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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1717 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 4 και 5
Κοινή Συνέντευξη Τύπου των  Προέδρων TEE - ΔΣΑ- ΠΣΜΓ-ΣΣΕΑ-
ΠΑΔ για τους δασικούς χάρτες
Γ. Στασινός: Τα προβλήματα  που αναδείχθηκαν χρειάζονται λύση 
- Απαιτείται σοβαρή αντιμετώπιση, με σεβασμό στο περιβάλλον και 
ρεαλισμό  -O  τεχνικός κόσμος μέσα από το ΤΕΕ, να αναλάβει να προ-
τείνει λύσεις, αν το επιθυμεί η Πολιτεία.
Σελ 5 
Πάνω από 540 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην εικοσα-
ετή πορεία της. Νέες επενδύσεις 93 εκατ. ευρώ στην πενταετία έως 
το 2023
Σελ 6 
Ομιλία του προέδρου του ΤΜΕΔΕ στο ΤΕΕ/Π.Τ. Ευβοίας: «Παρουσία-
ση του Ασφαλιστικού Συστήματος και του Αναπτυξιακού ρόλου του 
ΤΜΕΔΕ» 
Σελ 7
Πριν από το Πάσχα η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις στις οφειλές προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία
Σελ 8 
Συζήτηση στην Βουλή για την επένδυση του Ελληνικού 
Σελ 10
Μελέτη ΣΕΒ για τον εξορυκτικό κλάδο 
Σελ 11
Μισό δισ. ευρώ για την ενίσχυση 3.889 νέων μικρομεσαίων τουρι-
στικών επιχειρήσεων  
Σελ 12
Θετικοί αλλά και με προτάσεις και παρατηρήσεις οι εξωκοινοβου-
λευτικοί φορείς επί του νομοσχεδίου για την Αναπτυξιακή Τράπεζα
Σελ 13
Δύο χρόνια Fraport Greece: «Τα οφέλη στην ελληνική οικονομία» 
και η πρόοδος των έργων των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, 
παρουσιάζει η εταιρεία
Σελ 14
Νέο επενδυτικό ταμείο για τις οπτικοακουστικές παραγωγές 
Σελ 15
Inagros, μια ελληνική τεχνολογική start up πλατφόρμα, που φέρνει 
την ελληνική καλλιέργεια στην εποχή της Πληροφορίας
Σελ 16
Εξαγωγείς: Προβλέψεις για αύξηση 8-10% στις εξαγωγές το 2019
Σελ 17
Μέτρα στήριξης των μικρών επιχειρήσεων και κίνητρα για προσέλ-
κυση ενδοομιλικών δραστηριοτήτων, ανακοίνωσε στους φορείς ο Γ. 
Δραγασάκης   
Σελ 18 
Εντός δύο εβδομάδων οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για παρα-
χωρήσεις ακινήτων του υπουργείου Εργασίας στη Θεσσαλονίκη, 
ανακοίνωσε η υπουργός Έφη Αχτσιόγλου
Σελ 19 
«Η Σεισμολογία στο Σχολείο» σε 25 σχολικές μονάδες του Ηρακλείου 
Σελ 20
Νέο ρεκόρ στην απόδοση του 10ετούς ομολόγου, που υποχώρησε 
στο 3,34%
Σελ  21
Σεμινάρια ΤΕΕ: Νέα υπηρεσία ΤΕΕ για τα 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:

«Η σύνταξη δασικών χαρτών είναι ένα πολύτιμο τεχνικό 
έργο που δίνει σε όλους διαθέσιμα απαραίτητα στοιχεία 
για τα δάση και είναι η βάση για τη σύνταξη του Δασο-
λογίου που αποτελεί συνταγματική υποχρέωση. Τα προ-
βλήματα όμως που αναδείχθηκαν χρειάζονται λύση», 
είπε  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, τονίζοντας 
χαρακτηριστικά ότι «απαιτείται σοβαρή αντιμετώπιση, 
με σεβασμό στο περιβάλλον και ρεαλισμό», στο πλαίσιο 
της  κοινής ΣυνέντευξηΤύπου των  Προέδρων TEE - ΔΣΑ 
- ΠΣΜΓ - ΣΣΕΑΠΑΔ, που πραγματοποιηθήκε στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Συλλόγου Συμβολαιογράφων στην 
Αθήνα με θέμα με θέμα «Προβλήματα από την ανάρτηση 
και κύρωση των δασικών χαρτών – τεκμήρια κυριότητας 
Δημοσίου – χορτολιβαδικές εκτάσεις».  Ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ πρότεινε λύσεις για τα θέματα που έχουν ανακύψει 
με τους δασωμένους αγρούς, ενώ  αναφερόμενος στις 
«οικιστικές πυκνώσεις, μετά την πρόσφατη απόφαση 
της Ολομέλειας του ΣτΕ, «αφού υπογράμμισε ότι «επειδή 
με τη διαδικασία μέχρι σήμερα φάνηκε ότι το Υπουργείο 
δεν μπορεί να έχει την αποτελεσματικότητα που χρειά-
ζεται στις ρυθμίσεις που προτείνει» τόνισε ότι «μπορεί ο 
τεχνικός κόσμος μέσα από το ΤΕΕ, τον επίσημο τεχνικό 
σύμβουλο του κράτους, να αναλάβει να προτείνει λύσεις, 
αν το επιθυμεί η Πολιτεία».
-Στον αέρα βρίσκονται περίπου 3,5 εκατομμύρια στρέμ-
ματα τα οποία αποτελούν τους δασωμένους αγρούς, 
καθώς τίθενται πρακτικά εκτός συναλλαγής και αυτό γιατί 
οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτη-
σίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 
1946 και έχουν μεταγραφεί σημειώνεται σε ρεπορτάζ της 
Μαρίνας Ξυπνητού στον «Ελευθερο Τύπο» από την κοινή 
συνέντευξηΤύπου των  Προέδρων TEE ΔΣΑ- -ΠΣΜΓ-ΣΣΕ-
ΑΠΑΔ. Παράλληλα επισημαίνεεται ότι η ανάρτηση των 
δασικών χαρτών έχει αναδείξει τα προβλήματα που κρύ-
βονταν επιμελώς επί δεκαετίες κάτω από το χαλί και παρά 
το γεγονός ότι η διαδικασία είναι στα μισά του δρόμου, τα 
αγκάθια παραμένουν πολλά. Η πρόσφατη απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυνταγματικό-
τητα των οικιστικών πυκνώσεων μπορεί να τινάξει στον 

αέρα την διαδικασία, αν το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Αντίστοιχα, τα ζητήματα που 
έχουν προκύψει στο Αιγαίο με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
είναι μερικά από όσα έπεσαν στο μικροσκόπιο των αρμό-
διων φορέων, κατά την χθεσινή συνέντευξη τύπου του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Συνδέσμου 
Μελετητών Γεωτεχνικών και δασολόγο Νίκο Χλύκα, «επί 
παραδείγματι ότι στο 51% των κυρωμένων δασικών χαρ-
τών σε όλη τη χώρα περίπου 3,5 εκατομμύρια στρέμματα 
αποτελούν δασωμένους αγρούς που τίθενται πρακτικά 
εκτός συναλλαγής καθώς οι δικαιούχοι θα πρέπει να προ-
σκομίσουν σύμφωνα με τη νομοθεσία τίτλους ιδιοκτησί-
ας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 
1946 και έχουν μεταγραφεί» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Από τα στοιχεία που έχει δώσει το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος προκύπτει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετω-
πίζουν νησιά όπως η Σύμη και η Πάτμος, με την τελευταία 
να έχει βγει 80% δασική. Μάλιστα, σε αυτά τα δύο νησιά 
το 68% των εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς 
χάρτες που εμφανίζονται ως δασωμένοι αγροί έχει ήδη 
αμφισβητηθεί ως προς τον χαρακτήρα του.
Σύμφωνα με σχετικό  δελτίο Τύπου στην Αίθουσα Εκδη-
λώσεων του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων  
Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου δόθηκε 
κοινή συνέντευξη τύπου των κ.κ. Δημητρίου Βερβεσού, 
Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γεωργίου 
Στασινού, Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
Νικολάου Χλύκα, Δασολόγο, Πρόεδρο του Πανελλαδικού 
Συνδέσμου Μελετητών Γεωτεχνικών και Γεωργίου Ρού-
σκα, Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφε-
τείων  Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, με 
θέμα «Προβλήματα από την ανάρτηση και κύρωση των 
δασικών χαρτών - τεκμήρια κυριότητας Δημοσίου - χορ-
τολιβαδικές εκτάσεις». 
Αναλυτικά στη σελ 4 και 5 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ TEE - ΔΣΑ - ΠΣΜΓ- 
ΣΣΕΑΠΑΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
Γ. Στασινός: Τα προβλήματα  που αναδείχθηκαν χρειάζονται λύση 
- Απαιτείται σοβαρή αντιμετώπιση, με σεβασμό στο περιβάλλον και ρεαλισμό
- O  τεχνικός κόσμος μέσα από το ΤΕΕ, να αναλάβει να προτείνει λύσεις, αν το επιθυμεί η Πολιτεία.



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
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 Προσεχώς
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15 Απριλίου 2019
6ο Τεχνολογικό Φόρουμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Είκοσι επιστημονικοί, εκπαι-
δευτικοί και επιχειρηματικοί 
φορείς

19 Απριλίου 2019

Ημερίδα με θέμα «Βιο-βάσιμη οικονομία 
στην ενέργεια & το περιβάλλον: εφοδιαστικές 
αλυσίδες και καινοτομία»
ΑΘΗΝΑ

Περιοδικό BIOENERGY NEWS

19 Απριλίου 2019
Ημερίδα: «Κυκλική Οικονομία & Διαχείριση 
Αποβλήτων»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού &  Περιβάλλοντος Δήμου 
Χανίων (ΚΕΠΠΕΔΗΧ) - Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου συνε-
χίζει τον θεσμό της ετήσιας διάλεξης με την πρόσκληση του Αρ-
χιτέκτονα Anthony Vidler, Καθηγητή Ιστορίας και Κριτικής της 
Μοντέρνας και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής στην Cooper Union 
Irwin S. Chanin School of Architecture της Νέας Υόρκης. Η δη-
μόσια ομιλία του έχει τίτλο “Second Best Architecture: Design 
between Utopia and Catastophe”, «Η Αμέσως Καλύτερη 
Αρχιτεκτονική: Σχεδιάζοντας ανάμεσα στην Ουτοπία και την 
Καταστροφή». Η διάλεξη είναι ανοικτή στο κοινό και θα διεξα-
χθεί στο Μεγάλο Αρσενάλι την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 
έναρξης 7 μμ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αντικείμενο της διάλεξης εί-
ναι μια μακροσκοπική θεώρηση των πλέον πρόσφατων εξελίξε-
ων στην διεθνή αρχιτεκτονική με έμφαση στην παρατηρούμενη 
κρίση κλίμακας και γιγαντοποίησης των υλοποιούμενων ή μη 
έργων. Ο Anthony Vidler υιοθετεί την έννοια του «ανθρωπόκαι-
νου», της τρέχουσας δηλαδή γεωλογικής περιόδου που χαρα-
κτηρίζεται από τον ορατό όσο και καθοριστικό πλέον αντίκτυπο 
της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, προκειμένου 
να αξιολογήσει το σύγχρονο ηθικό πλαίσιο επιλογών της αρχιτε-
κτονικής κουλτούρας αλλά και του ευρύτερου πολιτισμού μετά 
τον Ψυχρό Πόλεμο.
Η διάλεξη και η επακόλουθη συζήτηση με το κοινό θα διεξα-
χθούν στα αγγλικά με ταυτόχρονη απόδοση– μετάφραση στα 
ελληνικά από τον αρχιτέκτονα Νίκο Πατσαβό, επιμελητή της 
ελληνικής έκδοσης του “Warped Space: Architecture, Art and 
Anxietyin Modern Culture”. Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων 

Πληροφόρησης και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 
συνδιοργανώνουν το 85ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμά-
των (International Federation of Library Associations 
and Institutions – IFLA), με θέμα «Libraries: dialogue 
for change» («Βιβλιοθήκες: διάλογος για αλλαγή»). 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί πρώτη φορά στην  Ελλάδα, 
από το Σάββατο 24 έως την Παρασκευή 30 Αυγούστου 
2019, στους χώρους του συνεδριακού κέντρου του Με-
γάρου Μουσικής Aθηνών. 
«Το συνέδριο, στην υλοποίηση του οποίου θα συμβά-
λουν πάνω από 300 εθελοντές, αποτελεί το κορυφαίο 
γεγονός παγκοσμίως στον χώρο των βιβλιοθηκών και 
αναμένεται να προσελκύσει περίπου 4.000 συνέδρους 
από 120 χώρες, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Παράλλη-

λα με αυτό, διοργανώνεται διεθνής έκθεση προϊόντων 
και υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του συνε-
δρίου. Θα εστιάσει στο πώς οι βιβλιοθήκες κάθε είδους, 
μεγέθους και θεματικού πεδίου θα προσπαθήσουν να 
επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο και τις υπηρεσίες τους 
ενόψει των κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων. 
Άλλωστε, οι μετακινήσεις των πληθυσμών, οι πρό-
σφυγες, η κλιματική αλλαγή, η ανάδυση του ψηφιακού 
κόσμου, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, 
απαιτούν προσαρμογές και αλλαγές.
Η παρακολούθηση του συνεδρίου αποτελεί επιμορφω-
τική δραστηριότητα για τους συνέδρους και μοναδική 
ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων, τεχνογνωσίας και συ-
ναντήσεων. Το προσωπικό των ελληνικών βιβλιοθη-
κών που θα συμμετάσχει θα έχει την ευκαιρία να ενη-
μερωθεί για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στην επιστήμη 
της πληροφόρησης, καθώς και για καλές πρακτικές 
για τις βιβλιοθήκες, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποι-
ηθούν στην Ελλάδα. Μέσω του συνεδρίου, εξάλλου, οι 
ελληνικές βιβλιοθήκες θα παρουσιάσουν τις αξίες, τις 
δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους στη διεθνή 
βιβλιοθηκονομική κοινότητα».
Πληροφορίες: iflathens19@gmail.com
https://2019.ifla.org/, https://ifla.org/

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ 85Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙFLA 



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
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«Η σύνταξη δασικών χαρτών είναι ένα πολύτιμο τεχνικό έργο 
που δίνει σε όλους διαθέσιμα απαραίτητα στοιχεία για τα δάση 
και είναι η βάση για τη σύνταξη του Δασολογίου που αποτελεί 
συνταγματική υποχρέωση. Τα προβλήματα όμως που αναδεί-
χθηκαν χρειάζονται λύση», είπε  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «απαιτείται σοβαρή 
αντιμετώπιση, με σεβασμό στο περιβάλλον και ρεαλισμό», στο 
πλαίσιο της  κοινής ΣυνέντευξηΤύπου των  Προέδρων TEE ΔΣΑ- 
-ΠΣΜΓ-ΣΣΕΑΠΑΔ, που πραγματοποιηθήκε στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Συλλόγου Συμβολαιογράφων στην Αθήνα με θέμα 
με θέμα «Προβλήματα από την ανάρτηση και κύρωση των 
δασικών χαρτών – τεκμήρια κυριότητας Δημοσίου – χορτολι-
βαδικές εκτάσεις».  Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε λύσεις για τα 
θέματα που έχουν ανακύψει με τους δασωμένους αγρούς, ενώ  
αναφερόμενος στις «οικιστικές πυκνώσεις, μετά την πρόσφατη 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, «αφού υπογράμμισε ότι 
«επειδή με τη διαδικασία μέχρι σήμερα φάνηκε ότι το Υπουργείο 
δεν μπορεί να έχει την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται στις 

ρυθμίσεις που προτείνει» τόνισε ότι «μπορεί ο τεχνικός κόσμος 
μέσα από το ΤΕΕ, τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο του κράτους, 
να αναλάβει να προτείνει λύσεις, αν το επιθυμεί η Πολιτεία».
Αναλυτικά ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σημείωσε ότι 
«δεν φταίνε οι δασικοί χάρτες. Η σύνταξη και ανάρτησή τους 
αποκάλυψε τα προβλήματα» που κρύβονταν για χρόνια κάτω 
από το χαλί και αποτελούσαν παθογένειες της πολιτείας για πολ-
λές δεκαετίες. Η σύνταξη δασικών χαρτών είναι ένα πολύτιμο 
τεχνικό έργο που δίνει σε όλους διαθέσιμα απαραίτητα στοιχεία 
για τα δάση και είναι η βάση για τη σύνταξη του Δασολογίου 
που αποτελεί συνταγματική υποχρέωση.
Τα προβλήματα όμως που αναδείχθηκαν χρειάζονται λύση. 
«Απαιτείται σοβαρή αντιμετώπιση, με σεβασμό στο περιβάλλον 
και ρεαλισμό», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Έδωσε μάλιστα ένα 
παράδειγμα προβλήματος για το οποίο δεν μπορεί να υπάρχει 
συνταγματικό κόλλημα αλλά μόνο ζήτημα ερμηνείας. «Δεν 
είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται δασική μία έκταση που στις 
αεροφωτογραφίες του 1945 φαίνεται ολοκάθαρα ως αγροτική, 

για παράδειγμα, και δασώθηκε κάπως λόγω εγκατάλειψης. Και 
ταυτόχρονα στην ακριβώς διπλανή της, ίσως, έκταση που φαί-
νεται ως δασική στις αεροφωτογραφίες του 1945, να έχει γίνει 
εκχέρσωση για αγροτική χρήση και αυτό το επιτρέπουμε».
Η σοβαρή αντιμετώπιση που απαιτείται αφορά και το ζήτημα 
των οικιστικών πυκνώσεων, ιδίως μετά την απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, τόνισε ο Γιώργος Στασινός. «από 
τη μία πλευρά έχουμε την προστασία του δάσους. Από την άλλη 
πλευρά έχουμε ανθρώπους που δικαίως θεωρούν ότι το κράτος 
τους έδωσε δικαιώματα οίκισης αφού τους τα αναγνώρισε με 
δεκάδες πράξεις της διοίκησης μέχρι σήμερα. Και φυσικά έχου-
με ανάμεσα και πάρα πολλά παντελώς αυθαίρετα», σημείωσε. 
Επειδή με τη διαδικασία μέχρι σήμερα φάνηκε ότι το Υπουργείο 
δεν μπορεί να έχει την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται στις 
ρυθμίσεις που προτείνει, μπορεί ο τεχνικός κόσμος μέσα από το 
ΤΕΕ, τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο του κράτους, να αναλάβει 
να προτείνει λύσεις, αν το επιθυμεί η Πολιτεία, ανέφερε ο Πρόε-
δρος του Επιμελητήριου των Μηχανικών.

Σύμφωνα με τον Νίκο Χλύκα Πρόεδρο του Πανελλαδικού Συν-
δέσμου Μελετητών Γεωτεχνικών και δασολόγο Νίκο Χλύκα 
παρουσιάζονται πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από τη συνολική 
ανάλυση των δασικών χαρτών που έχουν αναρτηθεί μέχρι 
τώρα και αφορούν το 51% της επικράτειας. Σε 3.500.000 
στρέμματα που έχουν χαρτογραφηθεί, το 60% αφορά δασικές 
εκτάσεις, το 39% αφορά μη δασικές εκτάσεις και το 1% αφορά 
χορτολιβαδικές εκτάσεις. Μόνο για το 2,89% των περιοχών 
(προφανώς δασικές και χορτολιβαδικές) κατατέθηκαν μέχρι 
τώρα αντιρρήσεις.

Ο κ. Χλύκας προσπάθησε να κωδικοποιήσει τα βασικά προ-
βλήματα που αναδείχθηκαν από την ανάρτηση των δασικών 
χαρτών μέχρι τώρα. Αυτά είναι, συνοπτικά:
-          Δάση που έγιναν χωράφια τα οποία ήταν επί χρόνια επιδο-
τούμενα με κρατικές ενισχύσεις.
-          Τα λεγόμενα ΑΔ, δηλαδή οι δασωμένοι αγροί, για τους 
οποίους η παρούσα ρύθμιση απαιτεί να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας 
μεταγεγραμμένο στις 20/2/1946. Αυτοί οι τίτλοι σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις δεν υπάρχουν για διαφόρους λόγους.
-          Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Στο σύνολό τους οι νέες ρυθ-

μίσεις δημιουργούν προβλήματα σε ολόκληρη της έκταση των 
Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου, της Κρήτης και στην Εύβοια. Σε 
περιοχές δηλαδή που δεν ίσχυε ποτέ τεκμήριο κυριότητας του 
Δημοσίου, με τη δήλωση των Δασαρχών για τον χορτολιβαδι-
κό – φρυγανικό χαρακτήρα της έκτασης, καλούνται οι πολίτες 
για πρώτη φορά να αποδείξουν ότι οι εκτάσεις είναι ιδιωτικές
-          Οικιστικές πυκνώσεις, που αποτελούν τεράστιο ζήτημα και 
πρέπει, μετά την απόφαση του ΣτΕ, να δούμε τι θα γίνει εξαρχής 
με το πρόβλημα αυτό.

Στον αέρα βρίσκονται περίπου 3,5 εκατομμύρια στρέμματα τα 
οποία αποτελούν τους δασωμένους αγρούς, καθώς τίθενται 
πρακτικά εκτός συναλλαγής και αυτό γιατί οι δικαιούχοι θα πρέ-
πει να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται 
πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί. Σε 
ρεπορτάζ της Μαρίνας Ξυπνητού στον «Ελευθερο Τύπο» σημει-
ώνεται ότι η ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει αναδείξει τα 
προβλήματα που κρύβονταν επιμελώς επί δεκαετίες κάτω από 
το χαλί και παρά το γεγονός ότι η διαδικασία είναι στα μισά του 
δρόμου, τα αγκάθια παραμένουν πολλά. Η πρόσφατη απόφα-
ση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυνταγματικό-

τητα των οικιστικών πυκνώσεων μπορεί να τινάξει στον αέρα 
την διαδικασία, αν το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα. Αντίστοιχα, τα ζητήματα που έχουν προκύ-
ψει στο Αιγαίο με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, είναι μερικά από 
όσα έπεσαν στο μικροσκόπιο των αρμόδιων φορέων, κατά την 
χθεσινή συνέντευξη τύπου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Συνδέσμου 
Μελετητών Γεωτεχνικών και δασολόγο Νίκο Χλύκα, «επί πα-
ραδείγματι ότι στο 51% των κυρωμένων δασικών χαρτών σε 
όλη τη χώρα περίπου 3,5 εκατομμύρια στρέμματα αποτελούν 
δασωμένους αγρούς που τίθενται πρακτικά εκτός συναλλαγής 

καθώς οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν σύμφωνα με 
τη νομοθεσία τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από 
την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί» σημείωσε 
χαρακτηριστικά.
Από τα στοιχεία που έχει δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος 
προκύπτει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν 
νησιά όπως η Σύμη και η Πάτμος, με την τελευταία να έχει βγει 
80% δασική. Μάλιστα, σε αυτά τα δύο νησιά το 68% των εκτά-
σεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες που εμφανίζονται 
ως δασωμένοι αγροί έχει ήδη αμφισβητηθεί ως προς τον χαρα-
κτήρα του.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ TEE - ΔΣΑ- ΠΣΜΓ-ΣΣΕΑΠΑΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
Γ. Στασινός: Τα προβλήματα  που αναδείχθηκαν χρειάζονται λύση 
- Απαιτείται σοβαρή αντιμετώπιση, με σεβασμό στο περιβάλλον και ρεαλισμό

Νίκος Χλύκας: Τα προβλήματα που αναδείχθηκαν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών μέχρι τώρα

Στον αέρα βρίσκονται περίπου 3,5 εκατομμύρια στρέμματα δασωμένων αγρών 
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Στις 11 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφε-
τείων  Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου δόθηκε 
κοινή συνέντευξη τύπου των κ.κ. Δημητρίου Βερβεσού, Πρόε-
δρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γεωργίου Στασινού, 
Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Νικολάου Χλύκα, 
Δασολόγο, Πρόεδρο του Πανελλαδικού Συνδέσμου Μελετητών 
Γεωτεχνικών και Γεωργίου Ρούσκα, Πρόεδρο του Συμβολαιο-
γραφικού Συλλόγου Εφετείων  Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και 
Δωδεκανήσου, με θέμα «Προβλήματα από την ανάρτηση και 
κύρωση των δασικών χαρτών – τεκμήρια κυριότητας Δημοσίου 
– χορτολιβαδικές εκτάσεις». Σε σχετικό δελτίο Τύπου σημειώνεται 
ότι ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων  
Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου κ. Ρούσκας, απηύ-
θυνε χαιρετισμό, στον οποίο άλλων εξέφρασε τη διαπίστωση ότι 
με τα αποτελέσματα του δασικού χάρτη, τη διαδικασία ολοκλή-
ρωσης του κτηματολογίου και λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας 
μεγάλο ποσοστό ακίνητων τίθεται εκτός συναλλαγής. Τόνισε δε εν 
κατακλείδι ότι η ελληνική συμβολαιογραφία θα παρακολουθήσει 
πολύ στενά το νομικό σκέλος των δασικών χαρτών και του κτημα-

τολογίου και θα συμβάλει με τις νομικές της απόψεις και προτάσεις 
νομοθετικών ρυθμίσεων στην αντιμετώπισης των ζητημάτων 
που ανακύπτουν με την κατάρτιση των δασικών χαρτών και τη 
σύνταξη του κτηματολογίου.
Ακολούθησε σύντομη ανάλυση της μελέτης του Συμβολαιο-
γραφικού Συλλόγου Εφετείων  Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και 
Δωδεκανήσου με τίτλο «Εγχειρίδιο - Μελέτη για το ισχύον νομικό 
πλαίσιο περί δασών & δασικών χαρτών & την εφαρμογή τους στη 
σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων» από τον κ. Χλύκα και 
την ανάδειξη από αυτόν ειδικότερων θεμάτων ευρύτερου ενδια-
φέροντος.  Επί παραδείγματι ότι στο 51% των κυρωμένων δασι-
κών χαρτών σε όλη τη χώρα περίπου 3,5 εκατομμύρια στρέμμα-
τα αποτελούν δασωμένους αγρούς που τίθενται πρακτικά εκτός 
συναλλαγής καθώς οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν 
σύμφωνα με τη νομοθεσία τίτλους προσκομίσει τίτλους ιδιοκτη-
σίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 
και έχουν μεταγραφεί. Επίσης, το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί 
με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου, 
η προβληματική των οικιστικών πυκνώσεων σε σχέση και με τις 
πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας, η αυστηρότερη αντιμετώπιση από τη νομοθεσία των  
δασωμένων αγρών σε σχέση με τους εκχερσωμένου αγρούς.
Από τους συμμετέχοντες υποστηρίχθηκε ότι ο δασικός χάρτης 
αναδεικνύει τα προβλήματα και τις παθογένειες ετών στην ελλη-
νική πραγματικότητα και δεν τα δημιουργεί. Τονίστηκε δε ότι θα 
πρέπει να συμφωνηθεί το όριο ανάμεσα στην ανάπτυξη και το 
περιβάλλον και η λύση θα πρέπει να δοθεί από την Πολιτεία. 
Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με την κοινή θέση των κ.κ. Προέ-
δρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος και του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων  
Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου ότι εφόσον η 
Ελληνική Πολιτεία διαχρονικά αδυνατεί να επιλύσει αποτελε-
σματικά και οριστικά τα προβλήματα που σωρεύονται σε βάθος 
δεκαετιών, και από τη δική της αδράνεια, οι τρεις αυτοί φορείς εκ 
του θεσμικού τους ρόλου και με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους θα 
αναλάβουν πρωτοβουλίες με προτάσεις για νομοθετικές ρυθμί-
σεις για την επίλυση των προβλημάτων που αναδεικνύονται με 
τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο κατά τρόπο οριστικό 
και αποτελεσματικό.

Σε επενδύσεις ύψους 93 εκατ. ευρώ προχωρά στην πενταετία 
μέχρι και το 2023 η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προσθέτοντας 297 χιλιόμετρα 
αγωγών στο δίκτυό της, με προοπτική να αυξήσει κατά 63.000 
τους οικιακούς πελάτες της, ώστε οι πωλήσεις φυσικού αερίου 
να ανέρχονται σε 436 εκατ. κυβικά μέτρα, όπως τόνισε ο γενικός 
διευθυντής της εταιρείας, Λεωνίδας Μπακούρας, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μιλώντας από το βήμα αποψινής εκδήλωσης που έγινε με αφορ-
μή την συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας 
στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα και στη Λάρισα 
με δορυφορική σύνδεση, ο κ.Μπακούρας υπογράμμισε ότι στο 
τέλος του 2018, οι συνολικές επενδύσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε υπο-
δομές και κύρια σε δίκτυα, διαμορφώνονταν σε 546 εκατ. ευρώ.
«Τα δίκτυά μας σε Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη εκτείνονται σε 2.335 
χλμ., έχουμε εγκατεστημένους 328.682 μετρητές και οι ετήσιες 
πωλήσεις αερίου έχουν αυξηθεί στα 380 εκατ. κυβικά μέτρα» 
τόνισε ο ίδιος χαρακτηριστικά.
Υπενθύμισε ότι πριν από 20 χρόνια, όταν ΔΕΠΑ και Ιtalgas έπαιρ-
ναν άδειες φυσικού αερίου σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, “έμπαι-
ναν σε μια ανύπαρκτη στην πραγματικότητα αγορά, με μηδέν 
οικιακούς καταναλωτές, μόλις 18 βιομηχανικούς πελάτες, δίκτυο 

456 χλμ και με τις πωλήσεις σε κυβικά μέτρα αερίου να ανέρχονται 
σε 13,2 εκατομμύρια”.
Μετά από 20 χρόνια, η ενιαία πλέον ΕΔΑ ΘΕΣΣ «συνεχίζει να ανα-
πτύσσει δίκτυα και υποδομές, γιορτάζει ταυτόχρονα σε Θεσσα-
λονίκη και Λάρισα το δρόμο που άνοιξε στο ελληνικό ενεργειακό 
τοπίο, έχοντας φέρει το φυσικό αέριο στο 60% των νοικοκυριών 
σε αυτές τις δύο περιοχές».
Ο κ. Μπακούρας επισήμανε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν σταμάτησε να 
επενδύει ούτε στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και υπενθύμισε 
ότι οι πρώην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, πέτυχαν σε 
χρόνους- ρεκόρ την προσαρμογή στις αλλαγές της νομοθεσίας 
που επέβαλε τον χωρισμό της διανομής από την εμπορία και την 
πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. «Σήμερα στη Θεσσαλονίκη 
άλλωστε υπάρχουν 15 προμηθευτές στην αγορά» υπογράμμισε. 
Τόνισε ότι οι «δύο ΕΠΑ, μέχρι πριν τρία χρόνια και η ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
σήμερα, έχει αλλάξει το πρόσωπο της αγοράς, δίνοντας απασχό-
ληση σε περίπου 3.000 επαγγελματίες στον κλάδο του φυσικού 
αερίου».
Από την πλευρά της, η διευθύντρια ανάπτυξης και νέων συνδέσε-
ων στην Θεσσαλία, Ευθυμία Καλογήρου, σε σύντομο χαιρετισμό 
της από το βήμα της εκδήλωσης στη Λάρισα, μεταξύ άλλων τόνι-

σε ότι τα αποτελέσματα της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην 
περιοχή είναι ιδιαίτερα θετικά και γνωστοποίησε: «τα συμβόλαια 
που έχουμε με οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες 
ξεπερνούν σήμερα τα 100.000».
Στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, που έγινε σε κεντρικό ξενοδο-
χείο, το «παρών» έδωσε και η υφυπουργός Μακεδονίας – Θρά-
κης, Ελευθερία Χατζηγεωργίου. Στη σύντομη τοποθέτησή της 
υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη σημαντική συμβολή της εταιρείας 
στην ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, ενώ αναφέρθηκε και 
στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήμαρχοι του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, η διοίκηση της ΖeniΘ και πολλοί 
επιχειρηματίες των κλάδων ενέργειας και κατασκευών.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν ο πρώτος, αλλά και 
ο τελευταίος καταναλωτής που συνδέθηκε με φυσικό αέριο στη 
Θεσσαλονίκη, η πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα που χρησιμοποίησε 
φυσικό αέριο, καθώς και ο πρώτος πελάτης συμπιεσμένου φυσι-
κού αερίου.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ TEE - ΔΣΑ- ΠΣΜΓ-ΣΣΕΑΠΑΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 540 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ

Δελτίο Τύπου:  Οι επιστημονικοί φορείς έτοιμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες  για την επίλυση των προβλημάτων που 
αναδεικνύονται 

Νέες επενδύσεις 93 εκατ. ευρώ στην πενταετία έως το 2023
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Το TEE/Π.Τ. Ευβοίας στο πλαίσιο ενημέρωσης των μηχανι-
κών διοργάνωσε την Τετάρτη 10 Απρίλιου 2019 εκδήλωση 
στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με 
θέμα «Παρουσίαση του Ασφαλιστικού Συστήματος και του 
Αναπτυξιακού ρόλου του ΤΜΕΔΕ», με κεντρικό ομιλητή τον 
πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνο Μακέδο. Σε σχετικό δελτίο 
Τύπου αναλυτικά σημειώνεται ότι:   
«Εάν δεν τονωθεί η αγορά και δεν αντιμετωπιστεί η ανεργία 
και το braindrain, δεν θα υπάρξει βιώσιμη λύση στο ασφαλι-
στικό μας σύστημα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μακέδος. «Κα-
θήκον μας να χτίσουμε τις συνθήκες, ώστε οι νέοι επιστήμονες 
να μείνουν στη χώρα από επιλογή και όχι από ανάγκη. Να 
δημιουργήσουμε συνθήκες βιώσιμης και ουσιαστικής ανά-
πτυξης ώστε να μην επιστρέψουμε στο παρελθόν, ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Όπως είπε, «στην 4η βιομηχανική επανά-
σταση που ήδη διανύουμε οι δράσεις για τις προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής, οι αρχές της κυκλικής οικονομίας, τεχνο-
λογίες και καινοτομίες, όπως το BIM (Building Information 
Modeling), καθώς και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών 
πόρων μπορούν να προσφέρουν σάρκα και οστά σε συμ-
βάσεις που προσδίδουν υψηλότατη προστιθέμενη αξία στα 
έργα δημοσίου συμφέροντος.Δημιουργούν υπεραξίες, νέες 
ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καθώς δια-
σφαλίζουν απόλυτα το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική 
συνοχή. Να αφήσουμε πίσω μας οριστικά τις παθογένειες 
και τα λάθη του παρελθόντος και να ανταποκριθούμε στις 
προκλήσεις των καιρών, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, 
ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα.Επιπλέον, απαιτούνται 
σημαντικές βελτιώσεις στον Ν. 4412/2016, αφού η αναπτυ-
ξιακή τροχιά της χώρας εξαρτάται απόλυτα από ένα βιώσιμο 

νομικό πλαίσιο, με απόλυτη κατοχύρωση της διαφάνειας και 
της ασφάλειας δικαίου».
Επεσήμανε δε, ότι «η δυναμική παρουσία του ΤΕΕ/Π.Τ. Ευβοί-
ας και του προέδρου Κ. Λάππα πρέπει να μας γεμίζει με αισιο-
δοξία και με ελπίδα ότι δημιουργικές δράσεις και παρεμβάσεις 
ικανών επιστημόνων και επαγγελματιών είναι το βασικό συ-
στατικό για το οριστικό ξεπέρασμα της κρίσης».
Απ΄ την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Π.Τ Ευβοίας δήλωσε 
ότι «Οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές δημεύουν τις 
περιουσίες των μηχανικών», κάνοντας λόγο κι αυτός απ΄ την 
πλευρά του για τα εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας, αλλά και το 
braindrain που μαστίζουν τον Κλάδο. Ο κ. Λάππας επεσήμανε 
την ανάγκη για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και την εξεύ-
ρεση λύσεων, προκειμένου «να ανασάνουν οι Μηχανικοί», 
όπως είπε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, «το ΤΜΕΔΕ 
αποτελεί μία κατάκτηση για τον κλάδο. Επιτελώντας στο ακέ-
ραιο τον εγγυοδοτικό και πιστοδοτικό του ρόλο, πρωτοπορεί 
στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η λειτουργία του 
αναζωογονεί την αγορά και έχουμε χρέος να το στηρίξουμε 
και να το δυναμώσουμε για το καλό των ενεργεία μηχανικών 
αλλά και των νέων επιστημόνων που θέλουν να μπουν στην 
αγορά εργασίας και να κρατήσουν τα επαγγέλματά μας ζω-
ντανά σε αυτή τη χώρα». 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε στην παρουσίαση ο κ. Μακέδος, «η 
ίδρυση του ΤΜΕΔΕ αποτέλεσε σωτήρια εξέλιξη και πολύτιμη 
εξαίρεση και για την επιβίωση, αλλά και για τη στήριξη των 
μελών μας, ώστε να μεταβούν σε πορεία προόδου και στο 
σταδιακό ξεπέρασμα της κρίσης. 
Ολοκληρώσαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Φορέα, 
και αποτελούμε πλήρες και ενεργό μέλος του Πανευρωπα-

ϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, AECM, γεγονός που προσδίδει 
σημαντικές προοπτικές για τον Κλάδο. Επιπλέον, η έγκριση 
της ειδικής συμμετοχής μας στην AtticaBankATE, ύστερα από 
αξιολόγηση και την πρόσφατη, μόλις στις 19 Φεβρουαρίου, 
θετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επι-
φέρει σημαντική αναβάθμιση στους κανόνες της εταιρικής 
διακυβέρνησης του Φορέα μας, καθώς πλέον αποτελεί έναν 
θεσμικό ιδιώτη επενδυτή, που μπορεί, μεταξύ άλλων, να συμ-
μετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Ο κ. Μακέδος, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εξήγησε 
αναλυτικά με πίνακες τις προβλέψεις των ασφαλιστικών νό-
μων για τους Μηχανικούς, και αναγνωρίζοντας τις βελτιώσεις 
που επέφεραν οι πρόσφατες ρυθμίσεις, επεσήμανε τις αδυνα-
μίες του συστήματος, καθώς επίσης τα λάθη και τις αυξήσεις 
που παρατηρήθηκαν στα ειδοποιητήρια εξαιτίας της αύξησης 
του κατώτατου μισθού και των αναδρομικών εισφορών του 
ΕΤΕΑΕΠ. Παρατήρησε δε ότι«εάν δεν αυξηθούν τα έσοδά μας 
όσο και να περικόπτουμε τις δαπάνες, αναπαράγουμε τον 
φαύλο κύκλο της κρίσης».
Στο τέλος της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ απάντησε σε 
ερωτήσεις των μελών του ΤΕΕ σε σχέση με το ασφαλιστικό, το 
συνταξιοδοτικό των Μηχανικών, αλλά και τη λειτουργία του 
Ταμείου.
Σημειώνεται τέλος ότι η εκδήλωση του ΤΕΕ/Π.Τ. Ευβοίας: 
«Ασφαλιστικό: ΤΜΕΔΕ - ΕΦΚΑ» εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς 
ενημερωτικών εκδηλώσεων - παρεμβάσεων που πραγμα-
τοποιεί το Επιμελητήριο για ζητήματα που απασχολούν τον 
Κλάδο.

Με τον γγ του υπουργείου Περιβάλλοντος της Σερβίας, Ιβάν 
Κάριτς, συναντήθηκε ο Έλληνας υφυπουργός Περιβάλλο-
ντος, Γιώργος Δημαράς, στο περιθώριο του διήμερου 1ου 
Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα στις 8 και 9 Απριλίου.
Στη συνάντηση, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση των 
Οικολόγων Πράσινων, συμμετείχαν και οι δύο υποψήφιες 
των Οικολόγων Πρασίνων για τις ευρωεκλογές Μαρία Πετει-
νάκη και Έλενα Μπότση και ενημερώθηκαν για την πολιτική 
κατάσταση στη γείτονα χώρα. Το Σερβικό Πράσινο Κόμμα 

εκλέγει από το 2012 εκπρόσωπο στη Βουλή και σήμερα συμ-
μετέχει με δύο έδρες στο Σερβικό Κοινοβούλιο συνεργαζόμε-
νο με τους Σοσιαλιστές.
Ο Σέρβος εκπρόσωπος των Πρασίνων αναφέρθηκε σε περι-
βαλλοντικά προβλήματα της χώρας του, όπως η ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση και τα υδροηλεκτρικά φράγματα των ποταμών, 
π.χ. του Δούναβη, που δεν προβλέπουν δίοδο για τα ψάρια, 
με αποτέλεσμα αυτά να απειλούνται με εξαφάνιση.
Στο πλαίσιο της πολύ φιλικής συζήτησης εκφράστηκε η ανά-
γκη στήριξης της γείτονος από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την 

ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ, αλλά και πιο στενής συνεργα-
σίας των Πράσινων κομμάτων των βαλκανικών χωρών για 
περιβαλλοντικά θέματα.
Ο κ. Δημαράς δέχτηκε πρόσκληση, από τον Σέρβο γγ, να 
πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Σερβία και δεσμεύ-
τηκε να συμβάλει στη διοργάνωση της επόμενης διαβαλ-
κανικής συνάντησης των «πράσινων» κομμάτων μετά τις 
ευρωεκλογές.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ ΣΤΟ ΤΕΕ/Π.Τ. ΕΥβΟΙΑΣ: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠ. ΠΕΝ, Γ. ΔΗΜΑΡΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡβΟ ΓΓ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ, Ιβ. ΚΑΡΙΤΣ

Κωνσταντίνος Μακέδος: «Εάν δεν τονωθεί η αγορά δε θα υπάρξει βιώσιμη λύση στο ασφαλιστικό μας σύστημα»
Κωνσταντίνος Λάππας: «Οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές δημεύουν τις περιουσίες των Μηχανικών»
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Η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις σχετικά με τις οφειλές προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία θα λειτουργήσει πριν από το Πάσχα, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε ο υφυπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος στον 
ραδιοφωνικό σταθμό news247, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Πετρόπουλος προσέθεσε μάλιστα ότι «η σχετική ρύθμιση 
έχει υπογραφεί και είναι έτοιμη να κατατεθεί στη Βουλή. Πρέ-
πει κανείς να καταβάλει κανονικά τις εισφορές του το 2019, 
κάθε μήνα, προκειμένου να αξιοποιήσει τα οφέλη της ρύθ-
μισης. Αναφερόμαστε στις οφειλές μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2018. Το κούρεμα μπορεί να φτάσει έως το 85% στις προσαυ-
ξήσεις». Ο κ. Πετρόπουλος συμπλήρωσε ότι «τα άγαμα παιδιά 
έως 24 ετών θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη 
θανάτου ακόμη κι αν δεν σπουδάζουν. Καταργείται το ηλικι-
ακό όριο των 55 χρόνων για τις συντάξεις χηρείας. Δίνουμε 
τη δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής 

κάλυψης μέχρι τα 35 χρόνια για όσους έχουν χάσει τους γονείς 
τους».
- «Πολύ σύντομα» και η ρύθμιση για τα χρέη προς την εφορία
«Είμαστε σχεδόν έτοιμοι από άποψη τεχνικής επεξεργασίας 
να καταθέσουμε το σχετικό νομοσχέδιο εντός Απριλίου. Είναι 
μια ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία που θα δώσει πολύ 
μεγάλη ανακούφιση σε δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους. Μια 
ρύθμιση που θα περιλαμβάνει κούρεμα βασικής οφειλής και 
αυτό είναι το καινοτόμο στοιχείο, κούρεμα προσαυξήσεων 
κατά 85% και στη συνέχεια αυτή η νέα μειωμένη οφειλή θα 
μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη 
δόση τα 50 ευρώ» δήλωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η υπουρ-
γός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, στο περιθώριο συνάντησης 
που είχε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, 
για το νομοσχέδιο των 120 δόσεων, που θα αφορά ρύθμιση 
οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Η κ.Αχτσιόγλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιο-
γράφων, πρόσθεσε: «Θα δώσει τεράστια ανακούφιση στους 
ασφαλισμένους, θα δώσει όμως και διέξοδο σε δεκάδες 
χιλιάδες συμπολίτες, οι οποίοι βρίσκονται σε ηλικία συντα-
ξιοδότησης και έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις, αλλά 
δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω των χρεών τους. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να λάβουν σύνταξη και 
να αποπληρώνουν την οφειλή τους μέσα από μια μικρή πα-
ρακράτηση, που θα γίνεται από το ποσό της σύνταξης κάθε 
μήνα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι και εντός του Απριλίου θα γίνει 
η νομοθέτηση. Πολύ σύντομα θα ακολουθήσει και η ρύθμιση 
(για τα χρέη) προς την εφορία, όπως έχουμε ήδη εξαγγείλει. Η 
ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία θα περιλαμβάνει όλα τα 
χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως τα τέλη του 2018. Όλα τα 
χρέη θα μπορούν να ενταχθούν». 

Τέθηκε σε λειτουργία, χθες, η νέα έκδοση της πλατφόρμας του 
εξωδικαστικού μηχανισμού, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η βελτίωση της πλατφόρμας περιλαμβάνει την ακόλουθη δυ-
νατότητα: Εφόσον οι τράπεζες ψηφίσουν αρνητικά στην ψη-

φοφορία για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
τότε, εξαιρούνται οι τράπεζες και η αίτηση προωθείται προς 
ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ). 
Στην επομένη αναβάθμισης της πλατφόρμας (σε 1-1,5 μήνα) 

θα γίνει και το ακόλουθο: Εφόσον μια τράπεζα έχει >85% του 
συνολικού χρέους, τότε, ανεξαρτήτως τι ψηφίζει η τράπεζα 
(θετικά ή αρνητικά), η αίτηση θα προωθείται προς ρύθμιση 
των οφειλών προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).

H Inform ανέλαβε και εκπλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την 
παραγωγή των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών 
εκλογών που διεξήχθησαν στις 23 Φεβρουαρίου 2019, στη 
Νιγηρία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία υλοποίησης 
έγινε σε δύο στάδια. Τα δύο υπερσύγχρονα εργοστάσια του 
ομίλου (Ελλάδα & Ρουμανία), έλαβαν την πιστοποίηση από 

τον Κρατικό φορέα οργάνωσης και διεξαγωγής εκλογών 
της Νιγηρίας, ως κατάλληλα για την παραγωγή εντύπων 
ασφαλείας και τη διαχείριση μεγάλων και κρίσιμων κρατικών 
έργων. Σε συνέχεια αυτής της πιστοποίησης, ξεκίνησαν και 
όλες οι εργασίες, για την αποπεράτωση ενός τόσο απαιτητι-
κού έργου. Το έργο αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για την 
Inform καθώς έπρεπε να ολοκληρώσει την παραγωγή 150 

εκατομμυρίων ψηφοδελτίων ασφαλείας που μεταφράζονται 
σε 1.800 τόνους χαρτιού μέσα σε μόλις 35 ημέρες.
Το ύψος του έργου ανήλθε στα 4,6 εκατ. ευρώ και επιδεικνύει 
την δυναμική της εταιρείας, να ανταπεξέλθει σε διεθνή έργα, 
υψηλών απαιτήσεων και όγκου με απόλυτη επιτυχία, σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση.

Μέχρι και τη Μ. Τρίτη, θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της 
Βουλής, η επικείμενη ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας για 
τις 120 δόσεις, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νί-
κος Βούτσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σε συνομιλία του σήμερα με τους κοινοβουλευτικούς συ-
ντάκτες, ο κ. Βούτσης ενημέρωσε επίσης ότι την ερχόμενη 
εβδομάδα και μέχρι τη Μ. Τρίτη πρόκειται να ψηφιστούν τα 

νομοσχέδια για τον αιγιαλό και την Ασιατική Τράπεζα και την 
Αναπτυξιακή Τράπεζα (τα οποία βρίσκονται σε επεξεργασία 
στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές) και τα νομοσχέδια 
του υπουργείου Παιδείας και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
(για τη θητεία). Την επόμενη Τετάρτη, εισάγεται προς συζή-
τηση στην Ολομέλεια το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής για 
την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων.

Την επόμενη Παρασκευή, η Ολομέλεια καλείται να αποφασίσει 
για την άρση της ασυλίας των βουλευτών, Ανδρέα Λοβέρδου 
(υπόθεση Novartis), Μάριου Σαλμά (για την υπόθεση των 
αρθροσκοπήσεων), Παύλου Πολάκη (για συκοφαντική δυ-
σφήμιση μετά από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη) και Πάνου 
Καμμένου (για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από μήνυση 
του δημοσιογράφου Γιάννη Κουρτάκη).

Ανακοίνωση με αφορμή την εκπόνηση ειδικού χωρικού σχε-
δίου για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ εξέδωσε η διοίκηση του δή-
μου Θεσσαλονίκης, στην οποία τονίζεται πως η προεκλογική 
περίοδος «είναι σεβαστή», όμως δεν επηρεάζει τις προτεραι-
ότητες και το έργο του Γιάννη Μπουτάρη, «παρά το γεγονός 
ότι ορισμένοι κινδυνολογούν χωρίς τεκμηρίωση», σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην ανακοίνωση τονίζεται πως ο δήμαρχος έχει επανειλημ-
μένα δηλώσει ότι η διοίκηση είναι σύμφωνη με την εκπόνηση 

του ειδικού χωρικού σχεδίου και πως οι υπηρεσίες του δήμου 
επεξεργάζονται την εισήγηση που θα τεθεί στην επόμενη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πριν το Πάσχα.
Συμπληρώνεται δε πως «είναι ανθρωπίνως αδύνατον να 
τεθεί και σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εδώ 
και τώρα, χωρίς τις απαραίτητες επεξεργασίες και εισήγηση, 
απευθείας στο δημοτικό συμβούλιο» και πως δεν «δεν παρα-
τηρείται καθυστέρηση».
«Η διοίκηση του δήμου και ο δήμαρχος δηλώνουν ακόμα 

μία φορά πως η προεκλογική περίοδος είναι σεβαστή, δεν 
επηρεάζει τις προτεραιότητες και το έργο της παρά το γεγο-
νός ότι ορισμένοι κινδυνολογούν χωρίς τεκμηρίωση τόσο για 
τις προβλέψεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου όσο και 
για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες έγκρισης των ειδικών 
χωρικών σχεδίων για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και της ΔΕΘ», κα-
ταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΝΙΓΗΡΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ Η INFORM

βΟΥΛΗ: ΜΕΧΡΙ ΤΗ Μ. ΤΡΙΤΗ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΟΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
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Η πορεία της επένδυσης στο Ελληνικό και η πρόσφατη 
απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για 
τον Πειραιά σε σχέση με την επένδυση της COSCO, βρέ-
θηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον 
αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας, Στέργιο Πιτσιόρλα, 
και τη Νέα Δημοκρατία.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη 
συζήτηση επί των άρθρων στην Επιτροπή Παραγωγής και 
Εμπορίου της Βουλής του νομοσχεδίου για την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα και τη προσέλκυση επενδύσεων, ο 
κ. Πιτσιόρλας κατηγόρησε τις προηγούμενες κυβερνήσεις 
ότι έχουν ευθύνες για τις καθυστερήσεις που παρουσιάζο-
νται σήμερα, όχι μόνο για τα δύο αυτά μεγάλα έργα, αλλά 
και γενικότερα για τις επενδύσεις.
«Αδειοτικά μπορούν και αύριο να μπουν μπουλντόζες στο 
Ελληνικό. Όμως, στην εμπορική πολιτική του επενδυτή για 
το καζίνο, δεν μπορεί να επέμβει η ελληνική κυβέρνηση. 
Η καθυστέρηση των έργων στο Ελληνικό οφείλεται στον 
όρο που υπήρχε στην αρχική σύμβαση που υπεγράφη το 
2014 για ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το καζίνο, 
προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση στον επενδυτή». Αυτό 
επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, απαντώντας στη βουλευτή της ΝΔ, Ντόρα Μπα-
κογιάννη, που τον κατηγόρησε ότι είχε δεσμευτεί ότι οι 
εργασίες στο Ελληνικό θα ξεκινούσαν πριν από ένα χρόνο.

«Δεν έκανα εγώ τη δήλωση ότι το Σεπτέμβριο του 2018 
θα μπουν οι μπουλντόζες στο Ελληνικό. Ακόμη από το 
χώρο του πρώην αεροδρομίου δεν έχουν φύγει ούτε τα 
κοντέινερς ούτε και οι διοικητικές υπηρεσίες, ώστε να μπει 
η μπουλντόζα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μπακο-
γιάννη.
Ο κ. Πιτσιόρλας υπογράμμισε ότι το Προεδρικό Διάταγμα 
για το Ελληνικό εκδόθηκε με ομόφωνη απόφαση του ΣτΕ 
στις αρχές του 2018, τονίζοντας ότι «αδειοδοτικά από την 
πλευρά του ελληνικού δημοσίου θα μπορούσαν να έχουν 
ξεκινήσει από τα τέλη του 2018».
«Ως το τέλος του 2018 μπορούσαν, αδειοδοτικά, να μπουν 
μπουλντόζες και επαναλαμβάνω ότι και αύριο αδειοδοτι-
κά μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα. Όμως, υπάρχει όρος 
στη σύμβαση, που εσείς φτιάξατε και δεν μπορέσαμε εμείς 
να αλλάξουμε, που λέει ότι η μεταβίβαση θα γίνει όταν 
ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το καζίνο», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Πιτσιόρλας.
«Αυτή τη στιγμή, παίζει ρόλο ο ρυθμός υποβολής των 
σχεδίων από την πλευρά του επενδυτή για να προχωρή-
σουν οι εγκρίσεις των αδειών. Είναι σε εξέλιξη συζητήσεις 
για το καζίνο μεταξύ της Κοινοπραξίας και υποψήφιων 
επενδυτών που ήδη έχουν διαρκέσει 7-8 μήνες, καθώς η 
Κοινοπραξία θέλει να πετύχει τους καλύτερους δυνατούς 

όρους. Εάν δεν υπήρχε αυτό το θέμα με το Καζίνο, το έργο 
θα ήταν έτοιμο από τις αρχές του 2018», πρόσθεσε ο κ. 
Πιτσιόρλας.
Απαντώντας και στις επικρίσεις της κ. Μπακογιάννη 
σχετικά με την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου, που είχε, όπως είπε, αποτέλεσμα την εμπλο-
κή στο «μάστερ πλαν» της COSCO για την ανάπτυξη του 
λιμανιού του Πειραιά, ο κ. Πιτσιόρλας διευκρίνισε ότι το 
ΚΑΣ το ενέκρινε με μια μικρή μόνο παρατήρηση ως προς 
το ύψος ενός ξενοδοχείου.
Παράλληλα, επέμεινε ότι μια περιοχή του Πειραιά εντός 
των αρχαίων τειχών είναι περιοχή αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.
«Η όλη κριτική της αντιπολίτευσης, ότι δίνουμε μεγά-
λη αρμοδιότητα στους δασάρχες και στο ΚΑΣ, δεν είναι 
σωστή. Αυτοί κινούνται στη βάση μιας νομοθεσίας. Τα 
δασαρχεία δεν γεννήθηκαν το 2015. Υπάρχουν μερικά 
θέματα νομικού υπόβαθρου, που αν δεν λυθούν δεν θα 
προχωρήσουν οι επενδύσεις. Είναι το κτηματολόγιο, οι 
δασικοί χάρτες, θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας που 
είναι σε πλήρη διάσταση με τα θέματα χρήσης γης. Αυτά 
βρίσκονται σε ταχύτατη διαδικασία επίλυσης τους από την 
κυβέρνηση. Έτσι θα απλοποιηθεί η διαδικασία και θα επι-
ταχυνθούν οι επενδύσεις», υπογράμμισε ο κ. Πιτσιόρλας.

Ομόφωνα «πέρασε» χθες από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέ-
ρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) η έγκριση της μελέτης του Αναπτυ-
ξιακού Σχεδίου (Master Plan), του Οργανισμού Λιμένος Πει-
ραιώς (ΟΛΠ) ΑΕ ως προς τα έργα στο λιμάνι του Πειραιά που 
υπόκεινται στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το ΚΣΝΜ έθεσε κάποιους όρους ως προς το χαρακτηρισμένο 
νεότερο μνημείο της «Παγόδας» (όπως είναι γνωστός λόγω 
της πρωτοποριακής του στέγης ο πρώην Σταθμός Επιβατών 
Αγίου Νικολάου), καθώς και ως προς τις δυο κτιστές δεξα-
μενές που βρίσκονται κοντά στο Σιλό, ηλικίας άνω των 100 
ετών.
Συγκεκριμένα:
* Ως προς την «Παγόδα», το ΚΣΝΜ γνωμοδότησε υπέρ της 
αλλαγής χρήσης σε ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο, με τον 
όρο όλες οι επεμβάσεις να σέβονται και να μην αλλοιώνουν τα 

μορφολογικά και δομικά στοιχεία του κελύφους και το ύφος 
του κτιρίου.
* Ως προς δυο κτιστές δεξαμενές του λιμένα Πειραιά, που είναι 
παλαιότερες των τελευταίων 100 χρόνων, οι όποιες επεμβά-
σεις θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης του υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο.
Επίσης, το ΚΣΝΜ συμφώνησε με το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο σε δύο περιπτώσεις: Το κτίριο της Πέτρινης Απο-
θήκης στο λιμάνι του Πειραιά να μπορεί να μετατραπεί σε 
Μουσείο Μετανάστευσης, ενώ οι δυο πενταόροφες αποθήκες 
που βρίσκονται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνει-
ας Πύλης να διατηρηθούν και να μπορούν να διαμορφωθούν 
ως ξενοδοχεία.
Στη συνεδρίαση τονίστηκε η σπουδαιότητα της «Παγόδας», 
κτιρίου της δεκαετίας του 1960, που κηρύχθηκε νεότερο 

μνημείο το 2013. Όπως αναφέρθηκε, το κτίριο έχει παγκόσμια 
πρωτοτυπία και μοναδική αρχιτεκτονική σύλληψη, έχει δε, 
χαρακτηριστεί ως ένα από τα 113 σημαντικότερα έργα αρχι-
τεκτονικής του 20ου αιώνα.
Μέλος του ΚΣΝΜ επισήμανε επίσης τη σημασία του ως τόπου 
μνήμης, καθώς πρόκειται για σημαντικό αρχιτεκτόνημα της 
δεκαετίας του 1960, σε μια εποχή που το ταξίδι με τα πλοία 
είχε ιδιαίτερη σημασία. Όπως σημειώθηκε, πρόκειται ουσια-
στικά για κτίριο από το οποίο κανείς ξεκινούσε για τα μακρινά 
ταξίδια της περιόδου, γι’ αυτό διαθέτει πολύ μεγάλη οροφή 
και αντίστοιχο χώρο από κάτω, από όπου μπορούσε κανείς 
να αποχαιρετίσει φίλους και συγγενείς. «Μια τελετουργία που 
στο μεταξύ χάθηκε, άρα είναι κι ένα σημαντικό στοιχείο μνή-
μης μιας εποχής της πρωτεύουσας που έχει απολεσθεί», όπως 
ειπώθηκε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ βΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΣΝΜ: «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αντιπαράθεση αν. υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στ. Πιτσιόρλα, με Ντόρα Μπακογιάννη για Ελληνικό και ΚΑΣ

Με όρους ως προς το κτίριο της «Παγόδας» και τις δύο κτιστές δεξαμενές
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
1. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας   
Στους Καλλικρατικούς Δήμους: 
A) ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
B) ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
Γ) ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
Δ) Από τον Δήμο ΔΟΞΑΤΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΔΟΞΑΤΟΥ, ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΟΥ, ΦΤΕΛΙΑΣ 
Ε) Από τον Δήμο ΔΡΑΜΑΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ, ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ, ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ, 
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ, ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ, ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΟ-
ΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ, 
ΣΚΑΛΩΤΗΣ, ΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Δράμα: Κοζάνης 3, ΤΚ 66100
Τηλέφωνο: 801 4000 100 και 231 600 5400  Mail: kthm_Drama@
geoanalysis.gr, Ιστοσελίδα: www.kthma.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 
16:00  και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
2. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης   
Στους Καλλικρατικούς Δήμους: 
Α) ΜΥΚΗΣ 
Β) Από τον Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΒΔΗΡΩΝ, ΚΟΥΤΣΟΥ, ΜΑΝΔΡΑΣ, ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ, 
ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ, ΣΕΛΕΡΟΥ, ΣΕΛΙΝΟΥ, ΣΟΥΝΙΟΥ 
Γ) Από τον Δήμο ΞΑΝΘΗΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΓΕΡΑΚΑ, ΔΑΦΝΩΝΟΣ, ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Δ) Από τον Δήμο ΤΟΠΕΙΡΟΥ οι  προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΓΑΛΑΝΗΣ, ΕΞΟΧΗΣ, ΟΛΒΙΟΥ, ΤΟΞΟΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Ξάνθη: 1ο χλμ. Ξάνθης-Σταυρούπολης
(Παλαιό Νοσοκομείο, πίσω από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΞ), Τ.Κ. 67100.
Τηλέφωνο: 801 4000 100 και 231 600 5400  Mail: kthm_Xanthi@
geoanalysis.gr, Ιστοσελίδα: www.kthma.gr
Ωράριο λειτουργίας:  Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 
16:00  και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής   
Στους Καλλικρατικούς Δήμους: 
Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ , Β) ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ,  Γ) ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 
Δ) Από τον Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΒΑΒΔΟΥ, ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ, ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ, ΓΑΛΑΤΙ-
ΣΤΗΣ, ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΟΥΜΠΙΩΝ, ΚΡΗΜΝΗΣ, ΜΑΡΑΘΟΥΣΣΗΣ, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΟΛΥΝΘΟΥ, ΟΡΜΥΛΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑ-
ΛΑΙΟΧΩΡΑΣ, ΡΙΖΩΝ, ΣΑΝΩΝ, ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 
Ε) Από τον Δήμο ΣΙΘΩΝΙΑΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΕΤΑΓΚΙΤΣΙΟΥ, ΝΙΚΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:

Πολύγυρος: Μακεδονίας και 22ας Απριλίου, ΤΚ 63100
Τηλέφωνο: 801 4000 100 και 231 600 5400  Mail: kthm_Chalkidiki@
geoanalysis.gr, Ιστοσελίδα: www.kthma.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 
16:00  και Τετάρτη 8:00 με 20:00 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς   
Στους Καλλικρατικούς Δήμους: 
1 A) ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ . B) Από τον Δήμο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ οι προ-καποδιστρια-
κοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΥΓΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ, 
ΒΙΤΣΙΟΥ, ΓΑΒΡΟΥ, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΗΣΟΥ, ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ, ΚΡΑΝΙΩΝΟΣ, ΛΙΘΙΑΣ, ΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΜΕΛΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ, 
ΟΙΝΟΗΣ, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΤΣΑΚΟΝΗΣ, 
ΧΑΛΑΡΩΝ, ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ . Γ) Από τον Δήμο ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ προ-κα-
ποδιστριακοί ΟΤΑ:  ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, 
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ, ΒΡΑΧΟΥ, ΓΕΡΜΑ, ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ, 
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ, ΛΑΓΚΑΣ, ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ, ΜΗΛΙΤΣΑΣ, 
ΝΟΣΤΙΜΟΥ, ΣΠΗΛΑΙΩΝ, ΣΠΗΛΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Καστοριά: Λεωφόρος Κύκνων 14, ΤΚ 52100
Τηλέφωνο: 801 4000 100 και 231 600 5400  Mail: kthm_Kastoria@
geoanalysis.gr, Ιστοσελίδα: www.kthma.gr
Ωράριο λειτουργίας:  Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 
16:00  και Τετάρτη 8:00 με 20:00
2. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας   
Στους Καλλικρατικούς Δήμους: 
Α) Από τον Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΑΓΡΑΠΙΔΕΩΝ, ΑΕΤΟΥ, ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 
ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ, ΒΑΡΙΚΟΥ, ΒΕΓΟΡΩΝ, ΚΕΛΛΗΣ, ΚΛΕΙΔΙΟΥ, 
ΛΕΧΟΒΟΥ, ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΝΥΜΦΑΙΟΥ, ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 
ΠΕΛΑΡΓΟΥ, ΠΕΤΡΩΝ, ΡΟΔΩΝΟΣ, ΣΚΛΗΘΡΟΥ, ΦΑΝΟΥ, ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ 
Β) Από τον Δήμο ΠΡΕΣΠΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ, ΚΑΡΥΩΝ, ΚΡΥΣΤΑΛ-
ΛΟΠΗΓΗΣ, ΚΩΤΑ, ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΨΑΡΑ-
ΔΩΝ 
Γ) Από τον Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΑΚΡΙΤΑ, ΑΛΩΝΩΝ, 
ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ, ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΣΗΣ, 
ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΤΡΑΠΟΥ, ΑΧΛΑΔΑΣ, ΒΕΥΗΣ, ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ, ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ, ΙΤΕΑΣ, ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΚΛΑΔΟΡΡΑΧΗΣ, 
ΚΟΛΧΙΚΗΣ, ΚΟΡΥΦΗΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΥ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΩΝ, ΛΟΦΩΝ, ΜΑΡΙ-
ΝΗΣ, ΜΕΛΙΤΗΣ, ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΥ, ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΟΥ 
ΚΑΥΚΑΣΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ, ΝΙΚΗΣ, ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ, ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΝΗ, 
ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ, 
ΠΡΩΤΗΣ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ, ΣΚΟΠΙΑΣ, ΣΚΟΠΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΑΣ, ΤΡΙΒΟΥ-
ΝΟΥ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ, ΥΔΡΟΥΣΣΗΣ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Φλώρινα: Επί της Πλατείας Μ. Αλεξάνδρου, Τ.Κ. 53100

Τηλέφωνο: 801 4000 100 και 231 600 5400  Mail: kthm_Florina@
geoanalysis.gr
Ιστοσελίδα: www.kthma.gr, Ωράριο λειτουργίας:  Δεύτερα, Τρίτη, Πέ-
μπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00  και Τετάρτη 8:00 με 20:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1. Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας  
Στους Καλλικρατικούς Δήμους: 
A) ΙΚΑΡΙΑΣ , Β) ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Εύδηλος Ικαρίας: 
Επί του δημοτικού δρόμου Ευδήλου – Ακαμάτρας, ΤΚ 83302
Τηλέφωνο: 22732 00098 . Ωράριο λειτουργίας:  Δεύτερα, Τρίτη, Πέ-
μπτη, Παρασκευή 8:00 με 17:00  και Τετάρτη 8:00 με 19:00 
2. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου   
Από τον Δήμο ΣΑΜΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΥ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, 
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΚΟΥΜΑΙ-
ΙΚΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΠΑΓΩΝΔΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΘΑ-
ΓΟΡΕΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ, ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΗΣ και ΧΩΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Βαθύ Σάμου:  Επί της οδού Κανάρη, Συνοικία Περιβόλια, ΤΚ 83100
Τηλέφωνα: 22732 00098 . Ωράριο λειτουργίας:  Δεύτερα, Τρίτη, Πέ-
μπτη, Παρασκευή 8:00 με 17:00  και Τετάρτη 8:00 με 19:00 
2. Περιφερειακή Ενότητα Χίου   
A) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
Β) Από τον Δήμο ΧΙΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
ΑΓΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ, ΑΜΑΔΩΝ, ΒΕΣΣΗΣ, 
ΒΙΚΙΟΥ, ΒΟΛΙΣΣΟΥ, ΔΙΕΥΧΩΝ, ΕΛΑΤΑΣ, ΚΑΜΠΙΩΝ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, 
ΚΕΡΑΜΟΥ, ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΛΕΠΤΟΠΟΔΩΝ, ΛΙΘΙΟΥ, ΜΕ-
ΛΑΝΙΟΥ, ΜΕΣΤΩΝ, ΝΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΠΟΤΑΜΙΑ)*, ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ, 
ΟΛΥΜΠΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΑΡΜΠΑΡΙΑΣ, ΠΙΡΑΜΑΣ, ΠΙΣΠΙΛΟΥ-
ΝΤΟΣ, ΠΙΤΥΟΥΝΤΟΣ, ΠΥΡΓΙΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΟΣ, ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΟΣ, ΣΥΚΙΑ-
ΔΑΣ, ΤΡΥΠΩΝ, ΦΥΤΩΝ και ΧΑΛΑΝΔΡΩΝ 
Γ) ΨΑΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Χίος: Επί της οδού Αεροπόρου Ροδοκανάκη 3, Περιοχή Φάρκαινα, ΤΚ 
82132. Τηλέφωνο: 22715 00037 και 22710 25700
Ωράριο λειτουργίας: 
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 17:00 
και Τετάρτη 8:00 με 19:00
Γενικές Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 15:30  
στο τηλέφωνο 210-6505600 και στον ιστότοπο 
www.ktimatologio.gr

Παρατείνεται, έως και την 30η Μαΐου 2019, ύστερα από απόφαση 
του Ελληνικού Κτηματολογίου, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων 
ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, σε δήμους των Καστοριάς, 
Φλώρινας, Δράμας, Ξάνθης, Χαλκιδικής, Σάμου, Ικαρίας και Χίου, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις περιοχές, 
που επισυνάπτονται, καλούνται να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης 
περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρί-
σκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.

ktimatologio.gr.
Επίσης, για όσους διαμένουν στην Αττική και έχουν ακίνητα στις περιο-
χές αυτές, λειτουργεί και το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης, στα 
Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λεωφόρος Βεΐκου 137) καθημερινά 
08:00 με 16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00 με 20:00.
Όσοι διαμένουν στη Θεσσαλονίκη και έχουν ακίνητα σε Καστοριά, 
Φλώρινα, Δράμα, Ξάνθη, Χαλκιδική μπορούν να εξυπηρετηθούν και 
στο Γραφείο Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης (Σαράφη 48Β - Φοίνι-

κας). Από το Κτηματολόγιο προτρέπονται οι δικαιούχοι να προσέλθουν 
το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής 
δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλουν τη δήλωση τους, διαφορε-
τικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ΣΣ: Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες παρατείνεται η 
συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟβΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου αντιμε-
τωπίζουν –αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ- δυσκολίες 
κάλυψης κενών θέσεων απασχόλησης εξαιτίας, πρωτίστως, 
της έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων, ενώ πέντε στις δέκα 
αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες.
Αυτό επισημαίνεται σε έρευνα του ΣΕΒ με τίτλο: «Ανθρώπινο 
δυναμικό, επαγγέλματα και δεξιότητες στον εξορυκτικό κλά-
δο» στην οποία τονίζεται ακόμη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

τόσο για τον κλάδο, όσο και για τις τοπικές αγορές εργασίας, η 
προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
προκειμένου να μπορούν να παρέχουν τις απαραίτητες γνώ-
σεις και δεξιότητες.
Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ιδιαίτερα το ζήτημα της αδειο-
δότησης των χειριστών μηχανημάτων, καθώς το 55% των 
εργαζομένων του κλάδου απασχολείται με αυτήν την ειδι-
κότητα, όμως, το θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί στρεβλώσεις 

και δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, 
επειδή δεν υπάρχουν προγράμματα τυπικής επαγγελματικής 
κατάρτισης, για τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για 
τον αποτελεσματικό, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον 
χειρισμό των μηχανημάτων. Ο εξορυκτικός κλάδος αντιστοι-
χεί στο 2,9% της προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας και στο 
5,5% του συνόλου των εξαγωγών ενώ απασχολεί 12.000 
εργαζόμενους κυρίως εκτός Αττικής.

Εννέα προτάσεις κατέθεσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, στην ευρεία 
συνάντηση διαλόγου για τον τομέα της Ναυπηγοεπισκευής 
και του Ναυτιλιακού Εξοπλισμού, που διοργάνωσε προχθές 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας.
Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Βασίλης Κορκίδης παρέδωσε 
στον υπουργό πλήρες, επικαιροποιημένο υπόμνημα, το οποίο 
επισυνάπτεται, με τις θέσεις-προτάσεις του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για τη διευκόλυνση 
της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και του εφο-
διασμού πλοίων. Μεταξύ άλλων, τα κυριότερα σημεία που 
αναφέρθηκαν είναι τα εξής:
▪ Να επαναλειτουργήσει το εμπορικό Τμήμα των Ναυπηγεί-
ων Σκαραμαγκά, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτο 
ανάδοχο και να εξειδικευτεί, τόσο στην επισκευή πλοίων, όσο 
και στη ναυπήγηση εξειδικευμένων πλοίων σύνδεσης των 
ελληνικών νησιών, δυνάμενων να επιδοτηθούν από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.
 ▪ Η στήριξη και ανάπτυξη των μικρότερων Ναυπηγείων 
Περάματος και Σαλαμίνας.
 ▪ Η συγκρότηση και προώθηση προγραμμάτων στήριξης, 
όπως η ανανέωση της πρωτοβουλίας «LeaderSHIP 2015» με 
την ισχύουσα «LeaderSHIP 2020», που εστιάζουν στη δια-
μόρφωση της νέας στρατηγικής ανάπτυξης της ναυπηγοεπι-
σκευαστικής βιομηχανίας.
 ▪ Κεντρικά προτάγματα για την οικονομική δραστηριότητα 
στον κλάδο η καινοτομία, η οικολογία, η εξειδίκευση στην 
υψηλή τεχνολογία, η ενεργειακή επάρκεια, το άνοιγμα σε 
νέες διαφοροποιημένες αγορές, κ.ά. Κεντρικές επιδιώξεις είναι 
η ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, η βελτίωση και 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, η διεθνοποίηση 
του κλάδου, η ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 
καθώς και η προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της 
ανάπτυξης.
 ▪ Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της υπηρεσίας έκ-
δοσης αδειών επισκευής πλοίων, με τη δημιουργία ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας, σε συνδυασμό με το αίτημα άσκησης της 
εν λόγω δραστηριότητας από το Ε.Β.Ε.Π. Μέσω της προώθη-
σης της εν λόγω πρωτοβουλίας, εκτιμούμε ότι θα παρέχεται 
η δυνατότητα της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικαιολογητικών 
και έκδοσης άδειας Ναυπηγοεπισκευής μειώνοντας κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο σημαντικά το κόστος και τη γραφειοκρατία, θα 
ενημερώνονται σε βάση 24/7 ηλεκτρονικά οι εμπλεκόμενοι 
φορείς και υπηρεσίες και θα τηρούνται στατιστικά στοιχεία 
(κάτι που δεν γίνεται σήμερα) για την παρακολούθηση της 
δραστηριότητας, ώστε βάσει αυτών να ασκείται η αντίστοιχη 
πολιτική.
 ▪ Ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρούμε ότι είναι κεφαλαι-
ώδους σημασίας είναι η εργασιακή ειρήνη στον κλάδο της 
Ναυπηγοεπισκευής και ότι η εφαρμογή του θα συμβάλει στην 
αποκατάσταση ενός κλίματος κανονικότητας και ευταξίας 
στον συγκεκριμένο κλάδο, είναι η αντικατάσταση του βιβλίου 
παρουσίας προσωπικού που συμπληρώνεται από τους εργα-
ζόμενους επί του πλοίου, με ηλεκτρονικό τερματικό.
 ▪ Η απλοποίηση στις διαδικασίες επισκευής πλοίων, χω-
ρίς να χρειάζεται να προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση από 
Νηογνώμονα, για την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών 
επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυρο-
βολημένα ή εν πλω, προκειμένου να περιορισθεί η γραφειο-
κρατία και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στον εν λόγω κρίσιμο 

για την οικονομία της χώρας μας Κλάδο. 
 ▪ Εφαρμογή του άρθρου 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού 
Κώδικα στο οποίο δίνονται διευκρινήσεις για τις τελωνειακές 
διαδικασίες, που πρέπει να εφαρμόζονται, κατά τον εφοδια-
σμό πλοίων. Ειδικότερα, για τα υλικά που προέρχονται από 
τρίτες χώρες (π.χ. ραντάρ) για την επισκευή, συντήρηση του 
πλοίου.
 ▪ Η ανάπτυξη και συνεργασία όλων των φορέων στο ναυ-
τιλιακό cluster «Maritime Hellas» με την ΕΕΕ και το ΝΕΕ.
 Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Κορκίδης δήλωσε: «Το 
Ε.Β.Ε.Π. έχει αναλυτικά στη διάθεσή του όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία, που κοινοποιήσαμε στο Υπουργείο, μεταξύ αυτών 
και τη Μελέτη Χαρτογράφησης των ναυτιλιακών δραστηρι-
οτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Εκτός από την 
επίτευξη της εργασιακής ειρήνης, που αποτελεί αναγκαία 
συνθήκη για την εύρυθμη λειτουργία των Ναυπηγείων, 
παράλληλα, απαιτούνται άμεσες ενέργειες και στρατηγικός 
σχεδιασμός, ώστε να θεραπευθούν γνωστές παθογένειες του 
παρελθόντος. Το Ε.Β.Ε.Π. βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκε-
ται πάντα, έμπρακτα αρωγός στην προσπάθεια, τόσο των επι-
χειρήσεων της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, για την αναβίωση 
και συνεχή ανάπτυξη του κλάδου, όσο και της Πολιτείας. Στο 
πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο αυτή τη στιγμή απευθύνεται 
σε 1.250 εργαζόμενους, στοχεύοντας στην Επαγγελματική 
Κατάρτιση και Πιστοποίηση της Τεχνικής τους ικανότητας 
σε σχετικές ειδικότητες στον κλάδο της Ναυπηγοεπισκευής. 
Για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η 
ανάκαμψη της Ναυπηγικής Βιομηχανίας και η αναβίωση της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, αποτελεί ένα δύσκολο στοί-
χημα, που πρέπει να κερδηθεί από όλους, για όλους.»

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την αναδιοργάνωση της 
υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το νομοσχέδιο αφορά στην αναδιοργάνωση και τις αρμοδιό-
τητες των τμημάτων που υπάγονται στην ΥΠΥΤ. Η υπηρεσία 
θα είναι και πάλι αυτοτελής και θα υπάγεται απευθείας στον 

υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, προκειμένου, όπως 
είχε αναφέρει ο, Δημήτρης Βίτσας ήδη από τον Νοέμβριο του 
2018 προαναγγέλλοντας το νομοσχέδιο, να λυθούν ζητήματα 
για τη λειτουργία της.
Επίσης, με το νομοσχέδιο γίνεται εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016, με την 

οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στην ελληνική επι-
κράτεια και τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών και των 
μελών της οικογένειάς τους για τους σκοπούς της έρευνας, 
των σπουδών, της πρακτικής άσκησης ή της εθελοντικής 
υπηρεσίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 
24 Απριλίου

ΜΕΛΕΤΗ ΣΕβ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 
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Του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Την ένταξη επιπλέον 1.304 επενδυτικών σχεδίων που υποβλή-
θηκαν στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μετά την αύξηση 
του προϋπολογισμού της δράσης, ανακοίνωσε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η συνολική δημό-
σια δαπάνη στο πλαίσιο της δράσης, μετά τις νέες εντάξεις, ανέρχε-

ται σε 501.507.136,41 ευρώ και το ύψος του συνολικού επιλέξιμου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού φτάνει σε 1.003.636.275,90 
ευρώ, που αφορούν σε 3.889 επενδυτικά σχέδια.   Σε δήλωσή του 
ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, 
σημειώνει: «Με τις διαδοχικές αυξήσεις της διαθέσιμης δημόσιας 
δαπάνης έχει ενταχθεί ένας κρίσιμος αριθμός χιλιάδων επενδυτι-

κών σχεδίων στη χώρα με συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν 
το 1 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα 
τη στρατηγική της στόχευση για ποιοτικές και βιώσιμες επενδύσεις 
στον τομέα του τουρισμού και να ικανοποιεί, χρηματοδοτικά, το 
αυξημένο ενδιαφέρον για ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
του κλάδου σε όλες τις περιφέρειες της χώρας».

Με τη συνδρομή της σύγχρονης τεχνολογίας ο ΟΤΕ κατάφερε 
να αποκαταστήσει σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
στο δίκτυο του Οργανισμού από την κακοκαιρία που έπληξε τα 
Χανιά τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 150 σημεία του δικτύου των 
αγροτικών περιοχών, τα 120 είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας με 
τους τεχνικούς του ΟΤΕ να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προ-

σπάθειες για να τα αποκαταστήσουν. Μάλιστα στην περιοχή 
όπου κατέρρευσε η γέφυρα του Κερίτη, οι τεχνικοί του Οργα-
νισμού πέρασαν με τη χρήση drone οπτική ίνα για να επαναφέ-
ρουν τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο. 
Σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχά-
λης Τζαμάζ, επισκέφθηκε περιοχές των Χανίων στις οποίες οι τε-
χνικοί του ομίλου παρενέβησαν άμεσα και κάτω από δύσκολες 

συνθήκες κατάφεραν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. «Σε πολλές 
περιπτώσεις καταστράφηκε περίπου το 80% του δικτύου μας. 
Οι τεχνικοί μας όμως έδρασαν άμεσα, πολύ γρήγορα και με δη-
μιουργικότητα και έτσι μπόρεσαν να αποκαταστήσουν το 90% 
του δικτύου και των συνδέσεων τις πρώτες δύο ημέρες», τόνισε 
κατά την διάρκεια των επισκέψεών του ο κ Τζαμάζ.

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη φιλοξενία του πληροφορικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», στις 
υποδομές του Government Cloud (G-Cloud) της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, επ’ ωφελεία φορέων 
του δημόσιου τομέα, υπέγραψαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υπαρχηγός του ΓΕΑ, υποπτέραρχος Ιωάννης Γκοντικούλης, και 
ο γ.γ. της ΓΓΠΣ, Πέτρος Τριάρχης. 
Την ίδια ώρα, υπεγράφη τριμερής συμφωνία συνεργασίας με-
ταξύ του ΓΕΑ, του υπουργείου Εσωτερικών και φορέων της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη λειτουργία του Πληροφορι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ».
Συγκεκριμένα, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μετέ-
χουν στη συνεργασία και στους οποίους, το επόμενο χρονικό δι-
άστημα, θα πραγματοποιείται καθολική χρήση του συστήματος 
«ΙΡΙΔΑ» είναι οι :
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Δήμος Δωρίδος Φωκίδας 
Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Δήμος Ιλίου
Δήμος Καστοριάς
Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης
Δήμος Φαρκαδόνας Τρικάλων
Δήμος Χίου.

Ένα αίτημα δεκαετιών της κοινωνίας των Χανίων, αυτό της πα-
ραχώρησης του στρατοπέδου Μαρκοπούλου υλοποιείται, κα-
θώς σήμερα Παρασκευή στα Χανιά ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυ-
νας Ευάγγελος Αποστολάκης και ο δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας 
θα υπογράψουν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το πλαίσιο συμφωνίας 
για την παραχώρηση του στρατοπέδου στον Δήμο Χανίων.  

Όπως ανακοινώθηκε κατά την υπογραφή του πλαισίου συμ-
φωνίας, παρόντες θα είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
Παύλος Πολάκης και οι Βουλευτές Χανίων Βάλια Βαγιωνάκη και 
Αντώνης Μπαλωμενάκης.   «Είναι μια μεγάλη μέρα για τα Χανιά. 
Είναι μια γιορτή της πόλης και του Δήμου μας. Υλοποιείται ένα 

αίτημα πολλών δεκαετιών της κοινωνίας μας, για την κάλυψη 
των αναγκών σε ελεύθερους χώρους, χώρους πρασίνου, 
άθλησης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, αναψυχής κλπ. Φέραμε το 
πολυπόθητο αποτέλεσμα για την πόλη και τους δημότες», τονί-
ζει σε γραπτή του δήλωση ο δήμαρχος Χανίων.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα θα αποτελέσει την 
έδρα Διεθνούς Οργανισμού, του ISTO for P&P που ιδρύεται με 
όραμα και στόχο την ειρήνη και την ευημερία παγκοσμίως μέσα 
από τον τουρισμό και τον αθλητισμό, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.    
Η ίδρυση του International Sports & Tourism Organisation for 
Peace & Prosperity είναι πρωτοβουλία της υπουργού Τουρισμού 
Έλενας Κουντουρά, η οποία ανέλαβε δράση σε παγκόσμιο επίπε-
δο, ώστε ο Οργανισμός με διεθνή υπόσταση και κύρος, να προ-
ωθήσει τη συνεργασία των κρατών και των λαών, με επίκεντρο 
τον τουρισμό και τον αθλητισμό, και όπου η Ελλάδα θα συμβάλλει 
καθοριστικά.
Η Ελλάδα θα αποτελέσει την έδρα του Οργανισμού ISTO for P&P, 
ως η χώρα όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 
το πνεύμα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και η φιλοξενία.    Ταυτόχρο-

να, με την ίδρυση του ISTO for P&P, η Ελλάδα θα λειτουργήσει ως 
γέφυρα για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών και μεταξύ των 
λαών, την προάσπιση της ειρήνης, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Κοινή Δήλωση 
για την ίδρυση του Οργανισμού ISTO for P&P υπογράφηκε στη 
Βηρυτό από τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο 
Κατρούγκαλο, της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, και Λιβάνου 
Gebran Bassil, και συνυπογράφηκε από την υπουργό Τουρισμού 
της Ελλάδας Έλενα Κουντουρά, τον υφυπουργό Τουρισμού της 
Κύπρου Σάββα Περδίο και τον υπουργό Τουρισμού του Λιβάνου 
Avedis Guidanian. 
Στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης Τριμερούς Υπουργικής Συ-
νάντησης Κύπρου, Ελλάδας και Λιβάνου, η κα Κουντουρά ενη-
μέρωσε τους υπουργούς Εξωτερικών και τους ομολόγους της, 

για τις ιδρυτικές αρχές και τους στόχους του ISTΟ for P&P, όπως 
επίσης και για το έντονο ενδιαφέρον που ήδη έχει εξασφαλιστεί 
από μεγάλο αριθμό χωρών να συμμετάσχουν στον Οργανισμό.    
Την ίδρυση του Οργανισμού ISTO for P&P στηρίζουν ενεργά η 
πρέσβειρα και πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος για την Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και Εξάλειψη της Φτώχειας του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών Young-shim Dho, κα-
θώς και ο τέως γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών Δρ. Taleb Rifai.   Ο ISTO for P&P 
μόλις ολοκληρωθεί η επίσημη διαδικασία για την ίδρυσή του, θα 
τελεί υπό τον ΟΗΕ. 

ΜΙΣΟ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3.889 ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ «ΙΡΙΔΑ» ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΣΤΙΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ GOVERNMENT CLOUD ΤΗΣ ΓΓΠΣ   

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Με προτάσεις, παρατηρήσεις, επιφυλάξεις αλλά και ενστάσεις 
για ορισμένες διατάξεις, εμφανίστηκαν οι εξωκοινοβουλευτικοί 
φορείς που κλήθηκαν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
της Βουλής να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου 
του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα και την Προσέλκυση Στρατηγικών Επεν-
δύσεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όλοι οι φορείς αναγνώρισαν 
την αναγκαιότητα της ίδρυσης Αναπτυξιακής Τράπεζας στην Ελ-
λάδα, μίλησαν για ένα θετικό βήμα για τη στήριξη των μικρών 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ μεταξύ των προτάσεων 
που κατέθεσαν ήταν διεύρυνση των επιδοτήσεων επενδυτικών 
σχεδίων και μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα.
Ο Νίκος Δασκαλάκης, επιστημονικός συνεργάτης της Γε-
νικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας, επεσήμανε ότι η ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας στη 
χώρα ήταν πάγιο και μακροχρόνιο αίτημα της συνομοσπονδί-
ας καθώς, όπως είπε, το παρόν σύστημα χρηματοοικονομικής 
διαμεσολάβησης στην Ελλάδα δυσλειτουργεί και τόνισε ότι το 
πλαίσιο είναι πολύ θετικό.
Παράλληλα, ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση προς τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με την ύπαρξη ξεχωριστού 
προϋπολογισμού χρηματοδοτικών προϊόντων και άλλων μη 
αμιγώς χρηματοδοτικών υπηρεσιών.
Ακόμα, πρότεινε να προβλεφθεί η συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων ως φορέων ελέγχου και διατύπωσης προτάσεων πο-
λιτικής στη διοικητική δομή της τράπεζας και των ερευνητικών 
ινστιτούτων.
Ο Ανδρέας Συρίγος, σύμβουλος της Ένωσης Εφοπλιστών 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) τόνισε την ανάγκη να 
δοθούν «μεγαλύτερες φορολογικές απαλλαγές ή κάποια άλλα 
κίνητρα στους πλοιοκτήτες».
Ο Ιωάννης Θεοδώρου, συντονιστής της Επιτροπής Πρατη-
ρίων για Τεχνικά Θέματα του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας 
Πετρελαιοειδών Ελλάδος, υπογράμμισε ότι «είναι επιτακτική 
ανάγκη και χρόνιο αίτημα των εταιρειών και των πρατηρίων, 
να εφαρμοστούν άμεσα τα συστήματα «εισροών - εκροών» 
όπου υπάρχουν».
Στο ίδιο μήκος κύματος για το σύστημα εισροών -εκροών, κι-
νήθηκε και ο Γεώργιος Ασματόγλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορίας Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), 
προτείνοντας παράλληλα «να επεκταθεί σε όλα τα στάδια δια-
κίνησης, από εκεί που ξεκινάει η πρώτη σταγόνα του καυσίμου 

μέχρι τον τελικό καταναλωτή και βέβαια να εφαρμοστεί αυτό 
και σε κάποιους τελικούς καταναλωτές, οι οποίοι έχουν μεγάλο 
δεξαμενισμό».
Ο Κωνσταντίνος Θέος, διευθυντής της «Ελληνική Παραγω-
γή» - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη χαρακτήρισε 
το νομοσχέδιο ως «ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση».
Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη «να υπάρχουν αντίστοιχες 
διαδικασίες, απλοποιημένες, και κινήτρων για το σύνολο των 
επενδύσεων που κάνει η βιομηχανία».
Η Φαίη Κοσμοπούλου, γενική διευθύντρια της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων, χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα 
τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου, όπως αυτό περιγράφε-
ται στο σχέδιο νόμου, για την προσέλκυση στρατηγικών επεν-
δύσεων».
Πρόσθεσε ωστόσο ότι «πρέπει να εξεταστούν κάποια σημεία, 
όπως το ποσό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που 
θα αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και φορολογικά 
κίνητρα, τα οποία όμως θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά με 
αυτά και άλλων χωρών της Ε.Ε. για παραγωγικές επενδύσεις».
«Ο νέος νόμος θα πρέπει να επιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως μεγέθους και περιφέρειας, την επιδότηση επεν-
δυτικών σχεδίων χωρίς τον περιορισμό υλοποίησης της επέν-
δυσης σε μια ενιαία έκταση. Πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον 
επενδυτή να υποβάλει ένα τεκμηριωμένο επενδυτικό σχέδιο 
όπου η επένδυση να υλοποιείται σε παραπάνω από μια εκτάσεις 
του επενδυτή», ανέφερε.
Η Αργυρώ Ζέρβα, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων 
της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προ-
γραμμάτων, εξέφρασε ενστάσεις ως προς τη διαδικασία διαχεί-
ρισης του προσωπικού του συστήματος ΕΣΠΑ υποστηρίζοντας 
ότι ακυρώνεται ο ρόλος της ΜΟΔ.ΑΕ.
«Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπηρετεί τους κανόνες διαφάνει-
ας και της αξιοκρατίας και ζητούμε να αποσυρθεί», υποστήριξε.
Ο Χρήστος Γεωργίου, διευθυντής Τεκμηρίωσης και Με-
λετών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, τόνισε ότι το 
νομοσχέδιο «κινείται σε θετική κατεύθυνση και αναμένεται να 
εισφέρει θετικά τόσο στην υλοποίηση παραγωγικών επενδύ-
σεων, όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», ενώ 
επεσήμανε την ανάγκη «τα προγράμματα χρηματοδότησης, να 
έχουν άμεση σχέση με αυτά που ζητάει η αγορά» και πρότεινε 
να συμμετέχουν στη διοίκηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και 
φορείς της επιχειρηματικότητας.

Ο Γιώργος Ξηρογιάννης, διευθυντής Βιομηχανίας και Ανα-
πτυξιακών Πολιτικών, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής 
του ΣΕΒ, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι, «οι προσπάθειες συντονι-
σμού των δημόσιων πόρων είναι μεν στη σωστή κατεύθυνση, 
αλλά υπάρχουν ανησυχίες κατά πόσον η συνταγή επίλυσης του 
προβλήματος είναι η ενδεδειγμένη και δεν επιβάλλεται ακόμα 
περισσότερη γραφειοκρατία από μια νέα δημόσια δομή».
«Απουσιάζει το ολοκληρωμένο σχέδιο λειτουργίας της εταιρείας 
δηλαδή ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης, ποια η κεφαλική δι-
άρθρωση, ποιοι δημόσιο πόροι θα χρησιμοποιηθούνε, από που 
θα έρθουν και ποια είναι η δομή του κόστους. Συνεπώς, πρέπει 
άμεσα να δημοσιοποιηθεί αυτό το σχέδιο ώστε να υπάρχει αυ-
ξημένη διαφάνεια», υπογράμμισε.
Μίλησε ακόμα για ασαφείς κανόνες χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων και σημαντικά ερωτηματικά που δημιουργεί το 
νομοσχέδιο για τη διαφάνεια και τον τρόπο λειτουργίας της Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας.
Ο Μιχάλης Κιούσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
Βενζινοπωλών Ελλάδος, τόνισε ότι «η υποχρεωτική ογκομέτρη-
ση με τους νέους όρους θα πρέπει να ισχύσει κατά περίπτωση 
για όλα τα βυτιοφόρα με βάση την ημερομηνία λήξης της ογκο-
μέτρησης που ισχύει».
«Έτσι, σταδιακά όλα τα βυτιοφόρα θα έχουν ογκομετρημένες 
δεξαμενές, χωρίς να υποχρεωθούν οι περισσότεροι πρατηριού-
χοι να διπλοπληρώσουν ογκομέτρηση πριν λήξει η ήδη υπάρ-
χουσα», πρόσθεσε.
Ο Ανδρέας Λουκάτος, γενικός διευθυντής του Ελληνικού 
Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ) επεσήμανε ότι 
«θα έπρεπε να είναι πιο τολμηρή η υποβοήθηση των στρατηγι-
κών επενδύσεων που πρόκειται να αναπτυχθούν σε οργανωμέ-
νους υποδοχείς δραστηριοτήτων».
Η Θεοδοσία Νάντσου, επικεφαλής περιβαλλοντικής πολιτι-
κής της WWF Hellas, εξέφρασε επιφυλάξεις ως «προς το τι μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί ως εμβληματική επένδυση» καθώς όπως 
είπε, «μπορεί να είναι αρκετά ευρεία ώστε να συμπεριλάβει και 
εξορύξεις υδρογονανθράκων, για παράδειγμα την καύση λιγνί-
τη, δηλαδή τις ενεργειακές μονάδες από λιγνίτη».
Ο Κωνσταντίνος Καλέργης, πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, χαρακτήρισε μείζον θέμα 
το ότι οι εγγυήσεις στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις θα είναι 
μέσω των αναπτυξιακών τραπεζών των χωρών».

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής του, από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της 
Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα και την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενώ ΝΔ, 
ΔΗΣΥ και Ένωση Κεντρώων επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Κατά ψήφισαν το ΚΚΕ και η Χρυσή 
Αυγή. H συζήτηση συνεχίζεται επί των άρθρων.

ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΕΞΩΚΟΙΝΟβΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής του το νομοσχέδιο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ FRAPORT GREECE: «ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 
ΚΑΙ H ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 3,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΣΕ 88 ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.677 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ βΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Τα οφέλη στην ελληνική οικονομία και την πρόοδο των έργων 
παρουσιάζει η Fraport Greece, με αφορμή τη συμπλήρωση δυο 
χρόνων από την ημέρα ανάληψης της λειτουργίας, διαχείρισης 
και ανάπτυξης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων παρουσιά-
ζει η  Fraport Greece, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, οι εργασίες στα 
αεροδρόμια Ζακύνθου, Καβάλας και Χανίων έχουν ολοκληρω-
θεί και μέχρι το τέλος του έτους θα ολοκληρώνονται σταδιακά 
τα έργα αναβάθμισης και επέκτασης στα αεροδρόμια της Σάμου 
της Μυτιλήνης της Ρόδου της Σκιάθου του Ακτίου και της Κεφα-
λονιάς.
Το πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδο-
μών θα συμπληρώσει μέχρι το 2021 η παράδοση των νέων 

αεροδρομίων σε Κω, Σαντορίνη, Μύκονο, Κέρκυρα και στο 
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Τα οφέλη για τη χώρα από την 
επένδυση για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση της εταιρείας, είναι πολλαπλά καθώς υπήρ-
ξε εφάπαξ προκαταβολή ύψους 1,234 δισ. ευρώ του τιμήματος 
παραχώρησης που καταβλήθηκε τον Απρίλιο του 2017.
Επίσης, καταβάλλεται ετήσια αμοιβή παραχώρησης ύψους 
22,9 εκατ. ευρώ, ετήσια μεταβλητή αμοιβή παραχώρησης 
28,5% των λειτουργικών κερδών με και την ολοκλήρωση του 
επενδυτικού προγράμματος, 1 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβά-
τη (περίπου 14 εκατ. ευρώ για 2018) το οποίο αποδίδεται στο 
ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση της Αρχής Πολιτικής 
Αεροπορίας, των αεροδρομίων που διαχειρίζεται το Δημόσιο 

και διαδρομών στο πλαίσιο ΥΠΔΥ και περίπου 13 εκατ. ευρώ 
ετησίως που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών από το Ελ-
ληνικό Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία.
Ακόμη, από την έναρξη της παραχώρησης, η Fraport Greece, έχει 
επίσης αποδώσει στο ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικές εισφορές 
και φόρο μισθωτών υπηρεσιών ύψους 21.201.594 ευρώ, φόρο 
εισοδήματος και λοιπούς φόρους ύψους 21.341.718 ευρώ, ενώ 
15.267.908 ευρώ θα καταβληθούν εντός του 2019.
Τέλος, αναφέρει η ανακοίνωση, διευρύνεται συνεχώς ο αριθμός 
των εργαζομένων με τις άμεσες θέσεις εργασίας να έχουν αυξη-
θεί κατά 32%, φτάνοντας πλέον τις 700 και παράλληλα οι θέσεις 
εργασίας που συνδέονται έμμεσα με τη δραστηριότητα της εται-
ρείας να ξεπερνούν τις 14.000.

Επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 3.549.094 ευρώ σε δήμους 
ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζη-
μιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους 
από την κακοκαιρία, για την εξόφληση υποχρεώσεών τους και 
για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα, για την εξόφληση υπο-
χρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις 
και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 
19/7/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, με χρέωση του λογαρια-
σμού του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς 
Πόροι των Δήμων», εντός του πλαισίου του Προγράμματος Αυ-

τοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ), 
τα εν λόγω ποσά αποδίδονται στους δήμους Κερατσινίου - Δρα-
πετσώνας (49.111 ευρώ), Παλαμά (92.060 ευρώ) και Έδεσσας 
(11.923 ευρώ). Ακολούθως, με χρέωση του λογαριασμού του 
ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης 
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 
στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειστικά για έργα 
αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
που έπληξαν δήμους της χώρας το προηγούμενο διάστημα, οι 
εν λόγω επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ύψους 2.456.000,00 
ευρώ, αποδίδονται στους δήμους Θερμαϊκού (200.000 ευρώ), 
Κύμης - Αλιβερίου (200.000 ευρώ), Λοκρών (246.000 ευρώ), 

Μαραθώνα (330.000 ευρώ), Μεγαρέων (300.000 ευρώ), 
Μονεμβασιάς (200.000 ευρώ), Ορχομενού (220.000 ευρώ), 
Προσοτσάνης (190.000 ευρώ), Σκύδρας (320.000 ευρώ) και 
Σύρου - Ερμούπολης (250.000 ευρώ).
Τέλος, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που 
τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εγκρίθηκαν 
επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ύψους 940.000 ευρώ για 
τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών με σκοπό την 
αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στους δήμους 
‘Αργους Ορεστικού (300.000 ευρώ), Αστυπάλαιας (400.000 
ευρώ), Ηρακλείου Κρήτης (200.000 ευρώ) και Τρίπολης 
(40.000 ευρώ). Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο υπουργός 
Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση των μικρών ορεινών και 
νησιωτικών δήμων, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προχω-
ρά το υπουργείο Εσωτερικών. Με απόφαση του υπουργού, 
Αλέξη Χαρίτση, ενισχύονται για το 2019 με συνολικό ποσό 
ύψους 20.597.000 ευρώ οι 88 μικροί νησιωτικοί δήμοι (με 
πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους) και ηπειρωτικοί δήμοι και 
δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης με πληθυσμό κάτω των 10.000 
κατοίκων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι εν λόγω ενισχύσεις διατίθενται στους δήμους για την κάλυ-

ψη, είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους 
δραστηριότητες και έργα, και θα αποδοθούν με χρηματικές 
εντολές του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων.
Σημειώνεται ότι, πέραν των έκτακτων οικονομικών ενισχύ-
σεων, θεσπίστηκαν νέα κριτήρια κατανομής των πόρων από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) με στόχο τη δικαι-
ότερη και ορθολογικότερη ενίσχυση των δήμων, ιδίως των 
πιο μειονεκτικών.

Ειδικότερα, με τον νόμο 4555/18 (πρόγραμμα «Κλεισθένης 
1») τα κριτήρια κατανομής αποτελούν ιδίως τα γεωμορφο-
λογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, συνδεόμενων με 
τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πλη-
θυσμό, το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, 
το μήκος του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου, το 
επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, τις κλι-
ματολογικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρα-
κτηριστικά, το ποσοστό ανεργίας κ.λπ.

Σε 3.677 ανέρχονται οι αιτήσεις που έλαβαν έγκριση για έντα-
ξη στο Μέτρο των Βιολογικών Καλλιεργειών (Μέτρο 11) του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού 
προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση 
που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο συνολικός αριθμός των φα-
κέλων που υπεβλήθησαν σε πανελλαδικό επίπεδο ανέρχονται 
σε 37.826. Πιο συγκεκριμένα, για τη Δράση 11.2.1 (παλαιοί 
βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν 
πανελλαδικά είναι 12.164. Από αυτές εγκρίνονται, σύμφωνα 

με τον αρχικό προϋπολογισμό που έχει κατανεμηθεί ανά Πε-
ριφέρεια, 2.032 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε 83.171.207,3 
ευρώ. Αντίστοιχα, οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν για τη Δράση 
11.1.1 και αφορούν νεοεισερχόμενους στον κλάδο των Βιο-
λογικών Καλλιεργειών ανέχονται σε 25.662. Από αυτές τις αι-
τήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό, 
1.645 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε 35.817.556,23 ευρώ.
Από τον πλευρά του το ΥΠΑΑΤ τονίζει πως λόγω της «τερά-
στιας ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων» αναμένεται να 
«προβεί σε αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου, ώστε 

να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι».
Επισημαίνεται πως οι αιτήσεις όσων δε συμφωνούν με τα 
ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν τις ενδι-
κοφανείς προσφυγές τους από τις 16 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 
στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην 
ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προ-
σωπικών τους κωδικών. Τέλος, αναφέρεται πως οι οριστικοί 
πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της 
εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.
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Στη Διαύγεια αναρτήθηκε χθες η απόφαση ένταξης του έργου 
του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης για την επιχορήγηση οπτικοακουστικών έργων. Το 
έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 
με τίτλο: «Επιχορήγηση στην ΤΑΝΕΟ ΑΕ για συμμετοχή σε επεν-
δυτικά σχήματα με στόχο την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικο-
ακουστικών έργων στην Ελλάδα», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με το συγκεκριμένο έργο, το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομί-
ας Α.Ε. («ΤΑΝΕΟ Α.Ε.») επιχορηγείται με το ποσό των 50 εκατ. 
ευρώ για τη συμμετοχή του σε νεοϊδρυθέντα ταμεία επιχειρημα-
τικών συμμετοχών (Venture Capital Funds) που θα επενδύουν 

στη δημιουργία κινηματογραφικών/τηλεοπτικών παραγωγών, 
κινουμένων σχεδίων αλλά και ψηφιακών παιχνιδιών στην Ελ-
λάδα. Ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος σε σχετική του δήλωση 
ανέφερε: «Το νέο επενδυτικό σχήμα επιδιώκει την ενθάρρυνση 
και προσέλκυση επενδύσεων για την παραγωγή οπτικοακου-
στικών έργων στην Ελλάδα, με πολλαπλασιαστικά οφέλη όχι 
μόνο για την οικονομία της χώρας, αλλά και για την ανάδειξη 
του πολιτισμικού και φυσικού της πλούτου. Το εν λόγω έργο 
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου της κυ-
βέρνησης με σκοπό τη στήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας. 

Μετά τις συντονισμένες μας προσπάθειες (cash rebate 35%, 
φορολογική έκπτωση 30%, αναπτυξιακός νόμος κτλ.) προστί-
θεται ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο για να γίνει η Ελλάδα 
ακόμη πιο ανταγωνιστική στον τομέα των οπτικοακουστικών 
παραγωγών. Πλέον δημιουργούνται περισσότεροι και πιο 
άμεσοι τρόποι προσέλκυσης (συν)επενδυτών και περισσότερες 
ευκαιρίες για την παραγωγή κινηματογραφικής και τηλεοπτικής 
μυθοπλασίας, καθώς και νέες προοπτικές χρηματοδότησης για 
τον συνεχώς ανερχόμενο χώρο του gaming».

Είναι αναγκαίο, κονδύλια για την έρευνα και την τεχνολογία 
να στραφούν και σε μεγάλες βιομηχανίες για προϊόντα που θα 
έχουν απήχηση στην αγορά και υπό την προϋπόθεση συνεργα-
σίας με μικρότερες επιχειρήσεις, επισήμαναν στελέχη των θυγα-
τρικών της Viohalco, σε συνεδρίαση που έγινε χθες στη Βουλή 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η εφαρμοσμένη έρευνα και η καινοτομία ως μοχλοί ανάπτυξης 
των εταιριών της Viohaco. Λειτουργία, δράσεις αποτελέσμα-
τα και προοπτικές», ήταν το αντικείμενο της συνεδρίασης της 
Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, την οποία και ενημέρω-
σαν οι κ.κ Ανδρέας Μαυρουδής, Κίμων Δανιηλίδης, Γιώργος 
Πανταζόπουλος και η κα Θεοφανή Τζεβελέκου εκ μέρους των 
θυγατρικών της Viohalco.
Τα στελέχη των θυγατρικών της Viohalco, ενημέρωσαν την 
επιτροπή της Βουλής για τις θετικές εξελίξεις στους βασικούς 
κλάδους του ομίλου, για την αύξηση του όγκου πωλήσεων και 
του κύκλου εργασιών. Παρουσιάστηκε ειδικότερα, η ανοδική 
της πορεία και τα βήματα, τα οποία οδήγησαν στην ενίσχυση 
της εξωστρέφειάς της, αφού το 90% των προϊόντων των θυγα-
τρικών της απευθύνονται στις διεθνείς αγορές.
Στο κλίμα αυτό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθη-

κε ότι η έρευνα και η ανάπτυξη πρέπει να βρίσκονται σε άμεση 
συνάφεια και με τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας. Άλλωστε, όπως έσπευσαν να επισημάνουν τα στελέχη 
των θυγατρικών της Viohalco, η αύξηση των εξαγωγών βασί-
στηκε στην εξωστρεφή πολιτική των εταιρειών και τη στρατη-
γική που έχει χαραχθεί, με το βάρος να πέφτει στην έρευνα και 
την ανάπτυξη.
Οι εκπρόσωποι των θυγατρικών της Viohalco, κατέδειξαν ότι οι 
θετικές εξελίξεις ήταν αποτέλεσμα στοχευμένων ερευνών, και-
νοτομίας, συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, συνεργιών 
με τα Πανεπιστήμια, αλλά και πλήρους αξιοποίησης και εκμε-
τάλλευσης των διαθέσιμων πόρων.
Φθάνουν αυτά για να συνεχιστούν οι θετικές εξελίξεις; Είναι χα-
ρακτηριστική η απάντηση των στελεχών των θυγατρικών της 
Viohalco. «Μπορούμε να πάμε ακόμη πιο γρήγορα, όταν στην 
προσπάθειά μας συμβάλλει και η Πολιτεία» σημείωσε ο γενικός 
διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ), Κί-
μων Δανιηλίδης και υπογράμμισε ότι «οι μεγάλες βιομηχανίες 
χρειάζονται τη στήριξη του κράτους, όπως το χρειάζονται και οι 
μικρές».
Ο κ. Δανιηλίδης, αναφέρθηκε επίσης στη σημασία διάθεσης 

κονδυλίων που θα επιβάλλουν τη συνεργασία των μεγάλων 
επιχειρήσεων, διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες 
γνωρίζουν την αγορά, τη ζήτηση και τις ανάγκες της.
Δεν παρέλειψε δε να προτρέψει για νομοθετικές πρωτοβουλίες 
οι οποίες θα απευθύνονται μεν στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά 
θα τις υποχρεώνουν ταυτόχρονα να συμπεριλάβουν στην ομά-
δα τους, επιχειρήσεις μικρές και ενδεχομένως και πανεπιστημια-
κά ιδρύματα. Είναι χαρακτηριστική η φράση του κ. Δανιηλίδη 
ότι «οι μεγάλες επιχειρήσεις τραβάνε το κάρο και είναι αυτές που 
μπορούν να τραβήξουν και τις μικρές στη σωστή κατεύθυνση».
Όσο για την υφιστάμενη κατάσταση, ο γενικός διευθυντής του 
ΕΛΚΕΜΕ, επισήμανε ότι πολλές έρευνες που χρηματοδοτούνται 
από τη γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μένουν 
«στο επίπεδο 7» διότι δεν ενδιαφέρουν την αγορά. «Αν τα 
προγράμματα, γίνουν στοχευμένα», είπε, «τότε είναι πολύ πιο 
πιθανό να καταλήξουν σε προϊόντα που θα έχουν εμπορικό 
ενδιαφέρον».
Από τη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, απείχε το ΚΚΕ, το 
οποίο αρνήθηκε την πρόσκληση του προεδρείου διότι διαφώ-
νησε με την ακρόαση ιδιωτικής επιχείρησης σε κοινοβουλευτική 
επιτροπή.

«Η εκστρατεία κατά των παράνομων ναυλώσεων τουριστικών 
σκαφών αναψυχής, η πλήρης αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου και η μείωση της γραφειοκρατίας με ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες, είναι μερικές μόνο από τις ενέργειες στήριξης του 
κλάδου» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Φώτη Κουβέλης ο οποί-
ος παραβρέθηκε το απόγευμα στα εγκαίνια του 2ου Φεστιβάλ 
Γιώτινγκ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Ο θαλάσσιος τουρισμός στη χώρα εξελίσσεται δυναμικά και 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην τουριστική βιομηχανία.» τόνι-
σε ο υπουργός, προσθέτοντας η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας 
τη δυναμική του θαλάσσιου τουρισμού, διευκόλυνε τον κλάδο 
ικανοποιώντας πάγια αιτήματα, όπως η απαλλαγή από τον 
ΦΠΑ.

Ανέφερε ότι η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σκαφών 
που είναι σε πλήρη εξέλιξη από το Νοέμβριο του 2018, αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί ως το 2021, ενώ τις αμέσως προσεχείς 
ημέρες συμπλήρωσε θα γίνει η παρουσίαση του ηλεκτρονικού 
ναυλοσυμφώνου.
«Το υπουργείο Ναυτιλίας αναλαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες 
προς τα συναρμόδια υπουργεία, για να ‘τρέξουν’ οι διαδικασίες, 
στο μέτρο που ανοίγει η τουριστική περίοδος, ενώ στο ηλεκτρο-
νικό μητρώο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχουν 
ενταχθεί περί τα 6.000 πλοία και καλούμε να υπάρξει η άμεση 
ανταπόκριση των υπόχρεων να εγγραφούν το συντομότερο 
δυνατό» δήλωσε.
Ο κ. Κουβέλης τόνισε εξάλλου, ότι είναι πάγια άποψη της πολιτι-

κής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας, ότι ο θαλάσσιος τουρι-
σμός πρέπει να αναπτύσσεται πάντα στο πλαίσιο του νόμου και 
πάντα στη βάση της προστασίας της ναυτικής εργασίας, αλλά 
και του θαλάσσιου πλούτου και του περιβάλλοντος.
«Είναι αυτονόητο ότι το υπουργείο Ναυτιλίας θέλει ο θαλάσσιος 
τουρισμός να γίνεται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Θέλουμε οι 
τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, να απολαμβάνουν τις ελληνικές 
θάλασσες κάνοντας νόμιμες ναυλώσεις ή και να πραγματοποι-
ούν θαλάσσιες εκδρομές με ασφάλεια, κυβερνώντας, είτε το 
δικό τους σκάφος, είτε ένα ναυλωμένο επαγγελματικό» δήλωσε 
ο κ. Κουβέλης.

ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

βΟΥΛΗ: «ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΑβΑΝΕ ΤΟ ΚΑΡΟ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑβΗΞΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ» 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Λ. Κρέτσος: Ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο με σκοπό τη στήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας

Ανέφεραν στελέχη των θυγατρικών της Viohalco

Δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Φ. Κουβέλης στο 2ο Φεστιβάλ Γιώτινγκ στον Αλιμο
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Με στόχο την παγκόσμια αγορά, η ελληνική πλατφόρμα 
«inagros» δεν είναι ένα μεμονωμένο gadget, που απλά θα βο-
ηθήσει έναν καλλιεργητή να μειώσει το κόστος παραγωγής, 
αλλά ένα χρήσιμο τεχνολογικό εργαλείο, που έχει ως στόχο 
να δώσει στον Έλληνα -και όχι μόνο- αγρότη λύσεις για την 
οργάνωση της γεωργικής παραγωγής, χάρη στον συνδυασμό 
εξοπλισμού και λογισμικού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Έχουμε χτίσει ένα τεχνολογικό εργαλείο που αποτελείται από 
αισθητήρες και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και στόχος του 
είναι να γεφυρώσει το κενό μεταξύ αγρότη και γεωπόνου και 
με τεχνολογικά μέσα να μπορεί να γίνει μια καλλιέργεια πιο 
αποδοτική» εξήγησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του 
ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM», ο Ανδρέας Ζερκούλης, 
εκ των βασικών συνδημιουργών του συστήματος «Inagros», 
που μάλιστα τόνισε πως με τη χρήση αυτών των τεχνολογι-
κών επιτυγχάνεται και η μείωση της κατανάλωσης του νερού, 
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ενέργειας.
«Τοποθετούμε αισθητήρες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε 
σημεία που καθορίζει ο γεωπόνος του καλλιεργητή που προ-
σέχει την καλλιέργεια, τον συνεργάτη μας σε έναν τέτοιο σχε-
διασμό και οι αισθητήρες μας δίνουν δεδομένα όπως υγρασία 
εδάφους σε διάφορα επίπεδα, θερμοκρασία κ.ο.κ, δεδομένα 
τα οποία είναι ικανά τόσο να βοηθήσουν τον γεωπόνο και τον 
αγρότη με το να προβλέψουν τις ενέργειες που πρέπει να γί-
νουν όπως π.χ το πότισμα με βάση το πότε έχει κάτι ανάγκη το 
φυτό, όσο και να βοηθήσουν στην φυτοπροστασία» εξήγησε 
ο κ.Ζερκούλης αναφερόμενος στις ασθένειες που μπορεί να 

επηρεάσουν την καλλιέργεια και όχι μόνο.
Η επιστημονική ομάδα πίσω από την ελληνική εταιρεία της 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας τονίζει πως με αυτό τον τρό-
πο μπορεί να βελτιωθεί τόσο ο τρόπος ζωής των αγροτών 
όσο και να αυξηθούν τα ετήσια έσοδα τους. «Ο αγρότης έτσι 
ειδοποιείται πριν χρειαστεί ώστε να κάνει συγκεκριμένες 
ενέργειες, ώστε να γλυτώσει και χρήματα, και παραγωγή 
και χρόνο αλλά και να έχει ένα πιο ποιοτικό προϊόν» εξηγεί ο 
κ.Ζερκούλης, που δεν παραλείπει να επαναλάβει πως οι γεω-
πόνοι περιλαμβάνονται πάντα στον σχεδιασμό της ελληνικής 
startup, αφού είναι εκείνοι που θα βοηθήσουν τους αγρότες 
με τον εκάστοτε γεωπόνο όπως και τον αγρότη να έχει μέσω 
της ειδικής πλατφόρμας που καλύπτει όλο το σύστημα «μια 
ολοκληρωμένη διαχείριση», διαχείριση που γίνεται πάνω 
σε δορυφορικές εικόνες με τις οποίες ο καλλιεργητής ξέρει 
«ιστορικά τι έχει γίνει σε μια καλλιέργεια, τι λιπάνσεις έχουν 
γίνει και πού, που έχουν εντοπιστεί ασθένειες κ.ο.κ, ώστε να 
ξέρει γεωπόνος και καλλιεργητής τι πρέπει να κάνει ώστε να 
βελτιστοποιήσει το χωράφι».
Για να επιτευχθούν οι στόχοι, το σύστημα περιλαμβάνει 
μια συσκευή που τοποθετείται σε επιλεγμένες περιοχές του 
χωραφιού, συσκευή που συνοδεύεται από αισθητήρες που 
λαμβάνουν μετρήσεις από την εκάστοτε καλλιέργεια, στη 
συνέχεια τα δεδομένα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα από όπου 
είναι προσβάσιμα από απόσταση ενώ πληθώρα επιλογών και 
υπηρεσιών περιλαμβάνεται ώστε να λαμβάνονται οι ορθότε-
ρες αποφάσεις για το σήμερα και το αύριο μιας καλλιέργειας. 

Επιπλέον, η πλατφόρμα ενημερώνει τους αγρότες για τυχόν 
άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να 
αποφευχθούν πιθανές απώλειες στην παραγωγικότητα των 
καλλιεργειών.
«Το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες κάθε αγρότη και είναι λογικό για κάποιον που δουλεύει 
επί πολλά χρόνια με έναν συγκεκριμένο τρόπο να μην θέλει 
να αλλάξει», απαντά ο κ.Ζερκούλης ερωτηθείς για ενδεχόμε-
νες «αντιδράσεις» πεπειραμένων αγροτών σε μια λύση που 
βασίζεται στην τεχνολογία και εξηγεί πώς η φιλοσοφία της 
λειτουργίας δίνει τη δυνατότητα ο πλήρης χειρισμός να γίνεται 
μόνο από τον γεωπόνο αν αυτό είναι το ζητούμενο.
«Ο αγρότης τότε μπορεί να επιλέγει είτε να ασχολείται πολύ 
με την πλατφόρμα είτε να παίρνει μόνο τις ειδοποιήσεις μέσω 
ενός απλού κινητού τηλεφώνου με SMS και να ενεργοποιεί το 
πότισμα με απλές τηλεφωνικές κλήσεις ώστε να πηγαίνει στο 
χωράφι όταν το επιθυμεί, όπως είχε συνηθίσει, με τα δεδομέ-
να της ‘αυτοψίας’ να επικοινωνούνται στον γεωπόνο που θα 
χειρίζεται πλήρως την πλατφόρμα», εξηγεί.
«Το σύστημα έχει ήδη περάσει μέσα από μια μικρή περίοδο 
πιλοτικής δοκιμής και αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται στο μεγάλο 
πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει τους αισθητήρες και 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα με τηλεπισκόπηση» καταλήγει ο 
κ.Ζερκούλης, ερωτηθείς για την ωρίμανση της τεχνολογικής 
λύσης. Το δε συγκεκριμένο μεγάλης κλίμακας πιλοτικό πρό-
γραμμα δοκιμών «τρέχει» πλέον και με τηλεπισκόπηση στον 
Εθνικό Κήπο της Αθήνας, όπως εξήγησε ο Έλληνας ειδικός.

Με την πρώτη θέση στην κατηγορία «Strategy & Innovation 
/ Τουρισμός και Πολιτισμός» των Tourism Awards 2019, επι-
βραβεύθηκε η τριετής καινοτόμος συνεργασία του Μουσείου 
Μπενάκη, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της Costa 
Navarino για τη διεθνή προβολή του ελληνικού πολιτισμού 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι παραπάνω τρεις φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους την τριε-
τία 2016-2018, για να προβάλουν σε επισκέπτες από όλο τον 

κόσμο, τον ελληνικό πολιτισμό και το πλούσιο έργο του Μου-
σείου Μπενάκη. Αυτή η στρατηγική συνεργασία οδήγησε στη 
γνωριμία του ταξιδιωτικού κοινού με την ελληνική καλλιτεχνι-
κή δημιουργία και ενίσχυσε την πρόσβαση στις πολιτιστικές 
αξίες. Το πολιτιστικό κεφάλαιο του μουσείου αξιοποιήθηκε 
μέσα από τη διοργάνωση παράλληλων εκθέσεων και δράσε-
ων, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στο αεροδρόμιο της 
Αθήνας και στην Costa Navarino.

«Η επιβράβευση στα Tourism Awards, που αναδεικνύουν τις 
καλύτερες πρακτικές στον χώρο του ελληνικού τουρισμού, 
δίνει περαιτέρω ώθηση  στα επόμενα βήματα αυτής της πρω-
τοπόρου συνεργασίας αλλά και τον δρόμο για αντίστοιχες 
πρωτοβουλίες που συνδέουν διαφορετικούς τομείς της χώρας 
μας, με στόχο την εξωστρέφεια και την ανάδειξη του πολιτι-
σμού μας» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση.

Με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών η 
Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί έργο για την αναβάθμιση 
σχολικού συγκροτήματος στον Χολαργό, προϋπολογισμού 
1.922.500 ευρώ (με ΦΠΑ) σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. Συ-
γκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο 
Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος 
υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο τη βελ-
τίωση του 1ου Λυκείου Χολαργού, στη συμβολή των οδών 
Καραϊσκάκη και Π. Μελά.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα κτίρια, στον αύλειο 
χώρο και στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του σχολικού συ-
γκροτήματος με στόχο τη στατική ενίσχυση, την εξοικονόμη-
ση ενέργειας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου 
καθώς και της προσβασιμότητας των ΑμεΑ / ΑΜΚ. Μεταξύ 
άλλων, σε όλο το κτιριακό συγκρότημα θα υλοποιηθεί η με-
λέτη στατικής ενίσχυσης για τη στατική αναβάθμισή του. Για 
την εξοικονόμηση ενέργειας προβλέπεται η μόνωση κτιρίων 
με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, η μόνωση δωμάτων 

και στεγών, η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, η αντικατά-
σταση ή/και βελτίωση κουφωμάτων και η τοποθέτηση θερ-
μομονωτικών υαλοπινάκων. Αντίστοιχα για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία θα γίνει διαμόρ-
φωση ραμπών, χώρων υγιεινής και ανελκυστήρα, ειδικών 
προδιαγραφών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: INAGROS, ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ START UP ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, 
ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

GOLD βΡΑβΕΙΟ ΣΤΑ TOURISM AWARDS 2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ COSTA NAVARINO

ΑΝΑβΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ
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Η Χριστίνα Σακελλαρίδη επανεκλέχθηκε πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, 
μετά τις αρχαιρεσίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
του Συνδέσμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΜΠΕ.
Στις θέσεις των αντιπροέδρων, επανεξελέγησαν η Αλεξάνδρα 
Χαζάπη-Πίττα, η Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου και ο Νικό-
λαος Δούρος. Γενικός γραμματέας επανεξελέγη ο Ευάγγελος 
Κολοκοτρώνης και οικονομικός επόπτης εξελέγη η Νίκη Γι-
αβρόγλου. Σύμβουλοι εξελέγησαν, με αλφαβητική σειρά, οι 
Μπασσάμ Αζάρ, Γεώργιος Γερεντές, Ηλίας Κουτσολιούτσος, 
Νικόλαος Μαυρίκος και Έλλη Μπερτζελέτου.
Η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, με αφορμή τη 
συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέ-
σμου δήλωσε τα εξής: «Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, της Κε-
ντρικής Εξαγωγικής Οργάνωσης της χώρας εκπροσωπούνται 
δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ-
τατο φάσμα εξωστρεφών δραστηριοτήτων. Ο Σύνδεσμος με 
την ίδια αταλάντευτη βούληση θα συνεχίσει να στηρίζει και να 
στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των Ελλήνων Εξαγωγέων, 

να διευρύνουν το αποτύπωμά τους στις διεθνείς αγορές ενώ 
παράλληλα θα εξακολουθεί να παρεμβαίνει στον Δημόσιο 
Διάλογο και να προωθεί τις θέσεις και τα αιτήματα του εξα-
γωγικού κόσμου στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Την 
ισχύ της παρέμβασής του απέδειξε περίτρανα στο πρόσφατο 
Συνέδριο που διοργάνωσε με τίτλο: «Πορεία προς το Μέλλον: 
Ανάπτυξη με επίκεντρο τις Εξαγωγές», την έναρξη του οποίου 
τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Προκόπης Παυλόπουλος ενώ το παρών έδωσαν Υπουργοί, 
Περιφερειάρχες, τομεάρχες Οικονομικών και Εξωτερικών 
υποθέσεων της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρέσβεις με-
γάλων ξένων χωρών (Η.Π.Α., Ινδία, Ρουμανία, Βουλγαρία 
κ.λπ.), υψηλόβαθμα στελέχη του Τραπεζικού Κλάδου, ο Πρό-
εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Πρόεδροι των 
διμερών Επιμελητηρίων, στελέχη της διπλωματίας και της 
οικονομικής ζωής του τόπου, επιχειρηματίες από όλους τους 
εξαγωγικούς κλάδους. Με την παρουσία τους υπογράμμισαν 
τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι εξαγωγές για την ανάπτυ-
ξη της οικονομίας της χώρας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την ευρεία αποδοχή που απολαμβάνουν οι εξαγωγικές 
επιχειρήσεις της χώρας και τη συνειδητοποίηση εκ μέρους 
του πολιτικού κόσμου πως η εξωστρέφεια είναι η μόνη λύση 
για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, το 
οποίο θα παράγει πλεονάσματα και καλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας στη μεταμνημονιακή περίοδο.
Οι ελληνικές εξαγωγές έχουν τη δυνατότητα να κατακτήσουν 
νέες κορυφές παρά τις αντιξοότητες και με την κατάλληλη 
αρωγή να αποτελέσουν την ατμομηχανή για την επιστροφή 
της ελληνικής οικονομίας σε έναν νέο ενάρετο κύκλο. Μάλι-
στα, για φέτος, ο Σύνδεσμος προβλέπει πως μετά το ιστορικό 
ρεκόρ που πέτυχαν πέρυσι, υπερβαίνοντας τα 33 δισ. ευρώ, 
οι εξαγωγές μπορούν να αυξηθούν μεταξύ 8% και 10% τη 
φετινή χρονιά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν γε-
ωπολιτικά γεγονότα, θα αρθούν τα αντικίνητρα που αναστέλ-
λουν την ανάπτυξη και θα χαραχθεί μια Εθνική Στρατηγική 
Εξαγωγών».

Αύξηση 47,5% σημείωσαν το 2018, σε σύγκριση με το 2017, 
οι ηλεκτρονικές πωλήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων στην 
Ελλάδα αγγίζοντας τα 28,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Σύμ-
φωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της 
Convert Group, Παναγιώτης Γκεζερλής από το βήμα του 9ου 
συνεδρίου Σελφ Σέρβις Food Retail CEO Forum, το 2017 οι 
ηλεκτρονικές πωλήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων διαμορ-
φώθηκαν σε 19,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 31,8% σε σχέ-
ση με το 2016 οπότε και διαμορφώθηκαν σε 14,8 εκατ. ευρώ 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΜΠΕ.
Όπως τόνισε ο κ. Γκεζερλής, ο συνολικός τζίρος που σημειώ-
θηκε στις on line πωλήσεις των σούπερ μάρκετ την περσινή 
χρονιά αποτελεί μικρό μερίδιο σε σύγκριση με τον συνολικό 
τζίρο του οργανωμένου και μη λιανεμπορίου τροφίμων, 
ωστόσο οι ρυθμοί ανάπτυξης των ηλεκτρονικών πωλήσεων 
δείχνουν τη δυναμική του συγκεκριμένου καναλιού. Σημει-
ώνεται ότι το 65% των προϊόντων που επιλέγουν να αγο-
ράσουν οι Έλληνες καταναλωτές είναι τρόφιμα και ποτά ενώ 
ποσοστό 35% μη τρόφιμα (απορρυπαντικά, καθαριστικά, 
βρεφικές πάνες κ.ά)
Ο κ. Γκεζερλής από το βήμα του συνεδρίου αναφέρθηκε στη 
διείσδυση του on line σούπερ μάρκετ σε διάφορες χώρες του 
κόσμου. Όπως είπε, το μερίδιο των ηλεκτρονικών σούπερ 
μάρκετ είναι κάτω από το 1% στην Ελλάδα, στο σύνολο της 
αγοράς του λιανεμπορίου τροφίμων και παρουσιάζει μεγάλα 
περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Αντίστοιχα στην Ιταλία είναι 
1%, στην Ισπανία 2%, στην Ολλανδία 3%, στην Αμερική 4%, 

στην Ιαπωνία 5%, στην Γαλλία 6%, στην Κίνα 7% και στην 
Αγγλία 8%.
Ενδεικτικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 
ελληνική αγορά είναι το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές παραγ-
γελίες (on line food delivery) για φαγητό ανήλθαν το 2018 σε 
300 εκατ. ευρώ. «Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αγορά που 
καλπάζει διεθνώς», όπως τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι η ηλε-
κτρονική παραγγελία φαγητού αποτελεί κύριο ανταγωνιστή 
του σούπερ μάρκετ στην κατηγορία του έτοιμου φαγητού.
Από την πλευρά τους λιανέμποροι της χώρας μίλησαν στο 
πλαίσιο του συνεδρίου για τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλή-
σεις που παρουσιάζει η αγορά των ηλεκτρονικών σούπερ 
μάρκετ.
Ο επικεφαλής της Metro-My Market, Αριστοτέλης Παντελιά-
δης επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία θα συνεχίσει 
να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. 
Στόχος της εταιρείας, όπως είπε είναι η δημιουργία φιλικού 
ηλεκτρονικού καταστήματος για τον καταναλωτή που θα 
προσφέρει γρήγορη συνεπή και φιλική παράδοση. Επίσης 
τόνισε ότι τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν 
συμπληρωματικά με τα φυσικά καταστήματα και εκτίμησε 
ότι στο μέλλον οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν και τα δύο 
κανάλια.
Ο επικεφαλής της ΑΒ Βασιλόπουλος, Βασίλης Σταύρου ανέ-
φερε ότι η ΑΒ έχει τις υποδομές logistics για να ικανοποιήσει 
τις νέες ανάγκες των καταναλωτών που επιλέγουν τις on line 
αγορές. Επίσης, ανέφερε ότι ήδη κατασκευάζεται το πρώτο 

«dark store», το οποίο θα βοηθήσει στην οργάνωση των πα-
ραγγελιών και στην ταχύτητα παράδοσης. Το συγκεκριμένο 
«αφανές κατάστημα», όπως είπε θα λειτουργήσει στις αρχές 
της επόμενης χρονιάς.
Ο επικεφαλής της Δ. Θανόπουλος, Τέλης Θανόπουλος, ανα-
φέρθηκε στην απόφαση της διοίκησης να επενδύσει στις ηλε-
κτρονικές πωλήσεις και τόνισε ότι δεν ήταν μια καθαρά εμπο-
ρική κίνηση αλλά, περισσότερο ένα κάλεσμα στις σύγχρονες 
ανάγκες των καταναλωτών για καλύτερη και γρηγορότερη 
εξυπηρέτηση. Ο κ. Θανόπουλος είπε πως το ηλεκτρονικό 
κατάστημα που δημιούργησαν αντανακλά το μοντέλο του 
φυσικού καταστήματος, λέγοντας πως πρεσβεύει την υψηλή 
ποιότητα, τη μεγάλη ποικιλία και το αντίστοιχο επίπεδο των 
υπηρεσιών που απαιτούν οι πελάτες του φυσικού.
Ο Βασίλης Ανδρικόπουλος, αντιπρόεδρος του Caremarket.
gr αναφέρθηκε στην ένωση των δυνάμεων του Yoda.gr και 
του Caremarket.gr τονίζοντας πως η πορεία συνεχίζει να είναι 
ανοδική. Η επιτυχία του, όπως είπε, οφείλεται μεταξύ άλλων 
στο εύρος του κωδικολογίου, στις ανταγωνιστικές τιμές και 
στην καλή οργάνωση της διανομής και παράδοσης των 
παραγγελιών. Όσον αφορά στην ένταξη σε ένα μεγάλο λια-
νεμπορικό όμιλο, ο κ. Ανδρικόπουλος τόνισε πως μπορεί να 
συνεισφέρει στην ανάπτυξη, ωστόσο δεν είναι απαραίτητη για 
την επιβίωση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ: ΠΡΟβΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 8-10% ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ 2019

ΡΑΓΔΑΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
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Μέτρα για τη στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας και τους 
αγρότες, που θα περιλαμβάνουν δάνεια, εγγυήσεις, ειδικά ομό-
λογα, αλλά και μηχανισμό που θα βοηθάει τις μικρές επιχειρή-
σεις να εκδίδουν ομόλογα μέσω του ΧΑΑ, ετοιμάζει η κυβέρνη-
ση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι «η 
κυβέρνηση είναι έτοιμη να αυξήσει, αν χρειαστεί, τα κίνητρα 
που υπάρχουν για την προσέλκυση στη χώρα μας ενδοομιλι-
κών δραστηριοτήτων εκεί που υπάρχουν σχετικές δυνατότητες, 
όπως για παράδειγμα στον τομέα παραγωγής ξένων ταινιών».
Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
της Βουλής του νομοσχεδίου για την «Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα και την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων», όπου 

είχαν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους αρμόδιοι εξωκοι-
νοβουλευτικοί φορείς, ο κ. Δραγασάκης τους διαβεβαίωσε ότι 
η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη των 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ακόμα, ο κ. Δραγασάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να λει-
τουργήσει παράρτημα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
και στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι ο νόμος για την ΕΤΑ δίνει 
αυτή τη δυνατότητα.
Απαντώντας σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τη μείωση των 
προστίμων που αφορούν την έκδοση πλαστών και εικονικών 
τιμολογίων, ο κ. Δραγασάκης αντέτεινε ότι το πρόβλημα επεν-
δύσεων που έγιναν με παραβάσεις, μόνο με ευρεία συναίνεση 
μπορεί να λυθεί. 
«Βρίσκουμε στα ντουλάπια των υπουργείων διάφορες κατα-

στάσεις, μεταξύ αυτών και επενδύσεις που είχαν γίνει με τον 
προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο και είχαν παραβάσεις που 
όμως «σβήστηκαν» με επόμενο νόμο. Αυτό είναι κάτι που μας 
φέρνει σήμερα στη δύσκολη θέση για το πώς πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε το πρόβλημα. Αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει ένα 
ξενοδοχείο και έχει κάνει παραβάσεις, υπάρχει ένα δίλημμα. Να 
κάνουμε ρύθμιση και να επιβάλουμε ποινή και να κλείσουμε το 
φάκελο ή να το γκρεμίσουμε;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Δραγασάκης.
Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση μόνον με συναί-
νεση και από ευρείες πλειοψηφίες της Βουλής θα προχωρήσει 
στην ψήφιση της ρύθμισης, τονίζοντας ότι «αυτά είναι θέματα 
πολύ σοβαρά, θέματα ευθύνης, και πρέπει όλοι να αναλάβουμε 
τις ευθύνες μας».

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να διαμορφώσει η χώρα μας 
τη στρατηγική για την περεταίρω ανάπτυξη του συνεδριακού 
τουρισμού αξιοποιώντας την πολύ θετική εικόνα που έχει στη 
διεθνή τουριστική σκακιέρα». Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- στις εργασίες του 9ου Πανελλήνιου Συ-
νεδρίου για τον επαγγελματικό και συνεδριακό τουρισμό, που 
λαμβάνει χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας Πέμπτη και 
Παρασκευή 11-12 Απριλίου.
 Από την πλευρά του υπουργείου Τουρισμού, ο γγ , ο γενικός 
γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γιώργος Τζι-
άλλας μίλησε για τα επιτεύγματα της Ελλάδας στον τουριστικό 
κλάδο και επισήμανε ότι το επόμενο διάστημα το υπουργείο θα 
αναθέσει μελέτη για τον αστικό τουρισμό, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του συνεδριακού τουρισμού.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας Αλέξανδρος Βασιλικός, στην παρέμβαση του, 
υπογράμμισε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα μελέτη για τον 
συνεδριακό τουρισμό της Αθήνας, που θα απαντάει στα νέα 

δεδομένα της αγοράς. Έκανε λόγο για απραξία στο σκέλος των 
συνεδριακών υποδομών της Αθήνας και διερωτήθηκε αν πλέον 
θα είναι ωφέλιμη η μετατροπή του ΤάεΚβοΝτό σε συνεδριακό 
κέντρο, ένα πάγιο αίτημα του τουριστικού κόσμου, τα προηγού-
μενα 17 χρόνια, που δεν υλοποιήθηκε, όπως είπε. Πλέον, όπως 
εξήγησε, είναι απαραίτητη η υλοποίηση μιας νέας επικαιρο-
ποιημένης μελέτης για το συνεδριακό τουρισμό στην Αθήνα, η 
οποία θα δίνει σαφές στίγμα πού θα πρέπει να κατευθυνθούν οι 
επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και τι υποδομές χρειάζεται η 
Αθήνα για την ανάπτυξη του. 
 Σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος του ΞΕΕ επισήμανε πως πρέπει 
να υπάρξουν επενδύσεις στις υποδομές, με γνώμονα τους πολί-
τες του αστικού ιστού της πόλης των Αθηνών, αλλά και στρατη-
γικές επενδύσεις, σε συνεδριακά κέντρα και γκολφ για παράδειγ-
μα, με γνώμονα την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και 
τη διάχυση της τουριστικής κίνησης σε περισσότερες περιοχές.
 Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτι-
κής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού Γιώργος Τζιάλ-

λας σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα το αρμόδιο υπουργείο 
θα αναθέσει μελέτη για τον αστικό τουρισμό, στον οποίο συμπε-
ριλαμβάνεται και το σκέλος του συνεδριακού τουρισμού. 
Ο κ. Τζιάλλας αφού μίλησε για τα επιτεύγματα της Ελλάδας στον 
τουριστικό κλάδο, απευθυνόμενος στους επαγγελματίες του 
κλάδου σημείωσε ότι σε αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στις αναφο-
ρές ότι παρά την υλοποίηση νέων ξενοδοχειακών δεν υπάρχει 
πρόνοια νέων συνεδριακών χώρων, ο κ. Τζιάλλας τόνισε ότι 
μπορεί να υπάρχει άνθιση στα πεντάστερα ξενοδοχεία, ωστόσο 
στα 4 αστέρων ξενοδοχεία που πλέον ενσωματώνονται στον 
αστικό ιστό υπάρχει χώρος και για συνεδριακούς χώρους.
Τέλος, την αρωγή της Marketing Greece για την ανάπτυξη του 
συνεδριακού τουρισμού διαβεβαίωσε η γενική διευθύντρια Ιω-
άννα Δρέτα. Παράλληλα, η κ. Δρέττα εστίασε στο ζήτημα των 
συνεργασιών, σημειώνοντας πως παρατηρεί έλλειμμα στη συ-
νεργασία ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου από 
τη θεωρία να «περάσουμε» στην πράξη.

Αδιέξοδο έχει δημιουργηθεί σχετικά με το άνοιγμα της παραλίας 
του Ναυαγίου, καθώς στην πρόσφατη συζήτηση του θέματος 
στο δημοτικό συμβούλιο Ζακύνθου, έπειτα από έντονες πιέσεις 
των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, 
αποφασίστηκε από τον δήμαρχο Παύλο Κολοκοτσά η συγκρό-
τηση επιτροπής, η οποία θα καταβάλει προσπάθεια για να αντι-
μετωπιστεί το πρόβλημα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η παρουσίαση της επι-
στημονικής έκθεσης «εκτίμηση κατολισθητικού κινδύνου στην 

παραλία του Ναυαγίου» που εκπονήθηκε πρόσφατα από τον 
καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα και παραδόθηκε στις τοπικές Αρχές. 
Ο δήμαρχος Ζακύνθου ενημέρωσε ότι «ο κ. Λέκκας κινήθη-
κε ταχύτατα και ετοίμασε τη μελέτη, η οποία προβλέπει τρεις 
ζώνες», ενώ γνωστοποίησε ότι η μελέτη κοινοποιήθηκε στον 
λιμενάρχη Ζακύνθου, ο οποίος του απάντησε ότι «χρειάζεται 
έγγραφο από κάποια δημόσια υπηρεσία για να ανοίξει την πα-
ραλία στο κοινό». «Δεχόμαστε πιέσεις από παντού και γι’ αυτό 
τους καλώ εντός της εβδομάδας στο γραφείο μου» σημείωσε 

ο κ. Κολοκοτσάς, ο οποίος ανέφερε ότι «ο εισαγγελέας ζήτησε 
να μπουν πινακίδες στον χώρο». Στη συζήτηση παραβρέθηκε 
εκπρόσωπος των επαγγελματιών της περιοχής που πρότεινε 
να τοποθετηθεί ένα άτομο που θα επιβλέπει τον χώρο και την 
τήρηση των μέτρων που προβλέπει η μελέτη «Λέκκα» ενώ υπο-
σχέθηκε «την παρουσία ναυαγοσωστικού σκάφους», αρκεί να 
ανοίξει η παραλία.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΞΕΕ: ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Ανακοίνωσε στους φορείς ο Γ. Δραγασάκης

Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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Ο οδικός χάρτης του ευρωπαικού έργου για την θαλάσσια 
επιτήρηση και τον παράκτιο τουρισμό συζητήθηκε σε συνά-
ντηση που έγινε στην Περιφέρεια Κρήτης, μεταξύ εταίρων 
του Στρατηγικού Ευρωπαϊκού Έργου PANORAMED - Μεσο-
γειακή Πλατφόρμα Διακυβέρνησης, για τον παράκτιο του-
ρισμό και τη θαλάσσια επιτήρηση στην Μεσόγειο, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η Περιφέρεια Κρήτης είναι αρμόδια για την Δικτύωση-Δια-
μεσολάβηση του έργου PANORAMED για το σχεδιασμό των 
νέων προσκλήσεων χρηματοδότησης σε συνεργασία με Ευ-

ρωπαϊκούς Φορείς και Δίκτυα, στοχεύοντας στην βέλτιστη 
διακυβέρνηση στη Μεσόγειο με τη συνεργασία Εθνικών και 
Περιφερειακών Αρχών και υλοποιείται από 19 συνολικά 
Φορείς σε 12 Μεσογειακές χώρες, με επικεφαλής το υπουρ-
γείο Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας. 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν: 
α) στον οδικό χάρτη που έχει συντάξει η Περιφέρεια Κρή-
της για τις συνέργειες μεταξύ Ευρωπαϊκών Στρατηγικών, 
Πρωτοβουλιών και Χρηματοδοτικών Πλαισίων και για την 
κεφαλαιοποίηση ολοκληρωμένων Ευρωπαϊκών Έργων 

σε ό,τι αφορά στον Παράκτιο-Θαλάσσιο Τουρισμό και τη 
Θαλάσσια Επιτήρηση, β) στη συμμετοχή του έργου σε Ευ-
ρωπαϊκής Εμβέλειας Συνέδρια και Συναντήσεις Εργασίας 
καθώς και την Συνδιοργάνωση σημαντικών Δράσεων στις 
συμμετέχουσες χώρες και στις Βρυξέλλες και γ) στον προ-
γραμματισμό των επόμενων ενεργειών και ειδικότερα σε 
συνεργασία και με τους Εθνικούς Συντονιστές της κάθε χώ-
ρας που συμμετέχει στο PANORAMED (από την Ελλάδα συμ-
μετέχει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Εντός δύο εβδομάδων πρόκειται να ανοίξουν οι προ-
σκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση 
ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ανήκουν σε φορείς 
του υπουργείου Εργασίας. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, 
από το υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης, όπου πραγματο-
ποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή και της υφυπουργού 
Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Ελευθερίας Χατζηγε-
ωργίου, καθώς και διευθυντικών στελεχών του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), του ΟΑΕΔ και του Ενιαίου 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(ΕΤΕΑΠ). 
«Σκοπός μας είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
περίπου 25 ακίνητα, που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη να 
αξιοποιηθούν με τη μέγιστη κοινωνική ανταπόδοση και το 
μέγιστο δυνατό όφελος προς το Δημόσιο και τους πολίτες 
της Θεσσαλονίκης. Εντός δύο εβδομάδων θα είμαστε σε 
θέση να ανοίξουμε τις σχετικές προσκλήσεις, δηλαδή να 
εκδηλώσουν οι φορείς και οι ιδιώτες ενδιαφέρον για τα ακί-
νητα αυτά, τα οποία θα παρουσιάσουμε πολύ σύντομα από 
τη σχετική ομάδα, που θα συγκροτηθεί σήμερα» δήλωσε 
η κ. Αχτσιόγλου, προβλέποντας ότι «σύντομα ολόκληρες 
γειτονιές της Θεσσαλονίκης θα ζωντανεύσουν χάρη στο 
πρόγραμμα αυτό».
Αντίστοιχο πρόγραμμα αξιοποίησης -με όρους κοινωνικής 
ανταπόδοσης- των ακινήτων φορέων, οι οποίοι εποπτεύο-
νται από το υπουργείο Εργασίας, υλοποιείται και στην Αθή-
να και σε άλλες περιοχές της χώρας και όπως διευκρίνισε η 
υπουργός «έχουμε ήδη δώσει 130 ακίνητα σε όλη τη χώρα, 
άρα γνωρίζουμε πια πώς να τρέξουμε αυτή τη διαδικασία 
και θα έχει πολύ σημαντικό αποτέλεσμα». «Αυτό το πρό-

γραμμα έχει ήδη δώσει ζωή σε 90 ακίνητα εμβληματικά στο 
κέντρο της Αθήνας και το ξεκινάμε τώρα επισήμως και στη 
Θεσσαλονίκη» τόνισε. Στα προς παραχώρηση ακίνητα της 
Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται διαμερίσματα μικρά έως 
μεγάλες εκτάσεις, π.χ. οικόπεδο 160 στρεμμάτων του ΟΑΕΔ.
«Στην πραγματικότητα πρόκειται για πλήθος ακινήτων και 
εκτάσεων, τα οποία ανήκουν στο υπουργείο Εργασίας και 
τα οποία παρέμεναν ανενεργά και αναξιοποίητα μέχρι το 
2015. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε προχωρήσει σε ενέρ-
γειες, προκειμένου να αξιοποιηθεί με το μέγιστο δυνατό 
κοινωνικό όφελος αυτό το κτιριακό απόθεμα και αυτά τα 
ακίνητα, είτε αυτό αφορά τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών 
του Δημοσίου, προκειμένου να επιτευχθεί οικονομία κλίμα-
κας, να εξοικονομήσει το Δημόσιο χρήματα, είτε αφορά την 
αξιοποίησή του από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας, από φορείς με κοινωφελείς σκοπούς, ή ακόμη 
και από ιδιώτες, ώστε να πετύχουμε μέγιστη οικονομική 
ανταπόδοση για το Δημόσιο», εξήγησε η υπουργός. 
Σε ό,τι αφορά την ομάδα εργασίας, που θα αξιολογεί τις 
προτάσεις όταν ανοίξουν οι προσκλήσεις, διευκρίνισε ότι 
σε αυτήν «θα συμμετέχει πέρα από το υπουργείο Εργασίας 
εκπρόσωπος από το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και 
το γραφείο του πρωθυπουργού, θα συμμετέχουν και νέοι 
μηχανικοί, που έχουν ενταχθεί σε σχετικό πρόγραμμα του 
ΟΑΕΔ -δηλαδή προηγουμένως άνεργοι- οι οποίοι θα εργα-
στούν σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσουν 
τα ακίνητα και να αξιολογήσουν τις προτάσεις που θα κα-
τατεθούν». 
Σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων εξήγη-
σε: «Με το που βγαίνουν οι προσκλήσεις υπάρχει συγκεκρι-
μένος πίνακας που έχουμε σχεδιάσει προκειμένου να αξιο-
λογηθούν οι προτάσεις. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει μια 

σειρά από κριτήρια, όπως για τι χρήση πρόκειται, πόσους 
εργαζομένους ενδεχομένως θα μπορεί να έχει, πόσες θέσεις 
εργασίας να ανοίξει, με ποιο περιεχόμενο και με ποιον σκο-
πό. Αξιολογούνται με μεγαλύτερη προτεραιότητα οι δράσεις 
εκείνες οι οποίες έχουν κοινωνικό όφελος. Μια επιχείρηση 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για παράδειγμα, 
συνήθως προτεραιοποιείται, επειδή έχει τα χαρακτηριστικά 
της ισότιμης κατανομής του πλούτου μεταξύ των εργαζόμε-
νων, της ίσης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, συνήθως 
αφορά και δράσεις, οι οποίες έχουν μια κοινωνική ανταπό-
δοση». 
Αναφορικά με τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της αξι-
ολόγησης η κα Αχτσιόγλου είπε ότι «στην πραγματικότητα 
πρόκειται για fast track διαδικασίες, για να μη μπλέκουμε με 
μεγάλη γραφειοκρατία, βαθμολογούνται οι προτάσεις και εν 
συνεχεία με εισηγήσεις περνάνε από τα διοικητικά συμβού-
λια των φορέων -γιατί μπορεί τα ακίνητα να ανήκουν στον 
ΟΑΕΔ, στον ΕΦΚΑ, σε διάφορους εποπτευόμενους φορείς- 
περνούν γρήγορα από αυτές τις διαδικασίες, υπογράφονται 
οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και παραχωρούνται τα 
ακίνητα». 
«Χθες επισκεφθήκαμε τη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου «Ελ-
πίδα», όπου η υπουργός παραχώρησε ένα κτίριο που είχε 
ζητηθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο ώστε να φτιάξουν 
μία δομή για να μπορούν αυτά τα παιδιά να διαμένουν εκεί 
μόνιμα. Το πλαίσιο της σημερινής σύσκεψης είναι να διευ-
ρύνουμε αυτές τις παραχωρήσεις, να διευρύνουμε αυτή την 
πρωτοβουλία, που έχει ξεκινήσει το υπουργείο Εργασίας και 
να τη διευρύνουμε και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλο-
νίκη» δήλωσε η κ.Χατζηγεωργίου. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΕβΔΟΜΑΔΩΝ ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανακοίνωσε η υπουργός Έφη Αχτσιόγλου

Μεταξύ εταίρων του Στρατηγικού Ευρωπαϊκού Έργου PANORAMED - Μεσογειακή Πλατφόρμα Διακυβέρνησης
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«Η ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΣΕ 25 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΑΝΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΤΟ FAM FIESTA Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ βΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΕΡΝΕΙ ΚΟΝΤΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Εγκρίθηκε η εφαρμογή του πιλοτικού εκπαιδευτικού προ-
γράμματος με θέμα «Η Σεισμολογία στο Σχολείο» από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου μετά από σχετική πρωτοβουλία 
της Αντιδημαρχίας Παιδείας και την συνεργασία που υπήρξε 
με τον διευθυντή Ερευνών Δρ. Ιωάννη Καλογερά του Γεωδυ-
ναμικού Ινστιτούτου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αναφέρεται στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Ηρακλείου και θα εφαρμοστεί σε συνερ-
γασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστερο-

σκοπείου Αθηνών και με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 25 σχολικές μονάδες του 
Δήμου και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας στο αντικείμενου του σεισμού, στην εγκατάσταση 
σεισμολογικών οργάνων για τη ενίσχυση επιχειρησιακών 
δράσεων πολιτικής προστασίας, στην εκλαΐκευση σεισμολο-
γικών εννοιών μέσω της διαθεματικής σύνδεσής τους με τις 
γνώσεις του σχολείου καθώς και στην εξειδίκευση των σχε-

δίων προστασίας έναντι του σεισμού στις σχολικές μονάδες.
Με βάση το πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο 
της Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Ηρακλείου, θα υπάρξει διά-
χυση των αποτελεσμάτων σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού. 
«Η Σεισμολογία στο Σχολείο» είναι δράση που εντάσσεται 
στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την 
αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μετά 
και τη συμμετοχή της πόλης του Ηρακλείου στο Παγκόσμιο 
Δίκτυο της Unesco για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν».

Αναγκαία είναι η καλλιέργεια μιας ορθής κυκλοφοριακής 
αγωγής στις μικρές ηλικίες ώστε οι αυριανοί ενήλικες οδηγοί 
να έχουν επίγνωση του κινδύνου οδήγησης δικύκλων χωρίς 
κράνος, όπως επισημάνθηκε σήμερα στη συνάντηση του δη-
μάρχου Ρεθύμνου, Γιώργη Μαρινάκη, με το προεδρείο του 
σωματείου Ενεργών Πολιτών «ΣΥΝΠΟΛΙΣ» σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΝΠΟΛΙΣ κατέθεσαν στο Δήμο μια 
ενδιαφέρουσα, όπως χαρακτηρίστηκε πρόταση, η οποία 
αφορά την ευαισθητοποίηση μαθητών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στη χρήση κράνους κατά τις μετακινήσεις τους. 
Η πρόταση αφορά σε εγκατάσταση ραφιών μέσα σε σχολικές 
τάξεις και την τοποθέτηση πάνω σε αυτά κράνων οδήγησης.
Η πρόταση έγινε αποδεχτή και, όπως συμφωνήθηκε, η Σχο-
λική Επιτροπή Παιδείας θα χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση 
σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των ειδικών 
ραφιών. «Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να 
μάθουν να χρησιμοποιούν το κράνος στο δίκυκλο και να δι-
εκδικήσουν από τους γονείς τους, όσα παιδιά μεταφέρονται 
στο σχολείο με δίτροχα οχήματα ή το ποδήλατο τους, να το 

χρησιμοποιούν τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και οι γονείς τους», 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Παράλληλα, το «ΣΥΝΠΟΛΙΣ», σε συνεργασία με την Τροχαία 
Ρεθύμνου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και τη 
στήριξη του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης, θα 
οργανώσουν και θα υλοποιήσουν ενημερωτικές δράσεις σε 
δημοτικά σχολεία του Ρεθύμνου για τη σημασία της χρήσης 
του κράνους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ανακάλυψη των συστατικών που κάνουν ένα παραμύθι συ-
ναρπαστικό, δημιουργία μουσικών οργάνων από ανακυκλω-
μένα υλικά, διαδραστική θεατρική παράσταση και γνωριμία 
με την κηπουρική τέχνη είναι μερικές μόνο από τις δράσεις, 
μέσα από τις οποίες γονείς και παιδιά θα εμπνευσθούν, θα 
αντλήσουν γνώσεις και θα δημιουργήσουν στις γιορτές για 
ολόκληρη την οικογένεια, Fam Fiesta (Family Fiesta,) που 
διοργανώνονται για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη τις 
Κυριακές και για πρώτη χρονιά στην Αθήνα τα Σάββατα της 
άνοιξης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Για το πρώτο Fam Fiesta του 2019, που θα πραγματοποιηθεί 
στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 14 Απριλίου, η ομάδα του 
Kidot Festival (Kids of Tomorrow Festival), του Φεστιβάλ για 
το παιδί και τον έφηβο, έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με δημι-
ουργικές ομάδες της πόλης, βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδια 
συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, θεατρικά δρώμενα, μουσι-
κή και πολύ χορό για μικρούς και μεγάλους.
«Τα Fam Fiesta, οι μικρογραφίες του Kidot Festival διοργα-
νώνονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη 
με δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις» δήλωσε στο ΑΠΕ 
– ΜΠΕ η Αγάπη Γκότσικα από την ομάδα του Kidot Festival.

«Στόχος των εκδηλώσεων και των φεστιβάλ που διοργα-
νώνουμε είναι να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο 
δημιουργικής απασχόλησης, με την ενεργό συμμετοχή των 
παιδιών και των γονέων. Τα παιδιά μέσα από τη βιωματική 
μάθηση ανακαλύπτουν δεξιότητες και έχουν τη δυνατότητα 
διάδρασης με τους γονείς» τόνισε.
Στην ενότητα των δράσεων με αφορμή ένα βιβλίο για τη φιλία 
και την αγάπη, τα παιδιά γράφουν τη δική τους ιστορία με το 
κόκκινο και το μπλε να κάνουν παρέα, ταξιδεύουν στον κό-
σμο της Πειραματοχώρας, γίνονται κηπουροί και μαθαίνουν 
τον ρόλο τους στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της 
ανακύκλωσης.
«Προσπαθούμε να εντάξουμε μέσα στα εργαστήρια το κομμά-
τι της περιβαλλοντικής συνείδησης, ακόμη και στα εικαστικά 
εργαστήρια χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά» τόνισε 
η Αγάπη Γκότσικα, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η θεματική 
σύνδεση των Fam Fiesta με το επερχόμενο KIDOT Festival 
(21-22 Σεπτεμβρίου 2019), που θα εστιάζει στον πλανήτη και 
την προστασία του.
Θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, live μουσικά events, 
clown shows και ζογκλερικά είναι μερικές από τς παράλληλες 

δράσεις που συμπληρώνουν τη μονοήμερη γιορτή, στη διάρ-
κεια της οποίας γονείς και παιδιά μπορούν να ενημερωθούν 
για προϊόντα και υπηρεσίες για ολόκληρη την οικογένεια.
Τα Fam Fiesta απευθύνονται σε παιδιά από τη βρεφική ηλικία 
μέχρι και 12 ετών, καθώς και σε ενήλικες και περιλαμβάνουν 
δράσεις ανοιχτού τύπου χωρίς περιορισμό στον αριθμό συμ-
μετοχής και άλλες για τις οποίες απαιτείται προεγγραφή, που 
μπορεί να γίνει και στον χώρο διεξαγωγής την ίδια μέρα, εφό-
σον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Στη Θεσσαλονίκη οι τρεις γιορτινές Κυριακές με Fam Fiesta εί-
ναι στις 14 Απριλίου, στις 12 Μαΐου και στις 9 Ιουνίου και στην 
Αθήνα μετά το πρώτο Fam Fiesta θα διοργανωθούν άλλα 
δύο, στις 20 Απριλίου και στις 18 Μαΐου.
Το Fam Fiesta Thessaloniki Edition 2019 πραγματοποιείται 
στο Toms Flagship Store την Κυριακή 14 Απριλίου στις 11.00 
– 18.00, αλλά λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής του Μα-
ραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» τα εργαστήρια θα αρχίσουν 
στις 13:00.

Σε συνεργασία δήμου με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
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ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 10ΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΠΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟ 3,34%

ΕΕ: ΟΙ «28» ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ

ΟΟΣΑ: Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙβΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2018

Συνεχίστηκε σήμερα το ράλι των ομολόγων στη δευτερογενή 
αγορά με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να 
υποχωρήσει στο 3,34%, καταρρίπτοντας έτσι τα «ρεκόρ» των 
προηγούμενων ημερών. Στη διάρκεια της ημέρας υποχώρησε 
έως το 3,339%. Ανοδικά κινήθηκε και το 5ετές ομόλογο με απο-
τέλεσμα η απόδοση του να υποχωρήσει σήμερα στο 2,19% από 
2,24% προχθες,σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της 
Ελλάδος (ΗΔΑΤ), καταγράφηκαν συναλλαγές ύψους 50 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 39 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές 
αγοράς. Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα παρατη-
ρήθηκε στο 10ετές ομόλογο με 12 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του 
10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3,34% από 

3,44% που έκλεισε χθες με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι 
του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με απόδοση -0,014% % να 
περιοριστεί στο 3,35% από 3,47% χθες.
Στην αγορά συναλλάγματος ελαφρώς ανοδικά κινείται το ευρώ 
με αποτέλεσμα να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 
1,1273 δολ. από το επίπεδο των 1,1256 δολ. που άνοιξε η αγο-
ρά. 
Περιορισμένη αρνητική επίπτωση είχε στην ισοτιμία ευρώ/
δολάριο η χθεσινή συνέντευξη τύπου του προέδρου της ΕΚΤ 
Μάριο Ντράγκι, καθώς δημιούργησε αυξημένες προσδοκίες ότι 
τα επιτόκια θα διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα για μακρά 
χρονική περίοδο. Αρνητικά επηρέασαν το δολάριο η υποχώ-
ρηση του δομικού πληθωρισμού στις ΗΠΑ σε χαμηλό περίπου 

ενός έτους και η δημοσίευση των πρακτικών της σύσκεψης της 
Fed, καθώς επιβεβαίωσαν την ηπιότερη στάση αναφορικά με 
την προοπτική των επιτοκίων.
Στη διατραπεζική αγορά, τα επιτόκια στις περισσότερες περιό-
δους δεν σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή. Έτσι, το επιτόκιο στη 
διάρκεια του ενός έτους κυμαινόταν στο -0,115%. Στη διάρκεια 
των 9 μηνών διαμορφώθηκε στο -0,198%, στο εξάμηνο δια-
μορφώθηκε στο -0,228%, στο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 
-0,311% και, τέλος, στον μήνα το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 
-0,368%.
H ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, που ανακοινώνει η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμορφώθηκε στα 1,1264 
δολάρια.

Οι εκπρόσωποι των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενέκριναν σήμερα την έναρξη επίσημων εμπορικών διαπραγ-
ματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αίροντας την εμπλοκή 
που είχε προκληθεί λόγω της διαφωνίας της Γαλλίας, όπως 
έγινε γνωστό από καλά πληροφορημένες πηγές, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η εντολή έναρξης των διαπραγματεύσεων θα δοθεί επισήμως 
την Δευτέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –που θα εκπροσω-
πήσει τους 28 σε αυτές τις συνομιλίες– μέσω των υπουργών 
Γεωργίας των «28».
Με τη διαπραγμάτευση αυτή ελπίζεται ότι θα εξομαλυνθούν οι 
σχέσεις των Βρυξελλών με την Ουάσινγκτον και θα πέσουν οι 
τόνοι, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί 
να επιβάλει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.
«Η Γαλλία δεν πήρε θέση» στη σημερινή συνεδρίαση των πρε-
σβευτών των «28», ανέφερε μια ευρωπαϊκή πηγή, υπογραμμί-

ζοντας ωστόσο ότι το Παρίσι δεν αντιτάχθηκε επισήμως στην 
επικύρωση της εντολής.
Μια μελλοντική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα περιοριστεί 
στα βιομηχανικά αγαθά, δηλαδή δεν θα περιλαμβάνει –τουλά-
χιστον αυτό επιθυμούν οι Ευρωπαίοι– τα αγροτικά προϊόντα, 
τις υπηρεσίες ή τις δημόσιες συμβάσεις. Οι Αμερικανοί από την 
πλευρά τους επαναλαμβάνουν ότι σκοπεύουν να συμπεριλά-
βουν τη γεωργία στις συνομιλίες.
ΗΠΑ και ΕΕ προσπαθούν εδώ και οκτώ μήνες να υλοποιήσουν 
μια «εκεχειρία» στην εμπορική διένεξή τους, διαπραγματευόμε-
νες μια συμφωνία. Ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στους Ευρωπαίους, 
απειλώντας πολλές φορές ότι θα επιβάλει δασμούς στα αυτο-
κίνητα αν δεν προχωρήσουν οι συνομιλίες. Αν και η Γερμανία, 
ανησυχώντας ότι θα πληγεί ένας από τους ζωτικότερους τομείς 
της οικονομίας της, η αυτοκινητοβιομηχανία, πίεζε επίσης να 
ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, η Γαλλία, μόνη απέναντι στα άλλα 

27 μέλη, είχε μπλοκάρει τη διαδικασία. Φοβάται κυρίως ότι θα 
αναστηθεί το φάντασμα της αντιδημοφιλούς Διατλαντικής Εται-
ρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), μιας εμπορικής 
συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών που ανεστάλη το 2016.
Μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα έφερνε επίσης σε πολύ δύσκολη 
θέση τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Τον Μάρτιο 
ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι δεν βλέπει θετικά μια νέα 
εμπορική συμφωνία με εταίρους που δεν ακολουθούν την ίδια 
πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι ΗΠΑ 
αποχώρησαν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα το 
2017.
Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, μια μελέτη που αφορά τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων, για να διασφαλιστεί ότι η εμπορική 
συμφωνία με την Ουάσινγκτον θα σέβεται τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα.

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων μισθωτών 
με δύο παιδιά μειώθηκε το 2018, ενώ αυξήθηκε ελαφρά η αντί-
στοιχη επιβάρυνση των ανύπαντρων μισθωτών, σύμφωνα 
με έκθεση του ΟΟΣΑ (Taxing Wages 2019), αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, για μία οικογένεια με έναν εργαζόμενο 
που λαμβάνει τον μέσο μισθό και έχει δύο παιδιά, η συνολική 
φορολογική επιβάρυνση - που ορίζεται ως το άθροισμα της φο-
ρολογίας εισοδήματος και των εισφορών του εργαζόμενου και 
του εργοδότη μείον τα επιδόματα - υποχώρησε κατά 1,08 πο-
σοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκε στο 
37,9% του κόστους εργασίας. Η αντίστοιχη επιβάρυνση για μία 
οικογένεια με δύο παιδιά και δύο μισθωτούς, από τους οποίους 
ο ένας αποκτά το μέσο μισθό και ο δεύτερος το 67% του μέσου 
μισθού, μειώθηκε κατά 0,54 ποσοστιαίες μονάδες στο 38,4% 
του κόστους εργασίας, καθώς η αύξησης της φορολογίας ει-

σοδήματος κατά 0,17 ποσοστιαίες μονάδες υπερκαλύφθηκε 
από επιδόματα που αντιστοιχούν σε 0,71 ποσοστιαίες μονάδες. 
Για τον ανύπαντρο εργαζόμενο χωρίς παιδιά με μέσο μισθό, η 
συνολική φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε κατά 0,15 ποσο-
στιαίες μονάδες στο 40,9% του κόστους εργασίας, καθώς αυξή-
θηκε αντίστοιχα η επιβάρυνση από τον φόρο εισοδήματος, ενώ 
έμειναν αμετάβλητες οι εισφορές εργαζόμενων και εργοδοτών. 
Η επιβάρυνση του εργαζόμενου αυτού από τη φορολογία εισο-
δήματος και τις εισφορές ανέρχεται στο 26,1% του ακαθάριστου 
μισθού του (10,1% από τη φορολογία εισοδήματος και 16,1% 
από τις εισφορές).
Η μέση φορολογική επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ για 
ανύπαντρο εργαζόμενο με μέσο μισθό μειώθηκε κατά 0,16 
ποσοστιαίες μονάδες το 2018 στο 36,1% του κόστους εργασίας. 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις μεγάλες μειώσεις που ση-

μειώθηκαν σε τέσσερις χώρες, ενώ σε σχεδόν στα δύο τρίτα των 
χωρών του ΟΟΣΑ σημειώθηκε μικρή αύξηση της επιβάρυνσης 
που δεν υπερέβη τη μισή ποσοστιαία μονάδα Οι τέσσερις χώ-
ρες που σημείωσαν σημαντικές μειώσεις ήταν η Εσθονία (2,54 
ποσοστιαίες μονάδες), οι ΗΠΑ (2,19), η Ουγγαρία (1,11) και το 
Βέλγιο (1,09).
Η μέση φορολογική επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ οικο-
γενειών με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο με μέσο μισθό 
παρέμεινε σταθερή το 2018 στο 26,6% του κόστους εργασίας. 
Η επιβάρυνση αυτή μειώθηκε σε 16 χώρες του ΟΟΣΑ και οι 
μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Νέα Ζηλανδία (4,52 
ποσοστιαίες μονάδες), τη Λιθουανία (2,50 ), τις ΗΠΑ και την 
Εσθονία (2,41), την Ουγγαρία (1,13), το Βέλγιο (1,09) και την 
Ελλάδα (1,08). 



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

Προσεχή Σεμινάρια 

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

18/04/2019: Διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών αρμοδιότητας ΤΕΕ & Δικαστηρίων 

9/5/2019: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτήρια & Έργα Υποδομής με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ / ΕΝ 1998-3) 

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

16/5/2019:   Δασικοί Χάρτες

20/05/2019: Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ - Οδηγός & Εφαρμογή

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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ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 40% ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Με μεγάλη… περηφάνια ο Έλληνας γονιός δύο παι-
διών μπορεί να προβάλει τη χθεσινή στατιστική του 
ΟΟΣΑ η οποία τον χαρακτηρίζει ως τον 3ο βαρύτερα 
φορολογούμενο πολίτη μεταξύ όλων των χωρών-με-
λών του ΟΟΣΑ για το 2018. Μπορεί να έχασε το χρυσό 
και το ασημένιο μετάλλιο από τον Γάλλο και τον Ιταλό 
οικογενειάρχη, αλλά τουλάχιστον μπορεί να επικαλεί-
ται ότι συνέβαλε πολύ περισσότερο στη συλλογή των 
δημοσίων εσόδων από άλλους, πολύ πιο πλούσιους 
από αυτόν Ευρωπαίους, όπως είναι οι Φινλανδοί, οι 
Σουηδοί ή ακόμη και οι Γερμανοί. 
Η έκθεση του ΟΟΣΑ «Taxing Wages 2019» απλώς απο-
τυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα που έζησαν και 
το 2018 όλοι οι εκπρόσωποι της μεσαίας τάξης στην 
Ελλάδα. Το άθροισμα των κρατήσεων από φόρους και 
ασφαλιστικές εισφορές στο εισόδημα μιας οικογένει-
ας με δύο παιδιά στην οποία δουλεύει ο ένας εκ των 
δύο συζύγων, φτάνει να αντιστοιχεί στο 37,9% του 
εισοδήματος. Μεγαλύτερα ποσοστά κρατήσεων εντό-
πισε ο ΟΟΣΑ μόνο στη Γαλλία (39,4% και στην Ιταλία 
(39,1%). Στην ίδια κατάσταση με την Ελλάδα βρίσκε-
ται και η Σουηδία, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες-μέλη 
του ΟΟΣΑ έχουν χαμηλότερο αθροιστικό συντελεστή 
επιβαρύνσεων. Ο μέσος όρος των χωρών μελών του 
ΟΟΣΑ διαμορφώνεται για το 2018 στο 26,6% και είναι 
σχεδόν δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από 
το αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό. 
Η αντίστοιχη μέτρηση για τους εργένηδες, αποκα-
λύπτει πολύ καλύτερες επιδόσεις για την Ελλάδα, η 
οποία προφανώς δεν έχει καμία ουσιαστική μέριμνα 
για τον οικογενειάρχη, τουλάχιστον συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ (σσ. η διαφοροποίηση της 
έκπτωσης φόρου είναι πλέον ελάχιστη, ενώ το επίδομα 
τέκνων δεν αφορά τη μεσαία τάξη λόγω εισοδηματι-
κών κριτηρίων). Ετσι, για τον εργένη, το αθροιστικό 
ποσοστό κρατήσεων είναι 40,9%, το οποίο είναι μεν 
υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών-μελών του 
ΟΟΣΑ (διαμορφώνεται στο 36, 1%), αλλά χαρίζει στην 
Ελλάδα την 1 13η θέση στη συνολική κατάταξη. 
Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορο-
λογούμενου, οι ελληνικές επιδόσεις όπως μετρήθηκαν 
από τον ΟΟΣΑ έχουν ως εξής: Στον εργένη ο οποίος 
εισπράττει το 100% του μέσου εισοδήματος της χώ-
ρας, οι κρατήσεις διαμορφώνονται στο 40,9% του 
μηνιαίου εισοδήματος (το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 

Μετά το Πάσχα κρίνεται η τύχη των αποκρατικοποι-
ήσεων των ενεργειακών ΔΕΚΟ, με την κυβέρνηση 
να κινείται οριακά έναντι των δεσμεύσεων της στους 
δανειστές. Ο λόγος για τη νέα απόπειρα πώλησης των 
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και τη 
Μελίτη, τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με το μέλλον 
των Ελληνικών Πετρελαίων μετά τη μη υποβολή δε-
σμευτικών προσφορών από τους υποψήφιους επενδυ-
τές για την απόκτηση του 50,1% και για την εκκίνηση 
του διαγωνισμού πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου 
της ΔΕΠΑ Εμπορίας. 
Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τις μονάδες της ΔΕΗ, η 
διοίκηση της εταιρείας και η κυβέρνηση μετά την ψυ-
χρολουσία του πρώτου άγονου διαγωνισμού έχει κι-
νήσει «γη και ουρανό» προκειμένου να άρει εμπόδια 
και να δώσει κίνητρα στους υποψήφιους επενδυτές για 
τη συμμετοχή τους στην τελική φάση των δεσμευτικών 
προσφορών.
 Ετσι, μόλις πριν από δύο μέρες ολοκλήρωσε τις δια-
πραγματεύσεις με την ιδιοκτησία των λιγνιτωρυχείων 
της Αχλάδας, που εφοδιάζει με λιγνίτη τη Μελίτη, 
συμφωνώντας σε σταθερή για πέντε χρόνια (2020-
2024) και χαμηλότερη σε σχέση με σήμερα τιμή στα 
16,5 ευρώ ανά τόνο. Το θέμα του κόστους προμήθειας 

ήταν 40,8%). Στη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παι-
διά όπου το εισόδημα αντιστοιχεί στο 67% του μέσου 
εισοδήματος, ο συντελεστής των κρατήσεων πέφτει 
στο 30,7%. Ο συντελεστής το 2017 ήταν 32,5%. Στα 
ζευγάρια που εργάζεται μόνον ο ένας και το εισόδη-
μα αντιστοιχεί στον εθνικό μέσο όρο, οι κρατήσεις 
ανέρχονται στο 37,9%. Στον εργένη το εισόδημα του 
οποίου φτάνει στο 167% του μέσου εισοδήματος, ο 
συντελεστής κρατήσεων εκτινάσσεται στο 46,6%. 
Η κατάσταση το 2018 ήταν ακόμη χειρότερη και από 
το 2017 (46,4%), αλλά και από το 20 1 5 (45,6%), 
στοιχείο που αποτελεί τρανή απόδειξη της ταξικής 
πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση εις βάρος της 
μεσαίας τάξης και όποιου προσπαθεί να ξεχωρίσει 
από τον μέσο όρο, τουλάχιστον εισοδηματικά. Αν 
πάλι το εισόδημα πέφτει στο 67% του μέσου όρου, οι 
κρατήσεις είναι 36,9%, από 35% που ήταν το 20 1 5. 
Σε ένα ζευγάρι στο οποίο εργάζονται και οι δύο και ο 
ένας εισπράττει το 100% του μέσου εισοδήματος και ο 
δεύτερος το 67% του μέσου εισοδήματος, οι κρατήσεις 
ανέρχονται στο 38,4% του εισοδήματος.

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-21                                                    12/04/2019

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ  19-36                                                 12/04/2019

της πωλούμενης μονάδας στη Φλώρινα ήταν ένα από 
τα αγκάθια στον προηγούμενο διαγωνισμό, το οποίο 
χωρίς να έχει λυθεί ώθησε τους υποψήφιους επενδυ-
τές στην υποβολή οικονομικών προσφορών που να 
αποτυπώνουν αυτό το εμπόδιο. Φυσικά δεν ήταν μόνο 
αυτό το εμπόδιο.
 Ενα εξ αυτών που παραμένει στον δρόμο για την 
πώληση είναι και του μηχανισμού αποζημίωσης της 
επάρκειας ισχύος των λιγνιτικών μονάδων. Ο μηχανι-
σμός αστός θα πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, χωρίς όμως να φαίνεται αυτό το ενδεχό-
μενο ορατό πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
δεσμευτικών προτάσεων που είναι γύρω στο πρώτο 
δεκαήμερο του Μαΐου. Αγκάθι φυσικά για την όλη δι-
αδικασία παραμένει και το κόστος των δικαιωμάτων 
εκπομπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο 
κινείται ανοδικά λόγω των πολιτικών αποφάσεων των 
Βρυξελλών για την απανθρακοποίηση της αγοράς. Η 
διοίκηση της εταιρείας προσπάθησε επίσης να στείλει 
ένα σινιάλο στους υποψήφιους επενδυτές για το κλεί-
σιμο του λιγνιτικού σταθμού του Αμυνταίου μετά το 
2020, δηλαδή πως δεν θα έχουν ανταγωνισμό. 
Σε ό,τι αφορά τα Ελληνικά Πετρέλαια, οι δύο μέτοχοι, 
Ελληνικό Δημόσιο και όμιλος Λάτση, θα αποφασίσουν 
για το αν θα προχωρήσουν σε νέα απόπειρα αναζήτη-
σης στρατηγικού επενδυτή μετά το Πάσχα. Σύμφωνα 
με πληροφορίες οι δυο πλευρές έχουν ανοικτά όλα τα 
σενάρια εκτός της διάθεσης πακέτου μετοχών μέσω 
του Χρηματιστηρίου. Η μόνη κυβερνητική ανησυχία 
είναι στο ενδεχόμενο που δεν προχωρήσει ο διαγω-
νισμός πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, 
οι θεσμοί να θέσουν ως νέο προαπαιτούμενο και την 
ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. 
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η επόμενη ενεργειακή κρατι-
κή επιχείρηση που θα ετηδιωχθεί να πουληθεί με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δημοσιεύε-
ται προς το τέλος του Απριλίου. Ενας εκ των μετόχων 
της δημόσιας επιχείρησης φυσικού αερίου είναι και 
τα ΕΛΠΕ με ποσοστό 35%. Η διοίκηση των Ελληνικών 
Πετρελαίων έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται για την 
παρουσία και την ενίσχυση της θέσης της στο φυσι-
κό αέριο. Αλλά η όποια επιλογή της θα εξαρτηθεί από 
την απόφαση της κυβέρνησης και του ομίλου Λάτση 
για την πετρελαϊκή εταιρεία. Οπότε με τον τρόπο αυτόν 
είναι πολύ πιθανόν οι υποψήφιοι επενδυτές της ΔΕΠΑ 
Εμπορίας να μην έχουν ένα ξεκάθαρο τοπίο προκειμέ-
νου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό. 
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ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 
ΞΟΦΛΗΣΤΕ ΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ

AIRBNB: ΠΟΙΟΙ βΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ… 
ΡΑΝΤΑΡ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 

www.newmoney.gr

www.in.gr

Προϋπόθεση για την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση 
των 120 δόσεων που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή 
την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι να έχουν εξοφλήσει τις 
τρέχουσες εισφορές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτί-
ου 2019 (σσ. οι εισφορές Μαρτίου δεν έχουν αναρτηθεί), 
όπως επεσήμανε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Τάσος Πετρόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του 
με τη διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.
Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, επανέ-
λαβαν τα προβλήματα των κλάδων και επικεντρώθηκαν 
στην ανάγκη να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, η ρύθμιση απο-
πληρωμής οφειλών σε έως 120 δόσεις.
Ο κ. Πετρόπουλος ξεκαθάρισε ότι στη ρύθμιση θα μπορούν 
να ενταχθούν όλοι οι επιχειρηματίες, ανεξάρτητα εάν είναι 
ενεργοί ή όχι, δηλαδή εάν έχουν κλείσει ή όχι, την επιχείρη-
σή τους. Μάλιστα, επισήμανε, ότι δεν θα υπάρχει όριο στις 
οφειλές που μπορεί να έχει κάποιος που έχει κλείσει την επι-
χείρησή του. Ακόμη σε ρύθμιση οφειλών με κούρεμα στις 
προσαυξήσεις, θα τεθούν και οι οφειλές των επιχειρήσεων 
για μη καταβολή των εισφορών των εργαζομένων.
Η ένταξη στη ρύθμιση, θα θέτει σε αναστολή τα αναγκαστι-
κά μέτρα είσπραξης, από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών και θα απελευθερώνονται αυτόματα οι τρα-
πεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους έχει γίνει κατάσχεση.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, είναι σύμφωνο 
με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται 
στην προωθούμενη ρύθμιση οφειλών, επισημαίνοντας ότι 
η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων της 
χώρας, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το φάσμα του 
πλειστηριασμού κύριας, δευτερεύουσας κατοικίας ή και 
επαγγελματικής στέγης, για οφειλές που δημιουργήθηκαν 
τα τελευταία χρόνια.

Με την αγορά ακινήτων να διαγράφει ανοδική τροχιά 
προσελκύοντας επενδυτές που επενδύσουν στη μόδα 
του Airbnb, ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων στρέφει με ολοένα και μεγα-
λύτερη ένταση τους προβολείς του ακριβώς σε αυτούς 
τους κλάδους.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υποστηρικτικό περιβάλλον, με φορολογικούς συντελε-
στές και κίνητρα θέλουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις 
προκειμένου να συνεχίσουν να υποστηρίζουν θέσεις 
εργασίας στην Ελλάδα, παράλληλα με σχέδια ανάπτυξης 
και εξωστρέφειας. 
Αυτά είναι μερικά συμπεράσματα του 5ου Φόρουμ Οι-
κογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG, που είχε στόχο 
να αναδείξει εργαλεία και καλές διεθνείς πρακτικές, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε χθες 11 Απριλίου, στο Grant 
Hyatt Athens , με την υποστήριξη της «Ναυτεμπορικής» 

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ  16                                                           12/04/2019

Οι πρόσφατοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν φορο-
λογούμενους, οι οποίοι δεν δήλωσαν στην εφορία τα 
εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση των ακινή-
των τους.
Από τους πιλοτικούς ελέγχους που έτρεξε το 2018 η 
ΑΑΔΕ, προέκυψε ότι 38 φορολογούμενοι οι οποίοι 
εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυ-
χρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, δήλωσαν εκ των 
υστέρων μέσο εισόδημα 23.222 ευρώ ή 1.935 ευρώ 
τον μήνα, κατά μέσο όρο και συνολικά 882.443 ευρώ. 
Οι φορολογικές παγίδες απειλούν τους φορολογουμέ-
νους που εισπράττουν εισοδήματα από μακροχρόνια ή 
βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τύπου Airbnb.
Με τα έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου 
Airbnb να εκτιμώνται σε 1,9 δισ. ευρώ, η Εφορία έχει 
βάλει στο μάτι τους φορολογουμένους που δραστηρι-
οποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.
Οι περίπου 55.000 φορολογούμενοι που έχουν εγγρα-
φεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθω-
σης της ΑΑΔΕ θα πρέπει να εμφανίσουν στη φορολο-
γική δήλωση που θα υποβάλουν το επόμενο διάστημα 
τα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2018, για τα οποία 
θα φορολογηθούν με συντελεστές 15% έως 45%.
Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά 
ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύπου 
Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης 
περιουσίας). Από τα ακαθάριστα εισοδήματα του 2018 
αναγνωρίζεται προς έκπτωση ποσοστό 5% για τις δα-
πάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες 
πάγιες και λειτουργικές δαπάνες των ακινήτων.
Τα εισοδήματα που θα δηλωθούν στη φορολογική δή-
λωση θα διασταυρωθούν με αυτά που εμφανίζονται 
στο Μητρώο.
Ήδη η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία των ακινήτων 
που προσφέρονται για εκμίσθωση ακινήτων με τα δε-
δομένα που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες στο Taxisnet. 

και του naftemporild.gr ως χορηγών επικοινωνίας.
 «Ό,τι κάνουμε για την οικονομία, εμείς ως εξαγωγείς, 
φρενάρεται από τις εισαγωγές σε ένα περιβάλλον δεν 
καλό επενδυτικό κλίμα, ούτε κίνητρα για επενδύσεις…» 
είπε ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒΕ, 
εκπρόσωπος ενός συνδέσμου του οποίου σχεδόν 90% 
των μελών είναι οικογενειακές εξαγωγικές επιχειρήσεις. 
Σημείωσε ότι το 2018 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τις 
εξαγωγές παρά τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, 
συγκριτικά με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα γειτονι-
κών χωρών, που προσελκύουν επενδύσεις. Όπως είπε, 
«ενδεικτική είναι γειτονική χώρα με 10% φορολογία, 
0% στα επανεπενδυόμενα κέρδη, 0% στα διανεμόμενα 
κέρδη, ειδικές βιομηχανικές ζώνες. Θέλουμε τα ανα-
γκαία κίνητρα για να παραμείνουμε εδώ και να κρα-
τήσουμε και τα στελέχη μας εδώ. Θέλουμε πρώτη ύλη, 
αλλά δυστυχώς η παραγωγή μας είναι μικρή, το παρα-
γωγικό μοντέλο έχει σβήσει καθώς η χώρα χρειάζεται 
να εισάγει ακόμη και αγρότες (π.χ., για το μάζεμα της 
ελιάς)». Πρόσθεσε ότι «ζητάμε από τους ξένους να έρ-
θουν να ζήσουν τον ελληνικό μύθο και να απολαύσουν 
την ελληνική παράδοση και κουζίνα, αλλά προϊόντα δεν 
υπάρχουν». 
Αποφυγή διενέξεων και πλάνο διαδοχής 
Ο ίδιος προέτρεψε τις οικογενειακές επιχειρήσεις να εστι-
άσουν σε τομείς όπως η επικοινωνία, ο σαφής προσδιο-
ρισμός ρόλων και ευθυνών του κάθε μέλους της οικογέ-
νειας, η διατήρηση της τυπικότητας, η κατανόηση των 
πλεονεκτημάτων της οικογενειακής επιχείρησης, η απο-
φυγή διενέξεων στην οικογένεια και το πλάνο διαδοχής. 
Στο περιβάλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων οι 
σχέσεις χρειάζονται χρόνο για να εξελιχθούν, όπως ανέ-
φερε ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Deputy Senior Partner, 
KPMG, σχολιάζοντας την ανταπόκριση του κοινού των 
οικογενειακών επιχειρήσεων στο forum της KPMG, που 
εστίασε τόσο στις επιδόσεις και τις προκλήσεις για το 
επόμενο βήμα ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτού του 
τύπου όσο και σε θέματα ηγεσίας, ταλέντου, καινοτομίας 
και αλλαγής. 
Καθυστερήσεις όταν απαιτούνται αποφάσεις 
Ο καθηγητής του MET John Davis, ο ακαδημαϊκός που 
δημιούργησε το περίφημο «μοντέλο των 3 κύκλων» για 
την κατανόηση της πολυπλοκότητας των οικογενειακών 
επιχειρήσεων, σχολίασε ως ανησυχητικό το γεγονός ότι 
οι οικογενειακές επιχειρήσεις χάνουν χρόνο όταν πρέπει 
να αξιοποιήσουν «παράθυρο ευκαιρίας». «Συνηθίζουν 
να σκέφτονται για χρόνια μια αλλαγή αλλά το νέο περι-
βάλλον απαιτεί να σκεφτούν μόνο για ένα χρόνο» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Davis έδωσε επίσης ιδιαίτερη 
έμφαση στο θέμα της αναζήτησης του κατάλληλου τα-



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

26

ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΕ βΡΟΧΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΤΡΙΤΗ

www.kathimerini.gr

Ο καιρός θα παραμείνει άστατος έως και την Τρίτη 16 
Απριλίου, καθώς διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές 
θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Το κυριότερο χαρακτηρι-
στικό θα είναι οι βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της 
Ελλάδας έως την Τρίτη, σύμφωνα με την μετεωρολογική 
υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Καταιγίδες αναμένονται τόσο στα ηπειρωτικά όσο και σε 
νησιωτικές περιοχές, ανεξαρτήτως ώρας της ημέρας, γε-
γονός που θα οφείλεται στη συνδυασμένη επίδραση των 
ατμοσφαιρικών διαταραχών και της αστάθειας που πα-
ρουσιάζει η τροπόσφαιρα κατά την άνοιξη. Τα φαινόμενα 
κατά τόπους θα είναι ισχυρά και σε ορισμένες περιπτώσεις 
θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές 
ανέμων.
Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως και το Σαββάτο αναμένο-
νται στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και σε περιοχές της 
Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία δεν αναμένε-
ται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ και οι άνεμοι 
στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα επτά με οκτώ μποφόρ. 
Την Παρασκευή και το Σάββατο, οι συγκεντρώσεις σκόνης 
στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες, με αποτέλεσμα τα 
φαινόμενα κατά περίπτωση να παρουσιάζουν χαρακτηρι-
στικά λασποβροχής.

Το «ναι» του Συμβουλίου στα αναπτυξιακά σχέδια της 
COSCO συνοδεύεται από όρους που αφορούν, κατά κύριο 
λόγο, στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας 
των υποδομών που θα μετατραπούν σε ξενοδοχειακές μο-
νάδες. Πριν από δύο εβδομάδες το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο (ΚΑΣ) κήρυξε αρχαιολογικό χώρο σχεδόν τον 
μισό Πειραιά και εξέτασε το master plan σε σχέση με τις 
υφιστάμενες αρχαιότητες. Αυτή τη φορά η συζήτηση ήταν 
απλούστερη. 
Εντυπωσιακό σχέδιο
Ο πρώτος φάκελος αφορούσε το κτίριο του Σταθμού Επιβα-
τών Αγίου Νικολάου. Το κτίριο είναι γνωστό και ως «παγό-
δα» λόγω της κρεμαστής καμπυλωτής τσιμεντένιας στέγης 
του η οποία φέρει καλώδια αγκυρωμένα σε μεταλλικούς 
τένοντες παραπέμποντας με τη μορφή της σε ιστιοφόρα. Σε 
σχέδια των Ιωάννη Λιάπη και Ηλία Σκρουμπέλου, το κτίριο 
εγκαινιάστηκε το 1967 και, όπως σημειώθηκε, περιλαμβά-
νεται στα 133 σημαντικότερα αρχιτεκτονικά έργα του 20ού 
αιώνα. To master plan προβλέπει τη μετατροπή του σε ξε-
νοδοχείο.
 Η νέα χρήση βρήκε σύμφωνο το ΚΣΝΜ. Οι όροι που τέθη-
καν αφορούν στην απόλυτη προστασία του κελύφους του 
κτιρίου, ενώ οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο εσωτερικό 
του πρέπει να έχουν αναστρέψιμο χαρακτήρα. Με τους 
όρους συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του ΟΛΠ. Δίπλα στο 
κτίριο της «παγόδας» βρίσκεται η Πολυγωνική Αποθήκη, 
η οποία θα μετατραπεί σε Επιβατηγό Σταθμό Κρουαζιέ-
ρας. Η αλλαγή στη χρήση του κτιρίου έχει εγκριθεί από το 
υπουργείο Πολιτισμού ήδη από τον Απρίλιο του 2018. Οι 
αρχιτεκτονικές μελέτες του έργου πρόκειται να συζητηθούν 
στο Συμβούλιο, όπως και οι υπόλοιπες του αναπτυξιακού 
σχεδίου όταν εκπονηθούν.
 Στη συνεδρίαση του ΚΑΣ είχε συζητηθεί και το θέμα της δη-
μιουργίας τετραώροφου ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε και 
είχε τεθεί ως όρος το κτίριο να μειωθεί σε ύψος και
σε όγκο. Αυτή τη φορά εξετάστηκε η σχέση του ξενοδοχείου 
με το κτίριο Παλατάκι, χαρακτηρισμένο ως μνημείο, που 
όμως βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων. 
Επειδή και η δημιουργία του ξενοδοχείου θα αργήσει αρ-
κετά -«προβλέπεται να δημιουργηθεί μετά τα επόμενα 15 
χρόνια»-, το θέμα θα επανέλθει εάν και εφόσον... Για τις δύο 
χτιστές δεξαμενές οι οποίες είναι παλαιότερες των 100 ετών 
αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία, το ΚΣΝΜ γνω-
μοδότησε πως οι όποιες αλλαγές στη χρήση τους θα πρέπει 
προηγουμένως να τύχουν της έγκρισης του Συμβουλίου. 
Οι πέτρινες αποθήκες 
Σε ξενοδοχεία θα μετατραπούν και οι δύο μεγάλες πέτρινες 
αποθήκες του λιμανιού. Οι αποθήκες είναι νεότερες των 100 
ετών και δεν είναι χαρακτηρισμένες ως μνημεία. Το Συμ-
βούλιο γνωμοδότησε, ωστόσο, να μην γκρεμιστούν, λύση 
που περιλαμβάνεται και στο master plan. Το Συμβούλιο 
συντάχθηκε με το ΚΑΣ στο θέμα της δημιουργίας δημόσιου 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η «ΠΑΓΟΔΑ» ΣΤΟ 
ΛΙΜΑΝΙ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ  13                                                           12/04/2019

Σε πεντάστερο ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο θα μετα-
τραπεί η εμβληματική «παγόδα» στο λιμάνι του Πειραιά, στο 
πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδίου του ΟΛΠ. Το Συμβούλιο 
Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού άναψε 
χθες το πράσινο φως για όλα τα έργα που περιλαμβάνο-
νται στο master plan του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 
και αφορούν σε αλλαγές στη χρήση κτιρίων που είτε έχουν 
χαρακτηριστεί νεότερα μνημεία είτε είναι παλαιότερα των 
εκατό ετών. 

λέντου, προειδοποιώντας ότι η καθυστέρηση εγκυμονεί 
μεγάλο κίνδυνο. 
Για τον νεποτισμό και συγκεκριμένα για τα θετικά του 
στοιχεία (κυρίως σε όρους «άρρητης γνώσης» -tacit 
knowledge- στο περιβάλλον της οικογενειακής επι-
χείρησης), μίλησε ο Andrea Calabro, Professor at 
IPAG Business School, Co-Founder of Family Business 
Research Strategic Interest Group (EBR SIG) and 
International Family Business Research Forum (IEBRF), 
ενώ τα θέματα συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις ανέλυσαν οι Βασίλης Αντω-
νάς, Managing Director, Impact PCS & συγγραφέας του 
bestseller «Coaching for Impact», και Τερέζα Βενετσά-
νου, Master NLP Practitioner.
 Ο Matt Painter, Managing Director, Ipsos Mori 
Reputation Center, ανέλυσε τους παράγοντες που επη-
ρεάζουν την εταιρική φήμη, τονίζοντας ότι σε ενδεχόμε-
νη κρίση απαιτείται: γρήγορη αντίδραση, ειλικρίνεια και 
διαφάνεια. «Σταθερότητα επιχειρηματικού μοντέλου, 
κερδοφορία και ανάπτυξη» είναι ένα άλλο τρίπτυχο 
που εγγυάται τη βιωσιμότητα, σύμφωνα με τον Hermut 
Kormann, Honorary Professor at Zeppelin University 
and University of Leipzig, που παρουσίασε τις αρχές 
που διέπουν τη διακυβέρνηση των οικογενειακών επι-
χειρήσεων σήμερα, δίνοντας έμφαση στον ρόλο των 
συμβουλευτικών επιτροπών. 
Το forum ολοκληρώθηκε με συ συζήτηση για τις γυ-
ναίκες στην ηγεσία των οικογενειακών επιχειρήσεων 
που συντόνισε η Κατερίνα Πολυζώη, Senior Manager, 
KPMG. Συμμετείχαν οι κ.κ. Δέσποινα Παναγιώτου Θε-
οδοσίου, Chief Executive Officer, Tototheo Maritime, 
Ελένη Παπανδρέου, Chief Executive Officer, Intersys, 
Ελένη Πολυχρονοπούλου, αντιπρόεδρος της εταιρείας 
Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε., και Αλεξάνδρα 
Πίττα-Χαζάπη, διευθύνουσα σύμβουλος, Αττική Μελισ-
σοκομική Εταιρεία, Αλέξανδρος Πίττας.

Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στην παλιά αποθήκη των 
σιτηρών (Σιλό) και της διατήρησης της Πολιτιστικής Ακτής 
Πειραιά, στην οποία ζητάει να ενταχθούν οι χτιστές δεξαμε-
νές, η Πέτρινη Αποθήκη στην οποία (σύμφωνα με το master 
plan) θα δημιουργηθεί Μουσείο Μετανάστευσης και ο ται-
νιόδρομος. Οι εκπρόσωποι του ΟΛΠ επισήμαναν πως όλες 
οι μελέτες έχουν ήδη ανατεθεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία, 
μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, και πως «τα χρονοδια-
γράμματα είναι πολύ στενά». Υπογράμμισαν, επίσης, «τη 
σχέση κόστους-οφέλους» που τίθεται πάντα κατά την υλο-
ποίηση των έργων. 


