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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1719 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Δήλωση Στασινού για τον αιγιαλό: Η κυβέρνηση μας γυρίζει 30 
χρόνια πίσω, οφείλει να αποσύρει τις διατάξεις
Σελ 4,5 και 6  
Συνολικά 61 νομοτεχνικές αλλαγές στο νομοσχέδιο για τον Αι-
γιαλό κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών 
Σελ 7 και 8  
Βουλή: Τι ειπώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομο-
σχεδίου για τον Αιγιαλό 
Σελ 9 
Συνέντευξη Τύπου παρουσίασης του νέου χρηματοδοτικού 
εργαλείου εκπόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
Σελ 10 
Προβληματισμό για την ποιότητα σπουδών μετά τις συγχω-
νεύσεις ΑΕΙ με ΤΕΙ, εκφράζουν οι διοικήσεις των πολυτεχνικών 
σχολών 
Σελ 11 και 12
ΕΛΕΤΑΕΝ: H Ελλάδα στο δρόμο για την ανάπτυξη πλωτών θα-
λάσσιων αιολικών πάρκων
Σελ 12 
Γιώργος Σταθάκης: Ο Έβρος μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα 
στην ενεργειακή μετάβαση που βιώνει η Ελλάδα
Σελ 13
Ετοιμάζεται πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της εξω-
στρέφειας των Ελληνικών τεχνικών, μελετητικών και συμβου-
λευτικών επιχειρήσεων   
Σελ 14 και 15
Τι ειπώθηκε στο «6oTechnology Forum»
Σελ 16
Μνημόνιο συνεργασίας του υπ. ΨΗΠΤΕ με 4 ΑΕΙ στο πλαίσιο 
ανάπτυξης της ψηφιακής γεωργίας
Σελ 17
Ανακύκλωση βρώσιμου χρησιμοποιημένου λαδιού ώστε να 
χρησιμοποιηθεί ως βιοκαύσιμο
Σελ 18
Ανακάλυψη κοιτάσματος αερίου από την Energean στο Ισραήλ
Σελ 19
Το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης, παρουσίασε το 
υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Σελ 20 
Βουλή-Κ. Παπανάτσιου: Με το ισχύον επιτόκιο οι επιστροφές 
αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων από το Δημόσιο
Σελ  21
Σεμινάρια ΤΕΕ: Νέα υπηρεσία ΤΕΕ για τα μέλη του
Σελ  23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός)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:

Καθώς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και η Βουλή των 
Ελλήνων δεν έκριναν σκόπιμο να καλέσουν τον επίσημο τεχνικό 
σύμβουλο της Πολιτείας στην ακρόαση φορέων για το νομο-
σχέδιο που περιλαμβάνει τις διατάξεις για τον αιγιαλό – και ούτε 
συζήτησαν ουδέποτε με το ΤΕΕ τις διατάξεις αυτές -, ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έκανε την ακόλουθη δήλωση, προ-
κειμένου η κοινή γνώμη να έχει πληρέστερη ενημέρωση:
«Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό γυρίζουμε 
30 χρόνια πίσω. Η κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει ένα 
σύστημα με φακέλους και χαρτιά, επιτροπές, συμβούλια και όλα 
τα βήματα σε διαδικασίες έγχαρτες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς 
στατιστικά στοιχεία, χωρίς γεωγραφικό εντοπισμό και εντέλει 
χωρίς λογοδοσία και έλεγχο.
Το νομοσχέδιο δεν έχει καμία σύνδεση και καμία αναφορά στην 
ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής και ελέγχου που προβλέ-
πεται για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις αυθαιρέτων. 
Μέχρι σήμερα έχει αποδειχτεί ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα 
καταγραφής  των αυθαιρέτων μπορούν να αντιμετωπίσουν τα 
φαινόμενα αυθαίρετης δόμησης. 
Αυτό που δεν έχει καταλάβει το Υπουργείο Οικονομικών είναι 
ότι η δήλωση αυθαιρέτων καταγράφει, με ακρίβεια, με γεω-
γραφικό εντοπισμό σε ψηφιακό χάρτη, και τεχνική αρτιότητα, 
με σχέδια και δήλωση μηχανικού, επακριβώς την αυθαιρεσία 
και υπολογίζει την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και προβλέπει 
τα πρόστιμα να κατευθύνονται στο Πράσινο Ταμείο, για τη μεί-
ωση της περιβαλλοντικής βλάβης. 
Αυτά προβλέπουν όλοι οι νόμοι αυθαιρέτων. Αυτός είναι ο βα-
σικός λόγος που ο νόμος 4178/2013 κρίθηκε συνταγματικός, ο 
μόνος μετά τον νόμο του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση.
Και επιπλέον δύναται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να 
γίνεται εύκολα, γρήγορα, και με ακρίβεια, ο έλεγχος των αυ-
θαιρέτων που δηλώθηκαν, όπως έχει ανακοινώσει ο αρμόδιος 
Υπουργός Γιώργος Σταθάκης, ο δειγματοληπτικός έλεγχος του 
5% των δηλώσεων αυθαιρέτων των νόμων 4178/2013 και 
4495/2017 από ελεγκτές δόμησης και το ηλεκτρονικό σύστημα  
καταγγελιών για την αυθαίρετη δόμηση θα είναι σύντομα δια-
θέσιμος στη δημόσια διοίκηση.

Τίποτε από αυτά δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό.
Θυμίζω τις δηλώσεις του Γιώργου Σταθάκη:  «Από αρχές του 
2019 οτιδήποτε αφορά ένα αυθαίρετο κτίσμα ή μια αυθαίρετη 
παράβαση, από την αρχική πράξη διαπίστωσης μέχρι όλη τη 
διαδικασία που ακολουθεί η πορεία ενός αυθαίρετου κτίσματος 
θα αποτυπώνεται ηλεκτρονικά και θα ακολουθεί την οδό δια-
φάνειας» . Και ότι «από αρχές του 2019 ακριβώς η ίδια ηλεκτρο-
νική  διαδικασία καταγραφής και ελέγχου θα ακολουθείται και 
στην αυθαίρετη δόμηση. Όλα θα είναι ηλεκτρονικά και διάφανα 
και ο καθένας θα ξέρει ποιος έχει κάνει τη δουλειά του και ποιος 
όχι».
Θέλω να είμαι σαφής:
Αν δεν προβλεφθεί η σύνδεση των διαδικασιών που προβλέπο-
νται στο νόμο  με την ηλεκτρονική υποβολή  και διαδικασία του 
Ν.4495/2017, τότε, για το πιο ευαίσθητο κομμάτι από περιβαλ-
λοντικής απόψεως της αυθαίρετης δόμησης  δεν θα έχουμε ποτέ 
εικόνα και έλεγχο των διαδικασιών.
Εφιστούμε την προσοχή τόσο στις περιπτώσεις εξαιρέσεων, ειδι-
κών ρυθμίσεων και αναστολών κυρώσεων όσο και στα θέματα 
χάραξης και ορισμού αιγιαλού και παραλίας, που προβληματί-
ζουν για το εάν και κατά πόσο εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέ-
ρον, το οποίο οφείλει να προασπίζει η κυβέρνηση και αποτελεί 
βασικό στοιχείο της συνταγματικότητας ενός νόμου.
Και θυμίζουμε και μια κοροϊδία της κυβέρνησης απέναντι στον 
τεχνικό κόσμο και στη Βουλή των Ελλήνων: όταν έφερε σχετικές 
διατάξεις πριν λίγους μήνες στη Βουλή, και αναγκάστηκε  να τις 
αποσύρει λόγω των αντιδράσεων, υποσχέθηκε ότι στην αρμό-
δια Επιτροπή που εγκρίνει τα έργα που γίνονται στον αιγιαλό 
θα συμμετείχε και εκπρόσωπος του ΤΕΕ, όπως μέχρι σήμερα. 
Η κυβέρνηση «ξέχασε» και πάλι τη δέσμευσή της. Θα κρίνουν 
λοιπόν αν τα έργα είναι κατάλληλα, οι εξαρτώμενοι από τους 
Υπουργούς υπηρεσιακοί, χωρίς καμία ανεξάρτητη τεχνική γνώ-
μη για τη ασφάλεια, την αναγκαιότητα και την κρισιμότητα των 
έργων στον αιγιαλό. Ούτε φυσικά προβλέπουν συμμετοχή εκ-
προσώπου του ΤΕΕ στην αρμόδια για την χάραξη του αιγιαλού 
δευτεροβάθμια, υποβαθμισμένη, επιτροπή που συγκροτούν. 
Το ότι όλα τα ανωτέρω τα σχεδιάζουν και τα υλοποιούν μη-
χανικοί είναι αδιάφορο για τους μανδαρίνους του Υπουργείου 
Οικονομικών.
Έτσι όπως μόνο του, χωρίς συζήτηση με τον τεχνικό κόσμο, 
δημιούργησε αυτό το νομοσχέδιο το Υπουργείο Οικονομικών 
το μόνο που θα πετύχει είναι να βλάψει το περιβάλλον, την οικο-
νομία, την κοινωνία και την πατρίδα. Οφείλει να το αποσύρει.»

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ: Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΓΥΡΙΖΕΙ 
30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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17 Απριλίου 2019 
ΑΠΘ: Συνέδριο για τον ρόλο των Πανεπιστη-
μίων στα Βαλκάνια  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

6 - 8 Μαΐου 2019 
4ο Ετήσιο Συνέδριο: «Energy Transition IV SE 
Europe and beyond»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης 
για την Ενεργειακή Οικονομία 
(HAEE)

20 - 22 Ιουνίου 2019

13η Πανελλήνια Σύνοδος Φορέων Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων 
ΔΕΛΦΟΙ

Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων, Περι-
φερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας ΑΕ  

ΤΕΕ/ΤΚΜ : ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ βΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ημερίδα με θέμα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» 
διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ την Πέμπτη 18 Απριλίου (ώρα 
έναρξης 9:30 π.μ.), στο Αμφιθέατρο του Τμήματος (Μ. Αλε-
ξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη).
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τόσο οι θέσεις του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, όσο και ο ρόλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας  και του Πράσινου Ταμείου,  καθώς και η πορεία 
προσαρμογής των ΣΒΑΚ -που αποτελούν μια από τις πλέον 
σημαντικές παραμέτρους της βιώσιμης ανάπτυξης ανά την 
Ευρώπη- στην ελληνική πραγματικότητα.
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με χαιρετισμούς 
του προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια, του προέδρου ΜΕ 
Έργων Υποδομής και Δικτύων Απόστολου Πρόιου και της 
Αντιπεριφερειάρχου Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου, 
ενώ θα συνεχιστούν με τις ομιλίες:
- «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», Γεώργιος Πατρίκιος Πρόεδρος Πρά-
σινου Ταμείου
- «Ο ρόλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα 
Τοπικά Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας», Δρ. Κωνσταντία 
Μπέσσα, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός,  MS, 
PhD Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη, 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών/ 
Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας
- «Οι νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα ΣΒΑΚ και η προ-

σαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα», Δρ. Μαρία 
Μορφουλάκη Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, 
Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας A’ ΙΜΕΤ
- «Η άποψη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για 
τα ΣΒΑΚ», Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου Πρόεδρος Συλλό-
γου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
- «Διαδικασίες ανάθεσης ΣΒΑΚ», Μαρία Γρηγοριάδου 
Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, Πρόεδρος ΔΣ 
ΣΜΕΔΕΚΕΜ.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση – ερω-
τήσεις.

Διάλεξη με θέμα: «Ένταξη και Επανάχρηση, Απόπειρες και 
εμπειρίες» με ομιλητή τον Αναστάσιο Κωτσιόπουλο, διορ-
γανώνεται την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, στο Αμφιθέατρο 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
ώρα: 20.00. 
Πληροφορίες: 24210 74242, 
http://www.arch.uth.gr/reuse-master,
tzadam@otenet.gr

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), υπό την 
οργανωτική ευθύνη του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επι-
μόρφωσης Θεσσαλονίκης(Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) διοργανώνει ημερί-
δα με θέμα: «Κυκλική Οικονομία & Διαχείριση Αποβλήτων». 
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 19 Απριλίου 2019, ώρες 8:00-
15:00, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Πολιτιστικού 
Κέντρου του Δήμου Θέρμης.
Η θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνει τις παρακάτω 
ενότητες:
- Η κυκλική οικονομία στην παραγωγή και την κατανάλωση
- Το πλαίσιο στρατηγικής και το Εθνικό Σχέδιο για την Κυ-
κλική Οικονομία
- Η κυκλική οικονομία μέσα από καλές πρακτικές
- Η διαχείριση αποβλήτων σε μια κυκλική οικονομία
- Οι πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και στο πλαίσιο 
σχεδιασμού 
για τη διαχείριση αποβλήτων, στην κατεύθυνση της κυκλι-
κής οικονομίας
- Προκλήσεις και ευκαιρίες στην υλοποίηση του Εθνικού 
Σχεδίου για την Κυκλική Οικονομία.
Η ημερίδα απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη της 
κεντρικής διοίκησης, των Περιφερειών και των Δήμων, 
υπαλλήλους Διαχειριστικών Αρχών, φορέων διαχείρισης 
αποβλήτων, καθώς και αδειοδοτικών και ελεγκτικών υπη-
ρεσιών.
Πληροφορίες: Θωμάς Καραμανίδης (τηλ. 2313321101, 
email: kar@ekdd.gr), Μιράντα Δανδουλάκη (τηλ.: 
2131306267, email: mdandoulaki@ekdd.gr).

ΔΙΑΛΕΞΗ

«ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ»



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

και µπείτε στον κόσµο της ψηφιακής ανταλλαγής εγγράφων.

ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

www.byte.gr

Μείωση 

κόστους

Εξοικονόµηση 

χρόνου

Ευκολία 

στη χρήση

Προνοµιακές 

τιµές 
για τα µέλη 

του ΤΕΕ!
210 9002000
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Συνολικά 61 νομοτεχνικές βελτιώσεις επιφέρει το υπουργείο 
Οικονομικών στις διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον αιγια-
λό, που συζητείται στη Βουλή, σύμφων με ρεπορτάζ του Αρ-
γύρη Δεμερτζή στο ecopress, στο οποίο τονίζεται ότι οι  νομο-
τεχνικές βελτιώσεις των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τον 
αιγιαλό είναι αποτέλεσμα της κριτικής και των αντιδράσεων, 
που έχουν εκδηλωθεί από επιστημονικούς και περιβαλλοντι-
κούς φορείς εντός και εκτός Βουλής.
Αφορούν σε ουσιώδεις μεταβολές σχετικά με την άμβλυνση 
είτε απόσυρση προβλέψεων για νομιμοποιήσεις αυθαιρέ-
των χρήσεων και δραστηριοτήτων μέχρι απλές φραστικές 
αναδιατυπώσεις με στόχο την αυστηρότερη προστασία της 
κοινοχρησίας του αιγιαλού, της παραλίας και των οικοσυστη-
μάτων. Σημαντική μεταβολή είναι σε περιπτώσεις τακτοποίη-
σης αυθαίρετων και άλλων χρήσεων κυρίως βιομηχανικών 
ενεργειακών και άλλων εγκαταστάσεων ότι η φράση «μπορεί 
να αδειοδοτηθούν» αντικαθίσταται με τη φράση «μπορούν 
να λάβουν παραχώρηση χρήσης».
Επίσης πολύ βασικό στοιχείο είναι το θέμα των «παλαιών 
αιγιαλών», που για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη 
αλλάζει χαρακτηρισμό και από «πρώην» γεωτεμάχιο ανήκον 
στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου γίνεται «νυν» κοινό-
χρηστο γεωτεμάχιο, δηλαδή αμεταβίβαστο.

OI ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ βΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Οι 61 νομοτεχνικές βελτιώσεις που η υφυπουργός Οικονομι-
κών Κ. Παπανατσιου κατέθεσε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με τίτλο «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για 
την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρ-
μόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ 
Ενσωμάτωση των σημείων 1,2,4 και 5 του άρθρου 2 και των 
άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016 και άλλες διατά-
ξεις» αναλυτικά έχουν ως εξής:
• Στην περίπτ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 του σχεδίου νό-
μου η φράση «και καταβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από την ημερομηνία κύρωσης της Συμφωνίας σύμφωνα 
με το άρθρο 1 ή από την ημερομηνία κατάθεσης των κυ-
ρωτικών εγγράφων στην Α.Τ.Υ.Ε., όποια ημερομηνία είναι 
η μεταγενέστερη και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 
την 31.12.2019,» αντικαθίσταται με την φράση «και κατα-
βάλλεται κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου 
κύρωσης της Συμφωνίας στην Α.Τ.Υ.Ε., το αργότερο έως την 
31.12.2019,».
• Στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου η φράση «η ισχύς της κυ-
ρούμενης Συμφωνίας και των Παραρτημάτων της αρχίζει 
από τη συνδρομή  των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 

58 αυτής» αντικαθίσταται με τη φράση «η ισχύς της κυρούμε-
νης Συμφωνίας και των Παραρτημάτων της για την Ελλάδα 
αρχίζει, με βάση την παρ.2 του άρθρου 3 της Συμφωνίας και 
τα προβλεπόμενα στην με αριθμό 39/12.05.2017 απόφαση 
του Συμβουλίου των Διοικητών της Τράπεζας, από την ημε-
ρομηνία καταβολής της πρώτης δόσης και κατάθεσης από 
την χώρα μας του εγγράφου κύρωσης της Συμφωνίας στην 
Α.Τ.Υ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.».
• Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του Σχε-
δίου Νόμου, η φράση «οικιστικών περιοχών» αντικαθίσταται 
με τη λέξη «οικισμών».
• Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του 
Σχεδίου Νόμου προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η Επιτροπή 
της παρ. 1 του άρθρου 3, δύναται να καθορίσει μικρότερο 
πλάτος παραλίας, μετά από αιτιολογημένη κρίση, λαμβάνο-
ντας υπόψη ιδίως τα ειδικότερα γεωμορφολογικά στοιχεία και 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δομημένου περι-
βάλλοντος της περιοχής. Στο πλαίσιο εκπόνησης και θεσμοθέ-
τησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, στις περιοχές που είναι 
καθορισμένος ο αιγιαλός, καθορίζεται και η γραμμή παραλίας 
με βάση τα ως άνω κριτήρια. Στις περιπτώσεις που κατά τη 
φάση εκπόνησης των Τ.Χ.Σ, έχει ήδη καθορισθεί η παραλία, 
αυτή ενσωματώνεται ως έχει».
• Στην παρ. 2 του  άρθρου 2 του ν. 2971/2001, που αντικα-
θίσταται με το άρθρο 24 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση 
«Η προστασία των κοινοχρήστων πραγμάτων» προστίθεται η 
φράση «και του οικοσυστήματος αυτών».
• Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, που 
αντικαθίσταται με το άρθρο 24του Σχεδίου Νόμου, μετά τη 
φράση «σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» προστίθεται κόμ-
μα (,) και η φράση «τις αρχές της αειφορίας και του χωροτα-
ξικού σχεδιασμού».
• Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, που αντι-
καθίσταται με το άρθρο 24 του Σχεδίου Νόμου αναδιατυπώ-
νεται ως εξής: «5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη των 
μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών, που καθορί-
ζονται ή επανακαθορίζονται, από την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας διάταξης, σύμφωνα με τα άρθρα 3,5,6 και 7 Α, ανή-
κουν στη δημόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτα κτήσης ιδιωτικών 
δικαιωμάτων και καταγράφονται ως πράγματα κοινόχρηστα, 
που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προ-
στατεύει και τα διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου. Με την παρούσα δεν θίγονται ήδη κτηθέντα ιδιοκτη-
σιακά δικαιώματα και ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης».

• Στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2971/2001, 
που αντικαθίσταται με το άρθρο 28 του Σχεδίου Νόμου, μετά 
τη φράση «…που αφορούν έργα και εγκαταστάσεις, που 
έχουν εκτελεσθεί» προστίθεται η φράση «και λειτουργούν 
νόμιμα».
• Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του ιδίου εσωτερικού άρθρου, 
μετά τη φράση «όσον αφορά την τήρηση της» προστίθεται η 
λέξη «ισχύουσας».
• Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του ιδίου εσωτερικού άρθρου, 
μετά τη φράση «της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 
2160/1993 (Α΄ 118)» προστίθεται η φράση «καθώς και του 
οικείου Δήμου» και διαγράφεται η φράση «και του οικείου 
Δήμου» στο τέλος του εδαφίου.
• Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2971/2001, όπως αυτό 
αντικαθίσταται με το άρθρου 28του Σχεδίου Νόμου, μετά τη 
λέξη «εγκαταστάσεις» προστίθεται η φράση «δημοσίου ή κοι-
νωφελούς σκοπού».
• Μετά την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2971/2001, το οποίο 
αντικαθίσταται με το άρθρο28 του Σχεδίου Νόμου, προστίθε-
ται νέα παράγραφος 6 ως εξής: «Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών. Σε περίπτωση που αφορούν βιομηχανικές 
μονάδες με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που αφορούν 
ξενοδοχειακές μονάδες με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
Σε περίπτωση αφορούν εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και 
επιχειρήσεις μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών 
ορυκτών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».
• Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2971/2001, το οποίο αντι-
καθίσαται με το άρθρο 28 του Σχεδίου Νόμου αναριθμείται 
σε παρ. 7.
• Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 
2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 29 του 
Σχεδίου Νόμου η φράση «Περιφερειακού Χωρικού Πλαισίου» 
αντικαθίσταται από τη φράση «Περιφερειακού Σχεδίου για 
την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή των άρθρων 42-45 
του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)».
• Στην παρ. 3 του άρθρου 12 Α του ν. 2971/2001, το οποίο 
προστίθεται με το άρθρο 30 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη λέξη 
«αδειοδότηση» προστίθεται η φράση «και παραχώρηση χρή-
σης του αιγιαλού». 

Συνέχεια στη σελ 5
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Συνέχεια από τη σελ 4

• Στην παρ. 3 άρθρου 13 του ν. 2971/2001, που αντικαθί-
σταται με το άρθρο 31 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση 
«συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων» η φράση 
«της παραγράφου 5» αντικαθίσταται με τη φράση «των 
παραγράφων 5 και 6».
• Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 
2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 31 του 
Σχεδίου Νόμου, η φράση «Αν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν 
περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρε-
λών και ξαπλωστρών» αντικαθίσταται από τη φράση  «Σε 
κάθε περίπτωση».
• Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, 
το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 31 του Σχεδίου Νό-
μου, προστίθεται, πριν την τελεία, η φράση «και με τους 
περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγια-
λού, που ορίζονται σ΄αυτήν».
• Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 
13 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρ-
θρο 31 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται, πριν την τελεία, 
η φράση «και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης 
του αιγιαλού μπορεί να καταγγείλλει τις παραβάσεις».
• Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 
2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 31 του 
Σχεδίου Νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα παραπά-
νω στοιχεία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου 
Δήμου».
• Στο πρώτο εδάφιο της  περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 
Α του ν. 2971/2001,  το οποίο προστίθεται με το άρθρο 
32  του Σχεδίου Νόμου , η φράση «μέχρι εκατό (100) τε-
τραγωνικών μέτρων» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 
εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων».
• Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
13 Α του  ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 
32 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι  
γνώμες του προηγουμένου εδαφίου πρέπει διατυπωθούν 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αλλιώς η 
διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές».
• Tο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 Α του ν. 
2971/2001, ο οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 του Σχε-

δίου Νόμου διαγράφεται.
• Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 
το οποίο προστίθεται με τοάρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται εντός κη-
ρυγμένων χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολογικών χώρων 
ή πλησίον μνημείων, για την παραχώρηση απαιτείται 
η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
• Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 13 Α 
του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 
του Σχεδίου Νόμου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Σε 
περίπτωση που οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποι-
ούνται εντός κηρυγμένων χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολο-
γικών χώρων ή πλησίον μνημείων, για την παραχώρηση 
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσί-
ας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
• Στο, μετά την ως άνω προσθήκη δευτέρου εδαφίου, τρί-
το εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 13 Α του ν. 2971/2001, 
το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου, 
μετά τη φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Οικονομικών» τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται 
η φράση «Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
• Μετά το τέλος του, μετά την ως άνω προσθήκη δευτέ-
ρου εδαφίου, τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 13 Α 
του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 
του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Με 
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για την 
παραχώρηση για τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δί-
κτυο Natura 2000, καθώς και σε περιοχές, για τις οποίες 
ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως 
προστατευόμενων περιοχών των νόμων1650/1986 (Α΄ 
160), 3937/2011 (Α΄ 60) και 3028/2002».
• Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 13 Α του 
ν.2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 του 
Σχεδίου Νόμου, , η φράση «Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας», αντικαθίσταται με τη φράση «Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
• Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 33 
του Σχεδίου Νόμου, μετά τη λέξη «ερευνητικούς» τίθεται 
κόμμα (,) και προστίθεται η φράση «ύδρευσης, αποχέτευ-
σης,».
• Η περίπτ. δ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, 
το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 33 του Σχεδίου Νό-
μου αντικαθίσταται ως εξής: «δ) ερευνητικούς σκοπούς,»
• Στο τέλος της περίπτ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 33 
του Σχεδίου Νόμου , , προστίθεται η φράση «ανεξάρτητα 
από το αν αυτό συνορεύει με τη ζώνη του αιγιαλού ή της 
παραλίας,».
• Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 14 του 
ν.2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 33 του 
Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση « (Εφορεία Εναλίων Αρ-
χαιοτήτων)» τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται  η φράση 
«,εφόσον δεν έχει δοθεί κατά τη διαδικασία της λιμενικής 
εγκατάστασης».
• Στον τίτλο του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο 
προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου , μετά  τη 
λέξη  «Αδειοδότηση» προστίθεται η φράση «παραχώρη-
σης χρήσης».
• Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 
14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 
34 του Σχεδίου Νόμου,  η φράση «μπορεί να αδειοδοτη-
θούν» αντικαθίσταται με τη φράση «μπορούν να λάβουν 
παραχώρηση χρήσης».
• Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 
14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 
34 του Σχεδίου Νόμου, η φράση «ή αποτελούν λειτουρ-
γικό σύνολο με τα εν λόγω καταλύματα ή ξενοδοχειακές 
μονάδες» αντικαθίσταται από τη φράση «ή έργα που είναι 
ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξε-
νοδοχειακών μονάδων».
• Στο πέμπτο εδάφιο της περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 
14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 
34 του Σχεδίου Νόμου, οι λέξεις «αδειοδότηση» αντικαθί-
στανται με τη φράση «παραχώρηση της χρήσης». 

Συνέχεια στη σελ 6
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• Στην περίπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 
2971/2001, που προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχε-
δίου Νόμου, μετά τη φράση «έργα που κατασκευάστη-
καν μετά την 28.7.2011» προστίθεται η φράση «και 
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου».
• Στο τέλος της υποπερίπτ. αα) της περίπτ. β) της παρ. 
1 του άρθρου 14 Α, του ν. 2971/2001, το οποίο προ-
στίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, προστί-
θεται η φράση «μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του 
αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου,».
• Στο τέλος της υποπερίπτ. ββ) της περίπτ. β) της παρ. 
1 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστί-
θεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται 
η φράση «μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρ-
μόδιου κυβερνητικού οργάνου,».
• Στην περίπτ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 
2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του 
Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδοτηθούν» αντικαθίστα-
ται με τη φράση «λάβουν την παραχώρηση χρήσης».
• Στην περίπτ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 
2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του 
Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδοτούνται» αντικαθί-
σταται από τη φράση «που λαμβάνουν παραχώρηση 
χρήσης».
• Στην περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 14 Α του ν. 
2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του 
Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδότηση» αντικαθίσταται 
με τη φράση «παραχώρηση της χρήσης».
• Στην περίπτ. β) της παρ. 2 του άρθρου 14 Α του ν. 
2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του 
Σχεδίου νόμου, η λέξη «αδειοδότηση» αντικαθίσταται 
με τη φράση «την παραχώρηση της χρήσης».
• Στην υποπερίπτ. αα) της περίπτ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται 
με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση 
«η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης» τίθεται 
κόμμα (,) και προστίθεται η φράση «,εκτός αυτών που 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν καταστεί 
τελεσίδικα,».
• Στην υποπερίπτ. ββ) της περίπτ. β) της παρ. 2 του 
άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται 
με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδό-

τηση» αντικαθίσταται με τη φράση «παραχώρηση της 
χρήσης».
• Στην περίπτ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 14 Α του ν. 
2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του 
Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδότηση», σε οποιαδήπο-
τε πτώση, αντικαθίσταται με τη φράση «παραχώρηση 
της χρήσης» στην αντίστοιχη πτώση.
• Στην παρ. 3 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το 
οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, 
η λέξη «αδειοδότησης» αντικαθίσταται με τη φράση 
«παραχώρησης της χρήσης».
• Στην παρ. 4 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το 
οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, 
η φράση «που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί» αντικαθίστα-
ται με τη φράση «για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί άδεια».
• Στην παρ. 6 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το 
οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, 
η λέξη «αδειοδότηση» αντικαθίσταται με τη φράση 
«παραχώρηση της χρήσης».
• Στην παρ. 7 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το 
οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, 
η λέξη «αδειοδότηση» αντικαθίσταται με τη φράση 
«παραχώρηση της χρήσης»
• Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 
2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 36 
του Σχεδίου Νόμου,  η λέξη «βραχονησίδων» διαγρά-
φεται.
• Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 
2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με την παρ. 1 του 
άρθρου  38 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση «που 
εγκρίνεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν.,», 
προστίθεται η φράση «από το Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας και» .
• Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 
2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με την παρ. 1 του 
άρθρου 38 του Σχεδίου Νόμου, διαγράφεται η φράση 
«από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
• Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του 
ν. 2971/2001, που αντικαθίσταται με την παρ. 1 του 
άρθρου  38 του Σχεδίου Νόμου, ,προστίθεται νέο εδά-
φιο ως εξής: «Οι γνώμες του προηγουμένου εδαφίου 
πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται 
χωρίς αυτές.».

• Η παρ. 3 του άρθρου 38 του Σχεδίου Νόμου, με 
την οποία προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 24 του ν. 
2971/2001 διαγράφεται.
• Στο άρθρο 27 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθί-
σταται με το άρθρο 39 του Σχεδίου Νόμου, προστίθε-
ται νέα παρ. 10 ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου έχουν εφαρμογή και στους χώρους ζώνης 
λιμένα».
• Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 
2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 39 
του Σχεδίου Νόμου, , μετά τη φράση «συνοδευόμενη 
από τα στοιχεία του αυθαίρετου κατόχου ή χρήστη 
και σκαρίφημα » προστίθεται η φράση «ή εποπτικό 
υλικό».
• Στην παρ. 5 του άρθρου 42 του Σχεδίου Νόμου η 
φράση «πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και για 
τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους δεν υπήρχε 
η υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλο-
ντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο), υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) 
έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά,προκειμένου να εκδοθεί Α.Ε.Π.Ο» 
αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 28.7.2011 και για 
τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους δεν υπήρχε 
η υποχρέωση έκδοσης αναγκαίων αδειοδοτήσεων, 
υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες από 
τα συναρμόδια Υπουργεία».
• Στην παρ. 6 του άρθρου 42 του Σχεδίου Νόμου, η 
φράση «μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντι-
καθίσταται με τη φράση «μέχρι 28.7.2011».
• Στην παρ. 6 του άρθρου 42 του Σχεδίου Νόμου, η 
φράση «για την έκδοση Α.Ε.Π.Ο» αντικαθίσταται από 
τη φράση «για την έκδοση των απαραίτητων αδειών 
από τα συναρμόδια Υπουργεία».
• Η παρ. 11 του άρθρου 42 επαναδιατυπώνεται ως 
εξής: «Κατά των αποφάσεων επανακαθορισμού της 
οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγια-
λού, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου επιτρέπεται η υποβολή ενδικοφανούς 
προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την 
έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής αυτής».

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 61 ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗ 
βΟΥΛΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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«H κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω στην προ-
στασία του αιγιαλού, της παραλίας και της κοινοχρησίας 
τους», ανέφερε, μιλώντας απόψε στην Ολομέλεια, η υφυ-
πουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, κατά τη 
συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών 
που περιλαμβάνει και τις διατάξεις για τον αιγιαλό, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Θα μπορούσαμε να μην φέρουμε νομοσχέδιο για τον 
αιγιαλό και την παραλία και να τον αφήσουμε στην τύχη 
του. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε να συνεχίζονται πρά-
ξεις και παραλείψεις δεκαετιών. Οι πολίτες ξέρουν ότι 
προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, ίσως όχι πάντα έγκαιρα, 
ίσως όχι αρεστές σε όλους, ίσως όχι πάντα χωρίς σφάλ-
ματα, αλλά με ευήκοα ώτα για διορθώσεις. Οι πολίτες που 
ξέρουν τι έχει συμβεί στο παρελθόν, γι΄αυτό προστρέχουν 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξέρουν ότι η όποια λύση θα είναι δί-
καιη, χωρίς δωράκια και ανταλλάγματα», είπε η υφυ-
πουργός Οικονομικών.
«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν την πρό-
κληση της περιβαλλοντικής και ιδιοκτησιακής προστα-
σίας των δικαιωμάτων του Δημοσίου στον αιγιαλό και 
τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους» είπε ειδικότερα η 
Κατερίνα Παπανάτσιου και υπογράμμισε ότι οι διατάξεις 
κινούνται στην κατεύθυνση μεγέθυνσης της κοινοχρησίας 
και της αποφυγής νέων αυθαιρεσιών. Ταυτόχρονα όμως, 
όπως είπε, συνεκτιμώνται οι ανάγκες που έχουν προκύψει 
και που έχουν κοινωνικές, αναπτυξιακές και οικονομικές 
παραμέτρους. Η Κατερίνα Παπανάτσιου αναφέρθηκε 
σε «τομές» αλλά και σε «παρεμβάσεις» που επιδιώκουν 
να διορθώσουν «έστω και οριακά αστοχίες του παρελ-
θόντος». «Ιδίως επιχειρείται ενιαίος, διαφανής τρόπος 
προστασίας του ευαίσθητου περιβάλλοντος του αιγιαλού 
και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων με τη διασφάλιση 
των απολύτως αναγκαίων δραστηριότητων. Αυτά τα 
επιχειρούμε σε ένα ναρκοθετημένο έδαφος από δουλεί-
ες, αβλεψίες, αυθαιρεσίες και πιέσεις κάθε είδους», είπε η 
υφυπουργός Οικονομικών.
Η υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε συγκεκριμέ-
νες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες:
- για πρώτη φορά προσδιορίζεται ότι το ελάχιστο πλάτος 
της παραλίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 μέτρα, 
εκτός από τις περιπτώσεις που τα γεωμορφολογικά χαρα-
κτηριστικά, το καθιστούν αναγκαίο (ειδικές περιπτώσεις 
όπως για παράδειγμα τα Δωδεκάνησα, θα αντιμετωπι-

στούν με επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία).
- Για πρώτη φορά απαγορεύεται ρητά η κατασκευή κτι-
σμάτων και η γενικά η τοποθέτηση κατασκευών στον 
αιγιαλό, την παραλία, το υδάτινο στοιχείο κλπ.
- Κάθε δήμος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει πρό-
σβαση σε άτομα με αναπηρία, τουλάχιστον σε μια παρα-
λία, στα διοικητικά του όρια (μέχρι σήμερα δεν υπήρχε 
παρόμοια πρόβλεψη στο νόμο του αιγιαλού).
- Για πρώτη φορά προβλέπεται υποχρεωτική ύπαρξη 
ελεύθερης διόδου από τον δημόσιο δρόμο προς τον αιγια-
λό, όταν παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο.
- Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο παλαιός αιγιαλός 
παύει να ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου 
και ανήκει στη δημόσια κτήση. Είναι ανεπίδεκτος κτήσης 
ιδιωτικών δικαιωμάτων και καταγράφεται πλέον ως κοι-
νόχρηστος χώρος που ανήκει στο Δημόσιο.
- Υπάρχει ενιαία οικοσυστημική διαχείριση αιγιαλού, πα-
ραλίας και παλαιού αιγιαλού.
- Διατηρούνται κάποια έργα με αυστηρότερες όμως 
προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η εφαρ-
μογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και η σύμφωνη γνώμη και του υπουργείου 
περιβάλλοντος και των καθ΄ύλην αρμόδιων υπουργείων. 
Η δε διατήρηση και περαιτέρω παραχώρηση γίνεται μόνο 
έναντι ανταλλάγματος.
- Το πλαίσιο παραχώρησης απλής χρήσης παλαιού αιγια-
λού, τροποποιείται υπέρ της κοινοχρησίας και η πιο συ-
νηθισμένη χρήση γίνεται πλέον η απλή χρήση (ομπρέλες, 
ξαπλώστρες ρυμουλκούμενες καντίνες κλπ).
- Η κυβέρνηση έχει στόχο να επεκτείνει ιδίως την απλή 
χρήση με ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Στόχος είναι επίσης 
οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες να γίνονται και για τις παρα-
χωρήσεις από τους δήμους.
- Το αντάλλαγμα καθορίζεται πλέον με αντικειμενικό και 
άρα «αμερόληπτο» τρόπο.
- Εξαιρούνται ρητά από την αδειοδότηση χρήσης αιγιαλού 
κατοικίες και καταστήματα κάθε είδους και ξενοδοχειακές 
μονάδες. Αυτό σημαίνει πως αν είναι παράνομες κατα-
σκευές, αυτές θα κατεδαφιστούν. Οι μόνες ξενοδοχειακές 
μονάδες που μπορούν να έχουν την παραχώρηση χρήσης 
στον αιγιαλό, είναι αυτές που κατασκευάστηκαν από το 
Δημόσιο ή τον ΕΟΤ ή για λογαριασμό τους, όπως συμβαί-
νει με τα ιστορικά «Ξενία».

ΣΥΡΙΖΑ: αποτροπή αυθαιρεσιών, επίλυση παθο-
γενειών
«Η διαχείριση του αιγιαλού αντιμετωπίζεται ως μέγιστο 
κεφάλαιο φυσικής ομορφιάς, πάντα με την αρμόζουσα 
συνταγματική προστασία, κατοχυρώνοντας και διευρύ-
νοντας τα δικαιώματα του Δημοσίου, την αποτροπή των 
αυθαιρεσιών από εδώ και πέρα, αλλά και ταυτόχρονα την 
επίλυση χρόνιων παθογενειών του παρελθόντος που λει-
τούργησαν τόσο αντιπεριβαλλοντικά όσο και αντιαναπτυ-
ξιακά», ανέφερε νωρίτερα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Κώ-
στας Παυλίδης. «Η κοινοχρησία του αιγιαλού λειτουργεί 
πλέον με πιο αυστηροποιημένο πλαίσιο, στην κατεύθυνση 
της διεύρυνσης της κοινοχρησίας και της αποφυγής νέων 
αυθαιρεσιών», είπε ο βουλευτής και υπογράμμισε ότι για 
την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού προϋποθέσεις εί-
ναι να έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και να 
υπάρχουν εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες.

ΝΔ: διατήρηση αυθαιρέτων
«Είναι απορίας άξιο γιατί η κυβέρνηση περίμενε να περά-
σουν τέσσερα και πλέον χρόνια και φέρνει τις συγκεκρι-
μένες ρυθμίσεις τις τελευταίες ημέρες της θητείας της», 
ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος 
και αναγνώρισε ότι υπάρχουν και εύλογες ρυθμίσεις 
όπως για παράδειγμα, η διάταξη που προβλέπει υπο-
χρεωτική δίοδο, σε περίπτωση που μεταξύ του αιγιαλού 
και της δημοσίας οδού περιλαμβάνεται ιδιωτικό ακίνητο. 
Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ωστόσο ότι υπάρχει ζήτημα με 
διάταξη του νομοσχεδίου που δίνει τη δυνατότητα διατή-
ρησης έργων και εγκαταστάσεων με βάση αναπτυξιακούς 
νόμους ή συμβάσεις που έληξαν, τα οποία στερούνται 
της αναγκαίας άδειας, εφόσον αυτά έχουν κατασκευαστεί 
έως 28.07.2011 και έχει υποβληθεί αίτηση αδειοδότησης 
ή εξαίρεσης από κατεδάφιση. Ο βουλευτής δήλωσε αντί-
θετος με τη διάταξη που, όπως είπε, «μειώνει το επιτόκιο 
οφειλών του δημοσίου σε ιδιώτες, από το 6% στο 3%».
«Από τη μια πλευρά θεσπίζετε διατάξεις αυστηρότατες 
κατ’ αρχάς, όπως η αύξηση του πλάτους της ζώνης πα-
ραλίας, οι περιορισμοί στην απλή χρήση. Από την άλλη, 
φέρνετε από πίσω εξαιρετικές δυνατότητες διατήρησης 
αυθαιρέτων που υπονομεύουν τον κανόνα», σημείωσε 
για τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στον αιγιαλό ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δένδιας. 
Συνέχεια στη σελ 8

βΟΥΛΗ: ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ 
Κ. Παπανάτσιου: Προστασία του αιγιαλού με δίκαιη λύση χωρίς δωράκια και ανταλλάγματα



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

Συνέχεια από τη σελ 7 

ΚΙΝΑΛ: νομιμοποίηση αυθαιρεσιών
«Το νομοσχέδιο νομιμοποιεί αυθαιρεσίες και ταυτόχρο-
να παρεμβαίνει αυθαίρετα σε νόμιμες δραστηριότητες», 
είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ Γιάννης Κουτσούκος. 
Ο κ. Κουτσούκος κατήγγειλε ότι νομιμοποιείται μια γενιά 
αυθαιρεσιών από το 2001 έως το 2011. Ο ειδικός αγορη-
τής του ΚΙΝΑΛ επέκρινε τη διάταξη για το επιτόκιο όταν 
πρόκειται για οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, την 
ίδια ώρα που ο πολίτης ο οποίος οφείλει στο Δημόσιο, 
βρίσκεται υπό τη δαμόκλειο σπάθη της ΑΑΔΕ και των κα-
τασχέσεων. Ο κ. Κουτσούκος τάχθηκε υπέρ της κύρωσης 
του συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Ναυτιλιακής Κοινότητας, τη θεσμοθέτηση, δηλαδή, 
ως μόνιμης της καταβολής του 10% των εισαγόμενων με-
ρισμάτων από τα πλοία που τελούν υπό ελληνική ή ξένη 
σημαία.
 
ΚΚΕ: ωμή κοροϊδία το συνυποσχετικό με τους 
εφοπλιστές
«Ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί σειρά αντιδραστικών ρυθμίσεων 
για τον αιγιαλό που δεν είχαν επιχειρήσει να φέρουν οι 
προηγούμενοι», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ 
Θανάσης Βαρδαλής. «Νομιμοποιούνται αυθαίρετα, ανοί-
γονται περισσότεροι δρόμοι παρέμβασης και δίνονται 
μια σειρά διευκολύνσεων στο κεφάλαιο σε σχέση με το τι 
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Προωθείτε παραπέρα 
την εμπορευματοποίηση στο όνομα της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ και επέκρινε με 
δριμύτητα την κύρωση του Συνυποσχετικού μεταξύ του 
Δημοσίου και των εφοπλιστών. «Αποτελεί πραγματικά 
πρόκληση και ωμή κοροϊδία για τον λαό το Συνυποσχε-
τικό Σύμφωνο οικειοθελούς προσφοράς κυβέρνησης και 
εφοπλιστών. Αυτή η εθελοντική εισφορά έρχεται να κα-
λύψει τα ληστρικά προνόμια που απολαμβάνει από όλες 
διαχρονικά τις κυβερνήσεις το εφοπλιστικό κεφάλαιο και 
τα οποία φορτώνονται τριπλά και τρίδιπλα στις πλάτες του 
λαού με τη φορολογία και με ένταση της εκμετάλλευσης 
των ναυτεργατών», κατήγγειλε ο Θανάσης Βαρδαλής.
 
Στο Συνυποσχετικό αναφέρθηκε λίγο αργότερα ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δένδιας. «Μόνο 
το Συνυποσχετικό με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα υπήρχε 
λόγος να εισαχθεί εδώ, ακριβώς επειδή έπρεπε να κρυ-
φθεί: ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξήγγελλε πως θα εισέπραττε από την 
ελληνική πλοιοκτησία περί τα 2 δισ. ευρώ ετησίως, θα ει-

σπράξει τελικά 40 εκατ. ευρώ», σχολίασε ο Νίκος Δένδιας.
 
Ένωση Κεντρώων: Δύο μέτρα και σταθμά για τις 
οφειλές του Δημοσίου
Τη θέση ότι το νομοσχέδιο καλύπτει αυθαιρεσίες, δια-
τύπωσε ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων Δη-
μήτρης Καβαδέλλας. Ταυτόχρονα όμως επισήμανε ότι 
«αποχαρακτηρίζεται ο αιγιαλός από ιδιωτική περιουσία 
του Δημοσίου και μετατρέπεται σε δημόσια περιουσία, 
και πλέον ο κοινόχρηστος χαρακτήρας θα καταστρέψει 
χιλιάδες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι στεγάζο-
νταν επί του αιγιαλού». Ο κ. Καβαδέλλας κατήγγειλε και 
τη διάταξη για το επιτόκιο όταν πρόκειται για οφειλές του 
Δημοσίου προς ιδιώτες. «Κατά τη διάταξη αυτή, το Δημό-
σιο για τις οφειλές του προς τρίτους αποδίδει κατά το μέ-
γιστο 3% επιτόκιο. Απαιτεί όμως από τον πολίτη, από τον 
αγωνιζόμενο συμπολίτη μας, τον επιχειρηματία, περίπου 
το τριπλάσιο. Ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό, 
εκτός του ότι δεν είναι λογικό, φαντάζομαι ότι δεν είναι και 
νόμιμο», είπε ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων.

Συνυποσχετικό Δημοσίου και ναυτιλιακής κοι-
νότητας
«Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω της εθελοντικής 
πρωτοβουλίας της, αποδεικνύει έμπρακτα την πρόθεσή 
της να συμβάλει περαιτέρω στην εθνική οικονομία της 
χώρας μας» ανέφερε για το Συνυποσχετικό μεταξύ του 
Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, ο υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης. 
Ο υπουργός ανέφερε ότι η αρχική διαδικασία Οικειοθε-
λούς Παροχής είχε εφαρμογή από το 2014 έως το 2018, 
για τα φορολογικά έτη 2013 έως 2017. Το 2014 συμμε-
τείχαν 478 εταιρείες και στα επόμενα έτη 65 επιπλέον 
εταιρείες, οι οποίες αντιπροσώπευαν συνολικά το 95% 
της χωρητικότητας του υπό διαχείριση, από την Ελλάδα, 
στόλου. «Η κύρωση του νέου Συνυποσχετικού του Ελ-
ληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα αποτελεί 
ένα νέο συμβόλαιο που ανταποκρίνεται στην επιδίωξη 
της κυβέρνησης για κοινωνικά ανταποδοτική επιχειρη-
ματικότητα», είπε ο Φώτης Κουβέλης και υπογράμμισε 
ότι βασική διαφοροποίηση του νέου Συνυποσχετικού σε 
σχέση με το προγενέστερο του 2014, είναι ότι η καταβολή 
της οικειοθελούς παροχής, μετατοπίζεται από το εταιρικό 
φορολογικό επίπεδο των πλοιοκτητριών εταιρειών στο 
επίπεδο των φυσικών προσώπων, υπό την ιδιότητα των 
τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων 
πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη 

σημαία, ανερχόμενη σε σταθερό ποσοστό 10% επί των ει-
σαγόμενων ποσών σε οιοδήποτε νόμισμα, προερχομένων 
από εισοδήματα εκ μερισμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας που παρουσίασε ο 
υπουργός στη Βουλή, στη νέα διαδικασία οικειοθελούς 
παροχής μετείχαν περισσότερες από 530 ναυτιλιακές εται-
ρείες, η πλειοψηφία των οποίων αφορούσε διαχειρίστριες 
εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/75 καθώς επίσης και 
ναυτικών εταιρειών του Ν. 959/1097. Ο συνολικός αριθ-
μός των δηλωθέντων πλοίων ξεπέρασε τα 4.016 πλοία 
και η δηλωθείσα χωρητικότητα ξεπερνά το 95% της συ-
νολικής διαχειριζόμενης χωρητικότητας της ποντοπόρου 
ναυτιλίας.
«Η σχεδόν καθολική συμμετοχή της ναυτιλιακής κοι-
νότητας στη νέα οικειοθελή παροχή επιβεβαιώνει ότι η 
δημιουργική Ελλάδα είναι παρούσα στην προσπάθεια 
κεφαλαιοποίησης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας», 
είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και παρουσίασε στοιχεία που 
δείχνουν αύξηση του διαχειριζόμενου στόλου για το έτος 
2018 κατά 2,37% και χωρητικότητας κατά 3,42% έναντι 
του έτους 2017.
 
Νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία
Τη δυνατότητα κατανομής πιστώσεων από τους ΚΑΠ των 
Δήμων σε Συνδέσμους ΟΤΑ για την κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας, εισηγήθηκε με τροπολογία ο υπουργός 
Εσωτερικών Αλέξης Xαρίτσης. «Παρέχουμε και για τη 
φετινή χρονιά τη δυνατότητα η κατανομή των πόρων για 
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας να γίνεται απευ-
θείας προς τους συνδέσμους ΟΤΑ και να μην χρειάζεται, 
δηλαδή, να περάσει μέσω των δήμων, αλλά απευθείας 
στους συνδέσμους, έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν 
φαινόμενα καθυστερήσεων λόγω γραφειοκρατικών δια-
δικασιών», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης και πρόσθεσε ότι η συ-
γκεκριμένη ρύθμιση ήταν αίτημα της Συντονιστικής Επι-
τροπής των Συνδέσμων της Αττικής ώστε να προχωρήσει 
απρόσκοπτα η διαδικασία καταβολής των πιστώσεων και 
να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία για την περίοδο 
της πυροπροστασίας που βεβαίως ξεκινάει πάρα πολύ 
σύντομα. Ο Αλέξης Χαρίτσης ενημέρωσε την εθνική αντι-
προσωπεία ότι προετοιμάζεται και σύντομα θα κατατεθεί 
στη Βουλή νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία. «Με 
το νομοσχέδιο αυτό θα προχωρήσουμε και σε έναν γενικό 
ανασχεδιασμό και εξορθολογισμό όλων των πιστώσεων 
που αφορούν τα ζητήματα της πυροπροστασίας, αλλά και 
τα ζητήματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών εν 
γένει», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.

βΟΥΛΗ: ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ 
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας ανακοίνωσε προς 
τους δημοσιογράφους του τεχνικού ρεπορτάζ ότι διοργανώ-
νει συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου χρημα-
τοδοτικού εργαλείου εκπόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων 
από πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Η συνέντευξη θα δοθεί την Τετάρτη, 17 Απριλίου, στις 11.00, 
στο Αμφιθέατρο ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119. Για το Ειδικό Πρό-
γραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων θα μιλήσουν οι:

• Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
• Παναγιώτης Κορκολής, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
• Ειρήνη Κλαμπατσέα, Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδια-
σμού και Αστικού Περιβάλλοντος
• Χρήστος Κοντογεώργος, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων
• Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ 

• Γιώργος Πατρίκιος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου
• Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Πρόεδρος ΔΣ Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων
• Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος
• Σοφία Αυγερινού – Κολώνα, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΟΧ
• Αιμιλία Αλεξανδροπούλου, Πρόεδρος  ΔΣ ΣΕΜΠΧΠΑ

Υπεγράφη από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλο-
ντος & Ενέργειας και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (1277 Β/15.4.19) 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η νέα 
τιμολογιακή πολιτική για τους Δήμους, με κίνητρα για την ενί-
σχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή από πο-
λίτες και επαγγελματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ .
Η έκδοση ΚΥΑ προβλέπεται στο νόμο για την αναβάθμιση της 
ανακύκλωσης (ν. 4496/2017) και είναι σε εναρμόνιση με τις 
διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ν. 4555/2018), το Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέ-
διο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 
Με βάση την ΚΥΑ από την 01/01/2020 θα εφαρμόζεται δια-
φορετική τιμολόγηση των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα 

με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης 
αποβλήτων. Επιπλέον, η επίδοση κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλω-
ση, στη χωριστή συλλογή συσκευασιών και βιοαποβλήτων 
(υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα) και γενικά 
στην εκτροπή από την ταφή θα οδηγεί σε μείωση της εισφο-
ράς του στον ΦΟΔΣΑ. Έτσι, το συνολικό ποσό εισφοράς κάθε 
ΟΤΑ προς τους ΦΟΔΣΑ, απομειώνεται από 5% έως 25%, ανά-
λογα με τις επιδόσεις κάθε ΟΤΑ.
Επίσης, καθορίζεται νέος τρόπος διαμόρφωσης του Κανονι-
σμού Τιμολόγησης, με την ενσωμάτωση κινήτρων για την 
ενθάρρυνση της σύγχρονης διαχείρισης των απορριμμάτων 
των Δήμων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης προς όφελος 
των δημοτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Το-
πική Αυτοδιοίκηση καλείται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει 

άμεσα τις σχετικές προβλέψεις, ώστε να προκύψουν απτά 
αποτελέσματα για τους πολίτες και τους επαγγελματίες.
Τέλος, η έκδοση της ΚΥΑ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 
δράσεων για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ριζικές αλλαγές 
στην παραγωγή και την κατανάλωση, με στόχο τη βιώσιμη 
διαχείριση υλικών και τη σταδιακή μείωση της υγειονομικής 
ταφής. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην πρόληψη των δυσμενών 
επιπτώσεων που έχει στην υγεία του ανθρώπου και στο 
περιβάλλον η μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων, ενώ δι-
ασφαλίζει ότι τα απόβλητα υλικά θα ανακτώνται προοδευτικά 
και αποτελεσματικά, εισφέροντας πολύτιμους πόρους στην 
οικονομία.

Σε νομοτεχνικές βελτιώσεις σε διατάξεις του νομοσχεδίου για τον 
αιγιαλό προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία 
που κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ Οι κυρι-
ότερες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου είναι οι εξής: 
1.Αποσύρεται η ρύθμιση, που προβλέπει πως «μπορεί να εξαι-
ρούνται από την κατεδάφιση, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική 
η ειδική διάταξη με απόφαση του υπουργού Οικονομικών έργα 
που κατασκευάστηκαν μετά την 28η Ιουλίου 2011, αν αφορούν 
έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής 
άμυνας και ασφάλειας, έργα εθνικής σημασίας, έργα υποδομής 
δικτύων κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων 
ΑΠΕ».

2.Διαγράφηκαν αναφορές σε «εξαίρεση από κατεδάφιση», ενώ 
υπάρχει νέα αλλαγή με την οποία η φράση «αδειοδότησης» 
αντικαθίσταται από τη φράση παραχώρηση χρήσης ή εξαίρεση 
από την κατεδάφιση.
3.Η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 δύναται να καθορίσει 
μικρότερο πλάτος παραλίας (από τα 30 μέχρι 50 μέτρα από τη 
γραμμή του αιγιαλού), μετά από αιτιολογημένη κρίση, λαμβά-
νοντας υπόψη ιδίως τα ειδικότερα γεωμορφολογικά στοιχεία 
και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δημημένου πε-
ριβάλλοντος της περιοχής.
4.Διαγράφεται η λέξη «βραχονισίδων» του άρθρου 36 το οποίο 
επιτρέπει την παραχώρηση της χρήσης νησίδων, υφάλων, 

σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων καθώς και του 
συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση 
σκοπών γεωργικών και κτηνοτροφικών, αλιευτικών, υδατο-
καλλιέργειας ναυταθλητικών, τουριστικών, ενέργειας, συμπε-
ριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε., ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, εθνικής 
άμυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας. Οι εκτάσεις 
αυτές παραχωρούνται για χρήση με απόφαση του υπουργού 
Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των υπουργών 
Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού.

Η Διοίκηση της Ένωσης Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε τα 
ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΛΟ-
ΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη το άρθρο 18 του καταστατικού της ΕΣΤΑ-
ΜΕΔΕ, το Δ.Σ. της Ένωσης μη επιτευχθείσης απαρτίας την 
Πέμπτη 11 Απριλίου συγκαλεί νέα Ετήσια Τακτική Γενική 
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ 
την επόμενη ΠΕΜΠΤΗ  18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 9:00 στο 
ξενοδοχείο RoyalOlympicΑθανασίου Διάκου 28-34 (Μετρό 

σταθμός Ακροπόλεως) με όσους παρευρεθούν και διαδικασία 
και θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής ίδια:
1.Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης                                              2.Έκ-
θεση ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2019 
3.Οικονομικός Απολογισμός 2018 και προϋπολογισμός 2019 
4.Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής  5.Ψηφοφορία για την εκλο-
γή Εφορευτικής Επιτροπής 6.Συζήτηση επί των παραπάνω 
θεμάτων 7.Ψηφοφορία για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
Απολογισμό 8.Ψηφοφορία για την εκλογή νέων οργάνων 
της Ένωσης  Η Συνέλευση συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ 10:00 ΕΩΣ 17:00 ΚΑΙ ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ                     20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 15:00  στο κτίριο 
του ΤΜΕΔΕ (Πρώην ΤΣΜΕΔΕ) Π. Πατρών Γερμανού 3-5 Πλ. 
Κλαυθμώνος για το τελευταίο παραπάνω θέμα 8.Ψηφοφορία 
για την εκλογή νέων οργάνων της Ένωσης   Η Συνέλευση θα 
πραγματοποιηθεί οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των 
παρισταμένων μελών. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς. ΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΕ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ βΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΤΑΜΕΔΕ: ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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Τον έντονο προβληματισμό τους για τις συνέπειες που θα 
επιφέρει στην ποιότητα των πολυτεχνικών σπουδών, αλλά 
και στα ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων των πολυτεχνι-
κών σχολών το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας που 
προβλέπει συγχωνεύσεις πανεπιστημίων με ΤΕΙ, εξέφρασε –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- το σύνολο των διοικήσεων των πολυτε-
χνείων της χώρας, με συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν 
νωρίτερα σήμερα. 
Οι πρυτάνεις και κοσμήτορες των σχολών, έκαναν λόγο για 
«μαζική παραγωγή» νέων τμημάτων, που δεν θα έχουν υπο-
δομές και προσωπικό, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με 
το υπουργείο. 
«Η ανεργία ήδη πλήττει βάναυσα τους νέους μηχανικούς, οι 
οποίοι είτε πηγαίνουν στο εξωτερικό και ελάχιστοι γυρίζουν 
πίσω είτε έτερο απασχολούνται», επισήμανε ο πρύτανης του 
ΕΜΠ, Γιάννης Γκόλλιας, σημειώνοντας ότι η αγορά εργασίας 
δεν θα μπορέσει να απορροφήσει τον νέο αριθμό μηχανικών. 
«Δημιουργούνται συνολικά 36 νέα πανεπιστημιακά τμήματα 

μηχανικών, όταν τα υφιστάμενα πενταετή πανεπιστημιακά 
τμήματα είναι 44, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των τμημά-
των σε 80, δηλαδή, μία συνολική αύξηση 80%», τόνισε ο κ. 
Γκόλλιας. 
Επιπλέον, εκτιμάται ότι στους 6.700 φοιτητές, που εισάγονται 
στα υφιστάμενα πενταετή πανεπιστημιακά τμήματα, θα προ-
στεθούν περίπου άλλοι τόσοι (με βάση τους εισαγόμενους 
του 2018 στα αντίστοιχα τμήματα που «πανεπιστημιοποιού-
νται»), με αποτέλεσμα ο αριθμός των μηχανικών ανά έτος να 
διπλασιάζεται ετησίως. 
«Δεν δίνεται βάση στις ακαδημαϊκές αρχές και αξίες για την 
ίδρυση των νέων τμημάτων», τόνισε, επίσης, ο κ. Γκόλλιας, 
κάνοντας λόγο για υποβάθμιση των σπουδών στα παλιά, 
αλλά και στα νέα πανεπιστήμια. «Μιλάμε για νέα τμήματα, 
χωρίς αυτά να έχουν προγράμματα σπουδών με εύρος και 
βάθος, χωρίς ερευνητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό και 
υποδομές», σημείωσε. 
 Για «υποθήκευση του τομέα των μηχανικών», αλλά και για 

συνέπειες και σε άλλες ειδικότητες, έκανε λόγο ο κοσμήτορας 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πάτρας, Δη-
μήτρης Ματαράς, ο οποίος σημείωσε ότι ο μεγάλος αριθμός 
υποψηφίων για τις πολυτεχνικές σχολές θα έχει επιπτώσεις και 
στις βάσεις θετικών σχολών. 
Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ότι τον Σε-
πτέμβριο τα καινούργια τμήματα να πάρουν φοιτητές, χωρίς 
όμως να έχουν μέλη ΔΕΠ και εξέφρασε τον προβληματισμό 
ότι «το μηχανογραφικό μετατρέπεται σε εργαλείο άσκησης 
πολιτικής». 
Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ευάγγελος Διαμαντό-
πουλος, έκανε λόγο για «έλλειψη ποιότητας στο εγχείρημα» 
και για μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες, καθώς δεν έχει 
προκύψει το νομοσχέδιο μέσα από έναν στρατηγικό σχεδια-
σμό. 
Τέλος, ο Κώστας Κατσιφαράκης, κοσμήτορας της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του ΑΠΘ, κάλεσε το ΤΕΕ να πάρει θέση και αναρω-
τήθηκε «γιατί σιωπά και είναι απόν;».

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συντονίζει το νέο καινοτόμο ευρω-
παϊκό έργο ExtremeEarth, το οποίο αποσκοπεί στην εφαρμο-
γή νέων μεθόδων της τεχνητής νοημοσύνης για την επεξερ-
γασία και τη διαχείριση δορυφορικών δεδομένων μεγάλης 
κλίμακας. Στο έργο, από ελληνικής πλευράς, συμμετέχει και ο 
«Δημόκριτος», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το ExtremeEarth, 
που χρηματοδοτείται με σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ από το 
πρόγραμμα Ηorizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Έρευνα και την Καινοτομία, συντονίζεται από τον καθηγη-
τή Μανόλη Κουμπαράκη του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρο της Ελληνικής 
Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο ExtremeEarth συμμετέ-

χουν κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εταιρείες από τις 
περιοχές των μεγάλων δεδομένων (big data), της μηχανικής 
μάθησης και της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Τα αποτε-
λέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν σε δύο κρίσιμες 
εφαρμογές: στη Γεωργία Ακριβείας και στη χαρτογράφηση 
περιοχών του Αρκτικού Κύκλου. 
Τα δορυφορικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν, είναι από 
τους δορυφόρους Sentinel του ευρωπαϊκού προγράμματος 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης Copernicus. Το Copernicus 
παρέχει, μέσω των δορυφόρων του, ζωτικής σημασίας δο-
ρυφορικά δεδομένα, ώστε να αναπτυχθούν εφαρμογές με 
μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

να αντιμετωπιστούν κρίσιμα φαινόμενα για τον πλανήτη μας, 
όπως η κλιματική αλλαγή. Ο συντονιστής του ExtremeEarth 
κ. Κουμπαράκης δήλωσε ότι «με το έργο ExtremeEarth ανα-
πτύσσουμε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που είναι κομ-
βικής σημασίας για την Ευρώπη με δεδομένη την τεράστια 
επένδυση της Ένωσης στο έργο Copernicus. Περιμένουμε στο 
τέλος του έργου μας να έχουμε συστήματα που θα μπορούν 
να διαχειριστούν αποδοτικά petabytes δορυφορικών δεδο-
μένων, κάτι που δεν είναι δυνατό να γίνει σήμερα. Αυτά τα 
συστήματα θα είναι ικανά να εξάγουν αποδοτικά γνώση που 
είναι κρυμμένη στα δεδομένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επιτυχώς σε πρωτοπόρες εφαρμογές».

Τον διακεκριμένο απόφοιτό του, τον Έλληνα επιστήμονα της 
Διασποράς, Δημήτρη Ψάλτη, καθηγητή Αστρονομίας και Φυ-
σικής του Πανεπιστημίου της Αριζόνας, ο οποίος διαδραμάτι-
σε κομβικό ρόλο στο νέο μεγάλο Τηλεσκόπιο Ορίζοντα Γεγο-
νότων (Event Horizon Telescope-EHT), που πήρε την πρώτη 
εικόνα από μια Μαύρη Τρύπα, συγχαίρει το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. «Το ΑΠΘ προσπαθεί να παρα-

κολουθεί την εξέλιξη των αποφοίτων του διαρκώς, ακόμη και 
μετά την πάροδο πολλών χρόνων από τη λήψη του πτυχίου. 
Οι επιτυχίες τους είναι πολλές και συχνά ξεπερνούν τα σύνο-
ρα της χώρας. Μας κάνουν περήφανους και λειτουργούν ως 
φωτεινά παραδείγματα για τους τωρινούς φοιτητές», δήλωσε 
ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Περικλής Μήτκας, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Το ΑΠΘ αισθάνεται συγκίνηση για τη λαμπρή 

σταδιοδρομία των αποφοίτων του και την προσφορά τους 
στην επιστήμη και στην ανθρωπότητα. Συγχαίρει τον Καθη-
γητή Αστρονομίας και Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αριζό-
να των ΗΠΑ, Δημήτρη Ψάλτη, για τη σπουδαία συμβολή του 
στην πρώτη απεικόνιση μιας Μαύρης Τρύπας. Περιμένουμε 
και νέες εικόνες που αναμφίβολα θα οδηγήσουν σε νέες επι-
στημονικές ανακαλύψεις», ανέφερε.

ΠΡΟβΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΑΕΙ ΜΕ ΤΕΙ, 
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ EXTREMEEARTH 

ΤΟ ΑΠΘ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΚΑΘ. Δ.ΨΑΛΤΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ

Για τη διαχείριση δορυφορικών δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Για τη διαχείριση δορυφορικών δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Η τεχνολογία των πλωτών ανεμογεννητριών έχει πλέον 
εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που είναι κατάλληλη για μεγάλη 
ανάπτυξη στις Ελληνικές θάλασσες. Αυτό είναι το βασικό μή-
νυμα της Ημερίδας που συν-διοργάνωσαν την Παρασκευή 
10 Απριλίου 2019 στο Ξενοδοχείο Hilton η Πρεσβεία της 
Νορβηγίας στην Αθήνα και η Ελληνική Επιστημονική Ένω-
ση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου 
κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρέσβης της Νορβηγίας 
στην Ελλάδα κ. Jorn Gjelstad, σχολίασε τις φιλόδοξες εθνικές 
πολιτικές που ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να 
αυξήσει την κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
κατά 32% μέχρι το 2030 και διευκρίνισε ότι θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά οι επενδύσεις σε υποδομές που θα επι-
τρέψουν την υλοποίησή και εφαρμογή αντίστοιχων λύσεων 
στην Ελλάδα. «Τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Νορβη-
γία, δύο χώρες με τεράστια ακτογραμμή, οι ωκεανοί κρατούν 
το κλειδί για την επίλυση πολλαπλών προκλήσεων. Τα πλωτά 
αιολικά πάρκα θα μπορούσαν όχι μόνο να μετατρέψουν την 
Ελλάδα σε κορυφαίο ενεργειακό παράγοντα αλλά και να 
αναζωογονήσουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως 
τη ναυτιλία, τη ναυπηγική και τη βιομηχανία. Παράλληλα η 
υπεράκτια αιολική ενέργεια έχει χαμηλότερο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα από την χερσαία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Gjelstad προσθέτοντας ότι τα πλωτά αιολικά πάρκα μπορούν 
να συμβάλλουν στο να γίνει η Ελλάδα ένας από τους κορυ-
φαίους ενεργειακούς παίκτες παγκοσμίως».
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ κ. Μιχάλης Βερροιόπου-
λος. Ο κ. Βερροιόπουλος αναφέρθηκε στους στόχους που έχει 
υιοθετήσει ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το 
Κλίμα, που ειδικά για την διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό 
μείγμα μεταφράζεται σε περίπου 6 GW εγκατεστημένης αιο-
λικής ισχύος, ήτοι σε σχεδόν τριπλασιασμό της υφιστάμενης 
αιολικής ισχύος. Παράλληλα επεσήμανε ότι για να καταστεί 
δυνατή η επίτευξη του στόχου αυτού, πέραν της εγκατάστα-
σης αιολικών σταθμών επί εδάφους είναι αναγκαία και η διε-
ρεύνηση της εγκατάστασης υπεράκτιων αιολικών σταθμών. 

Προς τούτο σημείωσε ότι πρόθεση της ελληνικής πολιτείας εί-
ναι η διενέργεια σε πρώτη φάση ενός πιλοτικού διαγωνισμού 
για την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών σταθμών. Για να 
προσδιοριστούν οι θαλάσσιες περιοχές που είναι δυνατή η 
εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών και να διασφαλιστεί η νο-
μιμότητα και κοινωνική αποδοχή των εγκαταστάσεων αυτών 
ο κ. Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης 
Στρατηγικού Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και του Ειδικού 
Χωροταξικού Σχεδιασμού για σταθμούς Α.Π.Ε. σε θαλάσσιες 
περιοχές που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 
έτους 2020. 
Ο κ. Διονύσης Παπαχρήστου, Δ/ντης Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) μετέφερε 
τον χαιρετισμό και το μήνυμα του Προέδρου της ΡΑΕ Δρ. 
Νικόλαου Μπουλαξή ο οποίος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί 
λόγω προγραμματισμένης συνεδρίασης της Ολομέλειας της 
Αρχής. Στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της ΡΑΕ τόνισε ότι για την 
επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ελλά-
δας για το 2030 και την πλήρη απανθρακοποίηση το 2050, 
η τεχνολογία των πλωτών θαλάσσιων αιολικών πάρκων έχει 
να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Και μάλιστα με αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας και της τοπικής απασχόλησης 
μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών σε όλο το εύρος 
της εφοδιαστικής αλυσίδας που περιλαμβάνει τη ναυπηγική 
βιομηχανία, τη βιομηχανία καλωδίων, τις μεταφορές κλπ. Η 
ΡΑΕ έχει ήδη εκπονήσει μια πρώτη μελέτη για τις τελευταίες 
εξελίξεις στην τεχνολογία αυτή και επεξεργάζεται την προπα-
ρασκευαστική εργασία αλλά και προτάσεις προς την Κυβέρ-
νηση για την διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού θεσμικού 
πλαισίου για την προώθησή της.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής 
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος ανα-
φέρθηκε διεξοδικά στο καθεστώς της θάλασσας του Αιγαίου 
και έθεσε το γενικό πλαίσιο ανάπτυξης πλωτών αιολικών 
πάρκων από την άποψη του Διεθνούς Δικαίους της Θάλασ-
σας. Ο κ. Συρίγος τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει 
αποτελεσματικά και με σύνεση όλα τα εργαλεία που της δια-
θέτει το Διεθνές Δίκαιο και να κινηθεί δυναμικά προς την κα-

τεύθυνση της αξιοποίησης του πλούσιου αιολικού δυναμικού 
των θαλασσών της, κάτι που θα έχει σημαντικά ενεργειακά, 
αναπτυξιακά και γεωπολιτικά οφέλη.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Λαδακάκος στην 
ομιλία του έκανε μια σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης του 
θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα και της πλούσιας διεθνούς 
εμπειρίας και κατέληξε στα άμεσα βήματα που απαιτούνται 
από πλευράς Πολιτείας: να επιτραπεί η αδειοδότηση θαλάσσι-
ων αιολικών πάρκων, να περιληφθούν οι Ελληνικές θάλασσες 
στο υπό αναθεώρηση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Α.Π.Ε., 
να διερευνηθούν και να καθορισθούν πιθανές ζώνες αποκλει-
σμού, ο σχεδιασμός του ηλεκτρικού συστήματος να λάβει 
υπόψη την προοπτική των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, 
να προωθηθούν πιλοτικά έργα εμπορικής κλίμακας και ένας 
πιλοτικός διαγωνισμός που θα λειτουργήσουν ως καταλύτης.
Ο εκπρόσωπος της νορβηγικής εταιρείας Equinor (πρώην 
Statoil) κ. Arne Eik παρουσίασε την τεχνολογική εξέλιξη και 
πρόοδο της Equinor στον τομέα των πλωτών ανεμογεν-
νητριών, που έφερε την εταιρεία στην πρώτη γραμμή της 
συγκεκριμένης βιομηχανίας. Η Equinor, όπως σημείωσε ο κ. 
Eik, ήταν η πρώτη εταιρεία που υλοποίησε την εγκατάσταση 
πλωτών αιολικών πάρκων, το πρώτο επιδεικτικό έργο με 
μία πλωτή ανεμογεννήτρια που πραγματοποιήθηκε το 2009 
καθώς και το πρώτο θαλάσσιο πάρκο πλωτών ανεμογεν-
νητριών που εγκατέστησε το 2017 στη Σκωτία. Η πρόοδος 
αυτή συνοδεύεται κι από σημαντική μείωση του κόστους, η 
οποία αναμένεται εντυπωσιακή όσο θα αυξάνεται το μέγεθος 
των εγκαταστάσεων. Με βάση αυτή την εμπειρία, ο κ. Eik 
τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία από τις καλύτερες προοπτικές 
στην Ευρώπη για την εκμετάλλευση της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας και θα μπορούσε, όπως και η Σκωτία, να αναπτύ-
ξει τη βιομηχανία της ώστε να αποτελέσει μελλοντικά κόμβο 
προμήθειας για την ευρύτερη περιοχή. «Με τον τρόπο αυτό, η 
Ελλάδα θα μπορούσε να ωφεληθεί διπλά τόσο προσθέτοντας 
τα πλωτά αιολικά πάρκα στο ενεργειακό της μείγμα όσο και 
αναζωογονώντας διάφορα τμήματα της βιομηχανίας της» 
κατέληξε ο κ. Eik. 
Συνέχεια στη σελ 12
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Τη διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης για πολίτες που έχουν 
ασφαλιστεί στη Γερμανία και την Ελλάδα και επιθυμούν να 
πληροφορηθούν για το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς και 
τα δικαιώματα συνταξιοδότησής τους τόσο από γερμανικής, 
όσο και από ελληνικής πλευράς, ανακοίνωσε η διοίκηση του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), σύμφωνα μ,ε 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι ενημερωτικές ημερίδες θα πραγματοποιη-
θούν στην Αθήνα, στις 14 και 15 Mαΐου 2019, 08:00-15:00, 

στα γραφεία της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων του ΕΦΚΑ (Γερανί-
ου 42, 104 31 Αθήνα). Τα ραντεβού για ασφαλισμένους που 
έχουν λάβει σχετική προσωπική πρόσκληση από τον γερμα-
νικό φορέα θα κλείνονται έως τις 18 Απριλίου 2019 καθημερι-
νά, στο τηλέφωνο 210 6783685 (09:00-12:00). Η ενημέρωση 
θα αφορά την ατομική περίπτωση κάθε ασφαλισμένου ξεχω-
ριστά και θα πραγματοποιείται από εκπροσώπους των γερ-
μανικών φορέων συντάξεων Deutsche Rentenversicherung 

και του ΕΦΚΑ. «Η ως άνω διαδικασία έχει καθιερωθεί, κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών φορέων 
συντάξεων, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών και 
αποτελεί πρότυπο εξυπηρέτησης του πολίτη-ασφαλισμένου 
και μέσο άσκησης της δημόσιας διοίκησης με διαφάνεια και 
αποτελεσματικότητα» επισημαίνει ο ΕΦΚΑ.

ΕΦΚΑ: ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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Η ενέργεια είναι στο επίκεντρο για την περιοχή του Έβρου, 
καθώς μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο, με τον TAP, τον 
IGB, το FSRU Αλεξανδρούπολης, δήλωσε από τις Φέρες ο 
υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Χαρακτήρισε πρωτοποριακό τον 
νομό, εκτιμώντας πως «μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην 
ενεργειακή μετάβαση που βιώνει η Ελλάδα, για ν’ αντιμετω-
πίσει την κλιματική αλλαγή που περιλαμβάνει και τη γεωθερ-
μία», έναν τομέα στον οποίο όπως είπε, «η Αλεξανδρούπολη 
είναι πρωτοποριακή».
Στη συνάντηση, που είχε με θεσμικούς και παραγωγικούς 
φορείς στη δημοτική ενότητα Φερών, ο κ. Σταθάκης που από 
σήμερα πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στον ακριτικό νομό, 
συζητήθηκαν το θέμα της γεωθερμίας, ο θεσμός των ενεργει-
ακών κοινοτήτων, η εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτί-
ρια, η αύξηση της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας για τους 
κατ’ επάγγελμα αγρότες, το νέο «Εξοικονομώ», η διευθέτηση 
των εκκρεμοτήτων των ΤΟΕΒ με τη ΔΕΗ.
Ο κ. Σταθάκης παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ληφθεί, με 
στόχο την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ), στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού στόχου ώστε «το 
2030 σχεδόν το 60% της ενέργειας να παράγεται από ΑΠΕ». 
Σημείωσε πως «Σήμερα παράγουμε σχεδόν το 30% από ΑΠΕ, 
φιλοδοξούμε λοιπόν να διπλασιαστεί τα επόμενα 12 χρόνια. Ο 
δεύτερος στόχος που συμφωνήσαμε είναι να καταναλώνουμε 
30% λιγότερη ενέργεια απ’ ότι το 2009. Αυτό είναι πιο δύσκο-
λο. Σημαίνει ότι όλη η παραγωγή, η κατανάλωση ενέργειας 
κ.λ.π., πρέπει να αλλάξει με πολύ μεγάλη εξοικονόμηση». Για 
την επίτευξη των εν λόγω στόχων, «εμείς πρακτικά έχουμε 
τελειώσει τη νομοθεσία, το θεσμικό πλαίσιο, τα εργαλεία. 
Φτιάξαμε καινούριο νόμο για τη γεωθερμία, έχουμε πλήρες 

θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλάξαμε τους κανόνες των 
εγγυημένων τιμών που δίναμε παλιά στις ΑΠΕ και τώρα όλα 
γίνονται με διαγωνισμούς, θεσμοθετήσαμε τις ενεργειακές 
κοινότητες. Το δεύτερο που κάναμε πριν από 20 μέρες, είναι 
ότι αυξήσαμε πολύ τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας για 
τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, πενταπλασιάσαμε δηλαδή τη 
δυνατότητα με την οποία μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία 
να παράγει ενέργεια, με φωτοβολταϊκά εξαιρώντας και δια-
τηρώντας αυστηρά την απαγόρευση να είναι σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας. Άρα σε όλες τις άλλες κατηγορίες γης λέμε 
ναι όχι όμως σε γη υψηλής παραγωγικότητας» είπε χαρακτη-
ριστικά.
Σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση ο υπουργός Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος δήλωσε πως «υπάρχουν τρία προγράμματα 
που ξεκινούν μέχρι τέλος Απριλίου. Η πρώτη προκήρυξη για 
τις ενεργειακές κοινότητες με 25 εκατ. ευρώ θα γίνει άμεσα. 
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ενεργειακές κοινότητες μπο-
ρούν να χρηματοδοτήσουν μέχρι 40% της επένδυσής τους 
από αυτό το κονδύλι. Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά ανα-
βαθμίσεις και την εξοικονόμηση ενέργειας, πρωτίστως σε 
δημόσια κτίρια, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα σχεδόν 
ένα δις ευρώ για όλη την Ελλάδα, το οποίο θα επιτρέψει σε θε-
σμούς, φορείς και Δήμους και άλλες δυνατότητες ν΄αναβαθ-
μίσουν και να εξοικονομούνε ενέργεια στα δημόσια κτίρια. 
Το τρίτο βασικό εργαλείο είναι ένα νέο ««Εξοικονομώ» για 
20.000 νοικοκυριά με αντίστοιχη χρηματοδότηση».
Ο κ. Σταθάκης διευκρίνισε πως πλέον η τιμολόγηση της ενέρ-
γειας, των ενεργειακών κοινοτήτων και των μεμονωμένων 
αγροτών γίνεται με ενιαίο τρόπο. «Δεν έχουμε εγγυημένες 
τιμές (γίνονται διαγωνισμοί τρεις φορές το χρόνο και βγαίνει 
μία τιμή), αλλά ξέρουμε την τιμή διότι οι ενεργειακές κοινό-

τητες και οι αγρότες για την παραγωγή ενέργειας παίρνουν 
10% τιμή παραπάνω απ’ αυτή που έχει προκύψει στους δι-
αγωνισμούς για τις ΑΠΕ… Τώρα με τους διαγωνισμούς, οι 
τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ στα αιολικά από 100 ευρώ που 
ήταν έχουν πέσει στα 65 και στα φωτοβολταϊκά είναι γύρω 
στα 70 ευρώ. Τώρα έχουν φτηνύνει πάρα πολύ οι ΑΠΕ και η 
κατασκευή και τα φωτοβολταϊκά και έχει αυξηθεί πολύ και η 
αποδοτικότητα των αιολικών… Άρα έχει κλείσει ο κύκλος και 
της χρηματοδότησης και των τιμών και το ποιοι μπορούνε και 
πόση ενέργεια να παράγουν και είμαστε έτοιμοι για να ενθαρ-
ρύνουμε να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε 
ο κ. Σταθάκης.
Αναφορικά με το θέμα των εκκρεμοτήτων αρκετών ΤΟΕΒ με 
τη ΔΕΗ, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, δήλωσε 
πως «και εκεί πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Η πρώτη 
πράξη είναι πάντα να υπάρξει συνεννόηση με ΔΕΗ, η δεύτερη 
πράξη είναι να δούμε ευνοϊκές ρυθμίσεις οι οποίες να διευκο-
λύνουν την κατάσταση και ταυτόχρονα να μη μεταφέρουν το 
κόστος στη ΔΕΗ . Η σύμπραξη άλλων φορέων που μπορούν 
να συνδράμουν, κατά ένα ποσοστό είναι ανοιχτή, και των 
Περιφερειών, και επειδή μπαίνουμε στη νέα καλλιεργητική 
περίοδο καλό είναι να κάτσουμε σ’ ένα τραπέζι και να βρούμε 
λύση και σ’ αυτή τη μεγάλη εκκρεμότητα», είπε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Σταθάκης.
Σημειώνεται πως σήμερα ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους θεσμικών και 
παραγωγικών φορέων της Ορεστιάδας, του Διδυμοτείχου, 
των Φερών, της Σαμοθράκης και της Αλεξανδρούπολης, ενώ 
το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία σε ξενοδοχείο της Ορε-
στιάδας.

Συνέχεια από τη σελ 11

Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 συμ-
μετέχοντες από τη Διοίκηση, τον επιχειρηματικό κόσμο και 
την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Ανάμεσά τους 
στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του 
Υπουργείου Εξωτερικών, της ΡΑΕ, του ΚΑΠΕ και του ΕΛΚΕ-
ΘΕ, εκπρόσωποι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ο 
Καθηγητής Αρθούρος Ζερβός πρώην Πρόεδρος και Δ/νων 
Σύμβουλος της ΔΕΗ και Πρόεδρος του Διεθνούς Δικτύου για 
τις Α.Π.Ε. REN21, στελέχη όλων σχεδόν των αιολικών επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στελέχη της 
ναυπηγικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας καλωδίων, 
εκπρόσωποι της Κυπριακής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας και 

πολλοί άλλοι.
Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε τις τοποθετήσεις των 
ομιλητών, η κα Anne Lise Rognlidalen παρουσίασε το χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα «Business Innovation Greece», μέρος 
των προγραμμάτων EEA & Norway Grants 2014-2021 το 
οποίο προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο 
τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας. 
Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η καινοτομία και οι 
τομείς υλοποίησης των έργων που μπορούν να λάβουν χρη-
ματοδότηση είναι η πράσινη βιομηχανία, η γαλάζια ανάπτυξη 
και  οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT).
Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσδιορίζεται κατά περί-
πτωση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του 
έργου και τόπο υλοποίησης του στην Ελλάδα. Οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν ποσά από €50.000 έως 
200.000€ ανά έργο, ενώ  μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να 
αιτηθεί από €200.000 έως και €1.500.000 ανά έργο.
Διαχειριστής κι αποκλειστικός αρμόδιος για την αξιολόγηση, 
επιλογή και εποπτεία των έργων, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρ-
μογής του προγράμματος καθώς και για την εκταμίευση της 
χρηματοδότησης, είναι ο οργανισμός Innovation Norway, 
μια κρατική επιχείρηση της Νορβηγίας η οποία υπάγεται στο 
υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και ενεργεί χωρίς κανέ-
ναν ενδιάμεσο ελληνικό φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του 
Innovation Norway.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ο ΕβΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜβΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑβΑΣΗ ΠΟΥ 
βΙΩΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
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https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece--business-development-innovation-and-smes/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece--business-development-innovation-and-smes/
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Μελέτη με θέμα: «Ανάπτυξη της Εξωστρέφειας των Ελληνικών 
Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών επιχειρήσεων: 
Δυνατότητες, Χρηματοδοτικά εργαλεία, προτάσεις πολιτικής» θα 
εκπονηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Ανά-
πτυξη της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών 
και Συμβουλευτικών επιχειρήσεων: Δυνατότητες, Χρηματοδοτικά 
εργαλεία, προτάσεις πολιτικής» του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης: «Η Επιτροπή Εξωστρέφειας αποτελεί το πολιτικό όρ-
γανο που παρακολουθεί το πρόγραμμα δράσης των εξαγωγών. 
Στο πλαίσιο αυτής συστάθηκε σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων η 
Επιχειρησιακή Ομάδα Εξωστρέφειας η οποία προτείνει την ανα-

γκαιότητα εκπόνησης κλαδικής μελέτης με στόχο την ανάπτυξη 
της εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών, μελετητικών και 
συμβουλευτικών επιχειρήσεων. Βάση για την πρόταση αυτή είναι 
η παραδοχή ότι μέχρι σήμερα οι ελληνικές μελετητικές και συμ-
βουλευτικές επιχειρήσεις που δρουν στις εκτός Ελλάδας αγορές, 
παρότι θεωρούνται προπομπός των κατασκευαστικών εταιριών 
και των εταιριών σχετικών με τις κατασκευές υλικών, δεν έχουν 
καμία υποστήριξη από την πολιτεία».
Για το έργο προκαλείται δαπάνη μέγιστου προϋπολογισμού 
60.000 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του έργου «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσί-
ες για την υποστήριξη δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνι-
στικότητας και Καινοτομίας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 6 Μαΐου 2019, το 
έργο θα ολοκληρωθεί σε έξι μήνες και καλούνται να καταθέσουν 
πρόταση οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (ΑΠ 767/248Γ/
Φ86/8-2-2019 βεβαίωση εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευ-
τών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ)
2. REMACO AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΠ 
812/257Γ/Φ.86/11-2-2019 βεβαίωση εγγραφής στον Κατάλογο 
Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ)
3. EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ 802/267Γ/Φ.86/11-2-2019 
βεβαίωση εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχό-
ντων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ).

Το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει πιθανότα-
τα ήδη υπερβεί τον ευρωπαϊκό στόχο για το 2020, επισημαίνει 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωση 
με αφορμή την δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων από την 
Eurostat γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2017 το 
μερίδιο των ΑΠΕ έφτασε στην Ελλάδα το 16,95% στο σύνολο 
της παραγωγής (από 15,08% το 2016) και το 24,48% στην πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (από 22,66% το 2016).
Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος για το σύνολο της ΕΕ, το 2020 είναι 
το μερίδιο των ΑΠΕ να υπερβεί το 20% ενώ για την χώρα μας 

ο στόχος είναι το 18% τουλάχιστον. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 
το υπουργείο επισημαίνει ότι η χώρα μας είναι συνεπής στις 
δεσμεύσεις της έναντι της ΕΕ για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην 
παραγωγή ενέργειας.
«Καθώς από την περίοδο στην οποία αναφέρονται τα νεότερα 
στοιχεία έχουν μεσολαβήσει 15 μήνες, πιθανότατα το μερίδιο 
των ΑΠΕ έχει ήδη υπερβεί στην Ελλάδα τον στόχο για το 2020», 
αναφέρει το ΥΠΕΝ.
«Ζητούμενο», προσθέτει, «πλέον είναι η επίτευξη του φιλόδοξου 
στόχου της ΕΕ για το 2030 (μερίδιο ΑΠΕ 32% στο σύνολο της 
παραγωγής), για την υιοθέτηση του οποίου επέμεινε η ελλη-

νική πλευρά. Το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ παραμένει 
υψηλό, όπως προέκυψε για μία ακόμα φορά από τον μειοδοτικό 
διαγωνισμό για νέα έργα που πραγματοποίησε σήμερα η ΡΑΕ. 
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η μέση τιμή υποχώρησε 
κάτω από τα 60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ως αποτέλεσμα της 
πληθώρας προσφορών για επενδύσεις σε αιολικά και φω-
τοβολταϊκά έργα. Τα επίπεδα όπου πλέον κινείται η τιμή είναι 
ευθέως ανταγωνιστικά των συμβατικών μεθόδων παραγωγής 
ενέργειας, καθιστώντας τη μετάβαση στις ΑΠΕ εκτός από περι-
βαλλοντικά αναγκαία και οικονομικά επωφελή».

Ανακοινώθηκαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- νέοι κατάλογοι, συ-
νολικά 3.433 δυνητικών δικαιούχων του πρώτου σταδίου 
αξιολόγησης για την 1η, την 2η και την 3η περίοδο υποβολών 
της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)», ανά περίοδο υποβολών, 
ως εξής:
• Για την Πρώτη (1η) περίοδο υποβολών, με 1.015 επιχειρημα-
τικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου 24.616.309,17 ευρώ 
κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς 
διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη 
κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαι-

ούχων.  
• Για τη Δεύτερη (2η) περίοδο υποβολών, με 409 επιχειρημα-
τικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 
9.864.990,38 ευρώ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση 
τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά 
κατηγορία δικαιούχων.
• Για την Τρίτη (3η) περίοδο υποβολών, με 2.009 επιχειρημα-
τικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 
49.067.480,83 ευρώ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με 
βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημό-

σια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και 
ανά κατηγορία δικαιούχων.
Σημειώνεται ότι η απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση 
ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση 
και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.
Η απόφαση αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσι-
εύτηκε στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ 
www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.gr και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  
www.mindev.gov.gr.

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της GREENESCO ενεργειακής 
εταιρείας των Ομίλων ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και ATTICA FINANCE 
και του κρατικού κινεζικού ομίλου εταιρειών υψηλής τεχνολογί-
ας CETC, υπεγράφη την Παρασκευή στην Αθήνα, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ . Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινού 
τμήματος στην Ελλάδα για έρευνα-ανάπτυξη και παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και την από κοι-

νού ανάληψη μεγάλων έργων που αφορούν στην προώθηση 
της ενεργειακής εξοικονόμησης, στην αξιοποίηση των Ανανεώ-
σιμων Πηγών, στην αποθήκευση ενέργειας, στη συμπαραγω-
γή, στην αφαλάτωση αλλά και στην υλοποίηση εφαρμογών 
Smart City και βιώσιμης αστικής μετακίνησης. Τη συμφωνία 
υπέγραψαν ο Αλέξανδρος Πουλαρίκας, διευθύνων σύμβουλος 
της GREENESCO και ο Li Jie, σύμβουλος διοίκησης της CETC.

Η CETC (China Electronics Technology Group Corporation) 
ιδρύθηκε το 2002 και αποτελείται από 66 εταιρείες, 8 εισηγμέ-
νες εταιρείες, 42 θυγατρικές, και απασχολεί περισσότερους από 
150.000 εργαζόμενους.

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

ΥΠΕΝ: ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY 
GROUP CORPORATION

Ελληνικών τεχνικών, μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων   
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Δράσεις, προτάσεις και εργαλεία, μέσα από τα οποία δύναται 
να υποστηριχθεί η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας 
και την ανάσχεση του brain drain, αλλά και οι δυσκολίες που 
συναντά η προσπάθεια αυτή, παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη 
Τύπου με αφορμή τη συνάντηση -για 6η συνεχή χρονιά- πα-
ραγωγικών φορέων και ερευνητικών οργανισμών, στο πλαί-
σιο του Συνεδρίου Πληροφορικής «Technology Forum», οι 
εργασίες του οποίου ξεκίνησαν το πρωί στο Κέντρο Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.
   «Η Ελλάδα 8η στην ΕΕ των 28 στον τομέα ΤΠΕ του 
Horizon 2020»
   Η Ελλάδα -μέσα και από τους ερευνητικούς φορείς και τα 
Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης- πρωτοστατεί και καταγρά-
φει σημαντικές επιδόσεις σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για 
την έρευνα, σύμφωνα την γενική γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας, Ματρώνα Κυπριανίδου, η οποία επικαλέστη-
κε πρόσφατα στοιχεία που φέρνουν την χώρα «στο τρέχον 
πρόγραμμα Horizon 2020 -το μεγάλο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης της έρευνας- στην 8η θέση, στην ΕΕ των 
28, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ), που σημαίνει ότι έχουμε δυνατούς επιστήμονες 
και νέους επιστήμονες σε αυτούς τους τομείς και όλες μας οι 
προσπάθειες στη γενική γραμματεία, στο υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι να στηρίξουμε με ποιοτικές 
θέσεις εργασίας, ώστε αυτό το προσωπικό να εργαστεί και να 
συμβάλει στην πρόοδο της χώρας».
   Πρόσθεσε, δε, ότι από το πρόγραμμα «Ερευνώ- Δημιουρ-
γώ- Καινοτομώ», ο δεύτερος κύκλος του οποίου, προϋπολο-
γισμού 250 εκατ. ευρώ, παρουσιάζεται αύριο στη Θεσσαλονί-
κη «ένα πολύ μεγάλο κομμάτι απευθύνεται στο ιδιωτικό και το 
δημόσιο οικοσύστημα της καινοτομίας της χώρας». 
   Η κα Κυπρανίδου επισήμανε ότι η δημόσια χρηματοδότηση 
της έρευνας σήμερα φτάνει «στα δύο δισ. ευρώ και στο 1,14% 
του ΑΕΠ, όταν ξεκινήσαμε το 2014 από το 0,5% -και σε απόλυ-
τα νούμερα- και τα έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή και 
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και υποτροφίες του ΕΛΙΔΕΚ δημιουργούν από 
πολλούς πόρους ένα μείγμα πολιτικής, το οποίο μέχρι το 2021 
θα αφορά 10.000 ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας». Σχετικά με 
την προσπάθεια ανάσχεσης του brain drain παρατήρησε ότι 
το πρόβλημα για τους επιστήμονες στις νέες τεχνολογίες είναι 
διεθνές και κυρίως ευρωπαϊκό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι 
η ΕΕ έχει δηλώσει πως της λείπουν 125.000 θέσεις υψηλών 
γνώσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες.
   Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των καινοτόμων επιχειρήσε-
ων, με αφορμή και σχετικές αναφορές άλλων φορέων, επισή-

μανε: «Υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα από τον αναπτυξιακό 
νόμο και τα εργαλεία που έχει το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, μία Κοινή Υπουργική Απόφαση, πολύ ενδιαφέ-
ρουσα και για τον ιδιωτικό τομέα [...] οι δαπάνες που σχετί-
ζονται με αποσβέσεις εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται 
για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών έργων, μετά από 
αξιολόγηση που κάνει η γενική γραμματεία φορο-απαλλάσ-
σονται έως 30% και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για 
εταιρείες που καινοτομούν, έχουν πραγματική καινοτομία σε 
τομείς έντασης γνώσης».
   «Να συνδέσουμε καινοτομία και επιχειρηματικό-
τητα»-
   Στοιχεία από την πρόσφατη έκθεση του Global Talent 
Competitiveness Index επικαλέστηκε ο περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, επισημαίνο-
ντας την ανάγκη σύνδεσης της γνώσης και της έρευνας με την 
αγορά, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία. «Η Ελλάδα 
βρίσκεται στη 2η θέση στον αριθμό φοιτητών στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Αυτή είναι αναμφίβολα μια εξαιρετική επίδο-
ση, όμως εδώ τελειώνουν τα καλά νέα και αρχίζει η εικόνα να 
γίνεται ιδιαίτερα προβληματική. Είμαστε στη 99η θέση στη 
σύνδεση εκπαιδευτικού συστήματος και καινοτομίας, είμαστε 
στη 113η θέση στην ανάπτυξη συνεργατικών μηχανισμών 
(clusters), είμαστε στην 121η θέση στο brain gain. Λογικό από 
τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε πολύ έντονα το φαινόμενο 
του brain drain στη χώρα μας [...] Δυστυχώς ως χώρα, ενώ 
έχουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, έχουμε κορυφαία ιδρύματα 
και κορυφαία μυαλά που διαπρέπουν, παρόλα αυτά δυστυ-
χώς μένουμε πίσω», εξήγησε.
   Αναφερόμενος στις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια μέσα 
από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, σημείωσε :»Χρημα-
τοδοτούμε ήδη 20 εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα των 
πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των ερευνητικών ιδρυμάτων 
που έχουν έδρα εδώ, προκειμένου να προμηθευτούν εξο-
πλισμό, να αναβαθμίσουν τις ερευνητικές τους υποδομές. Με 
την παρέμβαση αυτή αφενός ενισχύουμε την επιχειρησιακή 
δυνατότητα των ερευνητικών κέντρων, αφετέρου δίνουμε 
τη δυνατότητα σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές να προσεγγί-
σουν νέα ερευνητικά πεδία. [...] Παράλληλα με τη στήριξη στα 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα η Περιφέρεια συμμετέχει 
πολύ ενεργά σε clusters νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. 
Δημιουργήσαμε την αυτοτελή διεύθυνση καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας που λειτουργεί με τη φιλοσοφία του one-
stop-shop, παρακάμπτει τη γραφειοκρατία και το χαρτομάνι 
του ελληνικού δημοσίου».
   Σχετικά με το καθεστώς φορολόγησης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων ο κ.Τζιτζικώστας ανέφερε ότι «καταθέσαμε ως 
Περιφέρεια επίσημα στην κυβέρνηση την αναλυτική πρότασή 

μας για την καθιέρωση ενός χαμηλού φορολογικού συντελε-
στή της τάξης του 10% για τις νεοφυείς επιχειρήσεις».
   «Το ΑΠΘ εργοδότης 3.000 νέων εξειδικευμένων 
επιστημόνων»
   Το ΑΠΘ είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός οργανισμός στη Βό-
ρεια Ελλάδα, ο μεγαλύτερος εργοδότης νέων εξειδικευμένων 
επιστημόνων, καθώς περισσότεροι από 3.000 ερευνητές, με-
ταπτυχιακοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί φοιτητές δουλεύουν 
σε ερευνητικά έργα του ΑΠΘ, δήλωσε ο αναπληρωτής Πρύτα-
νη Έρευνας και Συντονισμού καθηγητής Θεόδωρος Λαόπου-
λος. «Είναι ο κινητήριος μοχλός σε μια τέτοια διοργάνωση, 
που δεν είναι επιστημονικό συνέδριο, είναι ένας χώρος συνά-
ντησης των φορέων που ασχολούνται με τη νέα τεχνολογία, 
το κομμάτι της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης, 
που μπορεί να ανοίξει τα φτερά του και σε άλλα κομμάτια, 
αλλά κυρίως μπορεί να ανοίξει τα φτερά του και έξω από την 
Ελλάδα στις γειτονικές χώρες», επισήμανε.
   «Το ΕΚΕΤΑ συμβάλλει στον μετασχηματισμό του παραγωγι-
κού μοντέλου της χώρας, όντας ο μόνος ερευνητικός φορέας 
στη χώρα που έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή στη βιομηχανική 
έρευνα μέσω των προγραμμάτων Horizon αλλά και σε απευ-
θείας συνεργασίες με την ιδιωτική παγκόσμια βιομηχανία 
σε πάρα πολλούς τομείς. Έτσι ελπίζουμε να μπορέσουμε να 
αναπτύξουμε αλυσίδες αξίας για τις επιχειρήσεις της περιφέ-
ρειας και της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε ο Πρόεδρος του 
ΔΣ του ΕΚΕΤΑ, Θανάσης Κωνσταντόπουλος, ενώ ο Πρόεδρος 
του ΣΕΠΒΕ, Κωστής Καγγελίδης εστίασε στο θέμα της εθνικής 
ψηφιακής στρατηγικής: «Είναι μια παρέμβαση, όπου βλέπου-
με ότι ο κάθε ένας από τους φορείς που εμπλέκονται λέει ότι 
έπραξε σωστά. Παρόλα αυτά είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση 
που πρέπει να κληθούμε ως κοινωνία να την κάνουμε. Δεν εί-
ναι μόνο η παιδεία, η οικονομία, η ψηφιακή στρατηγική. Είναι 
όλα μαζί και έχουμε πρόβλημα να συγκεράσουμε αυτή την 
προσπάθεια σε συγκεκριμένα πράγματα και να μπορέσουμε 
να τα κάνουμε πράξη, πλάνα, δράσεις».
   Ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Κυριάκος 
Λουφάκης παρατήρησε ότι στη Βόρεια Ελλάδα «υπάρχει συ-
γκέντρωση και επιστημόνων που δουλεύουν στο αντικείμενο, 
όσο και επιχειρήσεων, συνεπώς είναι μία από τις μεγάλες 
θεματικές ενότητες που μπορούμε να επενδύσουμε». «Είναι 
απαραίτητη η δημιουργία δομών και θυλάκων φυσικών, 
όπου όλοι οι συμμετέχοντες στην καινοτομία θα μπορούν να 
συνυπάρχουν. Είναι εξίσου σημαντική η μείωση της φορολό-
γησης της εργασίας, και στους φόρους και στις ασφαλιστικές 
εισφορές», πρόσθεσε. 

Συνέχεια στη σελ 15 

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ «6O TECHNOLOGY FORUM»
Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή για την ανάσχεση του brain drain, κοινός στόχος των φορέων 
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Διανύουμε την περίοδο της 3ης Επανάστασης στην Τεχνητή 
Νοημοσύνη (Artificial Intelligence). Η Τεχνητή Νοημοσύνη 
βρίσκεται στο επίπεδο αυτού που μπορεί να κάνει ο ανθρώ-
πινος εγκέφαλος σε μερικά δευτερόλεπτα σκέψης, όμως η τε-
χνολογία δεν είναι ικανή ακόμη να καταλαβαίνει τον κόσμο με 
τον τρόπο που ο ανθρώπινος νους αντιλαμβάνεται.
Για τα βήματα που έχουν γίνει στο πεδίο της Τεχνητής Νοη-
μοσύνης και τις προκλήσεις της ανάπτυξής της μίλησε σήμερα 
στο 6ο Συνέδριο Πληροφορικής «Technology Forum» που 
διοργανώνεται στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτε-
λεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)του ΑΠΘ, ο καθηγητής του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του 
ΜΙΤ Κωνσταντίνος Δασκαλάκης και τόνισε ότι «η Τεχνητή Νο-
ημοσύνη μπορεί πολύ καλά να κάνει αναγνώριση ομιλίας και 
εικόνας και να παίξει παιχνίδια, μέτρια μπορεί να κατανοήσει 
και να μεταφράσει κείμενο και να συνθέσει και απογοητευτικά 
να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα και να κάνει μεταφορά γνώσης 
από μία γνωστική διεργασία που την ξέρει καλά σε μία γνω-
στική διεργασία που δεν την γνωρίζει καλά».
Πρόσθεσε πως «υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά 
την Τεχνητή Νοημοσύνη, αξιοπιστία, διαφάνεια, ανθεκτικό-
τητα, χρήση των δεδομένων και ιδιωτικότητα, αμεροληψία, 
καταστροφή και παραποίηση δεδομένων.
Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους είπε ότι «ο άνθρωπος 
απειλεί την ανθρωπότητα και όχι η τεχνολογία. Το θέμα είναι 
η χρήση της τεχνολογίας, πρέπει να ξέρουμε πρώτα απ’ όλα 
πόσο καλή είναι η τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας και 
επίσης να αποφασίσουμε πως να τη χρησιμοποιήσουμε σω-
στά, δεδομένων των περιορισμών που έχει», τόνισε.
Η τεχνολογία είναι ευλογία, αντικατοπτρίζει μία εξέλιξη στην 
ανθρώπινη γνώση, όμως δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς και 
αρνητικές επιπτώσεις, για παράδειγμα ότι στον τομέα της 
υγείας η τεχνολογία έχει καταστροφικά αποτελέσματα, ανέφε-
ρε και πρόσθεσε ότι «η τεχνολογία αντικατοπτρίζει μία πρόο-
δο της ανθρωπότητας και αυτή η πρόοδος αλλάζει τον κόσμο 

γύρω μας και εξαρτάται καθαρά από εμάς αν θα την θέσουμε 
σε καλή χρήση».
Κατά τον κ Δασκαλάκη «η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον 
τρόπο, με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, θα αλλάξει 
αρκετά τη ζωή μας, θα κάνει το μέλλον μας να έχει μεγαλύτε-
ρη υφή, αλλά ο άνθρωπος είναι ικανός να προσαρμόζεται σε 
καινούριες καταστάσεις και να εκμεταλλεύεται την τεχνολογία 
που έχει στα χέρια του για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Αν 
ο κόσμος του μέλλοντος θα είναι άσχημος αυτό θα οφείλεται 
στον άνθρωπο».
Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, τη δη-
μιουργία Ερευνητικού Κέντρου για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
που θα λειτουργήσει ως ανάχωμα για το brain drain, είπε 
ότι το project προχωρά και είναι στη φάση που αναζήτησης 
χρηματοδότη.
«Η Ε.Ε. να γίνει ηγέτιδα για μία αξιόπιστη, δίκαιη 
και ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη»
Έως το 2030 η Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με έρευνες, 
θα συνεισφέρει στην παγκόσμια οικονομία 13,3 τρισ. ευρώ. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδύσει 20 δισ. ευρώ έως το τέλος 
του 2020 για έρευνα και ανάπτυξη στην Τεχνητή Νοημοσύνη 
και από το 2020 κάθε χρόνο θα διαθέτει 20 δισ. ευρώ έως το 
2027 στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
Τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πεδίο 
της Τεχνητής Νοημοσύνης υπογράμμισε η επικεφαλής της 
ανάπτυξης πολιτικών της ΕΕ στους τομείς των προηγμένων 
τεχνολογιών, Ντάνα Ελευθεριάδου τονίζοντας η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση υιοθέτησε τρεις στρατηγικές μέσα σε έναν χρό-
νο, όπως το πρότζεκτ AI4EU που φέρνει μαζί 79 εταίρους, 
ερευνητικά ινστιτούτα, και μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις σε 21 χώρες για την οικοδόμηση ενός κεντρικού 
σημείου ερευνών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.
«Η Ε.Ε. εκτιμά ότι τίποτα δεν μπορεί να συμβεί ακόμη και στις 
μεγαλύτερες χώρες, αν δράσουν μόνες, αλλά αν ενώσουν 
όλες οι χώρες της Ένωσης σε αυτό το πεδίο τις δυνάμεις τους, 

θα υπάρξει αποτέλεσμα. Μετά από διαβούλευση κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι για να έχει ηγετικό ρόλο στην Τεχνητή 
Νοημοσύνη πρέπει να γίνει με τους δικούς της όρους, με τις 
δικές της αξίες, ανέφερε. Θέλουμε η Ε.Ε. να γίνει ηγέτιδα για μία 
αξιόπιστη, δίκαιη και ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη. 
Αυτό δεν είναι στην κορυφή της ατζέντας άλλων ανταγωνι-
στών. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην 
παγκόσμια ατζέντα», υπογράμμισε.
Η κα Ελευθεριάδου ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη διακρίνεται 
για την ακαδημαϊκή αριστεία, υστερεί όμως στην προώθηση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων για εμπορική αξιοποίηση 
και σημείωσε ότι ένα ακόμη πρόβλημα είναι το μη εκπαιδευ-
μένο δυναμικό στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπο-
γραμμίζοντας ότι υπάρχουν 350.000 κενές θέσεις για ειδικούς 
στην ψηφιακή τεχνολογία
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Digital Europe Programme, 
ύψους 9,2 δισ. ευρώ, που θα υποστηρίξει τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας από το 
οποίο 2,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν στη διάδοση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης.
Στόχος του 6ου «Technology Forum» για το οποίο συμπράτ-
τουν 20 φορείς, μεταξύ άλλων η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας (ΠΚΜ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου 
Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας (ΓΓΕΤ), η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), η 
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των παραγωγικών φορέων (εταιρείες πληροφορικής και βι-
ομηχανίες) και των ερευνητικών οργανισμών (πανεπιστήμια 
και ερευνητικοί φορείς), καθώς και η αξιοποίηση της γνώσης 
και των τεχνολογικών εργαλείων που αυτοί διαθέτουν, προ-
κειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με 
διεθνείς προοπτικές.

Συνέχεια από τη σελ 14

Ο Περιφερειακός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, Στέλιος 
Λουτζίδης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα μετάβασης στη ψη-
φιακή εποχή που υλοποιεί η τράπεζα. «Έχουμε σε εξέλιξη ένα 
ευρύτατο πρόγραμμα, έτσι ώστε εκτός των άλλων να μπορέ-
σουμε να βελτιώσουμε και την εμπειρία του πελάτη. Έχουμε 
λύσεις όπως τα i-bank stores, i-bank pay, πρωτοβουλίες που 
καλλιεργούν την ψηφιακή κουλτούρα και βοηθούν το οικο-
σύστημα καινοτομίας και είμαστε υπερήφανοι γιατί είμαστε 
από τους κύριους επενδυτές σε τέσσερα venture capitals που 

στηρίζουν start-ups», είπε.
   Σημειώνεται ότι στο 6ο «Technology Forum» συμπράττουν 
είκοσι φορείς: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), ο Σύνδε-
σμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), 
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕ-
ΤΑ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), η Ελληνική Εταιρεία Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(ΠΑΜΑΚ), το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), το Δίκτυο Πρά-
ξη  (ΔΠ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), ο Σύν-
δεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), ο Οργανισμός Enterprise Greece 
(EG), το Υπουργείο  Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), το 
Δίκτυο The Balkan and Black Sea ICT Clusters Network (ICT-
BBS), ο Δήμος Θεσσαλονίκης (ΔΘ), ο Οργανισμός Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελμα-
τιών Πληροφορικής (ΕΠΥ).

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ «6O TECHNOLOGY FORUM»
Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι ακόμη ικανή να καταλαβαίνει τον κόσμο, με τον τρόπο που ο ανθρώπινος νους αντιλαμβάνεται, 
τόνισε ο Κ. Δασκαλάκης 

Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή για την ανάσχεση του brain drain, κοινός στόχος των φορέων 
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Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ του 
υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης (ΨΗΠΤΕ), Νίκου Παππά και των πρυτανικών Αρχών 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ το μνημόνιο συνεργασίας αφορά την ανάληψη κοινών 
δράσεων με στόχο την κατάρτιση και προώθηση εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των φοιτητών και αποφοίτων των γεωτεχνικών σχολών της 
Ελλάδας. Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, τη μακροπρόθεσμη 
αξιοποίηση των νέων μεγάλων δημόσιων μετρητικών υπο-
δομών παρατήρησης της Γης που δημιουργούνται από το 
υπουργείο ΨΗΠΤΕ.
Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ στο χαιρετισμό του, είπε ότι «πρόκειται 
για μία πολύ σημαντική μέρα, καθώς η υπογραφή του Μνη-
μονίου Συνεργασίας, μεταξύ του υπουργείου ΨΗΠΤΕ και 
τεσσάρων πανεπιστήμιων, μέσω του οποίου θα υλοποιή-
σουμε τις απαραίτητες δράσεις για την παραγωγή ψηφιακών 
δεξιοτήτων στους φοιτητές και τους απόφοιτους των γεωτε-
χνικών σχολών της Ελλάδας, αποδεικνύει στην πράξη ότι οι 
νέες τεχνολογίες γίνονται αποτελεσματικές, όταν μπαίνουν 
στη ζωή των ανθρώπων, όταν διαχέονται στην κοινωνία και 
την οικονομία, όταν ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή, 
στην παραγωγή, στον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουμε τα 
προϊόντα της ψυχαγωγίας».
«Είμαι χαρούμενος» συνέχισε ο Ν. Παππάς, «που η επιστημο-
νική κοινότητα είναι έτοιμη να αγκαλιάσει τέτοιου είδους δρά-
σεις και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε 
και οι απόφοιτοί μας να γίνουν κοινωνοί και «πρέσβεις» των 
τεχνολογιών προς την ελληνική ύπαιθρο. Χωρίς τις συγκεκρι-
μένες δράσεις, το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της 
ελληνικής γεωργίας που υλοποιούμε, θα ήταν μια νεκρή τε-
χνολογία, διότι θα είχαμε αναπτύξει τις υποδομές, αλλά δεν θα 
αφορούσε κανέναν. Το έργο της Γεωργίας Ακριβείας, η πρώτη 
μεγάλη δημόσια υποδομή τέτοιου τύπου, αφορά 6.500 επίγει-
ους σταθμούς που θα καλύπτουν τη μισή καλλιεργήσιμη γη 
που θα παράξει ένα τεράστιο όγκο δεδομένων-χρυσάφι για 
την επιστημονική κοινότητα».
Ο γγ του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Στ. Ράλλης, στο χαιρετισμό 
χαρακτήρισε και αυτός από την πλευρά του, σημαντική τη 
σημερινή μέρα γιατί «δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοια διαπανεπι-
στημιακή συνεργασία με φορείς της Πολιτείας για να δώσουμε 
δεξιότητες σε όλους τους αποφοίτους μας των γεωτεχνικών 
επιστημών. Όλο αυτό το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, κά-

ποιοι όταν ξεκινήσαμε το αντιμετώπισαν χιουμοριστικά […] 
[Σ]το Digital Day […] τονίστηκε το πόσο σημαντικό είναι να 
δημιουργήσουμε αυτές τις εθνικές υποδομές για καλύτερα 
προϊόντα από τους αγρότες μας, για προστασία του περιβάλ-
λοντος, για ιχνηλάσιμα και καλύτερα προϊόντα». Συνεχίζοντας 
ο κ. Ράλλης τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει τρομερές αναπτυξιακές 
προοπτικές και σήμερα κάνουμε το δεύτερο μεγάλο βήμα για 
τη συνεργασία με τους φοιτητές μας». Ανέλυσε ότι πρόκειται 
να δημιουργηθούν δύο πλατφόρμες οι οποίες θα εκπαιδεύουν 
τους φοιτητές με τις νέες τεχνολογίες ενώ θα δημιουργηθούν 
και «ζωντανά εργαστήρια» με δεδομένα σε πραγματικό χρό-
νο. Τέλος, υπογράμμισε ότι «το έργο θα τρέξει γρήγορα, είναι 
έτοιμο το τεχνικό δελτίο για τη χρηματοδότησή του και γρήγο-
ρα θα έχουμε πολλά και καλά αποτελέσματα».
Ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώ-
στας Φωτάκης, στο χαιρετισμό του χαρακτήρισε εξαιρετική 
πρωτοβουλία το μνημόνιο συνεργασίας καθώς «αποτελεί ένα 
σοβαρό βήμα για τον προσδιορισμό της χώρας στη λεγόμενη 
4η βιομηχανική επανάσταση» κάνοντας λόγο για σοβαρή και 
συστηματική αντιμετώπιση του θέματος από την κυβέρνηση. 
Επίσης, υπογράμμισε ότι «η χώρα διαθέτει το ανθρώπινο 
δυναμικό όχι μόνο επιστημόνων αλλά και παραγωγών και 
καινοτόμων επιχειρήσεων για να πρωτοπορήσει σε όλους 
τους τομείς». Τέλος, συνεχάρη το υπουργείο ΨΗΠΤΕ για τη 
συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και τη διασύνδεση των 
υπουργείων, κάτι που «προσθέτει αξία σε όσα κάνουμε».
Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου 
στο χαιρετισμό της έκανε λόγο για μια νέα εποχή για τον 
πρωτογενή τομέα της χώρας στον οποίο σημαντικότατο ρόλο 
κατέχει ο αγροτικός τομέας. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα 
μέσα, σε εθνικό επίπεδο, και οι νέες τεχνολογίες είναι καθορι-
στικές για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας». Πρόσθεσε ότι 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας αναμένεται να 
«κάνει πράξη τη δέσμευση της κυβέρνησης για την αξιοποίη-
ση γνώσεων και σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, για 
δημόσιες υποδομές που θα στηρίξουν μικρούς και μεσαίους 
αγρότες και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 
με γεωργικά δεδομένα. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματά μας, με όλα αυτά τα εργαλεία που θα 
μας δώσουν μείωση του κόστους, ασφαλή και ποιοτικά προϊ-
όντα καθώς και η συζήτηση στην ΕΕ στρέφεται προς τα εκεί».
Εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας, ο πρύτανης του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Π. Μήτκας ανέφερε ότι είναι η 
πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο μεταξύ της Πολιτείας και 
της πανεπιστημιακής κοινότητας, προσθέτοντας ότι «η εξέλιξη 

της τεχνολογίας δίνει νέες δυνατότητες. Η συλλογή αυτών των 
νέων δεδομένων θα αναλύονται διαρκώς και θα είναι ανοικτά 
σε όλους όσους μπορούν να φτιάξουν εφαρμογές με τελικό 
στόχο την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών μας». 
Δήλωσε βέβαιος ότι τα πανεπιστήμια θα σταθούν κοντά στους 
παραγωγούς «και αυτή η τεχνολογική εξέλιξη θα βελτιώσει το 
επίπεδο της συμβουλευτικής για συγκεκριμένες καλλιέργειες 
και εκτροφές».
Ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπ. Κίντζιος χα-
ρακτήρισε εμβληματικό το έργο του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού της ελληνικής γεωργίας αλλά και μονόδρομο. «Εδώ 
μιλάμε για τη μοναδική περίπτωση στην οποία καλούνται τα 
πανεπιστήμια να χαράξουν το δρόμο που θα πάρει η γεωργία, 
μία από τις αντιπροσωπευτικότερες παραγωγικές κατηγορίες 
της χώρας, και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε την είσοδο της 
χώρας στην 4η βιομηχανική εποχή». Χαρακτήρισε εξαιρετικά 
σημαντικό το έργο συμπληρώνοντας ότι με τη συμμετοχή των 
πανεπιστημίων θα έχουμε μια εγγύηση επιτυχίας και συνεχούς 
εξέλιξης. Τέλος, τόνισε ότι ο συγκεκριμένος κλάδος θα συμπα-
ρασύρει φορείς και κλάδους, με ευκαιρίες για τη χώρα η οποία 
μπορεί να παράξει τεχνολογία για όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα 
έχει δεσπόζουσα θέση στα Βαλκάνια και όλες οι δράσεις μας 
πρέπει να αποτυπώσουν το στίγμα αυτό».
Ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Αλ. Πολυχρονί-
δης ευχαρίστησε το υπουργείο ΨΗΠΤΕ για τη συμμετοχή του 
ιδρύματος σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο λέγοντας ότι «θα 
αποτελέσει ένα εργαλείο για την ανάπτυξη του πανεπιστημίου 
αλλά και της περιοχής. Θα συμβάλλει στην εξέλιξη των φοιτη-
τών και των εκπαιδευτών αλλά θα συμβάλλει και στη βελτίω-
ση της ελληνικής γεωργίας».
Τέλος, εκ μέρους του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο καθηγητής 
Ν. Τσιρόπουλος υπογράμμισε ότι «η έννοια του ψηφιακού 
μετασχηματισμού θα περάσει σε όλες τις γενιές και θα κυρι-
αρχήσει σε όλα τα επαγγέλματα. Μιλάμε για μετασχηματισμό 
του εργασιακού περιβάλλοντος» συνέχισε ο κ. Τσιρόπουλος, 
«και η γεωργία είναι η βασική μας δραστηριότητα που συμπα-
ρασύρει μεγάλο μήκος άλλων δραστηριοτήτων. Το πέρασμα 
στην ψηφιακή γεωργία είναι ένα βήμα στο μέλλον».
«Τα πανεπιστήμιά μας θα παίρνουν δεδομένα από αυτή την 
πλατφόρμα και θα τα κάνουν άμεσα υπηρεσίες προς τους 
παραγωγούς», τόνισε προσθέτοντας ότι δίνεται η ευκαιρία 
για την παραγωγή νέων εργαλείων προς τους φοιτητές και 
μια «νέα ψηφιακή εποχή προσανατολισμού των γεωτεχνικών 
τμημάτων».

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΨΗΠΤΕ ΜΕ 4 ΑΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ν. Παππάς: Τεράστιος όγκος δεδομένων για την επιστημονική κοινότητα



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

17

Δεν πρέπει να καταλήγουν τα λάδια στο σύστημα αποχέτευ-
σης, καθώς δημιουργούν πρόβλημα στο αποχετευτικό δίκτυο 
και του σπιτιού και της πόλης, ενώ τα συγκεκριμένα μαγειρικά 
λάδια, «καθώς μαζεύονται και σιγά-σιγά δημιουργούν εμ-
φράξεις ή όταν φτάνουν στο τέλος της διαδρομής επιβαρύ-
νουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» τόνισε μιλώ-
ντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Πρακτορείο 
104,9FM», o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εται-
ρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), 
Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, με την ευκαιρία της ενεργοποίησης 
πέντε «πράσινων» σημείων για την ανακύκλωση βρώσιμου 
χρησιμοποιημένου λαδιού σε εγκαταστάσεις της εταιρίας. 
Το κάλεσμα για την ενεργοποίηση της προσπάθειας της ΕΥΑΘ 
ΑΕ, που έχει ως κεντρικό τίτλο «Φέρτε μας τα λάδια σας να τα 
ανακυκλώσουμε!», έγινε από το βήμα του 5ου Φεστιβάλ Ανα-
κύκλωσης του κεντρικού Δήμου, με τη Θεσσαλονίκη να απο-
κτά σημεία συλλογής και απόρριψης των ελαίων σε κάδους 
της ΕΥΑΘ. Τη συγκεκριμένη δράση ανακύκλωσης αναλαμβά-
νει η ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την εταιρεία «Revive». Αυτό θα 
λαμβάνει χώρα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε πέντε σημεία 
και θα γίνεται από τους πολίτες μαζί με τη συσκευασία στην 
οποία έχουν συλλεχθεί. «Σήμερα έχουν αναπτυχθεί οι διαδι-
κασίες και οι τεχνολογίες, με τις οποίες τα λάδια μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να αξιοποιηθούν, αφού δηλαδή γίνει η 
συλλογή και η επεξεργασία τους να χρησιμοποιηθούν ως 

βιοκαύσιμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Κρεστενίτης ενώ 
εξήγησε τα προβλήματα που δημιουργεί η χωρίς έλεγχο 
απόρριψη βρώσιμου χρησιμοποιημένου λαδιού στο ευρύ-
τερο δίκτυο. 
«Τα έλαια επικολλούνται στο δίκτυο και έχουμε ζήσει στην 
ΕΥΑΘ, σε κεντρικούς αγωγούς σχετικά μικρής διαμέτρου, αυ-
τοί να έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος της διατομής τους, ουσι-
αστικά να έχουν φράξει, και έτσι να μην εξυπηρετούν αυτό για 
το οποίο σχεδιάστηκαν και διαστασιολογήθηκαν» σημειώνει 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ. Αναφέρει δε 
πως με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία των στελεχών της ΕΥΑΘ 
όταν «λίπη και έλαια φτάνουν στις κεντρικές εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας τα λύματα (σ.σ που τα περιέχουν) θέλουν μια 
επιπλέον διαδικασία, ώστε να απαλλαγούν από αυτά πριν 
από την απόρριψη τους στο θαλάσσιο περιβάλλον», κάτι που 
σημαίνει και αυξημένο κόστος λειτουργίας των υποδομών.
Το πρόβλημα, όπως εξηγεί ο κ.Κρεστενίτης, είναι συνήθως 
μεγαλύτερο εκεί όπου υπάρχουν τα επονομαζόμενα καταστή-
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. «Υπάρχει σε αρκετά από 
αυτά η υποχρέωση να έχουν λιποσυλλέκτες, μπορεί όμως ένα 
μέρος να υπερχειλίζει από αυτούς και να φτάνει στο αποχε-
τευτικό σύστημα. Είναι μια υποχρέωση που υπάρχει σε όλους 
με βάση τις άδειες που παίρνουν να υπάρχει ο κατάλληλων 
διαστάσεων και δυναμικότητας λιποσυλλέκτης και βέβαια να 
συντηρείται σωστά» τονίζει και εξηγεί πως η επίβλεψη αυτών 

των διαδικασιών είναι στις αρμοδιότητες του Υγειονομικού, 
ενώ «κατά ένα μέρος αποτελεί και ευθύνη της ΕΥΑΘ το να 
κάνει τους κατάλληλους ελέγχους στα σημεία απόρριψης του 
αποχετευτικού δικτύου και να σημειώνει τις παραβιάσεις που 
γίνονται αν όντως γίνονται».
«Δυστυχώς σε αρκετά νοικοκυριά υπάρχει η συνήθεια το 
υπόλειμμα από τα έλαια που χρησιμοποιούνται να το ρίχνουν 
στις αποχετεύσεις» καταλήγει ο κ.Κρεστενίτης που αναφέρει 
πως επιπλέον των σημείων που έχουν οριστεί υπάρχουν «και 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουν οι ίδιες δίκτυο και καλούν 
τους πελάτες τους, καθώς πηγαίνουν εκεί να κάνουν ψώνια, 
να πάνε και το χρησιμοποιημένο λάδι, εκτιμώ, σε συνεννόηση 
με εταιρίες ανακύκλωσης ώστε να παραχθεί βιοκαύσιμο».
Τα μαγειρικά λάδια ανακυκλώνονται με βάση την ανακοίνω-
ση της εταιρείας: 
- στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ, Εγνατία 127 (Καμάρα),
- στα γραφεία στην Τσιμισκή 98 (Διαγώνιος),
- στο υποκατάστημα της ΕΥΑΘ στο Βαρδάρι, 26 ης Οκτωβρίου 
26, απέναντι από τα
δικαστήρια,
- στο Μουσείο Ύδρευσης, 26ης Οκτωβρίου 19, δίπλα στο ΦΙΞ,
- στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Νέα Παραλία δίπλα στο 
πρώην «Interni», Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 6.

Δρομολογείται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η κατασκευή επτά 
μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο 
συνολικός όγκος των προς διαχείριση αποβλήτων, αλλά 
και να εκλείψουν οι συνέπειες της μέχρι τώρα διαχείρισης 
των απορριμμάτων στο περιβάλλον, μέσω των στραγγι-
σμάτων και του βιοαερίου που προκύπτουν από αυτήν. Ο 
πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κε-
ντρικής Μακεδονίας (ΦοΣΔΑ), Μιχάλης Γεράνης, υπέγραψε 
χθες τις συμβάσεις για τη σύνταξη των μελετών ωρίμανσης 
προκειμένου να κατασκευαστούν μονάδες επεξεργασίας βι-
οαποβλήτων στην Θεσσαλονίκη, την Πιερία, το Κιλκίς, την 
Πέλλα και τη Χαλκιδική. 
Εκεί θα οδηγούνται τα βιοαπόβλητα (απόβλητα κουζίνας 
και απόβλητα κλαδέματος κήπων και πάρκων) τα οποία 
θα καταλήγουν στους καφέ κάδους που θα εγκατασταθούν 
στους Δήμους. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι το όφελος θα είναι 

μεγάλο καθώς τα βιοαπόβλητα ποσοστιαία είναι περίπου τα 
μισά απορρίμματα και μάλιστα είναι αυτά που παράγουν τις 
περισσότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ο κ. Γεράνης ανέφερε ότι οι μελέτες θα έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του χρόνου και τα έργα θα δημοπρατηθούν 
ως τις αρχές του 2020. Ωστόσο διευκρίνισε ότι υπήρξε πρό-
νοια από τον ΦοΔΣΑ για τη μεταβατική περίοδο. «Θα βγει 
διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών αφού προμηθευτούν 
όλοι οι δήμοι τους καφέ κάδους. Σύντομα θα υπάρχει προ-
μήθεια καφέ κάδων και μηχανολογικού εξοπλισμού και 
κλαδοτεμαχιστές και συγχρόνως βγαίνει ο διαγωνισμός ού-
τως ώστε όταν θα φέρει έστω και ένα κιλό οργανικό ο κάθε 
δήμος ο φορέας να το διαχειριστεί» πρόσθεσε ο κ. Γεράνης. 
«Στους δήμους μας ο μόνος κύκλος που μπορεί να κλείσει 
αυτομάτως είναι από τη διαχείριση των οργανικών. Διαχει-
ρίζεται ο κάθε δήμος τα οργανικά του και επιστρέφει στους 
πολίτες το κόμποστ. Για επιτευχθούν όλα αυτά πρέπει να γί-

νει μια μεγάλη συμμαχία των συμπολιτών μας ώστε να έχει 
αποτέλεσμα η διαλογή στην πηγή» πρόσθεσε. 
Διευκρίνισε άλλωστε ότι αρκετές μονάδες από αυτές θα γί-
νουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ σημείωσε πως 
οι μελέτες μπορεί να δείξουν πως μπορούν να γίνουν και σε 
χώρους όπου βρίσκονται μονάδες επεξεργασίας αποβλή-
των.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, θα μελετηθούν ώστε να 
κατασκευαστούν μια Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 
για την εξυπηρέτηση των Δήμων Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, 
Πυλαίας – Χορτιάτη, μια μονάδα για την εξυπηρέτηση των 
δήμων Βόλβης, Λαγκαδά, Παύλου Μελά και της δημοτικής 
ενότητας Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, από μία 
μονάδα για την εξυπηρέτηση της Πιερίας, του Κιλκίς και της 
Πέλλας και δύο για την εξυπηρέτηση της Χαλκιδικής. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ βΡΩΣΙΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ βΙΟΚΑΥΣΙΜΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ βΙΟΑΠΟβΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Στην υπογραφή σύμβασης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση 
του δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Αλίμου» 
προχώρησαν ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και ο εκ-
πρόσωπος της Ένωσης των εταιρειών “Energy Plus – ΑΚΤΩΡ 
Facility Management (ΑΚΤΩΡ FM)”, Γιάννης Αναστασιάδης, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για ένα καίριο έργο υποδομής για τον Δήμο Αλίμου 
συνολικού προϋπολογισμού 3,085 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α. 24%) που έχει ως στόχο τη δραστική μεί-
ωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου οδοφωτισμού με 
την εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα την αναβάθμιση 

της ποιότητας του δημοτικού οδοφωτισμού με χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας LED.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «στο πλαίσιο της σύμ-
βασης, η εργολήπτρια κοινοπραξία αναλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, να τοποθετήσει 3.980 νέα φωτιστικά σώματα, 2.378 
λαμπτήρες και 13 προβολείς φωτισμού τύπου LED, προ-
σαρμόζοντας το δημοτικό δίκτυο του Αλίμου στα κορυφαία 
διεθνή πρότυπα οδοφωτισμού και βελτιώνοντας σημαντικά 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου, καθώς και την 
ασφάλεια των πολιτών».
Σημειώνεται ότι η ΑΚΤΩΡ FM, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τομέα της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, κατέ-
χει σημαντική εξειδίκευση στη Διαχείριση Ενέργειας, παρέχο-
ντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας και 
πρωτοποριακές τεχνικές λύσεις υψηλής απόδοσης. Η εταιρεία 
έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία και τεχνολογία αιχμής 
σε ό,τι αφορά στις εφαρμογές LED, ενώ πρόσφατα ανέλαβε 
και ολοκλήρωσε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του 
οδοφωτισμού και του φωτισμού των δημοτικών κτιρίων στις 
Δημοτικές Ενότητες Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου, με συνολικό 
προϋπολογισμό 2,4 εκατ. ευρώ.

Σε πολυχώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης αναμένεται να με-
τατραπεί το πρώην εργοστάσιο του Αυτόνομου Σταφιδικού 
Οργανισμού Πύργου, έπειτα από την απόφαση της εκτελεστι-
κής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να υποβάλει 
πρόταση ένταξης του σχεδίου στο πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πρωτοπορι-
ακού πολυχώρου με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο του σχεδι-
ασμού, προβλέπεται η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας», τόνισε ο περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και πρόσθεσε: «Πυρήνας 
της πρότασης επανάχρησης και αξιοποίησης του ακινήτου 
είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για 
παιδιά και νέους, με την ίδρυση και λειτουργία ενός διεθνούς 
κέντρου για την κινηματογραφική παιδεία, αλλά και την έρευ-
να και αναζήτηση πειραματικών μεθόδων στη δημιουργική 

χρήση των οπτικοακουστικών μέσων» επισημαίνοντας ότι 
στο συγκρότημα του πρώην Α.Σ.Ο απαιτούνται παρεμβάσεις 
ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ». 
Το κτιριακό συγκρότημα είναι ιδιοκτησίας της περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας και χαρακτηρίζεται ως μνημείο βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής. Διαθέτει χώρους που μπορούν, σύμφωνα με 
την Περιφέρεια, να διαμορφωθούν κατάλληλα, με σεβασμό 
στην ιδιαιτερότητα και ιστορικότητα των υφιστάμενων κτιρί-
ων, προκειμένου να στεγάσουν και να υποστηρίξουν ποικίλες 
καλλιτεχνικές και συνεδριακές εκδηλώσεις, θεατρικές παρα-
στάσεις, κινηματογραφικές προβολές, εταιρικές παρουσιάσεις 
και συναντήσεις, φωτογραφίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και 
διάφορα ψυχαγωγικά ή καλλιτεχνικά δρώμενα.
Σε ό,τι αφορά το Κέντρο Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημι-
ουργίας θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την περιφέρεια, μία 
αίθουσα προβολής και πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας 
600-800 ατόμων, δύο αίθουσες προβολής και πολλαπλών 

χρήσεων, χωρητικότητας 100-120 ατόμων, μία αίθουσα 
εκθέσεων και άλλων χρήσεων, ένα στούντιο κινηματογραφι-
κών λήψεων υψηλής ευκρίνειας και ηχοληψίας, σουίτες μο-
ντάζ υψηλής ευκρίνειας, αίθουσες εργαστηρίων και συναντή-
σεων εργασίας, όπως επίσης χώρους διοίκησης, βιβλιοθήκης, 
ταινιοθήκης, εργαστήριο κατασκευής σκηνικών, κλπ.
Το κέντρο, σύμφωνα με την Περιφέρεια, θα έχει θα έχει δημό-
σιο και ανοιχτό χαρακτήρα και θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, αξιοποιώντας τις διαφορετικές περιόδους 
διακοπών των ευρωπαϊκών και άλλων σχολείων και θα δίνει 
την δυνατότητα σε μαθητές και νέους από όλη την Ευρώπη 
να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να εκφράζονται και να 
δημιουργούν χρησιμοποιώντας την ψηφιακή οπτικοακουστι-
κή τεχνολογία.

Την ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος φυσικού αερίου στο 
Βόρειο Καρίς, (Karish North) μεγέθους μεταξύ 28 και 42 δισεκ. 
κυβικών μέτρων (1 έως 1,5 τρισεκ. κυβικά πόδια) στην AOZ του 
Ισραήλ, ανακοίνωσε χθες η Energean.
Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανακοίνωσε η εταιρεία, η γεώτρη-
ση έφθασε σε τελικό βάθος 4,880 μέτρων και εντοπίστηκε στήλη 
υδρογονανθράκων έως 249 μέτρα.
Με βάση τον σχεδιασμό η Energean θα συνεχίσει τη γεώτρηση 
σε μεγαλύτερο βάθος για να αξιολογήσει το δυναμικό υδρο-
γονανθράκων ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο 
Βόρειο Καρίς, το γεωτρύπανο Stena DrillMAX θα επιστρέψει στις 
τρεις γεωτρήσεις ανάπτυξης του κυρίως κοιτάσματος Καρίς. Πέ-
ραν των τεσσάρων αυτών γεωτρήσεων, η Energean διατηρεί 
το δικαίωμα για τη διενέργεια ακόμη έξι γεωτρήσεων με βάση 
το συμβόλαιό της με την Stena Drilling. 
H ανακάλυψη του Βόρειου Καρίς θα καταστεί οικονομικά εκμε-
ταλλεύσιμη μέσω της σύνδεσής της με την «Energean Power», 
την υπό κατασκευή Πλωτή Μονάδα Παραγωγής, Αποθήκευ-
σης και Εκφόρτωσης (FPSO) η οποία θα είναι εγκατεστημένη 

σε απόσταση 5,4 χιλιομέτρων από το Βόρειο Καρίς. Η Μονάδα 
κατασκευάζεται με συνολική δυναμικότητα παραγωγής 8 δισεκ. 
κυβικών μέτρων φυσικού αερίου τον χρόνο (775 εκατ. κυβικά 
μέτρα ημερησίως), κάτι που θα επιτρέψει την ανάπτυξη τόσο 
του Βόρειου Καρίς όσο και πρόσθετων ανακαλύψεων. 
Η Energean έχει ήδη συμβολαιοποιήσει 4,6 δισεκ. κυβικά μέ-
τρα φυσικού αερίου και διαθέτει πρόσθετη δυναμικότητα 3,4 
δισεκ. κυβικών μέτρων ετησίως για επιπλέον πωλήσεις από τη 
νέα ανακάλυψη στο Βόρειο Καρίς καθώς και από μελλοντικές 
ανακαλύψεις. 
Ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου 
Energean, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι 
που ανακοινώνουμε αυτή τη σημαντική νέα ανακάλυψη φυσι-
κού αερίου στο Βόρειο Καρίς, η οποία αναδεικνύει ακόμη περισ-
σότερο την ελκυστικότητα του χαρτοφυλακίου της Energean 
στην ΑΟΖ του Ισραήλ. Κατασκευάζουμε το FPSO «Energean 
Power» με πρόσθετη δυναμικότητα, κάτι που θα μάς επιτρέψει 
να αναπτύξουμε γρήγορα, με ασφάλεια και με αποδοτικότητα 
τόσο το Βόρειο Καρίς όσο και μελλοντικές ανακαλύψεις. Από 

τη νέα αυτή πηγή, έχουμε ήδη συμβολαιοποιήσει δυνητικές 
πωλήσεις και η στρατηγική μας εστιάζεται στη διασφάλιση 
συμβολαίων για τις εναπομείνασες ποσότητες. Η ζήτηση για το 
φυσικό μας αέριο εξακολουθεί να είναι ισχυρή και εκτιμούμε ότι 
υποστηρίζεται περαιτέρω από τη σημερινή μας ανακοίνωση». 
Δήλωση Υπουργού Ενέργειας Ισραήλ  
«Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση έπειτα από έτη στασιμότητας 
κατέληξε με μία ανακάλυψη από την Energean. Συγχαίρω την 
Energean για την ανακάλυψη σημαντικής ποσότητας φυσικού 
αερίου στο Βόρειο Καρίς. Αυτό είναι ένα πρώτο σημάδι και είμαι 
σίγουρος ότι και άλλες ανακαλύψεις θα ακολουθήσουν, μετα-
τρέποντας το Κράτος του Ισραήλ σε ενεργειακό κόμβο».
Τη δήλωση αυτή έκανε ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας Γιου-
βάλ Στάινιτς για την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου 
της Energean στο Βόρειο Καρίς. 
Όπως ανακοινώθηκε, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της 
ερευνητικής γεώτρησης που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω 
κοίτασμα, στην ΑΟΖ του Ισραήλ, δείχνουν ποσότητα φυσικού 
αερίου μεταξύ 28 και 42 δισεκ. κυβικά μέτρα.

Η ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΑΝΕΛΑβΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΛΙΜΟΥ

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ENERGEAN ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
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ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΜΙΔΑ: ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

«Ο μεγάλος ασθενής», όπως συχνά αποκαλείται το ελληνικό 
Δημόσιο, αποκτά μια ολοκληρωμένη υπηρεσία «διάγνωσης» 
και «θεραπείας» του διοικητικού προβλήματος. Πρόκειται για 
ειδική γραμματεία που συστήνεται στο υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, με βάση τον νόμο 4590/19 και αποτελείται 
από δύο τομείς: Το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης και την 
Υποστήριξη Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως ειπώθηκε σε σχετική εκδήλωση που 
οργάνωσε το αρμόδιο υπουργείο, το Παρατηρητήριο είναι ο 
παθολόγος και ο ακτινοδιαγνώστης, που αναλύει και αξιολογεί 
τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης. Η άλλη υπηρεσία είναι ο 
«επεμβατικός γιατρός, αυτός που θα δώσει τη θεραπεία και αυ-
τός που θα κάνει την επέμβαση αν χρειαστεί».
Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαν-
νακοπούλου, αναφερόμενη στην ανάγκη σύστασης του Παρα-
τηρητηρίου σημείωσε ότι κρίθηκε επιβεβλημένη η δημιουργία 
ενός μηχανισμού συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας των παραγόμενων και εφαρμοζόμε-
νων πολιτικών για τη διοικητική ανασυγκρότηση. Με τον τρόπο 
αυτό -είπε η κ. Ξενογιαννακοπούλου- θα εξάγονται χρήσιμα 
συμπεράσματα για την ανατροφοδότηση του επιτελικού σχε-
διασμού του υπουργείου για την επίτευξη της αποστολής του.
Για την υπηρεσία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, η υπουργός ανέφερε ότι προβλέπεται η οργάνωση 
και λειτουργία ενός μηχανισμού διάχυσης και εφαρμογής της 
πολιτικής του για τη διοικητική ανασυγκρότηση, ενίσχυσης των 
φορέων της δημόσιας διοίκησης με εργαλεία στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, χαρτογράφησης και απλοποίησης 

διαδικασιών, καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 
Ο υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης ως γνώ-
στης της δημόσιας διοίκησης (πρώην αναπληρωτής υπουργός 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης από Ιούλιο 2015 έως Νοέμβριο 
2016), τόνισε ότι ο νέος θεσμός έχει πολύ δουλειά μπροστά 
του, καθώς «οι αξιολογήσεις και οι αποτιμήσεις των αλλαγών 
και μεταρρυθμίσεων, η παρακολούθηση της αξιολόγησης με 
σύγχρονα εργαλεία, η ενσωμάτωση καλών πρακτικών είναι 
ζητήματα που πρέπει να ενδυθούν με όλη τη σύγχρονη γνώση 
και εμπειρία. Επισήμανε επίσης ότι αποστολή του Δημοσίου 
είναι η αποτελεσματική, γρήγορη, υπεύθυνη και διάφανη εξυ-
πηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών και όχι 
των συμφερόντων των ιδιωτών ή συντεχνιακών και αυτοανα-
φορικών γραφειοκρατικών ομάδων.
 
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος αναγνώρισε 
ότι το Παρατηρητήριο «αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην 
προσπάθεια για αναβάθμιση του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα 
μέσα από τη συγκέντρωση χρήσιμων ποιοτικών στοιχείων τα 
οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα για την προώθη-
ση ολοκληρωμένων, στοχευμένων και ποιοτικών μεταρρυθμί-
σεων».
Ο κ. Μίχαλος επισήμανε την ανάγκη το κράτος να γίνει «μικρό-
τερο, ευέλικτο, ορθολογικό, με διοικητική ικανότητα και διαχει-
ριστική επάρκεια που δεν θα λειτουργεί ως κηδεμόνας και δυ-
νάστης της αγοράς, αλλά θα επιβάλλει τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού. Ζήτησε, ακόμα, η στελέχωση των 

γενικών γραμματέων και των προϊσταμένων της δημόσιας δι-
οίκησης να γίνεται με ανοιχτές διαδικασίες και με τη συμμετοχή 
και στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την επαναφο-
ρά της αναλογίας «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις» 
με σκοπό -όπως είπε- την ενίσχυση των μισθών των δημοσίων 
υπαλλήλων και την προσέλκυση ικανών στελεχών.
 
Αναλυτική παρουσίαση του Παρατηρητηρίου έκανε ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος επισήμανε ότι η σύστασή 
του «δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αλλά εντάσσεται στην εθνική 
στρατηγική τη χώρας και στη στρατηγική για τη διοικητική με-
ταρρύθμιση, φιλοδοξώντας να συμβάλει στη δημιουργία μιας 
ισχυρής, ανεξάρτητης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκη-
σης, που θα υπηρετεί την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος».
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο εκπρόσωπος 
της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(SRSS) του Γραφείου Αθηνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νικό-
λαος Κλεινάτης, η εκπρόσωπος της Expertise France (γαλλικός 
οργανισμός που παρέχει τεχνική βοήθεια στην ελληνική κυβέρ-
νηση), Δήμητρα Ιωάννου, η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ιφιγένεια Καμτσίδου, 
και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Άγγελος Κότιος, 
ενώ για τη γαλλική εμπειρία μίλησαν ο υπεύθυνος έργων το-
μέα «Κοινωνία και Κοινωνικές Πολιτικές» του Expertise France 
Daniel Agacinsky και ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου 
Παιδείας της Γαλλίας Edouard Leroy.

Σε επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, με θέμα: 
«Επτά προτάσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική κατάρτιση 
του Εθνικού Κτηματολογίου» η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει τα ακόλου-
θα:
Αξιότιμοι κύριοι
Ως γνωστόν την περίοδο αυτή διεξάγεται η διαδικασία συλλογής 
των δηλώσεων ιδιοκτησίας σε όλη την ύπαιθρο χώρα, χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα της οποίας είναι δυστυχώς η δραματική 
άγνοια, απροθυμία ή και φοβία των ιδιοκτητών να προσέλθουν 
να δηλώσουν τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα.
Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, ώστε να ολοκληρω-
θεί σύντομα το Κτηματολόγιο,  χωρίς δικαστικούς αγώνες που 
θα διαρκέσουν επί γενεές μεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων ιδιο-
κτητών και του Δημοσίου, αλλά και για την καλύτερη αξιοποί-
ηση των εκατοντάδων χιλιάδων αδήλωτων ακινήτων, θέτουμε 
υπόψη σας τις εξής προτάσεις μας, και παρακαλούμε να μας κα-
λέσετε σε άμεσο διάλογο για να σας τις αναπτύξουμε ειδικότερα:
1. Αμεση διεξαγωγή ενημερωτικής καμπάνιας σε εθνικό επί-
πεδο, μέσω Τύπου, τηλεόρασης, ραδιοφώνου & διαδικτύου, 
για την ανάγκη και τη διαδικασία δήλωσης των περιουσιακών 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών.
2. Ενιαία παράταση όλων των προθεσμιών υποβολής δηλώσε-

ων στα γραφεία κτηματογράφησης μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 
2019, ώστε να καλυφθούν όχι μόνον οι κάτοικοι εσωτερικού, 
αλλά και οι απόδημοι ιδιοκτήτες, κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι 
επισκέπτονται τη χώρα μας κατά τη θερινή περίοδο. Οι ολιγοή-
μερες παρατάσεις δεν επαρκούν, δεν έχουν καμιά χρησιμότητα, 
ούτε κανείς μπορεί πλέον να τις παρακολουθήσει!
3. Απαλλαγή των αγροτών για τα επιπλέον των δύο δικαιωμά-
των επί αγροτικών ακινήτων στην ίδια εταιρία κτηματογράφη-
σης, και όχι ανά προκαποδιστριακό δήμο, όπως έχει παράνομα 
ερμηνευθεί η σχετική διάταξη!
4. Αμεση επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός 
σχεδίου ακινήτων της χώρας, θεσμοθετώντας και για τα ακίνη-
τα αυτά ρύθμιση ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικεί περι-
ουσιακά δικαιώματα επί εκτός σχεδίου ακινήτων που οι ιδιώτες 
νέμονται καλόπιστα επί δεκαετίες με νόμιμους τίτλους και με 
παρόμοιες προϋποθέσεις, με αυτές που θέτει το άρθρο 4 του ν. 
3127/2003 για τα εντός σχεδίου ακίνητα. 
5. Ειδικότερα άμεση επίλυση του προβλήματος των χορτολι-
βαδικών εκτάσεων και των πρόσφατα δασωθέντων αγρών, 
η μη επίλυση του οποίου σημαίνει την αρπαγή και δήμευση 
μέσω κτηματολογίου και δασικών χαρτών, τουλάχιστον 3,5 
εκατομμυρίων στρεμμάτων νόμιμων ιδιωτικών εκτάσεων που 

καλύπτονται με φρύγανα, ή και με βράχια, κυρίως στα νησιά!
6. Παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των ανακριβών 
πρώτων εγγραφών μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας από την 
έναρξη λειτουργίας κάθε Κτηματολογικού Γραφείου, ώστε να 
ευθυγραμμιστεί με τον Αστικό Κώδικα που προβλέπει απώλεια 
κυριότητας λόγω 20ετούς «έκτακτης χρησικτησίας».
7. Περιέλευση των αδήλωτων και αγνώστου ιδιοκτήτη ακι-
νήτων στους ΟΤΑ, κατά τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 
2664/1998, και όχι στο Δημόσιο. Οι Δήμοι ξέρουν, μπορούν και 
θα αξιοποιήσουν τα αστικά ακίνητα για δημιουργία «κοινωνι-
κής κατοικίας»  και τα αγροτικά για αποκατάσταση ακτημόνων 
αγροτών, σε αντίθεση με το Δημόσιο το οποίο αδυνατεί πλήρως 
να τα αξιοποιήσει, πλην της περιέλευσής τους στο Υπερταμείο!
Είναι απόλυτα σαφές ότι η μη παράταση της προθεσμίας διόρ-
θωσης αρχικών εγγραφών και η μέχρι σήμερα μη επίλυση του 
ιδιοκτησιακού των εκτός σχεδίου ακινήτων παραβιάζουν τις 
συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της ιδιωτικής ακίνη-
της περιουσίας, και μετατρέπουν το Κτηματολόγιο αλλά και τους 
δασικούς χάρτες, σε εργαλεία δήμευσης της περιουσίας εκατο-
ντάδων χιλιάδων έντιμων πολιτών σε όλη τη χώρα!
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βΟΥΛΗ-Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑβΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1,460 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019, ΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΟΧΟΥ 960 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ-ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΥΡΩ: ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2005 Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Ρητή διαβεβαίωση ότι η επίμαχη διάταξη για το επιτόκιο οφει-
λών του δημοσίου προς ιδιώτες, δεν σχετίζεται με το γενικό επι-
τόκιο για τις επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, 
παρέσχε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπακώστα, 
μιλώντας χθες στη Βουλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται 
για το άρθρο που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Οικονομικών που συζητήθηκε και ψηφίστηκε απόψε στην 
Ολομέλεια, και το οποίο δέχεται σφοδρές επικρίσεις από τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης.
«Οι νέες διατάξεις που προτείνουμε δεν αφορούν συλλήβδην 

τις περιπτώσεις έντοκης επιστροφής αξιώσεων των πολιτών 
από το Δημόσιο, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Καταρχήν, δεν 
αφορούν την έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
φόρων», είπε η υφυπουργός Οικονομικών και επισήμανε ότι οι 
αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι, είναι φόροι εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων, παρακρατούμενοι φόροι, 
ΦΠΑ. Η κ. Παπανάτσιου, είπε ακόμη ότι το συγκεκριμένο άρθρο 
δεν αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συμβάλλεται νόμιμα 
το Δημόσιο και έχει περιληφθεί ειδική πρόβλεψη σχετικά με το 
εφαρμοζόμενο επιτόκιο. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν αφορά, 

ούτε τις αξιώσεις των ιδιωτών που στηρίζονται σε ειδικές και 
ευθέως εφαρμοζόμενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, με 
τις οποίες έχει καθοριστεί ρητά και ειδικά το ύψος του επιτοκίου.
Το άρθρο, όπως διευκρίνισε η υφυπουργός Οικονομικών, αφο-
ρά στις αγωγές για αποζημίωση κατά του Δημοσίου. Παράλλη-
λα, η κ. Παπανάτσιου έσπευσε να επισημάνει ότι το επιτόκιο στα 
ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο, τα οποία δεν 
είναι ρυθμισμένα, ανέρχεται σε 8,76% ή 0,73% κάθε μήνα, ενώ, 
αν ο οφειλέτης βρίσκεται στη ρύθμιση, το επιτόκιο είναι 5%.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,460 δισ. ευρώ παρουσίασε ο 
προϋπολογισμός το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος 2019 έναντι 
στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 960 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2018 το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολο-
γισμού ανέρχονταν σε 1,879 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ  
Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του 
κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οποία την περίο-
δο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο 
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) 
ύψους 750 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3,109 δισ. 
ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋ-
πολογισμού 2019. 
Αναλυτικότερα: 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε σε 12,003 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
1,349 δισ. ευρώ ή 12,7% έναντι του στόχου για το 2019.
 Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 12,965 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,403 δισ. ευρώ ή 12,1% 
έναντι του στόχου. 
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρα-
τικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του 
οριστικού δελτίου αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο Οικονομικών. 

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 962 εκατ. ευρώ, αυξημένες 
κατά 54 εκατ. ευρώ από το στόχο (908 εκατ. ευρώ). 
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
ανήλθαν σε 878 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 192 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. 
Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,171 δισ. ευρώ 
αυξημένο κατά 1,004 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. 
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 4,502 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 
1,031 δισ. ευρώ. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τον Μάρτιο 2019 
εισπράχτηκε ποσό 1,176 δισ. ευρώ που αφορά στην επέκταση 
της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθη-
νών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018. 
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 426 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 
92 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 
Οι επιστροφές εσόδων του Μαρτίου 2019 ανήλθαν σε 331 εκατ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του 
μηνιαίου στόχου (305 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
Ιανουαρίου- Μαρτίου 2019 ανήλθαν στα 12,754 δισ. ευρώ 
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,010 δισ. ευρώ έναντι 
του στόχου (13,763 δισ. ευρώ). Η διαφορά αυτή οφείλεται 

κυρίως στο γεγονός ότι είχε προβλεφθεί πίστωση ύψους 982 
εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, 
κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 
4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών 
εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται 
ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν τελικά ήταν ύψους 324 
εκατ. ευρώ. 
Στις πιστώσεις υπό κατανομή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων και οι πιστώσεις του τακτικού αποθεματικού, οι οποίες 
κατά την διάρκεια του έτους μεταφέρονται σε άλλες μείζονες 
κατηγορίες για την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 545 εκατ. ευρώ πα-
ρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 120 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ια-
νουαρίου- Μαρτίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1,094 δισ. ευρώ, κυρί-
ως λόγω των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 751 εκατ. 
ευρώ, καθώς και των πρόσθετων αποδοχών κατά 328 εκατ. 
ευρώ (κυρίως οι πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών ποσών 
του νόμου 4575/2018).
Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρα-
τικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,785 δισ. ευρώ μειωμένο 
κατά 444 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Στα επίπεδα του 2005 έχει υποχωρήσει η απόδοση του ελληνι-
κού δεκαετούς ομολόγου όχι όμως και το περιθώριο (spread). 
Το θετικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά και η προσδοκία ανα-
βάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο 
αξιολόγησης Standard & Poors οδήγησαν σήμερα την απόδοση 
του 10ετούς ομολόγου στο 3,37%. Με το επιτόκιο αυτό δανείζο-
νταν η Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2005. Ωστόσο τότε το κόστος 
δανεισμού για την Ελλάδα (στη δεκαετία) ήταν μεγαλύτερο μό-
λις κατά 0,13% σε σύγκριση με αυτό της Γερμανίας - το οποίο 
κυμαίνονταν στο 3,15%-, ενώ σήμερα παραμένει υψηλότερο 

κατά περίπου 3,3%, όση δηλαδή είναι η διαφορά απόδοσης 
του ελληνικού από το αντίστοιχο γερμανικό 10ετές ομόλογο, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Περαιτέρω αποκλιμάκωση καταγράφεται και στην απόδοση 
του 5ετούς ομολόγου η οποία κυμαίνεται στο 2,16% από 2,17% 
την Παρασκευή.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλά-
δος (ΗΔΑΤ), καταγράφηκαν συναλλαγές ύψους 59 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 25 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. 
Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε 

στο 10ετές ομόλογο με 13 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του 10ετούς 
ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3,27% από 3,31% 
που έκλεισε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας αποτέλε-
σμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με 
απόδοση 0,059% % να περιοριστεί στο 3,21% από 3,26%.
Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται το ευρώ με αποτέλεσμα 
να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 1,1304 δολ. από 
το επίπεδο των 1,1298 δολ. που άνοιξε η αγορά.



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

Προσεχή Σεμινάρια 

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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ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑβΙβΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Εκτός συναλλαγής τίθενται - μέχρι στιγμής τουλάχιστον - 
γύρω στα 3,5 εκατομμύρια στρέμματα, τα οποία χαρακτη-
ρίζονται δασωμένοι αγροί. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, 
με την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρτών ο 
αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί. 
Η σύνταξη και ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει ως αποτέ-
λεσμα να σηκωθεί το... χαλί και να φανούν όλες οι παθογένει-
ες και τα προβλήματα που κρύβονταν εδώ και δεκαετίες κάτω 
από αυτό. Ετσι, οι δασικοί χάρτες μετατρέπονται - σε πολλές 
περιπτώσεις - από πολύτιμο εργαλείο για να προχωρήσουν το 
Κτηματολόγιο και το Δασολόγιο, σε απειλή για πολύ μεγάλο 
αριθμό ιδιοκτησιών σε όλη τη χώρα. Τίθεται λοιπόν το ερώτη-
μα: γιατί βγαίνει εκτός συναλλαγής ο προαναφερόμενος αριθ-
μός στρεμμάτων; Επειδή, όπως εξηγεί μιλώντας στα «ΝΕΑ» 
ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων 
Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου Γιώργος 
Ρούσκας, «οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλους 
ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουά-
ριου 1946 και έχουν μεταγραφεί!». 
ΠΑΓΩΝΟΥΝ
 Σύμφωνα με τον Γιώργο Ρούσκα - που είναι και αντιπρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Συμβολαιογράφων - 
όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν έχουν τέτοιους τίτλους, θα πρέπει 
να ακολουθήσουν μια χρονοβόρα διαδικασία ενστάσεων, η 
οποία απλά παγώνει την αγορά και τις μεταβιβάσεις τίτλων. 
Νομικοί αποδίδουν το πρόβλημα σε «παρερμηνεία» του νό-
μου, βάσει του οποίου έχουν αποδοθεί κατά την ανάρτηση 
του δασικού χάρτη ως δασικές εκτάσεις κάποιες που κατά το 
παρελθόν ήταν αγροτικές, αργότερα εγκαταλείφθηκαν λόγω 
της αστικοποίησης και πλέον καλύπτονται με χόρτα (φρύ-
γανα). «Αυτά δεν θεωρούνται δένδρα» λένε. Το πρόβλημα 
- κατά τις ίδιες πηγές- επιτείνεται σε περιοχές με έντονη αστι-
κοποίηση τις τελευταίες δεκαετίες στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
όπου στο παρελθόν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργούνταν και 
στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν, αλλά και σε περιοχές όπως τα 
Επτάνησα, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, όπου το τεκμή-
ριο της ιδιοκτησίας βάραινε τον ιδιοκτήτη και όχι το Δημόσιο. 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 Σήμερα, με βάση τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, η κύρωση των δασικών χαρτών φθάνει το 
41%. Η διαδικασία τρέχει γρήγορα, αφού χωρίς δασικούς 
χάρτες δεν μπορεί να υπάρξει Κτηματολόγιο. Ενδεικτικό είναι 
το γεγονός ότι το 2014 η κύρωση των δασικών χαρτών δεν 
ξεπερνούσε το 1% - και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, 
όπου η έκταση των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων 

Εκατομμύρια φορολογούμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να 
γνωστοποιήσουν στη Φορολογική Διοίκηση τα σωστά περι-
γραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, όπως αυτά προκύπτουν 
από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματο-
λόγιο, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 
στο σύστημα TAXISnet χωρίς να επιβαρυνθούν με το πρόστιμο 
εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ. 
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι την ανάρτηση των κτη-
ματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, 
όπως αυτή προκύπτει από σχετική Διαπιστωτική Πράξη του 
Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται 
ποιείται προς τον υπουργό Οικονομικών. Τελικός σκοπός είναι 
η πλήρης ταύτιση των πληροφοριακών στοιχείων για την ακί-
νητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών οποία περιλαμβάνονται 
στο «Περιουσιολόγιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων και στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 Τροπολογία
 Η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων των ακινήτων, που 
έχουν ήδη δηλωθεί στο Ε9, χωρίς την επιβολή προστίμων πα-

φθάνει περίπου το 60%. 
Τα ποσοστά κύρωσης μπορεί να ανεβαίνουν, αφού η κα-
τάρτιση των δασικών χαρτών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
πριν από το Κτηματολόγιο, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που 
υποστηρίζουν πως οι διαδικασίες γίνονται πολύ γρήγορα, 
προκειμένου να κερδηθεί χρόνος, με συνέπεια να μην εξελίσ-
σεται σωστά η κατάσταση. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώ-
σεις της Πάτμου και της Σύμης, αφού οι εκτάσεις των νησιών 
χαρακτηρίστηκαν δασικές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. 
Και όπως προαναφέρθηκε, οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι 
οι μοναδικές. Ολα αυτά μεταφράζονται σε αντιδράσεις από 
την πλευρά όσων έχουν ακίνητη περιουσία, με συνέπεια να 
ακολουθεί μπαράζ εντάσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
κύρωση των δασικών χαρτών αλλά και την ολοκλήρωση του 
Κτηματολογίου. 
ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 Οπως εξηγεί ο Γιώργος Ρούσκας, σε πολλές περιοχές της 
χώρας δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. «Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι όπου δεν υπάρχουν τίτλοι αυτοί ανήκουν στο 
Δημόσιο», συμπληρώνει. «Υπό τις παρούσες συνθήκες, όσοι 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ιδιοκτησία την οποία όμως 
νέμονται επί γενεές, θα αυξηθούν γεωμετρικά και θα “παγώ-
σουν” για μεγάλο χρονικό διάστημα τις συναλλαγές». 
Για τον λόγο αυτό διαπιστώνεται ήδη δυσκολία σε πράξεις 
αποδοχής κληρονομιάς, αν στην ανάρτηση η περιοχή εμφα-
νίζεται ως δασική. Σύμφωνα με ειδικούς, μια ακόμη ιδιαιτε-
ρότητα είναι ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες γης έχουν τίτλους 
που έχουν προκόψει από μεταβιβάσεις τις δεκαετίες του ’50, 
του ‘60 και του ’70 και τεκμαίρονται είτε από διαθήκες, είτε 
από πράξεις γονικής παροχής, είτε από πράξεις δωρεάς. «Ετσι, 
πάλι δημιουργείται θέμα με τους τίτλους αυτούς, διότι όπου 
φαντάζεται το Δημόσιο ότι η γη του ανήκει, έρχεται και την 
αναρτά ως δασική και παγώνει τα πάντα» λένε συμβολαιο-
γράφοι. 
«Δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται δασική μια έκταση που 
στις αεροφωτογραφίες του 1945 φαίνεται ολοκάθαρα ως 
αγροτική και δασώθηκε λόγο εγκατάλειψης και ταυτόχρονα 
στην ακριβώς διπλανής της ίσως έκταση, που φαίνεται ως 
δασική στις αεροφωτογραφίες του ‘45, να έχει γίνει εκχέρσω-
ση για αγροτική χρήση και αυτό να το επιτρέπουμε» τόνισε 
μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός κατά την πρόσφατη συνέντευξη 
Τύπου, που έδωσαν οι πρόεδροι του ΤΕΕ, του ΔΣΑ, των συμ-
βολαιογράφων και του Συνδέσμου Μελετητών Γεωτεχνικών. 
Διευκρινίζεται ότι το 1945 πολλές από αυτές τις περιοχές 
μπορεί να είχαν δασωθεί και λόγω του πολέμου, ενώ οι ίδιες 
περιοχές το 1960 μπορεί να φαίνονται ως αγροτικές! Σύμφω-
να, με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος 
Σωκράτη Φάμελλου (21 Ιανουαρίου 2019), με νόμο που ψη-
φίστηκε τον περασμένο Ιούνιο και εγκύκλιο του υπουργείου 
που εκδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, οι χορτολιβαδικές 
εκτάσεις στις οποίες έχουν ανεγερθεί κτίρια με οικοδομική 
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άδεια εξαιρούνται από τη δασική νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και 
για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις οι οποίες κατά το 1945 ήταν 
αγροτικές. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Ρούσκας, 
στο άκουσμα της λέξης «δασικό» οι αγοραστές κάνουν πίσω. 
«Εχω ως παράδειγμα μια περίπτωση αγοραπωλησίας στη 
Μύκονο με άδεια, όπου οι αγοραστές αποφεύγουν την επέν-
δυση» αναφέρει. 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
Στο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί έρχεται να προστεθεί και 
η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, το 
οποίο έκρινε αντισυνταγματική την αλλαγή χρήσης γης παρά 
μόνο για περιπτώσεις του Δημοσίου, βάζοντας τέλος στις οικι-
στικές πυκνώσεις σε δασικές περιοχές. Ετσι, τίθεται το ερώτη-
μα πώς θα γίνει η διαχείριση των υπαρχόντων οικισμών σε 1 
15 δήμους και 292.000 στρέμματα.
 Εδώ, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλό-
γου Διπλωματούχων Αγρονόμων - Τοπογράφων Μιχάλης 
Καλογιαννάκης θα πρέπει είτε να γίνει συμπληρωματική 
ανάρτηση είτε να υιοθετηθεί μια νέα διαδικασία μόνο γι’ αυ-
τές τις περιοχές. Στην πρώτη περίπτωση είναι πολύ πιθανό να 
υπάρξει νέα καθυστέρηση, ενώ στη δεύτερη θα πρέπει ξανά 
να κριθεί από το Συμβούλιο της Επικράτειας. «Σίγουρα όμως 
το θέμα των οικιστικών πυκνώσεων θα πρέπει να λυθεί και 
πολεοδομικά» συμπληρώνει. 
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Ενα νέο όριο χωρίζει την Ευρωπαϊκή Ενωση και εκτείνεται 
κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Γερμανίας και της 
Αυστρίας φθάνοντας μέχρι και την Ιταλία. Πρόκειται για το 
επίπεδο των αμοιβών των εργαζομένων, που είναι ασύγκριτα 
υψηλότερο στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης σε σύγκριση με 

ρέχεται με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών 
Ε. Τσακαλώτος σε νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες 
στη Βουλή. 
Με άλλες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ίδια τροπολογία: 
■ Ορίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής η 
υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) προκειμένου να 
γνωστοποιηθεί στη Φορολογική Διοίκηση οποιαδήποτε με-
ταβολή σε δικαιώματα επί ακινήτων (πλήρης κυριότητα, ψιλή 
κυριότητα, επικαρπία, κ.λπ.) επιτρέπεται να γίνεται έως και την 
31η Μαΐου του επόμενου έτους από αυτό στο οποίο έγινε η 
μεταβολή στα εν λόγω δικαιώματα. Σήμερα ο φορολογούμενος 
υποχρεούται σε υποβολή βολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα μεταβολής. 
■ Καθορίζεται ο τρόπος επιβολής του προβλεπόμενου προ-
στίμου, σε περίπτωση μη υποβολής, βολής, εκπρόθεσμης υπο-
βολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
(Ε9). Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποβολής 
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός έτη, 
επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές 
επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Επίσης, ορίζεται ότι δεν 
επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ - πράξεις προσδι-
ορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη 
Φορολογική Διοίκηση.
 ■ Προβλέπεται ότι για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώ-
σεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που 
υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και 
τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, δεν θα επιβάλ-
λονται, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα πρόστιμα. Πρόστιμα που 
έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται και τυχόν πρόστιμα που 
έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. 
Αναλυτικά, με τις διατάξεις της τροπολογίας που κατατέθηκε 
στο σχέδιο νόμου «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική 
Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδι-
κα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των 
σημείων 1,2,4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 
της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και 
άλλες διατάξεις» προβλέπονται τα εξής: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (σ.σ.: για τα 
πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων 100 ευρώ) δεν 
εφαρμόζονται στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτη-
ση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική Διαπιστωτική 
Πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία 
κοινοποιείται προς τον υπουργό Οικονομικών. 
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, για τη σύσταση, 
απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή σε δικαιώματα επί ακινή-
των, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
οφείλει να υποβάλει τη δήλωση αυτή μέχρι την 31η Μαΐου του 
επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και 
κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα. 
3. Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή 
υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επι-

βάλλεται πρόστιμο γι’ αυτήν με την πράξη προσδιορισμού του 
φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης. Σε πε-
ρίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισ-
σότερα του ενός έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον 
στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Με 
απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται η διαδικασία επι-
βολής του ανωτέρω προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο πρώτων εδαφίων της 
παρούσας περίπτωσης. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώ-
σεις ΕΝΦΙΑ - πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθε-
νται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση. 
4. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακι-
νήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή 
θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και τη δημοσίευση 
σίευση του παρόντος, δεν επιβάλλεται, κατά περίπτωση, το 
πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ή το αυτοτελές πρό-
στιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (σ.σ.: το πρόστιμο των 
100 ευρώ). Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. 
Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
•  Οι παγίδες επιβολής πρόσθετου ΕΝΦΙΑ 
 Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία από τη διόρθωση των 
στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9 προκύπτει 
υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ (π.χ. λόγω αύξησης 
των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ενός ή περισσότε-
ρων ακινήτων) ο φορολογούμενος θα καλείται να καταβάλει 
τον φόρο αυτό προσαυξημένο με τόκους υπολογιζόμενους με 
ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την ημέρα 
ηλεκτρονικής έκδοσης του πρώτου αρχικού εκκαθαριστικού 
σημειώματος ΕΝΦΙΑ μέχρι την ημέρα υποβολής της τροποποι-
ητικής δήλωσης. Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν τρο-
ποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία των 
ακινήτων τους στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, ώστε τα στοιχεία 
αυτά να ταυτίζονται πλήρως με αυτά του Εθνικού Κτηματολογί-
ου, θα εντοπιστούν από μελλοντικές διασταυρώσεις στοιχείων 
που θα γίνουν μεταξύ των δύο αρχείων και στις περιπτώσεις 
που θα διαπιστωθεί ότι εξαιτίας της μη διόρθωσης των στοιχεί-
ων πλήρωναν για ένα ή περισσότερα έτη ΕΝΦΙΑ λιγότερο από 
αυτόν που όφειλαν κανονικά θα καλούνται να καταβάλουν τα 
διαφυγόντα ποσά αναδρομικά μαζί με υπέρογκες προσαυξήσεις 
της τάξεως του 10%-50% και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 
υπολογιζόμενους με 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής. 

το αντίστοιχο στην Ανατολική Ευρώπη. Φαίνεται, έτσι, πως η 
διαφορά ανάμεσα στις αμοιβές των εργαζομένων αναπαρά-
γει ένα αόρατο τείχος στα ίχνη της παλιάς διχοτόμησης ανά-
μεσα στις ευημερούσες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις 
χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ. Αυτή τη φορά το τείχος 
είναι ανάμεσα στις χώρες με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και 
εκείνες με σαφώς χαμηλότερο. 
Οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες που ευημερούν και πληρώ-
νουν καλά τους εργαζομένους και εκείνες με χαμηλά ωρομί-
σθια είναι σε ορισμένες περιπτώσεις τόσο μεγάλες, ώστε στο 
σχετικό δημοσίευμά της η ιταλική εφημερίδα II Sole 24 Ore 
μιλάει για ένα νέο «σιδηρούν παραπέτασμα». Κατέληξε στο 
σχετικό ρεπορτάζ συνδυάζοντας στοιχεία της Eurostat με 
έρευνα που διεξήγαγε η ίδια στις περιφέρειες της Ε.Ε. 
Ειδική κατηγορία αποτελούν η Ελλάδα και η Κύπρος μαζί με 
την Πορτογαλία και την Ισπανία, που παράλληλα είναι και οι 
εξαιρέσεις στον κανόνα των χαμηλών μισθών στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης. Βρίσκονται κάπου ανάμεσα στα υψηλά 
ωρομίσθια που προσφέρουν οι χώρες της Σκανδιναβίας και 
της Δυτικής Ευρώπης και στα εντυπωσιακά χαμηλά ωρομί-
σθια στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα στις 
χώρες της βαλκανικής χερσονήσου. 
Στις σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φινλανδία, η αμοιβή για μία 
ώρα εργασίας αγγίζει τα 28 ευρώ και στη Σουηδία κυμαίνεται 
ανάλογα με την περιοχή της χώρας λίγο πάνω ή λίγο κάτω 
από τα 26 ευρώ. Στην πρωτεύουσα της Ε.Ε. και πρωτεύουσα 
του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, αγγίζει τα 44 ευρώ και στο Λου-
ξεμβούργο, πατρίδα του προέδρου της Κομισιόν, είναι πάνω 
από 43 ευρώ. Τα επίπεδα αυτά πλησιάζουν και τα ωρομίσθια 
στην πλέον κεντρική περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας, 
όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες εταιρείες της Γαλλίας. Την 
ίδια στιγμή, όμως, το ωρομίσθιο στη γειτονική μας Βουλγα-
ρία μόλις που υπερβαίνει τα 4,1 ευρώ και σε ανάλογα επίπεδα 
κυμαίνεται στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες-μέλη της Ε.Ε. 
Μοναδική εξαίρεση στα Βαλκάνια η Σλοβενία, που πάντα έτει-
νε να πλησιάζει τη Δυτική Ευρώπη χάρη στην οικονομική της 
ανάπτυξη. Εκεί η αμοιβή για μία ώρα εργασίας υπερβαίνει τα 
17 ευρώ, επίπεδο που την κατατάσσει πιο κοντά στην Ισπανία 
καθώς και σε μερικές περιοχές της Ιταλίας. 
Οσον αφορά ειδικότερα τη χώρα μας, οι αμοιβές των εργα-
ζομένων παρουσιάζουν αποκλίσεις ανάμεσα στις διάφορες 
περιφέρειες, χωρίς αυτές οι αποκλίσεις να αντανακλούν 
απαραιτήτως το βιοτικό επίπεδο της κάθε περιφέρειας. Στην 
Κεντρική Μακεδονία, για παράδειγμα, η ωριαία αμοιβή ανέρ-
χεται σε 10,64 ευρώ. Το ωρομίσθιο υπερβαίνει μόνον οριακά 
τα 10,18 ευρώ στην Ηπειρο, μια από τις φτωχότερες περιοχές 
της Ε.Ε. Πιο καλοπληρωμένοι φαίνεται να είναι οι εργαζόμενοι 
στα Ιόνια νησιά, όπου το ωρομίσθιο φτάνει στα 11,74 ευρώ, 
αλλά και στην Πελοπόννησο, όπου ανέρχεται περίπου στα 
11,29 ευρώ. Την ίδια στιγμή, στην τουριστική Κρήτη δεν 
υπερβαίνει τα 9,78 ευρώ.
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ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ, Ο 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ 
ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Εξόν από τις καταστροφικές φλόγες, ο γοτθικός ναός 
της Παναγίας των Παρισίων έχει να αντιμετωπίσει 
πλέον και έναν άλλον κίνδυνο, το ίδιο το μέσο που 
καλείται να τη σώσει από τη φωτιά: το νερό. Αυτό 
επεσήμανε από την πρώτη στιγμή της είδησης για την 
πυρκαγιά στη «Νοτρ Νταμ» ο καθηγητής Ιστορίας της 
Αρχιτεκτονικής και Αποκατάστασης Μνημείων και 
υποδιευθυντής του Ινστιτούτου Εθνικής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ισπανίας Χαβιέρ Ριβέρα Μπλάνκο, 
επικαλούμενος το προηγούμενο παράδειγμα του κα-
θεδρικού ναού της Λιόν, ο αντίστοιχος ναός στη Νότιο 
Γαλλία σώθηκε το 1966 επειδή αποφεύχθηκε να κατα-
σβεστεί η πυρκαγιά με τη χρήση νερού.
   Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι προτιμότερο να αφεθούν 
τα ξύλινα και γύψινα δομικά στοιχεία στους υποστη-

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ  
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ρικτικούς αρμούς και στις αντηρίδες της «Νοτρ Νταμ» 
να καούν παρά να ρίξουν νερό στις νευρώσεις, διότι 
αυτές θα απορροφήσουν την υγρασία, αυξάνοντας 
έτσι το βάρος τους, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν 
κατάρρευση όλου τού συνόλου. «Στη Λιόν συνέβη 
το ίδιο πριν πενήντα χρόνια. Οι ειδικοί έκρουσαν τον 
κώδωνα του κινδύνου, αποφεύχθηκε να βρέξουμε τις 
πέτρες και ο Καθεδρικός σώθηκε».
   Ο Ριβέρα Μπλάνκο υπενθύμισε πως ο παρισινός 
καθεδρικός ναός είχε αποκατασταθεί το 1830 από 
τον Εζέν Βιολέ-λε-Ντυκ, ο οποίος ανακατασκεύασε 
την οροφή και την κεντρική ακκίδα με κάλυμμα σχι-
στόλιθου που απομιμείτο την παλιά στέγη. «Καίγεται 
ο θόλος, ο οποίος είναι ένα από τα μέρη που αποκατέ-
στησε ο Βιολέ -λε -Ντυκ και όπου μπορείτε να δείτε την 
ομάδα των γλυπτών που αναπαριστούν τους 12 Απο-
στόλους να αναλήπτονται στους ουρανούς και όπου ο 
ίδιος ο συντηρητής συμπεριέλαβε τον εαυτό του (ΣτΜ, 
στη μορφή του Αγίου Θωμά) επειδή ήταν εγωμανής», 
εξηγεί ο καθηγητής. 
   Σύμφωνα με τον ίδιο ειδικό, η αξία της Παναγίας των 
Παρισίων είναι «ανεκτίμητη». «Αναπαριστά την ταυ-
τότητα των ίδιων των Γάλλων. Είναι ο Καθεδρικός των 
Βασιλέων της Γαλλίας, και μετά την Επανάσταση πέρα-
σε στον ίδιον τον λαό. Είναι επίσης μία φανταστική κι 
αστείρευτη πηγή εσόδων, καθώς αποτελεί το μεγάλο 
πρότυπο του γαλλικού γοτθικού ρυθμού». Η Παναγία 
των Παρισίων αντάμα με τους Καθεδρικούς της Σαρτρ 
και της Λιόν συνιστούν το μεγάλο τρίγωνο της ευρω-
παϊκής γοτθικής αρχιτεκτονικής. 
   Για τον Ριβέρα Μπλάνκο, η φωτιά ενδεχομένως θα 
βλάψει και τα βιτρό του ναού, που κατά το 60% τους 
είναι τα αυθεντικά από κτίσεώς του. «Η φωτιά θα λιώ-
σει τον μόλυβδο που ενώνει τα γυαλιά, εάν δεν ανα-
χαιτίζονται έγκαιρα οι φλόγες», τονίζει ο ίδιος ειδικός, 
προσθέτοντας πως εκείνο που κινδυνεύει περισσότερο 
είναι το κύριο κλίτος, που βρίσκεται στο κέντρο του 
κυρίως ναού, καθώς και το τμήμα που οδηγεί προς το 
εξωτερικό του». Σε αυτά τα τμήματα βρίσκονται πλή-
θος αγάλματα και αναγεννησιακοί πίνακες μεγάλης 
αξίας, επισημαίνει.
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Αύξηση και μάλιστα σε διψήφιο ποσοστό σημείωσαν 
οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων από τους κλάδους κατα-
λυμάτων και εστίασης, με το 2017 μάλιστα, μία χρονιά 
υψηλών επιδόσεων για τον ελληνικό τουρισμό να απο-
τελεί τη χειρότερη χρονιά από το ...2010!
Και πράγματι, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής, σχεδόν 1 στις 5 πτωχεύσεις το 2017 ήταν 
στις «δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύμα-
τος και υπηρεσιών εστίασης» (ποσοστό 18,4%) όταν 
στις αρχές της κρίσης, το 2010, το αντίστοιχο ποσοστό 
ήταν 1 στις 10 πτωχεύσεις ή αλλιώς στο 10,3%. Κατά 
τη διάρκεια της οκταετίας 2010- 2017 οι χειρότερες 
χρονιές για τον κλάδο ήταν το 2013 (ποσοστό 12,4% 
επί του συνόλου), το 2014 με αύξηση κατά 14,6% κι εν 
συνεχεία η διετία 2016 -2017 με ποσοστά αντίστοιχα 
16,2% και 18,4%.
Το ...παράδοξο των πτωχεύσεων στους κλάδους των 
υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης, εν μέσω ρεκόρ 
του ελληνικού τουρισμού, έχει να κάνει σε μεγάλο 
βαθμό, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, ακριβώς 
με την κινητικότητα και την αύξηση των νέων επιχει-
ρήσεων στους εν λόγω κλάδους, πέραν φυσικά των 
θεμάτων υπερφορολόγησης, χρηματοδότησης και 
έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.
Σημειώνεται εδώ ότι ενδεικτικό της κινητικότητας στον 

κλάδο αποτελεί το γεγονός ότι, με βάση και την τελευ-
ταία έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 
ως προς την εξέλιξη της απασχόλησης κατά κλάδο, ο 
αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε σημαντικά 
στις δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό το 2018 
(3,1% έναντι 2,8% το 2017), με την εστίαση, τα κατα-
λύματα αλλά και το λιανικό εμπόριο να παρουσιάζουν 
τη μεγαλύτερη αύξηση.
Συνολικά στην αγορά, από την ανάλυση των πτωχεύ-
σεων που κηρύχθηκαν το έτος 2017, κατά τομέα οικο-
νομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι περισσό-
τερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του 
χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευής μηχα-
νοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 
32,5%, ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης με 
19,3%, ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών πα-
ροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 18,4% 
και ο τομέας των κατασκευών με 8,8%.
Το 2017 οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανέρχονται σε 114 
έναντι 111 το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
2,7%, Ωστόσο, από το 2012 παρατηρείται σταθερή 
μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μετα-
βολής 11,5%, για την περίοδο 2008 – 2017. Συνολικά 
στη δεκαετία 2008- 2017, σύμφωνα πάντα με τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις έφθασαν 
τις 3.222.

 Η γειτονική Ιταλία αναπαράγει το γνωστό μοτίβο του πλού-
σιου Βορρά έναντι του φτωχού Νότου, όπως αντανακλάται 
στις αμοιβές των εργαζομένων. Στη βιομηχανική Λομβαρδία 
και γύρω από το πλούσιο Μιλάνο το ωρομίσθιο πλησιάζει 
τα επίπεδα των σκανδιναβικών χωρών, καθώς ανέρχεται 
στα 25,13 ευρώ. Μειώνεται όμως σταδιακά όσο κατεβαίνει 
κανείς προς τον φτωχότερο ιταλικό Νότο, για να περιορισθεί 
σε επίπεδα γύρω στα 19 ευρώ στη Σικελία και γύρω στα 18 
ευρώ στην Καλαβρία. Η ιταλική εφημερίδα αναγνωρίζει πως 
το ωρομίσθιο δεν μπορεί να αποτελεί επαρκές κριτήριο για 
την ανισότητα δεδομένων και των μεγάλων διαφορών στο 
κόστος ζωής. Αναγνωρίζει επίσης ότι θα ήταν χρήσιμο να 
μετατραπούν τα ποσά σε ισοδύναμες μονάδες αγοραστικής 
δύναμης. Τονίζει πως και μόνον η χρήση του ευρώ ως αξία 
καθιστά σαφείς τις βαθύτατες αποκλίσεις που διχοτομούν τη 
Γηραιά Ηπειρο λίγες εβδομάδες προτού αυτή κληθεί να εκλέ-
ξει το νέο της Κοινοβούλιο. 


