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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1702 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 17 
ΣΕΤΕ: Από τη βελτίωση των υποδομών περνάει η διατήρηση της δυνα-
μικής του ελληνικού τουρισμού
Σελ 1 και 5
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για την προστασία εμπορικού απόρρητου 
και ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων - Τι είπαν οι παραγωγικοί φο-
ρείς επί του νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βουλής
Σελ 1, 9,10 και 11
Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Βορείου Αιγαίου
Σελ 4 
Διευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις καταβλητέες 
εισφορές των επιστημόνων στο ΕΤΕΑΕΠ
Σελ 6
Συνάντηση Κορυφής: Ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και 
Ισραήλ - Αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας 
για τους λαούς της περιοχής, συμφώνησαν οι ηγέτες των τριών χωρών 
και ο υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ
Σελ 7
Κοινοπραξία της αμερικανικής Blink Charging με την ελληνική Eunice, 
με στόχο την ευρωπαϊκή αγορά φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Σελ 8
Με διαδικασίες εξπρές οι διαγωνισμοί δημοσίων έργων
Σελ 11
Κτηματολόγιο: Τη Μ. Δευτέρα η προανάρτηση στην Αθήνα
Σελ 12
Πάνω από 8.000 πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί την πρώτη εβδομάδα της 
λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Κτηματογράφησης
Σελ 13 
Πώς γίνεται η υποβολή αίτησης ιδιοκτησίας ακινήτου για το Κτηματο-
λόγιο
Σελ 14
Ψηφιακές υπογραφές σε χιλιάδες επιχειρήσεις για τις ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές τους με το δημόσιο 
Σελ 15
Οι πέντε πρωτοβουλίες του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δημοσίου
Σελ 16
ΣΕΒ: Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη στρατηγική για τη βιομηχανία σε 
Ελλάδα και Ευρώπη  
Σελ 18 
ΟΟΣΑ: Μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων 
για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της νέας εποχής
Σελ 19
ΒΕΑ: Η αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι μονό-
δρομος για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη
Σελ 20
2 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Καινοτομίας
Σελ  21
Σεμινάρια ΤΕΕ: Νέα υπηρεσία ΤΕΕ για τα μέλη του
Σελ  22
Δωρεάν υπηρεσίες ΤΕΕ προς μηχανικούς μέλη του
Σελ  23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 24, 25, 26
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

ΣΕΤΕ: ΑΠΟ ΤΗ βΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ βΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η διαχείριση των ελληνικών τουριστικών προορισμών, 
απόρροια της έκρηξης των τουριστικών αφίξεων τα τε-
λευταία χρόνια, αναδεικνύεται σε ζήτημα υψίστης σημα-
σίας για τους εμπλεκόμενους με τα τουριστικά πράγματα, 
και για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων (ΣΕΤΕ) ειδικότερα, που σε σημερινή συνέντευξη Τύπου 
υπογράμμισε αυτό το ζήτημα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στην παρέμβαση του ο πρόεδρος του συνδέσμου, Γιάννης 
Ρέτσος, επισήμανε για ακόμη μια φορά, ότι το «θέμα δεν 
είναι αν οι αφίξεις κάθε χρόνο θα είναι ανοδικές η λιγό-
τερο καθοδικές». Η Ελλάδα, όπως ανάφερε, ως ώριμη 
τουριστική χώρα, πλέον «παίζει μπάλα» στην ελίτ του πα-
γκόσμιου τουρισμού και έχει ένα πολύ καλό brand name, 
ελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες. «Πλέον το μεγάλο 
στοίχημα είναι η διατήρηση αυτής της δυναμικής, γεγο-
νός που απαιτεί τη συνεργασία όλων: Πολιτείας, τοπικής 
αυτοδιοίκησης, φορέων, επιχειρηματιών». Ο κ. Ρέτσος 
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου να πληγεί ο βαθμός 
ικανοποίησης των εισερχόμενων τουριστών από χρόνιες 
παθογένειες στις υποδομές κυρίως, που στη δεδομένη 

χρονική συγκυρία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, 
αν θέλει η Ελλάδα να διατηρήσει ή ακόμα και να αυξήσει 
περεταίρω τις τουριστικές ροές της.
Η υψηλή αναγνωρισιμότητα της Ελλάδας, αλλά και ο υψη-
λός βαθμός ικανοποίησης που αισθάνονται οι επισκέπτες 
της Ελλάδας περνάει κατά βάση, όπως αναφέρθηκε, από 
τις υποδομές των ελληνικών προορισμών. Η ενεργειακή 
επάρκεια, ειδικά των νησιών, η υδροδότηση, η καθαρι-
ότητα, η ασφάλεια, τα οδικά δίκτυα, οι συνοριακοί σταθ-
μοί, τα λιμάνια, αλλά και οι υπηρεσίες υγείας οφείλουν να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που διαμορφώνονται 
από την έλευση 30 εκατομμυρόων τουριστών. Ειδική 
αναφορά έκανε ο κ. Ρέτσος και στο ζήτημα της καθαριό-
τητας, στηλιτεύοντας την εικόνα στην Κέρκυρα, αλλά και 
το πρόβλημα που εντοπίζεται σε δήμους που επικρατεί η 
βραχυχρόνια μίσθωση, και την ίδια στιγμή ανέδειξε το 
ζήτημα των συνοριακών σταθμών. Με το ένα τρίτο της 
τουριστικής κίνησης να διακινείται μέσω των συνόρων, η 
υφιστάμενη κατάσταση είναι κατώτερη των προσδοκιών, 
σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Αναλυτικά στη σελ 17

Με όλους τους παραγωγικούς φορείς να συμφωνούν ότι 
πρόκειται για ένα πολύ θετικό αναπτυξιακό βήμα, ολοκλη-
ρώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η ακρόαση 
εξωκοινοβουλευτικών προσώπων που είχαν κληθεί να 
τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου που προβλέπει την 
εναρμόνιση της ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία 
σχετικά με την προστασία του εμπορικού απόρρητου, 
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφορι-
ών από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη 
τους, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση και ανάπτυξη 
των Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-

ΜΠΕ. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέλιος Πιτσιόρλας, διαβεβαί-
ωσε ότι θα ενσωματώσει μέχρι την Ολομέλεια βελτιωτικές 
προτάσεις που έχουν καταθέσει οι συνδικαλιστικοί και 
κοινωνικοί φορείς. 
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιόρλας αναγνώρισε ότι η Ελλάδα 
είναι αρκετά πίσω σε ότι αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα 
και πρόσθεσε ότι «κάνουμε προσπάθειες να ρυθμίσουμε 
ορισμένα ζητήματα που υπάρχουν, χρειάζεται όμως με-
γαλύτερη δουλειά που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε 
αυτό το νομοσχέδιο». Αναλυτικά στη σελ 5

Με απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός και ο 
Αναπληρωτής Υπουργός, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ εγκρίθηκε το Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Βορείου Αιγαίου, το οποίο 
αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφε-

ρειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή 
εγκρίνεται και περιβαλλοντικά το ΠΧΠ. Αναλυτικά στις σελ 
9,10 και 11

Στοίχημα η διαχείριση των ελληνικών τουριστικών προορισμών

Τι είπαν οι παραγωγικοί φορείς επί του νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βουλής



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

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

press@central.tee.gr

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

15 Απριλίου 2019
6ο Τεχνολογικό Φόρουμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Είκοσι επιστημονικοί, εκπαι-
δευτικοί και επιχειρηματικοί 
φορείς

8 - 11 Μαΐου 2019

1ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο, με θέμα: 
«Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών, παρά-
κτιων και υπεράκτιων έργων
ΑΘΗΝΑ

Εργαστήριο Λιμενικών Έργων 
του Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Θα-
λάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσι-
ων Έργων του ΑΠΘ, Εργαστή-
ριο Υδραυλικής Μηχανικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών

15 - 17 Μαΐου 2019

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

Σχολή Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών 
Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ βΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

• Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο - σήμερα, στο ξενοδο-
χείο Divani Caravel Αθηνών - διοργανώνει το 3ο Workshop 
με θέμα: «Doing Business in the Arab World”. 

Το διεθνές συνέδριο στην «Μακροοικονομική Ανάλυση και 
Διεθνή Χρηματοδότηση», που διοργανώνει το Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για 23η συνε-
χή χρονιά, θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαΐου έως την 1η 
Ιουνίου 2019 στις εγκαταστάσεις του, στο Ρέθυμνο.
Πληροφορίες:  https://bit.ly/2FlirM5

Ο Δήμος Αθηναίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνουν 
το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019 (11:00-13:00), την πρώτη συ-
νάντηση γνωριμίας με τις εγκαταστάσεις και τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του εργαστηρίου Maker Space του Δήμου, 
στο Σεράφειο. «Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαστήριο βι-
ωματικής μάθησης και δημιουργικού πειραματισμού με την 
τεχνολογία που επιδιώκει να ενεργοποιήσει και να υποστηρίξει 
το maker culture στην πόλη μας, κάνοντας την τεχνολογία 
προσβάσιμη, προσιτή και χρήσιμη για όλους, αναφέρεται σε 
ανακοίνωση. Συγκροτήθηκε για να ενισχύσει λειτουργικά τις 
δράσεις του προγράμματος «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα» (ΕΜΚ) 

με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φορέα 
συντονισμού το Athens Partnership. 
Αποτελεί τη μοναδική δημοτική δομή αυτού του είδους στην 
Ελλάδα η οποία διευρύνει τις δράσεις της προσφέροντας 
υπηρεσίες και επιμορφωτικές δράσεις σε κάθε κατηγορία χρη-
στών, είτε προέρχονται από το χώρο των δημιουργικών επαγ-
γελμάτων, όπως για παράδειγμα αρχιτέκτονες, διακοσμητές, 
σχεδιαστές κοσμημάτων, γραφίστες, product designers, 
ξυλουργοί, επιπλοποιοί, κ. ά., είτε πρόκειται για άτομα χωρίς 
καμία εξοικείωση με το αντικείμενο και τις πρακτικές του ερ-
γαστηρίου.

Στα σεμινάρια που θα διεξαχθούν, οι συμμετέχοντες/ουσες θα 
έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με πρακτικές και σύγχρο-
να εργαλεία σχεδιασμού, εκτύπωσης και ψηφιακής κατασκευ-
ής (digital fabrication): laser cutters, 3d printers, CNC router, 
vinyl cutter, καθώς και με ποικίλα εργαλεία χειρός στο πλαίσιο 
μιας learn-together/do-it-yourself μεθοδολογικής προσέγγι-
σης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν».
Δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση: tielab@isc.tuc.gr (μέχρι 
την Παρασκευή 22 Μαρτίου). 

Το Innovation Norway, ως διαχειριστής κι αποκλει-
στικός αρμόδιος για την αξιολόγηση και επιλογή των 
έργων, καθώς και για την εκταμίευση της χρηματο-
δότησης, σε ό,τι το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
«Business Innovation Greece», το οποίο είναι μέρος 
των προγραμμάτων EEA & Norway Grants 2014-2021 
και θα προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με 
στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα 
της Ελλάδας, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες ανά 
την Ελλάδα για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους. 
Πιο συγκεκριμένα:
-Η επίσημη έναρξη του προγράμματος «Business 
Innovation Greece» θα γίνει σε εκδήλωση στις 27 

Μαρτίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Πειραιά.
Ακολουθούν αντίστοιχες ενημερωτικές ημερίδες:
-Στη Θεσσαλονίκη (2 Απριλίου),  στο Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ- 6ο  χλμ 
Χαριλάου – Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη). 
-Στο Ηράκλειο, 9 Απριλίου (ο τόπος αναμένεται να ανα-
κοινωθεί σύντομα). 
-Στην Πάτρα (11/04), στο Επιστημονικό Πάρκο Πα-
τρών (Οδός Σταδίου, Ρίο – Πάτρα). 
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις, κατό-
πιν εγγραφής των ενδιαφερομένων.
Πληροφορίες και εγγραφές: https://bit.ly/2FbTuSR

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «BusiNess iNNovatioN Greece»



Αποκτήστε την αναγνωρισµένη ψηφιακή σας υπογραφή 
µε την εγγύηση και την αξιοπιστία της Byte 

και µπείτε στον κόσµο της ψηφιακής ανταλλαγής εγγράφων.

ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

www.byte.gr

Μείωση 

κόστους

Εξοικονόµηση 

χρόνου

Ευκολία 

στη χρήση

Προνοµιακές 

τιµές 
για τα µέλη 

του ΤΕΕ!
210 9002000
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Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις καταβλητέες εισφορές των 
επιστημόνων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) για την επικουρική ασφάλιση 
και το εφάπαξ για όσες κατηγορίες ασφαλισμένων προβλέ-
πεται, προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με το ν. 
4578/18, προβλέφθηκε ότι η μηνιαία εισφορά 7% στον κλάδο 
της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ και η μηνιαία εισφο-
ρά 4% στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώ-
νονται στην ελάχιστη μηνιαία βάση. Οι ελάχιστες εισφορές για 
επικούρηση και εφάπαξ εφαρμόζονται αναδρομικά, από την 
1η Ιανουαρίου 2017 και για το 2018.
Με εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου 
Πετρόπουλου, που εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου 2019, προβλέ-
φθηκε ότι, σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, οι αντί-
στοιχες ελάχιστες εισφορές για την επικουρική ασφάλιση και 
το εφάπαξ παρακρατούνται μόνο μία φορά, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των υπαγόμενων δραστηριοτήτων.

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι, για τη διευκόλυνση 
των ασφαλισμένων, προβλέφθηκε με το ν. 4578/18 η εξό-
φληση των οφειλόμενων εισφορών της περιόδου 1/1/2017–
31/12/2018 σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης 
από τον Ιανουάριο του 2019 και όχι σε τόσες δόσεις, όσοι και 
οι μήνες καθυστέρησης που είναι ο γενικός κανόνας.
«Τα παραπάνω πρόδηλα ευνοϊκά μέτρα για τους ασφαλισμέ-
νους είναι γνωστά στους εκπροσώπους των επιστημονικών 
φορέων και έρχονται σε συνέχεια σειράς θετικών παρεμβά-
σεων που έχουν γίνει (αποσύνδεση της ασφάλισης από την 
ιδιότητα των επιστημονικών επαγγελμάτων, μηχανικών και 
δικηγόρων, αναδρομική διαγραφή μηχανικών που δεν είχαν 
δραστηριότητα, μείωση κατά 33,3% της εισφοράς για κύρια 
σύνταξη σε όσους δηλώνουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα 
με διατήρηση των μεταβατικών εκπτώσεων του άρθρου 98 
του ν. 4387/16, κατάργηση ειδικής προσαύξησης μηχανικών 
κ.ά.)», διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα «λάθη» στα ειδοποιητήρια, το υπουρ-

γείο Εργασίας σημειώνει ότι αυτά προκύπτουν για αντικειμε-
νικούς λόγους (δήλωση και εκκαθάριση εισφορών σε διαφο-
ρετικό χρόνο για μισθωτούς και μη μισθωτούς) και η διοίκηση 
του ΕΤΕΑΕΠ, πολύ πριν αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια, ενημέ-
ρωσε τις ειδικές κατηγορίες των ασφαλισμένων και έλαβε όλα 
τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η «αλήθεια των αριθ-
μών» έχει, ως εξής: Η μέση εισφορά των επιστημόνων για 
επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ ήταν 152 ευρώ με βάση το 
καθεστώς που ίσχυε το 2016 (πριν από το ν. 4387/16), ενώ 
σήμερα έχει μειωθεί κατά 53%.
Η συνολική εισφορά για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ 
των επιστημόνων είναι μικρότερη σε ποσοστό έως 88% σε 
σύγκριση με το ποσό που θα κατέβαλαν οι επιστήμονες, αν οι 
εισφορές επιβάλλονταν από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Με την καταβολή της ελάχιστης εισφοράς για την επικούρη-
ση, ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης θα λάβει επικουρική 
σύνταξη 194 ευρώ.

Ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων σε προγράμματα κατάρτισης 
και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 
σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών, σε 
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, και θα διαρκέσει μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε από 
το υπουργείο Οικονομίας στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, 
η κατάρτιση αφορά 1.492 εργαζομένους σε ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/
κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν 
και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την 
επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα 
της επαγγελματικής τους κινητικότητας.
   Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται 
και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, είναι συνολικής διάρκειας 
50 ωρών έκαστο (ημερήσια κατάρτιση έως 4 ώρες), αποτε-
λούνται από θεωρητικό (35 ώρες) και πρακτικό (15 ώρες) 
τμήμα και αφορούν σε πέντε θεματικά αντικείμενα:

   Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδη-
ροκατασκευαστές
   Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέ-
τησης υαλοπινάκων
   Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους
   Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς
   Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς.
   Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων εκτείνεται από 
τον Απρίλιο του 2019 έως και τον Οκτώβριο του 2021.
   Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορ-
φή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotform.
com/82764894848984 και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική 
αίτηση συμμετοχής.
   Οι αιτούντες πριν την έναρξη του επιθυμητού προγράμματος 
κατάρτισης θα καλούνται να υποβάλλουν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και την αίτηση που υπεβλή-
θη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.

   Τι χρηματοδοτείται
   Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην επιδότηση 5 
ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, 
στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προ-
γράμματος κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προ-
σόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/
IEC 17024.
   Προϋπολογισμός
   Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 
759.110,52 και αναλυτικά κατανέμεται ως εξής:
   - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.: 457.743,64 ευρώ
   - Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο 
Αιγαίο, Κρήτη: 125.556,90 ευρώ
   - Περιφέρεια Αττικής: 122.596,34 ευρώ
   - Περιφέρεια Στερέας Ελλάδας: 39.170,10 ευρώ
   - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 14.043,54 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD) σχεδιάζει να επενδύσει τουλάχιστον 1,1 δισεκ. ευρώ 
σε υποδομές, στον τομέα της ενέργειας και στον ιδιωτικό το-
μέα στα δυτικά Βαλκάνια φέτος, δήλωσε σήμερα ανώτατο 
στέλεχος της EBRD, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Επενδύσαμε 1,1 δισεκ. ευρώ το 2018 στις έξι χώρες των δυ-
τικών Βαλκανίων και το σχέδιο για φέτος είναι να επενδύσου-

με τουλάχιστον το ίδιο πόσο, εάν όχι μεγαλύτερο», δήλωσε σε 
συνέντευξή του στο Reuters ο γενικός γραμματέας της EBRD 
Έντσο Κουατροτσόκε.
Η τράπεζα θα πραγματοποιήσει την ετήσια συνεδρίασή της 
και επιχειρηματικό φόρουμ στο Σαράγεβο στις 8-9 Μαΐου, 
όπου οι ηγέτες των έξι χωρών θα συζητήσουν για τις οικονο-
μίες τους και πώς να τις διασυνδέσουν.

«Η πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο Σαράγεβο φέρνει 
στο προσκήνιο τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και γενικά την περιο-
χή», δήλωσε ο Κουατροτσόκε. «Από τη μια πλευρά, είναι μια 
πολιτική πρωτοβουλία, και από την άλλη, αυτό ευελπιστούμε 
ότι θα αποφέρει καρπούς σε ό,τι αφορά διασυνοριακά σχέδια, 
το οποίο είναι κάτι που πραγματικά χρειάζεται».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑβΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑΕΠ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

eBrD: Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,1 ΔΙΣΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 
βΑΛΚΑΝΙΑ ΤΟ 2019
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Με όλους τους παραγωγικούς φορείς να συμφωνούν ότι 
πρόκειται για ένα πολύ θετικό αναπτυξιακό βήμα, ολοκλη-
ρώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η ακρόαση 
εξωκοινοβουλευτικών προσώπων που είχαν κληθεί να 
τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου που προβλέπει την 
εναρμόνιση της ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία 
σχετικά με την προστασία του εμπορικού απόρρητου, 
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφορι-
ών από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη 
τους, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση και ανάπτυξη των 
Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης Στέλιος Πιτσιόρλας, διαβεβαίωσε ότι θα 
ενσωματώσει μέχρι την Ολομέλεια βελτιωτικές προτάσεις 
που έχουν καταθέσει οι συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί 
φορείς.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιόρλας αναγνώρισε ότι η Ελλάδα 
είναι αρκετά πίσω σε ότι αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα 
και πρόσθεσε ότι «κάνουμε προσπάθειες να ρυθμίσουμε 
ορισμένα ζητήματα που υπάρχουν, χρειάζεται όμως με-
γαλύτερη δουλειά που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε 
αυτό το νομοσχέδιο».
«Δεσμεύομαι ότι αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδί-
ου θα δούμε όλα τα προβλήματα σε συνεργασία με όλους 
τους φορείς, γιατί αναγνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντικό 
θέμα για την οικονομία», τόνισε.
Αναφορικά με την «Γκόλντεν βίζα» ο κ. Πιτσιόρλας έκανε 
λόγο για εκτεταμένη διαβούλευση που έγινε αλλά και καλή 
δουλειά, με αποτέλεσμα όπως είπε να έχει το Δημόσιο ση-
μαντικά έσοδα. Παράλληλα επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν 
έχει πρόβλημα στους σχετικούς ελέγχους της ΕΕ γιατί έχει 
ένα δομημένο πρόγραμμα και αυτό που κάνει, όπως εξή-
γησε, είναι να ανοίξει τη βεντάλια των νέων προϊόντων.
Επίσης διαβεβαίωσε ότι άκουσε τις παρατηρήσεις σχετικά 
με τα επιχειρηματικά πάρκα αλλά και τα τεχνικά επαγγέλ-
ματα και θα επανέλθει ενσωματώνοντας νέες βελτιωτικές 
αλλαγές στο άρθρο που αφορά τη Μονάδα Διαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
Από την πλευρά τους, όλοι οι φορείς εξέφρασαν την ικα-
νοποίησή τους τόσο για τους στόχους του νομοσχεδίου, 
όσο και για το ότι πολλές από τις παρατηρήσεις και προτά-
σεις τους έγιναν αποδεκτές από το υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Κώστας Μπακογιάνης, 
μίλησε για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός τονίζο-
ντας ότι «πλέον μας δίνεται η ευκαιρία να επιταχύνουμε 
την υλοποίηση της επένδυσης για τη δημιουργία βιώσι-
μου επιχειρηματικού πάρκου σε μια περιοχή που φιλοξε-
νεί τη μεγαλύτερη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση της 
χώρας και έχει βιώσει την εγκατάλειψη».
«Έχει εγκριθεί μια ολοκληρωμένη επένδυση ύψους 250 
εκατ. ευρώ με τη λογική της συμμετοχής του Δημοσίου 
και του ιδιωτικού τομέα και έχοντας εξασφαλίσει και τη 
χρηματοδότηση είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι για το μέλ-
λον. Είναι μια εξαιρετική μέρα σήμερα και η ρύθμιση που 
κάνουμε είναι ένα βήμα μπροστά», κατέληξε ο κ. Μπακο-
γιάννης. 
Για νομοσχέδιο που «κινείται σε πολύ θετική κατεύθυνση» 
μίλησαν τόσο ο Γιώργος Ξηρογιάννης, διευθυντής Βιομη-
χανίας Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων του ΣΕΒ, 
όσο και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών Σπύρος Κυρίτσης καθώς και ο πρόεδρος 
των Εργοληπτών Δημοσίων Συμβάσεων Αλέξανδρος 
Κουζούλογλου.
Ο κ. Ξηρογιάννης επεσήμανε ότι υπήρξε εξαιρετική συνερ-
γασία του ΣΕΒ με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
«λήφθηκαν υπόψη τα αιτήματα που καταθέσαμε» είπε, 
και πρόσθεσε ότι «οι νέες ρυθμίσεις δείχνουν τον δρόμο 
για σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα».
Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
Κώστας Κόλλιας, τόνισε ότι με το νομοσχέδιο επιλύονται 
χρόνια προβλήματα και ενισχύονται επενδύσεις μείζονος 
κλίμακας και πρόσθεσε ότι «η χώρα χρειάζεται ένα νέο 
αναπτυξιακό πρότυπο για την οικονομική ανάταξη της».
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εγκατεστη-
μένων Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών Πέτρος 
Μαντάς, σημείωσε ότι το νομοσχέδιο είναι απόλυτα θε-
τικό για τα βιομηχανικά πάρκα και δίνει την ευκαιρία να 
επανασχεδιαστούν οι κανονισμοί και οι αρχές λειτουργίας 
τους που μέχρι σήμερα ήταν προβληματικοί. . 
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης προωθούνται διατάξεις που έχουν σκοπό την ενί-
σχυση της ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων και 
την απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών που λειτουρ-
γούσαν ως τροχοπέδη στην οργάνωση τους.

Ειδικότερα:
- Διευκρινίζεται πλήρως το καθεστώς του απαιτούμενου 
μετοχικού κεφαλαίου και ο χρόνος πιστοποίησης της 
απαιτούμενης αύξησης (έξι μήνες μετά την απόφαση 
έγκρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου, ώστε το μετοχικό 
κεφάλαιο να μην είναι κατώτερο του 10% του εγκεκριμέ-
νου προϋπολογισμού.
- Δίνεται η δυνατότητα αίτησης ανάπτυξης ΕΠ και σε εται-
ρείες υπό σύσταση, ενώ διευκολύνονται σημαντικά δημό-
σιοι φορείς, ΟΤΑ και επιμελητήρια, να αναλαμβάνουν σχε-
τικές πρωτοβουλίες και να προβαίνουν στην ίδρυση ΑΕ.
- Δίνεται η δυνατότητα μείωσης χώρων στάθμευσης, 
ακόμα και για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, όταν ο 
αναγκαίος αριθμός καλύπτεται και από τις κοινόχρηστες 
θέσεις.
- Διευρύνεται η δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης 
των έργων υποδομής και σε πάνω από δύο φάσεις.
- Επεκτείνονται οι διατάξεις απαλλαγής από άδεια εγκατά-
στασης και τα κίνητρα του ν.3982/2011 και στις επιχειρή-
σεις εφοδιαστικής που εγκαθίστανται εντός ΕΠ.
-Επιτυγχάνεται η ολιστική αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος της ευρείας άναρχης βιομηχανικής δόμησης στην πε-
ριοχή των Οινοφύτων με ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό 
Σχέδιο Παρεμβάσεων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού 
Ποταμού και την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυ-
γίανσης της βιομηχανικής περιοχής Οινόφυτων - Σχημα-
ταρίου - ΟΣΣΠ.
-Επιλύονται θέματα σχετικά με την άσκηση τεχνικών 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων και δίνεται ευθέως η 
δυνατότητα ένταξης στο επάγγελμα και στους αποφοίτους 
των ισότιμων και αντίστοιχων σχολών.
-Ενισχύονται οι έλεγχοι στη διακίνηση καυσίμων και προ-
βλέπεται χρήση ειδικά μετασκευασμένου αυτοκινούμενου 
οχήματος με ειδικές προδιαγραφές επί των συστημάτων 
μέτρησης και των συστημάτων εντοπισμού.
-Διευκρινίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης επιχειρήσε-
ων logistics σε περιοχές στις οποίες επιτρέπονται μόνο οι 
εμπορικές αποθήκες με τις ειδικές ρυθμίσεις αυτών.
-Διευκολύνεται η διαδικασία αδειοδότησης γα τις πε-
ριπτώσεις διαχωρισμού υφιστάμενων βιομηχανικών 
- βιοτεχνικών μονάδων και αποθηκών που λειτουργούν 
νόμιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

βΟΥΛΗ: ΘΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
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Τη σημασία που διαδραματίζει η συνεργασία στον ενεργει-
ακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο, για την σταθερότητα 
και την ασφάλεια στην περιοχή, την οικονομική ανάπτυξή 
της και την ευημερία των εμπλεκόμενων χωρών, υπογράμ-
μισαν οι Αλέξης Τσίπρας, Μπένιαμιν Νετανιάχου, Νίκος Ανα-
στασιάδης και Μάικ Πομπέο, κατά τις σύντομες εναρκτήριες 
τοποθετήσεις τους, στο ξεκίνημα της συνάντησης κορυφής 
των τριών ηγετών με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Έλληνας 
πρωθυπουργός τόνισε ότι «η βασική ιδέα μας είναι πολύ 
απλή αλλά και πολύ σημαντική ταυτόχρονα: να δημιουρ-
γήσουμε ένα ασφαλές δίκτυο μεταφοράς των ενεργειακών 
πόρων από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από 
το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα, στην Ευρώπη». Υπο-
γράμμισε δε, ότι η δημιουργία του υποθαλάσσιου αγωγού 
φυσικού αερίου East Med, μπορεί να βοηθήσει, τόσο τον 
διάλογο για την ασφάλεια όσο και την οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής. 
Ο Αλ. Τσίπρας επισήμανε ότι είναι η έκτη φορά που συνα-
ντώνται οι τρεις χώρες σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία, 
και σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, οι τρεις χώρες στην 
Ανατολική Μεσόγειο - μαζί και η καθεμιά ξεχωριστά - έχουν 
δυναμώσει. «Η τριμερής συνεργασία μας έχει γίνει στρατη-
γική και ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και της ασφά-
λειας», είπε ο κ. Τσίπρας και επεσήμανε ότι η συμμετοχή του 
υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο «υπογραμμίζει 
τη στήριξη των ΗΠΑ στη στρατηγική συνεργασία μας, και 
αυτή η συμμετοχή ενδυναμώνει τις προσπάθειες μας και 
τον διάλογο μας, ειδικά στον τομέα της ενέργειας, αλλά και 
στην ασφάλεια και στην οικονομία». Η περιοχή έχει πολλές 
προκλήσεις αλλά και σημαντικές δυνατότητες, τόνισε.
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η συζήτηση θα είναι επωφελής, 
όχι μόνο στο ενεργειακό πεδίο αλλά και για την ασφάλεια, 
τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

O Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κα-
λωσόρισε τους κ.κ. Τσίπρα και Αναστασιάδη και τον υπ. 
Εξωτερικών των ΗΠΑ στην 6η τριμερή Σύνοδο, «μια από 
τις καλύτερες περιφερειακές συνεργασίες στον κόσμο», 
όπως είπε, για να προσθέσει ότι «συνεργαζόμαστε παντού, 
από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών μέχρι την ενέργεια, 
σχεδιάζουμε τον αγωγό East Med από το Ισραήλ την Κύπρο 
και την Ελλάδα προς την Ευρώπη». Τόνισε ότι αυτό είναι 
«κάτι που θα ωφελήσει σημαντικά τις οικονομίες μας, θα 
φέρει σταθερότητα στην περιοχή και ευημερία στους λαούς 
μας», ενώ όπως συμπλήρωσε, θα πολλαπλασιάσει επίσης 
τις πηγές και διόδους ενέργειας προς την Ευρώπη. Ο κ. 
Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντική η συμμετοχή 
του Μάικ Πομπέο, καθώς συμβολίζει τη στήριξη των ΗΠΑ 
στην περιφερειακή αυτή προσπάθεια. «Καλωσορίζουμε τη 
συνεργασία», είπε, «όχι μόνο με τις ΗΠΑ, αλλά και με άλλες 
χώρες».
«Η σημερινή είναι μια μεγάλη στιγμή και θέλω να ευχα-
ριστήσω τον καλό μου φίλο, πρωθυπουργό Νετανιάχου, 
για τη σύγκληση αυτής της ιστορικής συνάντησης στην Ιε-
ρουσαλήμ», είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης. Σημείωσε ότι η παρουσία του ΥΠΕΞ 
των ΗΠΑ «αποτελεί απτή απόδειξη ότι οι τρεις χώρες μας 
αποτελούν ένα αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στους 
τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας, καθώς και πυλώνας 
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».  
«Το όραμα και οι ενέργειές μας για έναν ενεργειακό διάδρο-
μο της Ανατολικής Μεσογείου είναι ένα εξαίρετο παράδειγ-
μα» είπε και διαβεβαίωσε «για την αμέριστη δέσμευση της 
Κύπρου σε αυτή την αξιόπιστη και σταθερή συνεργασία, 
που στοχεύει, μέσα από απτές δράσεις, να δημιουργήσει την 
αναγκαία ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στην ταρα-
χώδη περιοχή μας».  
«Αυτό είναι το μεγάλης κλίμακας όραμά μας - και είμαστε 

εξαιρετικά ευτυχείς που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
είναι εδώ για να υιοθετήσει εκ μέρους των ΗΠΑ τη σημασία 
που έχει αυτό. Προσβλέπω σε μια παραγωγική συζήτηση 
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ενεργειακή ασφά-
λεια, ο πλήρης σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα και η 
προστασία των ενεργειακών και ναυτιλιακών δραστηριο-
τήτων και βεβαίως οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας» είπε ο 
Κύπριος Πρόεδρος.
Για τη σύνδεση της ενέργειας με το θέμα της ασφάλειας, 
μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. 
Ο ίδιος επισήμανε ότι πριν από μια βδομάδα μίλησε στο 
Χιούστον στις ΗΠΑ, σε μια μεγάλη ομάδα από επικεφαλής 
οργανισμών στον τομέα της ενέργειας, και για τις ευκαιρίες 
που αναπτύσσονται και για τη δημιουργία υποδομής που 
θα είναι επωφελής στο μέγιστο βαθμό. 
Ο κ. Πομπέο σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Κυπριακή 
Δημοκρατία και η Ελλάδα είναι σημαντικοί βασικοί εταίροι 
στην ασφάλεια και την ευημερία» και πως προσβλέπει στις 
σημερινές συνομιλίες. «Συνεργαζόμενοι σε αυτά τα σημα-
ντικά ενεργειακά θέματα», είπε, «γνωρίζω ότι θα βελτιώσει 
την ασφάλεια και την ευημερία ακόμη περισσότερο ανάμε-
σα στα κράτη μας». Δυνάμεις όπως το Ιράν, η Ρωσία και η 
Κίνα - σημείωσε ο κ. Πομπέο - προσπαθούν να επεκταθούν 
στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ, το 
Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι συνεργάτες-κλειδιά 
στην ασφάλεια και την ευημερία, είπε. «Είμαστε ελεύθερες 
χώρες, με ελεύθερες αγορές, που δρουν μαζί και εργάζονται 
για να δημιουργήσουν υποδομή για την ενέργεια, και τότε 
η περισσότερη ασφάλεια ακολουθεί. Αν το κάνουμε σωστά, 
θα προσελκύσουμε επενδύσεις και θα μεγιστοποιήσουμε 
αυτές τις πηγές, κατά τρόπο που οι καλές υποδομές σε ελεύ-
θερες αγορές πάντα αυτό επιφέρουν». 

Τη συμφωνία τους να αυξήσουν την περιφερειακή 
συνεργασία, να υποστηρίξουν την ενεργειακή ανε-
ξαρτησία και ασφάλεια, καθώς και να υπερασπιστούν 
(τις χώρες τους) από εξωτερικές κακές επιρροές στην 
Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, 
διατράνωσαν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, σύμφωνα 
με κοινό ανακοινωθέν των ηγετών των τριών χωρών, 
Αλέξη Τσίπρα, Νίκου Αναστασιάδη και Μπενιαμίν Νετα-
νιάχου που συναντήθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο ανακοινωθέν τους, με την ευκαιρία 

της 6ης τριμερούς συνόδου κορυφής, στην οποία συμ-
μετείχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, 
οι τρεις ηγέτες καλωσόρισαν τα πρόσφατα ευρήματα 
φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και την προ-
οπτική αυτά να συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια 
και την (ενεργειακή) διαφοροποίηση.
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, ο κ. Πομπέο υπογράμμισε 
τη στήριξη των ΗΠΑ στον τριμερή μηχανισμό που εγκα-
θίδρυσαν Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος, σημειώνοντας τη 
σημασία της αυξημένης συνεργασίας.

Τέλος, όπως αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν, «οι κυ-
βερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κράτους του 
Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, συναντήθηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ 
για να επιβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση για την 
προώθηση της ειρήνης της σταθερότητας, της ασφά-
λειας και της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ
Αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας για τους λαούς της περιοχής, συμφώνησαν οι ηγέτες των τριών 
χωρών και ο υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ

Στήριξη των ΗΠΑ στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας - Κοινό ανακοινωθέν
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Με αφετηρία την Ελλάδα εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων η αμερικανική Blink 
Charging, που ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή σύμ-
βασης για τη δημιουργία κοινοπραξίας με τον ελληνικό 
ενεργειακό Όμιλο EUNICE ENERGY GROUP. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Blink Charging είναι μία από τις κορυφαίες 
εταιρείες των ΗΠΑ στον τομέα της διάθεσης προϊόντων 
και υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Κατέχει 
και λειτουργεί δίκτυα σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων, ενώ διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα με την 
επωνυμία Blink, αλλά και προϊόντα άλλων κατασκευ-
αστών όπως οι Chargepoint, General Electric (GE) και 
SemaConnect.
Η Blink Charging προσφέρει επίσης συνδεσιμότητα με το 
Blink Network, μια cloud-based πλατφόρμα η οποία λει-
τουργεί, παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δίκτυο σταθ-
μών φόρτισης Blink κι ενημερώνεται με όλα τα σχετικά 
δεδομένα. 
Ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP δραστηριοποιείται από 

το 2001 στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Κατέχει και λειτουργεί αιολικά και φωτοβολταϊκά 
πάρκα, αλλά και τον πρώτο υβριδικό σταθμό που δια-
κρίθηκε διεθνώς ως Project TILOS. Ακόμα, ο Όμιλος κα-
τασκευάζει την πρώτη ελληνική ανεμογεννήτρια EW16 
Θέτις. 
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Blink έχει 
τα προϊόντα και την τεχνολογία ενώ η EUNICE ENERGY 
GROUP έχει τη θέση και τους οικονομικούς πόρους που θα 
εξασφαλίσουν τη δυναμική είσοδο στις αγορές. Επιπλέον, 
το ελληνικό Δίκτυο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων θα 
αξιοποιεί ενέργεια που η EUNICE παράγει από ανανεώσι-
μες πηγές, με τα απαραίτητα πιστοποιητικά προέλευσης. 
Σε δηλώσεις του ο Michael  D. Farkas, ιδρυτής και εκτε-
λεστικός πρόεδρος της Blink, επισημαίνει ότι «αυτή η 
κοινοπραξία που στοχεύει στην πανευρωπαϊκή αγορά 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δημιουργείται σε μια 
πολύ σημαντική χρονική συγκυρία για τη χώρα» και προ-
σθέτει: «Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στην κατάταξη 

των ευρωπαϊκών χωρών ανάλογα με την ετοιμότητά τους 
να υποδεχθούν την ηλεκτροκίνηση. Αυτό οφείλεται κυρί-
ως στην έλλειψη υποδομών ηλεκτροφόρτισης κι έχουμε 
μεγάλη ανυπομονησία να αξιοποιήσουμε την κοινοπραξία 
μας ώστε να δημιουργήσουμε μεγάλη διαθεσιμότητα ση-
μείων φόρτισης παντού στην Ελλάδα».
Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος 
του Ομίλου EUNICE, Γιώργος Καλαβρουζιώτης, δήλωσε: 
«Η Κοινοπραξία «Blink Europe» είναι το επιστέγασμα 
των κοινών στόχων και των κοινών αναπτυξιακών μας 
σκοπών. Στις προτεραιότητες των αναπτυξιακών δραστη-
ριοτήτων της Κοινοπραξίας μας είναι η υλοποίηση υποδο-
μών και δικτύων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων με 
ενέργεια από ΑΠΕ με τα επίσημα πιστοποιητικά προέλευ-
σης. Η καθαρή ενέργεια που η  EUNICE ENERGY GROUP 
παράγει στην Ελλάδα είναι η νέα κινητήριος δύναμη για τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την Πράσινη Οικονομία, πρώτα 
στη χώρα μας και σύντομα σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές».

Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί η τιμή του 
ρεύματος έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, 
σήμερα, στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και την εκπομπή 
«Ώρα Ελλάδος 7.00», με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και 
Γιάννη Σαραντάκο. Καλεσμένος ήταν, επίσης, ο αντιπρόε-
δρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση του ΥΠΕΝ κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της 
ΔΕΗ να περιορίσει την έκπτωση συνέπειας, ο Υπουργός 
απάντησε: «Η ΔΕΗ αποφασίζει για τις εκπτώσεις που κάνει 
στους πελάτες της στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Είναι 
100% δική της απόφαση. Αυτή ρυθμίζει την εκπτωτική 
της πολιτική, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Την κυβέρ-
νηση την αφορά η τιμή του ρεύματος. Έχουμε πει κατ’ 
επανάληψη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση στην 
τιμή του ρεύματος, κι αυτό είναι κυβερνητική ευθύνη». 
Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η 
τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα μειώθηκε και το 2017 και 
το 2018 εξαιτίας του ανταγωνισμού και των εμπορικών 
πολιτικών των εταιρειών. 
Σχετικά με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τη βιωσιμό-
τητα της ΔΕΗ, ο Υπουργός τόνισε ότι η παρούσα κυβέρνη-

ση ακύρωσε το σχέδιο της ΝΔ για πλήρη ιδιωτικοποίηση 
της Επιχείρησης και κατάφερε η ΔΕΗ να παραμείνει βασι-
κός παραγωγός ενέργειας στη χώρα, προσαρμοζόμενη σ΄ 
ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σχετικά με το ζήτημα 
της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, ο κ. Στα-
θάκης σημείωσε ότι δεν αποτελεί εμπόδιο για την εκταμί-
ευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, καθώς 
συμφωνήθηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με 
διαδικασίες fast track. 
Ερωτηθείς για «μάχη» των μακεδονικών προϊόντων ένα-
ντι των γειτόνων μας, ο Υπουργός επισήμανε ότι η χώρα 
μας την κερδίζει, υπενθυμίζοντας ότι «μέχρι χθες 146 
χώρες αναγνώριζαν τη Δημοκρατία της Μακεδονίας και η 
ελληνική διπλωματία σε κάθε εμπορική έκθεση ανάλωνε 
ώρες επί ωρών για να γράφεται το FYROM». 
Ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι τα ελληνικά μακεδονικά προϊό-
ντα είναι κατοχυρωμένα 100% καθώς πλέον υπάρχει μια 
απόλυτα καθαρή διατύπωση. «Η άλλη πλευρά πρέπει να 
έχει σαφέστατο μήνυμα ότι είναι το προϊόν Βόρειας Μακε-
δονίας. Με τη Συμφωνία απεμπλέκεται και κατοχυρώνεται 
ισχυρότερα όλο το σύστημα το οποίο ήταν έωλο. Μέχρι 
τώρα, οι παραγωγοί έπρεπε να δίνουν τη μάχη έναντι του 

ονόματος Δημοκρατία της Μακεδονίας που χρησιμοποι-
ούσαν οι άλλοι. Σήμερα, η άλλη πλευρά καλείται να τηρεί 
την επίσημη ονομασία που είναι αναγνωρισμένη από 
όλους» υπογράμμισε.
Αναφορικά με την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύ-
πρου-Ισραήλ, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα 
στην Ιερουσαλήμ, ο κ. Σταθάκης σημείωσε ότι στο επίκε-
ντρο θα βρεθεί το θέμα των υδρογονανθράκων στη Νοτι-
οανατολική Μεσόγειο, η οποία πλέον αποκτά στρατηγικό 
ρόλο σε σχέση με την προοπτική παραγωγής με βασικό 
καταναλωτή την Ευρώπη. Επιπροσθέτως, όπως είπε ο κ. 
Σταθάκης, στην Τριμερή Σύνοδο θα γίνει ρητή αναφορά 
στον αγωγό  East Med, ενώ η υπογραφή της συμφωνίας 
θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα. 
Τέλος, σχετικά με το θέμα του ασυμβίβαστου υποψήφιου 
ευρωβουλευτή και βουλευτή, ο Υπουργός ανέφερε ότι 
το ασυμβίβαστο ήταν προσωρινό, δεν υπάρχει στο 99% 
των ευρωπαϊκών χωρών και πλέον αίρεται. Τόνισε δε, ότι 
είναι υπερβολικοί οι τόνοι που ανέβασε η ΝΔ για το θέμα, 
υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να μείνουμε σταθεροί στην 
ιδέα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας». 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ BLiNK cHarGiNG ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ euNice, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΕΝ Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Ούτε δύο χρόνια δεν άντεξε ο νόμος περί προμηθειών της 
κυβέρνησης και πλέον αλλάζει συθέμελα. Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του Βαγγέλη Μανδραβέλη στην «Καθημερινή», με 
τις αλλαγές που έρχονται, οι δημόσιες προμήθειες εισέρχο-
νται σε νέο καθεστώς, ακόμη πιο ταχύρρυθμης διαδικασίας 
υλοποίησης από εκείνη που προέβλεπε ο σχετικός νόμος (ν. 
4412/2016).
Η ρύθμιση αφορά τις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, 
για τις οποίες συντομεύει ο χρόνος υλοποίησή τους. Πρόκει-
ται για τις χαμηλού ύψους συμβάσεις, οι οποίες ανάλογα με 
το είδος (προμήθεια, παροχή υπηρεσίας, δημόσια έργα) δεν 
ξεπερνούν τα όρια των 144.000 ευρώ έως 5,54 εκατ. ευρώ, 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ειδικότερα, για τις συγκεκριμένες συμβάσεις ανοικτής δια-
δικασίας, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών 
μειώνεται από 22 σε 15 ημέρες. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
εφόσον το κρίνει η αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία μπορεί να 
συντομευθεί περαιτέρω, και μέχρι 10 ημέρες.
Στην κλειστή και στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγ-
μάτευση, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων 
συμμετοχής ανέρχεται σε 10 ημέρες από 15 που προέβλεπε η 
αρχική διάταξη του νόμου. Μάλιστα, αν η διαδικασία αφορά 
προεπιλεγέντες ενδιαφερομένους, τότε η προθεσμία δύναται 

να επισπευσθεί ακόμη και στις 7 ημέρες. Τέλος, στους συνο-
πτικούς διαγωνισμούς η προθεσμία λήψης μιας προσφοράς 
μειώνεται στις 10 από 12 ημέρες που ήταν πριν.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι χρόνοι δημοσίευ-
σης μιας προκήρυξης διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο δεν 
επηρεάζει τον ανταγωνισμό, αφού πλέον η ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων/ υποψηφίων γίνεται μέσω του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΜΗΔΗΣ) 
και είναι άμεση. Υπογραμμίζεται δε ότι αντίστοιχη μείωση της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών επήλθε και στις συμβά-
σεις άνω των ορίων, δηλαδή πάνω από το όριο των 144.000 
ευρώ έως 5,5 εκατ. ευρώ ανάλογα με το είδος της σύμβασης.
Η αλλαγές αυτές δεν είναι οι μόνες που υφίσταται ο συγκεκρι-
μένος νόμος. Συνολικά 48 άρθρα του ν. 4412/2016 μεταβάλ-
λονται, άλλα σε μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό. 
Κάποιες μεταβολές είναι προς τη θετική κατεύθυνση, καθώς 
απλοποιούν τις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών.
Ωστόσο η τακτική της «σαλαμοποίησης» διατάξεων είναι 
κι εδώ ορατή. Στην πράξη το σχέδιο νόμου είναι συλλογή 
τροπολογιών παρότι η στόχευσή του είναι η προσαρμογή 
κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα με το σχέδιο 
νόμου τροποποιούνται συνολικά οκτώ νόμοι που ψήφισε η 
κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια.

Μάλιστα, οι τέσσερις ψηφίστηκαν από την ελληνική Βουλή 
μόλις πέρυσι και ορισμένοι από αυτούς στο β΄ εξάμηνο του 
έτους. Εκτός του νόμου περί δημοσίων προμηθειών, στο ν/σ 
τροποποιούνται οι νόμοι 4440/2016 (Ενιαίο σύστημα κινητι-
κότητας στη δημόσια διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση), 4399/2016 (Καθεστώς ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύ-
σεων), 4514/2018 (ΕΣΠΑ 2014-2020), 4497/2017 (Ασκηση 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων), 4512/2018 (Διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις του προγράμματος οικονομικής 
προσαρμογής), 4548/2018 (Αναμόρφωση δικαίου Α.Ε.) και 
4549/2018 (Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής προ-
σαρμογής). Στην πράξη, το σχέδιο νόμου που στόχο έχει την 
προσαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας συνιστά ένα πολυνο-
μοσχέδιο που υπογράφει σχεδόν το σύνολο του υπουργικού 
συμβουλίου.
Στο ίδιο σχέδιο νόμου επίσης ρυθμίζονται θέμα της Ηelexpo 
- ΔΕΘ, της ΜΟΔ και συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Διανο-
ητικής Ιδιοκτησίας (ΕΣΥΔΙ). Πρόκειται για άλλο ένα μεγαλε-
πήβολο όργανο στρατηγικής, πάνω από τους οργανισμούς 
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που θα διαχειρίζε-
ται τα πνευματικά δικαιώματα και τις πατέντες στη χώρα μας.

Καθησυχαστικός ως προς την ενδεχόμενη επίδραση που θα 
μπορούσε να έχει στα Δωδεκάνησα και γενικά τον ελληνικό 
χώρο το γεωτεκτονικό καθεστώς, στο οποίο εντάσσεται ο χθε-
σινός σεισμός στην Τουρκία, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ορ-
γανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), 
καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό 
σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM»., σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Ο συγκεκριμένος σεισμός έγινε αισθητός στη Ρόδο, στην 

Κω και στη Χίο, ήταν όμως ένας σεισμός, ο οποίος εντάσσε-
ται σε ένα γεωτεκτονικό καθεστώς της κεντρικής Τουρκίας, 
το οποίο δεν είναι σε άμεση συσχέτιση με το καθεστώς των 
Δωδεκανήσων. Υπάρχουν ρήγματα στην περιοχή, τα οποία 
ουσιαστικά είναι κάτι το ενδιάμεσο μεταξύ του ρήγματος της 
Ανατολίας και των ρηγμάτων της Ρόδου, είναι ένα καθεστώς 
ιδιόμορφο, δεν δίνει μεγαλύτερους σεισμούς. Υπάρχει αρκετή 
εμπειρία από αυτό το σημείο, είναι κοντά στην πόλη Σπάρτα, 
στην οποία και το 1998 έχει γίνει ένας αντίστοιχος σεισμός, 

τότε είχαμε καταρρεύσεις, είχαμε νεκρούς, αλλά τώρα φαί-
νεται δεν υπάρχει τέτοιο θέμα» επισήμανε ο καθηγητής. Ο κ. 
Λέκκας, πρόσθεσε, ότι οι τεκτονικές δομές είναι τέτοιες, «που 
εμποδίζουν εν πάσει περιπτώσει την όλη διαδικασία και δεν 
έχουμε επίδραση της δραστηριότητας αυτής στον ελληνικό 
χώρο». Ερωτηθείς αν υπάρχει ανησυχία ότι θα μπορούσε να 
επηρεαστεί η περιοχή των Δωδεκανήσων, απάντησε κατηγο-
ρηματικά: «Όχι, δεν υπάρχει καμία ανησυχία».

Ξεκίνησε η απόσυρση των 50.000 τόνων καμένων υλικών 
από το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου. «Σήμερα αντιμετωπίζεται ολιστι-
κά το σημαντικό πρόβλημα που προκαλέσετε στις 6 Ιουνίου 
2015 στη Δυτική Αττική η καταστροφική πυρκαγιά στο ΚΔΑΥ 
της «Γενικής Ανακυκλώσεως - Κτηματικής Ξενοδοχειακής 
ΑΕ»», επισημαίνει σε ανακοίνωση του σχετικά με την έναρξη 
του έργου ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βα-
σιλείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Έπρεπε να ολοκληρω-
θούν δύο διαγωνιστικές διαδικασίες», ενημερώνει ο ίδιος, «η 
πρώτη για την εξεύρεση της χημικής σύστασης των υλικών 
και η δεύτερη για την ανάδειξη του εργολάβου για την από-
συρση και την αποκατάσταση του χώρου, ενώ προέκυψαν 
αλλαγές στη νομοθεσία, καθώς και ενστάσεις στο πλαίσιο της 
νόμιμης διαδικασίας για την ανάδειξη εργολάβου».
Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, με την ολοκλήρωση 
της απόσυρσης των καμένων, «βάζει τέλος σε μία αρνητική 

παράδοση ετών στη δημιουργία ιστορικών αποβλήτων στη 
Δυτική Αττική, με τις παραπάνω ενέργειες να ολοκληρώνο-
νται εντός τεσσάρων μηνών, ενώ θα χρειαστούν επιπλέον 
τρείς μήνες ώστε να αποκατασταθεί ο χώρος», υπογραμμίζει.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττική έχει αναλάβει με Υπουρ-
γική Απόφαση την εκτέλεση του προγράμματος αποκατάστα-
σης, καθώς μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Περιφέρεια προχώρησαν 
στην ανάληψη του συντονισμού όλων των συναρμόδιων αρ-
χών και φορέων. Με την παραπάνω Απόφαση καθορίστηκαν 
και τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, αποκατάσταση 
της ζημιάς και της προστασίας της δημόσιας υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφησαν 4 συμβάσεις συνολικού προ-
ϋπολογισμού 4,8 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια 
με φορέα χρηματοδότησης του έργου να είναι το Πράσινο 
Ταμείο.

Η διαδικασία για την απόσυρση, μεταξύ άλλων, περιλαμ-
βάνει: Τεχνική παρακολούθηση των εργασιών συλλογής, 
μεταφοράς και διάθεσης των αποβλήτων, λήψη δειγμάτων 
και αποστολή αυτών σε διαπιστευμένο εργαστήριο, συλλογή, 
μεταφορά και διάθεση αφενός των αδρανών και μη επικιν-
δύνων αποβλήτων σε κατάλληλους αποδέκτες, αφετέρου 
των επικινδύνων σε αδειοδοτημένες εταιρείες για περαιτέρω 
αξιοποίηση τους, εξασφάλιση κατάλληλων οχημάτων για την 
κατάσβεση εστιών πυρκαγιάς και περιορισμού της έκλυσης 
σκόνης κατά το στάδιο φόρτωσης, συλλογή και διάθεση των 
υγρών αποβλήτων που θα προκύψουν από την παραπάνω 
εργασία, φύλαξη του χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμ-
βασης και μετέπειτα αποκατάσταση και παρακολούθηση της 
ευρύτερης περιοχής, αρχής γενομένης με τη διενέργεια δειγ-
ματοληψιών.

ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΠΡΕΣ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΑΣΠ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΔΑΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Με απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός και ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 
Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος, εγκρίθηκε το Περιφερει-
ακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Βορείου Αιγαίου, το οποίο 
αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
της ίδιας Περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και 
περιβαλλοντικά το ΠΧΠ.
Σε ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ για το Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο Βορείου Αιγαίου αναφέρονται τα ακό-
λουθα:
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μια νησιωτική περιφέ-
ρεια, που παρουσιάζει τα δομικά χαρακτηριστικά του νη-
σιωτικού χώρου (απομόνωση γεωγραφικής θέσης, δυσκο-
λίεςπρόσβασης και διασύνδεσης λειτουργιών). Ταυτόχρονα 
χαρακτηρίζεται από ένα καθεστώς «διπλής περιφερειακό-
τητας» ως παραμεθόριος περιοχή τόσο της Ελλάδας όσο και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προκλήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 
έντονες στα μικρά νησιά της Περιφέρειας, αλλά μπορούν να 
αποτελέσουν και συγκριτικά πλεονεκτήματα. 
Επιπλέον, οι προσφυγικές ροές από την Τουρκία στην Ελλάδα 
και η διαμονή του προσφυγικού πληθυσμού στα νησιά του 
Βορείου Αιγαίου δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για από-
κτηση κατάλληλων δομών και υπηρεσιών και την ενίσχυση 
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών.
Σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή αναβάθμισης της Περι-
φέρειας είναι η σύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη εγκαταστάσεων Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που θα αξιοποιούν τους 
πλούσιους πόρους της περιοχής (αιολικό δυναμικό, ήλιος, 
κύματα, βιομάζα-βιοαέριο, γεωθερμία κ.λπ.) και θα οδηγούν 
σε σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τις οχλούσες 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (δημιουργία υβρι-
δικών συστημάτων). Ιδιαίτερα η ανάπτυξη εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου στον ενεργειακό χάρτη της χώρας.
1. Προτεραιότητες του ΠΧΠβορείου Αιγαίου:
• Η αξιοποίηση της θέσης της Περιφέρειας ως «σταυροδρόμι» 
θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίοι διατρέχουν το Αιγαίο Πέλα-
γος, η ενίσχυση της διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής 
συνοχής.
• Η ισόρροπη ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της Περιφέ-
ρειας με έμφαση στην παράλληλη ανάπτυξη και την αλληλο-
ϋποστήριξη του πρωτογενούς τομέα (αλιεία, γεωργία, κτη-
νοτροφία), του τουρισμού και της παραγωγής «πράσινης» 
ενέργειας.
• Η προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς των νησιών, συμπεριλαμβανομένου του Τοπίου, 
που αποτελούν τον πλέον πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο της 
Περιφέρειας, τον πυρήνα της κοινωνικής και πολιτιστικής 
της ταυτότητας και τον συνδετικό ιστό για τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής.

• Η διάρθρωση και οργάνωση του οικιστικού δικτύου ώστε 
να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και να διασφαλιστεί η ποιότη-
τα ζωής των κατοίκων. Η αξιοποίηση των αστικών κέντρων 
της Περιφέρειας ως αναπτυξιακών πόλων και η δημιουργία 
του κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος, σε κρίσιμους 
αναπτυξιακά τομείς (έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία) αναμέ-
νεται να βελτιώσει την συνολική αναπτυξιακή προοπτική της 
Περιφέρειας. 
• Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η καταπολέμηση 
της φτώχειας Στόχος είναι τόσο η καταπολέμηση όσο και η 
πρόληψη των φαινομένων της φτώχειας, που έχουν προ-
κύψει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης καθώς και της απομό-
νωσης των μικρών νησιών και των εσωτερικών ζωνών στα 
μεγαλύτερα νησιά. 
• Η χωρική ρύθμιση του θαλάσσιου χώρου, με σκοπό την αξι-
οποίηση και ανάδειξή του σε παραγωγικό πόρο (αλιεία, πρά-
σινη ενέργεια, τουρισμός), μεταφορικό δίαυλο και πολιτιστικό 
πόρο (ενάλιες αρχαιότητες, πεδίο ανάπτυξης αθλημάτων και 
αγώνων, κ.λπ.). 
2. Το χωρικό πρότυπο της Περιφέρειας βορείου 
Αιγαίου 
Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης είναι: 
Η Περιφέρεια επηρεάζεται άμεσα από ένα πλέγμα θαλάσσιων 
μεταφορικών αξόνων, οι οποίοι έχουν εν δυνάμει αναπτυξια-
κό χαρακτήρα. Οι άξονες αυτοί είναι:
• Ο άξονας Βορρά-Νότου, συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με την 
Περιφέρεια, με κύριες πύλες εισόδου τη Θεσσαλονίκη, την Κα-
βάλα και την Αλεξανδρούπολη, διατρέχει κατά τον διαμήκη 
άξονά της την Περιφέρεια και οδεύει παράλληλα με τις ακτές 
της Μικράς Ασίας, περιλαμβάνει τα Δωδεκάνησα και καταλή-
γει στην Κύπρο. 
• Ο άξονας Ανατολής-Δύσης εμφανίζει δυο κλάδους: Ο πρώ-
τος κλάδος ενώνει την Περιφέρεια Β. Αιγαίου με τον Πειραιά 
και διασχίζει το Νότιο Αιγαίο μέσω Σύρου. Ο δεύτερος κλάδος 
συνδέει την Περιφέρεια απευθείας με το λιμάνι της Κύμης, και 
μέσω του οδικού άξονα Κύμης-Χαλκίδας-Θήβας-Ιτέας-Αντίρ-
ριου δημιουργεί πρόσβαση προς την Δυτική Ελλάδα. 
Οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης είναι:
Οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης για την Περιφέρεια είναι η Μυτι-
λήνη και η πόλη της Χίου. Οι πρωτεύουσες των άλλων μεγά-
λων νησιών και των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων 
(Βαθύ, Μύρινα, Αγ. Κήρυκος) αποτελούν δευτερεύοντες πε-
ριφερειακούς πόλους. Η σύνδεση -και εξάρτηση- μεταξύ τους 
σήμερα είναι σχεδόν αποκλειστικά ακτινωτή, με κέντρο τη 
Μυτιλήνη, με εξαίρεση τον Άγιο Κήρυκο, ο οποίος συνδέεται 
με το Βαθύ αμεσότερα από ό,τι με την Μυτιλήνη. Προκειμένου 
να αυξηθεί η επιρροή των ενδοπεριφερειακών πόλων ανά-
πτυξης, προωθείται και η κυκλική σύνδεσή τους, παράλληλα 
με την ακτινωτή, η οποία θα βελτιώσει την επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ τους χωρίς την απαραίτητη μεσολάβηση 
της πρωτεύουσας της Περιφέρειας.
Οι πύλες του δικτύου μεταφορών είναι:

Οι πύλες του δικτύου μεταφορών ταυτίζονται με τους αερολι-
μένες για τη μεταφορά επιβατών και τους λιμένες των νησιών 
για τη μεταφορά επιβατών και φορτίων. 
Οι αερολιμένες της Περιφέρειας είναι πέντε, από τους οποίους 
οι τέσσερις αποτελούν πύλες της Περιφέρειας από και προς το 
εξωτερικό, καθώς δέχονται διεθνείς πτήσεις κατά τη θερινή 
περίοδο (κυρίως η Μυτιλήνη και η Σάμος και κατά δεύτερο 
λόγο η Λήμνος και η Χίος), ενώ ο αερολιμένας της Ικαρίας δέ-
χεται μόνον εσωτερικές πτήσεις.  
Τα λιμάνια της Περιφέρειας αποτελούν τις κύριες πύλες για 
τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές μεταφορές και 
δέχονται σχεδόν αποκλειστικά την εμπορευματική κίνηση 
της Περιφέρειας. Εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση κατά 
τους θερινούς κυρίως μήνες. Για τις λιμενικές υποδομές της 
Περιφέρειας, το ρόλο κόμβων αναλαμβάνουν οι λιμένες της 
Μυτιλήνης, του Σιγρίου Λέσβου, της Χίου, των Μεστών Χίου, 
της Σάμου (Βαθύ), του Καρλοβασίου και της Λήμνου. Ιδιαί-
τερη είναι η σημασία των λιμένων των μικρών νησιών της 
Περιφέρειας. 
3. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης
(α) Οικιστικό δίκτυο
Η Μυτιλήνη και η Χίος αποτελούν δευτερεύοντες εθνικούς 
πόλους, ενώ η Μύρινα, ο Άγ. Κήρυκος και η Σάμος ως έδρες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Λήμνου, Ικαρίας και Σάμου 
αντίστοιχα αποτελούν κέντρα περιφερειακής σημασίας.
Με δεδομένο τον παραμεθόριο και νησιωτικό χαρακτήρα της 
Περιφέρειας, βασική επιλογή είναι η αξιοποίηση και ενίσχυση 
των διαμορφωμένων οικιστικών διπόλων ή πολυ-πολικών 
δικτύων στα νησιά, με την ενίσχυση σε διοικητικές και κοι-
νωνικές λειτουργίες των οικισμών εκείνων που μπορούν να 
διαδραματίσουν ρόλο τοπικού κέντρου για την εξυπηρέτηση 
οικισμών της ευρύτερης περιοχής τους. Οι οικισμοί αυτοί δι-
αθέτουν αστικές λειτουργίες και υποδομές και έχουν κεντρο-
βαρική θέση.
Προωθούνται οι εξής γενικές ρυθμίσεις οικιστικής ανάπτυξης:
• Οργάνωση των οικιστικών κέντρων μέσω πολεοδομικών 
μελετών, ώστε να διασφαλιστεί η «συμπαγής» ανάπτυξη του 
οικιστικού ιστού.
• Χωροθέτηση των νέων εγκαταστάσεων κεντρικών εξυπη-
ρετήσεων στις έδρες των δήμων, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος 
τους.
• Αποσαφήνιση της σχέσης των οικιστικών κέντρων με άλλες 
χρήσεις που αναπτύσσονται στην πέριξ αυτών περιοχή (βιο-
μηχανία, τουρισμός) και ρύθμιση της εκτός σχεδίου δόμησης.   
• Υπόδειξη ζωνών ή ευρύτερων περιοχών εγκατάστασης 
παραθεριστικής κατοικίας είτε σε μορφή οργανωμένων υπο-
δοχέων (ΠΕΡΠΟ) είτε με πρόβλεψη πολεοδόμησης. 

Συνέχεια στη σελ 10
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Συνέχεια από τη σελ 9 

(β) Παραγωγικές δραστηριότητες 
Πρωτογενής τομέας: 
Στον κλάδο της γεωργίας, δίδεται η κατεύθυνση για την προ-
ώθηση γεωργίας μικρής κλίμακας, προσανατολισμένης στην 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και στη διατήρηση των παρα-
δοσιακών γεωργικών συστημάτων, που συνδυάζεται τόσο με 
την ευαισθησία των οικοσυστημάτων όσο και με τη στρατηγική 
επιλογή μιας εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης, βασισμένης 
στην ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος και την πολιτιστική κληρο-
νομιά των νησιών.
Βασική κατεύθυνση είναι η αναστροφή της τάσης προς τον τριτο-
γενή τομέα σε βάρος του πρωτογενούς, και η αύξηση της παρα-
γωγικότητας και της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, ώστε 
να επέλθει σχετική εξισορρόπηση του παραγόμενου προϊόντος με 
τους άλλους παραγωγικούς τομείς. 
Απαραίτητη,επίσης, θεωρείται η βελτίωση της σύνδεσης του 
πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η 
άμεση διάθεση κύρια των ευπαθών προϊόντων επιτόπου. 
Επιπλέον, προωθείται η ενίσχυση της εξειδίκευσης προϊόντων 
κατά νησί, ώστε να αποτελέσουν τα προϊόντα αυτά τον μοχλό 
ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Η παραγωγή παραδοσιακών 
επώνυμων προϊόντων και η ύπαρξη σημαντικού αριθμού ΠΟΠ 
(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστα-
τευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) ενισχύει την κατεύθυνση αυτή.
Για τον κλάδο της κτηνοτροφίας, που αναπτύσσεται παραδο-
σιακά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και παράγει ποιοτικά και 
αναγνωρίσιμα τοπικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, ιδιαίτερη σημασία 
έχει η διαφύλαξη των βοσκοτόπων και η προστασία τους από την 
υπερβόσκηση που μπορεί να οδηγήσει στην ερημοποίηση.
Όσον αφορά την αλιεία, προτείνεται: η προστασία από την υπερα-
λίευση και την παράνομη αλιεία, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω 
μείωση των ιχθυοαποθεμάτων και η εφαρμογή αλιευτικών πρα-
κτικών που θα σέβονται τη φέρουσα ικανότητα των αλιευτικών 
περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και βιωσιμότητα του 
κλάδου, καθώς και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Δευτερογενής τομέας:
Για την αξιοποίηση και βελτίωση της θέσης της Περιφέρειας στον 
δευτερογενή τομέα προτείνεται η στενότερη διασύνδεση της με-
ταποίησης με τη γεωργοκτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή 
(καθετοποίηση παραγωγής). Η διασύνδεση με τον πρωτογενή 
τομέα προωθείται ιδιαίτερα για τα υφιστάμενα προϊόντα ΠΟΠ και 
ΠΓΕ και την πιστοποίηση νέων προϊόντων.
Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η χωρική συγκέντρωση των μετα-
ποιητικών μονάδων σε εκτός σχεδίου περιοχές που συγκεντρώ-
νουν σχετικά κριτήρια (όπως η καλή πρόσβαση, η υφιστάμενη 
συγκέντρωση βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων ή εργαστη-
ρίων, και η καλή σύνδεση με το αστικό κέντρο του εκάστοτε νη-
σιού), με τη δυνατότητα μετεξέλιξης της περιοχής συγκέντρωσης 
ή τμήματός της σε Βιοτεχνικό Πάρκο.
Τουρισμός: 
Κυρίαρχη δραστηριότητα του τριτογενούς τομέα στην Περιφέρεια 
και κλάδος με σημαντική διείσδυση σε πλήθος άλλων κλάδων 
του τριτογενούς, αλλά και άλλων τομέων της οικονομίας, είναι ο 

τουρισμός.
• Ως αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές αναγνωρίζονται τα 
παράλια και περιορισμένες περιοχές της ενδοχώρας των μεγάλων 
νησιών της Περιφέρειας (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ικαρία). 
• Ως περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού 
τουρισμού αναγνωρίζονται τα μικρότερα νησιά της Περιφέρει-
ας (Οινούσσες, Ψαρά, Αγ. Ευστράτιος, Φούρνοι). Επίσης στην 
κατηγορία αυτή εντάσσονται οι περιοχές της ενδοχώρας των 
μεγαλύτερων νησιών της Περιφέρειας, λόγω των εξαιρετικών 
δυνατοτήτων τους για ανάπτυξη ειδικών-εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού.
Προωθούνται ιδιαίτερα οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού: (αστικός τουρισμός, συνεδριακός – εκθεσιακός τουρισμός, 
θαλάσσιος τουρισμός (τουρισμός κρουαζιέρας, τουρισμός με 
σκάφη αναψυχής, αλιευτικός τουρισμός, τουρισμός καταδύσεων 
αναψυχής) πολιτισμικός τουρισμός, ιαματικός και θεραπευτικός 
τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου.
Ειδικότερα, ιδιαίτερες δυνατότητες παρουσιάζει κατά προτεραι-
ότητα η δημιουργία οργανωμένου δικτύου θεματικών διαδρο-
μών (όλα τα νησιά) και η ανάπτυξη ορνιθολογικού τουρισμού 
(Λήμνος, Λέσβος), γεωλογικού τουρισμού (Λέσβος, Λήμνος), 
ιαματικού τουρισμού (Ικαρία, Λέσβος, Χίος), φυσιολατρικού του-
ρισμού (όλα τα νησιά), θρησκευτικού, πολιτιστικού, οινολογικού 
και γευσιγνωστικού τουρισμού (όλα τα νησιά) καθώς και κατα-
δυτικού τουρισμού ή άλλων θαλάσσιων αθλημάτων. Επιπλέον, 
σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το σημαντικό δίκτυο 
παραδοσιακών οικισμών, κυρίως στη Χίο, τη Λέσβο και τη Λήμνο. 
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων οικισμών (π.χ. στη 
Χίο) προωθείται η δυνατότητα αναζωογόνησης τους μέσω της 
δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
(γ) Φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και 
Τοπίο
Προωθείται η διατήρηση της οικολογικής και πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς ως βασικού πόρου ανάπτυξης, αλλά συγχρόνως και 
ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής και ταυτότητας για τις τοπικές 
κοινωνίες. 
Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινούνται οι κατευθύνσεις σχεδι-
ασμού περιλαμβάνουν:
• Τη θεσμοθέτηση της προστασίας των αξιόλογων φυσικών περι-
οχών και τοπίων, έτσι ώστε να καθοριστούν οι όροι προστασίας 
και οι επιτρεπόμενες χρήσεις, και η αντίστοιχη θεσμοθέτηση της 
προστασίας αρχαιολογικών χώρων και ο προσδιορισμός ζωνών 
προστασίας. 
• Τον έλεγχο και παρακολούθηση για την αποφυγή περιπτώσεων 
μεγάλης κλίμακας ανατροπής του φυσικού τοπίου σε παράκτιες 
περιοχές ή άλλες περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, με ισχυρή 
οικιστική ή άλλη ανάπτυξη, καθώς και αντίστοιχα μέτρα και ενέρ-
γειες για την αποκατάσταση εκτεταμένων περιοχών επιφανειακής 
εξόρυξης και περιοχών που καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή 
άλλες φυσικές καταστροφές.
• Την αξιοποίηση των προστατευόμενων φυσικών και πολιτιστι-
κών πόρων για την προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού οικο-
λογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
• Την διευθέτηση συγκρούσεων χρήσεων γης σε περιοχές όπου τα 
συμφέροντα παραγωγικών επενδύσεων αντιβαίνουν στα συμφέ-

ροντα διατήρησης και προστασίας ευαίσθητων οικολογικών και 
πολιτιστικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων τοπίων εθνικής ή 
διεθνούς εμβέλειας, υπέρ των οικολογικών και πολιτιστικών πό-
ρων και τοπίων.
(δ) Μεταφορικές και τεχνικές υποδομές 
Μεταφορική υποδομή
Για την οργάνωση του δικτύου μεταφορών στην Περιφέρεια δί-
δονται οι εξής βασικές κατευθύνσεις:
• Βελτίωση της προσβασιμότητας των νησιωτικών περιοχών, με 
στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής του νησιωτικού χώ-
ρου καθώς και τη συμπληρωματικότητά του με τον ηπειρωτικό 
χώρο. 
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων συνδυασμένων με-
ταφορών για την εξυπηρέτηση αφενός του τουριστικού τομέα 
και της απαιτούμενης διασύνδεσης από και με τα γύρω νησιά και, 
αφετέρου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των 
μετακινήσεων τους μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας αλλά και 
με νησιά γειτονικών περιφερειών.
• Βελτίωση των υποδομών αλλά και της εξυπηρέτησης και της 
ασφάλειας των λιμενικών και των αεροπορικών μεταφορών.
• Επίτευξη «βιώσιμων μεταφορών» με παράλληλη μείωση της 
περιβαλλοντικής όχλησης. 
Ενέργεια
Αναγνωρίζεται η πάγια ανάγκη των νησιών για ενεργειακή 
επάρκεια, με βασική κατεύθυνση την ενεργειακή διασύνδεση 
των νησιών της Περιφέρειας με το ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας
Η βασική αυτή κατεύθυνση αποτελεί και προϋπόθεση για το 
στόχο της αύξησης του ποσοστού εκμετάλλευσης της αιολικής 
ενέργειας και των ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό δίδονται οι ακόλουθες 
ειδικότερες κατευθύνσεις
• Η παραγωγή πράσινης ενέργειας με την αξιοποίηση και άλλων 
πηγών, πλην του αέρα (ήλιος,  βιοαέριο, γεωθερμίας, των θα-
λάσσιων κυμάτων κ.λπ.), ή και συνδυασμών των πηγών αυτών. 
Ιδιαίτερα, προωθείται η επίσπευση της αξιοποίησης του γεωθερ-
μικού πεδίου της Περιφέρειας (π.χ. Λέσβος, Χίος).
• Δημιουργία υβριδικών ενεργειακών έργων για την παραγωγή 
ενέργειας και χρήση «ενεργειακού μίγματος» που θα στηρίζεται 
στην ηλιακή και αιολική ενέργεια καθώς και στη βιοενέργεια (βι-
ομάζα) σε συνδυασμό με τη δημιουργία μικρών ή μεγάλων ταμι-
ευτήρων ή και λοιπών συστημάτων αποθήκευσης. Προωθείται η 
ολοκλήρωση του υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ικαρία και η κατασκευή παρόμοιου συστήματος 
στην Ερεσό Λέσβου, ενώ προωθείται και το καινοτόμο έργο στη 
νήσο Άγιος Ευστράτιος – Πράσινο νησί που αφορά στην εγκατά-
σταση Υβριδικού Σταθμού ΑΠΕ και συστήματος τηλεθέρμανσης.
• Προώθηση ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής εξοι-
κονόμησης.
• Μετά τη διασύνδεση των νησιών, οι τοπικοί σταθμοί παραγω-
γής ενέργειας (σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο) από συμβατικά καύσιμα 
μπαίνουν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας. Ειδικότερα, προτείνεται 
η διερεύνηση της σκοπιμότητας μετεγκατάστασης του σταθμού 
παραγωγής της Λέσβου (στη Μυτιλήνη) σε κατάλληλη θέση, στο 
μεσοδιάστημα μέχρι την υλοποίηση της διασύνδεσης. 
Συνέχεια στη σελ 11
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Στις 22 Απριλίου, εκτός νέου απροόπτου, αναμένεται να ξεκινή-
σει η διαδικασία της προανάρτησης για τον Δήμο της Αθήνας. Η 
διαδικασία, που αφορά τον έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων, 
θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ενώ θα δημιουργηθεί και 
ένα βοηθητικό γραφείο στο ολυμπιακό κλειστό του Γαλατσίου 
για όσους πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γ. Λιάλιου στην «Καθημερινή».
Η α  ́φάση κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων ξεκίνησε 
το 2008. Κατά τη φάση αυτή υποβλήθηκαν 833.000 δηλώσεις 
ιδιοκτησίας, που αφορούσαν 1.261.000 ενεργά ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά κατανέμονται σε 726.000 
ακίνητα, που βρίσκονται σε 65.300 οικόπεδα (γεωτεμάχια) τα 
οποία καταλαμβάνουν έκταση 38.000 στρεμμάτων.
Τι θα συμβεί κατά τη διαδικασία προανάρτησης; Χρησιμοποιώ-
ντας τους κωδικούς του taxis, οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν 

την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλώσει. Οι ενδιαφερό-
μενοι θα μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία περιγραφής του ακι-
νήτου, αλλά και τα προσωπικά τους στοιχεία. Στόχος της προ-
ανάρτησης, που διαρκεί δύο μήνες, είναι να ενημερωθούν τα 
στοιχεία για τυχόν προφανή λάθη (λ.χ. ορθογραφικά) ή απλές 
αλλαγές (λ.χ. σε μια διεύθυνση, ένα e-mail, ένα τηλέφωνο), 
καθώς η βάση δεδομένων είναι ενήμερη για τις ιδιοκτησιακές 
αλλαγές από το 2008 έως σήμερα.
Να σημειωθεί ότι στη φάση της προανάρτησης οι πολίτες δι-
ορθώνουν μόνο τα δικά τους στοιχεία καταθέτοντας αίτηση. 
Δεν θα μπορούν να δουν τυχόν «επικαλύψεις» (διεκδικήσεις 
άλλων), ούτε να υποβάλουν ενστάσεις. Το δικαίωμα αυτό θα 
έχουν κατά τη διαδικασία της ανάρτησης, η οποία θα ξεκινήσει 
τέσσερις μήνες μετά το τέλος της προανάρτησης.
Αιτήσεις διόρθωσης

Υπενθυμίζεται ότι με ρύθμιση σε πρόσφατο νόμο (ν. 4602/19) 
προβλέφθηκε ότι κατά την προανάρτηση όσοι εντοπίζουν λάθη 
στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία θα μπορούν να κατα-
θέτουν αιτήσεις διόρθωσης για τις οποίες συντάσσεται υποχρε-
ωτικά έκθεση από το γραφείο κτηματογράφησης προκειμένου 
να μεταβληθούν τα στοιχεία της ανάρτησης αιτιολογημένα. Ετσι 
δεν χρειάζεται να απευθύνονται σε επιτροπές ενστάσεων, οι 
οποίες χρειάζονταν πολύ χρόνο για να εξετάσουν τις περιπτώ-
σεις και καθυστερούσαν την πρόοδο του κτηματολογίου. Μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για εκτεταμένα σφάλματα, καθώς 
επίσης και σε περιπτώσεις προάσπισης δημοσίου συμφέροντος, 
παραπέμπονται σε Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματο-
γράφησης, που δημιουργούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά 
και στις περιφερειακές υπηρεσίες.

Σε περιβαλλοντικό ευρωπαϊκό έργο συμμετείχε η ΔΕΛΤΑ. 
Το έργο είχε αναλάβει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανι-
ών Τροφίμων, μαζί με άλλους πέντε εθνικούς Συνδέσμους 
Βιομηχανιών Τροφίμων της Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, 
Σλοβενίας και Πορτογαλίας, με σκοπό τη δοκιμή της μεθο-
δολογίας αποτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
τροφίμων, που παράγονται στη Μεσόγειο, σύμφωνα εμ το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία της ΕΕ 
για το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος (P.E.F.), αξι-
ολογεί την περιβαλλοντική συμπεριφορά ενός προϊόντος σε 

όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την παραγωγή 
των πρώτων υλών, τη χρήση πόρων (όπως νερού και γης), 
την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη χρήση, έως την τελική 
κατανάλωση και απόρριψη.
Στόχος της μεθόδου είναι ο εντοπισμός παρεμβάσεων για 
περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
παραγωγή τροφίμων, η ανάπτυξη προτύπων, αλλά και η 
ενίσχυση των παραδοσιακών προϊόντων με χαμηλό περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα.
Οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ στο εργοστάσιο της Ελασσόνας 
στη Θεσσαλία, όπου παράγεται η φέτα ΠΟΠ και της Ζώνης 

Γάλακτος, παρείχαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δο-
κιμή της μεθόδου, σε όλο τoν κύκλο ζωής του προϊόντος, 
από τον αγρό μέχρι τη διάθεσή του στην κατανάλωση, συμ-
βάλλοντας σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή της και 
στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων 
βελτίωσης της μεθόδου.
Η ΔΕΛΤΑ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα συνεχίσει 
να στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και στην ανάπτυξη 
συνεργιών σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συνέχεια από τη σελ 10

Φυσικό αέριο
Η Περιφέρεια θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στη χρήση 
του φυσικού αερίου ως εναλλακτικό καύσιμο θέρμανσης 
έναντι του πετρελαίου. Προωθείται η κατασκευή σταθμού 
υγροποιημένου ή και συμπιεσμένου αερίου στη Λέσβο, τη 
Λήμνο και τη Χίο και η κατασκευή δικτύου διανομής, σε 
πρώτη φάση στην πόλη της Μυτιλήνης, τη Μύρινα και την 
πόλη της Χίου. Επιπλέον, προωθείται η εξασφάλιση επαρ-
κών χώρων υποδοχής και αποθήκευσης φυσικού αερίου σε 
όλα τα κατοικημένα νησιά. 
4. Εφαρμογή και περαιτέρω κατευθύνσεις
Στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και εξει-
δίκευσης στο χώρο των κατευθύνσεων της παρούσας, 
προωθείται η εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, που 
θα λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου 

σχεδιασμού και θα ολοκληρώνει το σχεδιασμό σε επίπεδο 
βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων. 
Χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβά-
σεων (ΠΕΧΠ) η θαλάσσια περιοχή και οι βραχονησίδες και 
λοιπά μικρά νησιά της Περιφέρειας, με σκοπό το συντονισμό 
της χωρικής τους οργάνωσης των χρήσεων και δραστη-
ριοτήτων οι οποίες αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυ-
χθούν εντός του θαλάσσιου αυτού χώρου και περιλαμβά-
νουν την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, την εγκατάσταση 
και λειτουργία αιολικών πάρκων, τα θαλάσσια αθλήματα, 
ιστιοπλοΐα, yachting, τον τουρισμό κρουαζιέρας και σκα-
φών αναψυχής, τις θαλάσσιες μεταφορές (επιβατών και 
εμπορευμάτων). 
Τέλος, προτείνεται η εκπόνηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων 
Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) στους οικισμούς: Μυτιλή-
νη (ιδιαίτερα στις γειτονιές Κουλμπαρά και Αγ. Συμεών), 
Μύρινα (ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο), Χίος (ιδιαίτερα 

στα Ταμπάκικα και τις παλιές συνοικίες), Βαθύ (ιδιαίτερα 
στο ιστορικό κέντρο), Αγ. Κήρυκος. Στόχοι των ΣΟΑΠ είναι, 
μεταξύ άλλων, οργάνωση των χρήσεων γης, η ανάπλαση 
του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος, η εξασφάλιση και 
διαμόρφωση κοινόχρηστων/ ελεύθερων χώρων, ο κα-
θορισμός αποδεκτών ορίων ανάπτυξης, η βελτίωση της 
τεχνικής και κοινωνικής υποδομής και της ποιότητας ζωής, 
καθώς και η πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών 
από φυσικές καταστροφές.
Τέλος, προτείνονται η εκπόνηση ειδικής μελέτης για την 
προστασία και ανάδειξη του Κάμπου Χίου ως περιοχή ειδι-
κού ενδιαφέροντος, μοναδικής σημασίας, καθώς και προ-
γράμματα ανάπλασης και αναβάθμισης των ελεύθερων και 
κοινόχρηστων χώρων για όλους τους οικισμούς της Χίου, 
ιδιαίτερα για τους παραδοσιακούς.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΤΗ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕβΤ
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8.000 ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕβΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 7,6% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

Με όλο και μεγαλύτερη προσέλευση συνεχίζεται η υπο-
βολή δηλώσεων των ακίνητων περιουσιών στο Κεντρικό 
Γραφείο Κτηματογράφησης στο Γαλάτσι. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ συμπληρώνεται η πρώτη εβδομάδα από την 
ημέρα λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Κτηματογρά-
φησης, που στεγάζεται στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου 
και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, περισσότεροι από 
8.000 πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί, με τον μέσο όρο καθη-
μερινής προσέλευσης να φτάνει τα 1.600 άτομα. Για πρώ-
τη φορά οι πολίτες που κατοικούν εντός Αττικής μπορούν 
να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους αντί να πη-
γαίνουν στους τόπους όπου βρίσκονται τα ακίνητά τους. 
Έχουν διατεθεί 3.000 τετραγωνικά μέτρα- τα Ολυμπιακά 
Ακίνητα Γαλατσίου- στους κατά τόπους αναδόχους και 
μελετητές σε όλη τη χώρα όπου οι πολίτες μπορούν να 
προσέλθουν και να πάρουν δωρεάν συμβουλές από δικη-
γόρους, τοπογράφους και διοικητικό προσωπικό
   «Ο σκοπός είναι να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, 
να μπορεί να υποβάλει τη δήλωσή του στην Αθήνα, όπου 
και κατοικεί και να μην χρειάζεται να μεταβεί στις περιοχές 
εκείνες», τόνισε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, η διευθύντρια Διεύθυνσης Έργων του φορέα 
Ελληνικό Κτηματολόγιο, Άρια Ιωαννίδη. Και προσέθεσε: 
«Υπάρχει αρκετά μεγάλη προσέλευση από την πρώτη ημέ-
ρα. Πολύ περισσότερα είναι τα άτομα που έρχονταν μόνο 
και μόνο για να δουν τη διαδικασία, να ενημερωθούν, να 
λάβουν κάποια έντυπα και καθοδήγηση. Παραλαμβάνου-
με διπλάσιο αριθμό εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Υπάρχει 
μία ομαλότητα, ωστόσο οι πρώτες πρωινές ώρες είναι οι 
ώρες αιχμής».
    Χρηστικές πληροφορίες για τους πολίτες
    Ακόμη η κ. Ιωαννίδη σημείωσε: «Κάτι χρήσιμο και για 

τους ίδιους τους πολίτες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται 
είναι ότι θα πρέπει να είναι σχετικά προετοιμασμένοι, δη-
λαδή να έχουν πληρότητα των στοιχείων που χρειάζεται 
να υποβάλουν, να έχουν φροντίσει από πριν να έχουν τα 
αντίγραφα των συμβολαίων, των τίτλων δηλαδή που τεκ-
μηριώνουν το δικαίωμα, να γνωρίζουν ορισμένα στοιχεία 
εντοπισμού, γιατί καθυστερεί τη διαδικασία όταν κάποιος 
δεν ξέρει που είναι το ακίνητό του. Επιπλέον θα πρέπει να 
έχουν συμπληρωμένο το έντυπο της δήλωσης με τα στοι-
χεία τους και τα στοιχεία του ακινήτου».
    Πάνω από 100 εργαζόμενοι, δικηγόροι, τοπογράφοι, 
διοικητικοί υπάλληλοι, βρίσκονται στο κεντρικό γραφείο 
κτηματογράφησης στο Γαλάτσι για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πολιτών. Οι μέρες και ώρες λειτουργίας είναι 
από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως τις 4:30 
μ.μ., ενώ την Τετάρτη από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ.
   Σύμφωνα με πληροφορίες του φορέα «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο», το κυριότερο στοιχείο είναι ότι ο κάθε πολίτης 
μπορεί να έρθει να υποβάλλει τη δήλωσή του για το κτη-
ματολόγιο και να εντοπίσει στους χάρτες -είτε τους ψηφι-
ακούς είτε τους αναλογικούς- την ακίνητη περιουσία του. 
Ο καθένας μπορεί μέσω υπολογιστή, «σκανάροντας» τα 
χαρτιά του, να υποβάλει τη δήλωσή του σε μία εφαρμο-
γή που υπάρχει. Το πρώτο ζητούμενο είναι ο εντοπισμός. 
Το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές στην Περιφέρεια δεν 
υπάρχουν τίτλοι και πολλοί έχουν αποκτήσει το ακίνητό 
τους με χρησικτησία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 
προσκομίσουν-αν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση για τη 
χρησικτησία- το Ε9 που αποδεικνύει ότι χρησιμοποιούν 
αυτό το ακίνητο και άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε 
αναλυτικό ενημερωτικό φυλλάδιο. Οι δύο ιδιαιτερότητες 
λοιπόν, είναι η έλλειψη τίτλων στην Περιφέρεια και η δυ-

σκολία ενίοτε στον εντοπισμό του ακινήτου.
    Τι δηλώνουν οι πολίτες
    Τον προβληματισμό τους ωστόσο για την προθεσμία 
της υποβολής των δηλώσεων εκφράζουν οι πολίτες που 
προσέρχονται στο κεντρικό γραφείο κτηματογράφησης.
   Ο Νίκος Βλάμης διαθέτει ακίνητα στο νομό Αιτωλο-
ακαρνανίας κι όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «χρειάζεται να 
δοθεί παράταση, καθώς το χρονικό διάστημα των τριών 
μηνών είναι μικρό». Από την πλευρά της η κ. Βίκυ, που 
διαθέτει ακίνητα στο νομό Αργολίδας, έχοντας ετοιμάσει 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειαζόταν να προσκο-
μίσει, υποστηρίζει ότι «αν κάποιος έχει προετοιμαστεί κα-
ταλλήλως ο χρόνος αναμονής δεν είναι τόσος μεγάλος». 
«Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερος συντονι-
σμός», λέει από την πλευρά της η κ. Αλεξάνδρα που δι-
αθέτει ακίνητο στον νομό Ευβοίας. Τέλος, ο κ. Δημήτρης 
με ακίνητα στον νομό Δράμας, συμφωνεί κι εκείνος για 
την ανάγκη μεγαλύτερης παράτασης στην υποβολή δη-
λώσεων καθώς, όπως υποστηρίζει «ο χρόνος είναι λίγος 
ειδικά για όσους δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν 
την εφαρμογή».
    Το Κτηματολόγιο είναι μία ψηφιακή βάση δεδομένων, 
όπου καταγράφονται όλες οι πράξεις που δημιουργούν, 
μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε 
ακίνητα. Έτσι, μέσα από αυτή τη βάση πληροφοριών, 
εύκολα και αξιόπιστα μπορεί κανείς να πληροφορηθεί το 
σύνολο των δικαιωμάτων για κάθε ελληνικό ακίνητο. Να 
σημειωθεί ότι όλοι οι πολίτες οφείλουν να ανταποκριθούν 
στο κάλεσμα της κατάρτισης κτηματολογίου. Σε άλλη πε-
ρίπτωση, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου.

Μείωση 7,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου ερ-
γασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερι-
κής αγοράς) τον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018, έναντι αύξησης 
13,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 
2018 με το 2017, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση στον τζίρο των εγχώ-
ριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων 
της βιομηχανίας:
*Μείωση 24,1% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- 
λατομείων. 
*Μείωση 7,4% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητι-
κών βιομηχανιών. 
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
*Μείωση 16,5% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής 

αγοράς.
*Αύξηση 0,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας 
αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 12,3% 
τον Ιανουάριο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Δεκεμβρίου 2018.
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Σε ρυθμό κτηματογράφησης έχει μπει τους τελευταίους μήνες 
η χώρα, καθώς από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους 
Δημόσιο και πολίτες επιδίδονται σ  ́ έναν σοβαρό και κοπιώδη 
αγώνα κατάρτισης Κτηματολογίου, προκειμένου και η Ελλάδα να 
αποκτήσει κάποτε το δικό της ενιαίο σύστημα πληροφοριών, που 
θα καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφο-
ρίες για τα ακίνητα, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου, 
αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το Κτηματολόγιο είναι 
μία ψηφιακή βάση δεδομένων, όπου καταγράφονται όλες οι πρά-
ξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν 
δικαιώματα σε ακίνητα. Έτσι, μέσα από αυτή τη βάση πληροφο-
ριών, εύκολα και αξιόπιστα μπορεί κανείς να πληροφορηθεί το 
σύνολο των δικαιωμάτων για κάθε ελληνικό ακίνητο.
Να σημειωθεί ότι όλοι οι πολίτες οφείλουν να ανταποκριθούν στο 
κάλεσμα της κατάρτισης κτηματολογίου. Σε άλλη περίπτωση, θα 
υποστούν τις συνέπειες του νόμου.
Ειδικότερα, υποχρέωση δήλωσης έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα με εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα (κυριό-

τητα, δουλεία, υποθήκη/προσημείωση, αγωγή και ανακοπή, 
κατάσχεση, μακροχρόνια μίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση, 
χρηματοδοτική μίσθωση, μεταλλειοκτησία, μεταφορά συντελε-
στή δόμησης) σε ακίνητο. Σε υποβολή δήλωσης υποχρεούνται 
και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστικής δια-
θήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονο-
μιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.). Επιπλέον, 
όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την τρέχουσα, περίοδο συλλογής 
δηλώσεων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ανεξαρτήτως του 
αν το δικαίωμα έχει δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. 
Τέλος, η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των υπό κτηματογράφη-
ση περιοχών, εντός και εκτός σχεδίου, είτε αστικά, είτε αγροτικά, 
οικοδομημένα ή όχι. Σημειώνεται ότι η δήλωση αφορά δικαίωμα 
και όχι ακίνητο. Δηλαδή, σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει 
σε περισσότερα του ενός άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα 
σε αυτό, να το δηλώσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικό 
Κτηματολόγιο ΑΕ, τον τρέχοντα μήνα ποσοστό 59,6% δικαιωμά-
των ακινήτων είναι σε εξελισσόμενη κτηματογράφηση, 31,4% 

βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, για 7% αναμένεται η ανάθεση των 
σχετικών συμβάσεων και ποσοστό 2% είναι υπό ειδικό καθε-
στώς κτηματογράφησης.  Ως μη ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την 
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων, οι Έλληνες πολίτες επέλε-
ξαν από την αρχή της διαδικασίας την προσέλευση στα γραφεία 
κτηματογράφησης (86,8%) και όχι στην υποβολή των απαραίτη-
των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά (μόλις 13,2%). Παρά ταύτα η 
υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
κτηματολογίου είναι υπόθεση απλή, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να 
προβεί σε δύο βασικές ενέργειες:
* να συμπληρώσει και να υποβάλει το έντυπο της δήλωσης και 
των συνυποβαλλόμενων εγγράφων (για τη νομική περιγραφή 
της ιδιοκτησίας) και
* να εντοπίσει το ακίνητό του πάνω στον κτηματολογικό χάρτη 
(για την αποτύπωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου 
ψηφιακά)

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, την υποβολή της δήλωσης, τόσο στα 
γραφεία κτηματογράφησης, όσο και στο www.ktimatologio.gr 
διατίθενται ειδικά έντυπα ιδιοκτησίας. Είναι τα Δ1 (συμπληρώνε-
ται από φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα κυριότητα ή δουλείας, π.χ. 
επικαρπία από γονική παροχή, οίκηση κ.λπ.) και Δ2 (κατά κανόνα 
συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα, καθώς και από φυσικά 
όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από 

κυριότητα και δουλεία. Δηλαδή, εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχε-
ση, εγγραπτέα αγωγή κ.λπ.
Το έντυπο Δ1 περιέχει τέσσερις ενότητες:
* ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (συμπληρώνεται άπαξ)
* ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
* ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
* ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(συμπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα δικαιώματα που δη-
λώνονται) Κάθε δικαιούχος συμπληρώνει τα πεδία του εντύπου 
που αφορούν προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του και ακολούθως, μόνο τα πεδία που αφορούν το ακίνητο ή και 
το δικαίωμά του.

Το έντυπο της δήλωσης πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν τα 
εξής δικαιολογητικά:
* Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, που τεκμηριώνει 
δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο)
* Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγρα-
φής στο υποθηκοφυλακείο
* Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου
* Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του δια-

βατηρίου του δικαιούχου
* Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ 
(π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορία ή λογα-
ριασμός ΔΕΗ)
Διευκρινίζεται ότι αν δεν υπάρχει διαθέσιμο πιστοποιητικό μετα-
γραφής, είτε ζητείται η χορήγησή του από το υποθηκοφυλακείο 
με αίτηση, είτε εφόσον τα στοιχεία της μεταγραφής είναι γνωστά 
(τόμος, αριθμός, ημερομηνία μεταγραφής κ.λπ.), απλώς συμπλη-

ρώνονται στο σχετικό πεδίο της δήλωσης και ακολούθως προ-
σκομίζεται το πιστοποιητικό για τη συμπλήρωση της δήλωσης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, που 
απαιτούν διαφορετικά έγγραφα. Ως εκ τούτου, η συμπλήρωση 
e-mail είναι ιδιαίτερη σημαντική για τη διαδικασία διεκπεραίωσης, 
καθώς έτσι θα δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας του Γραφείου 
Κτηματογράφησης με τον πολίτη. 

Είναι εύκολη διαδικασία όταν πρόκειται για περιοχές δομημένες, 
όπου υπάρχει οδός και αριθμός. Αλλά στις αγροτικές περιοχές 
τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, εκτός αν είναι περιοχές όπου 
υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανομή, αναδασμός ή πράξη 
εφαρμογής) οπότε είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του 
αριθμού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεμαχίου, όπως αυτός 
αναφέρεται στην πράξη.
Αν υπάρχει διαθέσιμο τοπογραφικό διάγραμμα (έστω και πα-

λαιάς χρονολογίας), είναι απαραίτητη η επισύναψή του. Αν όχι, 
απαιτείται συνεργασία με το προσωπικό του Γραφείου Κτημα-
τογράφησης για τον σωστό εντοπισμό του ακινήτου.
Υπάρχει και η δυνατότητα εντοπισμού ενός ακινήτου, μέσω της 
Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών, που παρέχει δωρεάν 
το Ελληνικό Κτηματολόγιο στον ιστότοπό του. Από τη συγκεκρι-
μένη εφαρμογή μπορεί ο ενδιαφερόμενος, επιλέγοντας νομό και 
ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον έγχρωμο ψηφιακό χάρτη της περιοχής 

που τον ενδιαφέρει και:
* να εντοπίσει το ακίνητό του
* να τοποθετήσει στον χάρτη τα όριά του (σχεδιάζοντας ένα 
σκαρίφημα)
* να μετρήσει τις διαστάσεις και το εμβαδόν του
* να εκτυπώσει την εικόνα και να την υποβάλει μαζί με τη δή-
λωσή του.

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο 
τέλος κτηματογράφησης 35 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε κύριο 
χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο, κ.λπ.). Για τους βοη-
θητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης) που αποτε-
λούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικό-
πεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα, 
το τέλος κτηματογράφησης είναι 20 ευρώ για κάθε δικαίωμα.

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα μόνον, που δηλώ-
νουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας 
στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγιο τέλος για 
δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό 
δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.
Ο υπολογισμός του τέλους γίνεται από το Γραφείο Κτηματογρά-
φησης μετά την προσωρινή καταχώρηση των στοιχείων της 

δήλωσης. Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται μόνο με 
την καταβολή του πάγιου τέλους, που μπορεί να γίνει σε όλες τις 
τράπεζες ή στα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου 
των ΕΛΤΑ. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης, η 
πληρωμή γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση πι-
στωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΟβΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
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Χιλιάδες επιχειρήσεις θα διενεργούν «ταχύτερα, απλούστερα, 
με διαφάνεια» τις συναλλαγές τους στο δημόσιο, με τη δημι-
ουργία του «ψηφιακού ΓΕΜΗ», ανέφερε σε εκπροσώπους του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Στέλι-
ος Ράλλης, κατά την επίσκεψή του στη Βέροια, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το έργο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, του 
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
«Είναι έτοιμο να προκηρυχθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. 
Έρχεται να δώσει διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ψηφιακές 
υπογραφές σε ίδιο αριθμό επιχειρήσεων και να δημιουργήσει 
όλες εκείνες τις διαλειτουργικότητες στα μητρώα του δημοσίου, 
προκειμένου να μην απαιτείται διακίνηση χαρτιού για ζητήματα 
που απασχολούν την επιχειρηματικότητα στις συναλλαγές της 
με το δημόσιο, π.χ. για ασφαλιστικά μητρώα, φορολογικές και 
ασφαλιστικές ενημερότητες και άλλα» υπογράμμισε ο κ. Ράλλης.

Ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής πρόσθεσε ότι «οι 
επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν τους ισολογισμούς 
τους, ψηφιακά, σε αναγνωρίσιμη μορφή» και αυτό δημιουργεί 
παράλληλα και άλλες δυνατότητες. «Αυτόματα, δημιουργεί και 
ένα παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας» συμπλήρωσε.
Η δράση, όπως είπε ο κ. Ράλλης, έρχεται να συμπληρώσει τις 
υπηρεσίες «μιας στάσης»»του ΥΠΟΙΚΑΝ, με χίλια εξακόσια ση-
μεία σε όλη την Ελλάδα, όπου με μια επίσκεψη κανείς μπορεί να 
ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, άμεσα, εξασφαλίζο-
ντας τα πρώτα απαραίτητα πιστοποιητικά «μέσα σε δεκατρία 
λεπτά».
Αναφερόμενος σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης, γνωστοποίησε, 
ότι ολοκληρώνεται προσεχώς, ο διαγωνισμός για το πρόγραμ-
μα «ευφυούς γεωργίας», ένα έργο που αφορά, όπως είπε, 
χιλιάδες αγρότες και θα εφαρμοστεί «περίπου στη μισή καλλι-
εργήσιμη γη» της χώρας, με πολύ ευεργετικές επιπτώσεις τόσο 
στο εισόδημα των αγροτών, μέσω της μείωσης του κόστους 
παραγωγής, όσο και στην αγροδιατροφή.
Οπως εξήγησε, το έργο «δένει» ψηφιακά δεδομένα από τις 

καλλιέργειες, με τα δεδομένα των δορυφορικών χαρτών και 
προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες, όπως καιρικές συνθήκες, 
απαιτούμενη λίπανση, πότισμα, κ.α. με αποτέλεσμα τη δραστική 
μείωση, αθροιστικά ως και 45%, του κόστους της αγροτικής 
παραγωγής.
Ο γ.γ. Ψηφιακής Πολιτικής συναντήθηκε και με το δήμαρχο της 
Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη,τον οποίο ενημέρωσε για 
μια σειρά από «έξυπνα προγράμματα» για τους δήμους που 
«τρέχουν και θα τρέξουν» πανελλαδικά στη χώρα και τα οποία 
ο δήμος έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει, όπως είναι η εφαρ-
μογή ψηφιακής αναγνώρισης των κενών θέσεων στάθμευσης, 
εφαρμογές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό πε-
ριβάλλον, κ.α.
Ο κ. Ράλλης βρίσκεται τη Βέροια στο πλαίσιο της περιοδείας 
κλιμακίου του ΥΨΗΠΤΕ - στο Κιλκίς χθες και στην Ημαθία σή-
μερα - με επικεφαλής τον υπουργό ΨΗΠΤΕ Νίκο Παππά, οποίος 
μετέβη το πρωί στην Αθήνα για την ονομαστική ψηφοφορία στη 
Βουλή και θα βρίσκεται στη Βέροια το απόγευμα για να μιλήσει 
σε πολιτική εκδήλωση.

Σημαντικές επαφές με στόχο την τόνωση των Eλληνογερμανι-
κών εμπορικών, επενδυτικών αλλά και ακαδημαϊκών σχέσεων 
στον τομέα των logistics, πραγματοποιήθηκαν -όπως αναφέρει 
σχετική ανακοίνωση- στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής 
της Ελλάδας, που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε δύο μεγάλα κέντρα εμπορευ-
ματικών μεταφορών της Γερμανίας: τη Βρέμη και το Αμβούργο 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. Πρόκειται για πρωτοβουλία του 
επιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 12 και 15 Μαρ-
τίου και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων δράσεων του 
φορέα αλλά και της σημασίας που αποδίδει στην ανάπτυξη του 
κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα.
Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ενημέρωση στελεχών της 
εγχώριας αγοράς για το υψηλό, τεχνολογικά και οργανωτικά, 
επίπεδο υποδομών logistics στη Γερμανία, η απόκτηση τεχνο-
γνωσίας και καλών πρακτικών, η ανταλλαγή εμπειριών, καθώς 
και η δικτύωση ελληνικών εταιρειών με μεγάλες γερμανικές 
επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και η ενίσχυση της διμερούς 
συνεργασίας. Στην αποστολή μετείχαν οι επικεφαλής και ανώ-
τατα στελέχη των εταιριών Intertrans, Elikon Transport, Goldair 
Cargo, Transcombi Express, Ηartsas, o Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος και μέλη της Διοικητικής Ομάδας του Οργανισμού 
Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς και ανώτερα στελέχη του Οργα-
νισμού Λιμένα Πειραιά.
Η Ελληνική αποστολή επισκέφθηκε το Λιμένα Βρέμης στο 
Bremenhaven και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις ενός από 
τα μεγαλύτερα Container Terminal της Ευρώπης, ενώ αρμόδιοι 
του Bremenports και του Eurogate Terminal παρείχαν αναλυ-
τική ενημέρωση για τις υποδομές, τη λειτουργία, αλλά και τη 
συμβολή του λιμένα στο εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη 
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Αποθηκευτι-
κών Χώρων (Freight Village) Deutsche GVZ-Gesellschaft mbH, 
το μεγαλύτερο από τα 40 που υπάρχουν στη Γερμανία, όπου 
είναι συγκεντρωμένες 150 εταιρίες logistics, απασχολώντας 
8.500 εργαζόμενους και γίνεται διαχείριση μεγάλων όγκων 
φορτίων με προηγμένες τεχνικές συνδυαστικών μεταφορών. 
Την αποστολή από την Ελλάδα υποδέχτηκε και η εταιρία dbh, 
η οποία αναπτύσσει ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα 
και εφαρμογές και παρέχει συμβουλευτική στη διαχείριση λιμε-
νικών λειτουργιών και υπηρεσιών.
Ακόμη, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που οργανώθηκαν στο 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βρέμης και στο 
Σύνδεσμο Εταιριών Logistics και Λιμένων Hafenclub, δόθηκε η 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες στην αποστολή για επαφές και 
συζητήσεις με τοπικές εταιρίες προς αναζήτηση νέων συνεργα-
σιών.
Κατά την επίσκεψη στο Λιμένα του Αμβούργου, τον 3ο μεγα-
λύτερο στην Ευρώπη, ο οποίος δέχεται 18.000 εμπορικά πλοία 
ετησίως και απασχολεί 156.000 εργαζόμενους, η ελληνική απο-
στολή είχε την ευκαιρία να δει τον αυτοματοποιημένο τερματικό 
σταθμό HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) με προηγ-
μένης τεχνολογίας συστήματα διαχείρισης container, ενώ στο 
Logistics-Initiative Hamburg e.V., που συγκεντρώνει 560 εται-
ρίες και ερευνητικά ινστιτούτα της περιοχής ενημερώθηκε για 
εξελιγμένα προγράμματα παράδοσης εμπορευμάτων και νέες 
ψηφιακές εφαρμογές σε όλες τις φάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ενδιαφέρουσες ήταν και οι παρουσιάσεις των προπτυχιακών, 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών εξειδικευμένων προγραμμά-
των για logistics, τα οποία παρέχει το Πανεπιστήμιο Logistics 
(Kühne Logistics University), που έχει ιδρύσει η πρωτοπόρος 
εταιρία Kühne + Nagel για την επιστημονική κατάρτιση του στε-

λεχιακού δυναμικού του κλάδου. Στο πλαίσιο σχετικών επαφών 
συμφωνήθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας για 
την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στα logistics στην Ελλάδα.
Ακόμη πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και ξεναγήσεις στις 
εγκαταστάσεις των κορυφαίων εταιριών STILL (κατασκευή 
περονοφόρων οχημάτων), DAKOSY (εξελιγμένα πληροφορι-
ακά προγράμματα για διαχείριση λιμένων), Gebr. Heinemann 
(καταστήματα αφορολογήτων), DACHSER (groupage logistics), 
όπου διευθυντικά στελέχη παρουσίασαν σύγχρονες τεχνολο-
γικές λύσεις και καλές πρακτικές που εφαρμόζουν και από τις 
οποίες οι συμμετέχοντες άντλησαν χρήσιμα στοιχεία, που θα 
μπορούσαν να υιοθετηθούν στην Ελλάδα.
Σημειώνεται από το επιμελητήριο, ότι ο τομέας της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας μπορεί να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση του 
ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης και ως πύλη εισόδου διεθνών εμπορευματικών 
ροών προς τις Ευρωπαϊκές αγορές. Η οργάνωση της ελληνικής 
επιχειρηματικής αποστολής στη Γερμανία, που εντάσσεται στο 
έργο της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών του Ελληνογερ-
μανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα 
τα logistics, θα έχει συνέχεια με τη δυναμική παρουσία 13 αντι-
προσωπευτικών ελληνικών εταιριών στο Ελληνικό ομαδικό 
περίπτερο, που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο 
στην κορυφαία παγκοσμίως Διεθνή Έκθεση Μέσων και Οργά-
νωσης Μεταφορών, Transport Logistic, στις 4 - 7 Ιουνίου 2019, 
στο Μόναχο.
Για πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική αποστολή, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ελληνογερμανικό 
Επιμελητήριο.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ βΡΕΜΗ ΚΑΙ ΑΜβΟΥΡΓΟ 

Θα δώσει το «ψηφιακό ΓΕΜΗ» τόνισε ο γ. γ. του ΥΨΗΠΤΕ, Στέλιος Ράλλης

Νέο άνοιγμα για τις Eλληνογερμανικές σχέσεις στον τομέα των Logistics
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Πέντε πρωτοβουλίες του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δημοσίου, παρουσίασε σε 
συνέντευξη Τύπου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, σύμφωνα 
εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο γενικός γραμ-
ματέας, Γρηγόρης Θεοδωράκης, αναφέρθηκαν συγκεκριμένα 
στην ψηφιοποίηση των ΚΕΠ, στην εξασφάλιση της πρόσβασης 
των ιστοσελίδων και των εφαρμογών των οργανισμών του Δη-
μόσιου Τομέα για τα ΑμεΑ, την προσβασιμότητα των πολιτών στα 
Ανοιχτά Δεδομένα του Δημοσίου, την κωδικοποίηση-αναμόρφω-
ση της νομοθεσίας και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής 
Πύλης.
Το λεγόμενο «ψηφιακό ΚΕΠ» εντάχθηκε πρόσφατα στο ΕΣΠΑ και 
θα αρχίσει τη λειτουργία του εντός του 2019 με χρονοδιάγραμμα 
πλήρους εφαρμογής του το 2021. Στόχος της συγκεκριμένης με-
ταρρύθμισης είναι αφενός η αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών 
που παρέχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αφετέρου η 
ηλεκτρονική πρόσβαση και εξυπηρέτηση χωρίς τη φυσική πα-
ρουσία στα κατά τόπους γραφεία, αλλά από το σπίτι, το γραφείο 
και τις φορητές συσκευές. Όπως σημειώθηκε, ο εκσυγχρονισμός 
λειτουργίας των ΚΕΠ με την επέκταση των ψηφιακών διασυν-
δέσεων θα συμβάλει στην απλοποίηση και επιτάχυνση της διεκ-
περαίωσης των υποθέσεων, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται 
ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στα 
πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται και η εφαρμογή της αρχής «Άπαξ 
Υποβολή Πιστοποιητικών» (once only), προκειμένου οι συναλ-
λασσόμενοι να μην απαιτείται πλέον να προσκομίζουν εκ νέου τα 

πιστοποιητικά που εντάσσονται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Αναζήτησης.
 Σχετικά με την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ΑμεΑ, με βάση 
τον πρόσφατο νόμο 4591/2019, που ενσωματώνει ευρωπαϊκή 
Οδηγία (2016/2102), οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την κατάρτιση 
και επιμόρφωση του προσωπικού τους, καθώς και της ευαισθη-
τοποίησης του κοινού, σε θέματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. 
Στόχος αποτελεί, μεταξύ άλλων, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
ιστότοπους και εφαρμογές για smartphone και tablet του Δη-
μοσίου από τα άτομα με αναπηρίες. Με εγκύκλιο που απέστειλε 
σήμερα το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητείται από 
τους φορείς του Δημοσίου και στους ΟΤΑ να καταχωρήσουν έως 
τις 22 Απριλίου τους ιστότοπους και τις εφαρμογές τους στο Μη-
τρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών, που άρχισε ήδη να 
λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mhdisef.ydmed.
gov.gr. Ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου θα καθοριστεί με την 
έκδοση ΚΥΑ και σχετικής εγκυκλίου που θα εκδοθούν έως τα τέλη 
Απριλίου. 
Σε ό,τι αφορά τα Ανοιχτά Δεδομένα, που λειτουργούν από το 
2015, αναφέρθηκε ότι, σήμερα, 334 φορείς έχουν αναρτήσει και 
είναι προσβάσιμα στο κοινό στο http://data.gov.gr 9.019 δεδομέ-
να, που είναι ομαδοποιημένα σε 17 θεματικές ενότητες. Πρόκειται, 
μεταξύ άλλων, για διοικητικά έγγραφα (π.χ. εγκύκλιοι, υπουργικές 
αποφάσεις, δαπάνες κ.ά.), μελέτες (π.χ. πολεοδομικές, οικονομικές 
κ.ά.), στατιστικά δεδομένα (οικονομικοί δείκτες, απογραφές κ.ά.), 
Γεωχωρικά/Υδρογραφικά/Μετεωρολογικά Δεδομένα (π.χ. χάρ-

τες) και Ερευνητικά Δεδομένα (μελέτες, καινοτόμες υπηρεσίες κ.ά.).
Για το έργο της κωδικοποίησης της νομοθεσίας σημειώθηκε ότι 
πρόσφατα εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για τη 
δημιουργία του κόμβου «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και 
Αναμόρφωση της Νομοθεσίας», όπου θα συγκεντρώνονται όλες 
οι κωδικοποιήσεις, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες και δωρεάν σε 
όλους. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το έργο 
θα έχει υλοποιηθεί έως το 2021. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής τεσσάρων έργων διοικητι-
κής κωδικοποίησης: Πειθαρχικού Δικαίου Δημοσίων Υπαλλήλων, 
Νομοθεσίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Νομοθεσίας για την 
Κινητικότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων, Νομοθεσίας για την 
Απλούστευση Διαδικασιών. 
Τέλος, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί κόμβο όπου θα πα-
ρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πληροφορίες για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, οι 
οποίες θα διενεργούνται ηλεκτρονικά σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, συμβάλλοντας στην απλούστευση τω διαδικασιών και 
μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο. Η Πύλη αυτή θα ενσωματώσει 
την ήδη υφιστάμενη πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία μέχρι σήμε-
ρα, λειτουργεί ως μέσο πληροφόρησης για όσους επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη - μέλη στο πλαίσιο της ενιαίας 
αγοράς. Στην πλήρη εφαρμογή της, που αναμένεται περί τα τέλη 
του 2023, υπολογίζεται ότι θα εξοικονομήσει 1 εκατ. ώρες στους 
Ευρωπαίους πολίτες και πάνω από 11 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) ανακοίνωσε ότι, στο 
πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων εφαρμογής της ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης, εγκατέστησε το πρότυπο πληροφορικό 
σύστημα «ΙΡΙΔΑ», που αναπτύχθηκε από το Γενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας (ΓΕΑ), προκειμένου να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά 
όλη την ροή εγγράφων, επιταχύνοντας και απλουστεύοντας το 
διοικητικό έργο του σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Γι’ αυτό το σκοπό υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 

ΓΕΑ και του ΕΑΑ για τη διάθεση του Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ», κυριότητας της Πολεμι-
κής Αεροπορίας, για χρήση του από το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
Η συμφωνία υπεγράφη από τον υπαρχηγό του ΓΕΑ υποπτέ-
ραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη και τον επικεφαλής του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών καθηγητή Εμμανουήλ Πλειώνη. Η 
λειτουργία του συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει τους επό-
μενους μήνες.

Το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Μηχανο-
γράφησης του ΓΕΑ και χρησιμοποιείται επί τρία έτη στο σύνολο 
των μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας, επιτυγχάνοντας ση-
μαντικά επιχειρησιακά οφέλη, ελάττωση της γραφειοκρατίας 
και εξοικονόμηση πόρων. Το σύστημα έχει ήδη διατεθεί και λει-
τουργεί και σε άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου 
τομέα.

Σε απολογισμό των έργων αναβάθμισης των γειτονιών της Νί-
καιας και του Ρέντη, προχώρησε σήμερα ο δήμαρχος Γιώργος 
Ιωακειμίδης. Μόλις χθες, έκανε τον απολογισμό για τις σχολικές 
εγκαταστάσεις και σήμερα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις ανά-
πλασης σε κεντρικά σημεία της πόλης αλλά και στις γειτονιές, 
τη λειτουργική ανασυγκρότηση των πλατειών, την κατασκευή 
οδών και πεζοδρομίων, στις απαλλοτριώσεις οικοπέδων καθώς 
και σε έργα αντιπλημμυρικά και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Βασική προτεραιότητα της πολιτικής μας ήταν και είναι η αι-

σθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης μας μέσα από 
συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις. Με στόχο να κάνουμε 
πράξη το όραμα μιας πόλης όμορφης, καθαρής, λειτουργικής 
και φιλικής προς το δημότη, καταφέραμε να ενισχύσουμε τις 
υποδομές μας και με συνέχεια και συνέπεια βάζουμε νέους προ-
γραμματικούς στόχους για την επίτευξη μιας βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης», ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Νίκαιας- Αγ. 
Ι.Ρέντη.
Εκτός από τις εργασίες και παρεμβάσεις που πραγματοποιήθη-
καν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, ο δήμος -σύμφωνα με τον κ. Ιω-

ακειμίδη-, έχει στα άμεσα σχέδιά του να προχωρήσει στην ανά-
πλαση του νοτίου τμήματος πρώην νεκροταφείου Νεάπολης 
και παρακείμενου αλσυλλίου, στη συντήρηση των οδών Ρέντη, 
στην ανάπλαση 23 οικοδομικών προσφυγικών τετραγώνων 
με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο» καθώς και στην 
απαλλοτρίωση οικοπέδου για κοινόχρηστο χώρο πρασίνου 3,5 
στρεμμάτων στην περιοχή του «Ελαιώνα», ιδιοκτησίας ΕΥΔΑΠ 
με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο».

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΑ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

Για την αξιοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ»
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Επιστολή στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εκ μέρους 20 
κλαδικών και βιομηχανικών συνδέσμων της χώρας, απέστειλε 
χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, Θε-
όδωρος Φέσσας, και ζητά να αυξηθούν οι προσπάθειες για να 
συνεισφέρει η βιομηχανία στο ΑΕΠ 12% έναντι 8,8%. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ- ΜΠΕ με την επιστολή υποβάλλεται στον Έλληνα 
πρωθυπουργό η Κοινή Διακήρυξη του βιομηχανικού κόσμου 
της Ευρώπης, με την οποία καλούνται οι Αρχηγοί Κρατών και 
Κυβερνήσεων να θέσουν τη βιομηχανία στο επίκεντρο του μέλ-
λοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως σημειώνεται στην επιστολή, η Κοινή Διακήρυξη αποστέλ-
λεται σε όλους τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, ώστε 
τα θέματα βιομηχανικής πολιτικής να συζητηθούν κατά προτε-
ραιότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21-22 Μαρτίου 2019. 
Στην επιστολή, ο κ. Φέσσας επισημαίνει ότι «η επιδίωξη υιοθέ-
τησης μιας φιλόδοξης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιομη-
χανία υπογραμμίζει την ανάγκη να συμφωνήσουμε και εμείς 
ως χώρα σε μια ανάλογη εθνική στρατηγική. Μετά από χρόνια 
αποβιομηχάνισης, έχει έρθει η ώρα να διασφαλίσουμε ταχύτερη 
ανάκαμψη, βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία, που θα συ-
νεισφέρει στο ΑΕΠ 12% έναντι 8,8% σήμερα. «Μία βιομηχανία 
που θα δημιουργεί και θα διατηρεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και 
θα συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνική ευημερία», όπως 
αναφέρεται.
Το κείμενο της κοινής διακήρυξης φέρει συνολικά τις υπογραφές 
136 πανευρωπαϊκών και 395 εθνικών οργανώσεων, εκ των 
οποίων 30 από την Ελλάδα. 
ΣΕβ: Οι προϋποθέσεις ισχυρής παραγωγικής βάσης
Όπως σημειώνει ο ΣΕΒ σε ειδική έκδοση του σχετικά με τη σημα-
σία της μεταποίησης, «η παραγωγική βάση χρειάζεται προϋπο-
θέσεις για να αναπτυχθεί και για να ευημερήσει» και προσθέτει: 
«Στη σύγχρονη εποχή των ταχέων αλλαγών ένας συνεχής και 
εποικοδομητικός διάλογος είναι προϋπόθεση ώστε μια χώρα να 
αποκτήσει και να διατηρήσει τις προϋποθέσεις αυτές. Φυσικά, 
υπάρχουν εξειδικεύσεις και χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει 
μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική καθώς και μια σειρά στο-
χευμένων δράσεων για την προσέλκυση επενδύσεων. Όμως, 

στα πλαίσια του απαραίτητου δημοσίου διαλόγου από τις πά-
γιες προτάσεις του ΣΕΒ επιλέγονται και προβάλλονται εκ νέου, 
οι ακόλουθες:
Φορολογία
1. 30% συνδυαστική μείωση φορολογίας σε επιχειρήσεις (φό-
ρος κερδών και ασφαλιστικές εισφορές).
2. Οριζόντια επενδυτικά κίνητρα (υπερ-αποσβέσεις ή/και επι-
ταχυνόμενες αποσβέσεις), ειδικά για τεχνολογικό εξοπλισμό και 
γραμμές παραγωγής για τις ανάγκες του Industry 4.0 και ενσω-
μάτωσης καινοτομίας.
3. Σημαντική μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών 
του ιδιωτικού τομέα.
‘Αρση εμποδίων
4. Απλοποίηση αδειοδότησης (ειδικά της περιβαλλοντικής) αλλά 
και κατάργηση αδειοδοτήσεων βάση όχλησης.
5. Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης μέσα από την ψηφιο-
ποίηση των διαδικασιών αλλά και κατάρτιση των δικαστών σε 
οικονομικά και επενδυτικά θέματα.  
Αγορά ενέργειας
6. Ταχεία αναδιάρθρωση σύμφωνα με το Μοντέλο Στόχου 
(Target model) και θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για την 
εφαρμογή νέας δομής, περιλαμβανομένης της δυνατότητας 
διμερών συμφωνιών και εισαγωγών ενέργειας.
7. Ολοκλήρωση εγχωρίων και διεθνών συνδέσεων (π.χ.: νησιά 
Αιγαίου, Κρήτη, Ιταλία). Ανταγωνιστικό κόστος με μείωση επι-
βαρύνσεων στη βιομηχανία, ενδεικτικά κατάργηση διάκρισης 
Μέσης Τάσης (Euro5 /MWH) και διαμόρφωση ΕΦΚ στο επίπεδο 
Υψηλής Τάσης (Euro2,5/MWH), τέλη δικτύων κ.λπ.  
Χρηματοδότηση
8. Πλήρως λειτουργικό και συνεκτικό, προ-πτωχευτικό και πτω-
χευτικό πλαίσιο, για την υπέρβαση της αρνητικής κληρονομιάς 
της κρίσης.
9. Αναμόρφωση κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και αναπτυξιακοί 
νόμοι) ώστε να δίδονται βάσει κριτηρίων απόδοσης και παρα-
γωγικής μεγέθυνσης και όχι βάσει δαπανών.
Δεξιότητες
10. Οι δεξιότητες προσωπικού προσφέρουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης».
Επίσης, «πρόσφατα νομοθετήματα που βασίζονται σε προτά-
σεις του ΣΕΒ αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά στη βιομηχα-
νική ανάκαμψη. Δείχνουν έτσι το δρόμο σύμπραξης δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα προς όφελος της οικονομίας και της κοινω-
νίας». Ενδεικτικά αναφέρονται:
Επενδυτικά κίνητρα
• Νέος νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις (αναμένεται σύ-
ντομα η κατάθεση στη Βουλή) με ενδιαφέροντα φορολογικά 
κίνητρα αν και οι χρόνοι περιβαλλοντικής αδειοδότησης παρα-
μένουν προβληματικοί.
• Υπερ-αποσβέσεις 200% για επενδύσεις σε ενεργειακή απόδο-
ση (άμεση αξιοποίηση)
• Υπερ-εκπτώσεις 150% για προσλήψεις αλλά και επιδότηση 
εισφορών κάτω των 25 ετών (άμεση αξιοποίηση)
• Υπερ-εκπτώσεις 130% για δαπάνες σε έρευνα και επενδύσεις, 
κίνητρο ευρεσιτεχνίας (100% φορολογική απαλλαγή) αλλά και 
φοροαπαλλαγές για τη συγκέντρωση κεφαλαίου προς έρευνα 
και επενδύσεις (άμεση αξιοποίηση)
• Διευκόλυνση διάθεσης επιχορηγήσεων και φορολογικών 
απαλλαγών του Ν4399/2016 (άμεση αξιοποίηση)
• Κίνητρα για κέντρα κοινών υπηρεσιών (βρίσκεται σε διαδικα-
σία ψήφισης)
Άρση αντικινήτρων
• Έκδοση ΠΔ για χρήσεις γης (άμεση αξιοποίηση)
• Απλοποίηση αδειοδότησης μέσα από την κατάργηση άδειας 
εγκατάστασης σε περιοχές που διαθέτουν χρήσεις γης αλλά και 
απλούστερες διαδικασίες για μεταλλευτικές επιχειρήσεις (άμεση 
αξιοποίηση)
• Νέο καθεστώς για φορολογικές αποθήκες - τελωνειακές απο-
θήκες - ελεύθερες ζώνες (άμεση αξιοποίηση)
• Νέο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών (ψηφισμένο αλλά με 
εκκρεμότητες δευτερογενούς νομοθεσίας)
• Εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανίας και εφοδια-
στικής αλυσίδας (σε διαδικασία ψήφισης)
• Απλοποίηση λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων (σε διαδι-
κασία ψήφισης).

Τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία ανάπλασης του εκθεσι-
ακού κέντρου της ΔΕΘ-Helexpo AE, έργο που, όπως αναφέ-
ρουν, θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου της Θεσσαλονίκης, 
εκφράζουν με ανακοίνωσή τους οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονί-
κης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης αγκαλιάζει το σχέδιο 
ανάπλασης χωρίς αστερίσκους και ενστάσεις και εφόσον η 
διοίκηση της ΔΕΘ Helexpo κρίνει ότι χρειάζεται ένα business- 
boutique ξενοδοχείο για τις ανάγκες του συνεδριακού κέ-
ντρου, εμείς βάζουμε πάνω απ’ όλα το συνολικό συμφέρον 
της πόλης και δεν στεκόμαστε σε μικροπολιτικές γκρίνιες» 
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Είμαστε άλλωστε πάντα υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού. 
Θα ήταν μικρότητα να σταθούμε στις νόμιμες κλίνες ενός 
ξενοδοχείου, πόσο μάλλον όταν όλη η πόλη έχει γεμίσει με 
τουριστικές κλίνες σε διαμερίσματα, όπου δεν ελέγχονται οι 
συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής ενώ υπάρχει περιορισμένος 
φορολογικός έλεγχος, όταν εμάς μας ελέγχει το ίδιο κράτος αν 
θα δώσουμε τα ρεπό των εργαζομένων συνεχόμενα ή όχι» 
επισημαίνεται.
«Συνολικά εργαζόμαστε ενωμένοι για την ανάπτυξη της πό-
λης, γεγονός που το αποδείξαμε και στο παρελθόν με πρω-
τοβουλίες που πήραμε, όπως όταν αναδείξαμε το θέμα της 
χαμηλής θέσης που έλαβε η Θεσσαλονίκη πανελλαδικά -34η- 

στην προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της πόλης. 
Ένα θέμα που δεν μας προσφέρει κάποιο άμεσο όφελος αφού, 
ως γνωστό, οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων δε χρησιμο-
ποιούν τα ξενοδοχεία μας, αλλά τα εμπορικά καταστήματα 
και τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος» συνεχίζει 
η ανακοίνωση, για να καταλήξει στο εξής: «Παρ’ όλα αυτά 
ανακινήσαμε το θέμα -διότι η πόλη χρειάζεται περισσότερους 
τουρίστες- ζητώντας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
να εργαστούν για να αυξηθούν τα κρουαζιερόπλοια που θα 
«δένουν» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και οι επιβάτες τους θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της Θεσσαλονίκης 
και χαιρόμαστε που βρήκαμε ευήκοα ώτα».

ΣΕβ: ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΦΙΛΟΔΟΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΘ
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Η διαχείριση των ελληνικών τουριστικών προορισμών, 
απόρροια της έκρηξης των τουριστικών αφίξεων τα τελευταία 
χρόνια, αναδεικνύεται σε ζήτημα υψίστης σημασίας για τους 
εμπλεκόμενους με τα τουριστικά πράγματα, και για τον Σύνδε-
σμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ειδικότερα, 
που σε σημερινή συνέντευξη Τύπου υπογράμμισε αυτό το ζή-
τημα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην παρέμβαση του ο πρόε-
δρος του συνδέσμου, Γιάννης Ρέτσος, επισήμανε για ακόμη μια 
φορά, ότι το «θέμα δεν είναι αν οι αφίξεις κάθε χρόνο θα είναι 
ανοδικές η λιγότερο καθοδικές». Η Ελλάδα, όπως ανάφερε, ως 
ώριμη τουριστική χώρα, πλέον «παίζει μπάλα» στην ελίτ του 
παγκόσμιου τουρισμού και έχει ένα πολύ καλό brand name, 
ελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες. «Πλέον το μεγάλο στοίχημα 
είναι η διατήρηση αυτής της δυναμικής, γεγονός που απαιτεί 
τη συνεργασία όλων: Πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, φο-
ρέων, επιχειρηματιών». Ο κ. Ρέτσος έκρουσε τον κώδωνα του 
κινδύνου να πληγεί ο βαθμός ικανοποίησης των εισερχόμενων 
τουριστών από χρόνιες παθογένειες στις υποδομές κυρίως, που 
στη δεδομένη χρονική συγκυρία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη, αν θέλει η Ελλάδα να διατηρήσει ή ακόμα και να αυξήσει 
περεταίρω τις τουριστικές ροές της. 
Η υψηλή αναγνωρισιμότητα της Ελλάδας, αλλά και ο υψηλός 
βαθμός ικανοποίησης που αισθάνονται οι επισκέπτες της Ελλά-
δας περνάει κατά βάση, όπως αναφέρθηκε, από τις υποδομές 
των ελληνικών προορισμών. Η ενεργειακή επάρκεια, ειδικά 

των νησιών, η υδροδότηση, η καθαριότητα, η ασφάλεια, τα 
οδικά δίκτυα, οι συνοριακοί σταθμοί, τα λιμάνια, αλλά και οι 
υπηρεσίες υγείας οφείλουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
που διαμορφώνονται από την έλευση 30 εκατομμυρόων του-
ριστών. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Ρέτσος και στο ζήτημα της 
καθαριότητας, στηλιτεύοντας την εικόνα στην Κέρκυρα, αλλά 
και το πρόβλημα που εντοπίζεται σε δήμους που επικρατεί η 
βραχυχρόνια μίσθωση, και την ίδια στιγμή ανέδειξε το ζήτημα 
των συνοριακών σταθμών. Με το ένα τρίτο της τουριστικής 
κίνησης να διακινείται μέσω των συνόρων, η υφιστάμενη κατά-
σταση είναι κατώτερη των προσδοκιών, σημείωσε ο πρόεδρος 
του ΣΕΤΕ. 
«Όλα αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με ένα μαγικό ραβδί» ση-
μείωσε ο κ. Ρέτσος, ζητώντας και ενόψει των δημοτικών περιφε-
ρειακών εκλογών να μπουν επιτέλους, όπως είπε, στην ατζέντα 
με τα προς επίλυση προβλήματα. Στο σημείο αυτό, έκρουσε των 
κώδωνα του κινδύνου για τις περιοχές όπου θα αλλάξουν οι δη-
μοτικές αρχές, σημειώνοντας το ενδεχόμενο σε κρίσιμους του-
ριστικούς προορισμούς να υπάρξει «ακυβερνησία», έως ότου 
οι νεοεκλεγείς τοπικοί άρχοντες αναλάβουν τα καθήκοντα τους.
Αναφερόμενος στο ζήτημα της φορολογίας ο κ.Ρέτσος υπο-
γράμμισε ότι η Ελλάδα ανταγωνίζεται τις χώρες που έχουν ΦΠΑ 
χαμηλότερο της δική μας χώρα. Ο ΣΕΤΕ θεωρεί πολύ κρίσιμο για 
την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 
τη μείωση ΦΠΑ σε εστίαση, διαμονή και ναυτιλία γα τους επόμε-

νους 12 με 18 μήνες. Την ίδια στιγμή ζητά την κατάργηση ή τη 
μερική εφαρμογή του φόρου διαμονής, με τον κ. Ρέτσο να ανα-
φέρει ότι ενώ ο στόχος του μέτρου ήταν 74 εκατ. ευρώ το 2018, 
τελικά απέδωσε 140 εκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο αυτό, 
προσέθεσε ο κ. Ρέτσος, το οικονομικό επιτελείο μπορεί να εφαρ-
μόσει το μέτρο μόνο το διάστημα της υψηλής ζήτησης (όπου και 
θα επιτευχθεί ο στόχος των 70 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ) 
και τους υπόλοιπους μήνες του έτους να μην υφίσταται. «Η κα-
τάργηση αυτού του φόρου είναι υπέρ της ικανοποίησης των 
πελατών» είπε, εξηγώντας ότι τον πληρώνουν οι πελάτες των 
ξενοδοχείων.
Παραμένοντας στην οικονομική ατζέντα, ο κ. Ρέτσος ανέφερε 
ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού εμποδίζει την ανάσχεση 
της ανεργίας και ζήτησε πρόβλεψη ειδικού μισθολογίου εισα-
γωγής για όσους θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας, μετά από 
μακροχρόνια ανεργία.
Τέλος για το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης τονίστηκε ότι οι 
παρεμβάσεις είναι συνεχείς, και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ επανέλα-
βε, μεταξύ άλλων, την πρόταση για φόρο στην κάθε κράτηση 
που γίνεται στις πλατφόρμες τύπου Αirbnb , ενώ σημείωσε χα-
ρακτηριστικά δεν μπορεί «μια πολυκατοικία» που ενοικιάζεται 
365 μέρες το χρόνο να είναι στην κατηγορία της βραχυχρόνιας 
μίσθωσης.

«Την επιτυχημένη στρατηγική της Ελλάδας στον τουρισμό που 
έχει αναγνωριστεί από όλους τους διεθνείς φορείς ως παράδειγ-
μα τουριστικής ανάπτυξης», παρουσίασε η υπουργός Τουρι-
σμού Έλενα Κουντουρά, προσκεκλημένη του υπουργού Του-
ρισμού του Λιβάνου Avedis Guidanian και του Προέδρου του 
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της χώρας, Charles 
Arbid, στο συνέδριο για τη «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη», 
που διοργανώθηκε στη Βηρυτό.
    Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συμ-
μετοχή της υπουργού δημιούργησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την Ελλάδα και τον τουρισμό, καθώς συμμετείχαν υπουργοί της 
κυβέρνησης, αναπτυξιακοί φορείς και εκπρόσωποι της επιχει-
ρηματικής και επενδυτικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, 
ενώ το συνέδριο προβλήθηκε με απευθείας σύνδεση από τα 
μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του Λιβάνου.
    Σε κοινή συνεδρία με τον ομολογό της και τον τ. γενικό γραμ-
ματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων 
Εθνών, Taleb Rifai, η κ. Κουντουρά, αναφέρθηκε στη στρατηγι-
κή της Ελλάδας στον τουρισμό 2015-2018 και στις καλές πρα-
κτικές που εφάρμοσε με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων:
   • την αύξηση κατά 35% του εισερχόμενου τουρισμού,
   • τα συνεχόμενα ρεκόρ στις αφίξεις τα έσοδα και όλα τα του-
ριστικά μεγέθη,
   • την κατακόρυφη αύξηση των τουριστικών επενδύσεων,

   • νέα οφέλη που διαχύθηκαν σε όλη τη χώρα και συμπαρέσυ-
ραν στην ανάπτυξη και άλλους παραγωγικούς τομείς
   • την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ελλάδας,
   • την ενδυνάμωση του θεσμικού της ρόλου στα παγκόσμια 
κέντρα αποφάσεων για τον τουρισμό
   • και τη διεθνή της αναγνώριση από τους παγκόσμιους φορείς 
ως επιτυχημένο παράδειγμα τουριστικής πολιτικής και πρότυπο 
στην τουριστική ανάπτυξη.
    Η υπουργός παρουσίασε το αναπτυξιακό σχέδιο για τον ελ-
ληνικό τουρισμό, ενώ αναφέρθηκε και στη στενή συνεργασία 
με το υπουργείο Τουρισμού του Λιβάνου για την αύξηση των 
εκατέρωθεν τουριστικών ροών, αλλά και για την τουριστική 
ανάπτυξη με πολλαπλάσια οφέλη στην ευρύτερη περιοχή της 
Αν. Μεσογείου.
    Το συνέδριο έκλεισε o πρωθυπουργός το Λιβάνου κ. Saad 
Hariri, και παρουσία του κατά τη σύνοψη των συμπερασμάτων, 
τονίστηκε «το επιτυχημένο παράδειγμα της Ελλάδας στην επί-
τευξη υψηλών ρυθμών τουριστικής ανάπτυξης και ενίσχυσης 
της ελκυστικότητάς της ως παγκόσμιου προορισμού». Η κ. Κου-
ντουρά, στην παρέμβασή της αναφέρθηκε στον «καθοριστικό 
ρόλο που έχει στην τουριστική ανάπτυξη η αναγνώριση της 
αξίας του τουρισμού ως κινητήριας δύναμης για την οικονομι-
κή και κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία, από τις κυβερνήσεις, 
όπως επίσης και η στενή συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτι-

κού τομέα».
    Η κ. Κουντουρά παραχώρησε συνεντεύξεις για την τουριστική 
προώθηση και προβολή της Ελλάδας στο Λίβανο, στα πλέον 
δημοφιλή τηλεοπτικά δίκτυα και ΜΜΕ μεταξύ των οποίων τα 
ΜΤV, ALHURRA, LBC International και Mariam TV.
    Η υπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ένωσης Τουρι-
στικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων του Λιβάνου ΑΤΤΑL, Jean 
Abboud, επικεφαλής των ταξιδιωτικών γραφείων Daidalos, 
Wild Discovery Sal, Kurban Travel και εκπροσώπους των αε-
ροπορικών εταιρειών Μiddle East Airlines και Αegean με τους 
οποίους συζήτησαν για την κατακόρυφη αύξηση του τουριστι-
κού ρεύματος από το Λίβανο προς την Ελλάδα τα τελευταία χρό-
νια και για τις δυνατότητες περαιτέρω αύξησής του, μέσα από 
την προσφορά νέων θεματικών εμπειριών και την προώθηση 
νέων ελληνικών προορισμών. Συναντήθηκε με εκπροσώπους 
Ομίλων στους τομείς του τουρισμού και του real estate για τις 
ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και στον δυναμι-
κά αναπτυσσόμενο τομέα της φιλοξενίας.
    Στο συνέδριο και στις συναντήσεις συμμετείχαν η αντιπρόε-
δρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Αγγελική Χονδροματίδου και ο πρεσβευ-
τήςς της Ελλάδας στη Βηρυτό Φραγκίσκος Βέρρος.

ΣΕΤΕ: ΑΠΟ ΤΗ βΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Στοίχημα η διαχείριση των ελληνικών τουριστικών προορισμών

Σε κορυφαίο τουριστικό φόρουμ στον Λίβανο
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ΟΟΣΑ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΥβΕΡΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΙΟβΕ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΓ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 91.250, ΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν συμ-
βάλει στη βελτίωση του μέσου όρου του βιοτικού επιπέδου 
στις χώρες του ΟΟΣΑ, όμως όλα τα μέρη δεν έχουν επωφελη-
θεί στον ίδιο βαθμό και υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία ότι οι 
οικονομικές ανισότητες, δύνανται να συμβάλουν στο οικονο-
μικό και πολιτικό χάσμα σε πολλές χώρες.
Αυτό σημειώνεται στο κείμενο της Διακήρυξης της Αθήνας 
που υπέγραψαν οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και δέκα ακόμα χώ-
ρες μη μέλη, που συμμετείχαν στη σύνοδο του Οργανισμού 
χθές και σήμερα, στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η πολιτική θα διαδραματίσει ση-
μαντικό ρόλο στο να προσδιορισθεί αν θα διευρυνθεί τα επό-
μενα χρόνια η γεωγραφία των ευκαιριών ή αν θα εμβαθυνθεί 
η δυσαρέσκεια.
«Η στήριξη μόνο σε αντισταθμιστικές πολιτικές δεν θα επαρκεί 
για την αντιμετώπιση των γεωγραφικών ανισοτήτων. Κι ενώ 
η μείωση των θεσμικών εμποδίων στην οικονομική κινητικό-
τητα παραμένει εξίσου σημαντική χρειάζεται να συμπληρω-
θεί περισσότερο από πολιτικές που σέβονται τον τόπο και από 
ολοκληρωμένες λύσεις πολιτικής που ανταποκρίνονται στις 
ευκαιρίες και προκλήσεις, ιδίως για αυτά τα μέρη που υστε-
ρούν και για τον πληθυσμό τους» όπως υπογραμμίζεται στη 
διακήρυξη.
Οι οικονομίες, οι κοινωνίες, η απασχόληση και το περιβάλλον 
μεταβάλλονται ριζικά από ορισμένες «μεγατάσεις», μεταξύ 

των οποίων η παγκοσμιοποίηση, η ταχεία τεχνολογική και-
νοτομία, η ψηφιοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές συμπε-
ριλαμβανομένης της μετανάστευσης και της γήρανσης του 
πληθυσμού καθώς και η συνεχιζόμενη αστικοποίηση και ανά-
πτυξη μεγαλουπόλεων και οι κλιματικές προκλήσεις συμπερι-
λαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, του καθαρού αέρος, 
των καθαρών υδάτων και της ανεπάρκειας των πόρων.
Πολλές από τις «μεγατάσεις» δημιουργούν σημαντικές ευ-
καιρίες για την ενίσχυση της ευημερίας και την ώθηση της 
παραγωγικότητας και απασχόλησης στις περιφέρειες και 
κοινότητες. Όμως, την ίδια ώρα, οι μεγατάσεις αυτές δημι-
ουργούν, επίσης, αβεβαιότητα και ενδεχομένως σημαντικά 
αντισταθμίσματα μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων, τα οποία είναι δύσκολο να αντι-
μετωπισθούν με πολιτικέςπου αγνοούν τη χωρική διάσταση.
«Το οικονομικό χάσμα εντός και μεταξύ των περιφερειών χρο-
νίζει στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ ενώ η αύξηση της πα-
ραγωγικότητας συνεχίζει να είναι γεωγραφικά συγκεντρωμέ-
νη. Το μέλλον της εργασίας, επίσης, θα επηρεάσει διαφορετικά 
τις περιφέρειες με σημαντικές διακυμάνσεις στις επιπτώσεις 
στην αυτοματοποίηση, στην παγκόσμια διανομή παραγωγής 
και στην ψηφιοποίηση δεδομένων των διαφορών στη βιομη-
χανική δομή και δεξιότητες» όπως υπογραμμίζεται.
Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να στηρίζουν τη συνοχή μεταξύ 
των τοποκεντρικών πολιτικών σε συνεργασία και συντονισμό 

με άλλες υπο-εθνικές κυβερνήσεις. Ένα σημαντικό βήμα σε 
αυτή την κατεύθυνση είναι η σύσταση του Συμβουλίου του 
ΟΟΣΑ για τις αποτελεσματικές δημόσιες επενδύσεις.
Απομένουν  όμως πολλά να γίνουν, όπως αναφέρεται, για 
την ενσωμάτωση οπτικών τοποκεντρικής και πολυ-επίπεδης 
διακυβέρνησης σε άλλους τομείς πολιτικής, σημαντικούς για 
την περιφερειακή ανάπτυξη. Τέτοιοι τομείς πολιτικής περι-
λαμβάνουν: την οικονομική ανάπτυξη, τις χρήσεις γης,  τη 
στέγαση, την καινοτομία, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την 
εφοδιαστική  αλυσίδα, τις υποδομές, τη μετανάστευση, τα δη-
μόσια οικονομικά, την ψηφιοποίηση, τη γεωργία, τα ύδατα, 
την ενέργεια, την υγεία, την παιδεία, το εργατικό δυναμικό 
και τον τουρισμό. Οι ισχυρές βάσεις δεδομένων υπο-εθνικών  
δεικτών και  χωρικά διαφοροποιημένες αναλύσεις είναι ουσι-
ώδεις για την κατανόηση των  τοποκεντρικών διαστάσεων  
αυτών των ζητημάτων.
 «Οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης εξαρτώνται από 
τις εθνικές προτεραιότητες και συνθήκες και δεν αποτελούν 
απλώς τη διατήρηση των εθνικών κυβερνήσεων αλλά συ-
μπεριλαμβάνουν όλα τα επίπεδα κυβέρνησης όπου εφαρμό-
ζονται διαφορετικές εντολές και επίπεδα αυτονομίας ανάλογα 
με το εθνικό συνταγματικό, νομικό και θεσμικό πλαίσιο» όπως 
υπογραμμίζεται.

Την εποικοδομητική συνεργασία με την ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων(SRSS) και την πρό-
οδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία τρία χρόνια, σε πολλούς 
τομείς της οικονομίας υπογράμμισαν στις ομιλίες τους ο ΓΓ 
Συντονισμού της κυβέρνησης Δημήτρης Παπαγιαννάκος και ο 
Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος 
Πιτσιλής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης με θέμα «Εφαρμόζοντας τις διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις για την ανάπτυξη» στο πλαίσιο του συνεδρίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΟΒΕ για την ενσωμάτωση της 
Ελλάδας στην πολιτική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο κ. Παπα-
γιαννάκος, τόνισε ότι με την SRSS έχουμε κάνει πολύ σημαντική 

δουλειά, είμαστε, είπε, ο συνδετικός κρίκος αφ’ ενός με την εν 
λόγω υπηρεσία αφ’ ετέρου με τα υπουργεία που αιτούνται τε-
χνική βοήθεια απ’ αυτήν.
Ως τώρα έχουμε δεχθεί από την SRSS βοήθεια για 150 πρότζεκτ 
και έχει συμβάλει σημαντικά για την ολοκλήρωση των οικονο-
μικών προγραμμάτων, είπε ο κ. Παπαγιαννάκος.
Ανέφερε μεταξύ των τομέων των μεταρρυθμίσεων , την ΑΑΔΕ, 
τα ενεργειακά, τις αδειοδοτήσεις, την πάταξη της διαφθοράς 
ως ένα τμήμα μόνον των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι ευ-
ρύτερες. Μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσε γίνονται και στο σύστημα 
δημοσίων προμηθειών, το κτηματολόγιο, την ψηφιακή οργά-
νωση του δικαστικού τομέα, μεταρρυυθμίσεις για την προώ-

θηση των εξαγωγών, για τον ΕΦΚΑ και την καθολική κάλυψη 
της υγείας.
«Η οικειοποίηση είναι ο ταχύτερος δρόμος για την εκτέλεση 
ενός πρότζεκτ. Γι αυτό θα συνεχίσουμε και στο μέλλον με τον 
Μάαρτεν Βερβέ, τον επικεφαλής της SRSS», είπε συνοψίζοντας 
ο κ. Παπαγιαννάκος,
Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι έχουμε επιτύχει τους στόχους μας και 
ποσοτικά για την είσπραξη των φόρων και ποιοτικά δημιουρ-
γώντας ένα νέο μοντέλο στη διοίκηση, αναφέροντας αναλυτικά 
τους τομείς παρεμβάσεων της ΑΑΔΕ.
Αναζητούμε, είπε, «τις βέλτιστες πρακτικές, προσαρμοσμένες 
στο ελληνικό νομικό περιβάλλον».

Συνολικά 91.250 αιτήσεις (σύνολο δικαιούχων 240.968) έχουν 
εγκριθεί για τη χορήγηση επιδόματος ενοικίου, σύμφωνα με τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ..
Με βάση τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, μέχρι χθες  νωρίς το πρωί, είχαν 

υποβληθεί 224.968 αιτήσεις, από τις οποίες 91.250 εγκρίθηκαν, 
15.228 απορρίφθηκαν, 24.066 ακυρώθηκαν και 92.655 είναι 
σε αναμονή.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ
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βΕΑ: Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΕΛΑβΕ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

erasMus ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: βΡΑβΕΙΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ»

«Οι σημερινές επισημάνσεις του επικεφαλής της αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, 
Ντέκλαν Κοστέλο, στην εκδήλωση του Ιδρύματος Οικονομικών 
και Βιομηχανικών Μελετών, έχουν βαρύνουσα σημασία», επι-
σημαίνει σε ανακοίνωσή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθή-
νας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Όπως αναφέρει το επιμελητήριο «η αισιοδοξία του για την πο-
ρεία και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί θετική 
εξέλιξη και σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας, σε ένα ευνοϊκό-
τερο και σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης.
Συμφωνούμε, ότι η ελληνική οικονομία, έχει άμεση ανάγκη 
από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για να ορθοποδήσει, να 
δημιουργήσει καλές δουλειές, περισσότερα δημόσια έσοδα για 
συντάξεις και κοινωνικές υπηρεσίες. Όμως, η συνέχιση των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για ένα φιλικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική ισορροπία 
και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, δεν πρέπει να 
λειτουργούν εις βάρος της πραγματικής οικονομίας, των επαγ-
γελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως και η 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δεν πρέπει να πλήξει άλλο 
τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα.
Γι’ αυτό και υπενθυμίζουμε τις πάγιες θέσεις του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας, τις οποίες έχουμε καταθέσει στην κυ-
βέρνηση και στους κοινωνικούς φορείς:
-Να μην μειωθεί το αφορολόγητο όριο από το νέο έτος, καθώς 
τα οφέλη από την αύξηση του κατώτατου μισθού θα εξανεμι-
στούν και θα πληγεί η καταναλωτική ζήτηση
-Να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος, φόροι και ασφαλιστικές 
εισφορές, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της υποδηλωμέ-
νης ή αδήλωτης εργασίας

-Να δοθεί μια τελευταία ευκαιρία σε 500.000 ασφαλισμένους 
επιχειρηματίες, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα 
και με κριτήρια, να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε έως 120 
δόσεις, με κούρεμα των υπέρογκων προσαυξήσεων, άνω του 
85%.
-Να προστατευτούν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, που έχουν ενεχυριάσει το σπίτι τους, για τη 
λήψη τραπεζικού δανείου, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν 
τις ανάγκες της επιχείρησής τους, αλλά και τον διαχωρισμό του 
ΑΦΜ της επιχείρησης από το ΑΦΜ του επιχειρηματία»
Όπως σημειώνει το ΒΕΑ, η αναγέννηση της μικρομεσαίας επι-
χειρηματικότητας είναι μονόδρομος για την αποτελμάτωση της 
ελληνικής οικονομίας και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Καθήκοντα γενικού γραμματέα της Τράπεζας Εμπορίου και 
Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου («Παρευξείνιας») ανέλαβε για την 
επόμενη τετραετία ο οικονομολόγος Αριστοτέλης Σπηλιώτης, 
κατόπιν πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης, διαδεχόμενος 
τον Σεραφείμ Τσόκα, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του. Τον 
κ. Σπηλιώτη, που έχει διατελέσει ειδικός οικονομικός σύμβουλος 
του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης της Ελλάδας, διόρισε το Συμβούλιο Διευθυντών 
της Παρευξείνιας Τράπεζας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Σπηλιώτης γεννήθηκε το 1965. Είναι κάτοχος διδακτορι-
κού διπλώματος Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικής από το 
Πανεπιστήμιο του York (Ηνωμένο Βασίλειο) και πτυχίου Οικο-
νομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Επίσης, είναι 
διαπιστευμένος διαχειριστής επενδυτικών χαρτοφυλακίων από 
την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ξεκίνησε την επαγ-

γελματική του σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα (1994) ως 
επενδυτικός διευθυντής της εταιρείας αμοιβαίων κεφαλαίων 
ΔΙΕΘΝΙΚΗ AE., του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Το 1999 ίδρυσε και διαχειρίστηκε ένα ταμείο επιχειρηματικών 
κεφαλαίων, το 4Ε. Έχει διατελέσει aντιπρόεδρος της Ένωσης Ελ-
ληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων. Υπήρξε μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου σε αρκετές ελληνικές εταιρείες και 
τράπεζες. Διετέλεσε διευθυντής επενδυτικών συμμετοχών της 
Omega Bank και της Proton Bank, πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
της Omega, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος 
της Επιτροπής Επενδύσεων της θερμοκοιτίδας ΘΕΡΜΗ Α.Ε και 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Τράπεζας. 
Το 2012 εντάχθηκε στο Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευ-
νας της Τραπέζης της Ελλάδος.

Πριν αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα στην Πα-
ρευξείνια Τράπεζα, ο κ. Σπηλιώτης ήταν ειδικός οικονομικός 
σύμβουλος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελλάδας. Οι τομείς ευθύνης του 
περιελάμβαναν τον τραπεζικό τομέα, τα χρηματοδοτικά μέσα, 
κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές, επενδύσεις και χρηματοδό-
τηση σχεδίων και διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Έχει διδάξει στα 
πανεπιστήμια του York και του Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
σήμερα διδάσκει τραπεζικά και χρηματοοικονομικά σε ελληνικά 
πανεπιστήμια.
Η Παρευξείνια είναι διακρατική τράπεζα, με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη. στην οποία μετέχουν 11 χώρες: η Ελλάδα, η Ρωσία και η 
Τουρκία (με τα μεγαλύτερα μερίδια) κι οι χώρες Αζερμπαϊτζάν, 
Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία 
και Ρουμανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ κατά τον εορτασμό  στις 
Βρυξέλλες, της 10ης επετείου του προγράμματος Erasmus 
για νέους επιχειρηματίες (EΝE), δύο επιχειρηματίες έλαβαν το 
βραβείο «Επιχειρηματίας της δεκαετίας». Η Nelly Davtya από 
την Αρμενία επελέγη ως η «νέα επιχειρηματίας της δεκαετίας» 
και ο Ιωάννης Πολυχρονάκης από την Ελλάδα επελέγη ως ο 
«ανάδοχος επιχειρηματίας της δεκαετίας». 
Το ΕΝΕ βοήθησε να δημιουργηθούν περισσότερες από 7 000 
συνεργασίες ανάμεσα σε νέους και σε έμπειρους επιχειρηματί-
ες σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αυτές συμμετείχαν 14 000 επιχειρη-
ματίες και κατάφεραν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστη-

ριότητα, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να δημιουργήσουν 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να επεκταθούν σε νέες αγορές. 
Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Επίτροπος αρμόδια για την 
ενιαία αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις 
ΜΜΕ δήλωσε: «Η ενιαία αγορά είναι το μεγαλύτερο πλεονέ-
κτημα που διαθέτουμε. Είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα για 
τους επιχειρηματίες μας, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να 
ξεκινούν, να αναπτύσσονται και να διασχίζουν τα σύνορα. 
Χαίρομαι που το πρόγραμμά μας αυτό τους βοηθά να επω-
φεληθούν ακόμη περισσότερο από την ενιαία αγορά. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο επεκτεινόμαστε σε νέες τοποθεσίες 

και προτείναμε περαιτέρω χρηματοδότηση από το 2021 και 
μετά.» 
Το πρόγραμμα EΝE διευκολύνει την ανταλλαγή επιχειρημα-
τικής και διοικητικής πείρας εντός και εκτός Ευρώπης. Φέρνει 
σε επαφή έναν/μία επιχειρηματία, νεοσύστατο/-η ή υποψή-
φιο/-α, με επιχειρηματία που διαθέτει πείρα και διευθύνει μια 
μικρή επιχείρηση σε άλλη χώρα. Η ανταλλαγή συγχρηματο-
δοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο μεταξύ 2014 και 2016, δημι-
ουργήθηκαν, χάρη στο EΝE, πάνω από 250 νέες εταιρείες και 
πάνω από 2 000 θέσεις εργασίας. 
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Πριν από τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
21ης-22ας Μαρτίου σχετικά με την καινοτομία, τη βιο-
μηχανία και την ανταγωνιστικότητα, η Επιτροπή λαμ-
βάνει αποφασιστικά μέτρα για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Καινοτομίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ΕΕ.
Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται και η Ευρώπη 
πρέπει να αυξήσει την ικανότητά της για καινοτομία 
και ανάληψη κινδύνων, προκειμένου να ανταποκριθεί 
στον ανταγωνισμό σε μια αγορά που διέπεται όλο και 
περισσότερο από νέες τεχνολογίες. Γι’ αυτόν τον λόγο, 
η Επιτροπή Γιούνκερ θεσπίζει ένα Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) με σκοπό να μετατρέψει τις 
επιστημονικές ανακαλύψεις της Ευρώπης σε επιχειρήσεις 
που μπορούν να επεκτείνονται ταχύτερα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε 
πιλοτική φάση, θα γίνει πραγματικότητα από το 2021, 
στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη».
Ο Κάρλος Μοέδας, επίτροπος αρμόδιος για θέματα 
έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας, δήλωσε σχετικά: 
«Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας δεν μοιράζουμε απλώς χρήματα. Δημιουρ-
γούμε ένα ολόκληρο σύστημα καινοτομίας για να τεθεί η 
Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και στρα-
τηγικών τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον 
μας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η 
ενέργεια μηδενικών εκπομπών. Πρέπει να επικεντρω-
θούμε στις ανάγκες των φορέων καινοτομίας, οι οποίοι 
θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητά μας σε παγκόσμιο επίπεδο και θα 
βελτιώσουν την καθημερινή μας ζωή.»
Η Επιτροπή δρομολόγησε το 2017 την πιλοτική φάση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, καθιερώνο-
ντας ανοιχτούς διαγωνισμούς και προσωπικές συνεντεύ-
ξεις για τον εντοπισμό και τη χρηματοδότηση των πλέον 
καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ της Ευρώ-
πης. Έκτοτε, 1276 ιδιαίτερα καινοτόμα έργα έχουν λάβει 
συνολική χρηματοδότηση άνω των 730 εκατ. ευρώ.
Η Επιτροπή ανακοίνωσε χθες σημαντικά βήματα για να 
ενταθούν οι προσπάθειες κατά τα επόμενα δύο έτη της 
πιλοτικής φάσης του ΕΣΚ:
Πάνω από 2 δισ. ευρώ χρηματοδότηση για την 
περίοδο 2019-2020, που θα καλύπτει την αλυσίδα 
καινοτομίας: έργα «ανίχνευσης» («pathfinder»), για τη 

στήριξη προηγμένων τεχνολογιών από την ερευνητική 
βάση (διαθέσιμη από αύριο)• και χρηματοδότηση «επι-
τάχυνσης» («accelerator»), για τη στήριξη της ανάπτυ-
ξης νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ και την ενίσχυση 
των καινοτομιών τους, έως το στάδιο κατά το οποίο θα 
μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις (θα 
ανοίξει τον Ιούνιο). Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης 
«επιτάχυνσης», οι εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε μει-
κτή χρηματοδότηση (επιχορηγήσεις και επενδύσεις σε 
ίδια κεφάλαια) ύψους έως 15 εκατ. ευρώ.
Η Επιτροπή θα διορίσει 15 έως 20 πρωτοπόρους της 
καινοτομίας για την κατάρτιση συμβουλευτικής ομάδας 
του ΕΣΚ που θα επιβλέπει την πιλοτική φάση του ΕΣΚ, την 
προετοιμασία του μελλοντικού ΕΣΚ και την προάσπιση 
του ΕΣΚ σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρωτοπόροι από όλο το 
φάσμα της καινοτομίας καλούνται να εκδηλώσουν ενδι-
αφέρον έως τις 10 Μαΐου.
Η Επιτροπή θα προσλάβει μια πρώτη ομάδα «διαχειρι-
στών προγραμμάτων» με σημαντική εμπειρογνωμο-
σύνη στις νέες τεχνολογίες για την παροχή πλήρους, 
πρακτικής υποστήριξης για τα έργα. Η προκήρυξη για 
την πρόσληψή τους πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα.
Επίσης σήμερα, η Επιτροπή ανακοινώνει 68 πρόσθετες 
νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ που επιλέχθηκαν για 
συνολική χρηματοδότηση 120 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο 
της τρέχουσας πιλοτικής φάσης του ΕΣΚ. Πρόκειται με-
ταξύ άλλων για εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογία 
blockchain για διαδικτυακές πληρωμές, νέες ενεργειακά 
αποδοτικές οθόνες, καθώς και μια λύση για την καταπο-
λέμηση του κυκλοφοριακού θορύβου (κατανομή των 
δικαιούχων ανά χώρα και τομέα).
Δεδομένης της αυξανόμενης οικονομικής σημασίας της 
ρηξικέλευθης και ανατρεπτικής καινοτομίας και με βάση 
την πρώιμη επιτυχία της πιλοτικής φάσης του ΕΣΚ, η 
Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν στο ΕΣΚ 10 δισ. ευρώ 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας της ΕΕ 
για την περίοδο 2021-2027.
Ιστορικό
Μολονότι η Ευρώπη αντιπροσωπεύει μόλις το 7% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, στο έδαφός της πραγματοποι-
είται το 20% των παγκόσμιων επενδύσεων στον τομέα 
της έρευνας και της καινοτομίας και εκδίδεται το ένα 
τρίτο του συνόλου των επιστημονικών δημοσιεύσεων 
υψηλής ποιότητας, ενώ η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση 

παγκοσμίως σε βιομηχανικούς τομείς όπως τα φαρμα-
κευτικά και τα χημικά προϊόντα, η μηχανολογία και η 
μόδα. Ωστόσο, η Ευρώπη πρέπει να επιτύχει καλύτερα 
αποτελέσματα προκειμένου να μετατρέψει την αριστεία 
της σε επιτυχία και να παραγάγει παγκόσμιους πρωτα-
θλητές σε νέες αγορές που βασίζονται στην καινοτομία, 
ιδίως στις καινοτομίες που βασίζονται σε ριζικά νέες τε-
χνολογίες (ρηξικέλευθες) ή αγορές (ανατρεπτικές).
Τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή πρότεινε το πλέον φιλό-
δοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, το πρόγραμ-
μα «Ορίζων Ευρώπη», με προτεινόμενο προϋπολογισμό 
ύψους 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Η 
πρόταση βασίζεται επίσης στη συνεισφορά της Επιτρο-
πής κατά τη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ της 16ης Μαΐου 
στη Σόφια, με τίτλο «Ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεμα-
τολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία - Η ευκαιρία 
της Ευρώπης να διαμορφώσει το μέλλον της», στην 
οποία τονιζόταν η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και να πραγματοποιηθούν 
και άλλα βήματα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικό-
τητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα.
Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 εγκρίθηκε η συγκρότηση του ΕΣΚ 
στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπο-
λογισμού (2021-2027). Οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν την 
Επιτροπή να δρομολογήσει νέα πιλοτική πρωτοβουλία 
για τη ρηξικέλευθη καινοτομία στο διάστημα που απο-
μένει για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», προκειμένου να 
προετοιμαστεί το έδαφος για την πλήρη υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας αποτελεί μέρος 
ενός ευρύτερου οικοσυστήματος που διαμορφώνει η ΕΕ 
για να δώσει στους πολλούς επιχειρηματίες της Ευρώ-
πης κάθε ευκαιρία να πρωτοστατήσουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν ένα πρό-
γραμμα πανευρωπαϊκών οργανισμών επενδύσεων σε 
μερίδια άλλων οργανισμών επιχειρηματικού κεφαλαί-
ου (VentureEU), το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη 
(ΕΤΣΕ), το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτο-
μίας και Τεχνολογίας, το σχέδιο δράσης για την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών για τη βελτίωση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση ή την πρόταση οδηγίας σχετικά με την 
αφερεγγυότητα. 

2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



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

Προσεχή Σεμινάρια 

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

15/4/2019:  Επεμβάσεις σε Ιστορικές Κατασκευές: Ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού

15/05/2019:  Η διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος και των επενδύσεων 

16/5/2019:   Δασικοί Χάρτες

23/05/2019:  Startups. Από την ιδέα, στην παγκόσμια αγορά. Οι ευκαιρίες, τα λάθη, τα απρόβλεπτα.

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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H παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ 
Πομπέο στην τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύ-
πρου-Ισραήλ, χθες, στην Ιερουσαλήμ, δίνει και το μέτρο 
του ενδιαφέροντος της Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις στην 
ευρύτερη περιοχή. 
Η παρουσία του Μάικ Πομπέο «σημαίνει ότι δίνεται 
επιπρόσθετη αξία στην έκτη Τριμερή Σύνοδο Κορυφής 
Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας που πραγματοποιείται 
σήμερα, με κύριο θέμα την προώθηση της ενεργεια-
κής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο» επισήμανε 
ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε 
«εταίρους στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας 
στην Ανατολική Μεσόγειο το Ισραήλ, την Κύπρο και την 
Ελλάδα». 
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «η βασι-
κή ιδέα μας είναι πολύ σημαντική: Να δημιουργήσουμε 
ένα ασφαλές δίκτυο μεταφοράς των ενεργειακών πό-
ρων από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, , από 
το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα, στην Ευρώπη». Ο κ. 
Τσίπρας επισήμανε ότι η δημιουργία του υποθαλάσσιου 
αγωγού φυσικού αερίου EastMed «μπορεί να βοηθήσει 
τόσο τον διάλογο για την ασφάλεια όσο και την οικο-
νομική ανάπτυξη της περιοχής». Ο πρωθυπουργός δεν 
παρέλειψε να τονίσει πως η συμμετοχή του ΥΠΕΞ των 
ΗΠΑ Μάικ Πομπέο «υπογραμμίζει τη στήριξη των ΗΠΑ 
στη στρατηγική συνεργασία μας και αυτή η συμμετοχή 
ενδυναμώνει τις προσπάθειές μας και τον διάλογο μας 
ειδικά στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στην ασφά-
λεια και στην οικονομία».   Ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έκανε λόγο για «μια 
υπέροχη στιγμή» και ευχαρίστησε τον Μπέντζαμιν Νε-
τανιάχου για «την ιστορική σύνοδο» στην Ιερουσαλήμ. 
Ταυτόχρονα, εξέφρασε τη χαρά του για τη συμμετοχή 
του Μάικ Πομπέο, «η οποία δίνει προστιθέμενη αξία στη 
σύνοδο».
 Όπως σημείωσε, «είμαστε ευτυχείς που ο Αμερικανός 
υπουργός Εξωτερικών μας ενώνει σήμερα. Η παρουσία 
του είναι μια απτή απόδειξη ότι οι τρεις χώρες μας απο-
τελούν αξιόπιστους εταίρους των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στους 
τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας, και μια εγγύηση 
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».
 Στην 1η Σύνοδο Κορυφής του σχήματος 3+1 στα Ιε-
ροσόλυμα συζητήθηκαν διεξοδικά οι εξελίξεις στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η μεταξύ τους 
συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, ασφάλειας και 
άμυνας, οικονομίας και μετανάστευσης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση για τον East Med 
συνδέθηκε με την πρόσφατη συνάντηση των ΥΠΕΞ στο 
Χιούστοντων ΗΠΑ και το East Med gas forum που συμ-
μετείχαν επίσης Ιορδανία, Αίγυπτος και Παλαιστίνη. 
Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του EastMed αγγίζει 
τα 6 με 7 δισ. ευρώ και θεωρείται ότι θα είναι ο πιο ασφα-
λής αγωγός παγκόσμια, καθότι θα είναι απρόσβλητος 
από τρομοκρατικές ενέργειες, λόγω του πολύ μεγάλου 
βάθους του. Το μέγεθος του ενδέχεται να διπλασιαστεί 
για να μεταφέρει ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες από το 
Ισραήλ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην πρώτη του 
φάση θα είναι οι τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ) 
και Ιταλία, με τη στήριξη των ΗΠΑ και σε επόμενη φάση 
συνεργασία με τρίτες χώρες, κυρίως Αίγυπτο, αλλά και 
χώρες του Κόλπου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των διευ-
ρυμένων συνομιλιών, ο Αμερικανός υπουργός τόνισε 
ότι ο EastMed για τις ΗΠΑ έχει δυνητικά μεγάλη εμπο-
ρική σημασία, αλλά και είναι σημαντικός και στον τομέα 
της ασφάλειας. Ο κ. Πομπέο δεσμεύτηκε να υποστηρίξει, 
μέσω ενεργειακών κολοσσών των ΗΠΑ, την προσπά-
θεια, αλλά και να τους ξεκαθαρίσει τη σημασία που έχει 
για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Κατά τις ίδιες πλη-
ροφορίες, συ συζητείται η θεσμοθέτηση της συνεργασί-
ας σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Σύμφωνα πάντα 
με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Νετανιάχου είπε ρητά ότι 
«αν το χτίσουμε, σημαίνει ότι έχουμε δεσμευτεί για να το 
προστατεύσουμε». 
Η κοινή δήλωση
 Στην Κοινή Δήλωση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-ΉΠΑ, 
μετά την 6η τριμερή Σύνοδο Κορυφής, επισημαίνεται: 
κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών, του κράτους του 
Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συναντήθηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ 
για να διαβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση να προ-
ωθήσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και 
την ευημερία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
Ο υπουργός Εξωτερικών Πομπέο υπογράμμισε ότι οι 
ΗΠΑ στηρίζουν τον τριμερή μηχανισμό που δημιούργη-
σαν το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος, σημειώνοντας τη 
σημασία της αυξανόμενης συνεργασίας. 
Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την περιφερειακή 
συνεργασία, να στηρίξουν την ενεργειακή ανεξαρτησία 
και ασφάλεια, και να αμυνθούν ενάντια σε εξωτερικές 
κακές επιρροές στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευ-
ρύτερη Μέση Ανατολή. Χαιρέτισαν τις πρόσφατες ανα-
καλύψεις φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο 
και τις προοπτικές τους στη συμβολή στην ενεργειακή 
ασφάλεια και τις εναλλακτικές πηγές». 
• Παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη 
 Ο ρόλος του αγωγού EastMed θα είναι να μεταφέρει φυ-
σικό αέριο από τα κοιτάσματα της Λεβαντίνης (Ισραήλ, 
Κύπρος) στην Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας. 

Γι’ αυτό τον σκοπό θα ξεκινά από τα εν λόγω κοιτάσμα-
τα, θα διέρχεται από την Κύπρο, την Κρήτη και την Πε-
λοπόννησο, για να καταλήξει στη Θεσπρωτία, όπου θα 
συνδέεται με τον επίσης υπό εξέταση αγωγό Ελλάδας-Ι-
ταλίας («Ποσειδών»), ώστε το φυσικό αέριο να φτάσει 
στο ιταλικό Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και από 
εκεί στην υπόλοιπη γηραιά ήπειρο.
 Η παραπάνω διαδρομή σημαίνει πως από τα περίπου 
1.700 χιλιόμετρα που θα είναι το συνολικό μήκος του, το 
μεγαλύτερο ποσοστό (1.300 χλμ.) θα είναι υποθαλάσ-
σιο. Παράλληλα, η σχεδιαζόμενη δυναμικότητά του θα 
αγγίζει τα 10 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησί-
ως, με δυνατότητα να αυξηθεί στα 16 δισ. κυβικά μέτρα.
 Η διαχείριση του EastMed (Eastern Mediterranean 
Pipeline) ανήκει στην IGI Poseidon, θυγατρική της ΔΕΠΑ 
και της ιταλικής Edison. Μάλιστα, με τη διάσπαση της 
Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου σε ΔΕΠΑ Υποδομών και 
ΔΕΠΑ Εμπορίας, η συμμετοχή της στην IGI Poseidon (και 
επομένως στο έργο) θα «περάσει» στην πρώτη εταιρεία, 
για να υπαχθεί στη συνέχεια εντός τριμήνου σε μία νέα 
θυγατρική που θα υπαχθεί στη ΔΕΠΑ Υποδομών. 
Η Κομισιόν «βλέπει» τον EastMed ως ένα έργο το οποίο 
θα μπορούσε να συμβάλει στη σημαντική βελτίωση της 
διαφοροποίησης των πηγών τροφοδοσίας της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης με φυσικό αέριο. Σε αυτό το πλαί-
σιο, το έργο περιλαμβάνεται στη λίστα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με τα έργα ευ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
(PCI). 
Έτσι, υπό το συγκεκριμένο καθεστώς, έχουν με 34,5 
εκατ. ευρώ οι μελέτες εφαρμογής (FEED) μέσω του 
προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), για τη 
στήριξη των διευρωπαϊκών υποδομών. Σύμφωνα με τις 
μελέτες, ο αγωγός είναι τεχνικά εφικτός και οικονομικά 
βιώσιμος, καθώς το κόστος μεταφοράς είναι συγκρί-
σιμο σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές «όδευσης» 
του φυσικού αερίου από τα συγκεκριμένα κοιτάσματα π 
προς την Ευρώπη. Ωστόσο, με δεδομένο ότι το κόστος 
του εκτιμάται στα 6 με 7 δισ. ευρώ, η υλοποίησή του θα 
κριθεί τελικά από το κόστος παραγωγής φυσικού αερίου 
από τα κοιτάσματα από τα οποία θα διέρχεται, το οποίο 
με τη σειρά του θα εξαρτηθεί από τα βάθη εξόρυξης. 
Τον τελευταίο καιρό, πάντως, ερωτηματικά έχουν δη-
μιουργηθεί αναφορικά με τη στάση της Ιταλίας, καθώς 
σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου της χώρας η 
κυβέρνηση, υπό την πίεση του Κινήματος 5 Αστέρων, 
ζήτησε το «πάγωμα» της συμμετοχής στο έργο. Ωστόσο, 
σε τυχόν υπαναχώρηση της Ιταλίας φαίνεται πως ήδη 
είναι στα σκαριά ένα «Plan Β» με διαφορετική χάραξη 
του αγωγού, πιθανότατα μέσω Βουλγαρίας ή Βόρειας 
Μακεδονίας.
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Ισχυρό παραμένει το κίνημα «Δεν κληρονομώ», με τις 
αιτήσεις αποποιήσεων στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία της 
χώρας να σχηματίζουν... βουνό, παρά τις ελπίδες που γεν-
νούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων Golden Visa και Airbnb. 
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλλεξε ο Ελεύ-
θερος Τύπος από τα δύο μεγαλύτερα δικαστήρια -Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης- περισσότεροι από 5.100 κληρονόμοι 
έσπευσαν από τις αρχές του χρόνου να καταθέσουν τη σχε-
τική αίτηση, αποποιούμενοι τα συγγενικά... δώρα και, άρα 
τα βάρη -παλαιότερα (χρέη του εκλιπόντος), αλλά και νέα 
(φόροι)- που τα συνοδεύουν. 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το διευθυντή γραμματείας του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών, κ Γιώργο Αλιφέρη, το α’ τρίμηνο 
του 201 9 κατατέθηκαν 3.300 αιτήματα αποποιήσεων, 
αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με τις αποδοχές (1 .062: στοι-
χεία Υποθηκοφυλακείου Αθηνών). 
«Το τρέχον έτος εκτιμάται πως θα “κλείσει” πάνω - κάτω 
στα περυσινά επίπεδα των 14.568 αιτήσεων», σχολιάζει 
ο κ. Αλιφέρης. Επισημαίνεται ότι το 201 7 ο αριθμός των 
αποποιήσεων στην πρωτεύουσα «άγγιξε» τις 14.075, από 
12.500 το 201 6 και 9.566 το 2015, ενώ στη διετία 201 3 - 
201 4 αυτός διαμορφώθηκε σε 14.798. 
Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, με τον επι-
κεφαλής του τμήματος αποποιήσεων κληρονομιών του Ει-
ρηνοδικείου της πόλης, Ιωάννη Γιαννακό, να αποκαλύπτει 
πως το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019 έχουν κατατε-
θεί 1.850 αιτήσεις. «Το 2018 “μετρήσαμε” 8.100 αποποι-
ήσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά, δηλαδή, 45,6% περισ-
σότερες από το 2016. Οσον αφορά στο σύνολο της χώρας, 
το 201 3 έγιναν 29.1 99 αποποιήσεις, για να ανέβουν σε 
41.388 το 2014, 45.628 το 2015 και 54.422 το 2016. 
«Το 2017 φέρεται να “έκλεισε” με διπλάσιο αριθμό αιτή-
σεων σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο χρόνο, προ-
σεγγίζοντας τις 100.000, ενώ το 2018 κυμάνθηκαν στις 
150.000», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς. 
«Η κτηματαγορά δεν έχει αποκατασταθεί», διαμηνύει στον 
«Ε.Τ.» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτη-
τών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Στράτος Παραδιάς, εκφράζοντας 
την άποψη πως Golden Visa και Airbnb έχουν μεν δώσει 
ώθηση, αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές. «Οσοι τυγχάνει 
να κληρονομήσουν σε λιγότερο δημοφιλείς για τους ξέ-
νους συνοικίες θα το σκεφτούν δύο και τρεις φορές πριν 
κάνουν αποδοχή. Κι αυτό γιατί ο φόρος κληρονομιάς, σε 
συνδυασμό με τον ΕΝΦΙΑ, λειτουργεί αποτρεπτικά», συνε-

χίζει. Αξίζει να επισημανθεί πως, σύμφωνα με έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους από 
την 4Life Direct, σχεδόν 8 στους 10 ερωτώμενους απάντη-
σαν πως θα είναι «όχι πολύ εύκολο» ή «καθόλου εύκολο» 
να καλύψουν το κόστος του φόρου κληρονομιάς».
 Προθεσμίες 
«Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις εμπλέκονται περισ-
σότεροι του ενός κληρονόμοι, με συνέπεια να δημιουργού-
νται προστριβές, που έχουν ως συνέπεια την απώλεια του 
χρόνου που έχει κάποιος, προκειμένου να την αποδεχθεί», 
καταλήγει ο κ. Παραδιάς. Υπενθυμίζεται πως προθεσμία 
που έχουν οι δικαιούχοι ορίζεται στους έξι μήνες από την 
ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου εφόσον είναι 
κάτοικοι Ελλάδας και ενός έτους εάν είναι κάτοικοι εξωτερι-
κού. Το χρονικό περιθώριο της αποποίησης, ωστόσο, ξεκι-
νάει για τον κάθε ένα κληρονόμο σε διαφορετικά χρονικά 
σημεία και, συγκεκριμένα, από τη στιγμή που θα κληθεί 
στην κληρονομιά. «Στην περίπτωση του υιού, δηλαδή, από 
τότε που έλαβε γνώση της επαγωγής (θάνατος του παπ-
πού) και του εγγονού από την επομένη ημέρα αποποίησης 
του υιού», εξηγούν νομικές πηγές.
 7 «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 Τα αφορολόγητα που ισχύουν για την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας εξαιτίας θανάτου
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε επτά ερωτήματα, που αφορούν στο φόρο 
κληρονομιάς, δίνει η ΠΟΜΙΔΑ. Ειδικότερα: 
1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φό-
ρου κληρονομιάς; 
Ο κληρονόμος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του (άρθρο 61 
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, ο οποίος κυρώθη-
κε με το ν. 2961/2001). 
2. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την υποβολή 
δηλώσεων φόρου κληρονομιάς; ► Ληξιαρχική πράξη 
θανάτου. 
► Αντίγραφο διαθήκης. 
► Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημο-
τικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού 
συγγενείας προς τον κληρονομούμενο. 
► Πιστοποιητικό του γραμματέα του Ειρηνοδικείου περί 
μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύ-
σεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδο-
χής. 
► Πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν για 
τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία 
αυτού. 
► Εγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξου-
σίου. 
► Τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρό-
νου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. 
► Αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς (σχετικό άρθρο 
67 του Κώδικα). 

3. Ποια είναι αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή δηλώσεων 
φόρου κληρονομιάς; 
Η ΔΟΥ της κατοικίας του κληρονομουμένου ή η ΔΟΥ κα-
τοίκων εξωτερικού, εάν ο κληρονομούμενος ήταν κάτοι-
κος αλλοδαπής. Εάν, όμως, ο κληρονομούμενος είχε την 
κατοικία του στην αλλοδαπή, αλλά πέθανε στην Ελλάδα, 
αρμόδια είναι η ΔΟΥ του τόπου θανάτου. Ως κατοικία του 
κληρονομουμένου θεωρείται αυτή που προκύπτει από το 
ΑΦΜ αυτού.  
4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής της απόκτησης 
πρώτης κατοικίας από το φόρο κληρονομιών; 
Ο κληρονόμος (σύζυγος ή τέκνο του κληρονομουμένου) 
να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας 
ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας, 
που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δι-
καίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσι-
μου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντι-
στοιχεί εμβαδόν χτίσματος, που πληροί τις στεγαστικές 
τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πλη-
θυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκες 
θεωρείται ότι καλύπτονται εάν το συνολικό εμβαδόν των 
ανωτέρω ακινήτων (και των λοιπών αντίστοιχων κληρο-
νομιαίων ακινήτων) είναι 70 τ,μ., προσαυξανόμενα κατά 
20 τ,μ. καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για 
το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου. 
5. “Ποια είναι τα αφορολόγητα για τα ποσά για την απόκτη-
ση πρώτης κατοικίας αιτία θανάτου; 
Η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 
ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 
250.000 ευρώ για έγγαμο ή για συνάψαντα σύμφωνο 
συμβίωσης. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή το 
συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 
25.000 ευρώ για καθένα από Απαλλαγή για κατοικία αξίας 
μέχρι 200.000 € για ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέ-
χρι 250.000 € για καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Στο 
ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης 
στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, 
για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο 
ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα. Επίσης, χορη-
γείται απαλλαγή για οικόπεδο, αξίας μέχρι 50.000 ευρώ, 
για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 100.000 
ευρώ για κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης 
κληρονόμο. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή το 
συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 
10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και 
κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα 
τέκνα του. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον στο δικαιούχο 
κληρονόμο περιέρχεται ένα οικόπεδο εξ ολοκλήρου και 
κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

26

των στρατηγικών κακοπληρωτών. Η κυβέρνηση δεν 
φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω στα όσα είχε συμ-
φωνήσει με τις τράπεζες για τα όρια προστασίας της 
πρώτης κατοικίας. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, δεν 
επιδιώκει να προβεί σε μονομερείς κινήσεις και επιθυ-
μεί να βρεθεί η μέση οδός με τους «θεσμούς» έως το 
EWG της προσεχούς Δευτέρας, αποδεσμεύοντας τον 
χρόνο κατάθεσης του σχεδίου νόμου από τον χρόνο 
της ψήφισής του, με ορίζοντα το επόμενο Eurogroup 
της 5ης Απριλίου.
Κομβικό ζήτημα στη διαπραγμάτευση των επομένων 
ημερών με στόχο συμβιβαστική συμφωνία θα είναι τα 
επαγγελματικά δάνεια. Όπως έγραψε το Capital.gr, τα 
όρια που θέτουν οι «θεσμοί» για τους επαγγελματίες 
που έχουν δανειστεί με εξασφάλιση την πρώτη κατοι-
κία τους, είναι θεαματικά χαμηλότερα από αυτά που 
επιθυμεί η κυβέρνηση. Ειδικότερα, οι «θεσμοί» βάζουν 
πλαφόν στις 50.000 ευρώ αναφορικά με το ύψος της 
οφειλής και 130.000 ευρώ στην αντικειμενική αξία της 
πρώτης κατοικίας του οφειλέτη. Σημειώνεται ότι με τα 
γενικά αρχικά όρια υπαγωγής στον νέο νόμο Κατσέλη 
(δανεισμός 130.000 ευρώ και αντικειμενική αξία πρώ-
της κατοικίας 250.000 ευρώ), στο νέο πλαίσιο προστα-
σίας θα έμπαιναν επαγγελματικά δάνεια 2 δισ. ευρώ.
Οι «θεσμοί» ζητούν σημαντικές «εκπτώσεις» και στα 
λοιπά κριτήρια για την γενικότερη ένταξη οφειλετών 
στον νέο νόμο Κατσέλη. Το μεγάλο «μαχαίρι» πέφτει 
στα περιουσιακά κριτήρια όπου, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες, κατεβάζουν τον πήχη σε μόλις 20.000 ευρώ 
για τις καταθέσεις του οφειλέτη και 25.000 ευρώ για τη 
λοιπή ακίνητη περιουσία του (πλην της πρώτης κατοι-
κίας). Σημειώνεται ότι το αρχικό πλαίσιο που έχει πα-
ρουσιάσει στους «θεσμούς» η κυβέρνηση, έδινε στον 
οφειλέτη προστασία της πρώτης κατοικίας εφόσον οι 
καταθέσεις  του δεν υπερβαίνουν το 50% της οφειλής 
του (δηλ. πλαφόν στις 65.000 ευρώ) και το σύνολο 
της ακίνητης περιουσίας του δεν ξεπερνά το 200% της 
οφειλής (δηλ. πλαφόν στις 260.000 ευρώ).
Παράλληλα, οι «θεσμοί» κατεβάζουν στις 100.000 
ευρώ το όριο για το κριτήριο του συνολικού δανει-
σμού του οφειλέτη που φέρει ως εξασφάλιση την πρώ-
τη κατοικία και στις 230.000 μάξιμουμ το όριο για την 
αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας (με αφετηρία 
τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο). Τα όρια που συζητά 
η κυβέρνηση είναι ύψος δανεισμού 130.000 ευρώ και 
αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας 250.000 ευρώ. 
Όσο για το ανώτατο προστατευόμενο ετήσιο εισόδημα, 
μειώνεται από τους «θεσμούς» σε 30.950 από 36.000 
ευρώ για πενταμελή οικογένεια.

“ΚΛΕΙΔΙ” ΣΤΟΝ ΣΥΜβΙβΑΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
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Συμβιβασμό στα επιχειρηματικά δάνεια, αλλά όχι συ-
νολικά στα «πετσοκομμένα» όρια για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας που ζητούν οι «θεσμοί», φαίνε-
ται διατεθειμένη να κάνει η κυβέρνηση προκειμένου 
ο νέος νόμος Κατσέλη να συμφωνηθεί μέχρι το EWG 
της 25ης Μαρτίου. Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές 
πηγές, η κυβέρνηση θα προχωρήσει, την Παρασκευή 
22 Μαρτίου, στην κατάθεση της ρύθμισης για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας, στη βάση της συμφωνί-
ας κυβέρνησης - τραπεζών. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι την Παρασκευή θα 
συνεχιστεί η συζήτηση με τους εποπτικούς θεσμούς 
του τραπεζικού συστήματος για την αποσαφήνιση τε-
χνικών λεπτομερειών. 
Η παραπάνω εξέλιξη έρχεται μετά τις χθεσινές διαρ-
ροές από τις Βρυξέλλες για μεγάλες αποστάσεις που 
παραμένουν στο θέμα της πρώτης κατοικίας μεταξύ 
«θεσμών» και ελληνικής πλευράς.
Η απόκλιση στα ζητούμενα των δύο πλευρών διευρύν-
θηκε μετά το «μαχαίρι» στα κριτήρια υπαγωγής στον 
νέο νόμο που έβαλαν οι «θεσμοί» στα παρά πέντε της 
συμφωνίας. Κατόπιν αυτού, ο τρίτος εμπλεκόμενος 
στις διεργασίες για τον νέο νόμο Κατσέλη, οι τράπεζες, 
βρίσκονται με μηδενική ορατότητα για την περίμετρο 
των δανειοληπτών που θα μπορούν να εντάξουν στο 
πλαίσιο προστασίας. Και αυτό, δημιουργεί όχι μόνο 
καθυστερήσεις στην αποστολή των επίσημων στοιχεί-
ων για την περίμετρο των επιλέξιμων δανειοληπτών 
στην ΕΚΤ, αλλά επίσης ανησυχία ότι τελικώς τα «κόκ-
κινα» δάνεια που θα θεραπευτούν, θα είναι σημαντικά 
λιγότερα από τις αρχικές προσδοκίες. 
Οι «θεσμοί» επιμένουν στο δραστικό κλείσιμο του κύ-
κλου των δανειοληπτών που θα εισαχθούν στον νέο 
νόμο, θέτοντας κατά τις πληροφορίες του Capital.gr, 
ακόμη και θέμα ισχύος του νέου νόμου για έξι μήνες 
και όχι ένα έτος. 
Χθες πραγματοποιήθηκε νέα τηλεδιάσκεψη μεταξύ 
υπουργείου Οικονομικών και «θεσμών» με επίκεντρο 
τον νέο νόμο Κατσέλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι σημειώνεται πρόοδος σε τεχνικές λεπτομέρειες, 
αλλά αμβλύνεται η πίεση για αυστηρότερα κριτήρια 
εισδοχής στον νόμο με στόχο τον πλήρη αποκλεισμό 

6. Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιών; 
Ο βάσει δήλωσης φόρος καταβάλλεται σε 12 ίσες διμη-
νιαίες δόσεις των 500 ευρώ. Σε περίπτωση κληρονομιάς, 
εάν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων 
διπλασιάζεται, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα 
είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας. 
7. Ποιος είναι ο χρόνος φορολογίας για την κτήση αιτία 
θανάτου; 
Κατά κανόνα χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος θανάτου. 
Ο χρόνος φορολογίας μετατίθεται σε μεταγενέστερο του 
θανάτου χρονικό σημείο αυτοδίκαια στις περιπτώσεις ανα-
βλητικής αίρεσης, επιδικίας περί το κληρονομικό δικαίωμα 
ή περί την κληρονομιά, διαχωρισμού επικαρπίας από την 
κυριότητα κ.λπ. ή με απόφαση του προϊσταμένου της αρ-
μόδιας ΔΟΥ.
- Πρώτη η Αθήνα, δεύτερη η Θεσσαλονίκη βάσει Airbnb 
Την 6η θέση πανελλαδικά κατέχει η Θεσσαλονίκη στις 
προτιμήσεις των τουριστών, που χρησιμοποιούν την 
πλατφόρμα του Airbnb για να επιλέξουν το κατάλυμα που 
θα τους φιλοξενήσει. Ερχεται, δηλαδή, δεύτερη στις προ-
τιμήσεις πόλεων -την πρωτιά κρατά η Αθήνα- ενώ από τα 
νησιά στην κορυφή, αλλά και λόγω μεγέθους βρίσκεται η 
Κρήτη. 
Αυτά θα αναφέρει μεταξύ άλλων στην ομιλία της με τίτ-
λο «Διαμοιράζοντας τη Θεσσαλονίκη: Το φαινόμενο του 
Airbnb» η συνεργάτης της «Pointers Property Services 
Α.Ε.» του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» MRICS, πιστο-
ποιημένη εκτιμήτρια ακινήτων, διπλ. μηχανικός χωροταξί-
ας & ανάπτυξης, Αγάπη Ξιφιλίδου, στην «Prodexpo North» 
- 2nd Real Esbabe Conference, που θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα στο Μακεδονία Παλάς.
 Η κ. Ξιφιλίδου θα προχωρήσει σε μια χαρτογράφηση της 
αγοράς του Airbnb βάσει στοιχείων τόσο από την επίσημη 
πλατφόρμα AirDNA όσο και από ερευνητικό υλικό του ΑΠΘ 
και του ΕΑΠ. 
«Αρχές του 2016 τα δηλωμένα προς βραχυχρόνια μίσθω-
ση υπολογίζονταν σε μερικές δεκάδες στη Θεσσαλονίκη, 
ενώ το 2018 ξεπέρασαν τα 2.500 με αποτέλεσμα πλέον 
να παρατηρείται έλλειψη στα ακίνητα για μακροχρόνια 
μίσθωση. Επιπλέον, στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται ως επί 
το πλείστον εποχιακός τουρισμός - με το φθινόπωρο και 
την άνοιξη να παρατηρείται αύξηση, ενώ ακολουθούν ο 
χειμώνας και το καλοκαίρι. Πιο αναλυτικά το 61% σημειώ-
νει πληρότητα από 1 -3 μήνες, ενώ μόλις το 1 7% από 7-1 
2 μήνες στο διάστημα των τελευταίων 1 2 μηνών. Επίσης, 
το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών επιλέγει διαμερί-
σματα με τιμή διανυκτέρευσης τα 50 ευρώ και για το 45% 
αυτών η διαμονή αγγίζει, κατά μέσο όρο, τα δύο βράδια. 
Το 40% μένει για ένα βράδυ, ενώ το 9%-10% κάνει τρεις 
διανυκτερεύσεις», θα αναφέρει. 


