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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, σε άρθρο του με τίτλο, 
«αλήθειες και μύθοι για τα χωροταξικά σχέδια και τις προστατευό-
μενες περιοχές», που δημοσιεύτηκε στο newpost.gr σημειώνει ότι:
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια στο όνομα της προστασίας του 
περιβάλλοντος ή της πολιτιστικής κληρονομιάς ή ακόμη και της δι-
εκδίκησης από το δημόσιο ιδιωτικών εκτάσεων, υπήρξαν πολλές 
«αντιεπιστημονικές» οριοθετήσεις περιοχών, 
Επειδή κατά την προεκλογική περίοδο ακούμε πολλές υποσχέσεις 
για το καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών και το Χωρο-
ταξικό, οφείλουμε να κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό για το 
ποια είναι η πραγματικότητα, αλλά και οι δυνατότητες για αλλαγές 
στο μέλλον.
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια στο όνομα της προστασίας του 
περιβάλλοντος ή της πολιτιστικής κληρονομιάς ή ακόμη και της δι-
εκδίκησης από το δημόσιο ιδιωτικών εκτάσεων, υπήρξαν πολλές 
«αντιεπιστημονικές» οριοθετήσεις περιοχών. Με αυτόν τον τρόπο 
επεκτάθηκαν πραγματικές περιοχές natura. Με τον ίδιο τρόπο χα-
ρακτηρίστηκαν δάση και δασικές περιοχές ακόμη και βραχώδεις 
εκτάσεις. Χαρακτηρίστηκαν ιστορικά κέντρα και παραδοσιακοί 
οικισμοί, περιοχές εκτός των πραγματικών ορίων των ιστορικών 
κέντρων και των παραδοσιακών οικισμών. Με την ίδια λογική, 
δηλαδή χωρίς σχεδόν καμία επιστημονική προσέγγιση εγκρί-
θηκαν χωροταξικά σχέδια περιοχών, πόλεων, ακόμη και ολό-
κληρων νησιών. Πολλές φορές μάλιστα αυτά αντί να υπάρχουν 
επιστημονικά κριτήρια ειδικά σε περιοχές που η γη έχει υψηλή 
αξία, το βασικό κριτήριο ήταν ποιος είναι ιδιοκτήτης της κάθε έκτα-
σης. Στη χώρα μας είχαμε μείνει πίσω, όπως και σε πολλά άλλα, 
στο ζήτημα της προστασίας περιοχών που έπρεπε αντικειμενικά 
να προστατευτούν. Μάλιστα ο ελάχιστος σεβασμός τέτοιων πε-

ριοχών, που φαίνονταν από την αυθαίρετη δόμηση οδήγησε σε 
πολλές περιπτώσεις στο άλλο άκρο. Αν κάποια έκταση έπρεπε να 
χαρακτηριστεί προστατευόμενη, χαρακτηρίζονταν πολλαπλάσια 
έκταση. Από το σημείο που προστατεύονταν ελάχιστες περιοχές, 
σήμερα φτάσαμε γρήγορα στο σημείο να προστατεύουμε περιο-
χές που επιστημονικά δεν χρήζουν καμίας προστασίας.
Αποτέλεσμα αυτού είναι εκτάσεις που θα μπορούσε κάποιος να εκ-
μεταλλευτεί, διότι επιστημονικά το δικαιούνταν, σήμερα δεν μπο-
ρεί λόγω λάθους οριοθέτησης. Επίσης αυξήθηκε η γραφειοκρατία 
και η διαφθορά σε περιοχές που απαιτούνται εγκρίσεις φορέων, 
που δεν θα απαιτούνταν αν είχαν γίνει σωστά οι οριοθετήσεις.
Στην προεκλογική περίοδο πολλοί υποψήφιοι ανοίγουν τέτοια 
ζητήματα, υποσχόμενοι στους ψηφοφόρους ότι θα αλλάξουν με 
δική τους πρωτοβουλία προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν 
τα όρια τέτοιων περιοχών. Δεν πρέπει όμως να καλλιεργούν ψεύ-
τικες προσδοκίες στους πολίτες. Παραπάνω ανάφερα συνοπτικά 
την άποψή μου για πολλές επιστημονικά λανθασμένες οριοθετή-
σεις περιοχών. Θα πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι είναι σχεδόν 
μη αντιστρεπτή διαδικασία ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως 
προστατευόμενης. Ο ρεαλισμός επιβάλει στο μέλλον, οι έχοντες 
την αντίστοιχη εξουσία να είναι πιο προσεκτικοί επιστημονικά 
σε ανάλογες διαδικασίες. Είναι αδιαπραγμάτευτο ότι οι περιοχές 
που χρήζουν προστασίας είτε για λόγους περιβάλλοντος, είτε για 
λόγους πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε για άλλους λόγους δημο-
σίου συμφέροντος θα πρέπει να προστατευτούν. Αυτές όμως που 
επιστημονικά δεν χρήζουν καμίας προστασίας δεν θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται εξυπηρετώντας συμφέροντα. Κάποια στιγμή θα 
πρέπει να γίνουμε κανονική Χώρα.

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Πε-
ριφερειακή Ανάπτυξη – Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
στο επίκεντρο» συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ την 
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 στο Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλε-
ξάνδρου 49), με ώρα έναρξης 9:00 το πρωί (εγγραφές). Ομιλη-
τές της εκδήλωσης θα είναι μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
κ. Γ. Στασινός, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Π. Μπίλλιας, ο περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, 
η Ευρωβουλευτής κ. Μαρία Σπυράκη, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, 
κ. Περικλής Μήτκας, οι υποψήφιοι περιφερειάρχες Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Χρήστος Παπαστεργίου και κ. Χρήστος Γιαν-
νούλης, υποψήφιοι ευρωβουλευτές, διοικητές οργανισμών, 
εκπρόσωποι φορέων και καθηγητές, που θα παρουσιάσουν μια 
συνολική προσέγγιση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε μια σειρά 

τομέων, καθώς και την πορεία της προσαρμογής τους στην ελ-
ληνική πραγματικότητα, με έμφαση στην Κεντρική Μακεδονία. 
Η εκδήλωση θα προσφέρει τη δυνατότητα μιας εκτεταμένης 
καταγραφής των επιδόσεων και των πεπραγμένων της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε κρίσιμους τομείς υποδομών 
και υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και των ευκαιριών που 
ανοίγονται  για τις ελληνικές Περιφέρειες και ιδιαίτερα για την 
ΠΚΜ, στο πλαίσιο μιας σειράς πολιτικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων που προωθεί η Ε.Ε. για τα επόμενα χρόνια, σε 
θέματα υποδομών, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ενερ-
γειακής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, κ.α. 

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Η ΠΚΜ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ»
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

15 - 17 Μαΐου 2019

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

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογρά-
φων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

29 - 31 Μαΐου 2019

12ο Πανελλήνιο συνέδριο: «Χημική Μηχανι-
κή, με βλέμμα στο μέλλον. Καθαρό περιβάλ-
λον, βιώσιμη ανάπτυξη»
ΑΘΗΝΑ

Σχολές Χημικών Μηχανικών 
ΕΜΠ, ΠΠ και ΑΠΘ, ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ, 
ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ, ΠΣΧΜ

20 - 22 Ιουνίου 2019
13η Πανελλήνια Σύνοδος Φορέων Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων 
ΔΕΛΦΟΙ

Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων, Περιφερεια-
κός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΑΔΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ 
βΕΛΙΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑ

•   Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διοργανώνει το 4ο Διεθνές 
Συμπόσιο Joint International Symposium on  Deformation 
Monitoring (JISDM),  στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, από σήμερα ως 
τις 17 Μαΐου 2019.

•     Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
και Περιφερειακή Ανάπτυξη – Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας στο επίκεντρο» συνδιοργανώνουν σήμερα το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο Αμφιθέατρο ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49).

Διάλεξη της Ευαγγελίας Στεφανή, Διευθύντριας του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Η γυναικεία 
ενδυμασία στη Μινωική Κρήτη όψεις ενός πολύχρωμου πολι-
τισμού», διοργανώνεται σήμερα στις 19.00, στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.

Eκδήλωση με θέμα: «Αισθητική αναβάθμιση των σχολείων» 
πραγματοποιείται σήμερα στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας και ώρες 18.00-20.00. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα μιλήσουν οι:
Ξενοφών Σαχίνης – Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών, Τμή-
μα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ΑΠΘ
Αναστάσιος Κωτσιόπουλος – Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτε-
κτονικής Σχολής, ΑΠΘ
Πρόδρομος Νικηφορίδης – Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Δέσποινα Μιχελάκη – Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης Διεύθυνσης
Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
Βίκυ Ιππέκη - Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύ-
θυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
Δηλώσεις συμμετοχής

O Οργανισμός Enterprise Greece, σε συνέχεια της δρά-
σης του για την ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών επι-
χειρήσεων του κλάδου των δομικών υλικών στις αγορές 
της Σερβίας και Ρωσίας προγραμματίζει για το διάστημα 
από 16 ως 30 Μαΐου 2019 επιχειρηματική αποστολή στο 
Βελιγράδι και τη Μόσχα.
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν 
στο Βελιγράδι και τη Μόσχα, σε συνεργασία με τα γρα-

φεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδί-
ου & Μόσχας, οι προϊστάμενοι των οποίων, πρότειναν 
τη διοργάνωση της εν λόγω επιχειρηματικής αποστολής 
κρίνοντας ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο 
των δομικών υλικών, στις χώρες που υπηρετούν. 
Πληροφορίες: Φωτεινή Νάκου (τηλ.: 210 3355727 
email: f.nakou@enterprisegreece.gov.gr), ιστοσελίδα: 
enterprisegreece.gov.gr/

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΔΙΝΟΝΤΑΣ «βΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ»
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η 
Επιτροπή Απασχόλησης αναγνωρίζοντας ότι το μέλλον 
της χώρας εξαρτάται σημαντικά από τους νέους μας και 
την έγκαιρη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, 
διοργανώνει το 4ο workshop Youth Talks We Listen το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου και 
ώρα 13.30, στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Start Ups της Δεκαετίας των 80s’ και 90s’| Εμπειρίες και 

Χαρακτηριστικά Επιτυχίας
Reimagining Financial Services (FinTech, BlockChain, 
etc)
Jobs Replacing Jobs (Robotics, AI, ChatBots, 
DataAnalytics)
Trust in the Financial System
Financing Start-ups, VCs Availability.
Πληροφορίες: https://www.amcham.gr/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx_qrCD-ImxBLO3GCJd7T8jjLEMX5cbUWavw8ozH7Ni2MTtg/viewform
https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2019/04/Youth-talks-we-Listen-%40-Athex-Agenda.pdf%0D


ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Την αρχιτεκτονική του νέου Ασφαλιστικού, ανέλυσε ο πρόε-
δρος του Ταμείου Κωνσταντίνος Μακέδος, προσκεκλημένος 
στην ανοιχτή Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΤΕΕ τη Δευτέρα 13/5/2019.
Στην αίθουσα του ΕΒΕ Βοιωτίας στη Λιβαδειά, κατά τη διάρ-
κεια της  Συνεδρίασης ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ ενημέρωσε 
αναλυτικά για όλα τα μείζονα ασφαλιστικά θέματα του κλά-
δου, με αφορμή και το νόμο για τις 120 δόσεις, καθώς επίσης 
και για το ρόλο και τις δράσεις του Ταμείου. Στο τέλος της ομι-
λίας του, απάντησε διεξοδικά σε ερωτήσεις που τέθηκαν από 
τους συμμετέχοντες, στην πλειοψηφία τους νέοι επιστήμονες 
και ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και συνταξιούχοι μηχανι-
κοί. 
«Το ενδιαφέρον και η βούληση για δουλειά και προκοπή εκ-
δηλώνονται με κάθε ευκαιρία από τον Τεχνικό Κόσμο, ο οποί-
ος έχει υποστεί τις βαρύτατες συνέπειες τις πολυετούς κρίσης 
με τον πλέον οδυνηρό τρόπο. Τα μέλη του ΤΕΕ στο σύνολό 
τους, και ειδικά του Τμήματος Αν. Στερεάς, Έλληνες, δυναμι-
κοί επαγγελματίες και επιστήμονες με υψηλότατη κατάρτιση, 
αποδεικνύουν ότι έχουν τη διάθεση, την επαγγελματική εμπει-
ρία, αλλά κυρίως την ικανότητα να «τραβήξουν» τον Κλάδο 
και τη χώρα μπροστά». 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται στο Ασφαλιστικό 
μας σύστημα στόχο έχει να εξισορροπήσει οφειλές, αλλά και 
εισφορές, που έχουν φθάσει σε εξοντωτικό επίπεδο για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, σε μία παρατεταμένη περίοδο 
κρίσης, στην οποία παρατηρήθηκε μία δραματική συρρίκνω-
ση της επαγγελματικής ύλης. Μένουν όμως ακόμα πολλά να 
γίνουν προκειμένου ο κλάδος και η χώρα να μπουν σε μία 
τροχιά σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης. 
Στο ΤΜΕΔΕ, καθημερινά, με συντονισμένες δράσεις συμβάλ-
λουμε έμπρακτα προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες 
για διαρκή και σταθερή ανάπτυξη, για τη μείωση της ανεργίας, 
την ανάσχεση του braindrain, για τη συνολική ανάταξη των 
Ελλήνων επιστημόνων, και των ελεύθερων επαγγελματικών. 
Τη “ραχοκοκαλιά” της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας».
Απ΄ την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας Θανάσης Λυκόπουλος:  «O κ. Μακέδος απάντησε σε 
όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη του τμήματός 
μας. Το κλίμα ήταν απόλυτα ικανοποιητικό, καθώς ο πρόε-
δρος του ΤΜΕΔΕ έδωσε σαφείς διευκρινήσεις για όλα τα ζη-
τήματα όσον αφορά το ΤΜΕΔΕ, τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ, τους 
κλάδους Υγείας, αλλά και συντάξεων και λύθηκαν πολλές 
απορίες των μελών μας.

Όσον αφορά την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών και 
των αδικιών που έχει υποστεί ο κλάδος, αλλά και τη ζητού-
μενη αναθέρμανση της αγοράς και των Τεχνικών Επαγγελμά-
των, σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ και το ΤΜΕΔΕ, όλα τα 
ζητήματα και οι προτάσεις μας προωθούνται και ελπίζουμε 
ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα».    
Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής Συνεδρίασης της Αντιπροσω-
πείας του ΤΕΕ Αν. Στερεάς Ελλάδας, ο κ. Μακέδος, ανέλυσε 
διεξοδικά και με παραδείγματα την Αρχιτεκτονική του Ασφα-
λιστικού και του Συνταξιοδοτικού συστήματος. Τόνισε επίσης 
τις δράσεις του Ταμείου όσον αφορά την εγγυοδοσία, αλλά 
και την πρωτοπόρα συμβολή του σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο, όσον αφορά την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές, 
όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον ίδιο στην πρόσφατη 
συνάντηση των μελών του AECM στη Ρίγα της Λετονίας, στο 
πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των Ευρωπαϊκών 
Φορέων Εγγυοδοσίας, και που έτυχαν θερμότατης αποδοχής. 
Τέλος, ο κ. Μακέδος αναφέρθηκε στις προσεχείς πρωτοβουλί-
ες, που πρόκειται να αναλάβει το Ταμείο για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ρευστότητας 
προς όφελος του Τεχνικού Κόσμου.

Ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας ανα-
μένεται να βοηθήσει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (NPL) αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης 
Fitch σε ανάλυσή του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα, με τις οποίες τα οικονομικά 
αδύναμα ελληνικά νοικοκυριά μπορούν να επιχειρήσουν την 
αναδιάρθρωση των χρεών τους, είναι θετικές για τις τράπε-
ζες και τις συναλλαγές σε καλυμμένα ομόλογα, αναφέρει ο 
οίκος. «Αναμένεται να προσφέρουν έναν πιο αποτελεσμα-

τικό μηχανισμό για τον χειρισμό των πιο προβληματικών 
μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), να περιορίσουν τους 
στρατηγικούς κακοπληρωτές και να οδηγήσουν δυνητικά σε 
μία πιο πειθαρχημένη κουλτούρα πληρωμών», σημειώνει ο 
Fitch, προσθέτοντας: «Η πλήρης επίπτωση θα εξαρτηθεί από 
την εφαρμογή των λεπτομερειών και πώς θα χρησιμοποιηθεί 
το νέο πλαίσιο».
Η ισχύς του νέου νόμου για όσους δανειολήπτες δεν είχαν 
πληρώσει τουλάχιστον τρεις δόσεις έως το τέλος του 2018, 

η προσωρινή φύση του σχήματος και τα πιο στενά κριτήρια 
επιλεξιμότητα για την προστασία από κατασχέσεις, σε σχέση 
με τον νόμο Κατσέλη, «όλα περιορίζουν το περιθώριο να 
κάνουν αίτηση για προστασία στρατηγικοί κακοπληρωτές», 
σημειώνει ο οίκος, προσθέτοντας: «Σε συνδυασμό με την 
απειλή κατάσχεσης, θα μπορούσε με το πέρασμα του χρόνου 
να στηρίξει μία βελτίωση της πειθαρχίας πληρωμών».

Τροπολογία, προκειμένου να δοθεί παράταση της προθεσμίας 
για την εγγραφή των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγ-
γελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, και των επαγγελμα-
τικών πλοίων αναψυχής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων 
(«e-Μητρώο Πλοίων»), έχει προωθήσει στη Γενική Γραμμα-
τεία της Κυβέρνησης το υπουργείο Ναυτιλίας, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σημειώνεται ότι η αίτηση για την καταχώριση στο e-Μητρώο 
Πλοίων για την εγγραφή των σκαφών πραγματοποιείται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση σε 
λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι έως και 15.5.2019.
Στη συνέχεια η επαλήθευση και επιβεβαίωση των καταχω-

ρισμένων στοιχείων των επαγγελματικών πλοίων αναψυ-
χής ή επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, τα οποία 
θα υποβάλλουν αίτηση για καταχώριση έως και 15.5.2019 
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., το 
αργότερο έως και την 15.5.2023.
Η εισαγωγή και αποθήκευση στο e-Μητρώο Πλοίων από 
τον ιδιοκτήτη, πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του μικρού σκάφους 
ή τουριστικού πλοίου των απαραίτητων στοιχείων/πληρο-
φοριών, η κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται, 
καθώς και το σύνολο των υπηρεσιακών ενεργειών που απαι-
τούνται είναι απαραίτητη προκειμένου το μικρό σκάφος ή το 
τουριστικό πλοίο να καταχωριστεί στην ανωτέρω εφαρμογή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής μέχρι χθες 13 Μαΐου 2019, είχαν εγγραφεί στο e-μητρώο 
3.379 επαγγελματικά σκάφη σε σύνολο περίπου πέντε χιλιά-
δων διακοσίων (5.200). Επίσης είχαν εγγραφεί 270 ημερό-
πλοια σε σύνολο περίπου επτακοσίων (700).
Σημειώνεται ότι το Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουριστικών Πλοί-
ων και Μικρών Σκαφών, στο οποίο θα δηλώνονται όλα τα 
ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική 
και ξένη σημαία θα απαλλάξει τους επαγγελματίες του χώρου, 
αλλά και τους πολίτες από ένα σύνολο χρονοβόρων διαδικα-
σιών.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

FITCH: Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ 
βΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ «E-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ»
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Την επίσημη προκήρυξη ανοιχτών ηλεκτρονικών διαγω-
νισμών για 17 αστικά ακίνητα ιδιοκτησίας της, μέσω της 
ηλεκτρονικής της πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, 
ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Εταιρεία Ακινήτων 
Δημοσίου (ΕΤΑΔ).
Στη νέα ομάδα (cluster) ακινήτων περιλαμβάνονται διαμερί-
σματα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μαρούσι και στην 
Καλλιθέα, με εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση (κοντά σε σταθμό 
ΗΣΑΠ) και στη Θεσσαλονίκη κοντά στη Ρωμαϊκή αγορά. 

Ειδικότερα, πρόκειται για την πώληση ενός πολυώροφου κτι-
ρίου κατοικιών, το οποίο αποτελείται από 23 διαμερίσματα, 
συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.260,22 τ.μ. επί οικοπέδου 
342,35 τ.μ. στην Καλλιθέα, σε απόσταση 2 λεπτών από τον 
ηλεκτρικό σταθμό ΗΣΑΠ, δύο ισόγειων καταστημάτων και 
8 διαμερισμάτων στο ίδιο πολυώροφο κτίριο στο Μαρούσι, 
250μ από τον ηλεκτρικό σταθμό ΗΣΑΠ και 6 διαμερίσματα 
στο ίδιο πολυώροφο κτίριο στη Θεσσαλονίκη, 350μ από τη 
Ρωμαϊκή Αγορά.

Η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής για τα ακίνητα στο Μαρούσι και τη Θεσσαλονίκη 
είναι η Πέμπτη 13 Ιουνίου και ώρα 14.00, και για το πολυώ-
ροφο ακίνητο στην Καλλιθέα είναι η Δευτέρα 24 Ιουνίου και 
ώρα 14.00.
Οι γενικοί και οι ειδικοί όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι 
στον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr καθώς και στην 
ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ (www.etasa.gr).

Η ελληνική εταιρεία J&P AVAX κέρδισε τον διαγωνισμό για 
την κατασκευή αγωγού αερίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 
Βουλγαρία έναντι 133,85 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε 
χθες η εταιρεία ICGB που διαχειρίζεται το πρόγραμμα. 

Η Βουλγαρία –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- σχεδιάζει να αρχίσει 
αργότερα αυτόν τον μήνα την κατασκευή του εν λόγω αγω-
γού μήκους 182 χιλιομέτρων, ο οποίος θα είναι επιχειρησια-
κός το 2020, όταν θα αρχίσει να μεταφέρει αζέρικο αέριο στη 

Βουλγαρία και θα τερματίσει έτσι την σχεδόν πλήρη εξάρτηση 
της χώρας από την προμήθεια ρωσικού αερίου.

Με την έναρξη, πλέον, από τις 20 Μαΐου των δρομολογί-
ων που θα κάνουν χρήση της διπλής ηλεκτροδοτούμενης 
γραμμής στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, το ταξίδι ανά-
μεσα στους δύο προορισμούς θα γίνεται σε τρεις ώρες 
και 55 λεπτά, επιτρέποντας στις υπηρεσίες στο πεδίο των 
σιδηροδρομικών μεταφορών να φτάσουν «σε χρόνους 
που θα ανταγωνίζονται το ταξίδι με αεροπλάνο», όπως 
εξήγησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- 
ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM» o πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΟΣΕ, Γιώργος Κακουλάκης. Την ίδια ώρα και αναφερόμε-
νος στις εξελίξεις που έπονται της έναρξης των νέων δρο-
μολογίων, ο κ.Κακουλάκης επισήμανε πως από το τέλος 
του έτους 2019 μέχρι τις αρχές του 2020 και όταν θα έχει 
ολοκληρωθεί το έργο της σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης 
στο εν λόγω σιδηροδρομικό δίκτυο, «θα μιλάμε για χρό-
νους Αθήνα- Θεσσαλονίκη σε τρεις ώρες και 15-20 λεπτά 
περίπου».
   Ο πρόεδρος του ΟΣΕ εξήγησε πως η έναρξη των νέων 
δρομολογίων κατέστη εφικτή, καθώς ολοκληρώθη-
κε το τελευταίο κομμάτι του έργου που αφορούσε την 
ηλεκτροκίνηση στη σιδηροδρομική γραμμή, στο τμήμα 
Λιανοκλάδι-Δομοκός, «οπότε έχουμε πλήρη διπλή ηλε-
κτροδοτούμενη γραμμή πλέον», όπως ανέφερε. Τόνισε 
δε πως ολοκληρώθηκαν «μετά από πολλά χρόνια οδικά 
έργα πάνω στη γραμμή» και αναφέρθηκε σε έργα όπως η 
σήραγγα του Καλλιδρόμου, «που έχει ήδη παραδοθεί από 
το 2018, η μεγαλύτερη δίδυμη σήραγγα στα Βαλκάνια, με 

μήκος εννέα χιλιόμετρα». 
   Ο κ.Κακουλάκης ανέφερε επιπλέον και την ολοκλήρωση 
ενός «τεράστιου έργου», όπως το χαρακτήρισε, που αφο-
ρά τη γέφυρα στην Εκκάρα Δομοκού, γέφυρα «που είναι 
ένα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο, πάνω σε ρήγμα, σε σει-
σμογενή περιοχή». Με το σύνολο αυτό των έργων και των 
συστημάτων που παραδόθηκαν «μετά από πολλά χρόνια 
και μετά από τεράστιες καθυστερήσεις από κονδύλια», 
όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΟΣΕ, «επιτέλους τελειώνουμε 
(σ.σ στη χώρα) το πολύ σημαντικό έργο για τον ελληνικό 
σιδηρόδρομο, τη διπλή ηλεκτροδοτούμενη γραμμή».
   Τα πρώτα γρήγορα δρομολόγια, το τροχαίο υλικό και οι 
προσδοκίες για αύξηση της κίνησης
   Όπως εξήγησε ο κ.Κακουλάκης, που θα είναι επιβάτης 
σε δοκιμαστική διαδρομή που έχει προγραμματιστεί για 
την Τετάρτη 15 Μαΐου, σε πρώτη φάση το τροχαίο υλι-
κό που θα χρησιμοποιείται θα είναι ελληνικό. «Νομίζω 
οτι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα έχει τρία δρομολόγια υπερταχείας 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια φαντάζομαι ότι θα 
πυκνώσουν τα δρομολόγια και από ό,τι γνωρίζω η ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ δρομολογεί να φέρει και νέο τροχαίο υλικό από την 
Ιταλία, το λεγόμενο Pendolino ή κάποιο παρόμοιο εν πάση 
περιπτώσει, που (σημαίνει ότι) πέρα από τις ταχύτητες, 
που θα τις έχουμε ήδη με το ελληνικό τροχαίο υλικό, θα 
έχουμε και καλύτερες ξενοδοχειακές υποδομές στο ταξίδι» 
εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΣΕ.
   Σε ό,τι αφορά τέλος την αύξηση της επιβατικής κίνησης 

ο κ.Κακουλάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως αυτή θα 
προκύψει ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των υποδομών 
και των υπηρεσιών. «Είναι δεδομένο, δεν συζητιέται, 
θεωρείται αυταπόδεικτο και δεν είναι μόνο για την επιβα-
τική κίνηση, που βεβαίως θα φτάσουμε σε χρόνους που 
θα ανταγωνίζονται τη διάρκεια ταξιδιού με αεροπλάνο, 
αλλά θα έχουμε και αύξηση εμπορικής κίνησης», τόνισε ο 
πρόεδρος του ΟΣΕ. Συνέδεσε δε τις εξελίξεις στις υποδομές 
και τη λειτουργία του ΟΣΕ με προσδοκίες για βελτίωση της 
εμπορικής κίνησης. 
   «Να μην ξεχνάμε την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου, 
του εμπορευματικού σιδηροδρομικού κέντρου στο Θριά-
σιο Πεδίο για το οποίο μάλιστα είμαστε στο διάστημα στο 
οποίο διεξάγεται διαγωνισμός για τον ανάδοχο που θα 
αναλάβει την εξυπηρέτηση. Πέραν λοιπόν της εξυπηρέ-
τησης επιβατικού κοινού, πέραν των γρήγορων ταχυτή-
των, πέραν του ότι θα μειωθούν οι αποστάσεις μεταξύ της 
Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της Ελλάδας, όπως 
η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη, θα έχουμε και αύξηση στα 
εμπορευματοκιβώτια, στις εμπορευματικές μεταφορές» 
τόνισε ο κ.Κακουλάκης ενώ διατύπωσε την εκτίμηση πως 
«η Ελλάδα θα καταστεί σημαντικός κόμβος, ο πρώτος 
κόμβος στην Ευρώπη, που θα δέχεται εμπορεύματα και 
θα τα διαμετακομίζει από την Αφρική και την Ασία στην 
υπόλοιπη Ευρώπη». 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ 17 ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ Η ΕΤΑΔ

βΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ: Η J&P AVAX ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΕ: «ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ» 
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Χρηματοδότηση για αποκατάσταση και αξιοποίηση εμβλη-
ματικών κτιρίων μπορούν να εξασφαλίσουν οι ΟΤΑ χάρη 
σε νέα πρόσκληση του προγράμματος «ΦιλόΔημος Ι», με 
αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, που ενεργοποιείται 
με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση και 
του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννα-
κίδη.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόσκληση αφορά στην 
υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση των δήμων και 
των Περιφερειών της χώρας, με σκοπό την αξιοποίηση/απο-
κατάσταση ιδιαιτέρως σημαντικών κτιρίων ιδιοκτησίας τους.
Στα εμβληματικά κτίρια ενδεικτικά ανήκουν πρώην εργοστά-
σια, στεγασμένες στοές, αποθήκες, δημοτικά λουτρά, πρώην 

ξενοδοχεία, πρώην στρατόπεδα, ιστορικές κατοικίες και άλλα 
κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.
Σε δήλωσή του ο υπουργός Εσωτερικών τονίζει: «Με τη νέα 
αυτή πρόσκληση του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» δίνουμε 
τη δυνατότητα σε δήμους και Περιφέρειες να αξιοποιήσουν 
εμβληματικά κτίρια, που έχουν ξεχωριστό κοινωνικό, ιστο-
ρικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για σημαντικές 
παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική 
των τοπικών κοινωνιών και θα υλοποιηθούν με αυστηρές 
προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός στο περι-
βάλλον και τον χαρακτήρα κάθε περιοχής. H νέα πρόσκληση 
έρχεται να προστεθεί στις τρέχουσες προσκλήσεις για την 

ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων, ύψους 120 εκατ. 
ευρώ και για την επανάχρηση, επέκταση και ανέγερση υφι-
στάμενων και νέων δημαρχιακών και δημοτικών κτιρίων, 
ύψους 200 εκατ. ευρώ, οι οποίες επιδεικνύουν αξιοσημείωτη 
ανταπόκριση και δυναμική, σε όλη τη χώρα».
Να σημειωθεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός των Προγραμ-
μάτων «ΦιλόΔημος» ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, έχει 
υπερκαλυφθεί πάνω από πέντε φορές και μέχρι σήμερα, 
έχουν ενεργοποιηθεί και είναι διαθέσιμα για τους δήμους και 
τις Περιφέρειες περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

«Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου 
της για θέματα Περιβάλλοντος, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, στην 
ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την αξιο-
ποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Επί του παρόντος, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επί-
τευξη των στόχων της για το 2020 όσον αφορά τις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας, αλλά προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό, 
θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες κατά την υπόλοιπη πε-
ρίοδο», επισημαίνει η Κομισιόν στην απάντησή της στον Δημ. 
Παπαδημούλη, που βάσει των στοιχείων της Eurostat, τόνιζε 
ότι «τα περισσότερα κράτη-μέλη υπολείπονται των στόχων 
για την αξιοποίηση των ΑΠΕ ως το 2020, ενώ καταγράφεται 
διευρυμένη απόκλιση και σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντι-
κούς και ενεργειακούς στόχους μεταξύ των κρατών μελών».
 Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για τα «χρηματοδο-
τικά εργαλεία που θα δώσει η Κομισιόν στα κράτη μέλη τα 
οποία υπολείπονται των στόχων τους όσον αφορά στην αξιο-
ποίηση των ΑΠΕ», ο Μ. Α. Κανιέτε απαντά ότι «τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανισμούς συνεργασίας με 
άλλα κράτη μέλη που διαθέτουν πλεονάζουσα ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές». «Τέτοιου είδους μηχανισμοί συνεργασί-
ας (...) περιλαμβάνουν στατιστικές μεταβιβάσεις, κοινά έργα 
και κοινά καθεστώτα στήριξης».
 Ο Επίτροπος συμπληρώνει πως «τα έργα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020», καθώς και από χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων».
 Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το «με ποιες 
δράσεις θα ενημερώσει και θα ευαισθητοποιήσει η Κομισιόν 

τους πολίτες σχετικά με ζήτημα της κλιματικής αλλαγής», ο 
Μ. Α. Κανιέτε παραπέμπει στον ιστότοπο της Κομισιόν, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οπτικοακουστικό υλικό της, 
δημοσιεύσεις, άρθρα, δελτία τύπου, ομιλίες, παρουσιάσεις 
και εκδηλώσεις προβολής. Ακόμη, αναφέρει ότι η Κομισιόν 
«παρακολουθεί επίσης την κοινή γνώμη της ΕΕ μέσω ειδικού 
Ευρωβαρόμετρου για την κλιματική αλλαγή και ενσωματώ-
νει στις σημαντικές παγκόσμιες εκστρατείες επικοινωνίας της 
την αντίστοιχη κλιματική προοπτική».
 Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:
 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης 
προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα:Κλιματική αλλαγή και αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα 
την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την  αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στόχος είναι η τουλάχιστον 
κατά 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
μέχρι το 2020, και 40% μέχρι το 2030. Η ΕΕ επιδιώκει ακόμη 
ευρύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
κατά 25% μέχρι το 2030.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Eurostat, τα περισσότερα κράτημέλη υπολείπονται των 
στόχων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ ως το 2020, ενώ κατα-
γράφεται διευρυμένη απόκλιση και σε ό,τι αφορά τους περι-
βαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους μεταξύ των κρατών 
μελών.
Η Συμφωνία των Παρισίων, ως η σημαντικότερη διεθνής 
συμφωνία για το κλίμα, στοχεύει στη διατήρηση της θερμο-
κρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C και σε 
μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή: 
1. Με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα δώσει κίνητρα στα 
κράτημέλη τα οποία υπολείπονται των στόχων τους όσον 
αφορά στην αξιοποίηση των ΑΠΕ;

2. Με ποιες δράσεις θα ενημερώσει και θα ευαισθητοποιήσει 
τους πολίτες σχετικά με ζήτημα της κλιματικής αλλαγής;
 Απάντηση του κ. Arias Cañeteεξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (25.4.2019)
 1. Επί του παρόντος, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την 
επίτευξη των στόχων της για το 2020 όσον αφορά τις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αυτό, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες κατά την υπό-
λοιπη περίοδο. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανισμούς συνεργασίας με 
άλλα κράτη μέλη που διαθέτουν πλεονάζουσα ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Τέτοιου είδους μηχανισμοί συνεργασίας 
προβλέπονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ και στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001 και περιλαμβάνουν στατιστικές μεταβιβάσεις, 
κοινά έργα και κοινά καθεστώτα στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή συνεργάζεται ήδη στενά με τα κράτη μέλη για να 
διευκολύνει την επίτευξη των στόχων τους για το 2020, μετα-
ξύ άλλων μέσω μηχανισμών συνεργασίας. Επιπλέον, τα έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να λάβουν στήριξη 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα Ευ-
ρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020», καθώς και από χρηματοδοτικά μέσα της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
 2. Η Επιτροπή διαθέτει διάφορους διαύλους για την παροχή 
πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον 
αφορά την κλιματική αλλαγή, όπως ο ιστότοπός της, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οπτικοακουστικό υλικό, δημοσιεύ-
σεις, άρθρα, δελτία τύπου, ομιλίες, παρουσιάσεις και εκδηλώ-
σεις προβολής. Παρακολουθεί επίσης την κοινή γνώμη της ΕΕ 
μέσω ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την κλιματική αλλαγή και 
ενσωματώνει στις σημαντικές παγκόσμιες εκστρατείες επικοι-
νωνίας της την αντίστοιχη κλιματική προοπτική.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜβΛΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Αύξηση της τάξης του 27,6% σε σχέση με πέρυσι, σημείωσαν 
στο πρώτο τετράμηνο του 2019 οι νέες συνδέσεις στο δίκτυο 
διανομής φυσικού αερίου σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, 
ανερχόμενες σε 6.320, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ενώ οι διανεμηθέντες όγκοι άγγιξαν τα 240,4 
εκατομμύρια κυβικά (+27,6%) και το κατασκευασμένο δί-
κτυο έφτασε στα 2.353 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Βάσει του προγραμματισμού της εταιρείας, οι περιοχές που 
θα ενταχθούν εντός του 2019 στο δίκτυο διανομής φυσικού 
αερίου είναι: η Αγία Τριάδα έως το τέλος Ιουνίου και οι Ταγα-
ράδες, η Αγία Παρασκευή, τα Βασιλικά και η Σουρωτή έως τον 

Οκτώβριο για την Περιφειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Για την 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας, οι περιοχές που πρόκειται 
να συνδεθούν είναι η Νέα Αγχίαλος του νομού Μαγνησίας, η 
Αγιά του νομού Λαρίσης και ο Παλαμάς του Νομού Καρδίτσας 
έως τον Ιούλιο και τέλος οι Σοφάδες του νομού Καρδίτσας έως 
τα τέλη του Σεπτεμβρίου.
«Προτεραιότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί η αυστηρή τήρηση 
του Προγράμματος Ανάπτυξης που έχει καταρτίσει. Παράλλη-
λα, θέτει υψηλούς επιχειρησιακούς στόχους με επίκεντρο την 
ασφάλεια του δικτύου σύμφωνα με τις υψηλότερες προδια-
γραφές, την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, 

την εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών αιχμής για τη βελτιστο-
ποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ορθολογική 
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Μέσα από μια 20ετή 
επιτυχημένη πορεία συνεπούς και σταθερής παρουσίας, η 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εφαρμόζοντας ένα εκσυγχρονισμένο μοντέλο διοί-
κησης, προχωρά δυναμικά με σεβασμό στην κοινωνία, στην 
αγορά, στο περιβάλλον και στους ανθρώπους της, θέτοντας 
τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον μέχρι το 2043» υπογραμ-
μίζεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η δυσκολία της ΡΑΕ να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις για 
να προχωρήσει το έργο ως εθνικό έγκειται στο γεγονός ότι η 
Ε.Ε. κατέστησε επισήμως σαφές πως το έργο, για όσο διάστη-
μα παραμένει σε ισχύ η λίστα των εγκεκριμένων PCI, δεν μπο-
ρεί να χαρακτηρισθεί εθνικό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χ. 
Λιάγγου στην «Καθημερινή»,  σε καθυστέρηση τουλάχιστον 
έξι μηνών οδηγούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της 
Κρήτης η μονομερής απόφαση της Ελλάδας για την απένταξή 
του από τη λίστα των έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ε.Ε. 
(PCI) και η υλοποίησή του ως εθνικό έργο. Το σκεπτικό που 
επικράτησε στην ελληνική πλευρά όλο το προηγούμενο διά-
στημα, ήταν ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα θα σταματήσει 
να υποστηρίζει το PCI Αττική - Κρήτη - Κύπρος -Ισραήλ αυτό 
παύει να υπάρχει και άρα η ΡΑΕ μπορεί να αναθέσει το έργο 
ως εθνικό. Με αυτό το σκεπτικό κινήθηκε μέχρι σήμερα και 
ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αναμένει από τις 22 Απριλίου το πράσινο 
φως από τη ΡΑΕ για να προχωρήσει στον διαγωνισμό για την 
επιλογή των αναδόχων για το κατασκευαστικό κομμάτι του 
έργου.
Το σκεπτικό, ωστόσο, του υπουργείου Ενέργειας και της ΡΑΕ 
ήταν μάλλον αυθαίρετο όπως αποδείχθηκε από τις εξελίξεις. 
Πράγματι, το υπουργείο Ενέργειας και συγκεκριμένα ο γενικός 
γραμματέας κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, με επιστολή του στις 
10 Απριλίου προς τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και ενόψει 
του regional group meeting για τα έργα PCI στον τομέα του 
ηλεκτρισμού που ακολούθησε την επομένη στις Βρυξέλλες, 
απέσυρε τη στήριξη της Ελλάδας  στο έργο Κρήτης - Αττικής, 
επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της χώρας  για  τρία έργα PCI. 
Ανέφερε συγκεκριμένα τη νέα διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγα-
ρίας με γραμμή μεταφοράς ρεύματος ισχύος 400 KV, τα δύο 

υδροηλεκτρικά έργα της ΤΕΡΝΑ  Ενεργειακής στον Αγ. Γεώρ-
γιο και στην Αμφιλοχία και το έργο Κρήτη - Κύπρος - Ισραήλ 
με φορέα υλοποίησης τον Euroasia, αφήνοντας απέξω το 
τμήμα Κρήτης - Αττικής.
Ο ΑΔΜΗΕ με βάση αυτή την ενημέρωση κατέθεσε στη ΡΑΕ 
αναθεωρημένο Πρόγραμμα Δεκαετούς Ανάπτυξης, στο οποίο 
η διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική αναφέρεται ως εθνι-
κό έργο και ανέμενε την έγκρισή του από την ολομέλεια της 
αρμόδιας αρχής για να προχωρήσει στον διεθνή διαγωνισμό 
επιλογής των αναδόχων για την κατασκευή  του, ασκώντας 
μάλιστα και πιέσεις προς την κατεύθυνση αυτή μέσω non 
paper  που διέρρευσε στον Τύπο και στο οποίο, εμμέσως πλην 
σαφώς, καταλόγιζε στη ΡΑΕ καθυστερήσεις που απειλούν 
να θέσουν την υλοποίηση της διασύνδεσης εκτός χρονοδια-
γράμματος.
Η δυσκολία της ΡΑΕ να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις για 
να προχωρήσει το έργο ως εθνικό έγκειται στο γεγονός ότι η 
Ε.Ε. κατέστησε επισήμως σαφές στον πρόεδρο της ΡΑΕ Νίκο 
Μπουλαξή πως το έργο για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ 
η λίστα των εγκεκριμένων PCI, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
εθνικό.  «... Η λίστα των έργων κοινού ενδιαφέροντος υιοθε-
τήθηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017, ετέθη σε 
εφαρμογή τον Απρίλιο του 2018 και ισχύει μέχρι να τεθεί σε 
ισχύ o κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της 4ης λίστας PCI.
Αυτός ο κανονισμός θα είναι δεσμευτικός στο σύνολό του και 
άμεσα εφαρμοστέος σε όλα τα κράτη-μέλη. Κατά συνέπεια, τα 
έργα που περιλαμβάνονται στην 3η λίστα PCI διατηρούν το 
καθεστώς PCI μέχρι την εκπνοή του αντίστοιχου κανονισμού» 
αναφέρει στην επιστολή του που έχει στη διάθεσή της η «Κ» 
ο επικεφαλής της Γ.Δ. Ενέργειας της Ε.Ε. κ. Μπόρχαρντ και 

συνεχίζει, «στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας επιλογής, 
θα ληφθεί υπόψη η απόφαση της Ελλάδας να μην υποστη-
ρίξει την συμπερίληψη του τμήματος Κρήτη - Αττική του PCI 
Euroasia Interconnector στην 4η λίστα PCI. Ωστόσο, αυτή η 
απόφαση δεν μπορεί με κανένα τρόπο να επηρεάσει το τρέχον 
καθεστώς του εν λόγω έργου». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
στην καλύτερη των περιπτώσεων το έργο θα έχει καθυστέ-
ρηση τουλάχιστον έξι μηνών. Η 4η λίστα PCI καταρτίζεται τον 
Οκτώβριο, ενώ η ισχύς της ξεκινάει με την έγκρισή της από το 
Ευρωκοινοβούλιο. Η προηγούμενη λίστα εγκρίθηκε με πέντε 
μήνες καθυστέρηση από την κατάρτισή της λόγω αντιδράσε-
ων των οικολόγων για έργα του φυσικού αερίου, ενώ στην 
περίπτωση της τέταρτης λίστας η διαδικασία των  ευρωεκλο-
γών δημιουργεί πρόσθετο παράγοντα καθυστερήσεων.
Μπούμερανγκ
Ετσι, το σχέδιο που η ελληνική πλευρά προώθησε κατά πα-
ράβαση του οδικού χάρτη τον οποίο υπέδειξε η Κομισιόν 
επικαλούμενη την ανάγκη επίσπευσής του για να αντιμετω-
πιστεί το μείζον πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης, 
κινδυνεύει να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Σε μια προ-
σπάθεια άρσης του αδιεξόδου, η ΡΑΕ αναζητεί λύση που να 
δίνει τη δυνατότητα στον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει το έργο ως 
εθνικό και στον σχετικό διαγωνισμό και η οποία να καλύπτει 
νομικά και την παραμονή του στη λίστα των PCI. Πρόκειται 
προφανώς για δύσκολη άσκηση, γι’ αυτό και η ολομέλεια της 
περασμένης εβδομάδας δεν κατέληξε σε απόφαση, ενώ στη 
χθεσινή το θέμα δεν ετέθη καν προς συζήτηση. Σύμφωνα με 
τον κ. Μπουλαξή, πάντως, θα ληφθεί απόφαση που θα ξε-
μπλοκάρει το έργο μέσα στην εβδομάδα.

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Kατά 27,6% στο α’ τετράμηνο του 2019
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H κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία που συμμετέχει με την ρωσική 
Gazprom στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord 
Stream-2, έχει επενδύσει περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ 
στο έργο, ανακοίνωσε σήμερα η διαχειρίστρια εταιρεία του 
αγωγού Nord Stream 2 AG, επισημαίνοντας ότι έχουν επεν-
δυθεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν 
σχεδόν σε όλο το ποσό του προϋπολογισμού του έργου, που 
φθάνει τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας του αγωγού 
δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι οι επενδύσεις αυτές που 
έκαναν οι ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες από την Αυστρία, 
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ολλανδία δημιούργησαν 

χιλιάδες θέσεις εργασίας και λειτούργησαν ως κίνητρο της 
οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης.
Ο ίδιος, σχολιάζοντας την είδηση σύμφωνα με την οποία δύο 
Αμερικανοί γερουσιαστές προτίθενται να καταθέσουν σχέδιο 
νόμου για την επιβολή κυρώσεων σε όσες εταιρείες συμμετά-
σχουν στην κατασκευή του αγωγού Nord Stream-2, δήλωσε 
ότι η εταιρεία είναι ενήμερη για τις εξελίξεις.
Νωρίτερα είχε μεταδοθεί ότι οι Αμερικανοί γερουσιαστές 
Τεντ Κρουζ (Ρεπουμπλικάνος από την πολιτεία του Τέξας) και 
Τζιν Σαχίν (Δημοκρατικός από την πολιτεία Νιου Χαμσάιρ) 
προτίθενται να καταθέσουν νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει 
την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που συμμετέχουν στην 

κατασκευή ρωσικών αγωγών που εγκαθίστανται υποθα-
λάσσια, περιλαμβανομένου του αγωγού Nord Stream-2. Οι 
γερουσιαστές προτείνουν να απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ 
προσώπων που εκμισθώνουν πλοία που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή του αγωγού Nord Stream-2. Παράλληλα 
επισημαίνουν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ελ-
βετική εταιρεία Allseas και την ιταλική Saipem οι οποίες ασχο-
λούνται με την τοποθέτηση των σωληνώσεων του αγωγού 
Nord Stream-2.
Συνολικά στο έργο συμμετέχουν περισσότερες από 670 εται-
ρείες από 25 χώρες του κόσμου.

Ο καθηγητής Φεράρι θα αναλάβει τον νέο του ρόλο από 
την 1η Ιανουαρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η 
θητεία του σημερινού προέδρου καθηγητή Ζαν-Πιέρ Μπουρ-
γκινιόν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ  νέος πρόεδρος 
φθάνει στο ΕΣΕ σε μια σημαντική στιγμή για την ανάπτυξή 
του. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, 
η Επιτροπή έχει προτείνει το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την 
καινοτομία. Τον Απρίλιο επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία σχε-
τικά με το νέο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία του ΕΣΕ υπό τη διεύθυνση 
του Επιστημονικού Συμβουλίου και θα του επιτρέψει να εστι-
άζεται αποκλειστικά στην επιστημονική αριστεία. Η Επιτροπή 
έχει προτείνει σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για το 
ΕΣΕ από 13,1 δισ. EUR την περίοδο 2014-2020 σε 16,6 δισ. 
EUR για την περίοδο 2021-2027.
Ο Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα έρευ-
νας, επιστήμης και καινοτομίας, δήλωσε: «Το ΕΣΕ φημίζεται 
παγκοσμίως για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων 
αριστείας με κίνητρο την περιέργεια. Ο καθηγητής Μάουρο 
Φεράρι είναι καταξιωμένος διεθνώς για την εξαιρετική διεπι-
στημονική ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του. Με την αντίληψή 
του για την κοινωνική αξία της επιστήμης, την ισχυρή ηγετική 
του ικανότητα και τις εξαιρετικές επικοινωνιακές του δεξιότη-
τες, ο καθηγητής Φεράρι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να 
εκτοξεύσει το ΕΣΕ και την ευρωπαϊκή επιστήμη σε νέα ύψη. Θα 
ήθελα επίσης να αποτίσω φόρο τιμής στον πρόεδρο Ζαν-Πιέρ 
Μπουργκινιόν, ο οποίος αύξησε το κύρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ)». 
Ο καθηγητής Φεράρι, προσεχής Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Έρευνας, πρόσθεσε: «Είναι τιμή μου που έχω επι-
λεγεί να υπηρετήσω, ως ο επόμενος πρόεδρος, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Επιστημονικό Συμβούλιο του 
ΕΣΕ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν να τεθώ επικεφαλής 
αυτού του μοναδικού εγχειρήματος καθώς προετοιμάζουμε 
το έδαφος για το νέο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ».
Ο καθηγητής Φεράρι έχει διακεκριμένη ακαδημαϊκή σταδι-
οδρομία, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες επί πολλά έτη, κατά 
τη διάρκεια της οποίας εργάστηκε σε πολλούς τομείς, όπως τα 
μαθηματικά, η μηχανική, η ιατρική και η βιολογία, και πρωτο-
στάτησε στον τομέα της νανοϊατρικής.
Η απόφαση της Επιτροπής είναι η κατάληξη μιας διαγωνιστι-
κής διαδικασίας επιλογής, υπό την καθοδήγηση επιτροπής 
αναζήτησης υψηλού επιπέδου, η οποία απαρτίζεται από τους 
καθηγητές Μάριο Μόντι (προεδρεύων, πρόεδρος του πανε-
πιστημίου Bocconi), Άλις Γκάστ (πρόεδρος, Imperial College), 
Φαμπιόλα Τζιανότι (Γενική Διευθύντρια, CERN), Καρλ-Χένρικ 
Χέλντιν (πρόεδρος του Ιδρύματος Νόμπελ), Ζυλ Α. Χόφμαν 
(βραβείο Νόμπελ Ιατρικής), Χέλγκα Νοβότνι (πρώην πρόε-
δρος του ΕΣΕ) και Maciej Zylicz (πρόεδρος, Ίδρυμα Πολωνι-
κών Επιστημών).
Διαδικασία επιλογής 
Στην πρόσκληση της επιτροπής αναζήτησης για υποβολή 
υποψηφιοτήτων, η οποία δρομολογήθηκε τον Ιούλιο του 
2018, ανταποκρίθηκαν πάνω από 50 υποψήφιοι υψηλού 
επιπέδου. Μετά από διαδικασία αξιολόγησης και συνεντεύξεις 
με τους πλέον υποσχόμενους υποψηφίους, η επιτροπή ανα-
ζήτησης παρουσίασε κατάλογο των τριών καταλληλότερων 
υποψηφίων στον Επίτροπο Μοέδας. Οι υποψήφιοι συναντή-

θηκαν με τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΣΕ, το 
οποίο ενέκρινε επίσης τον διορισμό του καθηγητή Φεράρι. Ο 
καθηγητής Φεράρι διορίζεται από την Επιτροπή για θητεία 4 
ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
Ιστορικό
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το οποίο συστάθηκε από 
την ΕΕ το 2007, χρηματοδοτείται αποκλειστικά μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμ-
ματος «Ορίζων 2020». Κάθε χρόνο επιλέγει και χρηματοδοτεί 
τους άριστους, δημιουργικούς ερευνητές οποιασδήποτε εθνι-
κότητας και ηλικίας, για την υλοποίηση έργων στην Ευρώπη. 
Από το 2007, περίπου 9000 έργα έχουν επιλεγεί για χρηματο-
δότηση μέσω γενικών διαγωνισμών και πάνω από 110 000 
άρθρα που αναφέρουν τη στήριξη του ΕΣΕ έχουν δημοσιευθεί 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Οι αποδέκτες επιχορήγη-
σης του ΕΣΕ έχουν λάβει βραβεία υψηλού κύρους, μεταξύ των 
οποίων 6 βραβεία Νόμπελ, 4 Μετάλλια Φιλντς και 5 βραβεία 
Βολφ. Το ΕΣΕ έχει ήδη δώσει στους ερευνητές τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν στα πλέον υποσχόμενα πεδία της επιστήμης 
αιχμής που οδηγούν σε επιστημονικά επιτεύγματα, όπως η 
πρώτη εικόνα μαύρης οπής, σημαντική πρόοδος στην έρευνα 
για τον καρκίνο ή ο έγκαιρος εντοπισμός κενών ασφαλείας σε 
επεξεργαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο Πρόεδρος είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας και προεδρεύει του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου, του διοικητικού οργάνου του ΕΣΕ. Το Επιστημονικό 
Συμβούλιο, που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες 
και ακαδημαϊκούς, καθορίζει τη στρατηγική και τη μεθοδολο-
γία της επιστημονικής χρηματοδότησης του ΕΣΕ.

ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ NORD STREAM-2 ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΘΕΙ 8 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ Κ. ΜΑΟΥΡΟ ΦΕΡΑΡΙ ΩΣ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Από τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ , που είναι ο προϋπολογισμός του έργου
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε δίχως προηγούμενο 
χρηματοδότηση ύψους 164 εκατ. ευρώ για το 2019 για 
έργα εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με διεθνείς προσωπικότητες και προσωπικότητες από το 
Βέλγιο, καθώς και περίπου 400 σπουδαστές, εγκαινία-
σε εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την 
ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των νέων 
Ευρωπαίων.
Ο Χρήστος Στυλιανίδης, Επίτροπος αρμόδιος για την αν-
θρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε: 
«Η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αποτε-
λεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από το 2015, η στήριξή μας αυξήθηκε από το 1 % του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στον τομέα της ανθρωπι-
στικής βοήθειας το 2015 στο 10 % το 2019. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ηγείται δίνοντας το παράδειγμα. Πρωτοπορεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης σε κα-
ταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πραγματοποιούμε μια ση-
μαντική επένδυση στην ειρήνη, βοηθώντας κάθε παιδί, 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, να έχει πρόσβαση στο 
σχολείο. Η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο των πάντων. Είναι 
μια προστατευτική ασπίδα κατά της βίας, της σεξουαλι-
κής εκμετάλλευσης ή της ριζοσπαστικοποίησης, ιδίως σε 
συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Προσφέρει στα παιδιά 
αίσθημα ασφάλειας και τους παρέχει ευκαιρίες για ένα 
καλύτερο μέλλον. 
Χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ, κατά την περίοδο 2015-
2018, πάνω από 6,5 εκατομμύρια κορίτσια, αγόρια και 
εκπαιδευτικοί σε 55 χώρες που έχουν πληγεί από κάποια 
κρίση είχαν καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε την 
υποστήριξη των παιδιών που ζουν σε συνθήκες ανθρω-
πιστικής κρίσης.
Εκδήλωση #School4All
Η νέα χρηματοδότηση ανακοινώθηκε σήμερα από τον 
Ευρωπαίο επίτροπο κ. Χρήστο Στυλιανίδη στην υψηλού 
επιπέδου εκδήλωση # School4All για την εκπαίδευση σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 
400 μαθητές λυκείου, εκπαιδευτικοί, φορείς χάραξης 
πολιτικής και επαγγελματίες από τον χώρο της ανθρω-
πιστικής βοήθειας, ενώ το παρών έδωσαν ο κάτοχος του 
βραβείου Νόμπελ Ειρήνης Denis Mukwege και οι Βελγίδες 
τραγουδίστριες Axelle Red και Typh Barrow.
Εκστρατεία #RaiseYourPencil 
Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανά-
γκη διασφάλισης της πρόσβασης στην εκπαίδευση για 
όλα τα κορίτσια και τα αγόρια στον κόσμο που ζουν σε 
συνθήκες κρίσης, εγκαινιάστηκε σήμερα η εκστρατεία 
#RaiseYourPencil για να ενθαρρυνθούν οι νέοι Ευρωπαί-
οι να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους νέους 
και τις νέες σε ολόκληρο τον κόσμο που δεν μπορούν να 
πάνε στο σχολείο λόγω καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 
Η εκστρατεία θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο του 2019 
και θα καλύψει τόσο την περίοδο του τέλους της σχολι-
κής χρονιάς για τους μαθητές σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες όσο και την περίοδο επιστροφής τους στο σχολείο 
μετά τις θερινές διακοπές. Χρησιμοποιώντας το μολύ-
βι, ένα παγκόσμιο σύμβολο για τη σχολική εκπαίδευση 
και τη μάθηση, η Επιτροπή ενθαρρύνει τους πάντες να 
#RaiseYourPencil στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

την προώθηση του #School4All.
Ιστορικό
Σήμερα, σχεδόν 75 εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο 
έχουν περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση στο σχολείο 
λόγω πολεμικών συγκρούσεων ή φυσικών καταστρο-
φών. Ωστόσο, η εκπαίδευση δεν αποτελεί μόνο θεμελι-
ώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και ουσιαστική ανάγκη 
για τα παιδιά που ζουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Είναι ένα απαραίτητο μέσο προστασίας, ανοχής και ελπί-
δας ώστε τα παιδιά να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους 
και να οικοδομήσουν το δικό τους μέλλον.
Κατά τα τελευταία έτη, η ΕΕ αύξησε συστηματικά τη χρη-
ματοδότηση στον τομέα της εκπαίδευσης σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. Από το 2015, όταν ο επίτροπος κ. Στυ-
λιανίδης κήρυξε την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης τομέα προτεραιότητας, το ποσοστό του προϋπο-
λογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανθρωπιστική 
βοήθεια που δαπανάται για την εκπαίδευση σε καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης αυξήθηκε από 1 % το 2015 σε 10 
% το 2019. Ενώ η Επιτροπή δαπάνησε το 2015 περίπου 13 
εκατ. ευρώ για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, το ποσό αυτό είχε αυξηθεί συνολικά σε 290 εκατ. 
ευρώ έως τα τέλη του 2018.
Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον 
τομέα της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Η χρηματοδότηση της Επιτροπής παρέχεται μέσω των 
εταίρων της στην υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοή-
θειας, ιδίως των ΜΚΟ, των οργανισμών των Ηνωμένων 
Εθνών και διεθνών οργανισμών που υλοποιούν ανθρω-
πιστικά έργα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μποδοσάκη ανα-
κοίνωσε ότι τα «Επιστημονικά Βραβεία Ιδρύματος Μπο-
δοσάκη έτους 2019», ύψους 20.000 ευρώ για κάθε κλάδο, 
πρόκειται να απονεμηθούν σε πέντε επιστήμονες που δια-
κρίνονται για το έργο τους στις ΗΠΑ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για τους:
- Κωνσταντίνο Π. Δασκαλάκη, καθηγητή στο Τεχνολογι-
κό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), στον Τομέα των 
Εφαρμοσμένων Επιστημών/Τεχνολογίας
- Λουκά Χ. Καραμπαρμπούνη, αναπληρωτή καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, στον Τομέα των Κοινωνικών 
Επιστημών
- Στέλιο Γ. Μιχαλόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πα-
νεπιστήμιο Μπράουν, στον Τομέα των Κοινωνικών Επιστη-
μών
- Γιάννη Χ. Μπουρμπάκη, επίκουρο καθηγητή στο Πανε-
πιστήμιο του Πίτσμπουργκ, στον Τομέα των Βασικών Επι-
στημών
- Παναγιώτη Α. Ρούσσο, αναπληρωτή καθηγητή στην Ια-
τρική Σχολή Icahn του Όρους Σινά, στον Τομέα των Βιοε-

πιστημών.
Η θεσμοθέτηση των «Επιστημονικών Βραβείων Ιδρύματος 
Μποδοσάκη», στο πλαίσιο των κοινωφελών δραστηριοτή-
των του Ιδρύματος στο χώρο της παιδείας, έχει σκοπό να 
αναγνωρίσει και να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των 
νέων Ελλήνων επιστημόνων ηλικίας έως 40 ετών. Η τελετή 
απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου στο Περι-
στύλιο του Ζαππείου Μεγάρου.

ΕΕ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟ 2019 

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ βΡΑβΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019
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Μέχρι πρότινος, το εν λόγω σύστημα είχε δοκιμαστεί 
πειραματικά σε λίγες αποθήκες της. Γινόταν σάρωση 
των προϊόντων, καθώς περνούσαν πάνω σε ιμάντα με-
ταφοράς και μετά έμπαιναν, εντός δευτερολέπτων, στις 
ανάλογες συσκευασίες. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» η  
Amazon εισάγει νέο μοντέλο με τη χρήση μηχανών για τη 
συσκευασία των ειδών που παραγγέλνουν οι απανταχού 
πελάτες. Αυτό απειλεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ μέχρι 
πρότινος το εν λόγω σύστημα είχε δοκιμαστεί πειραματικά 
σε λίγες αποθήκες της. Γινόταν σάρωση των προϊόντων 
καθώς περνούσαν πάνω σε ιμάντα μεταφοράς και μετά 
έμπαιναν εντός δευτερολέπτων στις ανάλογες συσκευα-
σίες. Τα σχετικά ανέφεραν στο ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο Reuters δύο καλά πληροφορημένες πηγές. Τώρα οι 
μηχανές συσκευασίας θα τοποθετηθούν από την Amazon 
σε δεκάδες αποθήκες και αυτό θα σημάνει την κατάργηση 
24 θέσεων εργασίας σε καθεμία, όπου απασχολούνται πε-
ρίπου 2.000 άτομα. Συνολικά στα 55 κέντρα διεκπεραίω-
σης εμπορευμάτων με συγκεκριμένες προδιαγραφές που 
διαθέτει η Amazon στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνουν 
περικοπές άνω των 1.300 θέσεων εργασίας.
Το κόστος
Η εταιρεία προσβλέπει σε απόσβεση των επενδύσεών της 
σε μηχανήματα μέσα σε δύο χρόνια. Το κάθε μηχάνημα 
απαιτεί ένα εκατ. δολάρια συν τα λειτουργικά έξοδα. 

Μέχρι πρότινος το σχέδιο της Amazοn δεν ήταν γνωστό, 
αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί. Η εισαγωγή μιας τέτοιας 
τεχνολογίας μπορεί να χρειαστεί και χρόνια έως ότου τε-
θεί πλήρως στην υπηρεσία μιας εταιρείας. Επιπλέον, θα 
πρέπει η Amazon να το σκεφθεί σοβαρά πριν αντικατα-
στήσει θέσεις εργασίας, που της εξασφαλίζουν προνόμια, 
επιδοτήσεις και την έξωθεν καλή μαρτυρία. Μιλώντας σε 
δημοσιογράφους για τον αυτοματισμό, υποβάθμισε τη 
σημασία του επισημαίνοντας ότι απέχει πολύ ένα πλή-
ρως αυτοματοποιημένο μέλλον. Αλλωστε, η Amazon 
υπενθύμισε ότι ανοίγει συνεχώς νέες αποθήκες στις ΗΠΑ, 
αύξησε το ωρομίσθιο και δημιουργεί νέες θέσεις. Βέβαια, 
όλα αυτά γίνονται με ανταλλάγματα. Οπως αναφέρει το 
Reuters, πέρυσι η Amazon υποσχέθηκε τη δημιουργία 
1.500 θέσεων στην πολιτεία της Αλαμπάμας και η πολι-
τεία τής το ανταπέδωσε με οικονομική στήριξη 48,7 εκατ. 
δολαρίων σε ορίζοντα δεκαετίας. Η χρήση μηχανών, 
όπως οι ιταλικές CartonWrap, σημαίνει ότι αυτές μπο-
ρούν να συσκευάσουν 600-700 πακέτα την ώρα, δηλαδή 
4-5 φορές περισσότερα από τους ανθρώπους, ανέφεραν 
έγκυρες πηγές. Παράλληλα, απαιτείται ένας άνθρωπος για 
να φορτώνει τα επιμέρους προϊόντα, ένας για να ανανεώ-
νει τα χαρτοκιβώτια και να τα κολλάει και ένας τρίτος για 
να επεμβαίνει εάν δημιουργείται συμφόρηση. Οσοι από 
τους υπαλλήλους της Amazon καταστούν μη χρήσιμοι θα 

επανακαταρτιστούν, ώστε να εκτελούν άλλα καθήκοντα. 
Επιπλέον, η αμερικανική εταιρεία ψηφιακού λιανεμπο-
ρίου χρησιμοποιεί μηχανές, γνωστές ως SmartPac, που 
συσκευάζουν προϊόντα σε φακέλους με το σήμα Amazon.
Συνολικά, η αυτοματοποιημένη συσκευασία θα μπορέσει 
να μειώσει τις πέντε σειρές εργατών σε δύο σε κάθε απο-
θήκη, οι οποίοι θα έχουν την αρωγή δύο CartonWrap και 
μίας SmartPac, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες πηγές.
Η Αmazon δεν είναι η μόνη που καταφεύγει στα ρομπότ. 
Καλά πληροφορημένη πηγή αναφέρει ότι συναφές πιλοτι-
κό πρόγραμμα μηχανικής συσκευασίας έχει και ο κολοσ-
σός του λιανεμπορίου, Walmart. Ο τελευταίος, πριν από 
τρεισήμισι χρόνια τοποθέτησε ανάλογα μηχανήματα σε 
ορισμένες εγκαταστάσεις του, αν και ο ίδιος δεν το επιβε-
βαίωσε. Η εν λόγω τεχνολογία είναι πολύ σημαντική για 
το διαδικτυακό λιανεμπόριο, μιας και όσοι δραστηριο-
ποιούνται σε αυτό αναζητούν ένα μηχανικό χέρι που να 
μπορεί με μία λαβή να πιάσει διαφορετικά είδη χωρίς να 
τα σπάσει. Αμέτρητοι εργαζόμενοι της Amazon σε κάθε 
κέντρο διεκπεραίωσης εκτελούν σε διάφορες παραλλα-
γές την εργασία αυτή, καθώς ορισμένοι αποθηκεύουν 
τα αποθέματα, άλλοι επιλέγουν τις παραγγελίες, τρίτοι 
παίρνουν τα αντίστοιχα προϊόντα και τα τοποθετούν στα 
σωστά κουτιά.

Μια κατασκευή, χαρακτηριστική του αρχιτεκτονικού 
λόγου που επικράτησε στην εποχή της πρώην Γιουγκο-
σλαβίας, με έντονη γραμμικότητα, ξεκάθαρο σχήμα και 
όγκο, ένα έργο πάνω στο οποίο αποτυπώνονται οι πειρα-
ματισμοί του μεταμοντερνισμού, το εκθεσιακό περίπτερο 
ή κιόσκι με την «επωνυμία» Κ67 του Σλοβένου σχεδιαστή 
και αρχιτέκτονα Σάσα Μέχτιχ, παρουσιάζεται στην έκθε-
ση Times Square Design Lab, στην «καρδιά» της Νέας 
Υόρκης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το κιόσκι, που σήμερα 
βρίσκεται στη λεωφόρο Broadway μεταξύ της 45ης και 
46ης οδού, είναι ένα από τα ορόσημα του βιομηχανικού 
σχεδιασμού της Σλοβενίας.
Η Times Square Alliance, υπεύθυνη για τη βελτίωση και 
την προώθηση της Times Square, αγόρασε το «Κ67», επι-
λέγοντάς το, ως το πιο πρόσφατο ‘’χαρακτηριστικό’’ της 
πλατείας της Νέας Υόρκης, για τους εορτασμούς της πα-
ραμονής της Πρωτοχρονιάς, επισημαίνει σε τηλεγράφημά 
του, το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων «STA».
Ο επικεφαλής της Times Square Alliance, Τιμ Τόμπκινς δή-

λωσε ότι στόχος τους είναι να παρουσιάσουν το καλύτερο 
σχέδιο από όλο τον κόσμο στην πλατεία, μέσω της οποίας 
περνούν περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι καθημερι-
νά. «Κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε λίγη Ευρώπη 
στο Νέο Κόσμο, λίγη ομορφιά, ακόμα και ένα κομμάτι του 
σοσιαλισμού σε αυτόν τον κόμβο του καπιταλισμού» είπε 
χαριτολογώντας.
Πρόσθεσε ότι το κιόσκι θα μπορούσε να μείνει στο συγκε-
κριμένο σημείο για πάντα και να χρησιμοποιηθεί είτε ως 
σημείο τουριστικής πληροφόρησης είτε ως σημείο πώλη-
σης άλλων προϊόντων, όπως βιβλίων και εφημερίδων. Η 
εξέλιξη της Times Square, τόνισε ο κ. Τόμπκινς, συνεχίζε-
ται εδώ και είκοσι χρόνια καθιστώντας την σημείο «ανα-
φοράς» όλο το εικοσιτετράωρο.
Ο κ.Τόμπκινς δεν αποκάλυψε το κόστος για την απόκτηση 
του Κ67, είπε όμως ότι ήταν μία πολύ καλή συμφωνία, δε-
δομένης της εξαιρετικής φήμης του σχεδιαστή του.
Το περίπτερο K67 «επισκέφθηκε» για πρώτη φορά τη Νέα 
Υόρκη το 1970 και παρουσιάστηκε στο Μουσείο Σύγχρο-

νης Τέχνης (MoMa). Πέρυσι, η σχεδιάστρια Βικτόρια Μίλ-
νε το εντόπισε στην έκθεση του MoMa με τίτλο «Towards 
a Concrete Utopia» και αποφάσισε να το προτείνει ως τη 
νεότερη προσθήκη της πλατείας Times Square.
Ο ίδιος ο σχεδιαστής του, με τη βοήθεια μίας ομάδας 
εξειδικευμένων εργολάβων, φρόντισε για τη μεταφορά 
του περιπτέρου και έπειτα από αίτημα της Times Square 
Alliance επανέφερε τα αρχικά χρώματα της κατασκευής: 
έντονο κόκκινο για την κύρια δομή του περιπτέρου και 
σκούρο καφέ για τους τοίχους του. 
Το Κ67 είναι παράδειγμα βιομηχανικού προϊόντος προ-
σανατολισμένου στην άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών. 
Έτσι, το εκθεσιακό περίπτερο αποτέλεσε και βάση για τον 
σχεδιασμό αντίστοιχων δομών, που στεγάζουν ένα ευρύ 
φάσμα παροχής υπηρεσιών. Περίπου 7.500 μονάδες του 
εκθεσιακού περιπτέρου έχουν κατασκευαστεί στο πέρα-
σμα των χρόνων, που υπήρχαν σε όλη την επικράτεια της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας, στην Αυστραλία, ακόμα και στην 
Ιαπωνία.

ΑΠΟ ΡΟΜΠΟΤ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ AMAZON

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟβΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ «ΚΑΡΔΙΑ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
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«Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε ότι ο σεισμός των 4,7 
Ρίχτερ που σημειώθηκε, προχθές το βράδυ στις 20:00, με 
επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή δυτικά του Κατάκολου στην 
Ηλεία, ήταν ο κύριος σεισμός», δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής καθηγητής του 
τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευθύμιος 
Σώκος.
   Όπως εξήγησε, «πρέπει να δούμε κάποια πράγματα, δηλαδή 
να δούμε τον μηχανισμό του σεισμού αυτού, να δούμε πως 
θα εξελιχθεί η ακολουθία και για αυτό είναι σχετικά νωρίς να 
πούμε οτιδήποτε».
   Επίσης, όπως πρόσθεσε, «φαίνεται ότι υπάρχει μία σεισμική 
διέγερση και μία σεισμική ακολουθία με μικρά σχετικά μεγέθη 
στην ευρύτερη περιοχή, αλλά μην ξεχνάμε πως μιλάμε για την 
Δυτική Ελλάδα, δηλαδή την περιοχή της χώρας μας με τους 
περισσότερους σεισμούς».
   Όσον αφορά στις υπόκωφες βοές που ακούν οι κάτοικοι. 
κυρίως της δυτικής Ηλείας, ο Ευθύμιος Σώκος εξηγεί στο ΑΠΕ 
- ΜΠΕ ότι «αυτές οι βοές είναι μικροί σεισμοί που γίνονται και 
οι κάτοικοι ακούν ουσιαστικά τα σεισμικά κύματα». 
   Σύμφωνα με τον καθηγητή, «όταν είσαι κοντά στη σεισμική 

εστία, όπως είναι οι κάτοικοι του Πύργου, του Κατάκολου, της 
Αμαλιάδας και των γειτονικών κοινοτήτων, δεν αισθάνεσαι 
τον σεισμό, αλλά ακούς τα σεισμικά κύματα, διότι τα σεισμικά 
κύματα έχουν ακριβώς αυτή την ιδιότητα, για αυτό και δεν 
είναι κάτι περίεργο». 
•  Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας 
σε ό,τι αφορά τη σεισμική δραστηριότητα στην Ηλεία, διατύ-
πωσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, 
«Πρακτορείο 104,9 FM», o καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, 
πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (ΟΑΣΠ). «Παρακολουθώντας τη δραστηριότητα 
που υπήρχε στον χώρο της Ηλείας θεωρώ ότι τα πράγματα 
πάνε πάρα πολύ καλά» τόνισε ο κ.Λέκκας, καθηγητής Δυναμι-
κής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας στο Τμήμα Γεω-
λογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πρόεδρος της Ελληνικής 
Γεωλογικής Εταιρίας. 
«Είχαμε τρεις σεισμικές δονήσεις τη Δευτέρα το απόγευμα, 
δονήσεις που ουσιαστικά δεν είχαν μέγεθος πάνω από πέντε 
(σ.σ βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ) και ήταν της τάξεως των 
τεσσάρων μέχρι και πέντε βαθμών. Ήταν μια παρατεταμένη 

σεισμικότητα στην περιοχή, η οποία θα εκδηλωθεί το αμέ-
σως επόμενο διάστημα και βέβαια δεν θα πάμε μάλλον σε 
μεγαλύτερα μεγέθη, μεγέθη που θα υπερβαίνουν τα 5 Ρίχτερ» 
ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, που εξήγησε πως ενδεχόμενες 
δονήσεις που θα προκύψουν αφορούν ένα «φαινόμενο που 
ανησυχεί τους κατοίκους». Ο ίδιος δε, εκτιμά πως «δεν υπάρ-
χει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας». 
Ο κ.Λέκκας εξήγησε πως πρόκειται για τοπικούς σεισμούς με 
μικρό εστιακό βάθος και για αυτό το λόγο «γίνονται άμεσα 
αντιληπτοί», ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και «όταν 
ο κόσμος ησυχάζει». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής 
Εταιρίας επεσήμανε πως οι κάτοικοι στη συγκεκριμένη γεω-
γραφική περιοχή της Ηλείας «είναι συνηθισμένοι και ακό-
μη και αν ενοχλούνται σε κάποιο βαθμό, θεωρούν πως οι 
συγκεκριμένες διεργασίες που εξελίσσονται είναι μέρος της 
ζωής τους». Ο Έλληνας καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής 
και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας αναφέρθηκε τέλος σε μια ευ-
ρύτερα «ενεργή περιοχή που εξελίσσεται (σ.σ σε ό,τι αφορά 
τη σεισμική δραστηριότητα) και κάποια στιγμή θα αποσβεστεί 
τελείως».

Επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης 
αναμένεται να προσδώσουν στην αγορά ακινήτων η εξέ-
λιξη της τεχνολογίας και η υιοθέτηση νέων «εργαλείων», 
αναφέρει πρόσφατη έρευνα της Deloitte. Σύμφωνα με 
την «Καθημερινή» συγκεκριμένα, η δυνατότητα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων, μέσω της τεχνολογίας, θα 
ευνοήσει τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων 
και την αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θα 
βελτιώσει την ποιότητα της εμπειρίας του πελάτη, μέσω της 
διεύρυνσης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο 
αυτό, μεγάλες ευκαιρίες αναμένεται να δημιουργηθούν 
κυρίως στον τομέα των βιομηχανικών ακινήτων και των 
εγκαταστάσεων logistics.
Οπως ανέφερε ο κ. Χρ. Κοσμάς, επικεφαλής εταίρος του 
τομέα Real Estate στην Deloitte Ελλάδας, «είναι αλήθεια 
πως μετά μια αρκετά δύσκολη και παρατεταμένη περίοδο 
ύφεσης, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημάδια ανά-

καμψης, γεγονός που βιώνουμε και μέσω της καθημερινής 
δραστηριότητάς μας στον κλάδο του Real Estate. Η αγορά 
των ακινήτων στην Ελλάδα ανακάμπτει εμφανίζει σημα-
ντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, κάτι που φαίνεται από την 
έντονη κινητικότητα ξένων επενδυτών σε ακίνητα και του-
ρισμό από το 2014».
Τα τελευταία χρόνια, τα βιομηχανικά ακίνητα (βιομηχανικές 
αποθήκες και κέντρα διανομής) αναδείχθηκαν στα πιο περι-
ζήτητα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των εμπορικών ακινή-
των. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, αυτό συμβαίνει 
κυρίως χάρη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από ενοικιά-
σεις και αποδόσεις έναντι άλλων εμπορικών ακινήτων.
Η έκθεση της Deloitte προβλέπει ότι η ευρεία ανάπτυξη 
των «έξυπνων κτιρίων» θα ωθήσει τις εταιρείες ακινήτων 
να ψηφιοποιήσουν τα φυσικά περιουσιακά τους στοιχεία. 
Τα πιθανά πλεονεκτήματα αυτής της εξέλιξης αφορούν, με-

ταξύ άλλων, την ικανότητα κεντρικής διαχείρισης κτιρίων, 
τη μείωση του κόστους διαχείρισης, την απόκτηση πληρο-
φοριών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη δημιουργία 
επιπλέον υπηρεσιών και ευνοϊκών συνθηκών που θα βελ-
τιώσουν την εμπειρία του πελάτη.
Αλλο ένα βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι οι αλ-
λαγές στο εργασιακό περιβάλλον και τα ερωτήματα που 
εγείρονται σχετικά με το μέλλον της τα επόμενα χρόνια, 
είναι επόμενο να επηρεάσουν και τον κλάδο των ακινήτων. 
Σύμφωνα με τη Deloitte, οι τάσεις στις οποίες θα πρέπει να 
ανταποκριθεί η βιομηχανία των ακινήτων το 2019 περιλαμ-
βάνουν την αυξανόμενη σημασία που δίνουν οι οργανισμοί 
στο περιβάλλον εργασίας και στην ανάγκη για ευέλικτους 
χώρους εργασίας, οι οποίοι θα προσδίδουν αξία στην εργα-
σία των εργαζομένων.

Ολοκληρώθηκαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- οι πρώτες δοκι-
μαστικές πτήσεις επιβατικών αεροσκαφών στο νέο Διεθνές 
Αεροδρόμιο της κινεζικής πρωτεύουσας, το Bejing Daxing, 
στο πλαίσιο των οποίων τέσσερα αεροπλάνα προσγειώθηκαν 
προχθές με ασφάλεια στην πίστα του αερολιμένα.
Η China Southern Airlines, η China Eastern Airlines, η Air 
China και η Xiamen Airlines έστειλαν για τις δοκιμές τα μοντέ-
λα-ναυαρχίδες τους, τα A380, A350-900, B747-8 και B787-9 
αντίστοιχα.
«Οι δοκιμές δείχνουν ότι το νέο αεροδρόμιο έχει τώρα στρέ-

ψει το ενδιαφέρον του από την κατασκευή των υποδομών 
στην προετοιμασία της λειτουργίας», δήλωσε ο Γουάν Σιαν-
γκντόνγκ, επικεφαλής πιλότος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-
πορίας της Κίνας. 
Τον Αύγουστο έχει προγραμματιστεί μια δοκιμή σε συνθήκες 
χαμηλής ορατότητας και το αεροδρόμιο αναμένεται να ανοίξει 
πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου.
Σε απόσταση 46 χιλιομέτρων νότια του Πεκίνου, το νέο αερο-
δρόμιο στοχεύει να αποσυμφορήσει το Διεθνές Αεροδρόμιο 
του Πεκίνου, το Beijing Capital International Airport, που 

βρίσκεται στα νοτιοανατολικά προάστια. Ο νέος αερολιμένας 
αναμένεται να εξυπηρετεί 45 εκατ. επιβάτες τον χρόνο έως 
το 2021 και 72 εκατ. έως το 2025. Σύμφωνα με το Γαλλικό 
Πρακτορείο, για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου, ο 
σχεδιασμός του οποίου αποτελεί σύλληψη της διάσημης αρ-
χιτέκτονος Ζάχα Χαντίντ που πέθανε το 2016, θα απαιτηθούν 
συνολικά 200.000 τόνοι χάλυβα. 

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ LOGISTICS ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙβΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ 
ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ
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Τεχνολογικές καινοτομίες στη συγκέντρωση και μετάδοση των 
αποτελεσμάτων των προσεχών εκλογικών αναμετρήσεων για 
την ευρωβουλή και την αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα τη συντό-
μευση της έκδοσης του ασφαλούς αποτελέσματος, ανακοίνωσαν 
σε συνέντευξη Τύπου το υπουργείο Εσωτερικών και η Singular 
Logic. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κυριότερη καινοτομία είναι η 
προμήθεια των δικαστικών αντιπροσώπων με 12.000 συσκευές 
τάμπλετ με ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό, μέσω των οποίων 
θα στέλνονται άμεσα τα αποτελέσματα στην εταιρεία, γεγονός που 
θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής για μια ασφαλή 
πρόβλεψη τόσο των εκλογικών αναμετρήσεων όσο και για της 
σταυροδοσίας των υποψηφίων ευρωβουλευτών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τις εταιρείας, με το σύστημα αυτό το πρώ-
το ασφαλές αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι γνωστό περί 
τις 21:30 - 22:00, ενώ γρήγορη επίσης αναμένεται η έκδοση των 
σχετικών αποτελεσμάτων για το σύνολο των περιφερειών, καθώς 
και για τους δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Πατρέ-
ων, Λάρισας και Ηρακλείου Κρήτης.
Θα διανεμηθούν συνολικά 9.600 συσκευές τάμπλετ στους δικα-
στικούς αντιπροσώπους όλων των εκλογικών τμημάτων της 
περιφέρειας Αττικής και άλλα 2.400 σε επιλεγμένα τμήματα στην 

υπόλοιπη χώρα, όπου θα χρησιμοποιηθούν και τα 4.700 κινητά 
τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται σε προηγούμενες εκλογικές 
αναμετρήσεις για την ασφαλή μετάδοση των αποτελεσμάτων.
Ενδεικτικό της ταχύτητας που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη και-
νοτομία είναι η περίπτωση της Β  ́εκλογικής περιφέρειας Πειραιά, 
στις βουλευτικές εκλογές του 2015 όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά το 
σύστημα. Ενώ σε προηγούμενες αναμετρήσεις για την ενσωμά-
τωση του 100% των τμημάτων απαιτήθηκαν πάνω από τέσσερις 
ώρες, μέσω τάμπλετ ο σχετικός χρόνος μειώθηκε στη 1 ώρα και 
36 λεπτά.
Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε, πάντως, 
ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο το υπουργείο «είναι να δι-
ασφαλίζουμε ότι η όλη διαδικασία θα κυλίσει ομαλά, χωρίς προ-
βλήματα και η πληροφορία που θα μεταδοθεί θα είναι αξιόπιστη. 
Προφανώς θέλουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομη διαδικασία αλλά 
το πρώτο μας μέλημα είναι να είμαστε έγκυροι και αξιόπιστοι».
Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων 
και της μείωσης του φόρτου εργασίας των δικαστικών αντιπρο-
σώπων, στις περιπτώσεις τετραπλών εκλογών, που αφορά το 
85% των εκλογικών τμημάτων, η εκλογική διαδικασία θα σπάσει 
σε δύο τμήματα: Στο τμήμα Α ,́ όπου θα στηθούν οι κάλπες για τις 

ευρωεκλογές και για τις περιφερειακές εκλογές και στο τμήμα Β ,́ 
όπου οι εκλογείς θα ψηφίσουν για δήμους και κοινότητες. Σε δή-
μους που δεν διαθέτουν κοινότητες ή αυτές είναι κάτω από 300 
κατοίκους, τα τμήματα θα είναι ενιαία.
Ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΣ, Κώστας Πουλάκης ανέφερε ότι 
για την ομαλή και όσο το δυνατόν ταυτόχρονη έκδοση των απο-
τελεσμάτων (με έμφαση στις ευρωεκλογές), έχει δοθεί εντολή στο 
60% των τμημάτων Α  ́θα ανοίγονται πρώτα οι κάλπες των ευρω-
εκλογών και στο 40% πρώτα των περιφερειακών. Στα τμήματα Β, 
στο 100% των περιπτώσεων θα ανοιχτούν και θα καταμετρηθούν 
πρώτα οι ψήφοι για τους δήμους και μετά των κοινοτήτων. Σε ό,τι 
αφορά στα ενιαία εκλογικά τμήματα, στο 40% θα καταμετρηθούν 
πρώτα οι ψήφοι της ευρωκάλπης, στο 30%των τμημάτων προτε-
ραιότητα θα έχουν οι κάλπες για τις περιφέρειες και για το υπόλοιπο 
30% θα ανοιχτούν πρώτα οι κάλπες για τους δήμους. 
Ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, εκτελεστικός αντιπρόσωπος της 
Singular Logic σημείωσε ότι η μετάδοση των αποτελεσμάτων 
μέσω τάμπλετ θα ωφελήσει και τα Πρωτοδικεία, ιδιαίτερα της 
Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, όπου τα δεδομένα θα 
εισαχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα να απλου-
στεύεται η επαλήθευση του εκλογικού αποτελέσματος.

Μια νέα συνεργασία για την προώθηση του Οινοτουρισμού στην 
Ελλάδα σχεδιάζεται για το προσεχές διάστημα, βάζοντας τις βάσεις 
για μια μόνιμη συμμαχία στον χώρο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την προηγούμενη 
Τρίτη 7 Μαίου 2019, η Εθνική Επιτροπή Οινοτουρισμού συναντή-
θηκε με εκπροσώπους των Ομάδων Τοπικής Δράσης, των Ανα-
πτυξιακών Εταιρειών που διαχειρίζονται το πρόγραμμα LEADER 
/ CLLD, για την προοπτική συνεργασίας μέσω των διατοπικών 
προγραμμάτων των κατά τόπους περιοχών.
Παρόντες στη συνάντηση από πλευράς της Εθνικής Επιτροπής 
ήταν οι Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου (Ένωση Οινοπαραγωγών 
του Αμπελώνα των Νησιών Αιγαίου - ΕΝΟΑΝΑ), Υλιάνα Στέγκου 
(Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος - 

ΕΝΟΑΒΕ), Σωσάννα Κατσικώστα (Ένωση Οινοπαραγωγών του 
Αμπελώνα της Πελοποννήσου ΕΝΟΑΠ), Νίκος Μηλιαράκης (Ένω-
ση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Κρήτης - ΕΝΟΑΚ), Μαρία 
Τριανταφύλλου (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου 
και Οίνου - ΕΔΟΑΟ), Κορνηλία Αλεξιάδου (Σύνδεσμος Ελληνικού 
οίνου - ΣΕΟ)
Οι εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών Εταιρειών που παραβρέθη-
καν ήταν οι Κώστας Ζήφος (Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου), Βασί-
λης Παπαβασιλείου (Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης), Ζωή Γκερεχτέ 
(Αναπτυξιακή Κοζάνης), Γιώργος Κωστούρος (Αναπτυξιακή Βο-
ρείου Πελοποννήσου), Ηρώ Τσιμπρή (ΑΧΑΪΑ Αναπτυξιακή).
Συζητήθηκαν οι κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους θα μπο-
ρούσε να δημιουργηθεί το πλέγμα δράσεων και ενεργειών για την 

ανάπτυξη και προώθηση του οινοτουρισμού στην Ελλάδα και η 
δυνατότητα χρηματοδότησης που παρέχεται μέσω των τοπικών 
προγραμμάτων LEADER/CLLD του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.
Αποφασίσθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα για την διαμόρ-
φωση κοινών δράσεων μέσω διατοπικής συνεργασίας με τίτλο 
«Δρόμοι του Κρασιού της Ελλάδας», προχωρώντας στην προ-
παρασκευαστική φάση αξιοποιώντας και όλες τις προηγούμενες 
σημαντικές ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί στις διάφορες περιο-
χές της Ελλάδας. Κύριος στόχος είναι να προκύψει μια κοινή εθνική 
στρατηγική για την στήριξη και ανάπτυξη του οινοτουρισμού, 
ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές, την 
τοπική οικονομία και τον πληθυσμό της υπαίθρου.

Δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς και παιδιά προ-
γραμματίζει από την Παρασκευή 17 Μαΐου έως και την Κυριακή 
19 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, για τη 
διεθνή ημέρα μουσείων με θέμα «Τα Μουσεία ως κόμβοι πολι-
τισμού: το μέλλον της παράδοσης», στις εγκαταστάσεις του στη 
Νέα Κηφισιά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα πραγματοποιηθούν 
πρωτότυπες και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εικαστικά 
εργαστήρια, μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, δράσεις mixed 
realities και ξεναγήσεις. H συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα 

είναι δωρεάν.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εικαστικό Εργαστήρι 
«Χρωματίζοντας το παρελθόν» για παιδιά  8-12 ετών, μουσει-
οπαιδαγωγικό  πρόγραμμα  «Museum  in the dark» για παιδιά  
6-8 & 9-12 ετών, και τη δράση «Mystery Museum … Παιχνίδι 
Μυστηρίου στο Μουσείο!» για παιδιά  7-12  ετών.
Στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών έχουν εγκατασταθεί εξελιγμένες τε-
χνολογίες Augmented (AR) και Virtual Reality (VR) προσφέροντας 
μία μοναδική ψηφιακή διαδρομή στα εκθέματά και τις συλλογές 

του.
Οι συλλογές του περιλαμβάνουν πάνω από 3.400 αντικείμενα και 
πλούσιο αρχειακό υλικό με περισσότερες από 25.500 έγγραφα, 
τηλεφωτογραφίες, τηλεγραφήματα, χάρτες, καθώς επίσης οπτι-
κοακουστικό υλικό από την ιστορία των τηλεπικοινωνιών.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 
www.otegroupmuseum.gr

ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26 ΜΑΪΟΥ, ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Η SINGULAR LOGIC

ΠΛΕΓΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
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Μια ακόμη συνεδρίαση θα διατεθεί για την ολοκλήρωση της 
συζήτησης του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις, όπως ανα-
κοίνωσε ο προεδρεύων τη συνεδρίαση στην Ολομέλεια της 
Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έτσι, το 
σχέδιο νόμου θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί σήμερα, Τετάρτη. 
Η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου, στο οποίο έχουν κατατε-
θεί και τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την 13η 
σύνταξη και τη μείωση του ΦΠΑ, συνεχίζεται με τις ομιλίες 
βουλευτών και υπουργών.
«Η κυβέρνηση δεν δικαιούται να πανηγυρίζει για τα υπερπλε-
ονάσματα. Από το 2015 μέχρι και σήμερα, οι οφειλές των πο-
λιτών έχουν αυξηθεί κατά 65% υπερβαίνοντας πλέον τα 140 
δισ. ευρώ. Αυτή είναι η οδυνηρή πραγματικότητα. Και έρχεται 
σήμερα η κυβέρνηση των φόρων, των κατασχέσεων και των 
πλειστηριασμών, προεκλογικά, με μεγάλη καθυστέρηση, 
αντιγράφοντας αποσπασματικά προτάσεις της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, να διορθώσει λίγα από τα πολλά σφάλματα 
της», ανέφερε ο τομεάρχης Οικονομίας της ΝΔ, Χρήστος Σταϊ-
κούρας, που ανέβηκε στο βήμα. 
Ειδικά για τις ρυθμίσεις οφειλών, ο βουλευτής της ΝΔ κατη-
γόρησε την κυβέρνηση ότι «προχωρά σε πλαίσιο ρυθμίσεων 
χωρίς να αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα του ιδιωτικού 
χρέους, θέτοντας αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, ακόμα και 
για πολύ μικρές οφειλές ιδιωτών, προβλέποντας πολύ λίγες 
δόσεις για τις επιχειρήσεις, μη επιβραβεύοντας τους συνεπείς 
φορολογούμενους». Είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση προχωρά 
στην επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση και στα τρόφιμα, στο 
επίπεδο που ήταν στις αρχές του 2015, εξαιρώντας μάλιστα 

σειρά προϊόντων και προχωρά στη χορήγηση επιδόματος 
προς τους συνταξιούχους όταν έχει περικόψει ισόποσα και μό-
νιμα το ΕΚΑΣ ή έχει αυξήσει ισόποσα και μόνιμα τις εισφορές 
υπέρ υγείας για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αρνείται, 
όμως, να προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση της μείωσης 
του αφορολόγητου, όπως προτείνει η ΝΔ». 
 «Η κατάρρευση του κράτους πρόνοιας ήταν επακόλουθο της 
κατάρρευσης του δημόσιου πλούτου. Ήταν επακόλουθο της 
χρεοκοπίας. Σήμερα, μπορούμε να κοιτάμε, με διαφορετικούς 
βαθμούς αισιοδοξίας, το θεμελιώδες πρόβλημά μας», είπε ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Σεβαστάκης, σημειώνο-
ντας ότι η κοινωνική συνοχή είναι μορφή συλλογικής κερδο-
φορίας, και είναι προϋπόθεση για να υπάρξουν αναπτυξιακοί 
και παραγωγικοί σχεδιασμοί και αναπροσανατολισμοί. 
«Τα μέτρα ανήκουν στην κατεύθυνση της επούλωσης, της 
ανάκτησης του δημόσιου χώρου. Και η μονιμοποίηση της 
13ης σύνταξης δηλώνει μια στροφή», είπε και πρόσθεσε: «Θα 
περίμενα η αντιπολίτευση να προτείνει συγκεκριμένα αντίμε-
τρα αντί να προσπαθεί να κρύψει ότι είναι προφανώς σε θετι-
κή κατεύθυνση αυτά που προτείνει η κυβέρνηση. Θα ήθελα 
μια τέτοια αντιπολίτευση και διοίκηση της χώρας». 
Στις ρυθμίσεις οφειλών αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Δημήτρης Βέττας, τις οποίες χαρακτήρισε τη «μεγαλύτερη 
σεισάχθεια που ψηφίζεται στη νεότερη ιστορία της χώρας», 
καθώς χιλιάδες άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να ωφε-
ληθούν από τον επανυπολογισμό του χρέους τους και στη 
συνέχεια να το ρυθμίσουν. «Σήμερα αναμετριούνται δύο δι-
αφορετικές αντιλήψεις», είπε ο Νίκος Ξυδάκης και πρόσθεσε 

ότι «ένα μικρό μέρος της μέριμνας για κοινωνική δικαιοσύνη 
και την επιβαλλόμενη αναδιανομή για τη διατήρηση της κοι-
νωνικής συνοχής εκφράζεται από τα μέτρα που κατέθεσε η 
κυβέρνηση στη Βουλή». Ο βουλευτής είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
σχέδιο για κοινωνική ανασυγκρότηση, με πίστη στη Δημο-
κρατία, με ανανέωση των πολιτικών δικαιωμάτων, με πίστη 
στα κοινωνικά δικαιώματα. 
 «Η κυβέρνηση ξαναστήνει ένα σκηνικό εξαπάτησης του 
λαού με το αφήγημα περί θετικών μέτρων στη λογική του 
Χότζα «σου παίρνω δέκα και σου επιστρέφω ένα», τα οποία 
σε τίποτα δεν αλλάζουν ούτε το αποκρουστικό αντιλαϊκό και 
βάρβαρο πρόσωπο της κυβέρνησης, ούτε την τραγική κατά-
σταση που ζει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας», είπε 
ο βουλευτής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης. «Καλούμε τους 
εργαζόμενους να μην τσιμπήσουν το τυράκι στη φάκα, να 
μην ξεγελαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, από κοινού, μέσα από 
ανούσιες αντιπαραθέσεις και από δήθεν προοδευτικά και αντι-
φασιστικά μέτωπα, προσπαθούν να εγκλωβίσουν τον λαό σε 
ψευτοδιλήμματα ενόψει των εκλογών», είπε ο βουλευτής του 
ΚΚΕ.
 Μέτρα αναπτυξιακά που θα δώσουν κίνητρα στις επενδύσεις, 
ζήτησε ο βουλευτής του Ποταμιού, Νίκος Νυφούδης, και 
κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει να νομοθετεί μέτρα 
εντυπωσιακά μεν, ανεπαρκή δε. «Το Ποτάμι έχει δηλώσει 
κατ΄επανάληψη ότι στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία δια-
τηρήσιμων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, η προ-
σέλκυση επενδύσεων», είπε ο κ. Νυφούδης.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων θα λειτουργήσει άμεσα μετά τη 
ψήφιση της -πιθανότατα από την ερχόμενη εβδομάδα- καθώς 
η πλατφόρμα είναι έτοιμη, είπε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο ειδι-
κός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρ-
μούσης, στη προχθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ο ίδιος σημείωσε ότι έχει λυθεί 
το θέμα της έγκρισης από τους θεσμούς και διαβεβαίωσε ότι 
γίνεται προσπάθεια να αυξηθούν οι δόσεις αποπληρωμής 
-ίσως να φτάσουν τις 24- για τα νομικά πρόσωπα.
Για τον Εξωδικαστικό μηχανισμό, ο ειδικός γραμματέας ανέ-

φερε ότι έχουν ενταχθεί 7.000 οφειλέτες και έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία για τους 2.000, ενώ για όσους οφείλουν έως 
20.000 ευρώ και για τους οποίους δεν έχει ανοίξει ακόμα η 
πλατφόρμα, υποστήριξε ότι είναι καλύτερο να υπαχθούν στη 
ρύθμιση των 120 δόσεων.
 Μιλώντας για το ύψος του ιδιωτικού χρέους το οποίο σήμερα 
εκτιμάται σε περίπου 300 δις ευρώ, ο κ. Κουρμούσης ανέφερε 
ότι μεγάλο μέρος του είναι πλασματικό καθώς αφορά πολύ 
παλιές οφειλές, για τις οποίες ο πρόεδρος του επιμελητηρίου 
εκτίμησε ότι δεν μπορούν να εισπραχθούν. Παράλληλα, ο κ. 

Χατζηθεοδοσίου ανέφερε ότι από τα 4 εκατ. οφειλέτες τα 3,5 
εκατ. οφείλουν έως 5.000 ευρώ και τόνισε την ανάγκη στή-
ριξης της επιχειρηματικότητας ως το πλέον καταλληλότερο 
μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης. Η πλατφόρμα για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας θα ανοίξει στα τέλη του επόμε-
νου μήνα, όπως ενημέρωσε ο κ. Κουρμούσης.
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για 
την συζήτηση που διεξήχθη στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής 
για τις 120 δόσεις και την παρέμβαση του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών για τη βελτίωση της ρύθμισης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ 
Συνεχίζεται η συζήτηση της ρύθμισης οφειλών, της 13ης σύνταξης και της επαναφοράς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Σήμερα 
η ψηφοφορία  

Φ. Κουρμούσης: Άμεσα, μετά την ψήφιση της σχετικής ρύθμισης, θα λειτουργήσει η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις   
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Η ΝΔ εμφανίζει την κυβέρνηση ότι επιδίδεται σε λαθροχειρίες 
και παρουσιάζει πλαστά στοιχεία γιατί «θέλει να σφυρίξει το 
υπονοούμενο» στους δανειστές ότι δεν έχουμε πραγματικά πλε-
ονάσματα και άρα δεν μπορούμε να προχωρούμε στα θετικά 
μέτρα, υποστήριξε ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπου-
λος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Πετρόπουλος, αντέστρεψε στον εισηγητή της ΝΔ, Γιάννη 
Βρούτση τα βέλη του «περί λαθροχειρίας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 
ώστε να καλύψει η κυβέρνηση τις μειώσεις των συντάξεων και 
να εμφανίσει αυξήσεις» και απάντησε προς τη ΝΔ ότι το ΕΚΑΣ 
είχε κοπεί με το μνημόνιο από το 2010, λέγοντας χαρακτηριστι-
κά «δεν το κόψαμε εμείς». Ο κ. Πετρόπουλος είπε πως η 13η σύ-
νταξη είναι πραγματικά 13η σύνταξη και πως η κυβέρνηση είχε 
ήδη δεσμευτεί για τα θετικά μέτρα «δεν τα φέρνει προεκλογικά».
«Είχαμε δεσμευτεί γι’ αυτά τα αποτελέσματα και τις 120 δόσεις 
και ότι δεν θα περικόψουμε τις συντάξεις όπως και για όλα τα 
θετικά μέτρα που φέρνουμε. Είναι μέρος της συνολικής πολιτι-
κής μας στόχευσης που αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των 

πολιτών και θα συνεχιστεί» είπε ο υφυπουργός Εργασίας.
Ο κ. Πετρόπουλος απάντησε στη ΝΔ ως προς το θέμα του 
ΕΚΑΣ, ότι το 2010 ρυθμίστηκε ποιά θα είναι η σύνταξη από τον 
Ιανουάριο του 2015 και από αυτό προκύπτει ευθέως ότι δεν πε-
ριλαμβάνει ΕΚΑΣ. «Το ΕΚΑΣ είχε ήδη κοπεί. Δεν είναι δυνατόν να 
αγνοείτε τί ενυπάρχει στο πρώτο μνημόνιο στο οποίο υπάρχουν 
και οι ρήτρες για τις δημοσιονομικές δαπάνες που δεσμεύτηκε 
η χώρα» εξήγησε και αντιπαρέβαλε πως «Εμείς διατηρήσαμε το 
ΕΚΑΣ και το επεκτείναμε μέχρι το 2019 και στο μεταξύ πήραμε 
μέτρα υπέρ εκείνων που πλήττονταν, όπως είναι η ενίσχυση της 
φαρμακευτικής δαπάνης τα κοινωνικά μερίσματα και άλλα».
Αναφορικά με την κατηγορία του πρώην υπουργού Εργασίας 
για λαθροχειρίες ως προς το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο κ. Πετρόπου-
λος είπε πως ο κ. Βρούτσης έδειξε έναν πίνακα με τις μεικτές απο-
δοχές των συνταξιούχων και τον σύγκρινε με τον πίνακα με τις 
καθαρές αποδοχές, ώστε να καταδείξει πως υπάρχουν διαφορές 
και διερωτήθηκε «μα, δεν θα υπάρχουν διαφορές από τα μικτά 
στα καθαρά;». «Η πραγματικότητα είναι ότι επί μικτών συντάξε-

ων τον Ιούλιο 2015 είχαμε 792 ευρώ σύνταξη γήρατος και τον 
Δεκέμβριο 821 ευρώ και αν συνυπολογίσουμε τη 13η σύνταξη 
που θα καταβληθεί θα έχουμε ένα μέσο όριο που θα ξεπερνά τα 
862 ευρώ. Επομένως η σύγκριση είναι συντριπτική» σημείωσε ο 
υφυπουργός. «Και μην μου λέτε υπολογίζονται για τις κρατήσεις 
του ΕΟΠΥΥ διότι συνυπολογίζονταν επί πολύ μεγαλύτερης σύ-
νταξης και πλέον στο καθαρό καταβλητέο και όχι στο παλιό… 
Γι’ αυτό επιστρέψαμε σε πραγματικά καταβαλλόμενες συντάξεις 
στους ασφαλισμένους 372 εκ. ευρώ και για το ΕΚΑΓΕ ένα επίσης 
μεγάλο ποσό» προσέθεσε. Επίσης κατηγόρησε τον κ. Βρούτση 
ότι όταν χθες παρουσίασε έγγραφο του πρώην υπουργού Δ. 
Στρατούλη σύμφωνα με το οποίο η ΝΔ παρέδωσε μόλις 66.000 
εκκρεμείς εκκρεμείς συντάξεις απέκρυψε πως αυτές ήταν μόνο 
για το ΙΚΑ…
Τέλος ο κ. Πετρόπουλος κατηγόρησε την ΝΔ ότι «θολώνει τα 
νερά» για να πείσει ότι η χώρα μας στερείται της δυνατότητας να 
εφαρμόσει μέτρα υπέρ των αδύναμων.

«Πέραν των 120 δόσεων και όποιο άλλο μέτρο, έστω και ανε-
παρκές και λίγο, εμείς θα το ψηφίσουμε γιατί δεν θέλουμε να 
τιμωρούμε την κοινωνία».
Αυτό τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δέν-
διας κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου των 120 
δόσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ακόμη, χαρακτήρισε «επιχείρηση κοροϊδίας» τη ρύθμιση για τη 
χορήγηση της 13ης σύνταξης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η ΝΔ 
θα τη στηρίξει.
«Θα την ψηφίσουμε και αυτή, παρότι δεν είναι σύνταξη αλλά 
ένα επίδομα κόστους μερικών εκατομμυρίων», ανέφερε ενώ 
παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει δεκτές τις δύο 
τροπολογίες της ΝΔ που αφορούν την επέκταση του μειωμένου 
ΦΠΑ στην εστίαση και την κατάργηση της μείωσης του αφορο-
λόγητου.
«Το νομοθέτημα σας δεν προάγει αλλά ανατρέπει τις επιβλαβείς 
συνέπειες των δικών σας πολιτικών. Θα το ψηφίσουμε και κα-
λούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει και τις δύο τροπολογίες της ΝΔ. 
Ζητάμε να τις ψηφίσετε δείχνοντας έμπρακτα ότι θέλετε να συμ-
μετάσχετε στην απάλειψη των επιβλαβών νομοθετημάτων σας. 
Αν δεν το κάνετε σε 10 μέρες θα έχουμε εκλογές και ευθεία εφαρ-
μογή της λαϊκής κυριαρχίας και η νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη 

θα έρθει να νομοθετήσει τα συγκεκριμένα που σας προτείνουμε 
σήμερα», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, υποστήριξε ότι «το 
αφήγημα της κυβέρνησης για ένα κοστολογημένο σοβαρό 
πρόγραμμα για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες έχει καταρρεύ-
σει και δεν πείθει κανέναν».
Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, παρά τις προσπάθειες του υπουργού 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, απέτυχε η προσπάθεια 
να παρουσιαστεί το αφήγημα της κυβέρνησης ως ένα καλά 
σχεδιασμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα και κανείς δεν το 
πιστεύει πια.
«Αν αυτό το αφήγημα σας είναι αλήθεια, τότε πως εξηγείται ότι ο 
πρωθυπουργός, εξαιτίας των πλωτών μέσων, έσπευσε να τρέ-
ξει στο Ζάππειο και χωρίς κανένα πρόγραμμα να ανακοινώσει 
παροχές; Πως εξηγείται ότι το υποτιθέμενο σοβαρό, ποσοτι-
κοποιημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα έρχεται ως νομο-
σχέδιο με σειρά τροπολογιών;» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της ΝΔ.
Επίσης, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τη ρύθμιση του υπουργείου 
Πολιτισμού ως «ομολογία πλήρους αποτυχίας της κυβέρνησης 
που προσπαθεί να διορθώσει τα αδιόρθωτα και να διασώσει ότι 
μπορεί για την πολιτιστική μας κληρονομιά».

Είπε ακόμη ότι «για να καταλάβεις την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέ-
πει να διαβάσεις Χάρι Πότερ» και συμπλήρωσε ότι «ζει σε άλλο 
κόσμο που τα πράγματα ξαφνικά αποκτούν άλλη διάσταση».
«Τα αχρείαστα πλεονάσματα και η εκκρεμότητα των συντάξεων 
ονομάζεται ως επιτυχία εξόδου της χώρας από την κρίση και 
ως ακμή για την ανακούφιση του μεσαίου πολίτη. Κι εμείς προ-
σπαθούμε να καταλάβουμε πως είναι συμβατή αυτή η εικόνα» 
σημείωσε.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Δένδιας και σχολιάζοντας τις ανα-
φορές του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τις ευρωεκλογές, 
έκανε λόγο «για αντίληψη μιας επερχόμενης ήττας της κυβέρ-
νησης».
«Ο πρωθυπουργός είπε αρχικά ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές 
συνιστά και ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση ότι τη χρίζει 
ως κριτήριο αποδοχής ή αποδοκιμασίας του κυβερνητικού 
έργου. Όταν το είπε, δεν είχαν ανακοινωθεί τα μέτρα και ήλπιζε 
ότι θα γίνουν κατανοητά. Προφανώς έκανε μετρήσεις, είδε την 
απήχηση και το άλλαξε. Τώρα λέει ότι οι ευρωεκλογές είναι 
μορφή δημοσκόπησης. Από την υπέρτατη ψήφο εμπιστοσύνης, 
το ναι μένω όχι φεύγω, με θέλετε δεν με θέλετε, πήγαμε σε κάτι 
εντελώς αχνό. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αντίληψης μιας επερ-
χόμενης ήττας».

Παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΣΥ Ανδρέας Λοβέρδος 
κατηγόρησε τον κ. Πετρόπουλο ότι είπε ψέματα για το ΕΚΑΣ και ζήτησε από τον αρμόδιο υφυπουρ-
γό να φέρει το περιβόητο μέιλ Χαρδούβελη που - όπως ο ίδιος είπε - περιλαμβάνει την περικοπή 
του ΕΚΑΣ και αν δεν το φέρει «να κοιταχθεί λίγο στον καθρέφτη».

«Επαναφέρετε την συζήτηση του 2015 όταν έβγαιναν τα παπαγαλάκια σας και έλεγαν ότι περι-
κόπτει το ΕΚΑΣ η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου. Δεν βαρεθήκατε πλέον να λέτε ψέματα;» είπε ο 
Ανδρέας Λοβέρδος.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ 
Τ. Πετρόπουλος: Η ΝΔ θέλει να εμφανίσει στους δανειστές ότι η χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε θετικά μέτρα

Ν. Δένδιας: Θα στηρίξουμε όποιο μέτρο έστω και ανεπαρκές - Αντίληψη μιας επερχόμενης ήττας όσα είπε ο πρωθυπουργός για τις ευρωεκλογές

Α. Λοβέρδος: «Λέτε ψέματα» για το ΕΚΑΣ
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Στο 13% μειώνεται ο ΦΠΑ στον καφέ κατά την πώλησή 
του στο ράφι των σούπερ μάρκετ ενώ αυξάνονται οι δό-
σεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις επιχειρή-
σεις από τις 18 στις 24 για οφειλές από τακτικές υποχρεώ-
σεις (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος κτλ) και από 30 σε 36 για 
έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις.
Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου κα-
τέθεσε στη Βουλή τις σχετικές νομοτεχνικές βελτιώσεις 
ικανοποιώντας αιτήματα των φορέων της αγοράς
Σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις για επιχειρήσεις 

οι οποίες ρυθμίζουν τις οφειλές τους σε έως 24 δόσεις πα-
ρέχεται απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθε-
σμης καταβολής σε ποσοστό :
- 100% εφόσον εξοφλούνται εφάπαξ
- 70% για εξόφληση σε 7 έως και 12 μηνιαίες δόσεις
- 40% για εξόφληση από 13 έως και 18 μηνιαίες δόσεις και
- 20% για εξόφληση από 19 έως και 22 μηνιαίες δόσεις
Στην περίπτωση φόρων από έκτακτη αιτία, η δυνατότητα 
εξόφλησης σε έως 36 δόσεις συνοδεύεται από απαλλαγή 
τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε 

ποσοστό:
-100% για εφάπαξ εξόφληση
-85% για 2 έως 6 δόσεις
-70% για 7 έως και 12 μηνιαίες δόσεις
-60% για 13 έως 18 δόσεις
-40% για εξόφληση σε 19 έως 24 μηνιαίες δόσεις και
-20% για 25 έως και 30 μηνιαίες δόσεις.
Σε περίπτωση όπου υφίστανται οφειλές τους ίδιου οφειλέ-
τη που μπορούν να ρυθμίζονται άλλες σε έως 24 και άλλες 
σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται διακριτά.

Την τροπολογία με την οποία υποχρεούνται οι φαρμακευτι-
κές εταιρείες να καταβάλλουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
το οφειλόμενο ποσό των 241 εκατ. ευρώ από το «ριμπέιτ» 
για την τριετία 2006, 2007 και 2008, εισηγήθηκε στην Ολο-
μέλεια ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.
Ο κ. Ξανθός είπε πως από τους ελέγχους του Σώματος Επι-
θεωρητών Δημόσιας Διοίκησης διαπιστώθηκε ότι δεν κατα-
βλήθηκε για τη συγκεκριμένη τριετία από τις φαρμακευτικές 

εταιρείες στους ασφαλιστικούς οργανισμούς το ποσοστό 
του 4% επί των εισπράξεων που είχαν από τα ασφαλιστικά 
ταμεία το ΙΚΑ και τον ΟΠΑΔ οι φαρμακευτικές εταιρείες.
Όπως εξήγησε ο κ. Ξανθός, αυτό το οποίο ρυθμίζεται σή-
μερα είναι ότι ο ΕΟΠΠΥ έχει τη δυνατότητα να καταλογίσει 
σε κάθε εταιρεία το οφειλόμενο ποσό και στη συνέχεια να 
τον συμψηφίσει, στο πλαίσιο μάλιστα της ρύθμισης των 120 
δόσεων, με τρέχουσες υποχρεώσεις. «Με αυτό τον τρόπο 

ρυθμίζουμε ότι αυτή η οφειλή δεν θα παραμείνει παραγε-
γραμμένη, προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και εξα-
σφαλίζεται η εισπραξιμότητα», είπε ο κ. Ξανθός.
«Η αλήθεια είναι ότι την περίοδο που δεν υπήρχαν μέτρα 
λιτότητας οι φαρμακευτικές δεν κατέβαλλαν τα οφειλόμενα 
ποσά. Αυτό είναι ένα σήμα ότι ήταν διάτρητο το σύστημα 
διαχείρισης του δημόσιου χρήματος εκείνη την περίοδο», 
τόνισε ο κ. Ξανθός.

Την πεποίθηση ότι «ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει την 
προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει την αυτοδιοί-
κηση και στις εκλογές της 26ης Μαΐου θα ανταποκριθεί 
στο κάλεσμα να ενισχυθούν οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις 
οι οποίες εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο», εξέφρασε ο 
υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στη 
Βουλή για τη ρύθμιση των οφειλών προς τους ΟΤΑ, η 
οποία συμπεριλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο.
Ο κ. Χαρίτσης, αφού ανέφερε ότι η ρύθμιση οφειλών στους 
ΟΤΑ αφορά τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, επισήμανε 
ότι οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους δήμους ανέρχονται 
σε 2,7 δισ. ευρώ. Αν σε αυτές συνυπολογιστούν και οι 
οφειλές προς τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων, κυρίως 
τις ΔΕΥΑ, το συνολικό ποσό το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί 
ξεπερνάει τα 3 δισ. ευρώ.
«Αυτή η ρύθμιση, από τη μία δίνει δυνατότητα εξόφλησης 
των οφειλών και από την άλλη αυξάνει σε πολύ σημαντικό 
βαθμό, την εισπραξιμότητα των ίδιων των δήμων», είπε 
ο υπουργός Εσωτερικών και χαρακτήρισε σημαντικό ότι 
οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές που θα προκύψουν από τις 
εκλογές της 26ης Μαΐου θα μπορέσουν, στο ξεκίνημα της 
θητείας τους, να έχουν αποθεματικό ώστε να μπορέσουν 

να χαράξουν την πολιτική τους με πολύ καλύτερους οικο-
νομικούς όρους για την επόμενη 4ετία.
Ταυτόχρονα, κάλεσε τους δήμους να προβούν σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας της ρύθμισης που 
ψηφίζει η Βουλή, ώστε όλοι οι οφειλέτες να έχουν τη δυ-
νατότητα να υπαχθούν στην ευνοϊκή αυτή διάταξη, που 
θα τους λύσει προβλήματα.
«Το νομοσχέδιο δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Εντάσσε-
ται στη συνολική στρατηγική που έχει η κυβέρνηση, από 
τον Αύγουστο του 2018 και την έξοδο από τα μνημόνια, 
και που ξεδιπλώνεται με συγκεκριμένες νομοθετικές πα-
ρεμβάσεις τους τελευταίους μήνες. Αποτελεί ένα ακόμα 
λιθαράκι στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να ενι-
σχύσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση», είπε ο υπουργός 
Εσωτερικών και επισήμανε ότι «μια και βρισκόμαστε λίγες 
μόνο ημέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι πο-
λίτες να γνωρίζουν την προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη τα τελευταία 4 χρόνια για τη στήριξη στην αυτοδι-
οίκηση. Στήριξη όχι μόνο με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
αλλά και στήριξη με τις προσλήψεις στους δήμους και τις 
περιφέρειες».
«Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτή τη στρατηγική. Θεωρού-

με ότι ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ουσιαστι-
κή αποκέντρωση της παραγωγικής δραστηριότητας, 
ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτοδιοίκηση 
και αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς στελέχη 
επιστημονικά, τεχνικά, χωρίς εργαζόμενους που είναι 
απαραίτητοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, στις τεχνικές, 
οικονομικές υπηρεσίες», είπε ο υπουργός και υπογράμμι-
σε: «Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε το επόμενο 
διάστημα. Θα συνεχίζουμε επίσης να αντιμετωπίζουμε 
τις αδικίες που συντελέστηκαν τα προηγούμενα χρόνια 
απέναντι στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Υπενθυμίζω τους σχολικούς φύλακες, τους δημοτικούς 
αστυνομικούς και την καταστροφή που υπέστησαν επί 
υπουργίας του κυρίου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός 
θα ανακοινώσει, τις επόμενες μέρες, μέτρα και για άλλες 
κατηγορίες εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
όπως είναι οι σχολικές καθαρίστριες. Συνεχίζουμε με το 
πρόγραμμα για τη βοήθεια στο σπίτι, θα συνεχίσουμε με 
τους εργαζόμενους στα κέντρα δημιουργικής απασχόλη-
σης παιδιών».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ 
Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα καφέ στο ράφι και αύξηση των δόσεων για οφειλές των νομικών προσώπων, προβλέπουν 
αλλαγές του υπουργείου Οικονομικών στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις

Τροπολογία για τη ρύθμιση των οφειλών 241 εκατ. ευρώ των φαρμακευτικών εταιρειών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, κατέθεσε 
ο υπ. Υγείας, Ανδρέας Ξανθός

Α. Χαρίτσης: Ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει την προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει την αυτοδιοίκηση
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Η κυβέρνηση διαστρεβλώνει όσα κάνει και διαστρεβλώνει και 
όσα λέει η ΝΔ, κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην Ολομέλεια, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Λέτε ότι δίνετε 13η σύνταξη. Πόσο κάνει η 13η σύνταξη; Κά-
νει 2,3 δισ. Πόσα λεφτά δίνετε με αυτό που ψηφίζετε σήμερα; 
Δίνετε 830 εκατομμύρια. Δίνετε το 1/3. Μπορείτε να εξηγήσετε 
πως αυτό είναι σύνταξη;», είπε ο κ. Βορίδης και προειδοποίησε 
την κυβέρνηση, «μια και επιμένει να μιλάει για σύνταξη», ότι 
δημιουργείται ποσοστό που αποδίδεται στη σύνταξη και αυτό 
θα γεννήσει και νομικά ζητήματα.
«Λέτε ότι καταργείτε τον ΦΠΑ στην εστίαση. Συγχαρητήρια. 
Δηλαδή, συγχαρητήρια αν τον καταργούσατε, γιατί αν τον κα-

ταργούσατε θα γυρνούσαμε εκεί που βρισκόμασταν 5 χρόνια 
πριν. Αλλά δεν τον καταργείτε καν αφού καταργείτε τον ΦΠΑ 
στην εστίαση πλην των βασικών ειδών που δημιουργούν τη 
μεγάλη κατανάλωση, δηλαδή, πλην ποτών, καφέδων, χυ-
μών», είπε ο Μάκης Βορίδης και κατηγόρησε την κυβέρνηση 
ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα όταν λέει ότι έχει κα-
ταργήσει το μνημόνιο και όταν πανηγυρίζει για το υπερπλεό-
νασμα, αλλά πλέον διαστρεβλώνει και όλα όσα λέει η ΝΔ
«Να λέει ο Μητσοτάκης, παράδειγμα η Παπαστράτος. Να λέει 
ο Μητσοτάκης, παράδειγμα το εργασιακό, το οποίο έχετε υπο-
γράψει εσείς, και να του λέτε: Είπες για την 7ημερη εργασία», 
ανέφερε ο κ. Βορίδης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι 
«ψευδώς ισχυρίζεται πως εξασφάλισε υγειονομική κάλυψη 

για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες διότι αυτό είχε 
γίνει με υπουργικές αποφάσεις που είχαν υπογράψει Βορίδης 
και Γεωργιάδης, και το μόνο που έκανε η κυβέρνηση ήταν να 
βάλει στο δημόσιο σύστημα τους παράνομους μετανάστες».
«Δηλώνει, χθες, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και λέει ότι «εμείς όχι 
βεβαίως δεν συμπράττουμε σε αυτό που ονομάζετε σύνταξη, 
γιατί δεν είναι σύνταξη αλλά θα διασφαλίσουμε και θα αυξή-
σουμε το εισόδημα των χαμηλοσυνταξιούχων» και γίνεται η 
εξής μετάφραση: «Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε δεν εγγυόμα-
στε και θα καταργήσουμε τη 13η σύνταξη». Ποια 13η σύνταξη 
να εγγυηθούμε; Δεν υπάρχει τέτοια. Μόνο στη ρητορική σας 
υπάρχει», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Οι συνταξιούχοι παλεύουν για επιστροφή των κλεμμένων και 
όχι για 13η σύνταξη καρικατούρα», ανέφερε ο κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, μιλώ-
ντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, για το νομοσχέδιο των 120 
δόσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Η κυβέρνηση ζητά από το λαό να συνεχίσει να θυσιάζεται 
για να πάρει κάποιο επίδομα, δηλαδή να συνεχιστεί η αντιλα-
ϊκή πολιτική των «ματωμένων» πρωτογενών πλεονασμάτων 
και οι λαϊκές οικογένειες να επιβιώνουν με επιδόματα», δήλω-
σε ο κ. Καραθανασόπουλος και κατηγόρησε την κυβέρνηση 

για θράσος όταν μιλάει για την αποκατάσταση της εργασίας 
και όταν τσακώνεται με τη ΝΔ για την 7ήμερη εργασία, τη 
στιγμή που η πολιτική της ΕΕ είναι η διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας σε ετήσια βάση, και τη στιγμή που υπάρχει κοινοτική 
οδηγία που επιτρέπει το συνεχόμενο 12ήμερο.
   Ο Νίκος Καραθανασόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να 
κάνει δεκτή την τροπολογία του ΚΚΕ για την προστασία του 
δικαιώματος της απεργίας, με την κατάργηση του 50+1, μια 
τροπολογία που, όπως κατήγγειλε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την κάνει 
δεκτή, αν και δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση, διότι στηρίζει 

τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Για τη ρύθμιση των 120 
δόσεων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, είπε πως 
είναι δώρο-άδωρο, αφού καλούνται οι χρεωμένοι αυτοαπα-
σχολούμενοι να πληρώσουν, τόσο τα σημερινά χαράτσια, όσο 
και τις προηγούμενες οφειλές, ενώ δεν τα φέρνουν βόλτα.
   Η κυβέρνηση με ένα νομοσχέδιο-φερετζέ μάταια προσπαθεί 
να συγκαλύψει πως η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχισθεί, είπε ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Εκτός από τις θετικές διατάξεις στο νομοσχέδιο των 120 δόσε-
ων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος 
Μαυρωτάς, επισήμανε την ύπαρξη αρκετών αρνητικών δι-
ατάξεων αλλά και άλλων χαριστικών και ρουσφετολογικών 
ρυθμίσεων. Παρατήρησε ότι είναι ένα ακόμη νομοσχέδιο 
της κυβέρνησης το οποίο αποτυπώνει την αποστροφή του 
ΣΥΡΙΖΑ προς την ιδιωτική πρωτοβουλία, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, όπως είπε, τη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία 
για τις επιχειρήσεις πού ήταν 18 κι έγιναν 24, όχι όμως 120, 
όπως είναι για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για την «επονομαζόμενη από την κυβέρνηση» 13η σύνταξη, ο 
κ. Μαυρωτάς είπε πως στην πραγματικότητα είναι «επίδομα» 
το οποίο δίνεται αφού έχει ήδη κοπεί από αλλού για να δημι-
ουργηθούν τα γνωστά υπερπλεονάσματα.
Ο κ. Μαυρωτάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσφεύγει 
σε εύκολες προεκλογικές λύσεις και μετά «γαία πυρί μιχθήτω», 
καθώς τα χρήσιμα μέτρα για επενδύσεις και για θέσεις εργασί-
ας τα αφήνει για αργότερα μετά το 2020, όταν και δεν θα είναι 
πλέον κυβέρνηση. Τόνισε πως για να κάνεις κοινωνική πολι-
τική χρειάζεται η χώρα να παράγει πλούτο και να υπάρχουν 
πόροι, όμως χωρίς επενδύσεις ούτε παραγωγή υπάρχει αλλά 

ούτε και θέσεις εργασίας και επανέλαβε ότι η ιδιωτική πρωτο-
βουλία στραγγίζεται από φόρους και εισφορές αποτρέποντας 
το όποιο κίνητρο για δημιουργικότητα και επενδύσεις.
«Η χώρα δεν έχει ανάγκη από λόγια και υποσχέσεις, δεν έχει 
ανάγκη από την κάλπικη πόλωση ούτε από επιστροφή στις 
παθογένειες του παρελθόντος» είπε τέλος ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του Ποταμιού και υπογράμμισε ότι η χώρα έχει 
ανάγκη από σχέδιο για το μέλλον, καλώντας τους πολίτες εν 
όψει ευρωεκλογών να ακούσουν τις -ίσως- άβολες αλήθειες 
έναντι στα βολικά ψέματα και να ζητήσουν συγκεκριμένο σχέ-
διο και ουσία και όχι παχιά λόγια και λάμψη.

Η Ένωση Κεντρώων θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για τις 
120 δόσεις και τις τροπολογίες που θεωρεί ορθές, αλλά δεν 
θα αφήσει τίποτα που δεν θα ελέγχει, ξεκαθάρισε ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Αναστάσιος Μεγαλο-
μύστακας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ζήτησε δε να υλοποιη-
θούν άμεσα όλες οι υποσχέσεις της κυβέρνησης αλλά και να 

ληφθούν επιπλέον μέτρα αφού όπως είπε «τα χρωστάμε ως 
πολιτικό σύστημα στον ελληνικό λαό μετά την αφαίμαξη που 
υπέστη».
Σχετικά με τον προεκλογικό χρόνο στον οποίο έρχονται τα 
μέτρα ζήτησε να αναλογιστούν οι κυβερνώντες τι κάνουν και 
πώς το κάνουν, γιατί, όπως είπε, ο κοινός νους κάνει «πονηρές 

σκέψεις». Επίσης ζήτησε να μην λαμβάνονται ημίμετρα, αλλά 
μέτρα που θα έχουν αντίκρισμα σε βάθος χρόνου και θα ανα-
κουφίσουν πραγματικά τον ελληνικό λαό.
Ο κ. Μεγαλομύστακας ανέφερε ως «το πιο τραγικό» αποτέλε-
σμα της κρίσης την άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ελλάδα και 
το να επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη και πρακτικές.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ 
Μ. Βορίδης: Ποια 13η σύνταξη να εγγυηθούμε; Δεν υπάρχει τέτοια παρά μόνο στη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ

«Οι συνταξιούχοι παλεύουν για επιστροφή των κλεμμένων, όχι για τη 13η σύνταξη καρικατούρα» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλος

Γ. Μαυρωτάς: Το νομοσχέδιο εκτός από τις 120 δόσεις, περιλαμβάνει αρκετές αρνητικές χαριστικές και ρουσφετολογικές διατάξεις

Αν. Μεγαλομύστακας: Η Ένωση Κεντρώων υπερψηφίζει το νομοσχέδιο
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Από τις 15 Μαΐου, θα ισχύει νέα ανώτατη τιμή για όλες τις 
διεθνείς κλήσεις και τα SMS εντός ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι κατανα-
λωτές που καλούν από τη χώρα τους σε άλλη χώρα της ΕΕ θα 
καταβάλλουν κατ’ ανώτατο όριο 19 λεπτά του ευρώ ανά λε-
πτό κλήσης (+ ΦΠΑ) και 6 λεπτά ανά μήνυμα SMS (+ ΦΠΑ). 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ
Μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 
2017, αυτά τα νέα ανώτατα όρια τιμών για τις διεθνείς κλήσεις 
και τα SMS εντός ΕΕ αποτελούν μέρος της αναθεώρησης των 
κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την 
ενίσχυση του συντονισμού των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και την αναβάθμιση του ρόλου του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθ-
μιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC). 
Ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για 
την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε τα εξής: « Τα ανώτατα 
όρια τιμών για κλήσεις εντός ΕΕ αποτελούν απτό παράδειγμα 
του τρόπου με τον οποίο η ψηφιακή ενιαία αγορά συμβάλλει 
πραγματικά στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Χάρη στη 
δημιουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, έχουν κατοχυρω-
θεί 35 νέα ψηφιακά δικαιώματα και ελευθερίες. Συνολικά, οι 
νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες θα βοηθήσουν την ΕΕ 
να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας 
των Ευρωπαίων και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ.» 
Η Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας, δήλωσε τα εξής: «Μετά την κατάργηση των τε-
λών περιαγωγής το 2017, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα κατά των 

υπερβολικών χρεώσεων για τις διασυνοριακές κλήσεις από 
το εσωτερικό της χώρας. Χάρη σε αυτές τις δύο δράσεις, οι 
Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι πλέον πλήρως προστατευμένοι 
από φουσκωμένους λογαριασμούς όταν καλούν οποιονδή-
ποτε ευρωπαϊκό αριθμό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό. Είναι ένα από τα πολλά χειροπιαστά επιτεύγματα 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.»
Με τους νέους κανόνες για τις διεθνείς κλήσεις αντιμετωπίζο-
νται οι μεγάλες τιμολογιακές αποκλίσεις που υπήρχαν μεταξύ 
των κρατών μελών. Κατά μέσον όρο, η συνήθης τιμή μιας εν-
δοενωσιακής κλήσης από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο ήταν 
τρεις φορές υψηλότερη από τη συνήθη τιμή μιας εγχώριας 
κλήσης και η συνήθης τιμή για την αποστολή μηνύματος SMS 
σε άλλη χώρα της ΕΕ ήταν πάνω από δύο φορές υψηλότερη 
σε σχέση με την τιμή για την εγχώρια αποστολή μηνύματος. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνήθης τιμή μιας ενδοενωσιακής 
κλήσης μπορεί να είναι μέχρι και δέκα φορές υψηλότερη από 
τη συνήθη τιμή για εγχώριες κλήσεις.
Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις διεθνείς κλή-
σεις δείχνει ότι τέσσερις στους δέκα απαντήσαντες (42 %) 
επικοινώνησαν με κάποιον που βρισκόταν σε άλλη χώρα της 
ΕΕ κατά τον προηγούμενο μήνα. Το 26 % όσων απάντησαν 
δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν σταθερό τηλέφωνο, κινητό 
τηλέφωνο ή SMS για να επικοινωνήσουν με κάποιον σε άλλη 
χώρα της ΕΕ.
Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει 
να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα νέα ανώτατα όρια 

τιμών. Οι κανόνες θα ισχύουν και στις 28 χώρες της ΕΕ από τις 
15 Μαΐου, ενώ σύντομα θα τεθούν σε ισχύ και στη Νορβηγία, 
την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. 
Το όριο της ανώτατης τιμής ισχύει μόνο για προσωπική χρή-
ση, δηλαδή για ιδιώτες πελάτες. Οι εταιρικοί πελάτες αποκλεί-
ονται από την εν λόγω τιμολογιακή ρύθμιση, δεδομένου ότι 
αρκετοί πάροχοι διαθέτουν ειδικές προσφορές, οι οποίες είναι 
ιδιαίτερα ελκυστικές για τους εταιρικούς πελάτες. 
Ιστορικό 
Οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες προετοιμάζουν το έδα-
φος για περισσότερες επενδύσεις στη συνδεσιμότητα υψηλής 
ταχύτητας και για την ομαλή εισαγωγή της τεχνολογίας 5G 
στην ΕΕ. 
Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EECC) 
και ο κανονισμός BEREC άρχισαν να ισχύουν τον Δεκέμβριο 
του 2018. Ενώ ο κώδικας πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών μελών έως το τέλος του 2020, ο κανονι-
σμός BEREC περιλαμβάνει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης 
ισχύος. Ο πρώτος κανόνας του νέου πλαισίου κανόνων για 
τις τηλεπικοινωνίες που θα ισχύσει είναι το ανώτατο όριο στις 
διεθνείς κλήσεις.
Μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 
2017, οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν πλέον πλήρη προστασία 
από φουσκωμένους λογαριασμούς όταν καλούν από το εσω-
τερικό της χώρας και από το εξωτερικό. 

Σε ποιον βαθμό οι τηλεφωνικές κλήσεις και η απο-
στολή SMS από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη θα κοστίζει 
λιγότερο χάρη στους νέους κανόνες της ΕΕ για τις 
τηλεπικοινωνίες;
Από τις 15 Μαΐου 2019, για τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω 
σταθερού και κινητού τηλεφώνου και για την αποστολή SMS 
από μία χώρα της ΕΕ σε άλλη θα ισχύουν ανώτατα όρια 19 λε-
πτών του ευρώ ανά λεπτό κλήσης (+ ΦΠΑ) και 6 λεπτών ανά 
SMS (+ ΦΠΑ). Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο 
οποίος εξαρτάται από το κράτος μέλος του φορέα εκμετάλλευ-
σης του καλούντος (οι συντελεστές ΦΠΑ των κρατών μελών 
της ΕΕ κυμαίνονται από 17 % έως 27 %). Βλ. συντελεστές ΦΠΑ 
σε όλες τις χώρες της ΕΕ..
Παράδειγμα: Η Μαρία ζει στην Ιταλία και η κόρη της εργάζεται 
στο Βέλγιο. Συνήθως καλεί την κόρη της στο τηλέφωνο για 
περίπου δύο ώρες τον μήνα. Η κλήση από δίκτυο σταθερής 
τηλεφωνίας και με εθνικό ιταλικό πρόγραμμα σύνδεσης θα 
κόστιζε 0,89 ευρώ ανά λεπτό κλήσης, πράγμα που σημαίνει 

ότι η Μαρία θα δαπανούσε κάθε μήνα περίπου 105 ευρώ για 
να τηλεφωνεί στην κόρη της. Με τους νέους κανόνες, θα κα-
ταβάλλει κατ’ ανώτατο όριο 0,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ) ανά λεπτό κλήσης, συνεπώς κατ’ ανώτατο όριο 
27 ευρώ για την ίδια διάρκεια κλήσεων. Το ποσό αυτό είναι 
τέσσερις φορές μικρότερο από το προηγούμενο, και συνεπά-
γεται συνολική εξοικονόμηση 78 ευρώ κάθε μήνα.
 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των διεθνών κλήσε-
ων και της περιαγωγής;
Η περιαγωγή είναι η υπηρεσία που σας παρέχεται όταν χρη-
σιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο ταξιδεύοντας σε άλλη 
χώρα. Από τις 15 Ιουνίου του 2017, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν 
να έχουν περιαγωγή σε εγχώριες τιμές όταν ταξιδεύουν εντός 
της ΕΕ. Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους 
τηλέφωνα στο εξωτερικό εντός της ΕΕ χωρίς επιπλέον επιβά-
ρυνση. Αυτή η αρχή της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας ισχύει 
για κάθε κλήση, για αποστολή SMS, καθώς και για χρήση 

δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: τα τιμολόγια που ισχύουν 
είναι τα ίδια με αυτά που θα εφαρμόζονταν αν το πρόσωπο 
βρισκόταν στη χώρα του. Όταν υπάρχει υπέρβαση των ορί-
ων θεμιτής χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής σε εγχώριες 
τιμές, μπορούν να επιβάλλονται χρεώσεις περιαγωγής, για 
να αποτρέπεται η κατάχρηση των υπηρεσιών περιαγωγής. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ακριβείς όρους 
διατίθενται εδώ.
Οι διεθνείς κλήσεις και τα μηνύματα SMS (οι λεγόμενες ενδο-
ενωσιακές επικοινωνίες) σημαίνουν κλήση σε τηλεφωνικό 
αριθμό σε άλλη χώρα της ΕΕ με εγχώριο κινητό ή σταθερό 
τηλέφωνο, ενώ οι καταναλωτές βρίσκονται στη χώρα τους. 
Επισημαίνεται ότι, από τη στιγμή που βρίσκεται κανείς στο 
εξωτερικό, οι κλήσεις του είναι κλήσεις περιαγωγής, και υπό-
κεινται στους κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή, το οποίο ση-
μαίνει τηλεφωνική χρέωση εσωτερικού, ακόμη και αν καλεί 
αριθμό άλλου κράτους μέλους. 
Συνέχεια στη σελ 17

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ: ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ

ΕΡωΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΑΝωΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΕ

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
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Συνέχεια από τη σελ 16

Παράδειγμα: Ο Μάρτσιν ζει στην Πολωνία και έχει κι-
νητό τηλέφωνο από φορέα εκμετάλλευσης της Πολωνίας. 
Όταν ταξιδεύει στο Βέλγιο λαμβάνει υπηρεσίες περιαγω-
γής: χάρη στην αρχή της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας, 
οι χρεώσεις για όλες τις κλήσεις του προς την Πολωνία ή 
προς οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος παραμένουν οι ίδιες 
με αυτές που θα ίσχυαν αν βρισκόταν στην Πολωνία και 
καλούσε έναν πολωνικό αριθμό. Παρότι ο Μάρτσιν βρί-
σκεται στη χώρα του και καλεί τηλεφωνικό αριθμό μιας 
άλλης χώρας της ΕΕ, θα χρειαστεί να καταβάλει το πολύ 19 
λεπτά του ευρώ ανά λεπτό κλήσης (+ ΦΠΑ).
Σε ποιες χώρες ισχύουν οι νέοι κανόνες;
Και στις 28 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, 
Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Για τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα SMS από τη Νορ-
βηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, οι κανόνες θα τε-
θούν σε εφαρμογή μόλις ενσωματωθούν στη συμφωνία 
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Ισχύει ο κανόνας για όλους;
Το όριο της ανώτατης τιμής ισχύει μόνο για προσωπική 
χρήση, δηλαδή για ιδιώτες πελάτες. Οι εταιρικοί πελάτες 
αποκλείονται από την εν λόγω τιμολογιακή ρύθμιση, δε-
δομένου ότι αρκετοί πάροχοι διαθέτουν ειδικές προσφο-
ρές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους εταιρι-
κούς πελάτες.
Υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση λεπτών ομιλίας ή μηνυ-
μάτων SMS με τις χαμηλότερες τιμές;
Όχι, δεν υπάρχουν όρια.
Παράδειγμα: Η Μαρία θα μπορεί από την Ιταλία να 
καλεί την κόρη της στο Βέλγιο όσες φορές το επιθυμεί, κα-
ταβάλλοντας κατ’ ανώτατο όριο 19 λεπτά του ευρώ ανά 
λεπτό κλήσης (+ ΦΠΑ).
Θα ενημερωθούν οι πολίτες της ΕΕ στις 15 Μαΐου 
για τις νέες τιμές; Εάν ναι, με ποιον τρόπο;
Ναι. Οι φορείς εκμετάλλευσης που προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους στην ΕΕ υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις νέες 
χρεώσεις. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα επιλέξουν οι ίδιοι 
τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσουν με τους πελά-
τες τους (π.χ. μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Εφαρμόζονται αυτόματα τα ανώτατα όρια τιμών 
ή πρέπει οι πολίτες να προβούν σε κάποια ενέρ-
γεια για να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες 
τιμές;
Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να προσφέρουν τα ανώ-
τατα όρια τιμών για τις διεθνείς κλήσεις και τα SMS ως 
προεπιλογή. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 

επωφελούνται αυτομάτως από το νέο τιμολόγιο αμέσως 
μόλις αυτό τεθεί σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται κάποια πε-
ραιτέρω ενέργεια εκ μέρους τους.
Τι θα συμβεί στην περίπτωση των υπηρεσιών 
δέσμης; Πώς θα επηρεάσουν τα νέα ανώτατα 
όρια τιμών αυτές τις προσφορές;
Εάν οι καταναλωτές διαθέτουν δέσμη που περιλαμβάνει 
καθορισμένο όγκο διεθνών κλήσεων και/ή SMS εντός ΕΕ 
για προκαθορισμένη τιμή, τότε δεν εφαρμόζεται το ανώ-
τατο όριο τιμών.
Ωστόσο, εάν οι καταναλωτές θεωρούν ότι η δέσμη τους 
δεν προσφέρει πλέον την καλύτερη σχέση ποιότητας/τι-
μής μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω ανώτατης τιμής, 
μπορούν πάντοτε να στραφούν στη χρέωση ανά λεπτό για 
τις ενδοενωσιακές κλήσεις και τα μηνύματα SMS.
Παράδειγμα: Ο Μάριο έχει συνδρομή που περιλαμβάνει 
50 λεπτά κλήσεων σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, καθώς 
και απεριόριστες εγχώριες κλήσεις και απεριόριστα εγχώ-
ρια δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, για 30 ευρώ. Κάποιους 
μήνες δεν δαπανά το σύνολο των 50 λεπτών, αλλά συνο-
λικά, έχει υπολογίσει ότι η εγγραφή είναι επωφελέστερη 
γι’ αυτόν επειδή περιλαμβάνει και άλλες υπηρεσίες τις 
οποίες χρησιμοποιεί πολύ. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να 
συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ίδια χρέωση. Στην περί-
πτωση αυτή δεν εφαρμόζεται ανώτατο όριο τιμών.
Υπάρχουν εξαιρέσεις από τα εν λόγω ανώτατα 
όρια;
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δύνανται να χορη-
γήσουν σε φορέα εκμετάλλευσης παρέκκλιση από τον 
κανονισμό για τις τιμές. Η παρέκκλιση δίνεται σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις και αφορά φορείς εκμετάλλευσης που 
ειδικεύονται σε διεθνείς κλήσεις ή που έχουν πολύ χαμηλό 
περιθώριο κέρδους στις εγχώριες τιμές.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή που είναι υπεύθυνη για τις τη-
λεπικοινωνίες θα πρέπει να έχει κατάλογο φορέων εκμε-
τάλλευσης στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί εξαίρεση.
Ποια είναι τα οφέλη της συνολικής μεταρρύθμι-
σης των τηλεπικοινωνιών της ΕΕ για τους Ευρω-
παίους;
Τα νέα ανώτατα όρια τιμών για τις κλήσεις εντός ΕΕ απο-
τελούν μέρος της αναθεώρησης των κανόνων για τις τη-
λεπικοινωνίες σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση του 
συντονισμού των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
αναβάθμιση του ρόλου του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμι-
στικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).
Οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες:
– Ενισχύουν την εγκατάσταση δικτύων 5G, καθώς 
διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα ραδιοφάσματος 5G έως 
τα τέλη του 2020 εντός της ΕΕ και παρέχουν για τουλάχι-
στον 20 έτη στους φορείς εκμετάλλευσης ένα προβλέψιμο 
πεδίο όσον αφορά την αδειοδότηση φάσματος• εν προ-

κειμένω περιλαμβάνεται ο καλύτερος συντονισμός των 
σχεδιαζόμενων εκχωρήσεων ραδιοφάσματος.
– Διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων δικτύων 
σταθερής τηλεφωνίας υπερυψηλής χωρητικό-
τητας: 
• με σαφείς κανόνες για τις συνεπενδύσεις και με την προ-
ώθηση του επιμερισμού του κινδύνου•
• με την προώθηση του βιώσιμου ανταγωνισμού, ιδίως 
όσον αφορά την καλωδίωση, τους αγωγούς και τα καλώ-
δια στο εσωτερικό των κτιρίων•
• με τη δημιουργία ειδικού ρυθμιστικού καθεστώτος τους 
φορείς εκμετάλλευσης που δραστηριοποιούνται αποκλει-
στικό στον τομέα της χονδρικής (φορείς εκμετάλλευσης 
που πωλούν τις υπηρεσίες τους μόνο στην αγορά χονδρι-
κής και δεν έχουν προσφορές λιανικής).
– Ωφελούν και προστατεύουν τους καταναλω-
τές, ανεξάρτητα από το αν οι τελικοί χρήστες επικοινω-
νούν μέσω παραδοσιακών (τηλεφωνικές κλήσεις, sms) ή 
μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Skype, WhatsApp κ.λπ.) 
με τους εξής τρόπους:
• διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε 
προσιτές υπηρεσίες επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης 
της καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, για υπηρεσίες 
όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ηλεκτρονικές τρα-
πεζικές υπηρεσίες ή οι βιντεοκλήσεις•
• μεριμνώντας ώστε οι διεθνείς κλήσεις εντός ΕΕ να μην 
κοστίζουν περισσότερο από 19 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό 
κλήσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι νέοι κανόνες 
δεν θα στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, την καινοτομία 
και τις επενδύσεις
• παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση στις επικοινωνίες στους 
τελικούς χρήστες με αναπηρίες•
• προωθώντας τη βελτίωση της τιμολογιακής διαφάνειας 
και της σύγκρισης των συμβατικών προσφορών•
• εξασφαλίζοντας καλύτερη προστασία κατά της δικτυο-
παραβίασης, του κακόβουλου λογισμικού κ.λπ.•
• παρέχοντας καλύτερη προστασία των καταναλωτών 
που εγγράφονται σε πακέτα δεσμοποιημένων υπηρεσιών•
• διευκολύνοντας την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών με δι-
ατήρηση του ίδιου αριθμού τηλεφώνου, συμπεριλαμβα-
νομένων κανόνων για αποζημιώσεις σε περίπτωση που 
η διαδικασία αποτυγχάνει ή διαρκεί υπερβολικά μεγάλο 
χρονικό διάστημα
• ενισχύοντας την προστασία των πολιτών σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτη-
σης ακριβέστερης θέσης του καλούντος σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, της διεύρυνσης των επικοινωνιών 
έκτακτης ανάγκης ώστε να συμπεριλάβουν την αποστολή 
γραπτών μηνυμάτων και τις βιντεοκλήσεις, καθώς και της 
δημιουργίας συστήματος αποστολής δημόσιων προειδο-
ποιήσεων σε κινητά τηλέφωνα. 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ: ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ
ΕΡωΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΑΝωΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΕ
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ONLINE DATA ΚΑΙ ΤΗΣ REDEPLAN 

Η THOMAS COOK HOTEL INVESTMENTS ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   

Οι εταιρείες OnLine Data AΕ και Redeplan ΑΕ Consultants 
προχώρησαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- στη σύναψη μνημονίου 
στρατηγικής συνεργασίας (ΜΟU) για την προσφορά ολοκλη-
ρωμένων συμβουλευτικών λύσεων σε επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
της βιομηχανίας. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός του μνημονίου 
συνεργασίας (ΜΟU) μεταξύ της OnLine Data και της Redeplan 
είναι να συνδράμουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της αναπτυξιακής πορείας των επι-
χειρήσεων που θα τις εμπιστευτούν. Τόσο οι νέες επιχειρήσεις 
που διεκδικούν μερίδιο αγοράς στους τομείς που δραστηρι-
οποιούνται, όσο και οι καθιερωμένες εταιρείες που προσδο-
κούν μακροχρόνια ανάπτυξη και επέκταση σε νέες αγορές 

χρειάζονται συμβουλευτικούς οργανισμούς που μπορούν να 
σταθούν ουσιαστικοί αρωγοί στους στόχους τους για ανελι-
κτική επιχειρηματικότητα.
Αυτές τις ανάγκες έρχεται να καλύψει η στρατηγική συνεργα-
σία της OnLine Data με τη RedePlan, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση. Η ψηφιοποίηση, η οργανωτική ανασυγκρότηση και 
η διαχειριστική αλλαγή με προσανατολισμό στη δημιουργία 
καινοτομίας, η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση σε χωρο-
θετημένες περιοχές με νομικά κατοχυρωμένες χρήσεις γης 
που διασφαλίζουν και προάγουν την υψηλή περιβαλλοντική 
προστασία και τη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση του παρα-
γωγικού εξοπλισμού, αποτελούν τη βάση των υπηρεσιών 
που προσφέρουν οι δύο εταιρείες μέσα από το μνημόνιο συ-
νεργασίας τους.

Όπως αναφέρει ο Νίκος Ροδόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της OnLine Data, «Η απόφαση του μνημονίου συ-
νεργασίας στηρίχθηκε, εκτός των άλλων, στις δοκιμασμένες 
σχέσεις, αλλά και στις αντιλήψεις που από κοινού υπερασπι-
ζόμαστε τα τελευταία τρία χρόνια με τον Μανώλη Μπαλτά με 
στόχο την αναβάθμιση του επιχειρηματικού status της εφοδι-
αστικής αλυσίδας στη χώρα μας». 
Ο Μανώλης Μπαλτάς, Διευθύνων Σύμβουλος της RedePlan 
σημειώνει, «Η ανάπτυξη ορθών συνθηκών επιχειρηματικό-
τητας και λειτουργίας είναι οι μόνες που διασφαλίζουν και 
προδιαγράφουν υψηλή ανταγωνιστικότητα στο διεθνές περι-
βάλλον που έλκεται και ευνοεί την «πράσινη» ανάπτυξη και 
την κυκλική οικονομία, ως βασικούς πυλώνες της αειφορίας 
και της παγκόσμιας Βιωσιμότητας των επιχειρήσεων».

Η Thomas Cook ανακοίνωσε χθες ότι η κοινοπραξία της, υπό 
την επωνυμία Thomas Cook Hotel Investments (TCHI), έχει 
αποκτήσει δύο νέα ξενοδοχειακά ακίνητα στην Ελλάδα, στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται και το ξενοδοχείο-ναυαρχίδα της 
εταιρείας, το Casa Cook Kos, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι εξα-
γορές αυτές σηματοδοτούν το γεγονός ότι η κοινοπραξία έχει 
σχεδόν διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό της μέσα σε ένα χρόνο, 
σε εννέα τοποθεσίες, τέσσερις εκ των οποίων βρίσκονται στην 
Ελλάδα.
Η κοινοπραξία αγόρασε το Casa Cook Kos, το οποίο διαθέτει 
100 δωμάτια και είναι η αποδοτικότερη ξενοδοχειακή μονάδα 
υπό την επωνυμία της Thomas Cook, σύμφωνα με τα σχόλια 
των πελατών, καθώς και μια έκταση στην Κω, στην οποία 
προτίθεται να κατασκευάσει ένα ξενοδοχείο Cook Club 250 
δωματίων, για το επόμενο καλοκαίρι.
ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΤΩΝ ΒΡΙ-
ΣΚΕΤΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
   Στην υψηλότερη θέση των τελευταίων δέκα ετών βρίσκε-
ται η Θεσσαλονίκη στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διε-
θνούς Ένωσης Συνεδρίων και Συναντήσεων (International 
Congress & Convention Association - ICCA), που ανακοίνωσε 
το Thessaloniki Convention Bureau (TCB), η Θεσσαλονίκη το 
2018 σημείωσε άνοδο δέκα θέσεων σε σχέση με το 2017 και 
βρέθηκε στην 93η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. 
   Πιο αναλυτικά, για το έτος 2018 καταγράφει τον αριθμό- ρε-
κόρ των 29 συνεδρίων, με 5.770 συνέδρους συνολικά. Στην 
πόλη πραγματοποιήθηκαν 29 διοργανώσεις, από τις οποίες οι 
19 είχαν από 50 έως 149 συμμετέχοντες. 
   Στην ευρωπαϊκή κατάταξη, η Θεσσαλονίκη ανέβηκε στην 
53η θέση από την 59η που ήταν το 2017. 

   «Πρόκειται για μια πολύ ικανοποιητική εξέλιξη, αν σκεφτεί 
κάποιος πως τα 29 συνέδρια είναι μόνο όσα καταγράφονται 
από το ICCA ενώ παράλληλα στη Θεσσαλονίκη γίνονται πολ-
λές επιπλέον εκδηλώσεις και συνέδρια. Ως TCB είμαστε σε δι-
αδικασία καταγραφής όλων αυτών των επιπλέον συνεδρίων 
και εκδηλώσεων, σε συνεργασία με το ινστιτούτο εκθεσιακών 
ερευνών της Helexpo-ΔΕΘ, οι οποίες μέχρι στιγμής φαίνεται 
να ξεπερνούν τις 300 το έτος 2018» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
πρόεδρος του TCB, Γιάννης Ασλάνης. 
   Στη Θεσσαλονίκη «ήρθαν» περισσότερα από 10 εκατομ-
μύρια ευρώ, που προέκυψαν από τη συνολική δαπάνη των 
συνέδρων που επισκέφτηκαν την πόλη. Η μέση δαπάνη κάθε 
συνέδρου στη Θεσσαλονίκη για το 2018 ανέρχεται συνολικά 
σε 1823 δολάρια ανά συνέδριο. Στα παραπάνω ποσά δεν συ-
μπεριλαμβάνεται το κόστος εγγραφής στο συνέδριο.
   «Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να γίνει συ-
νεδριακός προορισμός, αναφορικά με τους χώρους και τη 
δυνατότητα να φιλοξενήσει σημαντικές εκδηλώσεις. Ας μην 
ξεχνάμε ότι το 97% των συνεδρίων που καταγράφονται 
από τον ICCA είναι μέχρι 2500 άτομα. Εκείνο που χρειάζεται 
η πόλη είναι να βελτιωθούν συνολικά οι υποδομές, κάτι που 
το περιμένουμε την επόμενη πενταετία και θέλουμε να πιστεύ-
ουμε ότι θα συμβεί, για να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε 
ακόμη περισσότερα συνέδρια» τόνισε ο κ.Ασλάνης. Σημείωσε 
επίσης, ότι η αναβάθμιση του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου 
της ΔΕΘ-Helexpo AE, μέσω της προγραμματισμένης ανάπλα-
σής του, θα δώσει ένα καινούργιο προϊόν, σημαντικό για την 
πόλη. 
   Για το 2018, οι μήνες που κατά κύριο λόγο προτίμησαν οι 
διοργανωτές συνεδρίων στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Ιούνιος με 
επτά διοργανώσεις και ο Οκτώβριος με έξι. Σταθερό ζητούμε-
νο παραμένει πάντως η ισοκατανομή των διοργανώσεων σε 

όλους τους μήνες.
   Η Ελλάδα στην 25η θέση της λίστας με αισθητή άνοδο
   Την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πόλεων το 
2018 κατέκτησε το Παρίσι με 212 συνέδρια, ενώ ακολουθούν 
η Βιέννη, η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη και το Βερολίνο.
   Σε ό,τι αφορά τις χώρες, η Ελλάδα το 2018 βρίσκεται στην 
25η θέση, από την 31η που κατείχε το 2017, με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, τη Γερμανία και την Ισπανία να ηγού-
νται της λίστας. Τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη καταλαμβά-
νουν οι χώρες Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία με την Ελλάδα να 
καταλαμβάνει την 14η θέση.
   Υπενθυμίζεται ότι στην καταγραφή της ICCA από την οποία 
προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται απο-
κλειστικά τα διεθνή συνέδρια σύμφωνα με τα παρακάτω 
κριτήρια: η διοργάνωση πρέπει εναλλάσσεται τουλάχιστον 
μεταξύ τριών χωρών, να έχει τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες 
και να έχει συγκεκριμένη συχνότητα πραγματοποίησης (δηλ. 
να μην αποτελεί ad hoc διοργάνωση).
   Το Thessaloniki Convention Bureau επιδιώκει να αναδειχθεί 
η Θεσσαλονίκη ως ένας ελκυστικός και ποιοτικός συνεδριακός 
προορισμός μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέ-
δου την τελευταία πενταετία, από το 2014. Ως μέλος της ICCA 
συλλέγει και καταγράφει κάθε χρόνο τα στοιχεία που αφορούν 
στη συνεδριακή δραστηριότητα στην πόλη στο σύνολό της.
   Η ετήσια έκθεση της ICCA για την παγκόσμια αγορά αποτελεί 
σημαντικό σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες διοργα-
νωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς παρέχει στοιχεία 
για να εντοπίσουν νέους προορισμούς που ανεβαίνουν δυ-
ναμικά στην παγκόσμια κατάταξη και αποκτούν μεγαλύτερη 
δημοτικότητα.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟβΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣβΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟβΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΕΔΕΓΕ: Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σημαντικές ανισότητες όσον αφορά στην πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ φοιτητών με διαφορετικό 
επίπεδο κοινωνικό-μορφωτικής οικογενειακής προέλευσης 
καταγράφει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομη-
χανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο: «Εκπαιδευτικές ανισότητες 
στην Ελλάδα: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
επιπτώσεις της κρίσης». Σύμφωνα με το ΣΑΠΕ-ΜΠΕ συγκε-
κριμένα, η έρευνα ασχολείται με την εξέλιξη των κοινωνικών 
χαρακτηριστικών των φοιτητών που εγγράφηκαν στα ιδρύ-
ματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2014.
Από αυτήν προκύπτει αρχικά, ότι στη διάρκεια της οικονομι-
κής κρίσης μεταβλήθηκε η σύνθεση του φοιτητικού πληθυ-
σμού. Το ποσοστό φοιτητών με άνεργους γονείς αυξήθηκε 
από 1,2% το 2001 σε 9,4% το 2014 στην πλευρά της μητέρας 
και από 0,8% σε 5,8% στην πλευρά του πατέρα. Επιπρόσθετα, 
ανακόπηκε η προγενέστερη τάση μείωσης των φοιτητών με 
χαμηλό κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο οικογενειακής προέ-
λευσης.
Εντός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η μελέτη καταγράφει 
σημαντική και διαχρονική διαφορά στην κοινωνικό-μορφω-
τική οικογενειακή προέλευση των φοιτητών μεταξύ πανεπι-
στημιακών και άλλων ιδρυμάτων. Περισσότεροι από τους 
μισούς φοιτητές των πανεπιστημίων (53,3%) προήλθαν (το 
2014) από οικογένειες με υψηλό κοινωνικό-μορφωτικό επί-
πεδο, έναντι 30,2% στα ΤΕΙ και 31,6% στους σπουδαστές των 
λοιπών ιδρυμάτων. Επιπλέον, στα πανεπιστήμια είναι υψηλό-
τερο το ποσοστό των φοιτητών που προήλθε από οικογένειες 
πολύ υψηλού κοινωνικό-μορφωτικού επιπέδου (6,4%) ένα-
ντι μόλις 1,3% στα ΤΕΙ και 1,1% στα λοιπά ιδρύματα. Αντί-
στοιχα, στα ΤΕΙ και τα λοιπά ιδρύματα περισσότεροι φοιτητές 
προήλθαν (το 2014) από οικογένειες μεσαίου (56,1% και 
55,9%) και χαμηλού (12,4% και 11,5%) κοινωνικό-μορφω-
τικού επιπέδου.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της κρίσης μειώθηκε η διαφορά ως 
προς το ποσοστό φοιτητών με υψηλό κοινωνικό-μορφωτικό 
επίπεδο γονέων μεταξύ των πανεπιστημίων και των υπόλοι-
πων ιδρυμάτων, (από 23,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2011 σε 
23,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2014), ενώ αύξηση της διαφο-
ράς παρατηρείται στο πολύ υψηλό επίπεδο (από 3,9 σε 5,1 

ποσοστιαίες μονάδες).
Ακόμα, η μελέτη διαπιστώνει σημαντικές ανισότητες με βάση 
την προέλευση των φοιτητών ως προς τα πεδία σπουδών 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυξημένα ποσοστά φοιτητών 
με πολύ υψηλό κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο γονέων παρα-
τηρούνται στις πανεπιστημιακές σχολές ιατρικής (10,7% κατά 
μέσο όρο την περίοδο 2001-2014), μηχανικών (8,5%) και 
νομικής (7,7%). Απομονώνοντας τις συσχετίσεις με τα λοιπά 
κοινωνικά χαρακτηριστικά, προκύπτει ότι το πολύ υψηλό 
κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο έχει την ισχυρότερη θετική 
επίδραση στην πιθανότητα φοίτησης στις σχολές μηχανικών 
(27,2%), ιατρικής (20,2%) και νομικής (11,9%). Μικρότερη, 
αλλά θετική και στατιστικά σημαντική είναι η επίδραση και 
στις άλλες επιστήμες υγείας (2,3%), στις φυσικομαθηματικές 
επιστήμες (2,1%) και στα τμήματα καλών τεχνών (2,1%). Η 
μεγαλύτερη αρνητική συσχέτιση του κοινωνικό-μορφωτικού 
επιπέδου με την πιθανότητα φοίτησης παρατηρείται στις φι-
λοσοφικές σχολές (-6,8% για τα ανώτατα κοινωνικό-μορφω-
τικά στρώματα).
Στα ΤΕΙ, οι διαφορές στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των 
φοιτητών ανάλογα με το πεδίο σπουδών είναι λιγότερο 
εμφανείς. Το ποσοστό φοιτητών με υψηλό και πολύ υψηλό 
κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο γονέων είναι υψηλότερο στις 
γραφικές - καλλιτεχνικές σπουδές (48,9% και 4,2% αντίστοι-
χα κατά μέσο όρο την περίοδο 2001-2014). Αυξημένα ποσο-
στά φοιτητών με τα συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
παρατηρούνται και στα τμήματα εφαρμογών πληροφορικής 
και επικοινωνιών (31,5% με υψηλό και 1,3% με πολύ υψηλό 
κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο γονέων). Αντίθετα, στατιστικά 
σημαντικά μικρότερο ποσοστό φοιτητών με υψηλό και πολύ 
υψηλό κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο καταγράφεται στα 
τμήματα οικονομίας και διοίκησης, επαγγελμάτων υγείας - 
πρόνοιας και τεχνολογίας γεωπονίας - αγροτικής παραγωγής 
- τροφίμων, με σχετικά μικρές διαφορές μεταξύ αυτών των 
πεδίων.
Η μελέτη καταγράφει, ακόμα, το φύλο ως σημαντικό παρά-
γοντα ανισοτήτων στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, με τις διαφορές να μειώνονται στη διάρκεια της κρίσης 
και την επίδραση του να εξασθενεί. Ειδικότερα, από 54,1% 

του συνόλου, οι φοιτήτριες αυξήθηκαν σε 58,0% το 2008, 
αλλά μειώθηκαν σε 53,0% το 2014. Το ποσοστό των ανδρών 
ανήλθε σε 42,9% στα πανεπιστήμια το 2014 (από 40,0% το 
2010 και 39,3% το 2001), έναντι 53,6% στα ΤΕΙ (από 54,6% 
το 2010 και 52,0% το 2001) και 80,4% στα λοιπά ιδρύματα 
(από 82,0% το 2010 και 85,8% το 2001). Ελέγχοντας για την 
επίδραση άλλων κοινωνικών χαρακτηριστικών, οι άνδρες 
έχουν αυξημένη πιθανότητα φοίτησης σε σχολές μηχανικών 
(12,7%), οικονομικών επιστημών - διοίκησης επιχειρήσεων 
(5,8%), πληροφορικής - επικοινωνίας (5,1%) και φυσικομα-
θηματικών επιστημών (4,1%).
Η μελέτη καταγράφει, ακόμα, ανισότητες στην πρόσβαση με-
ταναστών («δεύτερη γενιά») στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Συγκεκριμένα, οι μετανάστες έχουν κατά 21,3% υψηλότερη 
πιθανότητα να σπουδάζουν σε ΤΕΙ (έναντι των πανεπιστημί-
ων και των λοιπών επαγγελματικών σχολών), ενώ μειωμένη 
είναι η πιθανότητα για τους μετανάστες να σπουδάζουν σε 
πανεπιστήμιο (-19,9%) ή σε επαγγελματική σχολή (-0,8%). 
Στη διάρκεια της κρίσης, η συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση μειώθηκε από 3,6% το 2010 σε 2,6% το 2014, 
ύστερα από μια περίοδο συνεχούς αύξησής του, πριν από την 
κρίση.
Η κρίση επέδρασε, ακόμη, στη συμμετοχή των αποφοίτων 
του ιδιωτικού σχολείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνο-
λικά. Η συμμετοχή μειώθηκε σε 6,3% το 2014, από 7,0% το 
2010, ωστόσο σε σχέση με τους αποφοίτους γενικού λυκείου 
η διαφορά διευρύνθηκε σε 0,9 π.μ. (από 0,1 π.μ. το 2010). 
Επιπλέον, η κρίση οδήγησε στην ελαφρά μείωση της επίδρα-
σης του ιδιωτικού σχολείου στην πιθανότητα φοίτησης στο 
πανεπιστήμιο (έναντι της φοίτησης σε ΤΕΙ) από 17,5% το 2010 
σε 14,6% το 2014.
Τέλος, η κρίση επέδρασε στην επιλογή των φοιτητών να 
σπουδάσουν στον τόπο κατοικίας τους. Τα ποσοστά εντοπιό-
τητας αυξήθηκαν από περίπου 30% πριν την κρίση σε 33,9% 
το 2011 και 35,2% το 2013, υποχωρώντας στη συνέχεια σε 
31,2% το 2014.
Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ (www.
iobe.gr).

Η «Χάρτα Διαφορετικότητας», που ιδρύεται φέτος στην Ελλάδα, 
είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την 
προώθηση της διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις 
και στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για 
την εφαρμογή της ισότητας και της διαφορετικότητας σε κάθε 
εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Με αυτή την αφορμή, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Μαΐου, 
για πρώτη φορά στη χώρα μας, το εναρκτήριο συνέδριο για την 
Διαφορετικότητα στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να θέ-
σει τις βάσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των 
ίσων ευκαιριών στις εταιρείες και οργανισμούς. Το συνέδριο 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Χάρτας Διαφορετι-

κότητας (Diversity Charter).
Η πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων 
Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), Σοφία Κουνενάκη-Εφραί-
μογλου, συμμετείχε ως ομιλήτρια, στην εκδήλωση και δήλωσε: 
«Στην πορεία μου μέχρι σήμερα έχω δώσει αρκετές μάχες για 
τη συμμετοχή των γυναικών στο εγχώριο επιχειρείν και στην 
εργασία γενικότερα. ... Σήμερα είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή 
να μιλήσουμε για την ισότητα των δύο φύλων στην εργασία και 
για το πώς οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν εφόδιο και όχι εμπόδιο 
για την επιχειρηματική επιτυχία. Σήμερα, επίσης, καλούμαστε, 
περισσότερο από ποτέ, όχι να πούμε όμορφα λόγια που ποτέ δεν 
γίνονται πράξη για το πώς οι γυναίκες θα διαδραματίσουν ση-

μαίνοντα ρόλο, αλλά να αφήσουμε πίσω τα στερεότυπα άλλων 
εποχών και να δώσουμε την απαιτούμενη προσοχή αφενός στις 
λύσεις που θα εξαλείψουν τις ανισότητες και αφετέρου στους 
παράγοντες που θα δώσουν ώθηση στην οικονομία. Διότι η 
αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία συνδέεται με 
την ανάπτυξη».
Στο κλείσιμο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η υπογραφή 
της Χάρτας Διαφορετικότητας (Diversity Charter) από εκπροσώ-
πους εταιρειών και οργανισμών, αποτελώντας την αρχή αυτής 
της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα.

Καταγράφει σημαντικές ανισότητες μεταξύ φοιτητών με διαφορετικό επίπεδο κοινωνικό-μορφωτικής οικογενειακής προέλευσης
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
ύψους 131 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου το πρώτο τρίμη-
νο του 2019 (8 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2018), εξαιρου-
μένου του κόστους εθελουσίας εξόδου προσωπικού και 
μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, ανα-
κοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, αντανακλώντας τη σημαντική 
αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, την περιστολή 
των λειτουργικών δαπανών, καθώς και την ανάκαμψη 
των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξάνονται 
για πρώτη φορά μετά από πολλά τρίμηνα, ανερχόμενα 
σε 290 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 (+5% σε 
τριμηνιαία βάση). Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών 
εσόδων, περιλαμβάνει μέρος της θετικής επίπτωσης από 
την ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) 
έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) 
στα μέσα Φεβρουαρίου
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στην Ελλάδα 
ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, 
με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 
139 μονάδες βάσης (μ.β)., επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο 
από το επαναλαμβανόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου 
113μ.β. το 2018
Το συνολικό κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Εξό-
δου Προσωπικού για το 2019 ανέρχεται σε 94 εκατ. ευρώ 
και έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμή-
νου του 2019

Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 
(ΜΕΑ) κατά 1,1δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση
Η μείωση ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2019 (-1,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώ-
ντας κυρίως την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρε-
τούμενων εξασφαλισμένων δανείων μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα (0,7 δισ.), καθώς και τον αρ-
νητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων 
Ανοιγμάτων (0,3 δισ.) και τις λογιστικές διαγραφές πλή-
ρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (0,1 δισ.)
Στην Ελλάδα, ο δείκτης ΜΕΑ και το ποσοστό κάλυψης ΜΕΑ 
από σωρευμένες προβλέψεις, διαμορφώθηκαν σε 39% 
και 58%, αντίστοιχα, παρέχοντας στην ΕΤΕ την ευελιξία 
να προχωρήσει γρήγορα στη σχεδιαζόμενη μείωση ΜΕΑ

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας 
- Το πλεονέκτημα ρευστότητας της ΕΤΕ, σε συνδυασμό 
με το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, τοποθετεί την 
τράπεζα σε προνομιακή θέση ενόψει της ισχυρής ζήτησης 

χορηγήσεων σε επιχειρήσεις.
- Καταθέσεις ύψους 41,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το πρώτο 
τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 7% σε ετήσια βάση.
- Η μείωση της χρηματοδότησης στη διατραπεζική αγορά 
κατά 2,2 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους αντανακλά πε-
ρεταίρω βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης, 
με τους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage 
Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net 
Stable Funding Ratio - NSFR) να διατηρούνται σε 151% 
και 113%, αντίστοιχα
- Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα παραμένει σε 
μόλις 2,3 δισ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά στο πρό-
γραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας ανα-
χρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO)
- Δείκτης CET1 στο 15,7%:Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 
15,7%, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση από την 
απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Ρουμα-
νία, Κύπρο και Αίγυπτο
Η ολοκλήρωση της πώλησης των εν λόγω θυγατρικών 
θα ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας μέσω της μείω-
σης των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού, η οποία 
δεν έχει ενσωματωθεί στον υπολογισμό των τρεχουσών 
κεφαλαιακών δεικτών
Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του 
Α’ τριμήνου του 2019 και με πλήρη επίπτωση από την 
εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 
12,8%. Η σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής αναμένεται να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες 
περαιτέρω
 
Δηλώσεις Π.Μυλωνά
Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, αναφέρει: «Τα αποτελέ-
σματα του πρώτου τριμήνου του 2019 έχουν αρχίσει να 
αποτυπώνουν τις σημαντικές προσπάθειες της Εθνικής 
Τράπεζας για μετασχηματισμό. Τα κυριότερα επιτεύγματα 
σε επίπεδο εσόδων αποτελούν, η ακύρωση της Συμφω-
νίας Ανταλλαγής Επιτοκίων έναντι έκδοσης ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου, η αντιστροφή του παραδοσι-
ακά αρνητικού αποτελέσματος από χρηματοοικονομικές 
πράξεις, καθώς και η ανανέωση των εργασιών εταιρικής 
τραπεζικής, με αποτέλεσμα την αύξηση μεριδίου αγοράς 
σε αυτόν τον τομέα.
Όσον αφορά το κόστος, το πρόγραμμα Εθελουσίας Εξό-
δου Προσωπικού για το 2018, υπερέβη κατά πολύ τους 
αρχικούς στόχους, με την αποχώρηση 780 εργαζόμενων 
πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ένα νέο πρόγραμμα 

Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού μόλις ξεκίνησε, θέτοντας 
υψηλότερους στόχους. Οι προσπάθειες για την περιστολή 
των γενικών και διοικητικών εξόδων, έχουν ήδη αρχίσει 
να φέρνουν απτά αποτελέσματα.
Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, τα κέρδη μετά φό-
ρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων 
των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, 
υπερδιπλασιάστηκαν σε 131 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμη-
νο 2019 συγκριτικά με το αποτέλεσμα για το έτος 2018.
Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτο-
φυλακίου, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν 
κατά 1,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας 
την πώληση μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων 
δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
(project Symbol), καθώς και τον αρνητικό ρυθμό δημι-
ουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Επιπλέ-
ον, μείωση ύψους 1 δισ. ευρώ, αναμένεται λίαν συντόμως 
από την πώληση μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμέ-
νων καταναλωτικών δανείων. Η διατήρηση της κάλυψης 
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε υψηλά επίπεδα, 
αποτελεί πλεονέκτημα ενόψει μίας σειράς σχεδιαζόμενων 
πωλήσεων και λοιπών ενεργειών, με γρήγορη διαδοχή.
Σημαντικότερο των καλών αποτελεσμάτων του Α’ τριμή-
νου, είναι το γεγονός ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για την επι-
τάχυνση των επιδόσεων της Εθνικής Τράπεζας σε επίπεδο 
Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Πρώτον, η 
νέα διοικητική ομάδα έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα και 
ενωμένη οδηγεί την υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχη-
ματισμού της Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο 
τρίμηνο εφαρμογής του. Δεύτερον, το μακροοικονομικό 
περιβάλλον βελτιώνεται σταθερά, ενώ το νομικό πλαίσιο 
γίνεται ολοένα και πιο υποστηρικτικό στην προσπάθειά 
μας για εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των προβληματι-
κών δανείων.
Η Εθνική Τράπεζα θα παρουσιάσει τη στρατηγική της στο 
ευρύ κοινό, ξεκινώντας από την επενδυτική κοινότητα στο 
Λονδίνο στις 16 Μαΐου. Έχουμε μία τεράστια ευκαιρία 
να μετασχηματίσουμε την ΕΤΕ σε μια υψηλά κερδοφόρα 
τράπεζα, με υγιή ισολογισμό, η οποία θα αποτελεί πα-
ράδειγμα για τον κλάδο αναφορικά με την ποιότητα των 
υπηρεσιών της και τη σύγχρονη διαχείριση του προσω-
πικού της, καθιστώντας την έτσι ως την Τράπεζα πρώτης 
επιλογής στην ελληνική αγορά. Θα εκμεταλλευτούμε την 
ευκαιρία αυτή στο έπακρο».





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

Προσεχή Σεμινάρια 

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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EΥΡΩ - ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ

120 ΔΟΣΕΙΣ: ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ Η «ΚΟΥΤΣΗ» 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, και 
κυρίως το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης των πρωτογενών 
πλεονασμάτων, προκαλούν ανησυχίες στους θεσμούς, στους 
Ευρωπαίους αξιωματούχους, σε κυβερνήσεις και εθνικά Κοινο-
βούλια, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Ευρωζώνης.
 Είναι η πρώτη φορά από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού που 
βγαίνει προς τα έξω ένα γενικευμένο κλίμα ανησυχιών σχετικά 
με το κατά πόσο η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να τηρήσει ή 
όχι τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Μάλιστα, αντιδράσεις ανα-
μένονται και από εθνικά Κοινοβούλια, τα οποία θα μπορούσαν 
να συνδέσουν την τήρηση των δεσμεύσεων από την κυβέρνη-
ση με την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ. 
Το ελληνικό ζήτημα δεν είναι στην ημερήσια διάταξη της αυρια-
νής συνεδρίασης του Ευrogroup στις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι 
η τρίτη αξιολόγηση της ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτεί-
ας είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, οπότε 
θα γίνει και η συζήτηση για τη χώρα μας. Ωστόσο, ο αξιωματού-
χος διευκρίνισε ότι μπορεί να γίνει τελικά συζήτηση εάν κάποιες 
χώρες θεωρήσουν σκόπιμο να ζητήσουν διευκρινίσεις από 
τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Ευκλείδη Τσακαλώτο, για 
τις εξαγγελίες. Για τη συζήτηση που θα γίνει τον Ιούνιο είπε ότι 
«ευτυχώς που δεν προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων στην 
Ελλάδα από τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους», αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι πολύ δύσκολα θα δινόταν το «πράσινο φως» χωρίς 
ανάληψη σαφέστατης δέσμευσης από την κυβέρνηση για τήρη-
ση των συμφωνηθέντων. 
Σύγχυση 
Αναφορικά με την ουσία, σύμφωνα με τον αξιωματούχο: «Η 
θέση της κυβέρνησης για την αντιστάθμιση της μείωσης του 
ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων με χρήματα από απο-
θεματικό υπερπλεονασμάτων προηγούμενων ετών έχει μπερ-
δέψει τους πάντες. Θα δούμε τι θα πουν οι θεσμοί, αλλά μήπως 
κι αυτοί θα έχουν καταλάβει;».
 Όπως επισημαίνουν κοινοτικές πηγές στις Βρυξέλλες, ο καθο-
ρισμός των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 3,5% του ΑΕΠ 
δεν έγινε τυχαία, αλλά πάνω σε αυτό βασίστηκε και η έκθεση 
για τη βιωσιμότητα του χρέους. Στη βελγική πρωτεύουσα δεν 
γνωρίζουν την ύπαρξη αποθεματικών που δεν έχουν καταγρα-
φεί και δεν έχουν υπολογιστεί για τη βιωσιμότητα του χρέους. 
Αμφισβητούν δηλαδή ότι πρόκειται για «φρέσκα» χρήματα με 
τα οποία θα μπορούσε να καλυφθεί η απόκλιση. 
Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων προς την 
Ελλάδα τον Ιούνιο, ρωτήθηκε ο αξιωματούχος της Ευρωζώνης 
εάν υπάρχουν άσκηση πίεσης στην Αθήνα και πιο συγκεκριμέ-
να αν θα μπορούσε να εμποδιστεί από χώρες της Ευρωζώνης 
η πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του ΔΝΤ. «Δεν 

Στα «κρύα του λουτρού» αφήνει η τελική ρύθμιση χρεών 
προς την εφορία, τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα) καθώς 
η βελτίωση που κατέθεσε η κυβέρνηση –όπως είχε αποκαλύ-
ψει από την Τρίτη το protothema.gr- περιορίζεται σε 24 και 36 
δόσεις, αντί 18-30 που προβλέπονταν αρχικά ή 60-120 που 
ζητούσε η αγορά.
Εξ αρχής η κυβέρνηση είχε αποκλείσει ουσιαστικά τις επιχει-
ρήσεις από την ρύθμιση και για τον λόγο αυτόν το υπουργείο 
Οικονομικών τους υποδείκνυε να ενταχθούν στον εξωδικα-
στικό συμβιβασμό, αγνοώντας όμως ότι ούτε σε αυτόν έχουν 
ακόμα πρόσβαση! Εδώ και 2 χρόνια μόλις 2000 επιχειρήσεις 
έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους μέσω αυτής της διαδικασίας. 
Ακόμα χειρότερα, ως την τελευταία στιγμή το υπουργείο 
Οικονομικών υποσχόταν βελτιώσεις, αφού οι διατάξεις που 
κατατέθηκαν στη Βουλή κρίνονται ανεπαρκείς για να μπορέ-
σουν να εξοφλήσουν τα παλιά χρέη, εξυπηρετώντας παράλ-
ληλα τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
Μόλις στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών αντελήφθη ότι για τις οφειλές επι-

αποκλείω να συνδεθεί το θέμα της τήρησης των δεσμεύσεων 
από την πλευρά της Ελλάδας με την πρόωρη αποπληρωμή του 
ΔΝΤ, υπάρχει ο κίνδυνος να το θέσουν μια σειρά από Κοινοβού-
λια, και ξέρω την αντίδραση ενός που γνωρίζω καλά», είπε, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι τουλάχιστον ένα θα κάνει αυτή τη 
σύνδεση. «Κι αυτό ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η αποπληρω-
μή του ΔΝΤ με οικονομικούς όρους είναι πολύ σωστή κίνηση», 
τόνισε. 
•  Το αυριανό Eurogroup 
Το βασικό θέμα στο πρώτο μέρος της αυριανής συνεδρίασης 
των 19 υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης είναι η μακρο-
οικονομική συγκυρία μετά την πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν, 
που δείχνει επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο δεύ-
τερο μέρος η συζήτηση θα είναι διευρυμένη σε επίπεδο «27» και 
θα συζητηθεί η εμβάθυνση της Ευρωζώνης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγραφεί σημαντική πρό-
οδος το προηγούμενο διάστημα, ενώ επικρατεί αισιοδοξία για 
λήψη αποφάσεων στη συνάντηση των ηγετών των χωρών της 
Ευρωζώνης, στις 21 Ιουνίου. 
Η πιο σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στο θέμα του χωριστού 
προϋπολογισμού των χωρών της Ευρωζώνης από το 2021 για 
τη χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων και δράσεων με 
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών 
και θα συζητηθεί το θέμα των πόρων του προϋπολογισμού. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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χειρήσεων έως 20.000 ευρώ, η πλατφόρμα δεν λειτουργεί 
καν, η κυρία Παπανάτσιου αναγκάστηκε να δηλώσει πως «θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι γίνεται».
Ωστόσο, παρά την αύξηση των δόσεων σε 24 (αντί 12 που 
ισχύει σήμερα) ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός δεν έχει ανοίξει 
ακόμα για νομικά πρόσωπα με χρέη ως 20.000 ευρώ. Και 
αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες μικρομεσαίοι, με οφειλές που δεν 
ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και δεν έχουν την εναλλακτική 
του εξωδιαστικού, δεν θα μπορούν να ρυθμίσουν ως και σε 
120 δόσεις τα χρέη τους, επειδή δεν τους έχει δοθεί η τεχνική 
δυνατότητα αυτή.
Ωστόσο η κυβέρνηση επείγεται για προεκλογικούς λόγους να 
ανοίξει από αύριο κιόλας την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων 
στις 120 δόσεις για την εφορία (και καθώς η διορία υπαγωγής 
λήγει στις 28 Ιουνίου) αν και ουσιαστικά αποκλείει χιλιάδες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη ρύθμιση.
«Ξέφυγαν» οι παροχές
Την «δημιουργική ασάφεια» για τον λογαριασμό των παρο-
χών που ψηφίζει σήμερα η Βουλή, επιλέγει προεκλογικά η 
κυβέρνηση. Λίγες ώρες μετά την απάντηση που εξέδωσε το 
υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή την Έκθεση του Γενικού 
Λογιστηρίου που δείχνει ότι το κόστος των μέτρων φτάνει 
στα 1,271 δισ. για το 2019 (και, συνεπώς, υπερβαίνει κατά 
131 εκατομμύρια ευρώ τον «δημοσιονομικό χώρο» των 
1,140 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα 
ο Πρωθυπουργός για παροχές) η υφυπουργός Οικονομικών 
κατέθεσε και άλλο πακέτο μειώσεων φόρων με απροσδιό-
ριστο δημοσιονομικό κόστος που διευρύνουν την «τρύπα» 
στον κρατικό Προϋπολογισμό, όπως η μείωση του ΦΠΑ στο 
13% για προϊόντα καφέ, τσάι, μπαχαρικά, παρασκευάσματα 
καρπών ή φρούτων κλπ που πωλούνται «στο ράφι». Εππλέον 
στην Κοζάνη μειώνεται ο ΦΠΑ στην τηλεθέρμανση από το 
13% στο 6%. «Αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα» σημείωσε 
η υφυπουργός Οικοονμικών κυρία Παπανάτσιου, προσθέτο-
ντας πως «το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλες εκπλή-
ξεις».
Επί της ουσίας, στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομι-
κών υποστηρίζει ότι τα οφέλη από τις ρυθμίσεις χρεών «πα-
τσίζουν» τις απώλειες (τα 131 εκατομμύρια) χωρίς να αναφέ-
ρει πόσα είναι αυτά (μόνον από ρυθμίσεις χρεών στον ΕΦΚΑ 
προϋπολογίζει 60 εκατ. ευρώ, δηλαδή ούτε τα μισά) χωρίς να 
συνυπολογίζει όλες τις άλλες επιπρόσθετες «εκπλήξεις» που 
ανακοίνωσε ή πρόκειται να ανακοινώσει στο εξής, αν και έχει 
διανείμει ήδη το υπερπλεόνασμα ολόκληρης της χρονιάς πριν 
καν προκύψει.
Από αύριο τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
για τα χρέη προς την εφορία, εφόσον ο νόμος για τις 120 δό-
σεις ψηφιστεί σήμερα.
Αυτό δήλωσε στο ραδιόφωνο News 24/7 στους 88,6 ο ειδικός 
γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, Φώτης Κουρμού-
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«ΛΙΦΤΙΝΓΚ» ΣΤΗ ΜΕΛΙΤΗ ΜΕ ΕΞΟΔΑ 
ΤΗΣ ΔΕΗ

Τις δαπάνες της απαλλοτρίωσης του ιδιωτικού ορυχείου 
Αχλάδας αναλαμβάνει η ΔΕΗ, προκειμένου να καταστήσει 
ελκυστική για τους υποψήφιους επενδυτές τη μονάδα της 
Μελίτης και να απομακρύνει το πιθανό ενδεχόμενο να ναυα-
γήσει για δεύτερη φορά το εγχείρημα της αποεπένδυσης στον 
λιγνίτη. 
Η ΔΕΗ που ανέθεσε μέσω σύμβασης την τροφοδοσία της 
Μελίτης στην «Ορυχεία Αχλάδας» έναντι, μεταξύ άλλων, υπο-
χρέωσης για διάνοιξη του ορυχείου στην περιφέρεια τριών 
οικισμών (Αχλάδας, Γιουρούκι και κύριος Οικισμός), αφού 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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επί χρόνια ανέχθηκε να πληρώνει ακριβά τον λιγνίτη, καθώς 
η «Ορυχεία Αχλάδας» δεν κατάφερε να επεκτείνει το ορυχείο, 
με αποτέλεσμα την επιδείνωση της σχέσης εκμετάλλευσης του 
κοιτάσματος και την παράδοση στη ΔΕΗ χαμηλής ποιότητας 
λιγνίτη σε υψηλή τιμή, υποχρεώνεται σήμερα, προκειμένου 
να πουλήσει τη Μελίτη, να αναλάβει η ίδια τις δαπάνες της 
απαλλοτρίωσης προκειμένου να παρέχει στους υποψήφιους 
επενδυτές και ανταγωνιστές της μια σύμβαση προμήθειας 
που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Μελίτης. 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μνημονίου που υπέγραψε 
τη Μεγάλη Τρίτη με την «Ορυχεία Αχλάδας» για τη βελτίωση 
της σύμβασης τροφοδοσίας της Μελίτης, το διοικητικό συμ-
βούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε χθες δάνειο ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, 
το οποίο θα δοθεί ως προκαταβολή για το πρώτο τμήμα 
της απαλλοτρίωσης που αφορά στον οικισμό Γιουρούκι, και 
συγκεκριμένα στην απομάκρυνση περίπου 14 σπιτιών με τα 
γύρω οικόπεδα και αποθήκες, προκειμένου η «Ορυχεία Αχλά-
δας» να επεκτείνει τις εργασίες στο ορυχείο, βελτιώνοντας τη 
σχέση εκμετάλλευσης του κοιτάσματος σε επίπεδα που να 
μπορούν να διασφαλίσουν τη χαμηλή τιμή προμήθειας των 
16,5 ευρώ ο τόνος για διάστημα μιας 5ετίας έναντι 23 ευρώ ο 
τόνος που προμηθεύεται σήμερα η ΔΕΗ. 
Το δάνειο θα διατεθεί στην προς πώληση θυγατρική της ΔΕΗ, 
Λιγνιτική Μελίτης, με επιτόκιο όχι χαμηλότερο από αυτό που 
δανειοδοτείται η ΔΕΗ για να το μεταφέρει στη συνέχεια η δεύ-
τερη στην «Ορυχεία Αχλάδας» ως προκαταβολή έναντι μελ-
λοντικών παραδόσεων λιγνίτη. Στόχος είναι να προχωρήσει 
το πρώτο κομμάτι της απαλλοτρίωσης άμεσα και να μην ανα-
μένεται η απόφαση του δικαστηρίου στο οποίο έχουν προ-
σφύγει οι κάτοικοι, διεκδικώντας μεγαλύτερη τιμή από αυτή 
που έχει ορίσει η ΔΕΗ. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι στην 
περίπτωση που η απόφαση του δικαστηρίου καθυστερήσει 
πέραν του Ιουνίου, η ΔΕΗ θα προκαταβάλει το 60% του συ-
νόλου της απαλλοτρίωσης που έχει εκτιμηθεί στα 30-35 εκατ. 
ευρώ και το 40% θα δοθεί στους ιδιώτες με την ολοκλήρωσή 
της.   Η χθεσινή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 
ΔΕΗ ανοίγει τον δρόμο για να υπογραφεί το τελικό συμβατικό 
κείμενο με την «Ορυχεία Αχλάδας», που σύμφωνα με πληρο-
φορίες έχει οριστεί για τον Ιούνιο, δηλαδή μετά την κατάθεση 
των δεσμευτικών προσφορών στις 28 Μαΐου.

σης και διευκρίνισε ότι η πλατφόρμα που θα ξεκινήσει από 15 
Μαίου, εφόσον ψηφιστεί σήμερα ο νόμος, θα λειτουργεί έως 
το τέλος Ιουνίου για τις οφειλές προς την εφορία και έως τον 
Σεπτέμβριο για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Σημείωσε ότι πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες χρωστούν 
έως και 20.000 ευρώ, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν 
οφειλές της τάξης των 5.000 με 10.000 ευρώ. Το σημαντικότε-
ρο είναι, σημείο σε ο ίδιος, ότι διαγράφονται οι προσαυξήσεις.
Τόνισε ότι οι 120 δόσεις και ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι 
ρυθμίσεις συμπληρωματικές και παρέπεμψε στις 120 δόσεις 
τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή, συνταξιούχοι, μισθωτοί και 
ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ όπως είπε για τα νομικά πρό-
σωπα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις 120 δόσεις, υπάρχει 
ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος έχει επίσης 120 δόσεις 
αλλά είναι πιο σύνθεση η διαδικασία.
Σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις για επιχειρήσεις οι 
οποίες ρυθμίζουν τις οφειλές τους σε έως 24 δόσεις παρέχεται 
απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης κατα-
βολής σε ποσοστό :
• 100% εφόσον εξοφλούνται εφάπαξ
• 70% για εξόφληση σε 7 έως και 12 μηνιαίες δόσεις
• 40% για εξόφληση από 13 έως και 18 μηνιαίες δόσεις και
• 20% για εξόφληση από 19 έως και 22 μηνιαίες δόσει
Στην περίπτωση φόρων από έκτακτη αιτία, η δυνατότητα εξό-
φλησης σε έως 36 δόσεις συνοδεύεται από απαλλαγή τόκων 
και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό:
• 100% για εφάπαξ εξόφληση
• 85% για 2 έως 6 δόσεις
• 70% για 7 έως και 12 μηνιαίες δόσεις
• 60% για 13 έως 18 δόσεις
• 40% για εξόφληση σε 19 έως 24 μηνιαίες δόσεις και
• 20% για 25 έως και 30 μηνιαίες δόσεις.
Σε περίπτωση όπου υφίστανται οφειλές τους ίδιου οφειλέτη 
που μπορούν να ρυθμίζονται άλλες σε έως 24 και άλλες σε 
έως 36 μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται διακριτά. 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ-
ΜΑΜΟΥΘ €870 ΕΚΑΤ. ΣΤΑ TELECOMS

Ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να προκηρυχθεί ο διεθνής 
ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο της ανάπτυξης υποδο-
μών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Ultra Fast Broadband 
(UFBB), που υλοποιείται ως Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 

www.capital.gr

Ταχυδρομείων και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
Το έργο, ύψους 700 εκατ. ευρώ, που έχει ως αντικείμενο την 
ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών, επιτρέποντας 
υπερυψηλές ταχύτητες internet της τάξης του 1Gbps, κεντρί-
ζει το ενδιαφέρον των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αλλά 
και τεχνικών εταιρειών.
Ουσιαστικά, πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινω-
νιών - ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα  στην 
Ευρώπη, με παράγοντες της αγοράς να αναφέρουν ότι η 
κυβέρνηση επιδιώκει, μέσω και του συγκεκριμένου project, 
να παίξει, σε χρόνο προεκλογικό, το χαρτί της προώθησης  
μεγάλων επενδύσεων.
Τα χαρακτηριστικά
Το έργο, του οποίου οι υποδομές θα αφορούν 2,5 εκατ. πο-
λίτες (το 18% των συνδέσεων, πανελλαδικά), έχει ως στόχο 
την εξυπηρέτηση της πλειονότητας των περιοχών της χώρας, 
που δεν καλύπτονται από τα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων, ενώ σχεδιάζεται συμπληρωματικά με τις αντίστοι-
χες υποδομές που αναπτύσσουν οι πάροχοι. Θα υλοποιηθεί 
σε τμήματα (lots) των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν θα 
ξεπερνάει τα επτά, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού 
και την επίτευξη οικονομίας κλίμακας.
Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία δύο 
σταδίων (ανταγωνιστικός διάλογος), με την πρώτη φάση να 
περιλαμβάνει την ανάδειξη των υποψήφιων σχημάτων που 
πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό.
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την υποβολή προσφορών 
που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου έξι 
μηνών, ενώ αναμένεται ότι  οι εθνικές κάλπες θα επιμηκύνουν 
χρονικά τη διαγωνιστική διαδικασία.
Πάντως, υπολογίζεται ότι σε διάστημα τριών ετών, το έργο 
θα έχει ολοκληρωθεί, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι, έως το 
2023, περίπου το 60% των ενεργών συνδέσεων θα διαθέτει 
ταχύτητα 1 Gbps.
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η εθνική συμμετοχή θα 
αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από τα επιχει-
ρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (88% ΕΠΑΝΕΚ 
και 12% ΠΑΑ), ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα 
ανέλθουν σε 400 εκατ. ευρώ.
Κύριος του έργου είναι το ελληνικό Δημόσιο, η Γενική Γραμ-
ματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με επικεφαλής 
τον Βασίλη Μαγκλάρα, γεγονός που σημαίνει ότι στο τέλος 
της περιόδου παραχώρησης όλες οι υποδομές- που θα ανα-
πτυχθούν στο πλαίσιο του έργου- θα περιέλθουν στην πλήρη 
κυριότητα και διαχείρισή του.
Επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ
Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται η δράση 
SuperFast Broadband που αφορά στην επιδότηση πολιτών 
για την απόκτηση σύνδεσης ταχύτητας 100Mbps, με δυνατό-
τητα αναβάθμισης σε 1Gbps.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΦΕΡΝΕΙ Η 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ: ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ 
ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Η ραγδαία και συνεχόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας αναμένεται να 
δημιουργήσει πληθώρα ευκαιριών και σημαντικών προκλήσεων 
για τη βιομηχανία των ακινήτων, καθώς η δυνατότητα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων, μέσω της τεχνολογίας, θα ευνοήσει 
τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και την αύξηση 
της κερδοφορίας τους. Αυτό αναφέρεται στο «Real Estate Report» 
που δημοσιεύτηκε για ακόμα μια χρονιά από την Deloitte.
Ο Χρήστος Κοσμάς, Real Estate Leading Partner της Deloitte Ελλά-
δος, επισημαίνει: «Είναι αλήθεια πως μετά από μια αρκετά δύσκο-
λη και παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία πα-
ρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, γεγονός που βιώνουμε και μέσω 
της καθημερινής δραστηριότητάς μας στον κλάδο του Real Estate. 
Η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα ανακάμπτει παρουσιάζοντας 
σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, κάτι που φαίνεται από την 
έντονη κινητικότητα ξένων επενδυτών σε ακίνητα και τουρισμό 
από το 2014».
Σύμφωνα με τα ευρήματα του «Real Estate Report», δεδομένης 
της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, η αγορά ακινήτων μπορεί 
πλέον να εκμεταλλευτεί τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που πα-
ράγεται από τα κτίρια. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών μπορεί να παρέχει στους ενδιαφερόμενους της αγοράς 
(επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές 
ακινήτων και ενοικιαστές) ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα, εφόσον το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά για την 
ανάπτυξη υπηρεσιών, δεδομένων και νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων, που θα εστιάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες των 
χρηστών, των ιδιοκτητών ή στο ίδιο το ακίνητο.
Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες διαχείρισης ακι-
νήτων θα πρέπει να διαχειριστούν τη σχετικά πρόσφατη εμφάνιση 
νέων εταιρειών τεχνολογίας ακινήτων, γνωστών ως «proptechs». 
Ταυτόχρονα, η έκθεση της Deloitte προβλέπει ότι η ευρεία ανά-
πτυξη των «έξυπνων κτιρίων» θα ωθήσει τις εταιρείες ακινήτων 
να ψηφιοποιήσουν τα φυσικά περιουσιακά τους στοιχεία. Τα πιθα-
νά πλεονεκτήματα αυτής της εξέλιξης αφορούν μεταξύ άλλων την 

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών «περί του καθορισμού της εκλογικής αποζημίω-
σης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν 
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προ-
παρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, 
των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 
επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019»,
Σύμφωνα με την ΚΥΑ που παρουσίασε το aftodioikisi.gr προ-
βλέπεται δαπάνη 19.243.950,00€
Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλ-
λήλων που αναφέρονται στη 36931/14-05-2019 κοινή απόφα-
ση μας καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (3.200,00€), με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων:

www.tovima.gr

www.tanea.gr

Ταυτόχρονα, σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το σχέδιο 
δράσης για δημιουργία 2.900 σημείων δωρεάν ασύρματου 
διαδικτύου, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να «τρέ-
ξουν” μικρότερες δράσεις, όπως το Connected  Enterprises 
και το Intrabuilding voucher.
Οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής με επικεφαλής το Ν.Παππά, προβλέπουν την τοποθέτηση 
κεφαλαίων 700 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία με στόχο 
την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας, γεγονός, που σύμφωνα 
με τους επαΐοντες, έχει οδηγήσει τους παρόχους στην αύξηση 
των προγραμματιζόμενων επενδύσεων, σε σχέση με τις αρχι-
κά σχεδιαζόμενες.

ικανότητα κεντρικής διαχείρισης κτιρίων, τη μείωση του κόστους 
διαχείρισης, την απόκτηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, 
καθώς και τη δημιουργία επιπλέον υπηρεσιών και ευνοϊκών συν-
θηκών που θα βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη.
Προσωπικά δεδομένα
Από την άλλη πλευρά, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που 
όπως φαίνεται αναμένεται να ανασχηματίσει το επιχειρηματικό 
μοντέλο της αγοράς εμπορικών ακινήτων, εγκυμονεί κινδύνους 
και σημαντικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Deloitte, σε πρώτο επίπεδο, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευ-
σης ακινήτων καλούνται να αντιμετωπίσουν τις νέες μορφές προ-
κλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας πληροφοριών 
στον κυβερνοχώρο και των προσωπικών δεδομένων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, με τα σύγχρονα κτίρια να εξαρτώνται όλο και περισσότε-
ρο από την τεχνολογία και να γίνονται ολοένα και πιο διασυνδεδε-
μένα, εγείρονται διάφορα ερωτήματα σε σχέση με την ασφάλεια 
που έχουν απέναντι στους κινδύνους του κυβερνοχώρου.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
Ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, τα τελευταία χρόνια, τα βιομηχανικά 
ακίνητα (βιομηχανικές αποθήκες και κέντρα διανομής) αναδεί-
χθηκαν στα πιο περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των 
εμπορικών ακινήτων. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, αυτό 
συμβαίνει κυρίως χάρη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορί-
ου, γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από ενοικιάσεις 
και αποδόσεις έναντι άλλων εμπορικών ακινήτων.
Επιπλέον, παρατηρείται μία ακόμα καθοριστική αλλαγή στον 
κλάδο των ακινήτων παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες 
και οι ΜΚΟ έχουν δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση 
πρώτων υλών στην κατασκευή ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση 
της κυκλικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
Ολλανδία, στην οποία συμφωνήθηκε ότι μέχρι το 2030 πρέπει να 
επιτευχθεί μείωση κατά 50% της χρήσης πρώτων υλών.

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των εξακοσίων 
είκοσι ευρώ (620,00 €).
β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Δημο-
σιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη 
Νομαρχία Αθηνών (τέως ΥΔΕ Νομαρχίας Αθηνών) καθορίζεται 
στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).
γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθορίζεται στο ποσό 
των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€).
δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφε-
ρειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).
ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφε-
ρειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των 
δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.750,00€).
στ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων 
καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ 
(275,00€).
ζ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που υπηρετούν ή απασχολούνται στις Διευ-
θύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα έξι (66) άτομα, 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, έως είκοσι δύο 
(22) άτομα, Προμηθειών και Υποδομών, έως είκοσι οκτώ (28) 
άτομα, Εκλογών, έως τριάντα (30) άτομα, Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, έως σαράντα δύο (42) άτομα, Οργάνωσης και 
Λειτουργίας ΤΑ, έως τριάντα (30) άτομα, Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης έως είκοσι οκτώ (28) άτομα, συμπεριλαμβανο-
μένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευ-
θύνσεις και μονάδες του Υπουργείου, έως επτά (7) άτομα, στην 
Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έως έξι (6) 
άτομα καθώς και στην Διεύθυνση Εκτύπωσης και Βιβλιοδεσίας 
του Εθνικού Τυπογραφείου έως τριάντα τρία (33) άτομα, καθο-
ρίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα 
ευρώ (4.350,00€), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασί-
ας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των 
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου της 26 Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών 
της 26 Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2 Ιουνίου 
2019 καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των 
αποτελεσμάτων.
Γ. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 
καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Δ. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παρα-
πάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΛΕ 2120210001, 
του Ειδικού Φορέα 1007 – 201, οικονομικού έτους 2019 και 
θα ανέλθει στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων διακο-
σίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ 
(19.243.950,00€).


