηκε 1,6%, σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2018 και 
αυξήθηκε 2,6%, σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2017.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων εργά-
ζονται ως μισθωτοί (66,8%), ενώ σημαντικό είναι και 
το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσω-
πικό (22%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η 
μεγαλύτερη μείωση εμφανίζεται για τους βοηθούς 
στην οικογενειακή επιχείρηση. Σε σχέση με το προη-
γούμενο έτος, εμφανίζεται μείωση στην απασχόληση 
για τους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση και 
αύξηση για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολού-
μενους με προσωπικό.
Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 
9,2%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσω-
ρινή εργασία σε 7,1%. Η μερική απασχόληση εμφανί-
ζεται αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 

και ελαφρά μειωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμη-
νο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή απασχόλη-
ση έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 
και έχει αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους.
Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι εργαζόμενοι 
στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,1%) και οι 
επαγγελματίες (19,6%). Σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο η μεγαλύτερη μείωση εμφανίζεται στους ανει-
δίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελμα-
τίες και η μεγαλύτερη αύξηση στους επαγγελματίες. 
Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους η μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στα ανώτερα 
διευθυντικά και διοικητικά στελέχη.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (46%) 
δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα 
αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (26,3%) δη-
λώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλει-
ονότητα των απασχολουμένων (85%) δηλώνει ότι 
εργάστηκε τις συνήθεις ώρες, ενώ το 10,2% δηλώνει 
ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες. 
Το 2,2% δηλώνει ότι έχει και δεύτερη εργασία, ενώ το 
2,1% αναζητεί εργασία αν και εργάζεται.
Με βάση την κατανομή του πλήθους των απασχολου-
μένων σε ευρείες ομάδες επαγγελμάτων, παρατηρείται 
ότι την περίοδο α’ τρίμηνο 2008- δ’ τρίμηνο 2018, αυ-
ξάνεται σημαντικά το ποσοστό των απασχολουμένων 
σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης, 
μειώνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε χειρω-
νακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση, ενώ παραμένει 
σχετικά σταθερό το ποσοστό των απασχολουμένων 
σε γεωργικά και στοιχειώδη επαγγέλματα και στα μη 
χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης. 
Με βάση την εξέλιξη του ποσοστού των απασχολου-
μένων σε ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
κατά την περίοδο α’ τρίμηνο 2008- δ’ τρίμηνο 2018, 
διαπιστώνεται αύξηση του ποσοστού όσων εργάζο-
νται στο εμπόριο, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, τα 
ξενοδοχεία και την εστίαση και μείωση του ποσοστού 
όσων εργάζονται στις κατασκευές και τη βιομηχανία.

ΣΤΟ 18,7% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΥΣΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ  
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 
ΣΤΗΝ ΕΕ – ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΓΟΡΑ
Ένα έργο που βάζει τον ελληνικό αγροτικό τομέα στο επίκε-
ντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος προκηρύχθηκε πριν 
από λίγο καιρό από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Το έργο του ψηφιακού με-
τασχηματισμού του αγροτικού τομέα πρόκειται να χρησιμο-
ποιήσει σύγχρονες τεχνολογίες, με τις οποίες θα καλυφθούν 
εκατομμύρια στρέμματα και στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Ύπαιθρος Χώρα» στη euractiv .gr 
συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
6.500 επίγειων σταθμών σε 15.495.000 στρέμματα καλλιερ-
γήσιμης γης.
Οι επίγειοι αυτοί σταθμοί θα δίνουν πληροφορίες σε σχέση 
με την ποιότητα του εδάφους, του νερού, την ευρωστία και 
τις ανάγκες του φυτού και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες του 
μικροκλίματος, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής θα έχει τα εξής κύρια οφέλη:
1. Μείωση του κόστους παραγωγής έως 45%.
2. Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών προϊόντων.
3. Αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και μείωση των 
κινδύνων που απειλούν την παραγωγή.
4. Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.
5. Προστασία του καταναλωτή.
6. Αξιοποίηση ανοιχτών γεωργικών δεδομένων από όλους.
Με το συγκεκριμένο έργο, δημιουργείται για πρώτη φορά 
μια εθνική δημόσια υποδομή συλλογής δεδομένων για τον 
πρωτογενή τομέα σε όλη την Ελλάδα, που αξιοποιεί σύγχρο-
νες τεχνολογίες, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoΤ), 
τη ανάλυση μεγάλων δεδομένων (BigData) και τη δορυφο-
ρική παρακολούθηση της γης. Ο αγρότης θα μπορεί, πλέον, 
να λαμβάνει, με ένα απλό sms στο κινητό του τηλέφωνο, 
γεωργικές προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, 
συμβουλές άρδευσης και προστασίας της παραγωγής του. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 33,5 
εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Η δράση για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Γεωργι-
κού Τομέα» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των 
ωφελούμενων, σύμφωνα με το υπουργείο, η οποία θα γίνει 
με πολλούς τρόπους, όπως ημερίδες, σε συνεργασία με τους 
κατά τόπους φορείς, αλλά και μέσω online επιμόρφωσης και 
διαρκούς υποστήριξης μέσω της πλατφόρμας.
Επιπλέον, το υπουργείο έχει ήδη συνάψει Μνημόνιο Συνεργα-
σίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ επίκειται η 
υπογραφή αντίστοιχου μνημονίου με το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, ώστε οι επιστήμονες γεωπόνοι να είναι 
άρτια εκπαιδευμένοι στη διαχείριση δεδομένων μέσα από 
ψηφιακές πλατφόρμες.
Οι άμεσα ενδιαφερόμενου, οι οποίοι γνωρίζουν ή έχουν ήδη 
δει στις καλλιέργειές τους τα θετικά αποτελέσματα των συ-
στημάτων ευφυούς γεωργίας, σχολιάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο ο αγροτικός τομέας περνάει, πλέον, σε μία νέα εποχή.
Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, επικεφαλής της Αντιπρο-
σωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Το κλειδί για την επιτυχία του γεωργού του 21ου αιώνα είναι 
περισσότερη και καλύτερη βοήθεια από την τεχνολογία και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει κάθε προσπάθεια προς 
αυτή την κατεύθυνση.
Παράλληλα, σε επίπεδο ΕΕ συνδράμουμε τα κράτη-μέλη με 
σημαντικά κονδύλια από το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορί-
ζοντας 2020», ενώ για την περίοδο 2021-2027 προτείνουμε 
τη διάθεση 10 δισ. ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας 
στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης.
Θοδωρής Κοκιούσης, αγρότης, μέλος και συνυπεύθυνος 
ελέγχου λειτουργίας των συστημάτων ευφυούς γεωργίας 
στην Πήγασος Αγροδιατροφή
Επειδή, πλέον, οι τιμές των προϊόντων είναι διαμορφωμένες 
στον χώρο, είτε αφορά το εσωτερικό είτε το εξωτερικό, η ευ-
φυής γεωργία μας βοηθάει στη μείωση του κόστους σε ό,τι 
αφορά τις καλλιέργειές μας, τη μείωση κόστους νερού άρ-
δευσης, καθώς και τη μη άσκοπη χρήση φυτοφαρμάκων. Ο 
συνδυασμός αυτών των πραγμάτων ουσιαστικά επιτυγχάνει 
αυτήν τη μείωση κόστους που είναι άμεσο κέρδος στην τσέπη 
μας. Γιατί οι τιμές δεν μπορούν να αλλάξουν, άρα αυτός είναι 
ένας τρόπος να έχουμε ένα πρόσοδο από τη μείωση του κό-
στους παραγωγής.
Σίγουρα ο καταναλωτής θέλει να γνωρίζει ότι το προϊόν που 
πρόκειται να καταναλώσει δεν έχει προέλθει από μία αλόγιστη 
χρήση φυτοφαρμάκων και από μία αλόγιστη χρήση νερού, 
όταν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα ύδρευσης σε όλο 
τον πλανήτη. Έτσι, λοιπόν, ξέροντας ότι πρόκειται να κατα-
ναλώσει ένα προϊόν που έχει προέλθει από ορθή διαχείριση 
μέσω των συστημάτων ευφυούς γεωργίας, αυτομάτως το 
κάνει πιο θελκτικό.
Εύη Προδρόμου-Ψούνου, συνιδιοκτήτρια της αγροτικής 
εκμετάλλευσης Yanni’s Olive Grove
Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα χρειάζεται υποβοήθηση. 
Για να μπορέσει να παράγει προϊόντα, τα οποία είναι αντα-
γωνιστικά, πρέπει να δοθεί πρώτα από όλα κύριο βάρος στην 
ποιότητα, αλλά και στην τιμή τους. Άρα, η αλλαγή στον τρόπο 
καλλιέργειας με τα συστήματα ευφυούς γεωργίας προσφέρει 
ακριβώς αυτό. Μειώνουμε, δηλαδή, πάρα πολύ τα καλλιερ-
γητικά κόστη, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να γίνονται αντα-
γωνιστικά σε τιμή και δεύτερον ο τρόπος της καλλιέργειας 
είναι τέτοιου είδους που αυξάνει πολύ την ποιότητα.
Οπότε για κάθε αγρότη, ο οποίος είτε θέλει το προϊόν του να το 
πουλάει χύμα είτε θέλει να δοκιμάσει το εξωτερικό, να δώσει 
δηλαδή υπεραξία στο δικό του προϊόν, πουλώντας το ο ίδιος 
ως τελικό τυποποιημένο προϊόν, του προσφέρει μια παντοδύ-
ναμη βάση. Η βάση της ποιότητας και της τιμής. Αυτά είναι αλ-
ληλένδετα. Χωρίς αυτά, ως Έλληνες παραγωγοί, η βάση μας 

είναι τιμή και ποιότητα. Εκεί μπορούμε μόνο να χτυπήσουμε, 
γιατί σε ποσότητες, δυστυχώς, η Ελλάδα δεν παράγει.
Θεόδωρος βασιλόπουλος και Νικόλαος Παυλονά-
σιος, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Νέων Αγροτών
Οι νέοι αγρότες της Ελλάδας και της Ευρώπης είμαστε αυτοί 
που θα προχωρήσουμε τη γεωργία και τη ζωή στην ύπαιθρο 
ένα βήμα παραπέρα με κάθε θεμιτό τρόπο. Είμαστε αυτοί που 
εγγυώνται μία βιώσιμη κοινωνία και οικονομία στην ύπαιθρο 
και αγωνίζονται για την παροχή τροφίμων και άλλων αγα-
θών σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Για να επιτύχουμε 
την άνοδο του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των 
ανθρώπων της υπαίθρου είναι απαραίτητο πλέον να δούμε 
τις τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στον 
γεωργικό τομέα με πιο φιλικό τρόπο.
Εμείς οι νέοι θέλουμε να εφαρμόσουμε κάθε τεχνολογική 
λύση που περιλαμβάνεται στον όρο Ευφυής Γεωργία, διότι η 
εφαρμογή τέτοιων λύσεων και μεθόδων θα βελτιώσει σημα-
ντικά τόσο την παραγωγική διαδικασία όσο και τις συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης που όλοι βιώνουμε στην ύπαιθρο. 
Για αυτόν τον λόγο, θεωρούμε ότι κάθε προσπάθεια προς την 
κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τεχνολογικών λύσεων στην 
παραγωγική διαδικασία είναι αξιέπαινη και ευπρόσδεκτη. Δι-
εκδικούμε, δε, να είμαστε αυτοί που πρώτοι θα εφαρμόσουμε 
αυτές τις λύσεις, καθώς είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε το 
ανοιχτό μυαλό και τα εκπαιδευτικά εφόδια που είναι απαραί-
τητα.
Σταμάτης Κουρούδης, πρόεδρος των Θρακικών Εκκοκ-
κιστηρίων
Εάν υλοποιηθεί αυτό το έργο, πρόκειται για ένα πραγματικό 
άλμα για την ελληνική γεωργία. Το να καλλιεργεί κανείς όχι 
μόνο με την εμπειρία, αλλά με ακριβή δεδομένα δίνει άλλες 
δυνατότητες. Η χρησιμότητα της εφαρμογής της ευφυούς 
γεωργίας είναι πολλαπλή στη μείωση του κόστους παραγω-
γής, στη βελτίωση των αποδόσεων και των περιβαλλοντικών 
αποτελεσμάτων και σε άλλες παραμέτρους.
Είναι αυτό που έρχεται, είναι η εξέλιξη και κανείς δεν μπορεί 
να μένει έξω από αυτό το εγχείρημα. Βλέπουμε ότι έχει υιο-
θετηθεί από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και χαιρόμαστε που 
βρισκόμαστε στην αιχμή των εξελίξεων, καθώς στην Ελλάδα 
έχουμε ήδη εξαιρετικές τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας. Όσοι 
παραγωγοί είχαν την τύχη να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό 
τομέα, εφαρμόζοντας την ευφυή γεωργία σε ορισμένα στρέμ-
ματα για αρχή, θέλουν να επεκτείνουν την εφαρμογή της 
ευφυούς γεωργίας στο σύνολο των καλλιεργειών τους. Είναι 
πολύ θετικό, λοιπόν, που σε αυτό το εγχείρημα θα συμμετά-
σχει και το κράτος, καθώς όλα θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα 
και τα αποτελέσματα θα είναι ορατά για πολλούς αγρότες». 
Συνέχεια στη σελ 19
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 
ΣΤΗΝ ΕΕ – ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΓΟΡΑ
Συνέχεια από τη σελ 18

Χρήστος Μπαρλιάς, πρόεδρος της ΕΑΣ Κορινθίας
Η παραγωγή ποιοτικότερου προϊόντος προκύπτει από την 
εφαρμογή του κανόνα της ευφυούς γεωργίας, ο οποίος αναφέ-
ρει ότι πρώτα γίνονται οι κατάλληλες μετρήσεις στο χωράφι και 
μετά ενεργούμε.
Για παράδειγμα, η σωστή εδαφοληψία, η οποία εξασφαλίζει την 
αντιπροσωπευτικότητα του αγροτεμαχίου, αλλά και η λήψη 
δειγμάτων φυτικού ιστού με συγκεκριμένη τεκμηριωμένη δι-
αδικασία, επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισμό των ποσοτήτων 
των θρεπτικών συστατικών που απαιτούνται για την υγιή ανά-
πτυξη της εκάστοτε καλλιέργειας.Αντίστοιχα, η συνεχής παρα-
κολούθηση του υδατικού ισοζυγίου οδηγεί στην εφαρμογή των 
απαραίτητων αρδεύσεων, για την ικανοποίηση των αναγκών 
του φυτού, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, βάσει μετρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των μετρήσεων στο χωράφι 
οδηγεί στην εφαρμογή των κατάλληλων και αναγκαίων επεμ-
βάσεων με πολλαπλά οφέλη για την παραγωγή.
Ανδρέας Στρατάκης, πρόεδρος της ΕΑΣ Ηρακλείου
Επιτέλους βγήκε το έργο. Η ευφυής γεωργία ως εργαλείο υπο-
στήριξης των παραγωγικών διαδικασιών βοηθάει στην αποδο-
τική ικανοποίηση των αναγκών της καλλιέργειας, με τη βοήθεια 
των συνεχών και ακριβών μετρήσεων που πραγματοποιούνται 
στο χωράφι.
Η συνεχής παρακολούθηση και η καταγραφή της αγροτικής 
δραστηριότητας, με τη βοήθεια των τεχνολογικών εργαλείων 
της πληροφορικής, μας επιτρέπουν την έγκαιρη και ακριβή 
επέμβαση εισροών και καλλιεργητικών πρακτικών στην αγρο-
τική εκμετάλλευση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες της 
εκμετάλλευσης, οι οποίες μετρώνται ακριβώς και όχι εμπειρικά.
Επιπρόσθετα, η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της 
αγροτικής δραστηριότητας μάς επιτρέπει την εφαρμογή προλη-
πτικών ενεργειών, εξαλείφοντας ή περιορίζοντας στον μέγιστο 
βαθμό τον επικείμενο κίνδυνο, προτού δημιουργήσει ανεπα-
νόρθωτα προβλήματα.
Με αυτόν τον τρόπο, μέσω της ευφυούς γεωργίας, ο παραγω-
γός βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του, τους 
προσδίδει προστιθέμενη αξία και επιτυγχάνει σημαντική αύξη-
ση του εισοδήματός του.
Θανάσης Τσιοτίνας, πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφι-
κού Συνεταιρισμού Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ»
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευφυούς γεωργίας αποφέ-
ρει μια σειρά από δυνατότητες στον παραγωγό και στο γεωρ-
γικό του εισόδημα. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση καίριων 
ζητημάτων, που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, δίνει 
τη δυνατότητα ο παραγωγός να παράξει περισσότερο και κα-
λύτερο προϊόν, χωρίς να χρειάζεται να σπαταλήσει άσκοπα τα 
λεφτά του.
Αυτό σημαίνει ότι η ευφυής γεωργία τού εξασφαλίζει την ορθο-
λογική χρήση των απαιτούμενων εισροών, όπως είναι τα λιπά-
σματα, τα φυτοφάρμακα αλλά και το νερό άρδευσης, τη στιγμή 

που πρέπει, ώστε να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται όλες οι ενέρ-
γειες, όταν και όπως πρέπει, με τη βοήθεια του γεωπόνου και να 
μην ξοδεύονται άσκοπα χρήματα και να παράγεται ένα ποιοτικό 
και ασφαλές προϊόν.
Γιώργος Κατσούλης, γενικός γραμματέας ΣΑΣΟΕΕ
Τα οφέλη που μπορεί να λάβει ένας παραγωγός από την εφαρ-
μογή των πρακτικών της ευφυούς γεωργίας είναι πολλαπλά και 
μπορούν να του εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της αγροτικής 
του εκμετάλλευσης.
Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας προκύπτει μέσα από την αύ-
ξηση του κέρδους του παραγωγού, η οποία είναι αποτέλεσμα 
κυρίως της μείωσης του κόστους παραγωγής, εξαιτίας της ελεγ-
χόμενης και συνήθως μειωμένης εφαρμογής εισροών.
Ωστόσο, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας μπορεί να προκύπτει 
και από την αύξηση της παραγωγής, η οποία είναι αποτέλεσμα 
της ορθής αξιοποίησης των εισροών, στη χρονική στιγμή και 
στην ποσότητα που πραγματικά χρειάζεται το φυτό.
Επιπλέον, το προϊόν που παράγεται είναι καλύτερης ποιότητας, 
λόγω της σωστής αντιμετώπισης των αναγκών των καλλιερ-
γειών σε λίπανση, άρδευση και ψεκασμούς, αποφεύγοντας 
άσκοπες ενέργειες.
Τέλος, οι έγκαιρες γεωργικές προειδοποιήσεις βοηθούν στην 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που μπορεί να απει-
λούν την παραγωγή, με την προληπτική και άμεση αντιμετώ-
πισή τους.
Σπύρος Αντωνόπουλος, πρόεδρος της ΕΑΣ Αργολίδας
Η ευφυΐα ενός Συστήματος Ευφυούς Γεωργίας βασίζεται κυρίως 
στην αντικειμενικότητα και την αμεροληψία κατά τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Η ανάδειξη του βέλτιστου σεναρίου προ-
ϋποθέτει την αντικειμενική και αμερόληπτη αξιοποίηση όλων 
των διαθέσιμων μέσων (τεχνολογικών, εισροών κ.λπ.) και 
πρακτικών, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για 
λογαριασμό του παραγωγού. Δεν νοείται ευφυής μηχανισμός 
λήψης αποφάσεων, η προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, 
με απώτερο στόχο την εμπορία αυτών, διότι έτσι υπονομεύεται 
ο αντικειμενικός στόχος του συστήματος και η υποκειμενικότητα 
αυτή περιορίζει αρκετά την «ευφυΐα» ενός τέτοιου μηχανισμού.
Σπύρος Φουντάς, αναπληρωτής καθηγητής στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο αγροδιατροφικός τομέας χρειάζεται δεδομένα, τόσο των 
καλλιεργειών, όσο και των συνθηκών που επηρεάζουν τις καλ-
λιέργειες, τα οποία θα είναι ανοιχτά και με ελεύθερη πρόσβαση 
προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, στους ερευνητές και 
σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη σε αυτόν τον τομέα, 
αλλά και καινούργιες εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν.
Άγγελος Πατάκας, διευθυντής Εργαστηρίου Φυτικής Πα-
ραγωγής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η μετάβαση από τη «συμβατική» στη 
λεγόμενη «Ευφυή Γεωργία» αποτελεί μονόδρομο για την αύξη-
ση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής παραγω-

γής και τελικά για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη 
χώρα μας. Στα αναμενόμενα οφέλη της ενσωμάτωσης σύγχρο-
νων τεχνολογιών στην καλλιεργητική τεχνική που πρεσβεύει η 
ευφυής γεωργία, αξίζει να αναφερθεί η σημαντική μείωση του 
κόστους παραγωγής (μέσω της επιτυγχανόμενης μείωσης των 
εισροών –αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα–), σε 
συνδυασμό με την επιτυγχανόμενη σημαντική βελτίωση της 
ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος.
Δεν θα πρέπει, επίσης, να παραβλεφθούν τα σημαντικά πλεο-
νεκτήματα που προκύπτουν από τη δυνατότητα παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα, κάτι που αποτελεί την κυρίαρχη τάση διεθνώς και συνάδει 
με τις αρχές της νέας ΚΑΠ. Όλα τα παραπάνω αυτονόητα συνη-
γορούν υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας.
Νίκος Στουπής, διευθύνων σύμβουλος της Αγροτικής Καινο-
τομίας ΑΕ
Η χώρα μας, με την προκήρυξη του έργου, πρωτοπορεί σε όλη 
την ΕΕ δημιουργώντας μια δημόσια υποδομή που σύντομα θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ελληνική γεωργία με άμεσα 
αποτελέσματα στη ραγδαία αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και εξωστρέφειάς της. Οι αγρότες μας περνούν στη νέα ψηφιακή 
εποχή, έχοντας την δυνατότητα να ενσωματώσουν στην παρα-
γωγική διαδικασία καινοτομίες και να ωφεληθούν ευεργετικά 
αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής τους, στην αύξηση του παραγόμενου προ-
ϊόντος, στη βελτίωση της ποιότητάς του, στην ιχνηλασιμότητά 
του, στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
άσκηση της δραστηριότητάς τους.
Ο γεωτεχνικός κόσμος, θα διαθέτει ό,τι πιο σύγχρονο εργαλείο 
υπάρχει σήμερα, που θα τον βοηθά στη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων για την ορθή άσκηση του συμβουλευτικού του 
ρόλου στο χωράφι. Η επιστημονική κοινότητα θα αξιοποιήσει 
αυτή την υποδομή, για ένα νέο άλμα στην εφαρμοσμένη γεωρ-
γική έρευνα και στην κεφαλαιοποίηση νέας, χρήσιμης γνώσης.
Και αν το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έκανε το μεγάλο βήμα, 
εκκρεμεί και περιμένουμε το ΥΠΑΑΤ να υλοποιήσει τη δική του 
υποχρέωση, να ενεργοποιήσει άμεσα το Μέτρο 2 του ΠΑΑ της 
Συμβουλευτικής, ώστε αυτή η μεγάλη εμβληματική θετική 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης να βρει την ολοκλήρωσή της και 
οι αγρότες μας να γίνουν δέκτες χρήσιμων ευφυών συμβουλών 
από την εφαρμογή του συστήματος της ευφυούς γεωργίας, που 
πατάει και στηρίζεται στην υποδομή ψηφιοποίησης της γεωρ-
γίας.
Το σημερινό ψηφιακό άλμα, για να μη μείνει κενό, οφείλει να 
συνδεθεί με την πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ να ενισχύσει την 
εγκατάσταση και το στέριωμα του συστήματος της συμβουλευ-
τικής ως πραγματικά και ίσως του σημαντικότερου συντελεστή 
παραγωγής.
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H υιοθέτηση τα τελευταία 20 χρόνια, πολιτικών απελευθέρωσης 
της εθνικής αγοράς ως πανάκεια για την επίτευξη ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας, επέφερε ανυπολόγιστο πλήγμα στον το-
μέα των Σιδηροδρομικών Μεταφορών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε αντίθεση με την ανυπαρξία σχεδιασμού στον τομέα των Σι-
δηροδρομικών Μεταφορών και της συμμετοχής της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης και ηγεσίας των προηγούμενων κυβερνή-
σεων στη συνδιαμόρφωση των προηγούμενων Σιδηροδρομι-
κών «πακέτων», το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει 
εκπονήσει και καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τομέα 
αυτό. Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση αυτού είναι το νέο 
Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις Σιδηροδρομικών Μεταφο-
ρών και άλλες Διατάξεις» το οποίο βρίσκεται ήδη για νομικό 
έλεγχο στη Βουλή, αποτελεί ενσωμάτωση τριών οδηγιών στο 
εθνικό δίκαιο και το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως 4ο Σιδη-
ροδρομικό «πακέτο».
Το συγκεκριμένο Σχέδιο δεν είναι μία διεκπεραιωτική νομική 
υποχρέωση ως κράτος μέλος της Ε.Ε., αλλά βασικό εργαλείο 
της επιτελικής δημόσιας πολιτικής την οποία ασκούμε στον 
τομέα των Σιδηροδρομικών Μεταφορών. Σημειώνουμε ότι η 
χώρα μας σε επίπεδο θέσεων, υπήρξε συνδιαμορφωτής του 
4ου Σιδηροδρομικού «πακέτου» και για πρώτη φορά πέτυχε να 
απαλειφθούν λογικές πλήρους απελευθέρωσης και να μπουν 
κανόνες στο μοντέλο διακυβέρνησης της Σιδηροδρομικής Υπο-
δομής. Κανόνες που θα συνδυάζουν αποτελεσματικά την παρο-
χή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, με τις 
υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος στον τομέα των 
σιδηροδρόμων αλλά και την επίτευξη των στόχων ανταγωνι-
στικότητας που θα δώσουν προωθητικό πλεονέκτημα στην υπό 
διαμόρφωση νέα σιδηροδρομική αγορά .
 Οι βασικοί άξονες του νέου πλαισίου περιγράφονται ως εξής:
1. Το λεγόμενο «πολιτικό πακέτο» ή «πυλώνας αγοράς», περι-
λαμβάνει ρυθμίσεις:
• για το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών Σιδηροδρομικών Επι-
βατικών Μεταφορών
• για τη διακυβέρνηση της Σιδηροδρομικής Υποδομής
• για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος στον το-
μέα των σιδηροδρόμων 
με κύριους στόχους:
• την αποτελεσματική ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο 
σιδηρόδρομο
• την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών σιδη-
ροδρόμων
• την παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 
πολίτες.
Η Οδηγία 2016/2370, στην οποία στηρίζεται, εισάγει:
• Κανόνες ανεξαρτησίας και διαφάνειας των βασικών καθηκό-
ντων του Διαχειριστή Υποδομής σε σχέση με τη θέση του στην 
αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, είτε σε μια πλήρως 
διαχωρισμένη δομή είτε σε μια καθετοποιημένη εταιρεία (π.χ. 
δομή holding).
• Κανόνες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά των επιβατι-
κών σιδηροδρομικών μεταφορών
• Συντονιστικούς μηχανισμούς για τη βελτίωση της αποτελεσμα-
τικότητας της συνεργασίας μεταξύ φορέων
• Ενίσχυση του ρόλου που έχουν οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς 

για την προστασία του ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων 
των χρηστών.
Στη χώρα μας, ήδη έχουν εφαρμοστεί οι αρχές της διακυβέρ-
νησης της υποδομής και υπάρχουν οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας 
μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του Διαχειριστή 
Υποδομής. Επιπλέον η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων συμ-
βάλλει ουσιαστικά στην καλή λειτουργία του συστήματος. Η νέα 
νομοθεσία διευρύνει και εμβαθύνει τις δυνατότητες που παρέχει 
σε όλους τους «παίκτες» μια ορθολογικά οργανωμένη ανταγω-
νιστική αγορά.
2. Ο λεγόμενος «τεχνικός πυλώνας» στηρίζεται στην οδηγία 
2016/797 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηρο-
δρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 
2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τον Κανο-
νισμό 2016/796 για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
Οι προβλέψεις για τη διαλειτουργικότητα περιλαμβάνουν ρυθ-
μίσεις:
• Εναρμόνισης του κανονιστικού πλαισίου για την έγκριση οχη-
μάτων και ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδη-
ροδρομικής Κυκλοφορίας) σε επίπεδο Ένωσης
• Βελτίωσης της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των 
σιδηροδρομικών δικτύων
• Δημιουργίας εσωτερικής αγοράς εξοπλισμού και υπηρεσιών 
για την κατασκευή, την ανανέωση, την αναβάθμιση και τη λει-
τουργία του ενωσιακού σιδηροδρομικού συστήματος.
με κύριους στόχους:
• τη μείωση του κόστους και της διάρκειας για την έγκριση οχη-
μάτων και ERTMS
• την προώθηση των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών 
εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες
• την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ενωσιακής σιδηρο-
δρομικής βιομηχανίας.
Ειδικότερα, εισάγει σημαντικά θέματα όπως:
• σύναψη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών αρχών 
ασφαλείας για εγκρίσεις οχημάτων
• αποσαφήνιση των διαδικασιών που ισχύουν τόσο για την 
κοινοποίηση υφιστάμενων/νέων εθνικών κανόνων όσο και για 
την αξιολόγησή τους από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
• διαδικασία κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουρ-
γικότητας (ΤΠΔ)
• διαδικασία έγκρισης θέσης σε λειτουργία σταθερών σιδηρο-
δρομικών εγκαταστάσεων και διάθεση στην αγορά σιδηροδρο-
μικών οχημάτων
• καθορισμός ευρωπαϊκών μητρώων
• επάρκεια οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
(Notified Bodies και Designated Bodies).
Οι προβλέψεις για την ασφάλεια περιλαμβάνουν :
• Ρύθμιση της ασφάλειας από ανεξάρτητο φορέα (εθνική αρχή 
ασφάλειας).
• Εναρμόνιση των εθνικών κανόνων ασφαλείας σε επίπεδο 
Ένωσης.
• Εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου για την έγκριση πιστο-
ποιητικών ασφάλειας σε επίπεδο Ένωσης.

με κύριους στόχους:
• τη βελτίωση των επιδόσεων ασφαλείας του σιδηροδρόμου
• την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμπόδιων για το περαιτέρω 
άνοιγμα της αγοράς .
• την μείωση του κόστους και της διάρκειας για την έγκριση 
πιστοποιητικών ασφάλειας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων
• την ενίσχυση των οικονομιών κλίμακας για τις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση.
Επιπλέον αυτών:
• αποσαφηνίζεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμε-
νων (κράτη-μέλη, Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, διαχειριστές υποδομής, σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
κλπ.) στο σιδηροδρομικό σύστημα
• αποσαφηνίζεται η διαδικασία πιστοποίησης και έγκρισης 
ασφάλειας
• καθιερώνεται μηχανισμός για σύναψη συμφωνιών συνεργα-
σίας μεταξύ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών αρχών ασφάλειας
• αποσαφηνίζεται ο ρόλος της εθνικής αρχής ασφάλειας (ΡΑΣ) 
και του φορέα διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων (Ε.ΔΙ-
.Σ.Α.Σ)
• διευκρινίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για 
την κοινοποίηση των εθνικών κανόνων ασφάλειας καθώς και 
για την αξιολόγηση που πραγματοποιεί ο Οργανισμός Σιδηρο-
δρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι σαφές ότι προωθούμε και διασφαλίζουμε τη λειτουργία 
ενός σύγχρονου επιτελικού κράτους με ισχυρή διοίκηση και με 
εποπτευόμενους οργανισμούς που αντί να τους απαξιώνουμε, 
τους ενισχύουμε θεσμικά ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνι-
στικοί στο διεθνές περιβάλλον χωρίς παράλληλα να χάνουν το 
κοινωνικό τους πρόσημο.
Οι νοοτροπίες της ασύδωτης απελευθέρωσης υπηρεσιών, αγα-
θών και προϊόντων δεν είναι ούτε αποτελεσματικές ούτε φυσικά 
προοδευτικές . Αντιθέτως είναι βολικές για όλες εκείνες τις συντη-
ρητικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αναπτύξει συστημική λογική, 
στερούνται στρατηγικού σχεδιασμού και προκειμένου να συνε-
χίσουν να νέμονται τα κεκτημένα τους, «βαπτίζουν» νεωτερισμό 
την απελευθέρωση της αγοράς, καταστρατηγώντας κάθε έννοια 
του Δημοσίου Συμφέροντος.
 Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για πρώτη φορά, 
σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο στοχεύει εκτός από το να καταστούν οι Σιδηροδρομικές 
Μεταφορές ανταγωνιστικότερες και διαλειτουργικές σε επίπεδο 
Ε.Ε., να διατηρήσουν παράλληλα υψηλό το επίπεδο ποιότητας 
και ασφάλειας για τους επιβάτες, να μπουν κανόνες στην σιδη-
ροδρομική αγορά, να γίνει ορθολογικότερη η λειτουργία αυ-
τής καθώς και να αναδείξει το γεγονός ότι μία χώρα μπορεί να 
σχεδιάσει και να εφαρμόσει δημόσιες πολιτικές προς όφελος της 
κοινωνίας και της οικονομίας.
 Η Ευρώπη βάζει τους γενικούς κανόνες και το πλαίσιο και εμείς 
το προσαρμόζουμε στα Εθνικά δεδομένα και τις ανάγκες της κοι-
νωνίας, της οικονομίας και της παραγωγικής στρατηγικής της 
χώρας μας στη νέα Μεταμνημονιακή εποχή.

4Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ: ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ  
Άρθρο του  ΓΓ του υπ. Υποδομών και Μεταφορών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ





Νέα υπηρεσία από το Επιμελητήριο των Μηχανικών, δωρεάν για τα μέλη του

Προσεχή Σεμινάρια 

13 & 14/03/2019: Φωτισμός οδών, εξωτερικών χώρων και σηράγγων 

18/3/2019 & 21/3/2019: ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση- Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – Κτίρια nZEB για αρχάριους 

27/03/2019: Όροι & Προϋποθέσεις για το δικαίωμα στη Δόμηση

28/03/2019: Drone/ΣΜηΕΑ και Μηχανικοί

01/04/2019: Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

11/04/2019: Η κάλυψη της αστικής ευθύνης των μηχανικών από λάθη στην επαγγελματική τους δραστηριότητα

16/5/2019:  Δασικοί Χάρτες

Η διάρκειά τους είναι 4 ώρες (17:00-21:00).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες : https://web.tee.gr/seminaria-tee/
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ, που είναι ταμειακά ενήμεροι κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης.

Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ  (Σύνταγμα, Νίκης 4, 1ος όροφος)
https://web.tee.gr/seminaria-tee/





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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120 ΔΟΣΕΙΣ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 
ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΦΟΡΟΥΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-19-21                                             15/03/2019

Τελευταία ευκαιρία για να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαρια-
σμούς που έχουν με την Εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία θα 
έχουν από τον Απρίλιο οι οφειλέτες του Δημοσίου. Πριν από το 
Πάσχα σχεδιάζεται να τρέξει η ρύθμιση των 120 δόσεων για τις 
οφειλές προς τα Ταμεία, ενώ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
αναμένεται να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή και η ρύθμιση 
εξόφλησης των φορολογικών οφειλών. Και οι δυο ρυθμίσεις 
θα έχουν τρίμηνη διάρκεια ζωής και θα συνοδεύονται με μπό-
νους αλλά και κόφτες. Η ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά Ταμεία 
είναι οριζόντια χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια και 
προβλέπει κούρεμα της κύριας οφειλής μέσω του επανυπολο-
γισμού της, αλλά και διαγραφή των προσαυξήσεων έως 85%. 
Σε αυτή θα μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες αλλά και όσοι ενώ πληρούν 
τους όρους συνταξιοδότησης δεν μπορούν να βγουν στη σύ-
νταξη γιατί έχουν αφήσει οφειλές στα Ταμεία. Η ρύθμιση της 
Εφορίας θα συνδέει τον αριθμό των δόσεων με το ύψος του 
εισοδήματος του οφειλέτη. Οσοι έχουν την οικονομική δυνα-
τότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους θα εξαιρούνται αυτομά-
τως από τη ρύθμιση. 
 Πριν από το Πάσχα και με τη χώρα να βρίσκεται στην τελική 
ευθεία για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, η 
κυβέρνηση σχεδιάζει να αποκαλύψει το σχέδιο της νέας ρύθμι-
σης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την 
Εφορία. Στο υπουργείο Οικονομικών γράφουν - σβήνουν τα 
κριτήρια και τους όρους υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, η οποία 
θα είναι έκτακτη και θα έχει περιορισμένο χρόνο ζωής, αφού 
από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή 
για την υποβολή των αιτήσεων οι φορολογούμενοι θα έχουν 
προθεσμία τριών μηνών να αποφασίσουν εάν θα υπαχθούν 
ή όχι. Όσοι δεν το πράξουν, θα βρεθούν σε ασφυκτικό κλοιό 
κατασχέσεων και πλειστηριασμών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο πάνω στο οποίο δου-
λεύουν στην Καραγεώργη Σερβίας προβλέπει ότι η ρύθμιση 
για τις φορολογικές οφειλές δεν θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα. 
Δηλαδή δεν θα μπορούν να υπαχθούν σε αυτή και τα 4 εκα-
τομμύρια φορολογούμενοι (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) που 
έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία. Και αυτό γιατί 
η ρύθμιση θα συνοδεύεται με αυστηρά κριτήρια, με στόχο να 
αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Οσοι έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους θα απο-
κλείονται αυτομάτως από το ευνοϊκό καθεστώς. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 Οι μηνιαίες δόσεις που θα κερδίζουν όσοι καταφέρουν να 
υπαχθούν στη ρύθμιση θα ξεκλειδώνουν ανάλογα με το ύψος 

του εισοδήματος, ενώ υπό προϋποθέσεις θα μπορούν να 
ενταχθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, εργαζόμενοι που 
αμείβονται με μπλοκάκι, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που 
έχουν κλείσει τα βιβλία τους. 
Σύμφωνα με το σχέδιο που βρίσκεται στα σκαριά: 
¼ Οι μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών θα φθάνουν τις 120, με την ελάχιστη μηνιαία δόση να 
κινείται στα 30 με 50 ευρώ. 
¼ Κούρεμα κύριας οφειλής δεν προβλέπεται. Αντίθετα θα 
διαγράφονται πρόστιμα και προσαυξήσεις. Το ποσοστό της 
διαγραφής ενδεχομένως να βρίσκεται σε συνάρτηση με τον 
χρόνο εξόφλησης της οφειλής. Τον αριθμό δηλαδή των μηνι-
αίων δόσεων. 
¼ Οι οφειλέτες για να κερδίσουν τις 120 δόσεις θα πρέπει 
να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Κλειδί που 
θα προσδιορίζει τον τελικό αριθμό των δόσεων θα αποτελεί 
το εισόδημα του οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση θα κρίνεται η 
βιωσιμότητά του 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.
 ¼ Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 
φόρους, πρόστιμα και τέλη που δημιουργήθηκαν μέχρι και 
το τέλος του 2017. Ωστόσο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
υπαχθούν και οι φόροι που άφησαν απλήρωτους οι φορολο-
γούμενοι το 2018. 
¼ Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί κάποιος οφειλέ-
της της Εφορίας στη ρύθμιση θα είναι η εξόφληση των τρεχου-
σών φορολογικών οφειλών. Οι φορολογούμενοι δηλαδή δεν 
θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει νέα χρέη από την αρχή της 
χρονιάς. Θα πρέπει να έχουν πληρώσει ή να έχουν ρυθμίσει με 
βάση την πάγια ρύθμιση τις τρέχουσες οφειλές (φόρο εισοδή-
ματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.).
 ¼ Είναι πιθανόν από τη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας να 
εξαιρεθούν όσοι έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 
δόσεων ή στην παλαιό ρύθμιση των 100 δόσεων.
 ¼ Η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα γίνεται με την υποβολή 
ηλεκτρονικής αίτησης στο Taxisnet μέσω ειδικής εφαρμογής 
που θα αναπτύξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην 
ιστοσελίδα της www.aade.gr. 
¼ Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δέχεται τις αιτήσεις των 
φορολογουμένων με χρέη στην Εφορία θα παραμείνει ανοιχτή 
για διάστημα τριών μηνών.
 ΜΙΚΡΟΠΟΣΑ
Σήμερα περισσότεροι από τους μίσους οφειλέτες της Εφορίας 
ή για την ακρίβεια 2,2 εκατ. φορολογούμενοι σε σύνολο 4 
εκατ. οφειλετών χρωστούν μικροποσά που δεν υπερβαίνουν 
τα 500 ευρώ. Τα χρέη έχουν πνίξει τους φορολογουμένους, οι 
οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν ακόμα και οφειλές των 200, 
300 και 500 ευρώ που έχουν γράψει στα τεφτέρια των ΔΟΥ και 
προέρχονται από απλήρωτους φόρους. Αν προστεθούν και οι 
1,545 εκατ. φορολογούμενοι που έχουν φορολογικές οφειλές 
από 500 έως 10.000 ευρώ, τότε οι εννιά στους δέκα οφειλέ-

τες έχουν αφήσει χρέη στην Εφορία που δεν υπερβαίνουν τα 
10.000 ευρώ και περιμένουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων 
για να τα ρυθμίσουν και να γλιτώσουν από κατασχέσεις και 
δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοι-
χείων. 
Στον αντίποδα συναντάμε 4.514 ή το 1% των φοροοφειλε-
τών οι οποίοι βαρύνονται με χρέη άνω των 100.000 ευρώ. 
Τόσο οι πρώτοι όσο και οι δεύτεροι αυξάνονται χρόνο με τον 
χρόνο, ενώ αντίθετα όσοι χρωστούν πάνω από 500 και μέχρι 
10.000 ευρώ έχουν αρχίσει να μειώνονται, αλλά εξακολου-
θούν να καλύπτουν σημαντικό ποσοστό επί του συνόλου των 
οφειλετών, το οποίο ανέρχεται στο 38%. Το 2018 το σύνολο 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση 
αυξήθηκε κατά 4,44 δισ. ευρώ, και διαμορφώθηκε στα 104,36 
δισ. ευρώ. 
ΕΦΚΑ: Εντός του Απριλίου ο διακανονισμός και για τα Ταμεία
 Στην τελική ευθεία εισέρχεται και η ρύθμιση οφειλών προς τον 
ΕΦΚΑ σε έως 120 μηνιαίες δόσεις. Στόχος του υπουργείου Ερ-
γασίας είναι η διαδικασία να ξεκινήσει εντός του Απριλίου και 
να ενταχθούν σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότεροι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με χρέη 
προς τα πρώην Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ. Παράλληλα άνοιξε 
η πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού. 
Τα βήματα για τη ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ έχουν 
ως εξής: 
1. Η διαδικασία επανυπολογισμου της αρχικής οφειλής με 
κούρεμα λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού των εισφορών 
θα αφορά περίπου 560.000 οφειλέτες από τον πρώην ΟΑΕΕ 
και ΕΤΑΑ. Τα παλαιό χρέη από το 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2016 θα υπολογιστούν εκ νέου με το νέο σύστημα, δηλαδή 
με βάση το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα που δήλωνε 
στην Εφορία ο οφειλέτης, τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
δημιουργήθηκαν. 
2. Η ρύθμιση θα είναι αυτοτελής για τις ασφαλιστικές οφειλές 
προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, ανεξαρτήτως των διαδικασιών 
του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Θα εξαιρούνται μόνο εκείνοι 
για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στον εξωδικαστι-
κό συμβιβασμό, θα γίνεται με τρία απλά βήματα μέσα από την 
ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. 
3. Η ρύθμιση θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτο-
απασχολουμένους και ανέργους, πολίτες δηλαδή οι οποίοι 
έκλεισαν τα βιβλία τους κι έχουν σωρεύσει ένα χρέος το οποίο 
θέλουν να ρυθμίσουν. 
4. Ο αριθμός των δόσεων θα διαμορφώνεται με βάση το ελάχι-
στο ποσό δόσης των 50 ευρώ. Συνεπώς, για οφειλές από 6.000 
ευρώ και άνω, όλοι όσοι ενταχθούν θα μπορούν να ρυθμί-
σουν τα χρέη τους σε 120 δόσεις. Για τους οφειλέτες του πρώ-
ην ΟΓΑ εξετάζεται μικρότερο ποσό δόσης, πιθανότατα τα 30 
ευρώ. Ειδικά για τις οφειλές των μη μισθωτών για το διάστημα 
από το 2002 έως το 2016 θα δίνεται το δικαίωμα επανυπολο-
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Σε μια περίοδο που οι περισσότερες οικονομίες του ευρωπαϊκού 
Νότου ταλανίζονται από τα τεράστια βάρη των «κόκκινων» δα-
νείων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι τράπεζες, οι ευρω-
παϊκοί θεσμοί προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, λαμβάνοντας 
προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δημιουργίας δεύτερης 
γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον. 
Η ολομέλεια της Ευρωβουλής ενέκρινε χθες μέτρα για τον περιο-
ρισμό της πιθανής συγκέντρωσης μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων στο μέλλον, σε συνέχεια της άτυπης συμφωνίας που είχε επι-
τευχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο μεταξύ των ευρωβουλευτών 
και του Συμβουλίου. Οι νέοι κανόνες δεν αφορούν τα ισχύοντα 
δάνεια, αλλά εκείνα που θα συναφθούν μετά την οριστική ολο-
κλήρωση της νέας νομοθεσίας. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» 
ΔΑΝΕΙΑ

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                       15/03/2019

γισμού του χρέους, με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού των 
εισφορών. Η επιλογή θα είναι εθελοντική, καθώς χαμηλότερες 
εισφορές οδηγούν και σε χαμηλότερες συντάξεις. 
5. Θα ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες μέχρι την 31/12/2018 
οφειλές, συνεπώς οι ασφαλισμένοι οφείλουν να καταβάλουν 
χωρίς καθυστέρηση τις εισφορές Ιανουάριου, Φεβρουαρίου 
και Μαρτίου 2019, ως βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν 
στη ρύθμιση. 
6. Περίπου 78.000 μη μισθωτοί άνω των 62 ετών δεν μπο-
ρούν να πάρουν σύνταξη σήμερα λόγω οφειλών. Οι 50.000 
από αυτούς είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ, 
ηλικίας 62 ετών και άνω, και οφείλουν σωρευτικά περίπου 3 
δισ. ευρώ. Αλλοι περίπου 30.000 αγρότες έχουν ληξιπρόθε-
σμες ασφαλιστικές οφειλές ύψους 300 εκατ. ευρώ. 
– ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Για παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ στην οποία καταγράφονται οι τρόποι αξιοποίησης 
υπέρ του ασφαλισμένου του χρόνου της παράλληλης και 
της διαδοχικής ασφάλισης για συνταξιοδότηση υπέγραψε ο 
υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος. Σύμφωνα με την 
εγκύκλιο: 
¼ Κανένας χρόνος ασφάλισης και καμία καταβληθείσα ει-
σφορά δεν χάνονται. 
¼ Οι χρόνοι ασφάλισης, παράλληλοι και μη παράλληλοι, που 
δεν λαμβάνονται υπόψη στη θεμελίωση δικαιώματος συντα-
ξιοδότησης, προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016. 
¼ Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος 
ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ 
φορείς πριν από την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, ο ασφαλισμένος 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, για το παράλληλο αστό διά-
στημα, τον χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. 

Η προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο, που εγκρίθηκε χθες 
οριστικά από την ολομέλεια, αναφέρει ότι ένα τραπεζικό δάνειο 
θα θεωρείται μη εξυπηρετούμενο μετά την παρέλευση 90 ημε-
ρών χωρίς ο οφειλέτης (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) να έχει 
πληρώσει τις συμφωνηθείσες δόσεις ή τόκους. Όταν οι πελάτες 
δεν τηρούν τις συμφωνηθείσες συμφωνίες αποπληρωμής, η 
τράπεζα πρέπει να δεσμεύσει περισσότερα κεφάλαια με την 
υπόθεση ότι το δάνειο δεν θα επιστραφεί. 
Αυτό αυξάνει την ανθεκτικότητα της τράπεζας σε δυσμενείς δια-
ταραχές, διευκολύνοντας τον ιδιωτικό καταμερισμό κινδύνων, 
μειώνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για δημόσια παρέμβαση. 
Όπως τονίζεται, η αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών 
ΜΕΔ είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης, 
γιατί διατηρεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ενθαρ-
ρύνει τη χορήγηση δανείων για τη δημιουργία ανάπτυξης και 
θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης. 
Προληπτική εγγύηση 
Με βάση έναν κοινό ορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες εισάγουν μια «προληπτική 
εγγύηση», δηλαδή μια κοινή ελάχιστη κάλυψη ζημιών από τις 
τράπεζες. 
Ειδικότερα, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμ-
βουλίου και της Ευρωβουλής προβλέπει ότι για τα δάνεια που 
δεν έχουν εξασφαλίσεις οι τράπεζες θα πρέπει να καλύπτουν το 
35% της έκθεσής τους δύο χρόνια από τη στιγμή που αυτά θα 
καταστούν μη εξυπηρετούμενα, ενώ τρία χρόνια μετά θα προ-
χωρούν στην πλήρη κάλυψή τους.
 Για τα δάνεια που έχουν κινητές εγγυήσεις, οι τράπεζες θα κα-
λύπτουν 25% της έκθεσής τους τρία χρόνια από τη στιγμή που 
καταστούν ληξιπρόθεσμα, το 35% σε τέσσερα χρόνια, το 80% 
σε έξι χρόνια και το 100% σε επτά χρόνια. 
Τέλος, για δάνεια με εξασφαλίσεις σε ακίνητα, το χρονοδιάγραμ-
μα προβλέπει την κάλυψη της έκθεσης από την πλευρά των τρα-
πεζών σε ποσοστό 25% έπειτα από τρία χρόνια, 35% έπειτα από 
τέσσερα χρόνια, 55% έπειτα από πέντε χρόνια, 70% έπειτα από 
έξι χρόνια, 80% έπειτα από επτά χρόνια, 85% έπειτα από οκτώ 
χρόνια και το 100% έπειτα από εννέα χρόνια. Κάλυψη ζημιών 
Κάθε τράπεζα θα πρέπει να δημιουργήσει αποθεματικά για την 
κάλυψη ζημιών από μελλοντικά δάνεια τα οποία θα μπορούσαν 
να μετατραπούν σε μη εξυπηρετούμενα. Οι προϋποθέσεις αυτές 
θα διαφέρουν, ωστόσο, ανάλογα με τα επίπεδα αποδεκτής πι-
στωτικής προστασίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αν 
έχουν κατατεθεί εγγυήσεις ή αν είναι μη εξασφαλισμένα. Το εί-
δος των εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται, εάν για παράδειγμα 
αποτελούν υποθηκευμένα ακίνητα, θα λαμβάνεται επίσης υπ’ 
όψιν.
 Όπως τονίζει η Ευρωβουλή, τα μέτρα θα συμβάλουν στην 
ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης, στη διατήρηση της χρημα-
τοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και στην κερδοφορία των 
τραπεζών μέσω της ενθάρρυνσης του δανεισμού, ο οποίος με 
τη σειρά του θα φέρει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη σε όλη την 
Ευρώπη.

ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ PRESSING ΤΩΝ “ΘΕΣΜΩΝ” 
ΣΤΟ “ΠΑΡΑ ΕΝΑ” ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

www.capital.gr

Αμετακίνητοι από τις θέσεις τους για τα επιχειρηματικά 
δάνεια, τα περιουσιακά κριτήρια, αλλά και κάποιες νο-
μικές παραμέτρους του νέου πλαισίου προστασίας της 
πρώτης κατοικίας, παραμένουν ακόμη οι «θεσμοί».
Οι συνεχείς διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, αλλά 
και τις τράπεζες έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς 
αν και έχουν υπάρξει σημαντικές υποχωρήσεις, οι «θε-
σμοί» δεν δίνουν ακόμη το πράσινο φως για να κλείσει 
η συμφωνία και το σχέδιο νόμου να πάει προς ψήφιση 
στη Βουλή. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, στο κρί-
σιμο θέμα των περιουσιακών κριτηρίων, η κυβέρνηση 
φέρεται να έχει αποδεχτεί σημαντική μείωση. Σύμφωνα 
με το αρχικό σχέδιο του νόμου που παρουσίασε στους 
«θεσμούς», προστασία της πρώτης κατοικίας θα χορη-
γείτο στον οφειλέτη εφόσον οι καταθέσεις του δεν ήταν 
υψηλότερες από το 50% της οφειλής του και το σύνολο 
της ακίνητης περιουσίας του δεν υπερέβαινε το 200% 
της οφειλής. Πλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 
όρια αυτά έχουν πέσει στο 30% της οφειλής για το ύψος 
των καταθέσεων και στο 100% της οφειλής για το ύψος 
της ακίνητης περιουσίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη και τα όρια 
αυτά παραμένουν ελαστικά, υπό την έννοια ότι θα μπο-
ρούσαν να μειωθούν περαιτέρω ως αντίβαρο σε μια 
συμφωνία με τους «θεσμούς» για τα επιχειρηματικά 
δάνεια.
Οι «θεσμοί» είναι ιδιαίτερα αρνητικοί στη συμμετοχή 
και των επιχειρηματικών δανείων στην ομπρέλα του 
νέου προστατευτικού πλαισίου για την πρώτη κατοικία, 
εκτιμώντας ότι θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο ανα-
φοράς του. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι έχουν ζητήσει το όριο της αντικειμενικής αξίας 
της πρώτης κατοικίας για τους επιχειρηματίες που θα 
ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας να τεθεί όχι στις 
250.000, αλλά στις 150.000 ευρώ. 
Όπως έχει γράψει το Capital.gr, η μεγάλη ένσταση των 
«θεσμών» έγκειται στο ότι αμφισβητούν τη δυνατότητα 
αντικειμενικής αξιολόγησης των επαγγελματιών που θα 
αιτηθούν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, όχι 
για στεγαστικό, αλλά για επιχειρηματικό δάνειο. Και η 
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Το κλίμα της Γης αλλάζει με ρυθμό που υπερβαίνει τις 
περισσότερες επιστημονικές προβλέψεις. Από τις μετα-
βολές των καιρικών συνθηκών, που απειλούν την πα-
ραγωγή τροφίμων, αυξάνουν τα επίπεδα της θάλασσας, 
αλλά και τον κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών, οι 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΠΟΥ 
ΥΠΕΡβΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟβΛΕΨΕΙΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ένσταση αυτή «πατάει» στα φορολογικά στοιχεία που 
δείχνουν μεγάλη μάζα επιτηδευματιών να δηλώνει ετή-
σιο εισόδημα της τάξεως των 7.000 ευρώ. 
Από την πλευρά τους, οι τράπεζες δηλώνουν στους «θε-
σμούς» ότι η μείωση της αντικειμενικής αξίας της πρώ-
της κατοικίας στις 150.000 ευρώ, μειώνει την περίμετρο 
των επιχειρηματικών δανείων που θα ενταχθούν στο 
νέο καθεστώς προστασίας μόλις κατά 500 εκατ. ευρώ 
από τα 2 δισ. ευρώ που υπολογίζεται ότι μπορούν να 
υπαχθούν στον νόμο.
Πρόκειται δηλαδή, για ποσό αμελητέας σημασίας που 
καθιστά την τόσο επίμονη στάση των «θεσμών» σχεδόν 
δογματική και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Σημειώνε-
ται ότι οι τράπεζες θέλουν να κλείσουν όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα οι εκκρεμότητες του νέου νόμου Κατσέλη, 
προκειμένου να επιταχυνθούν οι ρυθμίσεις μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων που τώρα εμφανίζουν στασιμότητα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τράπεζες θα παραδώ-
σουν την Δευτέρα στους «θεσμούς» τα τελικά στοιχεία 
για το πόσους συνολικά δανειολήπτες και ύψος δανείων 
θα αφορά το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοι-
κίας.
Σημειώνεται ότι με βάση τα αρχικά κριτήρια υπαγωγής, 
δηλαδή ύψος αντικειμενικής αξίας πρώτης κατοικίας 
έως 250.000 ευρώ, ύψος οφειλής με εξασφάλιση την 
πρώτη κατοικία έως 130.000 ευρώ και τα εισοδηματι-
κά κριτήρια (ετήσιο εισόδημα έως 12.500 ευρώ για τον 
άγαμο και 21.000 ευρώ για ζευγάρι, προσαυξανόμενο 
κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα τρία), επιλέ-
ξιμοι για το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κα-
τοικίας έχουν κριθεί, κατά τις πληροφορίες, 180.000 
δανειολήπτες.
Η προσθήκη και των περιουσιακών κριτηρίων μπορεί 
να αυξήσει την περίμετρο αυτή, κάτι που θα αξιολογή-
σουν οι «θεσμοί» μετά την υποβολή των στοιχείων από 
τις τράπεζες την ερχόμενη Δευτέρα.  

επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος είναι παγκόσμιες 
και έχουν πρωτοφανή κλίμακα. Ωστόσο, όπως τονίζεται 
σε έκθεση του ΟΗΕ, ένας υγιής πλανήτης είναι σημα-
ντικός για την υγεία και την ευημερία όλων των αν-
θρώπων. Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κλιματική 
Αλλαγή σήμερα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για με-
λέτη των αριθμών και τη λήψη άμεσων και δραστικών 
μέτρων ώστε να αναστραφεί η καταστροφική μεταβολή 
του κλίματος που θα οδηγήσει την καταστροφή του 
πλανήτη Γη. 
       Το ανθρώπινο αποτύπωμα στα αέρια του θερμο-
κηπίου
   Έπειτα από περισσότερο από ενάμιση αιώνα εκβιομη-
χάνισης, αποψίλωσης και μεγάλης κλίμακας γεωργίας, 
οι ποσότητες αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα 
έχουν αυξηθεί σε ιστορικά επίπεδα ρεκόρ. Καθώς με-
γαλώνουν οι πληθυσμοί, οι οικονομίες και το βιοτικό 
επίπεδο, το ίδιο συμβαίνει στο σωρευτικό επίπεδο των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
       Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών: 
   -Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) αυξήθηκαν κατά περίπου 50% από το 1990. 
   -Οι 10 χώρες με τις περισσότερες εκπομπές, ευθύνο-
νται για 45% του συνόλου των εκπομπών αερίων πα-
γκοσμίως. Αντίθετα, 50% των χωρών με τις λιγότερες 
εκπομπές, ευθύνονται για μόλις 13%.
   -Η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών αντι-
προσωπεύει περίπου 30% όλων των εκπομπών CO2.
   -Με βάση τα σημερινά στοιχεία, η μέση αύξηση της 
στάθμης της θάλασσας προβλέπεται να είναι 24-30 εκα-
τοστά μέχρι το 2065 και 40-63 εκατ. μέχρι το 2100 σε 
σχέση με την περίοδο αναφοράς 1986- 2005. Οι περισ-
σότερες πτυχές της αλλαγής του κλίματος θα εξακολου-
θήσουν να υφίστανται για πολλούς αιώνες, ακόμη και 
αν οι εκπομπές σταματήσουν.
   -Από το 1880 έως το 2012, η μέση παγκόσμια θερμο-
κρασία αυξήθηκε κατά 0,85°C.
   -Η έκταση των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική συρ-
ρικνώνεται από το 1979, με 1,07 εκατ. τετραγωνικά χι-
λιόμετρα απώλειες κάθε δεκαετία.
   -Έως το 2050 ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φθάσει τα 
10 εκατομμύρια. Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί έως 50% 
περισσότερη τροφή, αν και σήμερα το 1/3 των τροφί-
μων παγκοσμίως πετιούνται.
   -Τα τελευταία 40 χρόνια η δομημένη επιφάνεια στη Γη 
αυξήθηκε 2,5 φορές και ο πληθυσμός 1,8 φορές.
   -Τα ορυκτά καύσιμα αντιπροσωπεύουν 80% του 
ενεργειακού μείγματος και για έναν υγιή πλανήτη η 
ανθρωπότητα χρειάζεται την κατάργηση της χρήσης 
τους. Ωστόσο, η ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί κατά 

50- 60% έως το 2050.
   -Η παραγωγή κρέατος χρησιμοποιεί 77% της αγρο-
τικής γης.
   -Η αγροτική παραγωγή καταναλώνει 70% του νερού, 
παγκοσμίως.
   -Η έκθεση σε μολυσμένο αέρα και νερό κοστίζει τουλά-
χιστον 9 εκατομμύρια ζωές ετησίως.
   -Το κόστος που σχετίζεται με τη ρύπανση εκτιμάται σε 
4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Το 29% της 
γης υποβαθμίζεται, επηρεάζοντας τις ζωές και τα μέσα 
διαβίωσης 1,3- 3,2 δισ. ατόμων.
   -Το 2016, 24,2 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν 
εσωτερικά σε 118 χώρες λόγω ξαφνικών καταστροφών. 
   -Μεταξύ 1995-2015, 700.000 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους και 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν 
από ακραίες καιρικές συνθήκες που κόστισαν 1,4 τρισ. 
δολ.
   -Μεταξύ του 2010 και του 2016, εκδηλώθηκαν ετη-
σίως κατά μέσον όρο περίπου 700 ακραία καιρικά φαι-
νόμενα, κοστίζοντας κατά μέσον όρο 127 δισ. δολάρια 
τον χρόνο.
       Υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία ότι έχουν ήδη ση-
μειωθεί ή ξεπεραστεί σημαντικά όρια που οδηγούν σε 
μη αναστρέψιμες αλλαγές τόσο σε μείζονα οικοσυστή-
ματα, όσο και στο κλιματικό σύστημα του πλανήτη, με 
επιπτώσεις που ξεπερνούν τις γενιές.
       Όπως αναφέρει ο ΟΗΕ, ορισμένες κοινότητες έχουν 
ήδη αρχίσει να υποφέρουν από καταστροφές και τις 
συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και αναγκάζονται 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αναζητώντας μια νέα 
αρχή. Οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, όπως το πόσιμο 
νερό, είναι πιθανό να μειωθούν ακόμα περισσότερο. 
Πολλές καλλιέργειες και ορισμένα ζώα είναι απίθανο να 
επιβιώσουν σε ορισμένες τοποθεσίες εάν οι συνθήκες 
είναι πολύ ζεστές και ξηρές ή πολύ κρύες και υγρές. Η 
επισιτιστική ασφάλεια, που είναι ήδη ανησυχητική, θα 
γίνει ακόμα πιο επισφαλής.
       Οι άνθρωποι προσπαθούν να προσαρμοστούν σε 
αυτή την κατάσταση, αλλά για πολλούς αυτό θα ση-
μαίνει μια συνειδητή μετακίνηση σε άλλο μέρος για 
να επιβιώσουν. Αυτές οι κινήσεις σε συνδυασμό με τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους φυσικούς 
πόρους, μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις με άλ-
λες κοινότητες, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
ανταγωνίζονται για μειούμενη ποσότητα πόρων.
       Σύμφωνα με εκτίμηση της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, από το 2009, ένα άτομο κάθε 
δευτερόλεπτο εκτοπίζεται από κάποια καταστροφή, με 
μέσο όρο 22,5 εκατ. ανθρώπους να εκτοπίζονται κάθε 
χρόνο, από το 2008.


