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στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Δυο τροπολογίες ψηφίστηκαν χθες στη Βουλή με πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανακοίνω-
σε το ΥΠΕΝ με σχετική ανακοίνωση.
1.      Η πρώτη τροπολογία αφορά τη δυνατότητα να δίδεται, 
κατά περίπτωση, παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώ-
σεων για την κτηματογράφηση στις περιοχές του έργου «Κτήμα 
16», με Υπουργικές Αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό 
ολοκλήρωσης του έργου σε κάθε περιοχή.
Στόχος είναι η διευκόλυνση των πολιτών που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες και καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαραι-
τήτων εγγράφων και δικαιολογητικών για τα δικαιώματα ιδιο-
κτησίας τους, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και εντός χρονοδια-
γράμματος η κτηματογράφηση σε όλη την επικράτεια.
Η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί προτε-
ραιότητα για την ανάπτυξη της χώρας και την αναβάθμιση των 

υπηρεσιών προς τον πολίτη, με γνώμονα τη  διασφάλιση του 
δημοσίου συμφέροντος.
2.      Η δεύτερη τροπολογία αφορά ρυθμίσεις που αποσκοπούν 
στην επιτάχυνση των διαδικασιών ανακατασκευής των πληγέ-
ντων κτισμάτων και στην ομαλή αποκατάσταση και ταχύτερη 
ανάπλαση των πυρόπληκτων περιοχών.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η παύση καταβολής προστίμων, η 
αναστολή επιβολής κυρώσεων καθώς και η απλούστευση της 
διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης περί μη υπαγωγής της έκτασης 
στις διατάξεις δασικής νομοθεσίας (για την πληρέστερη ενημέ-
ρωσή σας δείτε επισυναπτόμενο σημείωμα).
Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται η νομοθετική ρύθμιση 
για την κατάργηση της προσαύξησης επί του ενιαίου ειδικού 
προστίμου για αυθαίρετες κατασκευές. 
Αναλυτικά στη σελ 5

Μπαίνουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οι οφειλές ως 31 
Δεκεμβρίου 2018 (ίσχυε ως 31/12/2017) με τροπολογία του 
υπουργείου Οικονομίας, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην 
ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτό ισχύει και για χρέη προς 
ασφαλιστικά ταμεία. Οι οφειλές του 2018 μπορούν να μπουν 
και σε εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής, όπως επίσης μπορούν να 
επανυποβληθούν αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές. Επιπλέον, στις 
εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής στον παλιό νόμο Κατσέλη, που εί-
χαν υποβληθεί ως 28 Φεβρουαρίου και εκκρεμούν βεβαιώσεις 

οφειλών, η προσκόμισή τους μπορεί να γίνει ως 31 Μαΐου αντί 
30 Απριλίου. «Η παρέμβαση προφανώς κρίθηκε αναγκαία από 
τη στιγμή που η νέα πλατφόρμα για την α’ κατοικία δεν λειτούρ-
γησε ακόμα και δεν αναμένεται να συμβεί αυτό νωρίτερα από το 
τέλος Ιουνίου» όπως σημειώνεται στην ανάρτηση του Επιμελη-
τηρίου, ενώ προστίθεται ότι «επί της ουσίας, πρόκειται για αυτο-
νόητη νομοθετική διάταξη, από τη στιγμή που ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός πήρε παράταση και για την τρέχουσα χρονιά».

Στο άνοιγμα της πλατφόρμας για ένταξη στη ρύθμιση οφει-
λών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στη θέσπιση της νέας 13ης 
σύνταξης, στις θετικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας και στην 
επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων εργαζομέ-
νων, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο 
Κόκκινο 105,5», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα, σχολίασε 
και τις δηλώσεις του προέδρου της ΝΔ για επταήμερη εργασία.
Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, η κ. Αχτσιόγλου τόνισε, μετα-
ξύ άλλων ότι, την ερχόμενη εβδομάδα, θα ανοίξει η πλατφόρμα 
για την ένταξη στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά τα-
μεία σε έως 120 δόσεις. Όπως είπε, «η πλατφόρμα θα ενημερώ-
νει τον ασφαλισμένο για το πώς διαμορφώνεται η νέα οφειλή 

του, μετά το κούρεμα των προσαυξήσεων και το κούρεμα της 
βασικής οφειλής, που προβλέπεται για πρώτη φορά. Το νέο 
ποσό της μειωμένης οφειλής θα μπορεί να αποπληρώνεται σε 
έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Οι προ-
σαυξήσεις κουρεύονται κατά 85% και, εάν επιλέξουν και το 
κούρεμα της βασικής οφειλής, θα έχουν μείωση κατά περίπου 
65% της συνολικής οφειλής τους».
Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, ο ασφαλισμένος θα έχει 
τη δυνατότητα να επιλέξει, αν δεν θέλει το κούρεμα της βασικής 
οφειλής και θέλει να την αποπληρώσει ολόκληρη, προκειμένου 
να έχει υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη στο μέλλον. 
Αναλυτικά στη σελ 4

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018

ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ  ΕβΔΟΜΑΔΑ  ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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 / ΙΕΧ-
ΜΗ, ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ, ΠΣΧΜ

12 - 14 Ιουνίου 2019
7ο Διεθνές Συνέδριο «Ασφαλτικά Μίγματα 
και Οδοστρώματα» (7th ICONFBMP)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ., σε συνεργασία με Πα-
νεπιστήμια του εξωτερικού

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 

To 7o Συνέδριο Ναυτιλίας “Maritime Trends Conference”, 
θα διεξαχθεί από την Marine Tours στις 18 Μαΐου 2019, 
στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, στο 
Καβούρι.
«Αντικείμενο της φετινής διοργάνωσης –αναφέρεται σε 
ανακοίνωση- είναι η εστίαση σε κρίσιμα, για το παρόν και 
το μέλλον της Ναυτιλίας, ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στα σύγχρονα πρότυπα της διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναμικού».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

9Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Mobile & CoNNeCted World: «buildiNg the 5g eCosysteM»

Το 9ο Συνέδριο Mobile Connected World με γενικό τίτλο: 
«Building the 5G ecosystem» θα πραγματοποιηθεί στο ξενο-
δοχείο Divani Caravel την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας 
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της 
Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 
(ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελ-
λάδος (ΣΕΚΕΕ), της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ) και του Ελληνικού Δικτύου 
Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS).
«Μόλις ένα χρόνο πριν, η υλοποίηση δικτύων 5G στην Ελλά-
δα, φάνταζε αρκετά μακρινή και οι περισσότεροι παράγοντες 
της αγοράς, έβλεπαν ως προτεραιότητα την κεφαλαιοποίηση 

του 4G, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Όμως, ο αγώνας 
δρόμου έχει ήδη ξεκινήσει και οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό 
δεν αφήνουν περιθώρια για χαλαρότητα.
Έτσι στο φετινό 9ο Συνέδριο Mobile & Connected World, το 
κεντρικό θέμα θα είναι το 5G. Οι υποδομές, η μετάβαση, οι 
εφαρμογές και η εξέλιξη της κοινωνίας μέσω της 5ης τηλεπι-
κοινωνιακής επανάστασης, θα βρεθούν σε πρώτο πλάνο και 
θα παρουσιαστούν οι προτάσεις κατασκευαστών και παρό-
χων για την επόμενη μέρα των ασύρματων επικοινωνιών». 
Βασικές θεματικές ενότητες:
• 1η Ενότητα: Infrastructure – Building the 5G Network
• 2η Ενότητα: Economy – Building the 5G products
• 3η Ενότητα: Smart Cities – Building the 5G Society
• Παράλληλη Ενότητα: «Τεχνολογικοί Πυλώνες Της Ψηφια-
κής Ανάκαμψης της Οικονομίας»
Το 9ο Συνέδριο «Mobile & Connected World», για πρώτη 
φορά, θα ενσωματώσει μια παράλληλη ενότητα που θα έχει 
ως κεντρικό αντικείμενο τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό» 
(Digital Transformation) της χώρας και τις δυνατότητες που 
θα υπάρξουν ως αποτέλεσμα αυτού για την ανάκαμψη της 
Οικονομίας.
Σκοπός της ενότητας –τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση- είναι 
η ενημέρωση των συμμετεχόντων του συνεδρίου για τις 
σχετικές εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, την χρησιμότητα τους 
για την ανάπτυξη Εταιρειών και Φορέων του Δημοσίου και η 

παρότρυνση ενός ανοιχτού διαλόγου μεταξύ του Κράτους, 
των Επιχειρήσεων και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, που σε 
ετήσια βάση θα συμβάλλει στην αναμόρφωση της Εθνικής 
Στρατηγικής Ψηφιακής Πολιτικής. Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Ενότητας: Δρ. Ιωάννης Τόμκος, Μέλος Athens Information 
Technology Center (AIT), Broadband Forum (BBF) & Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ).
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.
Πληροφορίες: www.mwc.gr

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

press@central.tee.gr
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Σύμφωνα με πληροφορίες, το ηλεκτρονικό σύστημα για την 
υποβολή της αίτησης θα καθυστερήσει, καθώς οι τράπεζες 
δεν είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις αλλαγές που φέρνει ο 
νέος νόμος. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» οι οφειλέτες που 
θα ενταχθούν σε κάποια από τις ρυθμίσεις (120 δόσεις ή την 
πάγια των 12 δόσεων) του υπουργείου Οικονομικών και θα 
πληρώνουν υψηλές δόσεις στην εφορία ευνοούνται από τον 
προοδευτικά ακατάσχετο λογαριασμό που ψηφίσθηκε χθες 
στη Βουλή. Δηλαδή, για δόση μέχρι 400 ευρώ τον μήνα δεν 
υπάρχει κανένα όφελος, καθώς το ποσό που προκύπτει καλύ-
πτεται από το σημερινό ακατάσχετο όριο. Τα οφέλη ξεκινούν 
από ποσό δόσης άνω των 450 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ηλεκτρονικό σύστημα για την 
υποβολή της αίτησης θα καθυστερήσει, καθώς οι τράπεζες 
δεν είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις αλλαγές που φέρνει 
ο νέος νόμος. Υπολογίζεται ότι η ενεργοποίηση του ακατά-
σχετου ορίου θα γίνει στα τέλη του καλοκαιριού ή τον Σεπτέμ-
βριο. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι το σημερινό όριο των 
1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών 
των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, 
το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 3 έως και 4,5. 
Προκειμένου να χτιστεί αυτός ο ακατάσχετος λογαριασμός θα 
πρέπει να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δόσεων της ρύθμι-
σης, να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση στην οποία θα ανα-

γράφεται ο αριθμός λογαριασμού για τον οποίο ζητείται περι-
ορισμός της κατάσχεσης, ενώ, ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, 
ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά στον 
δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό.
Στη λίστα των προϋποθέσεων ορίζεται επίσης ότι ο προοδευ-
τικά ακατάσχετος λογαριασμός αφορά έναν μοναδικό λογα-
ριασμό, εφόσον:
α) Έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους με ρύθμιση ή με ανα-
στολή πληρωμής οι ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη 
φορολογική διοίκηση,
β) Έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση για τη δήλωση μο-
ναδικού ακατάσχετου λογαριασμού.
Παράδειγμα:
1. Στην περίπτωση που κάποιος έχει χρέη 10.200 ευρώ και 
ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων του υπουργείου Οι-
κονομικών. Το ποσό που καλείται να πληρώσει ανέρχεται 
σε 850 ευρώ τον μήνα. Το ακατάσχετο όριο, από τα 1.250 
ευρώ, θα ανέλθει στα 2.550 ευρώ (850 x 3). Οσο πληρώνει 
κανονικά τις δόσεις του τόσο θα αυξάνεται ο πολλαπλασια-
στής και κατ’ επέκταση το ακατάσχετο όριο. Για παράδειγμα, 
ο πολλαπλασιαστής στην 6η δόση θα διαμορφώνεται στο 
3,8, με αποτέλεσμα το ακατάσχετο όριο να φθάνει τα 3.230 
ευρώ. Στις τελευταίες δόσεις, για παράδειγμα στη 10η δόση, 
ο πολλαπλασιαστής θα φθάνει το 4,5 και το ακατάσχετο στα 

3.825 ευρώ.
2. Στην περίπτωση που κάποιος εντάσσεται στη ρύθμιση 
των 120 δόσεων, έχει εισόδημα 10.000 ευρώ και χρωστάει 
στην εφορία 5.000 ευρώ. Το χρέος του θα αποπληρωθεί σε 
120 δόσεις καταβάλλοντας κάθε μήνα 42 ευρώ. Ο ανωτέρω 
φορολογούμενος, του οποίου ο λογαριασμός είναι μπλοκα-
ρισμένος από την εφορία, δεν θα δει καμία διαφορά. Εφόσον 
έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό, η εφορία δεν θα μπο-
ρεί να κατάσχει ποσό έως 1.250 ευρώ τον μήνα. Ο λογαρια-
σμός, μάλιστα, θα παραμείνει μπλοκαρισμένος μέχρι το τέλος 
της ρύθμισης.
3. Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ έχει 
χρέη στην εφορία ύψους 30.000 ευρώ και εντάσσεται στη 
ρύθμιση των 120 δόσεων. Στην περίπτωση που επιλέξει να 
αποπληρώσει την οφειλή του σε 120 δόσεις, θα πληρώνει 
250 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό, όμως, δεν αλλάζει τίποτα 
στο ακατάσχετο όριο.
Εφόσον αποφασίσει να αποπληρώσει το χρέος του σε 50 δό-
σεις ύψους 600 ευρώ η καθεμία, εκτός από το κούρεμα στις 
προσαυξήσεις, θα δει σημαντική αύξηση του ακατάσχετου 
ορίου. Συγκεκριμένα, από την αρχή της ρύθμισης το ακατά-
σχετο όριο θα φθάσει τα 1.800 ευρώ, ποσό το οποίο θα αυξά-
νεται όσο καταβάλλονται οι δόσεις.

Με νομοτεχνικές βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής ψηφίστη-
κε χθες ο νόμος για τη ρύθμιση οφειλών στο Δημόσιο και δη 
στα ασφαλιστικά ταμεία. Μεταξύ άλλων, αυξήθηκαν από 40 
σε 60 οι δόσεις για τους συνταξιούχους που θα βγουν στο 
μέλλον στη σύνταξη και θα αποπληρώνουν τις οφειλές τους 
με παρακράτηση από τη σύνταξη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
Ρούλας Σαλούρου στην «Καθημερινή» πρόκειται για την πά-
για ρύθμιση που θα ισχύει μετά τη λήξη της ρύθμισης των 120 
δόσεων, στις 30 Σεπτεμβρίου, και αυξάνει τις δόσεις σε όσους 
συνταξιοδοτούνται.
Αλλη τροποποίηση δίνει το δικαίωμα μετάπτωσης στις 120 
δόσεις, χωρίς αίτηση στους συνταξιούχους που έχουν ήδη 

υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών με παρακράτηση των δόσεων 
από τη σύνταξη. Η μετάπτωση θα γίνεται αυτόματα για το 
υπολειπόμενο ποσό οφειλής, το οποίο θα παρακρατείται σε 
έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης - παρακρά-
τησης 50 ευρώ.
Οπως δήλωσε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Κοινωνικής 
Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, στόχος είναι να επιμηκυνθεί 
ο χρόνος αποπληρωμής του υπολοίπου της οφειλής, να πέσει 
το ύψος της μηνιαίας δόσης και να αυξηθεί έτσι το ποσό της 
σύνταξης που μένει στην τσέπη του συνταξιούχου.
Υπενθυμίζεται πως, μέχρι σήμερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
με χρέη έως 20.000 ευρώ, οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν 

οφειλές 15.000 ευρώ και οι αγρότες με χρέη έως 4.000 ευρώ 
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και το χρέος τους παρακρα-
τείται από το ποσό της σύνταξής τους σε έως 40 δόσεις.
Αλλαγή υπήρξε και στους δικαιούχους της «13ης σύνταξης» 
καθώς εντάχθηκαν σε αυτούς και οι τραπεζοϋπάλληλοι που 
εισπράττουν προσυνταξιοδοτική παροχή.
Συγκεκριμένα, η νομοτεχνική βελτίωση του υπουργείου Ερ-
γασίας προσθέτει στους δικαιούχους της «13ης σύνταξης« και 
τους περίπου 7.500 πρώην υπαλλήλους της Εμπορικής, της 
Πίστεως και της Τράπεζας Αττικής, οι οποίοι εισπράττουν προ-
συνταξιοδοτική παροχή από το πρ. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 
Τραπεζοϋπαλλήλων.

ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
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Στο άνοιγμα της πλατφόρμας για ένταξη στη ρύθ-
μιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στη 
θέσπιση της νέας 13ης σύνταξης, στις θετικές αλλα-
γές στις συντάξεις χηρείας και στην επιδότηση των 
ασφαλιστικών εισφορών των νέων εργαζομένων, 
αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, 
στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό 
σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Παράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις του προέδρου 
της ΝΔ για επταήμερη εργασία.
Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, η κ. Αχτσιόγλου 
τόνισε, μεταξύ άλλων ότι, την ερχόμενη εβδομάδα, 
θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμι-
ση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 
δόσεις. Όπως είπε, «η πλατφόρμα θα ενημερώνει τον 
ασφαλισμένο για το πώς διαμορφώνεται η νέα οφει-
λή του, μετά το κούρεμα των προσαυξήσεων και το 
κούρεμα της βασικής οφειλής, που προβλέπεται για 
πρώτη φορά. Το νέο ποσό της μειωμένης οφειλής 
θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με 
ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Οι προσαυξήσεις 
κουρεύονται κατά 85% και, εάν επιλέξουν και το 
κούρεμα της βασικής οφειλής, θα έχουν μείωση κατά 
περίπου 65% της συνολικής οφειλής τους».
Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, ο ασφαλισμένος 
θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, αν δεν θέλει το 
κούρεμα της βασικής οφειλής και θέλει να την απο-
πληρώσει ολόκληρη, προκειμένου να έχει υψηλότε-
ρη ανταποδοτική σύνταξη στο μέλλον.
Για τους αγρότες, όπως σημείωσε, το ελάχιστο ποσό 
δόσης είναι τα 30 ευρώ, οι δόσεις έως 120, δεν υπάρ-
χει κούρεμα κεφαλαίου, γιατί ο επανυπολογισμός δεν 
είχε κάτι να τους εισφέρει και υπάρχει κούρεμα 100% 
των προσαυξήσεων.
«Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει, μέσω της ιστοσε-
λίδας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ) και θα είναι εύχρηστη, προκειμένου κάθε 
ασφαλισμένος ή υποψήφιος συνταξιούχος να μπορεί 
να ενταχθεί ηλεκτρονικά στη ρύθμιση. Δεν υπάρχουν 
κριτήρια για την ένταξη στη ρύθμιση προς τα ασφα-
λιστικά ταμεία, όλοι οι ασφαλισμένοι με οφειλές- είτε 
είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι επιχειρήσεις για τις 
εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων τους -όλοι 
εντάσσονται στη ρύθμιση χωρίς κριτήρια. Η ρύθμι-

ση θα μείνει ανοιχτή, μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. 
Μέχρι τότε, θα μπορεί κάποιος να ενταχθεί», διευκρί-
νισε η κ. Αχτσιόγλου.
Για τις αλλαγές στις συντάξεις χηρείας, η υπουργός 
Εργασίας υπογράμμισε: «Ψηφίσαμε έξι μέτρα για τις 
συντάξεις χηρείας που τις φέρνουν σε καθεστώς κα-
λύτερο και από αυτό που ίσχυε, πριν από το 2016. Δι-
ότι η σύνταξη χηρείας από το 50% πηγαίνει στο 70% 
της σύνταξης του θανόντος, καταργούνται τα ηλικια-
κά όρια, άρα οι χήρες και οι χήροι θα λαμβάνουν τη 
σύνταξη για πάντα, επίσης, ο επανυπολογισμός της 
σύνταξης του θανόντος θα λαμβάνεται υπόψη μόνο 
αν από αυτόν προκύπτει αύξηση για το δικαιούχο, 
άρα ο επανυπολογισμός λειτουργεί μόνο θετικά, τα 
ελάχιστα έτη γάμου, προκειμένου κανείς να λάβει 
σύνταξη χηρείας, από πέντε έγιναν τρία και προβλέ-
πουμε ότι τα τέκνα θα έχουν ασφαλιστική ικανότητα, 
μέχρι τα 35 τους χρόνια».
Για την επιδότηση, από το 2020, των ασφαλιστικών 
εισφορών νέων εργαζομένων με συμβάσεις πλήρους 
απασχόλησης, η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε: «Το κρά-
τος θα επιδοτεί κατά 80% την εισφορά και του εργα-
ζομένου και του εργοδότη, όταν μιλάμε για νέους ερ-
γαζόμενους έως 25 ετών, ενώ για εργαζόμενους έως 
29 ετών θα επιδοτεί κατά 25% την εισφορά και του 
εργαζομένου και του εργοδότη. Είναι ένα μέτρο με 
το οποίο ενισχύουμε προφανώς τις νέες προσλήψεις, 
ενισχύουμε τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το λεγόμενο 
εργατικό κόστος, αλλά, πρωτίστως, είναι ένα μέτρο 
άμεσης ενίσχυσης του καθαρού μισθού του εργαζο-
μένου. Το μέτρο θα καλύψει και όσους ήδη απασχο-
λούν κάποιον νέο εργαζόμενο, δηλαδή δεν μιλάμε 
μόνο για τις νέες προσλήψεις».
«Η νέα 13η σύνταξη θα καταβληθεί την ερχόμενη 
Δευτέρα 20 Μαΐου» τόνισε η υπουργός Εργασίας και 
υπογράμμισε: «Είμαστε από το 2016 σε μία διαρκή 
προσπάθεια, σε ένα στρατηγικό σχέδιο συνολικής 
ανάταξης του δημόσιου συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης. Με τη μεταρρύθμιση, θέσαμε διαφανείς 
κανόνες, μετατρέψαμε το έλλειμμα που παραλάβαμε 
σε πλεόνασμα, εκκαθαρίζουμε τις εκκρεμείς συντά-
ξεις που μας παρέδωσε ο κ. Βρούτσης. Μπορέσαμε, 
χάρη σε αυτήν την καλή πορεία, ακριβώς λόγω και 
της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, να προστατεύ-

σουμε τις καταβαλλόμενες συντάξεις, να προχω-
ρήσουμε σε αυξήσεις για 620.000 χαμηλοσυνταξι-
ούχους από 1/1/2019, μετά από μία δεκαετία και, 
μέσα σε λίγους μήνες, να καταβάλλουμε και τη 13η 
σύνταξη με μόνιμο τρόπο, ενισχύοντας πρωτίστως 
τους χαμηλοσυνταξιούχους. Είμαστε σε διαρκή δι-
αδικασία να λύνουμε προβλήματα και να κλείνουμε 
πληγές του παρελθόντος».
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για 
επταήμερη εργασία, η κ. Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι 
αστεία τα επιχειρήματα με τα οποία προσπαθούν να 
πουν ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για επταήμερη λει-
τουργία των επιχειρήσεων. Η επταήμερη λειτουργία 
των επιχειρήσεων υπάρχει εδώ και δεκαετίες, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν 
επτά ημέρες ακατάπαυστα. Υπάρχουν βασικοί νόμοι 
εδώ και δεκαετίες, επίσης, οι οποίοι προβλέπουν και 
τα εβδομαδιαία ωράρια και την εβδομαδιαία υπο-
χρεωτική ανάπαυση των εργαζομένων».
«Άρα είναι πρόδηλο ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε 
για κάτι διαφορετικό, για μία αλλαγή, μιλούσε για 
το επταήμερο της εργασίας. Το πυρηνικό πρόβλημα 
στην όλη ιστορία δεν είναι, αν κανείς παρερμηνεύει 
τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ή τι λένε μετά, γιατί 
ακολούθησε ένα τριήμερο με διαρκείς διευκρινίσεις 
επί διευκρινίσεων και με εγκλήσεις από την πλευρά 
της ΝΔ. Κατανοώ τους βουλευτές της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης που βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη 
θέση να αποδείξουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μίλησε 
για επταήμερη εργασία, αλλά ταυτόχρονα ότι για κάτι 
μίλησε. Διότι ή θα μίλησε για επταήμερη εργασία ή 
δεν θα μίλησε για τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να μίλησε 
για κάτι τρίτο», σχολίασε η υπουργός Εργασίας.
«Ο πυρήνας της ιστορίας είναι πως ο κ. Μητσοτάκης 
δεν αντιλαμβάνεται κάτι που είναι θεμελιακό- ότι η 
σχέση εργοδότη-εργαζομένου δεν είναι μία σχέση 
ισότητας, δεν είναι μία ισότιμη σχέση. Η σχέση ερ-
γοδότη-εργαζομένου είναι εγγενώς άνιση. Γι’ αυτό 
και από την απαρχή του, το εργατικό δίκαιο θέτει 
ορισμένους αναγκαστικούς νόμους, που σημαίνει ότι 
ακόμα και αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, 
δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτούς τους ανα-
γκαστικούς νόμους», διευκρίνισε η κ. Αχτσιόγλου.

ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕβΔΟΜΑΔΑ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ
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Τροπολογία με την οποία επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης 
οικοδομικών αδειών για την ανακατασκευή κτισμάτων των 
περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου που επλήγησαν από 
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης του Ιουλίου του 2018 και με 
ΚΥΑ έχουν οριοθετηθεί ως πυρόπληκτες, κατέθεσε –σύμφω-
να με το ΑΠΕ- το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε σχέδιο νόμου 
του υπουργείου Υγείας.
Με την τροπολογία, που συμπεριλαμβάνεται στο σ/ν με τίτ-
λο «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και 
των συντελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννο-
πούλου», επιδιώκεται η δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου 
όρων δόμησης για περιπτώσεις κτισμάτων που έχουν πληγεί 
από θεομηνίες.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δεν οφείλονται πρόστιμα και 
παύει η υποχρέωση της καταβολής τυχόν υπόλοιπων δό-

σεων προστίμων από την ημερομηνία οριοθέτησης για 
κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί πρωτόκολλο αυτοψίας επι-
κινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου, είτε έχουν κριθεί ως μη κα-
τοικήσιμα και χρήζουν επισκευής και τα οποία έχουν υπαχθεί 
στον ν.4178/2013 είτε στον ν.4495/2017. Διευκρινίζεται, δε, 
ότι τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων, από την παραπά-
νω ημερομηνία έως και τη δημοσίευση του παρόντος σ/ν, δεν 
επιστρέφονται. Επιπλέον, προβλέπεται ότι για την υπαγωγή 
αυθαιρέτων κτισμάτων των παραπάνω πληγεισών περιοχών 
στις διατάξεις του ν.4495/2017, μετά την έναρξη της ισχύος 
της παρούσας διάταξης, καταβάλλεται μόνο το προβλεπόμε-
νο παράβολο. Τέλος, προβλέπεται η αναστολή της επιβολής 
κυρώσεων και της είσπραξης προστίμων σε αυθαίρετα που 
έχουν ανεγερθεί προ της 28ης Ιουλίου 2011 έως την οριστι-
κή οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων των πληγεισών 
περιοχών.

Με την τροπολογία απλουστεύεται η διαδικασία υποβολής 
εγγράφων από τον αιτούντα πληγέντα ιδιοκτήτη και επιταχύ-
νεται η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 
έκδοση οικοδομικής άδειας για ανακατασκευή των πυρόπλη-
κτων κτισμάτων.
Επίσης, διευκρινίζονται οι κατηγορίες εργασιών δόμησης, 
που εξαιρούνται από την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών, 
η οποία τέθηκε ως ειδική ρύθμιση για την αποκατάσταση και 
ανάπλαση της πυρόπληκτης περιοχής των δήμων Μαραθώ-
να και Ραφήνας-Πικερμίου.
Τέλος, καταργούνται οι προσαυξήσεις 10% και 20% του ενι-
αίου ειδικού προστίμου, που προβλέπονταν ανάλογα με τον 
χρόνο υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στις 
διατάξεις του ν.4495/2017.

Με αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων 
στο Μάτι Αττικής, συναντήθηκαν χθες ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο αναπληρωτής 
υπουργός, Σωκράτης Φάμελλος, και η γγ Χωρικού Σχεδια-
σμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ρένα Κλαμπατσέα, σύμφω-
να εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η επιτροπή των κατοίκων κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων 
και συζητήθηκαν οι ρυθμίσεις των θεμάτων δόμησης που 

ψηφίστηκαν σήμερα στη Βουλή για τις πληγείσες περιοχές, 
καθώς επίσης η αντιμετώπιση των ζητημάτων που ρυθμίζει 
το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) για την ανασυγκρότηση της 
πυρόπληκτης περιοχής.
Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι 
σε εξέλιξη στοχευμένη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους 
δήμους και εκπροσώπους επιτροπών των κατοίκων, ώστε οι 
απόψεις τους να συνεκτιμηθούν και να ενσωματωθούν στην 

πρόταση της μελέτης του ΕΧΣ για τις περιοχές των δημοτικών 
ενοτήτων Νέας Μακρής και Ραφήνας που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση του ΕΧΣ είναι προέ-
γκριση της σχετικής μελέτης, η οποία θα εξεταστεί στο Κεντρι-
κό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΚΕΣΥΠΟΘΑ) στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το πρόγραμμα προσφοράς για τους 
πυρόπληκτους της Αττικής, ανακοίνωσε σήμερα η μη κερδο-
σκοπική εταιρεία κοινωνικής προσφοράς ελληνικού εφοπλι-
σμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρει η μη κεδροσκοπική εταιρεία, στην πρώτη 
φάση ανάπτυξης του προγράμματος, ιδιαίτερη έμφαση έχει 
δοθεί στο σημαντικό έργο επισκευής αρχικά, τριών εναέριων 
μέσων έρευνας και διάσωσης SUPER PUMA, για την ενίσχυ-
ση της ετοιμότητας της χώρας στο έργο της προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του πε-
ριβάλλοντος
Επίσης, προσθέτει ότι με γοργούς ρυθμούς ολοκληρώνεται η 
μελέτη ενεργειών αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος σε 
περιοχές των δήμων Ραφήνας και Μαραθώνα, με ορίζοντα 
σταδιακής υλοποίησης τους επόμενους μήνες.
Σημειώνεται ότι η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ με γνώμονα την ανακούφιση 
των πληγέντων σε σταθερή και συστηματική βάση, και σε 
συνεργασία με τοπικούς φορείς και άλλους κοινωνικούς εταί-

ρους, παρέχει τα εξής:
• Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης «Αλυσίδα Ελπίδας» 
διάρκειας ενός έτους στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί 280 πυρο-
παθείς και μπορεί να υποστηρίξει έως 400 ωφελούμενους σε 
συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου.
• Πρόγραμμα καθημερινής διατροφικής υποστήριξης «365+ 
Μέρες Φροντίδας» για ένα έτος, το οποίο παρέχει δύο ειδικά 
προσαρμοσμένα γεύματα σε 100 πυροπαθείς άνω των 65 
ετών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis.
• Ενίσχυση μηνιαίας τροφοδοσίας για ένα έτος 180 πυρόπλη-
κτων οικογενειών και συσσιτίου 90 ατόμων, σε συνεργασία 
με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ραφήνας.
• Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μέχρι στιγμής 49 πυροπαθών 
μαθητών 2ας και 3ης Λυκείου και φοιτητών των δήμων Ρα-
φήνας και Μαραθώνα για την στήριξή τους κατά την διάρκεια 
της εξεταστικής περιόδου.
• Παροχή εξοπλισμού προς το 2ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης και 
το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά

• Παροχή αθλητικού, μουσικού, τεχνολογικού και λοιπού 
εξοπλισμού καθώς και αποκατάσταση εγκαταστάσεων στον 
αθλητικό σύλλογο Ν. Βουτζά «Η Πρόοδος» και στο «ΚΕΘΕΑ 
Παρέμβαση» του δήμου Ραφήνας.
«Στη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ δέσμευσή μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα 
σε όσους έχουν ανάγκη και από την πρώτη στιγμή, υπο-
σχεθήκαμε ότι θα σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας 
που χτυπήθηκαν τραγικά από τις καταστροφικές πυρκαγιές 
του περασμένου Ιουλίου. Σήμερα, σχεδόν έξι μήνες από την 
έναρξή του, το πρόγραμμά μας είναι σε πλήρη εξέλιξη, προ-
σφέροντας ανακούφιση και στήριξη στην καθημερινότητα 
ενός μεγάλου αριθμού πληγέντων και της κοινωνίας, και 
ολοκληρώνει έργα που αφορούν σε ενίσχυση δομών, στην 
πρόληψη και προστασία και στην ανάπλαση του περιβάλ-
λοντος. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ συνεχίζει το έργο προσφοράς της και 
θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των πυροπαθών για όσο 
διάστημα έχουν ανάγκη»τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος 
της εταιρείας, Θεόδωρος Βενιάμης.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΤΙ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ 
ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Προσφοράς της μη κερδοσκοπικής εταιρείας των ελλήνων εφοπλιστών
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Δημοσιεύθηκαν σήμερα (16.05.2019) τα προσωρινά αποτελέ-
σματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων 
που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήρι-
ξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β’», 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Επισημαίνεται ότι κατόπιν αιτήματος του υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου ο προϋπολογι-
σμός της πράξης αυξήθηκε στα 25 εκ. ευρώ. Από τα προσωρινά 
αποτελέσματα και με βάση το νέο προϋπολογισμό προκρίνονται 
για χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: https://empedu.gov.gr/
Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ακο-
λουθήσει η διαδικασία ενστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο αρ.8, παρ.12 και 13 της σχετικής Πρόσκλησης. Ενστάσεις 
κατά του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων ασκούνται ενώ-
πιον της Επιτροπής Εποπτείας εντός επτά εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή 

μέχρι και τη Δευτέρα 27.05.2019. Το εμπρόθεσμό τους διαπι-
στώνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφρα-
γίδα του ταχυδρομείου ή στην ημερομηνία αποστολής μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
εφόσον υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Οι ενστάσεις δεν δύ-
ναται να αφορούν τη βαθμολογία.  Τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω συστημένης επιστολής 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σκαναρισμένα και υπογε-
γραμμένα έγγραφα) στη γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας:
Προς:
Επιτροπή Εποπτείας
Υπόψη κ. Κλεονίκης Αποστολίδου
Κοραή 4
Τ.Κ. 10564 Αθήνα
6ος όροφος, Κεντρικό Γραφείο ή στο email: apostolidou.k@
mou.gr
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι ενστάσεις 
εξετάζονται από την Επιτροπή Εποπτείας σε ειδική συνεδρίαση, 

εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, και κατόπιν ανακοινώνο-
νται οι οριστικοί πίνακες.
Με τη λήξη της διαδικασίας ενστάσεων και τον έλεγχο πληρότη-
τας των υποβληθέντων δικαιολογητικών των προκρινόμενων 
ερευνητικών ομάδων ακολουθεί η έκδοση των οριστικών 
αποτελεσμάτων. Οι ερευνητικές ομάδες με τους κωδικούς τους 
έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στην πλατφόρμα υποβολής 
και να βλέπουν τα (ανώνυμα) φύλλα αξιολογήσεων:
https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/
Υποβλήθηκαν συνολικά 1699 ερευνητικές προτάσεις. Η διαδι-
κασία αξιολόγησης ξεκίνησε στις 26.02.2019 και σε διάστημα 77 
ημερών πραγματοποιήθηκαν 3725 αξιολογήσεις.
Οι 581 ομάδες που προκρίνονται προς χρηματοδότηση αποτε-
λούνται από:
* 581 ακαδημαϊκούς συμβούλους
* 283 αναπληρωτές ακαδημαϊκούς συμβούλους
* 514 διδάκτορες ερευνητές
* 648 υποψήφιους διδάκτορες

Σημαντική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και το ίδιο το έργο του 
Μετρό της πόλης, χαρακτήρισε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- τη χθε-
σινή ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, 
λέγοντας πως «επιτέλους μπήκε ο πρώτος συρμός στο αμαξοστά-
σιο της Πυλαίας». Ο υπουργός, συνοδευόμενος -μεταξύ άλλων- 
από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου, Θάνο Βούρδα, τον 
πρόεδρο του ΟΑΣΘ, Στέλιο Παππά και την υποψήφια δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου, γνωστοποίησε ότι τις επό-
μενες ημέρες θα προχωρήσει η συναρμολόγηση του συρμού, θα 
γίνουν οι πρώτες δοκιμές και σε «λίγο καιρό θα ξεκινήσουμε και τις 
δοκιμαστικές λειτουργίες».
Μάλιστα, ο κ. Σπίρτζης είπε χαρακτηριστικά ότι «αφού ο ΠΑΟΚ 
πήρε το πρωτάθλημα, τελειώνει το Μετρό της Θεσσαλονίκης και 
αφού πήρε και νταμπλ, θα τελειώσει και η επέκταση για Καλαμα-
ριά».
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προα-
νήγγειλε ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένονται οι διαγω-
νισμοί από την Αττικό Μετρό για τις πρόδρομες εργασίες για την 
επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά της πόλης, 

λέγοντας χαρακτηριστικά, «είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη στην 
πόλη».
Γνωστοποίησε δε ότι «μέσα στις επόμενες ημέρες θα υλοποιηθούν 
και οι δεσμεύσεις που έχουμε κάνει για τη βελτίωση των αστικών 
συγκοινωνιών, με πυκνότητα των δρομολογίων του ΟΑΣΘ στις 
γραμμές που υπάρχει ανάγκη».
Ο ίδιος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «οι τελευταίες ημέρες είναι 
των μέσων σταθερής τροχιάς», υπενθύμισε τα έργα που έγιναν 
για την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρόμου από 
την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. 
Με τη φράση, «η Θεσσαλονίκη σήμερα αλλάζει σελίδα», ο πρόε-
δρος της Αττικό Μετρό, Γιάννης Μυλόπουλος, στις δηλώσεις του 
επισήμανε ότι «μετά από χρόνια εκτροχιασμού, σήμερα το μετρό 
εντροχιάστηκε. Ο πρώτος συρμός έφτασε στη Θεσσαλονίκη και 
μπήκε στις ράγες. Είναι μια μεγάλη δικαίωση για όλους εμάς που 
δουλέψαμε σκληρά τα τελευταία 3,5 χρόνια και που πιστέψαμε ότι 
η Θεσσαλονίκη αξίζει καλύτερα».
Χαρακτηρίζοντας «ιστορική» τη χθεσινή ημέρα, ο κ. Μυλόπουλος 
επισήμανε: «έχουμε ολοκληρώσει το κατασκευαστικό αντικείμενο 

του έργου του μετρό της Θεσσαλονίκης, έχουν ολοκληρωθεί οι 
υπόγειες σήραγγες σε όλο το μήκος και των δύο γραμμών, της 
πόλης και της Καλαμαριάς, έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό 
έργο των υπόγειων σταθμών και ήδη έχει παραδοθεί ο πρώτος 
στο συντριβάνι, την άλλη εβδομάδα παραδίδεται ο δεύτερος του 
Ευκλείδη και αμέσως μετά ο τρίτος που θα είναι του Παπάφη».
Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος πρόσθεσε πως «πλέον εισερχόμαστε στην 
εποχή της οργάνωσης της λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης, 
με την έναρξη των δοκιμών μέσα στο αμαξοστάσιο της Πυλαιάς. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια κατά 
μήκος της γραμμής και θα λειτουργήσει έτσι το έργο της βασικής 
γραμμής, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θέσαμε από την 
αρχή, δηλαδή τέλους του 2020. Εντός του 2021 θα τεθεί σε λει-
τουργία και το έργο της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά».
Υπογραμμίζεται ότι ο πρώτος συρμός που μπήκε σήμερα στις 
ράγες στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας, περιλαμβάνει τέσσερα βα-
γόνια και είναι χωρητικότητας 450 ατόμων. Το συνολικό μήκος 
του συρμού είναι 51 μέτρα, ενώ κάθε βαγόνι έχει μήκος περίπου 
12,5 μέτρων.

Την Ναύπακτο επισκέφτηκε την Τρίτη 14 Μαΐου ο Υφυπουρ-
γός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιώργος Δημαράς. Κατά την 
επίσκεψή του συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, όπου συζη-
τήθηκαν σε πολύ φιλόξενο κλίμα ζητήματα πολεοδομικών 
αναπλάσεων, υποδομών, ανακύκλωσης και άλλων προβλη-
μάτων που απασχολούν την πόλη της Ναυπάκτου, σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.
 Ο υφυπουργός ενημερώθηκε για τα σημαντικά βήματα που 
έχουν γίνει στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, 
το πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης με θετική αντα-
πόκριση των κατοίκων, καθώς και την  οριοθέτηση πρά-
σινου σημείου σε συνδυασμό με Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της κατασκευής  
ΤΟΥΝΕΛ παράκαμψης της πόλης και την αντιμετώπιση του 

χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Ναυπάκτου, 
πρόταση που είχε στηρίξει ο Υφυπουργός και κατά το παρελ-
θόν. Τέλος, ο Δήμαρχος ήταν καθησυχαστικός όσο αφορά 
το έλκος του πλατάνου που εμφανίστηκε σε πλατάνια της 
παραλίας, και που με άμεση επέμβαση του Δήμου αντιμετω-
πίστηκε  έγκαιρα.  Ο κ. Γ. Δημαράς στη συνέχεια επισκέφτηκε 
το Κτηματολογικό Γραφείο Ναυπάκτου, όπου είχε μια πολύ 
παραγωγική συζήτηση με τον Διευθυντή κ. Β. Καραμπλιά και 
στελέχη του γραφείου. Το γραφείο έχει διοργανώσει 15 ημε-
ρίδες, εκπαίδευσης υπαλλήλων και πολιτών, ωστόσο το θέμα 
της παράτασης  απασχολεί έντονα τους πολίτες, καθώς και η 
ανάγκη  ευρείας ενημέρωσης  από τα ΜΜΕ. Ο κ. Γ. Δημαράς, 
σε ερώτηση που του τέθηκε από τοπικό κανάλι, τοποθετή-
θηκε για το θέμα του κτηματολογίου, διευκρινίζοντας ότι οι 

πολίτες δεν θα πρέπει να προσδοκούν συνεχείς παρατάσεις,  
λόγω του κόστους για κάθε επιμήκυνση των συμβάσεων με 
τους ανάδοχους. Στο ίδιο πνεύμα προέτρεψε τους πολίτες να 
εξασφαλίσουν τη βεβαίωση εμπρόθεσμης κατάθεσης και στη 
συνέχεια να προσκομίσουν ενδεχομένως πρόσθετα έγγραφα. 
Η επίσκεψη του Υφυπουργού Περιβάλλοντος στη Ναύπακτο 
έκλεισε με ομιλία του σε εκδήλωση που διοργάνωσε Οικολο-
γική Πολιτική Κίνηση της Δυτικής Ελλάδας  και οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΙ σε ξενοδοχείο της πόλης, όπου συζητήθηκαν θέ-
ματα οικολογίας, περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων  
και απαντήθηκαν σχετικές  ερωτήσεις πολιτών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 581 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΡΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Θα  χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/
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Η προσθήκη δύο νέων σταθμών προγραμματίζεται για 
τον προαστιακό σιδηρόδρομο, στο πλαίσιο ενός συνολι-
κότερου ανασχεδιασμού του συγκοινωνιακού χάρτη της 
Αθήνας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αλ.Κασίμη στην «Κα-
θημερινή». Ο πρώτος σταθμός θα είναι στο Κρυονέρι και 
θα εξυπηρετεί τη γραμμή Αθήνα - Χαλκίδα και ο δεύτερος 
στον Γέρακα, στη γραμμή του αεροδρομίου. Για τον σταθ-
μό Κρυονερίου έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ετοιμάζεται 
η δημοπράτηση ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ, με χρόνο 
ολοκλήρωσης σε 18 μήνες. Ο σταθμός του Γέρακα, από 
την άλλη, είχε προβλεφθεί να κατασκευαστεί από το 2004. 
Αποτέλεσμα είναι η κατασκευή του να χαρακτηρίζεται 
σχετικά εύκολη καθώς υπάρχει δυνατότητα να μετατοπι-
στούν οι γραμμές κατά την κατασκευή του σταθμού, δια-
σφαλίζοντας την ταυτόχρονη απρόσκοπτη λειτουργία της 
σιδηροδρομικής γραμμής. Στο μεταξύ, προγραμματίζεται 
και η υπογειοποίηση του σημερινού ανισόπεδου κόμβου 
στον Αγιο Στέφανο. Πλέον λύθηκε μια μακρά εκκρεμότη-
τα, αυτή της διοικητικής παραλαβής των σταθμών του 
προαστιακού από τον ΟΣΕ. Ετσι, στο εξής αναλαμβάνει 
και πρακτικά ο ΟΣΕ το κόστος συντήρησης των σταθμών 
του προαστιακού, οι οποίοι έχουν περιέλθει στην ευθύνη 
του. Ωστόσο εξακολουθεί να υφίσταται μια παράδοξη 

συνθήκη, αυτή της ιδιοκτησίας της ακίνητης περιουσίας 
του ΟΣΕ από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, τη συντήρηση της οποίας όμως 
αναλαμβάνει ο ΟΣΕ σε επίπεδο κόστους, γεγονός το οποίο 
φαίνεται ότι έχει προκαλέσει προβληματισμό στο υπουρ-
γείου Υποδομών.
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
πρώτου ειδικού ηλεκτροκίνητου δρομολογίου μεταξύ 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
χθες με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Το δρομολόγιο 
με τις υψηλές ταχύτητες πραγματοποιήθηκε παρουσία 
του υπουργού Υποδομών Χρ. Σπίρτζη, του γενικού γραμ-
ματέα Μεταφορών Θ. Βούρδα καθώς και στελεχών όλων 
των σιδηροδρομικών εταιρειών (ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.λπ.). 
Ωστόσο η πολιτική απόφαση ήθελε το πρώτο γρήγορο 
τρένο να πραγματοποιεί στάσεις σε έξι σημεία του δι-
κτύου, γεγονός το οποίο δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή του 
δρομολογίου εξπρές σε 4 ώρες, όπως θα ισχύσει από την 
ερχόμενη Δευτέρα. Σε κάθε στάση μάλιστα είχε οργανω-
θεί υποδοχή από τοπικούς παράγοντες, υπενθυμίζοντας 
σε κάθε τόνο τις επερχόμενες εκλογές. Από την ερχόμενη 
Δευτέρα το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη έως την 
Αθήνα θα διεξάγεται σε 3 ώρες και 57 λεπτά, με στάσεις 
στη Λάρισα και στον Παλαιοφάρσαλο. Το δρομολόγιο από 

την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρώνεται σε 
4 ώρες και 10 λεπτά, με στάσεις στο Λιανοκλάδι και στη 
Λάρισα.
Αναφερόμενος στην υπογειοποίηση των Σεπολίων, ο 
υπουργός Υποδομών Χρ. Σπίρτζης αποκάλυψε ότι έχει 
βρεθεί η τεχνική λύση για να λειτουργούν και οι δύο 
υφιστάμενες γραμμές καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων, 
ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε υπεραστικά και 
προαστιακά δρομολόγια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών.
Για το έργο αναβάθμισης της υποδομής στο τμήμα ΣΚΑ - 
Οινόη διευκρινίστηκε ότι θα υπάρχει κατά τμήματα τετρα-
πλή γραμμή για να εξυπηρετείται η αυξημένη κυκλοφορία 
εμπορικών και επιβατικών τρένων.
Ως προς την κακή εικόνα που εμφανίζει ο σταθμός Λαρί-
σης, στον οποίο σήμερα ούτε οι τουαλέτες δεν λειτουρ-
γούν, ο κ. Σπίρτζης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη 
φάση του έργου συντήρησης του σταθμού, που έτρεχε 
από το 2015. Το προσεχές καλοκαίρι δημοπρατείται η 
δεύτερη φάση του έργου, που περιλαμβάνει την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής των υπόλοιπων αποβαθρών και 
την υπόγεια σύνδεση με το μετρό.

Γιορτή με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 
(στις 21 Μαΐου) οργανώνει με τη συνεργασία του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος, το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), στο Πάρκο του Ιδρύματος, την Κυρια-
κή, 19 Μαΐου, από τις 10.30 έως τις 17.00.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκδήλωση εντάσσεται στο 
«LIFE-IP 4 NATURA», το έργο προστασίας της φύσης συ-
νολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ και διάρκειας 8 
ετών. Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 

αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιο-
χών του κόσμου και, ταυτόχρονα, ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία 
της φύσης.
Το ΥΠΕΝ, ύστερα από την επικαιροποίηση του εθνικού κα-
ταλόγου του δικτύου Natura 2000 (446 προστατευόμενες 
περιοχές με κάλυψη στη χερσαία και θαλάσσια έκταση της 
χώρας ανέρχεται πλέον στο 27,7% και 19,6% αντίστοιχα) 
και τη θέσπιση του νόμου για τους Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών (εθνικό και ενιαίο Σύστημα 
Διοίκησης και Διαχείρισης στο οποίο εντάσσονται όλες οι 
προστατευόμενες περιοχές της χώρας εντασσόμενες στην 
επίβλεψη ενός Φορέα Διαχείρισης) κάλυψε τις βασικές 
προϋποθέσεις, ώστε το δίκτυο να λειτουργεί ως ασπίδα 
ζωής για απειλούμενα είδη της ελληνικής χλωρίδας και 
πανίδας και για περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας 
παρέχοντας παράλληλα και την απαραίτητη ισορροπία 
μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και φύσης.

Συνάντηση με τη δήμαρχο Γαύδου, Ευαγγελία Καλλινί-
κου, είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γιώργος Σταθάκης, στο πλαίσιο της οποίας η δήμαρ-
χος παρουσίασε στον υπουργό το πλαίσιο προτεινόμενων 
δράσεων με βασικό όχημα την αξιοποίηση του νέου 
καινοτόμου θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος είναι να καταστεί η Γαύδος 

πράσινο και καινοτόμο νησί, στα πεδία της ενέργειας, της 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων και του εξηλεκτρισμού 
των μεταφορών.
Ο κ. Σταθάκης ενημέρωσε την δήμαρχο για τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 
του ΥΠΕΝ και εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη στις 
πρωτοποριακές πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής.

Επίσης, συζήτησαν το θέμα των δασικών χαρτών και των 
οικιστικών πυκνώσεων, δίνοντας έμφαση στην ιδιαιτερό-
τητα του νησιού και στον ακριτικό χαρακτήρα του, εξετά-
ζοντας τρόπους στήριξης των κατοίκων και με νομοθετικά 
εργαλεία.

ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΑΥΔΟ, ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΝΗΣΙ

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000

Πρότεινε η δήμαρχος Ευ. Καλλινίκου στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη
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«H Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στο χάρτη της αεροδιαστημικής 
τεχνολογίας και παραγωγής» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, 
μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού 
Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ) και της Airbus Defence and 
Space, παρουσία της Βρετανίδας πρέσβεως Κέιτ Σμιθ, τονί-
ζοντας ότι σηματοδοτεί μία νέα πραγματικότητα για τη χώρα, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Τη συμφωνία υπέγραψαν, από μέρους του ΕΛΔΟ ο πρόεδρος 
του Οργανισμού, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς και από την 
πλευρά της εταιρείας ο επικεφαλής του Earth Observation, 
Navigation & Science, Τζάστιν Μπερν, και ο διευθυντής Δια-
στημικών Συστημάτων του ομίλου Airbus για το σύνολο της 
Ευρώπης, Νικολά Σαμισί.
«Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός, αφού ολοκλήρωσε τη 
στελέχωσή του -και στη βάση συμφωνιών που έχει συνάψει με 
τις υπηρεσίες διαστήματος της Γαλλίας και της Βρετανίας- έρχε-
ται να καταδείξει με τη σημερινή συμφωνία ότι η Ελλάδα μπο-
ρεί και να κερδίσει σε επίπεδο παραγωγής και να προσελκύσει 
εξειδικευμένο προσωπικό, μέρος του οποίου θα είναι Έλληνες 
επιστήμονες που εργάζονται σε μεγάλους οργανισμούς στο 
εξωτερικό» δήλωσε ο κ. Παππάς και συνεχάρη τον ΕΛΔΟ και 
την Airbus. Ο υπουργός ευχαρίστησε θερμά την πρέσβη «για 
την ξεχωριστή συμβολή της στην επίτευξη της συμφωνίας» 
τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα είναι ένα σημείο τομής στην 

εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο μερών».
Από την πλευρά της, η κ. Σμιθ χαιρέτισε, εκ μέρους της βρετανι-
κής κυβέρνησης, την υπογραφή του μνημονίου, σημειώνοντας 
ότι «η συγκεκριμένη συμφωνία αποδεικνύει για μια ακόμα 
φορά πόσο εξωστρεφής και φιλόδοξος είναι ο διαστημικός ορ-
γανισμός της Ελλάδας, ενώ καταδεικνύει το βρετανικό «success 
story» στον τομέα, με την Airbus UK να διαδραματίζει ένα ηγετι-
κό ρόλο στον κλάδο». Πρόσθεσε δε, ότι «η συνεργασία των δύο 
μερών και η ανάπτυξη του κλάδου στις δύο χώρες θα επωφελή-
σουν την Ελλάδα και τη Βρετανία».
Από την πλευρά του ο Χρ. Πρωτοπαπάς ανέφερε ότι «η Airbus 
είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες Διαστήματος στην 
Ευρώπη», ενώ, όπως είπε, ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος 
είναι κατασκευής της συγκεκριμένης εταιρείας. «Με το εν λόγω 
μνημόνιο, ανοίγονται δίοδοι συνεργασίας μεταξύ της Airbus και 
του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος, είτε αυτό είναι τα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα είτε η διαστημική βιομηχανία της Ελλά-
δας» τόνισε ο κ. Πρωτοπαπάς.
Ο Τζάστιν Μπερν εξέφρασε τη χαρά του για την υπογραφή 
του μνημονίου, που «έρχεται να προστεθεί στα έργα που ήδη 
έχουμε ξεκινήσει με την ελληνική βιομηχανία και την Ακαδημία 
σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού, 
τα οποία είναι αρκετά, όπως το Solar Orbiter και το Exomars». 
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι «έχουμε κτίσει μια πολύ δυνατή 
συνεργασία με την ελληνική κοινότητα του Διαστήματος, στην 

οποία έρχεται να προστεθεί η σημερινή μας συμφωνία» και 
εξέφρασε την ελπίδα η συνεργασία να συνεχιστεί «σε ακόμα πε-
ρισσότερες αποστολές, σε τομείς όπως η παρατήρηση της Γης, 
οι επιστημονικές εξερευνήσεις και θα διαμορφώσουμε μαζί νέα 
συστήματα και προτάσεις».
Η συνεργασία του ΕΛΔΟ με μια από τις μεγαλύτερες, παγκοσμί-
ως ηγέτιδες εταιρείες στον κλάδο της αεροδιαστημικής και άμυ-
νας έχει ως στόχο τη θεσμική προώθηση των τεχνολογιών στον 
τομέα του Διαστήματος, την ενθάρρυνση νέων ερευνητικών 
δραστηριοτήτων, την περαιτέρω ώθηση του ελληνικού οικο-
συστήματος (βιομηχανία διαστήματος, ακαδημαϊκή κοινότητα, 
ερευνητικά κέντρα, κ.ά.). 
Τα δύο μέρη θα εστιάσουν τη συνεργασία τους στους ακόλου-
θους τρεις βασικούς τομείς έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολο-
γίες διαστήματος:
• Παρατήρηση Γης. 
• Εξερεύνηση Διαστήματος. 
• Προώθηση διαστημικών αποστολών.
Επιπλέον, οι δύο οργανισμοί θα εξετάσουν τις δυνατότητες 
ανάπτυξης στρατηγικών έρευνας σχετικά με τεχνολογίες λο-
γισμικού, καθώς και την ευρύτερη στρατηγική και πολιτική 
στον τομέα του Διαστήματος, ενώ δημιουργούνται ευκαιρίες 
ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ ΕΛΔΟ και Airbus για την ενδυ-
νάμωση και ανταλλαγή γνώσης στον τομέα των διαστημικών 
προγραμμάτων. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΤΕ αναφέρονται τα εξής: «Οι 
έξυπνες πόλεις του μέλλοντος (Smart Cities) είναι το θέμα της 
Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 2019 (World 
Robot Olympiad), που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην Ουγγα-
ρία, με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών από όλο τον κόσμο. Η 
ελληνική αποστολή, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 
κορυφαία διοργάνωση, θα αναδειχθεί μέσα από τον Εθνικό 
Διαγωνισμό, που διοργανώνει στα τέλη Ιουνίου ο Μη Κερδο-
σκοπικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης 
WRO Hellas με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE. 
Η COSMOTE επενδύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιο-
τήτων των νέων και προωθεί τη διάδοση της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής και της μεθόδου STEM σε όλη την Ελλάδα -ως 
στρατηγικός συνεργάτης του WRO Hellas την τελευταία εξα-
ετία- συμβάλλοντας έτσι σε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους 
μέσα από την τεχνολογία. 

Οι συμμετοχές στον Εθνικό Διαγωνισμό έχουν ξεκινήσει και οι 
μαθητές από όλη την Ελλάδα, μπορούν να δηλώσουν συμμετο-
χή έως και τις 10 Ιουνίου 2019, στην ιστοσελίδα του WRO Hellas 
(www.wrohellas.gr ). 
Τα τελευταία 6 χρόνια, οι συμμετοχές των μαθητών στους δι-
αγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής, έχουν ξεπεράσει τις 
17.000. 
Αφιερωμένη στις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος, η Ολυμπιάδα 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 2019 
Η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (World Robot 
Olympiad) είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο γεγονός για την 
επιστήμη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Στόχος της διορ-
γάνωσης είναι οι νέοι να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους 
και την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα, μέσα από τη 
συμμετοχή τους σε σύνθετες κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, συμβάλλοντας σε έναν καλύτερο κόσμο για όλους. 

Η Ελλάδα, μέχρι τώρα έχει κατακτήσει δύο μετάλλια και πολλές 
ολυμπιακές διακρίσεις. 
Η πρόκληση των μαθητών ενόψει της φετινής Ολυμπιάδας εί-
ναι να παρουσιάσουν νέες καινοτόμες ιδέες που θα βοηθήσουν 
στην ανοικοδόμηση των πόλεων του μέλλοντος, των έξυπνων 
πόλεων, όπου η εκτεταμένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογι-
ών θα βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων, την προστασία του 
περιβάλλοντος και θα κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των 
πολιτών. 
Οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ρομποτικές κατασκευ-
ές γύρω από έξυπνες μεταφορές (Smart Passenger Transport), 
έξυπνο φωτισμό (Smart Lighting), έξυπνα δίκτυα (Smart 
Networks), έξυπνη διακυβέρνηση (Smart Governance), έξυπνη 
εκπαίδευση (Smart Education) και έξυπνους χώρους εργασίας 
(Smart workplaces)».

Εξαιτίας της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή της Αχαΐας και της Ηλείας, η 
οποία εντάθηκε αυτή την εβδομάδα, κλιμάκιο επιστημόνων και τεχνικών του Γεωδυναμικού Ινστι-
τούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μεταβαίνουν στην περιοχή, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το κλιμάκιο θα εγκαταστήσει δίκτυο φορητών σεισμογράφων με στόχο τη λεπτομερή και πλή-

ρη καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο 
(μέσω κινητής τηλεφωνίας) στις εγκαταστάσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Θησείο, προ-
κειμένου να γίνεται άμεση αξιολόγηση και υπεύθυνη ενημέρωση της Πολιτείας και του κοινού. Το 
δίκτυο θα παραμείνει εγκατεστημένο στην περιοχή για όσο καιρό απαιτηθεί.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΔΟ-Airbus

oΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Wro 2019

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Ν. Παππάς: σηματοδοτεί την είσοδο της Ελλάδας στο χάρτη της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και παραγωγής 

Ν. Παππάς: σηματοδοτεί την είσοδο της Ελλάδας στο χάρτη της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και παραγωγής 
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Mε την αντιπυρική περίοδο να έχει ήδη ξεκινήσει, ο κρατικός 
μηχανισμός της χώρας έχει προβεί στις κινήσεις που απαιτού-
νται, ώστε να είναι διαθέσιμη η γκάμα των απαραίτητων αε-
ροπορικών μέσων, που θα χρησιμοποιηθούν είτε προληπτικά 
είτε για την καταστολή μιας δασικής πυρκαγιάς, αναφέρει σε 
δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η αντιπυρική περίοδος έχει 
ξεκινήσει από 1η Μαΐου, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός από την 
πυροσβεστική για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών δα-
σικών πυρκαγιών που μπορεί να προκληθούν το καλοκαίρι» 
εξήγησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό που ΑΠΕ ΜΠΕ, 
«Πρακτορείο 104,9FM» o Σπύρος Γεωργίου, εκπρόσωπος 
Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
   «Δυστυχώς είναι αδύνατο να μην υπάρχει ούτε μία δασι-
κή πυρκαγιά, το καλοκαίρι καθημερινά εκδηλώνονται γύρω 
στις 60 με 80 πυρκαγιές» σημείωσε ο κ.Γεωργίου που μετέ-
φερε τον αριθμό και τους τύπους των εναέριων μέσων που 
αυτή τη στιγμή καταγράφονται ως επιχειρησιακά έτοιμα στο 
πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού. «Σε σχέση με την αερο-
πυρόσβεση, η Ελλάδα διαθέτει τα αεροσκάφη Καναντέρ (σ.σ 
τύποι CL-215 και CL-415). Υπάρχουν τα καινούργιου τύπου 
Καναντέρ, τα CL-415, από τα οποία φέτος το καλοκαίρι ελ-
πίζουμε να είναι διαθέσιμα τέσσερα ως έξι από τα συνολικά 
επτά, (ενώ) όσον αφορά τα Καναντέρ CL-215, τα πιο παλαιού 
τύπου, ελπίζουμε να είναι διαθέσιμα οκτώ με εννέα αεροσκά-
φη» ανάφερε ο κ.Γεωργίου, που σημείωσε πως η διαθεσιμό-
τητα ενός εναέριου μέσου πυρόσβεσης εξαρτάται «από πολλά 
στοιχεία, από το συντήρηση, τα ανταλλακτικά κ.λ.π». 
   Στον στόλο των Καναντέρ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο 
Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προ-
στίθενται και 19 αεροσκάφη τύπου Πεζετέλ (σ.σ τύπος PZL 
M-18B Dromader) «μικρά αεροσκάφη που παίρνουν έναν 
τόνο νερό, αλλά κάνουν εξαιρετική δουλειά», αεροσκάφη που 
«σύμφωνα με τον σχεδιασμό είναι διάσπαρτα σε διάφορες 
περιοχές και κάνουν την πρώτη προσβολή (της πυρκαγιάς)», 
πτητικά μέσα που βρίσκονται σε προκεχωρημένα αεροδρό-

μια «κυρίως στα νησιά».
   Επιπλέον, στα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με τον κ.Γεωργίου, 
προστίθενται τα δύο ελικόπτερα «Σούπερ Πούμα» (σ.σ τύπος 
AS 332 Super Puma) του Πυροσβεστικού Σώματος, «που 
μπορούν να κάνουν δασοπυρόσβεση με χρήση των ειδικών 
κάδων», καθώς και τρια ελικόπτερα BKΚ (σ.σ τύπος BK-117) 
«μικρότερα ελικόπτερα, με μικρότερο κάδο, τα οποία τα δο-
κιμάσαμε και σε δασικές πυρκαγιές, αλλά τα χρησιμοποιούμε 
κυρίως σαν εναέριους συντονιστές», όπως εξήγησε ο εκπρό-
σωπος Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
Στα συγκεκριμένα μέσα, σύμφωνα με τον κ.Γεωργίου, φέτος 
προστίθενται και τρία ελικόπτερα Σινούκ (σ.σ τύπος CH-47), 
από την Αεροπορία Στρατού, «με πρόβλεψη αν υπάρχει η δυ-
νατότητα να χρησιμοποιήσουμε ακόμη περισσότερα», όπως 
είπε, ελικόπτερα που από την περυσινή αντιπυρική περίοδο 
«έχουν καινούργιους κάδους που μπορούν να μεταφέρουν 
5-6 τόνους νερό ο καθένας», κάδους που σε αντίθεση με τα 
παλαιότερα συστήματα έχουν και πολύ μεγαλύτερη χωρητι-
κότητα και «είναι και πολύ πιο σύγχρονοι αφού δεν ρίχνουν 
το νερό «με τη μία» και μπορούν να το ρίξουν διαδοχικά, (σ.σ 
σε πολλαπλές ρίψεις ανά πτήση)».
   Ελικόπτερα, ειδικό μηχανοκίνητο σώμα και χρήση drone
   Μεγάλο φορτίο, εξαιτίας της αποτελεσματικότητας τους αλλά 
και της δυνατότητας διασποράς που έχουν, θα σηκώσουν 
όμως και φέτος -στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου- και τα 
μισθωμένα ελικόπτερα ειδικών τύπων. «Φέτος θα έχουμε 13 
μισθωμένα ελικόπτερα, τέσσερα βαρέως τύπου, τα λεγόμενα 
Έρικσον (σ.σ. τύπος S-64 Skycrane) και εννέα μεσαίου τύπου 
Κάμοβ (σ.σ τύπος Kamov 32)» μετέφερε ο κ.Γεωργίου αναφε-
ρόμενος στο συγκεκριμένο τμήμα του ενάεριου στόλου που 
θα είναι επιφορτισμένος κύρια με την από αέρος πυρόσβεση 
ή ανάσχεση μιας δασικής πυρκαγιάς.
   «Αυτά είναι τα εναέρια μέσα για τη δασοπυρόσβεση φέτος 
το καλοκαίρι. Πιστεύουμε ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, 
δεν είναι λιγότερα μέσα από πέρυσι, είναι στα ίδια επίπεδα», 

τόνισε ο κ.Γεωργίου, που ταυτόχρονα αναφέρθηκε σε μια 
καινοτομία που ενσωματώνεται από το 2019 στις δυνάμεις 
εδάφους, καινοτομία που θα λειτουργεί συνδυαστικά με την 
από αέρος πυρόσβεση. «Φέτος, από πλευράς αντιμετώπισης 
δασικών πυρκαγιών, ιδρύεται από την πυροσβεστική, όπως 
τα πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΑΚ, ένα μηχανοκίνητο σώμα με 
20 οχήματα, που θα έχει έδρα στην ΕΜΑΚ στην Ελευσίνα και 
θα μπορεί να μετακινείται για δασικές πυρκαγιές άμεσα. Θα 
μπορούν να αντιμετωπίσουν σε μια εμβέλεια πυρκαγιών σε 
Αττική, Β. Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα» εξηγεί ο εκπρό-
σωπος Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασί-
ας. Η κίνηση αυτή αποτελεί και μια δράση που προέκυψε από 
την περασμένη χρονιά. «Επειδή πέρυσι είχαμε το πρόβλημα 
με το Μάτι, με τη μετακίνηση δυνάμεων από άλλες περιοχές, 
(σ.σ η ίδρυση αυτού του νέου μηχανοκίνητου σώματος), θα 
μπορεί να μας βοηθήσει να μην μετακινούνται πολλές δυνά-
μεις, αλλά θα ενισχύονται από αυτό το μηχανοκίνητο σώμα», 
τόνισε ο κ.Γεωργίου.
   Σε ό,τι αφορά τέλος τη χρήση μέσων νέας τεχνολογίας όπως 
Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (UAVs ήτοι drones), ο κ.Γε-
ωργίου εξήγησε πως ήδη χρησιμοποιούνται μη επανδρωμέ-
να της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. «Συνήθως τα χρη-
σιμοποιούμε για επιτήρηση περιοχών ευαίσθητων σε δασικές 
πυρκαγιές και για μετά τις πυρκαγιές, (καθώς) το πρόβλημα 
είναι ότι αυτά δεν μπορούν να πετούν ταυτόχρονα με τα ενα-
έρια μέσα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γίνει ατύχημα», ανέφερε 
ενώ περιέγραψε πως τα εναέρια μέσα μπορούν να επιχειρή-
σουν σε έναν συγκεκριμένο κύκλο: «Μπαίνει ένα εναέριο 
μέσο στο χώρο της πυρκαγιάς, αποχωρεί και πρέπει να μπει 
το επόμενο. Δεν μπορούν να επιχειρούν όλα μαζί. Υπάρχουν 
κάποιοι κανόνες ασφάλειας. Επειδή δε πετούν σε πολύ χαμηλό 
ύψος, σχεδόν πάνω από τις εστίες της πυρκαγιάς, τα εναέρια 
μέσα πυρόσβεσης πρέπει να βγουν (σ.σ από τον χώρο των 
επιχειρήσεων πυρόσβεσης), για να μπουν τα μη επανδρωμέ-
να» καταλήγει ο κ.Γεωργίου.

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 1,9 εκατ. 
ευρώ σε δήμους της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών από 
θεομηνίες και για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ενέκρινε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- το υπουργείο Εσωτερικών, μετά από 
σχετικά αιτήματά τους.
Ειδικότερα, για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα 

έντονα καιρικά φαινόμενα εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 
1.230.000 ευρώ, στους δήμους Αρχανών - Αστερουσίων 
(200.000 ευρώ), Διδυμοτείχου (280.000 ευρώ), Θήρας 
(250.000 ευρώ), Ναυπλίου (300.000 ευρώ) και Παιονίας 
(200.000 ευρώ). 
Για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών με σκοπό 

την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, εγκρίθηκαν 
επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 660.000 ευρώ, στους δήμους 
Μυλοποτάμου (280.000 ευρώ), Πρεσπών (250.000 ευρώ) και 
Πύλης (130.000 ευρώ). 
Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, 
Αλέξης Χαρίτσης. 

ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣβΕΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣβΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 1,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ
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Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προηγηθούν των ρυθ-
μιστικών αρχών και να καταργήσουν εθελοντικά την χρήση 
των πλαστικών μίας χρήσης μέσα σε μια πενταετία, δήλωσε ο 
επικεφαλής της πορτογαλικής αεροπορικής εταιρείας τσάρτερ 
Hi Fly ενόψει του χθεσινού φόρουμ για την αντικατάσταση 
των πλαστικών στις εμπορικές πτήσεις, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Οι αεροπορικές εταιρείες, υπό το βάρος πιέσεων, καταργούν 
τη χρήση πλαστικών καλαμακίων, πλαστικών αναδευτήρων, 
πλαστικών μαχαιροπήρουνων και πλαστικού περιτυλίγματος 
από τις καμπίνες των αεροσκαφών με κάποιες αεροπορικές 
εταιρείες να προσφέρουν πτήσεις χωρίς πλαστικά και χωρίς 
απόβλητα καμπίνας.
Η Fly, η οποία παρέχει υπηρεσίες τσάρτερ σε άλλες αεροπορι-
κές εταιρείες, πήρε μια ασυνήθιστη πρωτοβουλία και συγκά-
λεσε συνάντηση των ιδιωτικών αεροπορικών εταιρειών στην 
Πορτογαλία, όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι εταρειών, 

ανάμεσα στις οποίες και οι Deutsche Lufthansa AG , Delta Air 
Lines και Air Canada, καθώς και εταρείες catering που προμη-
θεύουν αεροπορικές εταιρείες αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή με στόχο τη μείωση της χρήσης πλαστικών και απόβλητων 
αεροσκαφών.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Hi Fly Πάουλο Μιρπούρι δήλω-
σε ότι ο στόχος της διοργάνωσης ήταν να πειστούν οι διεθνείς 
αεροπορικές εταιρείες να καταργήσουν οικειοθελώς τα πλα-
στικά μίας χρήσης μέσα σε μία πενταετία.
Η ίδια η Hi Fly έχει δεσμευτεί να καταργήσει μέχρι το τέλος του 
χρόνου τα πλαστικά μίας χρήσης.
Τα πλαστικά απορρίμματα έχουν προσλάβει διαστάσεις επι-
δημίας στους ωκεανούς του κόσμου και εκτιμάται ότι περίπου 
100 εκατομμύρια τόνοι έχουν ριφθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα 
με τα Ηνωμένα Έθνη.
Μόλις πριν από λίγες ημέρες ένας αμερικανός καταδύτης και 
ερασιτέχνης εξερευνητής του βυθού πραγματοποίησε την 

βαθύτερη κατάδυση που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, 
για να επιστρέψει στην επιφάνεια με την απογοητευτική είδη-
ση ότι βρήκε στον πυθμένα σκουπίδια πλαστικού. Ο Βίκτορ 
Βέσκοβο καταδύθηκε 10.927 μέτρα με μονοθέσιο βαθυσκά-
φος στον πυθμένα του νοτιότερου άκρου της Τάφρου των 
Μαριανών, που πιστεύεται ότι είναι το βαθύτερο σημείο στον 
Ειρηνικό Ωκεανό. 
Επίσης αμερικανοί βουλευτές έχουν καταργήσει τα πλαστικά 
καλαμάκια, ενώ πλαστικά είδη μιας χρήσης όπως καλαμάκια, 
πιρούνια και μαχαίρια αλλά και μπατονέτες θα απαγορεύονται 
στην ΕΕ μέχρι το 2021.
Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλα-
κτικά υλικά του πλαστικού, τα οποία μάλιστα είναι και ελαφρά 
καθώς το επιπλέον βάρος θα επιβάρυνε και την κατανάλωση 
καυσίμων.

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom είναι σε θέση να 
ολοκληρώσει μόνη της την κατασκευή του αγωγού φυσι-
κού αερίου Nord Stream-2 σε περίπτωση που οι Ηνωμένες 
Πολιτείες επιβάλουν κυρώσεις στις εταιρείες που συμμετέ-
χουν στην τοποθέτηση του ρωσικού υποθαλάσσιου αγω-
γού. 

Την δήλωση αυτή έκανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Ρώσος 
υφυπουργός Ενέργειας Ανατόλι Γιανόφσκι μιλώντας στην 
διεθνή διάσκεψη με θέμα «Οι προοπτικές της ενεργειακής 
συνεργασίας της Ρωσίας με την ΕΕ στον τομέα του φυσικού 
αερίου» που πραγματοποιείται στο Βερολίνο. 
«Εάν, εξαιτίας των πιέσεων, οι εταιρείες, οι οποίες συμμετέ-

χουν στον εν λόγω έργο, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν 
σ’ αυτό, η οικονομική κατάσταση της Gazprom, η οποία εί-
ναι διαφανής, της επιτρέπει να ολοκληρώσει αυτοτελώς το 
έργο, αναλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις» 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος υφυπουργός Ενέργειας. 

Τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Γ. Δημαρά, επισκέφθηκε ο 
δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος συνοδευόμενος από βιο-
λόγους και αυτοδιοικητικούς, προκειμένου να ζητήσουν τη 
συνδρομή του στην ολοκλήρωση του προγράμματος για τη 
δημιουργία θαλάσσιου πάρκου περίθαλψης τραυματισμένων 
ή απελευθερωμένων από αιχμαλωσία κητωδών σε ειδικό 
χώρο στο νησί, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
 Όπως εξήγησαν, θα πρόκειται για το μοναδικό διεθνώς κέ-

ντρο περίθαλψης, προστασίας και εκπαίδευσης με ιδανικές 
συνθήκες διαβίωσης για τα σπάνια θαλάσσια είδη, όπως δελ-
φίνια, θαλάσσιες χελώνες κλπ., τα οποία τελούν υπό αιχμαλω-
σία σε ακατάλληλες έως άθλιες συνθήκες σε διάφορα κέντρα 
της χώρας, όπου σημειώνεται διαταραχή της συμπεριφοράς 
και προβλήματα ένταξης στο φυσικό τους περιβάλλον.
 Το σχεδιαζόμενο θαλάσσιο πάρκο έχει βρει διεθνή υποστήρι-
ξη και χρηματοδότηση, αναδεικνύοντας το νησί των Λειψών 

σε σημείο αναφοράς για την προστασία της θαλάσσιας ζωής, 
και εκκρεμεί η έγκριση άδειας των χερσαίων και θαλασσίων 
εγκαταστάσεων. 
 Ο κ. Δημαράς δεσμεύτηκε να στηρίξει διοικητικά (εφόσον η 
χρηματοδότηση του εγχειρήματος έχει εξασφαλιστεί από δω-
ρεές) την προσπάθεια ολοκλήρωσης του έργου και συνεχάρη 
τη δημοτική Αρχή για τις επιδόσεις της στην ανακύκλωση και 
διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού.

Μια βιωματική εκδήλωση για την ασφάλεια στη θάλασσα, 
στην οποία μπορεί να πάρει μέρος δωρεάν όποιος επιθυμεί, 
διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ), την προσε-
χή Κυριακή 19 Μαΐου, κατά μήκος της νέας παραλίας από τις 
11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ομάδες πολιτών, με τη βοήθεια ενός έντυπου οδηγού, θα 
ακολουθήσουν μια διαδρομή στην παραλία της πόλης, με 
αφετηρία το «Μακεδονία Παλλάς» και τερματισμό το Μέγα-
ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή περιλαμβάνει επτά 
θεματικούς σταθμούς, στους οποίους θα γίνεται ολιγόλεπτη 

στάση και θα παρουσιάζονται θέματα που έχουν σχέση με 
την ασφάλεια στην θάλασσα, όπως η χρήση των σωσιβίων 
και των σχοινιών για άνθρωπο που κινδυνεύει, οι πέντε σω-
τήριες κινήσεις σε περίπτωση ναυαγίου, η αντιμετώπιση της 
υποθερμίας στο νερό, η χρήση του χάρτη και της πυξίδας, τα 
σήματα κινδύνου στην θάλασσα και η χρήση της σωστικής 
λέμβου. 
Οι συμμετέχοντες αρχικά θα ενημερώνονται και στη συνέχεια 
θα ασκούνται και θα δοκιμάζονται στα παραπάνω θέματα 
ενώ θα μεταφέρονται, με το διασωστικό σκάφος της Ελλη-

νικής Ομάδας Διάσωσης, στην αρχή της διαδρομής, σε μια 
σύντομη πλεύση στον Θερμαϊκό κόλπο. 
Στην διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για την επιχειρησιακή δράση της 
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στην θάλασσα, τον εξοπλισμό 
που χρησιμοποιείται, αλλά και να επιβιβαστούν στο διασω-
στικό σκάφος της οργάνωσης, ζώντας την εμπειρία μιας επι-
χείρησης διάσωσης.

ΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η gAZProM ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ Nord streAM-2 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ, Γ. ΔΗΜΑΡΑ  

βΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Λέει ο διευθύνων σύμβουλος της πορτογαλικής Hi Fly

Σε περίπτωση που επιβληθούν κυρώσεις στις κατασκευαστικές εταιρείες
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Η νεοφυής γερμανική εταιρεία Lilium παρουσίασε στο Μόνα-
χο –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ένα νέο ηλεκτρικό πενταθέσιο ιπτά-
μενο ταξί κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, το οποίο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρέως τα επόμενα χρόνια.
   Το σκάφος, που ταξιδεύει με ταχύτητα έως 300 χιλιομέτρων 
την ώρα, διαθέτει χώρο για ένα πιλότο και τέσσερις επιβάτες. 
Μια μικρότερη έκδοση του είχε πετάξει το 2017, ενώ η σύντο-
μη παρθενική μη επανδρωμένη πτήση του νέου μεγαλύτερου 
πρωτοτύπου έγινε μέσω τηλεχειρισμού.
   Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2015, έχει ήδη αντλήσει επεν-
δύσεις πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και έχει ως στόχο να 

δημιουργήσει ένα στόλο αεροταξί, που θα ελέγχονται μέσω 
ηλεκτρονικής εφαρμογής (app) τύπου Uber, σε πολλές πόλεις 
έως το 2025.
   Η Lilium εκτιμά ότι, αν υπάρξουν οι κατάλληλες οικονομίες 
κλίμακας (μαζική παραγωγή και ζήτηση), ο ναύλος ανά άτο-
μο θα είναι περίπου 70 δολάρια για μια εναέρια διαδρομή π.χ. 
από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης ως το Μανχάταν. 
   Το σκάφος της Lilium κάνει μόλις το 2% του θορύβου ενός 
ελικοπτέρου, πετάει μακρύτερα από τους ανταγωνιστές που 
χρησιμοποιούν οχήματα τύπου drones και είναι ασφαλέστε-
ρο.    Όπως είπε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της 

Lilium Ντάνιελ Βίγκελαντ, σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν», στό-
χος είναι «ένας κόσμος όπου ο καθένας θα μπορεί να πετάξει 
όπου θέλει, οποτεδήποτε θέλει». 
   Η παγκόσμια αγορά ιπτάμενων ταξί αναμένεται να φθάσει 
σε τζίρο τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2040, σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley. Πολλές μεγάλες 
εταιρείες (Uber, Airbus, Ehang κ.α.) αναπτύσσουν διαφόρων 
ειδών αεροταξί. 
   Ίσως ο Θύμιος Λυμπερόπουλος και οι συνάδελφοί του ταξι-
τζήδες θα έχουν νέους πονοκεφάλους στο μέλλον - εκτός και 
αν αποφασίσουν να πάρουν οι ίδιοι άδεια (και) πιλότου!

Την ένταξη του ελληνικού ενεργειακού ομίλου Eunice στον 
Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για την Αποθήκευση Ενέργειας ανακοί-
νωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Σύνδεσμος, στον οποίο συμ-
μετέχουν συνολικά 41 ενεργειακές επιχειρήσεις της Ευρώπης, 
μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ.
Σε σχετικές δηλώσεις του ο οικονομικός διευθυντής της 
Eunice, Olli Kuronen, σημειώνει ότι ο όμιλος δραστηριοποι-
είται στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας την τελευταία 
πενταετία καθώς όπως είναι γνωστό αναπτύσσει το υβριδικό 

σύστημα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, απο-
θήκευσης και διαχείρισης της ζήτησης στο νησί της Τήλου, 
ενώ διαθέτει το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής ανεμογεν-
νητριών στη χώρα. Το έργο της Τήλου είναι ήδη σε λειτουργία 
ενώ όπως σημειώνει ο κ. Kuronen το ίδιο σύστημα θα μπο-
ρούσε να εγκατασταθεί σε χιλιάδες νησιά της Ευρώπης αλλά 
και της Ελλάδας.
Ο κ. Kuronen επισημαίνει ακόμη ότι η αποθήκευση ενέργειας 
συμβάλλει στη μείωση του κόστους του ρεύματος για τους 

καταναλωτές, διευκολύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και αναβαθμίζει το ρόλο των καταναλωτών 
στην αγορά ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγει έχει 
θεσπίσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή 
επανάσταση της μετάβασης στο μοντέλο του «παραγωγού 
- καταναλωτή» (prosumer), τώρα είναι η ώρα των εθνικών 
αρχών και του ιδιωτικού τομέα να προχωρήσουν στην εφαρ-
μογή του.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχουν κολοσσιαίες ασιατικές 
εταιρείες στην παραγωγή και στην εξέλιξη των μπαταριών 
που προορίζονται για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, απα-
σχολεί τις ευρωπαϊκές χώρες και τις ευρωπαϊκές αυτοκινητο-
βιομηχανίες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των μπαταριών νέας 
γενιάς έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν σημαντικό 
μέρος της οικονομίας τους στα εργοστάσια κατασκευής αυτο-
κινήτων. 
Μάλιστα όσο το κόστος των μπαταριών παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα -με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων σε επίπεδα που είναι απαγορευτικά για την πλει-
ονότητα των υποψήφιων αγοραστών- τόσο γίνεται πιο επιτα-
κτική η ανάγκη να δημιουργηθούν νέες δομές παραγωγής και 
εξέλιξης των μπαταριών στην Ευρώπη.
Στις προσπάθειες που κάνουν η Γερμανία και η Γαλλία, για να 
αναπτυχθούν εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που θα ασχολη-
θούν με τις μπαταρίες νέας γενιάς, συμπαρατάχθηκε και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει να 

αντιμετωπίσει και τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας 
των αυτοκινητοβιομηχανιών, λόγω των συνεπειών από το 
Brexit, του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας 
καθώς και της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης.
Η Μεγάλη Βρετανία, αποφάσισε να δεσμεύει 35 εκατ. δολά-
ρια για την έρευνα των μπαταριών που προορίζονται για τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αναφέρει το Bloomberg. Επίσης, στο 
πρόγραμμα ενίσχυσης των προσπαθειών για την ανάπτυξη 
της ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνεται και η ίδρυση ενός εργο-
στασίου υψηλών προδιαγραφών.
Η νέα δέσμευση των 35 εκατ. δολαρίων, προστίθεται στην 
αρχική επένδυση άνω των 80 εκατ. δολαρίων. Η κυβέρνηση 
σκοπεύει να χρηματοδοτήσει εγκαταστάσεις δοκιμών για νέες 
τεχνολογίες μπαταριών καθώς και προγράμματα κατάρτισης 
εργατικού δυναμικού.
Το νέο πρόγραμμα αποτελεί μέρος ενός σχεδίου. Συγκεκρι-
μένα, η κυβέρνηση θέλει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο 
μπαταριών μεγάλης κλίμακας που θα καλύπτει τις ανάγκες 
των εταιρειών αυτοκινήτων που διαθέτουν εργοστάσια κατα-

σκευής αυτοκινήτων στη Μεγάλη Βρετανία, συμπεριλαμβα-
νομένων των Jaguar Land Rover και Nissan.
Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί επίσης 
βασική συνιστώσα του σχεδίου της χώρας να μειώσει τα αέ-
ρια που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Για την κυβέρνηση, υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα της 
διατήρησης των αυτοκινητοβιομηχανιών καθώς η αβεβαιό-
τητα που δημιουργείται από το Brexit, υπονομεύει τις γραμμές 
παραγωγής.
Η Honda δήλωσε ότι θα κλείσει το εργοστάσιό της στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο το 2021. Οι απώλειες θα είναι 3.500 θέσεις εργα-
σίας, ενώ δεν ανακοινώθηκε πόσο θα κοστίσει στην οικονομία 
της χώρας το οριστικό κλείσιμο του εργοστασίου.
Η Nissan αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά της για την κα-
τασκευή ενός νέου μοντέλου στο Sunderland της βορειοα-
νατολικής Αγγλίας. Η Jaguar Land Rover ανακοίνωσε επίσης 
χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας, που συνδέονται εν μέρει 
με το Brexit.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΤΑΞΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ liliuM

ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ euNiCe

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ βΑΣΙΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   
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Την εκτίμηση ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ο Τύμβος Καστά θα 
ανοίξει τις πύλες του για το κοινό, έκανε ο νυν και εκ νέου υποψήφιος 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο 
οποίος επισκέφθηκε σήμερα το μνημείο στην Αμφίπολη Σερρών, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Τζιτζικώστας ενημερώθηκε για την πορεία των έργων που 
υλοποιεί το υπουργείο Πολιτισμού, με ευρωπαϊκούς πόρους που 
διασφάλισε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
«Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια, οι εργασίες στον Τύμβο 
Καστά είχαν σταματήσει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ακόμη και 
το ίδιο το μνημείο. Μετά την πίεση που ασκήσαμε στο υπουργείο 
Πολιτισμού ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αφού είχαμε 

εξασφαλίσει τους απαιτούμενους ευρωπαϊκούς πόρους 1,5 εκ. 
ευρώ για να ολοκληρωθεί η μεγάλη παρέμβαση στο χώρο, άρχι-
σαν επιτέλους εκ νέου οι εργασίες» είπε ο κ. Τζιτζικώστας.
Ο περιφερειάρχης σημείωσε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας ήταν η πρώτη που πίστεψε σε αυτή την ανασκαφή και εκτα-
μίευσε τα πρώτα χρήματα, για να ξεκινήσουν οι εργασίες. «Εκτός 
από το ότι σ’ αυτό το μνημείο αναδεικνύεται η ιστορική αλήθεια για 
την ελληνικότητα και τη μοναδικότητα της Μακεδονίας, θα μπο-
ρέσουμε να πετύχουμε και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος 
στην περιοχή, να δημιουργήσουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα 
μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ευρύτερη περιοχή της Αμφίπο-
λης και των Σερρών. Δεσμεύομαι γι’ ακόμη μία φορά, πως όσο είμαι 

περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, οι εργασίες δεν πρόκειται 
να σταματήσουν ξανά και ότι το μνημείο αυτό θα γίνει σύντομα 
επισκέψιμο» πρόσθεσε.
Από την πλευρά της, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Σερρών, Δήμητρα Μαλαμίδου, που ενημέρωσε τον περιφερειάρχη 
για την πορεία των εργασιών, επισήμανε: «Υπάρχει ένας μεγάλος 
όγκος μελετών που έχουν καλυφθεί και ετοιμαστεί τα τελευταία 
χρόνια. Ήδη έχουμε μπει σε φάση υλοποίησης. Έχουν ωριμάσει 
συνθήκες για να υλοποιήσουμε το έργο και ήδη οι εργασίες έχουν 
αρχίσει. Η πορεία των εργασιών θα είναι προοδευτική».

Δρομολογείται η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για το δήμο 
Ρεθύμνης, μιας νέας σχολικής μονάδας, που θα φιλοξενήσει τους 
μαθητές και εκπαιδευτικούς του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύ-
μνης, οι οποίοι μέχρι σήμερα ταλαιπωρούνταν σε μια σχολική δομή 
που δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Ήδη κατατέθηκε η πρόταση του δήμου για τα έργα «Ανέγερση του 
16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης» και «Αποκατάσταση κτιρίου 

Φιλαρμονικής - Ωδείου Ρεθύμνης», με βάση την πρόσκληση χρη-
ματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα Φι-
λόδημος Ι. Το νέο σχολείο θα κατασκευαστεί με όλες τις νόμιμες και 
σύγχρονες προδιαγραφές, με έμφαση στη διασφάλιση και προστα-
σία του περιβάλλοντος, τη βέλτιστη ενεργειακά απόδοσή του κτιρί-
ου και την πλήρωση όλων των κριτηρίων προσβασιμότητας για 
τα ‘Ατομα με Αναπηρία, σε οικοπεδική γη, ιδιοκτησίας του Δήμου 
Ρεθύμνης και εμβαδού 4689,37 τ.μ., στην περιοχή Τίμιος Σταυρός.

Παράλληλα δρομολογείται και η αποκατάσταση του κτιρίου της 
Φιλαρμονικής και του Ωδείου στο κτήριο των οποίων υπάρχουν 
προβλήματα στατικής επάρκειας ενώ οι εργασίες πέρα της στατι-
κής ενίσχυση του θα αφορούν και στο λειτουργικό και αισθητικό 
ανασχεδιασμό του προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στέγασης 
του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής του δήμου 
Ρεθύμνης.

Σαράντα καινούργια οχήματα - σάρωθρα, πλυστικά μηχανήματα 
για κάδους και ανυψωτικά μηχανήματα - απέκτησε ο δήμος της 
Αθήνας και από τη Δευτέρα εισέρχονται «στη μάχη για μια Αθήνα 
καθαρή», όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ..
Από το 2017 ο δήμος Αθηναίων έχει αποκτήσει περισσότερα από 

80 νέα οχήματα, ενώ, μέχρι το τέλος του έτους, αναμένονται επιπλέ-
ον 150 νέα απορριμματοφόρα, πλυστικά μηχανήματα, βυτιοφόρα, 
φορτηγά και άλλα οχήματα.
«Η παραλαβή των νέων οχημάτων είναι απόρροια συστηματικού 
σχεδιασμού και σκληρής δουλειάς και τα αποτελέσματα θα φανούν 
στη λειτουργία και την εικόνα της Αθήνας» δήλωσε ο δήμαρχος 

Αθηναίων Γιώργος Μπρούλιας, σημειώνοντας «ότι, εν μέσω της 
οικονομικής κρίσης, η δημαρχία του Γιώργου Καμίνη υλοποίησε 
μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην καθαριότητα στα χρονικά 
της πρωτεύουσας».

Κοντά στα πράσινα επαγγέλματα προσδοκά να φέρει τις μαθήτριες 
εκδήλωση με τίτλο GIRLS’ DAY, που διοργανώνουν ο Ο.Α.Ε.Δ. και 
το Ελληνογερμανικό Ερευνητικό Έργο GRÆDUCATION, στις 10 
Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Με την ανωτέρω εκδήλωση, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση 
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου, θα γίνει ένα πρώτο βήμα για την ενημέρωση των νέων σχετικά 
με τις πράσινες τεχνολογίες και τις προοπτικές της απασχόλησης 
στον τομέα των πράσινων επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Για μία 
ολόκληρη ημέρα, τα κορίτσια, οι γονείς τους, όπως και οι καθηγητές 
τους, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, τα τεχνικά και κυρίως 
τα πράσινα επαγγέλματα και θα ανακαλύψουν νέα επαγγελματικά 
προφίλ και τις ατομικές τεχνικές τους δεξιότητες. Μαθήτριες ηλικίας 
μεταξύ 10 και 16 ετών θα πειραματιστούν με τις πράσινες τεχνο-

λογίες από τους τομείς της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, καθώς 
και της τεχνολογίας Smart Home, θα μπορούν με τη χρήση των 
ειδικών γυαλιών να βιώσουν την εικονική πραγματικότητα και να 
«ξεναγηθούν» στον κόσμο των πράσινων επαγγελμάτων και θα 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με νέες διαδρομές στην επαγγελμα-
τική εκπαίδευση και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν πολλές δραστηριότητες, 
καθώς και συναρπαστικές συζητήσεις με επιχειρηματίες, πολιτικούς 
και καθηγητές.
Η εκδήλωση οργανώνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., το Γερμανικό Ερευνη-
τικό Ινστιτούτο FIAP και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) έργου συ-
νεργασίας GRÆDUCATION (www.graeducation.org), με σκοπό 
την προώθηση των πράσινων επαγγελμάτων και υποστηρίζεται 

από την Γερμανική Πρεσβεία και πολλούς ακόμη φορείς από την 
Ελλάδα και τη Γερμανία. Οι χώροι της εκδήλωσης είναι δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα και στη Γερμανία ελάχιστα είναι τα κο-
ρίτσια, που αποφασίζουν να επιλέξουν επαγγελματική σταδιοδρο-
μία σε τεχνικά, αειφόρα επαγγέλματα. Ιδιαίτερα στην επαγγελματι-
κή εκπαίδευση τα κορίτσια και στις δύο χώρες είναι πιο πιθανό να 
επιλέξουν τα αποκαλούμενα «τυπικά γυναικεία επαγγέλματα». Οι 
πράσινες τεχνολογίες (ηλιακή, αιολική, Smart Home) υπόσχονται 
αυξανόμενη ζήτηση ειδικευμένων εργαζομένων σε αυτούς τους 
τομείς και παρέχουν καλές προοπτικές για τα επαγγέλματα τεχνικής 
εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις επιπλέον τονί-
ζουν την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα αυτό.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΥΜβΟΥ ΚΑΣΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  ΜΕ βΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ 40 ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ  ΤΕΧΝΙΚΑ, ΑΕΙΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Και για χιλιάδες θέσεις εργασίας στην περιοχή, δεσμεύθηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας
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Σε ιδιόκτητη έκταση άνω των 300 στρεμμάτων, κο-
ντά στον χώρο των αρχαίων Σταγείρων, πρόκειται 
να οικοδομηθεί το Διεθνές Πνευματικό Κέντρο Αρχαί-
ων Σταγείρων, αρχικής επένδυσης 5 εκατ. ευρώ, στο 
οποίο στόχος είναι να δημιουργηθούν και να λειτουρ-
γήσουν -μεταξύ άλλων- δημοτικό ανοιχτό πανεπιστή-
μιο, διεθνή θερινά σχολεία και βοτανικός κήπος, με τα-
ξινομημένα από τον Αριστοτέλη φυτά. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η δημιουργία και η λειτουργία του Κέντρου 
προβλέπεται σε σύμφωνο που υπέγραψαν τον Ιούλιο 
του 2018 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και ο δήμος Αριστοτέλη, με στόχο να τοποθετηθεί η πε-
ριοχή στο διεθνές πολιτιστικό, επιστημονικό και εκπαι-
δευτικό γίγνεσθαι και να συμβάλει καθοριστικά στην 
πολιτική αειφόρου ανάπτυξης, που σχεδιάζεται και 
υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, στον τόπο όπου γεν-
νήθηκε ο μεγάλος Σταγειρίτης φιλόσοφος Αριστοτέλης.
   Τα παραπάνω επισημάνθηκαν σήμερα, στη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου στην Αίθουσα Συγκλήτου του 
ΑΠΘ, με θέμα την παρουσίαση του επιχειρηματικού 
σχεδίου και της μελέτης βιωσιμότητας του «Διεθνούς 
Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστο-
τέλης». Καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία και 
τη στρατηγική ανάπτυξης του Κέντρου είναι η συμβο-
λή του επιστημονικού δυναμικού του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κυρίως του Διεπι-
στημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙΚΑΜ) 
του ΑΠΘ, τα μέλη του οποίου έχουν εργαστεί άοκνα για 
τη διαμόρφωση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και 
πολιτιστικής ταυτότητας του Κέντρου, με γνώμονα τη 
διεθνή προβολή του και την άμεση σύνδεσή του με τον 
Αριστοτέλη.
   Στο Κέντρο, στην ανέγερση του οποίου θα προχωρή-
σει ο δήμος Αριστοτέλη, με την αρωγή του συλλόγου 
«Αριστοτέλεια Πολιτεία» προβλέπεται να φιλοξενού-
νται συνέδρια, πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώ-
σεις, να διεξάγονται προγράμματα Διά Βίου Μάθησης 
και να λειτουργού Διεθνή Θερινά Σχολεία. Επιπλέον, 
αναμένεται η φιλοξενία τελετών αποφοίτησης φοι-
τητών και ειδικών πανεπιστημιακών μαθημάτων σε 
Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, η διοργάνωση 
αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων, τόσο στους 
κτιριακούς χώρους του Κέντρου, όσο και σε χώρους 
ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, εντός ή εκτός του αρχαι-
ολογικού χώρου των Αρχαίων Σταγειρων, η προβολή 

εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με το Αριστοτελικό 
έργο, η διοργάνωση περιηγήσεων και ξεναγήσεων 
στον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και εκπαιδευτικών 
εκδρομών, σεμιναρίων και βοτανολογικών περιπά-
των, κυρίως για τους φοιτητές των τμημάτων Βιολογί-
ας, Γεωλογίας και Δασολογίας και Γεωπονίας. Επίσης, 
προγραμματίζεται η διεξαγωγή σεμιναρίων για τις δι-
ατροφικές συνήθειες των κατοίκων των αρχαίων Στα-
γείρων και κατ’ επέκταση για τις διατροφικές συνήθειες 
της εποχής αυτής.
   «Έργο στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς 
εμβέλειας» σύμφωνα με τον πρύτανη του ΑΠΘ
   Έργο στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς εμβέλειας 
χαρακτήρισε το Κέντρο ο πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής 
Μήτκας: «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων, που 
φέρει το όνομα του αρχαίου φιλοσόφου και ο δήμος 
στον οποίο ανήκουν τα αρχαία Στάγειρα, όπου γεν-
νήθηκε ο Αριστοτέλης, ενώνουν τις δυνάμεις τους για 
τη δημιουργία ενός έργου στρατηγικής ανάπτυξης και 
διεθνούς εμβέλειας. Το επιστημονικό δυναμικό του Πα-
νεπιστημίου μας με στελέχη από την Πολυτεχνική και 
τη Φιλοσοφική Σχολή, τη Σχολή Θετικών Επιστημών 
και τη Νομική, αλλά κυρίως με τα μέλη του Διεπιστη-
μονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙΚΑΜ) 
του ΑΠΘ, συμβάλλει καθοριστικά στο φιλόδοξο αυτό 
έργο, στόχος του οποίου είναι να προβάλλει διεθνώς 
την παρακαταθήκη του αρχαίου φιλοσόφου» υπο-
γράμμισε.
   Ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Γεώργιος Ζουμπάς, δήλωσε 
από την πλευρά του ότι πρόκειται «για ένα οραματικό 
έργο τεράστιας σημασίας τόσο για τον δήμο όσο και 
την ευρύτερη περιοχή και φιλοδοξούμε να αποτελέ-
σει μοχλό ανάπτυξης για τον τόπο». Η πρόεδρος του 
Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών 
του ΑΠΘ (ΔΙΚΑΜ), ομότιμη καθηγήτρια του ΑΠΘ, 
Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, δήλωσε ότι η σημερινή 
ημέρα σηματοδοτεί την κατάληξη μιας συστηματικής 
προσπάθειας πολλών ετών και υπογράμμισε ότι η 
ανάδειξη του Αριστοτελικού έργου αποτελεί το κοινό 
όραμα και τον κοινό στόχο που συνενώνουν δημιουρ-
γικά τους δύο φορείς. Τόνισε, δε, ότι είναι χρέος μας 
να υπενθυμίζουμε ότι «ο Αριστοτέλης είναι αυτός που 
διαμόρφωσε με το έργο του την Ευρωπαϊκή σκέψη και 
ότι είναι σήμερα επίκαιρος όσο ποτέ».

   Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τουριστικής Ανά-
πτυξης του Δήμου Αριστοτέλη, Αργύρης Τσακνής, 
δήλωσε υπερήφανος που βλέπει το στρατηγικό αυτό 
εγχείρημα να γεννάται, το οποίο θα αποτελέσει τη με-
γαλύτερη παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές.
   Καθαρά κέρδη άνω των 121.400 ευρώ ανα-
μένονται τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
   Ο τέως δήμαρχος Αριστοτέλη και υπεύθυνος της 
ομάδας εργασίας του «Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου 
Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστοτέλης», Ιωάννης Μίχος, 
παρουσίασε το επιχειρηματικό σχέδιο και τη μελέτη 
βιωσιμότητας του έργου. Η αρχική επένδυση, ύψους 
5 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστά-
σεις πολλαπλών χρήσεων και υλικοτεχνική υποδομή. 
Στον πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης σε βάθος δεκαε-
τίας προβλέπεται μέση ετήσια αύξηση εσόδων 4,9%. 
Το καθαρό ποσό των κερδών για το πρώτο έτος λει-
τουργίας του Κέντρου αναμένεται στα 121.427 ευρώ 
(ποσοστό 35% των εσόδων σε ετήσια βάση), ενώ ο 
ρυθμός ανάπτυξης των εσόδων ανά έτος υπολογίζεται 
σε μέσο ποσοστό 5,4%.
   Στόχος του Κέντρου είναι να διαθέσει τα πρόσθετα 
έσοδά του για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές, 
τη διεξαγωγή αρχαιολογικών ανασκαφών στα αρχαία 
Στάγειρα, την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού και 
την αναβάθμιση της βιβλιοθήκης του.
   Αρχιτεκτονική με έμπνευση από τη διεπιστη-
μονικότητα του Αριστοτέλη
   Στην έμπνευση για τον σχεδιασμό των κτιριακών 
εγκαταστάσεων αναφέρθηκε, τέλος, ο ομότιμος κα-
θηγητής του ΑΠΘ, Νικόλαος Τσινίκας, σύμβουλος για 
τεχνικά Θέματα της κοινής Συντονιστικής Επιτροπής 
Παρακολούθησης υλοποίησης των κοινών δράσεων, 
που αφορούν στην ίδρυση του «Διεθνούς Πνευμα-
τικού Κέντρου Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστοτέλης», 
επισημαίνοντας ότι η αρχιτεκτονική του συμπλέγματος 
των κτιρίων που θα το απαρτίζουν συμβολίζει τη δι-
επιστημονικότητα του Αριστοτέλη. Η σύμπραξη αυτή 
αποτελεί -σύμφωνα με τους συμμετέχοντες- φυσική 
συνέχεια των προηγούμενων σημαντικών πρωτο-
βουλιών του ΑΠΘ για την ανακήρυξη του 2016 ως 
«Επετειακού Έτους Αριστοτέλη» από την UNESCO, τη 
διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου «Αριστοτέλης 
2400 χρόνια».

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Αρχική επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ σε ιδιόκτητη έκταση 300 στρεμμάτων κοντά στα αρχαία Στάγειρα
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Καθαρά κέρδη ύψους 37 εκατ. ευρώ και συγκρίσιμα κέρδη 
EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) 123 εκατ. 
ευρώ, ανακοίνωσε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια για το α’ 
τρίμηνο 2019, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, η κερδο-
φορία επηρεάστηκε αρνητικά, αφ’ ενός μεν από τη σημαντική 
μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, αφ’ ετέρου δε από 
τη μείωση της παραγωγής σε 3,6 εκατ. τόνους (-9%), λόγω 
επισκευών και πραγματοποίησης μέρους του προγράμματος 
τακτικής συντήρησης 2019 των διυλιστηρίων.
Αντίθετα, τονίζεται σε ανακοίνωση του ομίλου, η ευελιξία των 
διυλιστηρίων του ομίλου στην κατεργασία πολλών τύπων 
αργού, επέτρεψε τη διατήρηση σημαντικής υπερ-απόδοσης 
σε σχέση με τα διεθνή περιθώρια και σε συνδυασμό με το 
ισχυρότερο δολάριο αντιστάθμισαν εν μέρει την υποχώρηση 
των περιθωρίων και της παραγωγής. Θετική επίσης ήταν η 
επίπτωση στα αποτελέσματα, από τη συνεχιζόμενη και περαι-
τέρω μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 16% σε 
σχέση με τοα’ τρίμηνο το 2018, καθώς επίσης και των δρα-
στηριοτήτων Εμπορίας και Πετροχημικών, που σημείωσαν 
επιδόσεις αντίστοιχες του 2018, αυξάνοντας τη συμμετοχή 
τους στη συνολική λειτουργική κερδοφορία σε 37%.
Στα αξιοσημείωτα είναι επίσης η αύξηση της ζήτησης στην 
εσωτερική αγορά καυσίμων η οποία ανήλθε στα 1,8 εκατ. 
τόνους (+5%), λόγω σημαντικής ενίσχυσης κατανάλωσης 
πετρελαίου θέρμανσης (+21%), που οφείλεται στις καιρικές 
συνθήκες, ενώ η ζήτηση καυσίμων κίνησης σημείωσε μικρή 
μείωση. Η ζήτηση αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων 
κατέγραψε νέα αύξηση 15% και διαμορφώθηκε στους 831 
χιλ. τόνους, κυρίως λόγω αυξημένης κατανάλωσης πελατών 
διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας.
 
Σε δήλωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των 
ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός τονίζει τα εξής:
«Συνέχιση της κερδοφορίας, με ικανοποιητικές επιδόσεις, 
κατέγραψε ο Ομιλος ΕΛΠΕ και κατά το α’ τρίμηνο του 2019 
επιτυγχάνοντας Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA 123 εκατ. ευρώ 
και δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη 47 εκατ. ευρώ, 
παρά την αρνητική συγκυρία των σημαντικά μειωμένων 
διεθνών περιθωρίων διύλισης, τα οποία σε συνδυασμό με 
τις αναταράξεις στην αγορά αργού λόγω περιφερειακών και 
γενικότερων γεωπολιτικών εξελίξεων οδήγησαν τα περιθώ-
ρια της Μεσογείου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
5 ετών, σημειώνοντας πτώση κατά 29-31% και μειώνοντας 
τα κέρδη EBITDA των ανταγωνιστικών διυλιστηρίων στην 
ευρύτερη περιοχή έως και 46 %.
Η αρνητική διεθνής συγκυρία, σε συνδυασμό με την πραγ-
ματοποίηση εργασιών στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης 
για το 2019 των διυλιστηρίων, οδήγησαν σε μείωση της 

παραγωγής κατά 9% φθάνοντας στους 3,6 εκατ. τόνους. 
Ωστόσο, η ευελιξία των μονάδων διύλισης στην κατεργασία 
πολλών τύπων αργού υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για 
την επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων, καθώς επέτρεψε 
τη διατήρηση σημαντικής υπερ-απόδοσης σε σύγκριση με 
τα περιθώρια σύνθετων διυλιστηρίων Μεσογείου. Επιπλέ-
ον, η διατήρηση και το 2019 των επιδόσεων και η επίτευξη 
θετικών αποτελεσμάτων στην Εμπορία και τα Πετροχημικά 
συνέβαλαν, σε ποσοστό 37%, στη συνολική λειτουργική κερ-
δοφορία, αφού οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά σημείωσαν 
αύξηση κατά 4%, οι όγκοι πωλήσεων της Διεθνούς Εμπορίας 
κατέγραψαν άνοδο 8% και οι πωλήσεις αεροπορικών & ναυ-
τιλιακών καυσίμων εμφανίστηκαν σημαντικά αυξημένες σε 
ποσοστό 26%.
Με την ισχυροποίηση του ισολογισμού του ομίλου, μετά και 
την περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και 
των συνολικών υποχρεώσεων και με στόχο την ενίσχυση της 
ηγετικής θέσης του ομίλου στα ενεργειακά δρώμενα της Ν.Α 
Ευρώπης, υλοποιούμε με συνέπεια τον σχεδιασμό μετάβασης 
στο νέο παραγωγικό μοντέλο της μεταψηφιακής εποχής της 
4ης βιομηχανικής επανάστασης. Συνεχίζουμε την υλοποίηση 
σημαντικών επενδύσεων στο πλαίσιο των πενταετών κυλιό-
μενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, μέσου προϋπολογι-
σμού 1 δισ. ευρώ για την επιτυχή μετεξέλιξη των δομών για τις 
παραγωγικές και εμπορικές μας δραστηριοτήτες, στο πλαίσιο 
της ενεργειακής μετάβασης, της ψηφιακής ολοκλήρωσης και 
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφεια.
Οι στρατηγικές συνεργασίες του ομίλου με τις κορυφαίες 
ενεργειακές εταιρείες TOTAL, ExxonMobil, Repsol και Edison, 
η πρόσφατη υπογραφή των συμβάσεων Έρευνας και Παρα-
γωγής για το «Block 10» στον Κυπαρισσιακό και την «Περιοχή 
Ιόνιο», αλλά και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της αντίστοιχης 
διαδικασίας για τις άλλες δύο θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη 
μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγουν τον δρόμο για την 
υλοποίηση του σημαντικού εθνικού εγχειρήματος εντοπισμού 
αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Όμι-
λος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κινείται με συνέπεια και διαφάνεια, 
επιδεικνύοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την αυστηρή προστασία 
του περιβάλλοντος και αξιοποιώντας, παράλληλα, το συγκρι-
τικό του πλεονέκτημα που είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση 
και γνώση των έμπειρων στελεχών που διαθέτει.»
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυ-
ντής Οικονομικών του ομίλου ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης, υπο-
γραμμίζει ότι:
«Ικανοποιητικά και εντός προβλέψεων για τη διύλιση και 
εμπορία πετρελαιοειδών, είναι τα αποτελέσματα του Ομίλου 
Ελληνικά Πετρέλαια κατά το α’ Τρίμηνο του 2019. Παρά το 
δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον, αλλά και τα αναγκαία, 
μικρά σταματήματα μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος 

τακτικής συντήρησης, η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας και 
υψηλών ταμειακών ροών οδηγούν σε περαιτέρω ενδυνάμω-
ση του ισολογισμού του ομίλου. Ταυτόχρονα, θετικές εξελίξεις 
αποτέλεσαν η σημαντική μείωση δανείων, καθώς και του κό-
στους χρηματοδότησης, το οποίο για Ελληνικές επιχειρήσεις 
τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε τροχοπέδη για ουσιαστική 
ανταγωνιστική παρουσία και επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο.
Ξεκινήσαμε τη χρονιά με αρνητικό διεθνές περιβάλλον σε 
σχέση με την περίοδο 2015-18, καθώς έχουμε τα χαμηλότερα 
περιθώρια για προϊόντα βενζίνης και νάφθας της τελευταίας 
τετραετίας, ενώ ταυτόχρονα η αγορά αργών πετρελαίων στη 
Μεσόγειο παρουσιάζει επιδείνωση καθώς, λόγω γεωπολιτι-
κών εξελίξεων, έχει μειωθεί η προσφορά ειδικά για συγκεκρι-
μένους τύπους αργών.
Σε επίπεδο ελληνικής αγοράς, η οποία πλέον αντιπροσωπεύει 
περίπου το μισό των πωλήσεων μας, εκτός από την αυξημένη 
ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης λόγω καιρικών συνθηκών, 
θετικά καταγράφεται και η σημαντική άνοδος σε πωλήσεις 
αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων, ιδιαίτερα εάν λη-
φθούν υπόψη και οι επερχόμενες ποιοτικές αλλαγές στα καύ-
σιμα ναυτιλίας, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις επιδόσεις 
των ΕΛΠΕ.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, αλλά 
και η βελτίωση των χρηματοοικονομικής κατάστασης στη 
χώρα μας, επιτρέπει να εξετάσουμε και να υλοποιήσουμε την 
αναπτυξιακή στρατηγική στους συγκεκριμένους κλάδους. Σε 
κάθε περίπτωση όμως, εκτός από την οικονομική απόδοση, 
σημαντικά κριτήρια θα είναι η επίπτωση οποιασδήποτε επέν-
δυσης στο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων μας, καθώς και η 
δυνατότητα διατήρησης υψηλής απόδοσης προς τους μετό-
χους του Ομίλου, παράλληλα με τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαί-
σιο, καθώς και το μοντέλο συνεργασιών και διακυβέρνησης.
Στο πεδίο της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων 
στον ελλαδικό χώρο, όπου ο Όμιλος ΕΛΠΕ επιχειρεί είτε αυτό-
νομα, είτε σε συνεργασία με κορυφαίες διεθνείς εταιρίες όπως 
η ExxonMobil, η Total, η Edison και η Repsol, είναι σημαντικό 
να διατηρηθεί σταθερό το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες κύρωσης που βρίσκονται σε εκ-
κρεμότητα για τις περιοχές Δυτικά και ΝΔ της Κρήτης.
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια θα συνεχίσει να υλοποιεί απα-
ρέγκλιτα τους στρατηγικούς στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη 
και Ψηφιακό - Ενεργειακό Μετασχηματισμό, προκειμένου να 
συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην 
Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, με συνέπεια, συνέχεια, 
περιβαλλοντική ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, προς 
όφελος των τοπικών κοινωνιών, της εθνικής οικονομίας, των 
εργαζομένων του ομίλου και των μετόχων του».
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Τρεις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές για τις άδειες δι-
αμονής των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα παρουσίασε χθες το υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι εφαρμογές δημιουρ-
γήθηκαν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πληροφο-
ριακού συστήματος για τη μετανάστευση, με στόχο να 
μπει τέλος στην ταλαιπωρία των μεταναστών και στο 
φόρτο εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων.Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρώτη δράση αφορά στη δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας ο ενδια-
φερόμενος πολίτης ή ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί 
θα κλείνει ραντεβού με τη Διεύθυνση Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής και τις υπηρεσίες μίας στάσης των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την κατάθεση της 
αίτησης άδειας διαμονής. Η πλατφόρμα ηλεκτρονι-
κού ραντεβού λειτουργεί ήδη πιλοτικά στη Διεύθυν-
ση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που εδρεύει στον 
Πειραιά. Μέσω αυτής κλείστηκαν ήδη σε ένα μήνα 500 
ραντεβού και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μέχρι 
το τέλος Ιουνίου 2019 θα λειτουργήσει και στις άλλες 
τρεις διευθύνσεις της Αττικής, που υπολογίζεται ότι 
εξυπηρετούν το 50% των νόμιμα διαμενόντων πολι-
τών τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Επιπλέον, μέχρι τον 
Σεπτέμβριο 2019 προγραμματίζεται η επέκτασή του σε 
όλες τις διευθύνσεις της χώρας. Πιλοτικά η πλατφόρμα 
ηλεκτρονικού ραντεβού παρέχεται μέσω του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Αθηνών για τους δικηγόρους ή μέσω 
των Διευθύνσεων για τους πολίτες, καθώς δεν υπάρχει 
πρόβλεψη ταυτοποίησης του χρήστη με κωδικούς, 
ωστόσο σχεδιάζεται άμεσα η λειτουργία του μέσω 
διαδικτύου για να έχει άμεση πρόσβαση ο πολίτης. 
Σταδιακά στην πλατφόρμα θα ενσωματωθούν και όλα 
τα ραντεβού που κλείστηκαν με το προηγούμενο σύ-
στημα, που μόνο στον Πειραιά ανέρχονται σε 20.000, 
ώστε να υπάρξει ομοιογένεια.
Η δεύτερη δράση αφορά στη δημιουργία εφαρμογής 
ανάγνωσης ηλεκτρονικών καρτών πολιτών τρίτων 
χωρών, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρμόδιων υπη-
ρεσιών να διαβάζουν τη γνησιότητα της άδειας διαμο-
νής. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδή-
ποτε κινητό τηλέφωνο έχει τεχνολογία NFC και κάμερα, 
χωρίς να χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός. Τα δύο παρα-
πάνω έργα δημιουργήθηκαν από το υπουργείο σε συ-
νεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστη-

μίου Πειραιά, μέσω προγραμματικής σύμβασης που 
υπογράφηκε πριν από δέκα μήνες.
Τέλος, ετοιμάζεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την 
κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση ή 
ανανέωση των αδειών διαμονής, σε συνεργασία με την 
«Κοινωνία της Πληροφορίας». Με την ολοκλήρωσή της 
δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία του αλλοδαπού. 
Στις αρχές φθινοπώρου η πλατφόρμα θα εγκατασταθεί 
πιλοτικά σε κάποια από τις διευθύνσεις της Αττικής και 
σχεδιάζεται μέχρι τις αρχές 2020 να εγκατασταθεί σε 
όλες τις υπηρεσίες μίας στάσης της χώρας.
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης 
Βίτσας, επισήμανε κατά τη σημερινή παρουσίαση των 
τριών εφαρμογών ότι αυτές εντάσσονται στη «μεγάλη 
προσπάθεια για να οργανώσουμε καλύτερα τη λει-
τουργία του υπουργείου. Έχουμε κάνει προετοιμαστι-
κά βήματα που έχουν αρχίσει και ωριμάζουν». Στην 
ίδια προσπάθεια, είπε ο κ. Βίτσας, εντάσσονται το νέο 
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Σάμο, για το 
οποίο έχουν αρχίσει οι διαδικασίες δημιουργίας, το 
νομοσχέδιο ανασυγκρότησης της Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ο νόμος για τις αλλα-
γές στο μεταναστευτικό κώδικα που θα ακολουθήσει. 
Ο κ. Βίτσας εξέφρασε και την πρόθεση στο μέλλον 
να μεταφερθεί η διαχειριστική οικονομική αρχή στο 
υπουργείο μεταναστευτικής Πολιτικής. Επίσης, ανέφε-
ρε ότι ακόμα υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση 
με τον αριθμό του προσωπικού και προανήγγειλε νέες 
προκηρύξεις για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Ασύλου, 
της υπηρεσίας Μεταναστευτικής Πολιτικής και της κε-
ντρικής υπηρεσίας.
«Περίπου 600.000 άνθρωποι ζουν και εργάζονται στη 
χώρα μας και πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα 
να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους στο Τμήμα 
Αδειών Διαμονής. Μιλάμε για το κομμάτι της μετανά-
στευσης που έμοιαζε πάντα να είναι στο περιθώριο του 
νομοθετικού και ρυθμιστικού ενδιαφέροντος στην Ελ-
λάδα», σχολίασε ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής, ‘Αγγελος Τόλκας. Ο κ. Τόλκας χαρακτήρισε τις 
τρεις δράσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα «την ώριμη 
κατάληξη ενός μακρόπνοου σχεδιασμού και το αυτο-
νόητο αποτέλεσμα ενός κυβερνητικού παραδείγματος 
που δεν αναζητά άλλοθι, στέκεται δίπλα στις ανάγκες 
των πολλών, δίπλα στις ανάγκες όσων επιλέγουν τη 

χώρα μας για να εργαστούν και να σπουδάσουν και 
έχουν αποδείξει πόσο αρμονικά έχουμε συνυπάρξει».
Η πλήρης ψηφιοποίηση των συναλλαγών των πολιτών 
τρίτων χωρών, συνέχισε ο υφυπουργός, «φιλοδοξεί 
να πετύχει την έλλειψη της ουράς αναμονής και του 
συνωστισμού στις υπηρεσίες, την κατάργηση για τα 
χειρόγραφα μπλοκάκια που κυκλοφορούν έξω από τις 
υπηρεσίες, την καταπολέμηση των κακώς κειμένων 
που συχνά προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Επίσης, να δώσει τέλος στις συνθήκες που ευνοούν 
την ανάπτυξη παθογενών και παραβατικών συμπερι-
φορών, τη θωράκιση της διαφάνειας και την καταπο-
λέμηση της διαφθοράς και να εξοικονομήσει πόρους 
για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Φιλοδοξούμε αυτή η 
μεταρρύθμιση να αποτελέσει πιλότο, έναν οδηγό συ-
ναλλαγής σε όλο το δημόσιο τομέα». Ο κ. Τόλκας προα-
νήγγειλε και επιπλέον πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση 
της περαιτέρω καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και 
της εξοικονόμησης πόρων.
Ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Μιλτιάδης Κλάπας, υπογράμμισε ότι οι τρεις δράσεις 
«υπάγονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ήδη λει-
τουργεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 
μετανάστευσης που υποστηρίζει ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες για την άμεση και ασφαλή έκδοση αδειών διαμο-
νής και τις διοικητικές διαδικασίες για την απόδοση της 
ελληνικής ιθαγένειας. Από τον Φεβρουάριο 2017 μέχρι 
σήμερα περισσότερες από 300 χιλιάδες άδειες διαμο-
νής εκδόθηκαν με τον τύπο της ηλεκτρονικής κάρτας. 
Ως το 2022 όλες οι άδειες διαμονής θα έχουν αυτή τη 
μορφή».
Επίσης ο κ. Κλάπας ανακοίνωσε ότι θα γίνει πρόσκληση 
για την πρόσληψη 150 εργαζόμενων στις Διευθύνσεις 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, με χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ένταξης για δύο χρόνια, ενώ θα υπάρ-
ξει και νομοθετική ρύθμιση για την ενίσχυση κινητι-
κότητας προσωπικού, προκειμένου να ενισχυθούν οι 
συγκεκριμένες διευθύνσεις με ανθρώπινο δυναμικό. 
Τέλος, σύντομα θα υπάρξει εγκύκλιος με την οποία 
θα δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να κάνουν 
αίτηση άδειας διαμονής όχι μόνο στη διεύθυνση στην 
οποία βρίσκεται το ακίνητο αλλά σε όλες τις διευθύν-
σεις της χώρας.

ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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Η Περιφέρεια Αττικής και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών προωθούν μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, 
την ίδρυση «Τεχνολογικού Κέντρου Γεωργίας και Τροφί-
μων», στις παλιές εγκαταστάσεις του Λυσσιατρείου Αθη-
νών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο επίκεντρο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγρα-
ψαν χθες, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, η Περιφερειάρχης 
Αττικής Ρένα Δούρου και ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος είναι η δημιουργία 
ενός εξειδικευμένου κέντρου πολλαπλών λειτουργιών, ενός 
κόμβου, που θα υλοποιεί στην Περιφέρεια Αττικής τη στρα-
τηγική ανάπτυξης και αναβάθμισης του αγροδιατροφικού 
τομέα και θα συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση. 
Στην υπογραφή το παρών έδωσαν η Αντιπεριφερειάρχης 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών Ερμίνα Κυπριανίδου καθώς και 
οι Αντιπρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σταύρος Ζωγραφάκης και Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης.
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου επισήμανε ότι «σήμερα δί-
νουμε μια λύση, και μάλιστα μια βέλτιστη λύση, σε ένα θέμα 
που εκκρεμούσε πολλά χρόνια. Μια λύση που αφορά στη 
δημιουργία ενός Τεχνολογικού Κέντρου Γεωργίας και Τρο-
φίμων, κρίσιμης σημασίας για όλους τους πολίτες της Αττι-
κής, κρίσιμου για τη δημόσια υγεία, για το δημόσιο συμφέ-
ρον. Ενός Κέντρου που παράλληλα θα συμβάλλει πολλαπλά 
στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού της 
Αττικής. Δεν είναι υπερβολή να μιλήσουμε για ένα ‘πολυερ-
γαλείο’ ανάπτυξης. Μια εξέλιξη που έγινε δυνατή χάρη στη 

συνέργεια της Περιφέρειας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών- συνέργεια παραγωγική και ουσιαστική».
Από την πλευρά του ο Πρύτανης Σπυρίδων Κίντζιος δήλω-
σε: «Το Κέντρο θα αποτελέσει πυλώνα και βασικό άξονα για 
την αγροδιατροφή καθώς θα δημιουργήσει διεξόδους απα-
σχόλησης για νέους ανθρώπους και επιστήμονες, συμβάλ-
λοντας στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης όλων των 
κοινωνικών ομάδων της Περιφέρειας».
Το Κέντρο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Αττικής
Το Τεχνολογικό Κέντρο Γεωργίας και Τροφίμων θα αποτε-
λεί τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και θα 
απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας. Συγκε-
κριμένα σε:
νέους ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον 
πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση,
επιστήμονες με συνάφεια με τον κλάδο (γεωπόνοι, δασολό-
γοι, ιχθυολόγοι, διατροφολόγοι κ.ά.),
επιστήμονες άλλων κλάδων που επιθυμούν να δραστηριο-
ποιηθούν στον πρωτογενή τομέα και στα τρόφιμα (χημικοί, 
χημικοί μηχανικοί, επικοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι κ.ά),
εργαζόμενους επαγγελματίες της εστίασης, του τουρισμού 
και του αγροτουρισμού,
επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στη γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία και αλιεία καθώς και 
στη μεταποίηση,
φορείς όπως επιμελητήρια, ομάδες παραγωγών, επαγγελ-
ματικές ομάδες, κοινωνικές επιχειρήσεις,

πολίτες που ενδιαφέρονται για γενικότερα θέματα του αγρο-
διατροφικού τομέα όπως καλλιέργειες, παραδοσιακά προϊ-
όντα τροφίμων, γαστρονομία, διατροφή κ.λπ.,
ειδικές και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες για ενημέρωση 
(π.χ. μαθητές σχολείων, άτομα με αναπηρία, άτομα τρίτης 
ηλικίας κ.ά).
Η δράση του Κέντρου θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους 
τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης 
και προστασίας του περιβάλλοντος, της γαστρονομίας και 
του αγροτουρισμού, της ασφάλειας και υγιεινής των τροφί-
μων, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της επιχειρηματι-
κότητας των νέων και της καινοτομίας, του πολιτισμού κ.ά.
Ειδικότερα, η Περιφέρεια και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών αναπτύσσουν συνεργασία για την αξιοποίηση του 
συγκροτήματος 17 κτιρίων, επί της Ιεράς Οδού, απέναντι 
από το Πανεπιστήμιο και τον Βοτανικό Κήπο, συνολικής 
έκτασης 4.986,76 τ.μ., ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής, 
όπου στο παρελθόν στεγάζονταν το Δημόσιο Λυσσιατρείο 
και το Δημόσιο Απολυμαντήριο.
Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει τον χώρο στο Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο, το οποίο και αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση 
του έργου της ανακατασκευής των κτιρίων και του περι-
βάλλοντος χώρου καθώς και της λειτουργίας του «Τεχνο-
λογικού Κέντρου Γεωργίας και Τροφίμων». Η διάρκεια της 
Προγραμματικής Σύμβασης είναι 40 χρόνια.

Ένα πανίσχυρο ταχύπλοο που μπορεί να αναπτύσσει με 
τις δύο τουρμπίνες του υπηρεσιακή  ταχύτητα 45 κόμβων, 
ενέταξε στο στόλο της η ακτοπλοϊκή εταιρεία SEAJETS. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για το WorldChampion Jet, 
τα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν χθες στο λιμάνι 
του Πειραιά.
Το πλοίο τύπου καταμαράν έχει ήδη ξεκινήσει τα ταξίδια του 
από τις 27 Απριλίου από τον Πειραιά για τα νησιά της Σύρου, 
της Μυκόνου, της Νάξου και της Σαντορίνης.
«Με την ένταξη του WorldChampion Jet στον στόλο μας, 
η δυναμική του δικτύου της SEAJETS ενισχύεται περαιτέρω 
και αναβαθμίζεται σε σημαντικό βαθμό. Διαθέτει το μεγα-
λύτερο στόλο ταχυπλόων παγκοσμίως, με 16 ταχύπλοα, 
καθώς και 4 συμβατικά πλοία, εξυπηρετώντας συνολικά 29 
λιμάνια και περισσότερες από 260 διασυνδέσεις στο Αιγαίο.» 
ανέφερε μιλώντας στην εκδήλωση ο υπεύθυνος Στρατηγι-
κού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της εταιρεία κ. Μάριος Ηλιό-
πουλος.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων παρουσιάστηκαν τα τε-

χνικά χαρακτηριστικά και οι χώροι του πλοίου ενώ οι πα-
ρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στο 
εσωτερικό του.
Το WorldChampion Jet είναι ένα μοναδικό ταχύπλοο σκά-
φος υψηλότατων επιδόσεων και προδιαγραφών, το οποίο 
μάλιστα κατέχει και μια θέση στα παγκόσμια ρεκόρ Guinness 
για την ταχύτητα του. Έχει χωρητικότητα 6.400gt, μήκος 88 
μέτρων, πλάτος 24 μέτρων και βύθισμα 4 μέτρων.
Εξοπλίζεται με 2 πανίσχυρες τουρμπίνες αεροπορικού τύ-
που General Electric LM 2500, συνολικής ισχύος 50.000 
kw, αναπτύσσοντας υπηρεσιακή ταχύτητα 45 κόμβων και 
μέγιστη ταχύτητα 50 Κόμβων, μεταφέροντας έως και 1.300 
επιβάτες.
Το πλοίο ναυπηγήθηκε στο Perth της Αυστραλίας από τα 
φημισμένα Austal Ships, το οποίο προκαλεί επάξια την 
έταιρη ναυαρχίδα της Seajets το Tera Jet, το οποίο είναι 
το μεγαλύτερο ταχύπλοο στον κόσμο. Εξάλλου και το 
WorldChampion Jet και το Tera Jet είναι μοναδικά ταχύ-
πλοα πλοία στο είδος τους παγκοσμίως.

Μια από τις ιδιαιτερότητες και μαζί έκπληξη για τους επιβά-
τες του πλοίου, είναι το πρωτοποριακό του concept, για την 
εσωτερική του διαμόρφωση και μορφολογία!
Ο Μάριος Ηλιόπουλος, λάτρης και πρωταθλητής αγώνων 
στη Formula Saloon, μαζί με την ομάδα του, εμπνεύστη-
καν όλο το εσωτερικό του πλοίου με στιγμιότυπα αγώνων 
Formula 1 και στην πιο περίοπτη θέση του σκάφους, στο 
κεντρικό του διώροφο αίθριο, τοποθέτησαν ένα αυθεντικό 
μονοθέσιο της Formula 1, το οποίο έχει τρέξει στον κορυ-
φαίο παγκοσμίως θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού 
υλοποιώντας ένα μοναδικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Πρόκειται για μία γνήσια Minardi που οδηγούσε ο Jos 
Verstappen και έκανε την εμφάνισή της σε πίστες τις χρονιές 
2003-2004 και το οποίο θα συνοδεύει το WorldChampion 
Jet στα ταξίδια του. Οι παρευρισκόμενοι δεν έχασαν την ευ-
καιρία να το θαυμάσουν από κοντά και να φωτογραφηθούν 
μαζί του.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η seAJets ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ WorldChAMPioN Jet

Προωθούν Περιφέρεια Αττικής και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Εκπρόσωποι αμερικανικών στούντιο, μεταξύ των οποίων «κο-
λοσσοί» όπως το Netflix, η Amazon, η Disney και η Universal, 
είχαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα της Ελλάδας και να ενημερωθούν για τις διευκολύνσεις που 
παρέχει το νέο θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας για τον κινημα-
τογράφο και την οπτικοακουστική παραγωγή, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοα-
κουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), 25 εκπρόσωποι 
των αμερικανικών στούντιο φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα, το 

διάστημα από 6 ως 13 Μαΐου και ενημερώθηκαν αναλυτικά 
για το Νόμο 4487/2017, ο οποίος προβλέπει την επιστροφή 
του 35% των επιλέξιμων δαπανών σε όσους πραγματοποιούν 
παραγωγές στην Ελλάδα (cash rebate), καθώς και για τα νέα 
κίνητρα και διευκολύνσεις που παρέχει το νέο θεσμικό πλαίσιο 
για τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική παραγωγή 
(φορολογική ελάφρυνση διαφόρων δαπανών 30%, εργόση-
μο για βοηθητικούς ηθοποιούς, αναπτυξιακός νόμος κ.λπ.). Το 
ταξίδι διοργανώθηκε σε συνέχεια των επισκέψεων και επαφών 
που πραγματοποίησε στο Λος ‘Αντζελες ο υφυπουργός Ψηφι-
ακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης 

Κρέτσος και είχε ως σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας ως ελ-
κυστικού προορισμού για την υλοποίηση οπτικοακουστικών 
παραγωγών.
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στη διάρκεια της παραμο-
νής τους στην Ελλάδα, οι εκπρόσωποι της αμερικανικής οπτικο-
ακουστικής βιομηχανίας επισκέφθηκαν ελληνικά στούντιο και 
είχαν συναντήσεις με εκπροσώπους της εγχώριας παραγωγής, 
ενώ παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως ενός ανεξάντλητου «φυ-
σικού πλατό» ποικίλων αποχρώσεων και ιδιαίτερων locations.

Κατά την πρόσφατη παρουσίαση των οικονομικών αποτε-
λεσμάτων και της προοπτικής της INTERAMERICAN, αναδεί-
χθηκε ως στρατηγική προτεραιότητα να γίνει η εταιρεία ο 
απόλυτος «Ψηφιακός Ασφαλιστής». Η επιλογή αυτής της κα-
τεύθυνσης, καθοριστική για τον συνολικό μετασχηματισμό της 
INTERAMERICAN και τη δυναμική της μετάβασης στο μέλλον, 
που συνδέεται και για τον ασφαλιστικό κλάδο πολλαπλά με τη 
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, έχει εισαγάγει την εταιρεία 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού της από το 2010. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η δέσμη 
των ενεργειών και των έργων είναι μεγάλη και υποστηρίζεται 
από σημαντικές επενδύσεις σε προγράμματα, συστήματα και 
εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας για λειτουργίες και προ-
ϊόντα. Συνοπτικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός βασίζεται στη 
μετεξέλιξη του παραδοσιακού μοντέλου ανάπτυξης και πα-
ράδοσης προϊόντων πληροφορικής “Waterfall” στο μοντέλο 
προσαρμοστικότητας στην αλλαγή “Agile”, με το ενδιαφέρον 
της INTERAMERICAN πρακτικά εστιασμένο:
• Στην εμπειρία του πελάτη, δημιουργώντας και παρέχοντας 
24χ7 omni-channel προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρε-
σιών, αναλύοντας το customer journey του, ακούγοντας τη 
φωνή του, αξιοποιώντας περισσότερο τα αδόμητα δεδομένα 

με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως η Hadoop και Text 
& Sentiment analytics και παρέχοντάς του Virtual assistance 
υπηρεσίες (chatbots, voice recognition, speech2text κ.α.) που 
απλοποιούν τη καθημερινότητα του κυρίως στους χώρους 
της πληροφόρησης, του underwriting και της διαχείρισης των 
ζημιών.
• Στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανομένων χρονοβόρων 
manual διαδικασιών με την 24χ7 χρήση Robotics, αυξάνοντας 
την παραγωγικότητά τους, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο 
και resources.
• Στη λήψη αποφάσεων, συνεχίζοντας τις επενδύσεις σε ανθρώ-
πους και τεχνολογίες στον χώρο των Smart Data, με στόχο την 
μετατροπή σε ένα data-driven οργανισμό, αναπτύσσοντας ή 
βελτιώνοντας τα μοντέλα τους και προχωρώντας στην βαθύτε-
ρη ανάλυση δεδομένων που έχουν σχέση με αξιολόγηση των 
ρίσκων και τη συμπεριφορά του πελάτη, συνδέοντας online και 
offline δεδομένα, ενσωματώνοντας machine learning models, 
artificial και fraud detection τεχνικές, δημιουργώντας scoring 
models και βελτιστοποιώντας τα 360ο customer view μοντέλα 
τους. Παράλληλα, η δημιουργία cross selling και next best offer 
μοντέλων πωλήσεων, με την αξιοποίηση των leads και την πα-
ρακολούθηση των sales activities, θα βοηθήσει στη σημαντική 

βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας.
• Στην εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την 
προσαρμογή ή δημιουργία νέων business μοντέλων, αξιοποιώ-
ντας τεχνολογίες όπως η τηλεματική και το IoT με την παρουσία-
ση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον χώρο των connected 
car, smart homes και υγείας.
• Στην είσοδο της εταιρείας στην API Οικονομία, αναπτύσσο-
ντας και παρέχοντας το δικό της API development portal και 
δίνοντας τη δυνατότητα σε τρίτους της δημιουργίας ενός digital 
ecosystem, το οποίο θα ξεφεύγει από τα στενά όρια της ασφά-
λισης.
• Στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του Artificial Intelligence και των 
self-learning μηχανισμών, κάνοντάς τες integration με τις core 
ασφαλιστικές εφαρμογές, με virtual assistance υπηρεσίες και με 
χρήση τους καθημερινά στους τομείς των αποζημιώσεων, του 
underwriting και των contact centers.
• Στην ασφάλεια συστημάτων, με την συνεχή αναβάθμιση και 
διαρκή αξιολόγηση των συστημάτων προστασίας έναντι των 
κυβερνοεπιθέσεων, που συνεχώς αυξάνονται και αποτελούν, 
ίσως, τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις σήμερα.

Η Seat ανακοίνωσε πως κατά τη φετινή χρονιά θα εστιάσει τις 
προσπάθειες της ως προς το περιβάλλον και τη μείωση των 
αποβλήτων της. Τα τελευταία 8 χρόνια, η ισπανική εταιρεία κα-
τόρθωσε να μειώσει την παραγωγή αποβλήτων της κατά 34%, 
ενώ τους επόμενους μήνες πρόκειται να εφαρμόσει επιπρόσθε-
τα μέτρα με στόχο τη μείωση αποβλήτων παραγωγής έως και 
60% μέσα στα επόμενα έξι χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, η Seat πρόκειται να αντιμετω-
πίσει και το θέμα της βελτιστοποίησης του διαχωρισμού απο-
βλήτων προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανακύκλωση 
και η επαναχρησιμοποίηση τους. Η εταιρεία επιδιώκει επίσης 
να βελτιώσει τα απόβλητα που παράγονται σε διάφορα στάδια 
της παραγωγικής διαδικασίας, όπως το κονίασμα χρώματος και 
στεγανοποίησης. Τα τελευταία 8 χρόνια, η εταιρεία έχει μειώσει 
με επιτυχία το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά 34%. Από 
το 2010 που η Seat ξεκίνησε την περιβαλλοντική της στρατηγική 
για το Ecomotive Factory, μείωσε την κατανάλωση ενέργειας και 

νερού κατά 21,6% και 30,9% αντίστοιχα. Επιπλέον, μείωσε τις 
εκπομπές CO2 και πτητικών οργανικών ενώσεων κατά 63,3% 
και 21,4% και παρήγαγε συνολικά 34,2% λιγότερα απόβλητα.
Πέρσι, η ισπανική εταιρεία επένδυσε 16 εκατομμύρια ευρώ σε 
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σε τομείς που σχετίζονται με την 
παραγωγή. Το επόμενο ορόσημο στην περιβαλλοντική στρα-
τηγική είναι η βελτίωση των δεικτών της κατά 60% μέχρι το 
2025. Η εταιρεία ήδη εργάζεται σε πρόσθετα συστήματα, όπως 
μία εγκατάσταση ανάκτησης θερμότητας από τις καμινάδες του 
εργοστασίου στο Martorell, οι οποίες από πλευράς ενέργειας 
επιτρέπουν εξοικονόμηση ισοδύναμη με την ετήσια κατανά-
λωση 760 νοικοκυριών καθώς και μείωση εκπομπών CO2 που 
ισούται με την απορροφητική ικανότητα 250.000 δέντρων. Επι-
πλέον πρόκειται να εφαρμόσει τη χρήση χρωμάτων με βάση το 
νερό σε ολόκληρη τη διαδικασία βαφής συμπεριλαμβανομένης 
και της επίστρωσης. Αυτή η πρωτοβουλία θα αποτρέψει την εκ-
πομπή πτητικών οργανικών ενώσεων ισοδύναμη με τη χρήση 

βαφής με διαλύτες για τη βαφή 38.000 αυτοκινήτων.
Μια από τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες 
είναι το πάρκο ηλιακής ενέργειας στις στέγες του εργοστασίου 
στο Martorell, το μεγαλύτερο στο είδος του στην Ευρώπη. Με 
53.000 φωτοβολταϊκά πάνελ που καλύπτουν έκταση ισοδύνα-
μη με 40 γήπεδα ποδοσφαίρου, παράγει 17 εκατομμύρια kWh 
ετησίως. Τέλος, η φιλόδοξη περιβαλλοντική στρατηγική της 
Seat για το 2025 ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της εταιρείας 
και του oμίλου Volkswagen να εφαρμόσει τους περιβαλλοντι-
κούς στόχους που ορίζονται στις συμφωνίες του Παρισιού. 
Σύμφωνα με το στόχο αυτό, η εταιρεία πρόκειται να εφαρμόσει 
μέτρα για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου CO2 σε ολόκληρη 
την αλυσίδα αξίας των οχημάτων και σε κάθε τμήμα της εται-
ρείας έως το 2050.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ «ΚΟΛΟΣΣΩΝ» ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ iNterAMeriCAN

Η seAt ΜΕΙΩΣΕ ΤΑ ΑΠΟβΛΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ 34% ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 60% ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025
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ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΟβΕ

b.ΨΑΛΤΗΣ: Η AlPhA bANK ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΕΑ: «ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Μικρή επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο 
αλλά με βελτίωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη εμφανίζει 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- έρευνα οικονομικής συγκυρίας στον 
τομέα της Βιομηχανίας που δημοσιοποίησε χθες το Ίδρυμα Οι-
κονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 
Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος καταγράφει 
πτωτική πορεία τον Απρίλιο, καθώς διαμορφώνεται στις 100,3 
(από 101,3) μονάδες, σημειώνοντας χαμηλότερη επίδοση σε 
σύγκριση με αυτή της αντίστοιχης περυσινής (102,6). Σε επίπε-
δο επιχειρήσεων, μόνο στη Βιομηχανία σημειώνεται ήπια βελ-
τίωση των προσδοκιών, καθώς επηρεάζεται περισσότερο από 
το εξωτερικό περιβάλλον όπου διατυπώνονται βελτιωμένες 
προσδοκίες εξαγωγών.
Αντίθετα, στους υπόλοιπους τομείς σημειώνεται επιδείνωση. Η 
καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται ήπια, καθώς ενδεχομέ-
νως να έχει ολοκληρωθεί η θετική επίδραση της προεκλογικής 
περιόδου. Βεβαίως, είναι πολύ πιθανό τα αποτελέσματα των 

ευρωεκλογών και των περιφερειακών εκλογών να επηρεάσουν 
το επιχειρηματικό περιβάλλον και το οικονομικό κλίμα. Άλλωστε 
ήδη σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, έχουν ενισχυθεί οι προσ-
δοκίες για παροχές ή για μη εφαρμογή προγραμματισμένων 
μέτρων (όπως π.χ. τη μείωση του ορίου αφορολόγητου εισο-
δήματος). Υπό αυτή την έννοια έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον οι 
δύο επόμενες έρευνες συγκυρίας, που θα περιλαμβάνουν τον 
εκλογικό και στη συνέχεια τον μετεκλογικό μήνα.
Στη βιομηχανία σημειώνεται οριακή επιδείνωση των επιχειρη-
ματικών προσδοκιών, λόγω των ήπια ανοδικών εκτιμήσεων 
για τα αποθέματα. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη 
Βιομηχανία ενισχύθηκε ήπια τον Απρίλιο, στις 104,4 (από 103,8) 
μονάδες, φτάνοντας σε επίδοση ελαφρά υψηλότερη από την 
αντίστοιχη περυσινή (103,4 μον.). Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται 
σε μία ήπια δυναμική που έχει αναπτυχθεί στον τομέα τους τε-
λευταίους μήνες και σε μία ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης 
υφιστάμενων παραγωγικών υποδομών, αλλά και της ανάλη-

ψης μεγάλων επενδυτικών έργων από ελληνικές βιομηχανίες σε 
τρίτες χώρες. Η έκδοση ομολογιακών δανείων, με σκοπό κυρί-
ως τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων ενίσχυσης 
της παραγωγικής δυναμικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων 
είχε ως αποτέλεσμα το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους την 
αύξηση του κύκλου εργασιών σε πρωτοπόρους κλάδους, όπως 
τα τρόφιμα, τα βασικά μέταλλα. Αναμένεται να τεθούν σε ισχύ 
άλλωστε νέες ρυθμίσεις σχετικά με τον συνυπολογισμό των ερ-
γοδοτικών εισφορών και τη ρύθμιση οφειλών εργοδοτών προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία, που θα τονώσουν τη ρευστότητα των 
μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων. Γενικά, παρά τις 
αβεβαιότητες που δημιουργούν οι εμπορικοί πόλεμοι δασμών 
και η αύξηση της τιμής του πετρελαίου (και άρα του κόστους 
ενέργειας) διεθνώς, διαφαίνεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία 
για την εγχώρια βιομηχανία.

Τις σημαντικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με κινητή-
ρια δύναμη τον τουρισμό, και την ενεργό συμμετοχή της Alpha 
Bank στην οικονομική ανάπτυξη, υπογράμμισε ο διευθύνων 
σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, απευθυνόμενος σε 
εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας σε εκδήλωση που 
διοργάνωσε η Τράπεζα στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η ελληνική οικονομία έχει περάσει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, 
μετά από μία σωρευτική συρρίκνωση της τάξεως του 25%», επε-
σήμανε ο κ. Ψάλτης, «ενώ το κλίμα εμπιστοσύνης αποκαθίσταται 
σταδιακά και οι ιδιωτικές καταθέσεις επιστρέφουν σταθερά στο 
τραπεζικό σύστημα». Εκτίμησε ωστόσο ότι για την οικονομική 
ανάκαμψη σε επίπεδα προ κρίσης απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η 
επίτευξη υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, της τάξεως του 3-4% για τα 
επόμενα έτη, με σημαντική μεγέθυνση των επενδύσεων, οι οποίες 
θα πρέπει να αυξηθούν κατά 20 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, εκ των 

οποίων τα επιπρόσθετα 4 δισ. ευρώ να αφορούν στον τουρισμό.
Η ανάπτυξη του τουρισμού έχει βασιστεί κυρίως στην αύξηση των 
αφίξεων και αναμένεται να δοθεί έμφαση στη μεγαλύτερη μέση 
κατά κεφαλήν δαπάνη και στη μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής, 
σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη. Η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει παρά-
δειγμα για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς διακρίνεται 
για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, έχει αναβαθμίσει σημαντι-
κά τις τουριστικές της υποδομές και επιτυγχάνει σταθερά υψηλά 
ποσοστά πληρότητας.
Η Alpha Bank στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη, επενδύει στον εκσυγ-
χρονισμό και την ψηφιακή καινοτομία και βελτιώνει διαρκώς τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της, προκειμένου να ανταποκρίνεται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις εξελισσόμενες ανάγκες των 
πελατών της, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος.
Ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και διευθυντής Ερευνών του 
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, κατά τη 

διάρκεια της ομιλίας του με τίτλο «Η Ελλάδα σε έναν κόσμο που 
αλλάζει», ανέλυσε τις γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις 
που σχετίζονται με την περιοχή και τόνισε τη σημασία που έχει η 
εξασφάλιση της σταθερότητας για την οικονομική προοπτική του 
νησιού.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στελέχη της διευθύνσεως χρηματοοι-
κονομικών προϊόντων της Alpha Bank παρουσίασαν τα σύγχρο-
να και εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία που παρέχει 
η τράπεζα στους επιχειρηματικούς της πελάτες, προκειμένου να 
στηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια των υγιών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι η Alpha Bank διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις με 
στόχο την απευθείας ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων με 
επιχειρηματίες και θεσμικούς φορείς ανά την Ελλάδα σχετικά για 
τις προοπτικές της οικονομίας και των επιχειρήσεων, σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο.

«Αναγκαία η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά απαιτούνται πολλά 
για την επανεκκίνηση της οικονομίας» δήλωσε ο πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος ανέφερε 
στη δήλωσή του τα εξής: «Το πλαίσιο για τις 120 δόσεις προς τα-
μεία κι εφορίες αποτελεί πλέον νόμο του κράτους κι ευελπιστούμε 
ότι η εφαρμογή του θα ξεκινήσει άμεσα και κυρίως χωρίς προ-
βλήματα. Από την πρώτη στιγμή, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών είχε ταχθεί υπέρ μιας ρύθμισης, που θα έδινε την ευκαιρία 
σε επαγγελματίες και μικρομεσαίους, να κάνουν μια νέα αρχή, 
απαλλαγμένοι από τα βάρη της κρίσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
η δυνατότητα «κουρέματος» κατά 65% των οφειλών από παλιές, 
στρεβλές ασφαλιστικές υποχρεώσεις, θα αποτελέσει πολύτιμο 
«εργαλείο» για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις κι επαγγελματίες, 
έτσι ώστε να απαλλαγούν από το βραχνά των κατασχέσεων και 

να θέσουν τις βάσεις για μία καλύτερη πορεία στο άμεσο μέλλον.
Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από άλλες διορθωτικές κινήσεις 
που απαιτούνται, ώστε να δούμε μία ουσιαστική ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας που θα συμβάλει στην επανεκκίνηση της 
ελληνικής οικονομίας.
Πάντως, η πίεση του Ε.Ε.Α. και των υπολοίπων φορέων για βελτί-
ωση των όρων ρύθμισης φορολογικών οφειλών, έφερε αύξηση 
των δόσεων σε 24 για τακτικές υποχρεώσεις και 36 για έκτακτες 
αιτίες. Είναι προφανές, βέβαια, πως ούτε αυτός ο αριθμός δόσεων 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ειδικά των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με χρέη ως 20.000 ευρώ, οι οποίες 
δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα υπαγωγής στον Εξωδικαστικό. 
Η βελτίωση του πλαισίου για τον ακατάσχετο λογαριασμό, που 
μπήκε και ψηφίστηκε την τελευταία στιγμή στο ίδιο νομοσχέδιο, 
είναι ευπρόσδεκτη, όπως κάθε κίνηση που χαλαρώνει τη θηλιά 

στο λαιμό των οφειλετών. Ωστόσο, η προσεκτική ανάγνωση των 
όρων και των προϋποθέσεων για το «χτίσιμο» υψηλότερου ακα-
τάσχετου, οδηγεί με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι το πλαίσιο δεν 
καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων για έναν λογαριασμό, που 
θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τις τρέχουσες υποχρεώσεις 
τους και θα μένει στο απυρόβλητο των αναγκαστικών μέτρων της 
εφορίας. Όσον αφορά στις παροχές, οι οποίες ενεργοποιούνται τη 
Δευτέρα και αφορούν στην καταβολή πρόσθετου βοηθήματος 
στους συνταξιούχους- την αποκαλούμενη «13η σύνταξη»- και τις 
ελαφρύνσεις στον ΦΠΑ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
έχει τονίσει πολλές φορές ότι στηρίζει κάθε μελετημένη προσπά-
θεια άρσης βαρών και βελτίωσης των εισοδημάτων, που θα έχει 
μόνιμα και μη αναστρέψιμα αποτελέσματα».
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ - 
ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ eurobANK-griVAliA

ΠΟΣΟ 35 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

XΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ- ΟΜΟΛΟΓΑ- ΕΥΡΩ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ 10ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 5ΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 θα ισχύσει η μείωση του συ-
ντελεστή ΦΠΑ ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο 
Οικονομικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αναλυτικότερα η 
μείωση αφορά τα εξής:
- Από το 24% στο 13% σε βασικά είδη διατροφής.
- Από το 24% στο 13% στην εστίαση με εξαίρεση τη διάθεση 

αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφη-
μάτων.
- Από το 13% στο 6% στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό 
αέριο και την τηλεθέρμανση.
Η σχετική ρύθμιση, σημειώνεται, ψηφίστηκε χθες Τετάρτη 
στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, με τίτ-

λο: «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, 
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Π.Μυλωνάς: θα μας δώσει τη δυνατότητα να την αναδείξου-
με και πάλι ως το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 
χώρας. Το πρόγραμμα μετασχηματισμού θα μας δώσει τη 
δυνατότητα να αναδείξουμε και πάλι την Εθνική Τράπεζα, ως 
το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, με αρωγό 
την ισχυρή δέσμευση των ανθρώπων μας και στόχο την εν-
δυνάμωση των μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους 
πελάτες μας. Θα δημιουργήσουμε και πάλι την τράπεζα που 
προσφέρει αξία σε πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους και στην 
κοινωνία, την τράπεζα που επιλέγουν και αγαπούν όλοι οι 
Έλληνες, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος 
Μυλωνάς, μετά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου 
μετασχηματισμού σε ορίζοντα τετραετίας,σε επενδυτές στο 
Λονδίνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, εξέφρασε την 
ικανοποίηση του από τη σημερινή μέρα, όπου η προσέλευ-

ση των εκπροσώπων των μεγαλύτερων οίκων επενδυτών 
παγκοσμίως και το ενδιαφέρον που έδειξαν για το στρα-
τηγικό σχέδιο ξεπέρασε τις προσδοκίες. «Έχουμε άλλωστε 
καταρτήσει και δρομολογήσει το πιο φιλόδοξο, ολοκληρω-
μένο, λεπτομερές πρόγραμμα Μετασχηματισμού που έχει 
υιοθετήσει οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα μέχρι σήμερα. 
Ένα πρόγραμμα που κινητοποιεί το σύνολο της Τράπεζας και 
δίνει λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τα τελευ-
ταία χρόνια. Και έχουμε την πεποίθηση ότι το σχέδιο αυτό θα 
ολοκληρωθεί με επιτυχία, με δεδομένο ότι όλοι οι συντελεστές 
ολοκλήρωσής του είναι ευνοϊκοί. Κατ’ αρχάς, η βελτίωση 
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος ευνοεί την υλοποίηση 
του Σχεδίου μας. Από την άλλη, ο εν λόγω μετασχηματισμός 
της Εθνικής Τράπεζας κεφαλαιοποιεί όλα εκείνα τα στοιχεία 
που μας ξεχωρίζουν. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε η τράπεζα 
με τη μεγαλύτερη καταθετική βάση και την καλύτερη θέση 

από πλευράς ρευστότητας και ποιότητας ενεργητικού. Σε μια 
αγορά όπου η αξιοπιστία της Τράπεζας μας υπήρξε ανέκαθεν 
ένα σημαντικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα, βασισμένοι στα 
δυνατά μας σημεία, δημιουργούμε ένα σύγχρονο και αντα-
γωνιστικό οργανισμό, που θα αποτελέσει την Εθνική Τράπεζα 
των σημερινών αλλά και των επόμενων γενεών. Η βεβαιότη-
τα για την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου ενισχύεται από το 
γεγονός ότι υπάρχει μια νέα ομάδα Διοίκησης, αποφασισμένη 
και συντονισμένη να το υλοποιήσει. Η νέα Διοικητική μας ομά-
δα συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία με τη φρεσκάδα, το 
δυναμισμό και το ταλέντο , λειτουργεί ομαδικά και με ξεκάθα-
ρους ρόλους και αρμοδιότητες», είπε ο κ.Μυλωνάς.
Στόχος της Εθνικής Τράπεζας, όπως τονίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, είναι να αναδειχθεί μέχρι το 2022 σε μια άκρως υγιή 
και κερδοφόρα τράπεζα, προσηλωμένη πάντα στην ανάκαμ-
ψη της ελληνικής οικονομίας.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση 
Eurobank-Grivalia, γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με την 
απόφαση, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα: «εγκρίθηκε η 
γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 
3959/2011, συγκέντρωση που αφορά στη συγχώνευση με 
απορρόφηση της εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας 
με την επωνυμία «Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ» από την ανώ-

νυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank 
Ergasias ΑΕ.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τμήμα, με την υπ’ 
αριθ.685/2019 απόφασή της με ημερομηνία 15/05/2019, 
ενέκρινε ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, 
την από 22/03/2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.
Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε τμήμα, 

έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτί-
στως την αγορά των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, παρ’ ότι 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες 
ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του 
ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποία αφορά»

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, ύψους 35 εκατ. ευρώ, για 
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού 
έτους 2019, προκειμένου να καταβληθεί η προβλεπόμενη επι-
χορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-

κού (ΟΑΕΔ) Μαΐου 2019 για την ενίσχυση των αποθεματικών 
του κλάδου ανεργίας, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού 
Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αγοραστικό ενδιαφέρον το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ν΄ 
ανακάμψουν σημαντικά οι τιμές των ομολόγων (και να υπο-
χωρήσουν οι αποδόσεις τους) παρατηρήθηκε σήμερα στη 
δευτερογενή αγορά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,47% 
στη διάρκεια της ημέρας από 3,58% που κυμαινόταν χθες, 
καταγράφοντας μείωση της τάξεως των 10 μονάδων βάσης 
(μ.β). Αντιστοίχως η απόδοση του 5ετούς ομολόγου υποχώ-
ρησε στο 2,27% από 2,38% χθες.
Τα ελληνικά ομόλογα ευνοήθηκαν από το θετικό κλίμα που 
έχει διαμορφωθεί σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές -πλην 
Ιταλίας- αγορές ομολόγων. Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση 

των γερμανικών 10ετών ομολόγων διαπραγματεύεται τις 
τελευταίες ημέρες κοντά στο ιστορικό χαμηλό του -0,1%. 
Στην ελληνική αγορά εξισορροπητικά λειτούργησε η δήλωση 
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, ο 
οποίος διαβεβαίωσε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋ-
πολογισμού φέτος θα ξεπεράσει το 3,5% και θα διαμορφωθεί 
στο 4,1% του ΑΕΠ, δημιουργώντας έτσι τον αναγκαίο δημοσι-
ονομικό χώρο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το κοινωνικό 
πακέτο της κυβέρνησης.  Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλα-
γών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ), πραγματοποιήθηκαν 
σήμερα συναλλαγές 77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 65 εκατ. 
ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η μεγαλύτερη συναλ-

λακτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε στο 7ετές ομόλογο με 
17 εκατ. ευρώ, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς 
υποχώρησε στο 3,48% από 3,57% χθες με αποτέλεσμα το πε-
ριθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με απόδο-
ση -0,090% να περιοριστεί στο 3,57% από 3,68% χθες. Στην 
αγορά συναλλάγματος πιέσεις δέχεται το ευρώ με αποτέλεσμα 
να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στο 1,1187 δολ. από 
το επίπεδο των 1,12 ευρώ που άνοιξε η αγορά. Το ευρωπαϊκό 
νόμισμα επηρεάζεται αρνητικά από τις δημοσιονομικές εξελί-
ξεις στην Ιταλία. 
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Στις 8 Ιουλίου αναμένεται να εκτοξευθεί από το «Kennedy 
Space Center» στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα 
των ΗΠΑ καινοτομική διαστημική συσκευή με ισχυρή ελλη-
νική επιστημονική παρουσία. Πρόκειται για την πειραματική 
συσκευή RUBΙ, που θα μεταφερθεί στον Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό με το σκάφος «DragonC20» επάνω σε πύραυλο 
«Falcon 9», στο πλαίσιο της αποστολής «Space X CRS-18». 
Για πρώτη φορά ελληνική ομάδα θα χειρίζεται σε πραγματικό 
χρόνο την εκτέλεση του πειράματος στο Διάστημα. Ο χειρι-
σμός και έλεγχος θα γίνεται από το Απομακρυσμένο Κέντρο 
Τηλεμετρίας (Remote Telemetry Station) στο Τμήμα Χημείας 
του ΑΠΘ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συσκευή μετέχει στο 
πείραμα που αφορά τη μελέτη του βρασμού ψυκτικών υγρών 
σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Πιο συγκεκριμένα, θα μελε-
τηθεί ο βρασμός υπό την επίδραση πεδίου εξωτερικών δυνά-
μεων, όπως π.χ. οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη ροή 
των υγρών εντός σωληνώσεων ψυκτικών συσκευών, καθώς 
και κατά την εφαρμογή ισχυρών ηλεκτρικών πεδίων. Οι δυ-
νάμεις αυτές επηρεάζουν την αποκόλληση των φυσαλίδων 
ατμού από την επιφάνεια βρασμού και επομένως καθορίζουν 
την απόδοση του βρασμού. Σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας 
μηδενίζεται η επίδραση της άνωσης και έτσι μπορούν να με-
λετηθούν τα φαινόμενα του βρασμού με μεγάλη λεπτομέρεια 
και σε διαφορετικές κλίμακες μεγέθους.
Στην πολυεθνική ομάδα RUBI του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος συμμετέχουν Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 
Ιδρύματα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ, τη 
Ρωσία, την Ιαπωνία και την Ελλάδα. Η χώρα μας εκπροσω-
πείται από την ερευνητική Ομάδα Πολυφασικής Δυναμικής 
του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, με επικεφαλής τον Καθηγητή 
Θοδωρή Καραπάντσιο.

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η συσκευή RUBI θα εγκα-
τασταθεί εντός της διάταξης «Fluid Science Laboratory» στο 
εσωτερικό του «Columbus module». Επειτα από μια μικρή 
αρχική περίοδο δοκιμών και ρυθμίσεων, η συσκευή RUBI θα 
λειτουργεί αδιαλείπτως έως τον Ιανουάριο του 2020. Κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της, η ελληνική ομάδα θα λαμβάνει 
μέσω δορυφόρου σε πραγματικό χρόνο δεδομένα τηλεμε-
τρίας που αφορούν: εικόνες υψηλής ταχύτητας και υψηλής 
ανάλυσης του σχηματισμού και της ανάπτυξης φυσαλίδων, 
υπέρυθρες εικόνες υψηλής ταχύτητας και ανάλυσης του θερ-
μοκρασιακού πεδίου στην επιφάνεια βρασμού και μετρήσεις 
θερμοκρασίας σε διάφορες αποστάσεις από την επιφάνεια 
βρασμού.
Η “διαστημοσυσκευή” RUBI έχει κατασκευαστεί από την 
εταιρεία AIRBUS Defense and Space στις εγκαταστάσεις της 
οποίας, στο Φρίντριχσαφεν (Friedrichshafen) της Γερμανίας, 
έγιναν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του 2019 
εκτενείς πειραματικές δοκιμές της, υπό την καθοδήγηση της 
πολυεθνικής ερευνητικής ομάδας, για τον προσδιορισμό των 
λειτουργικών παραμέτρων της συσκευής. Τον Απρίλιο του 
2019 έγιναν οι δοκιμές των πρωτοκόλλων επικοινωνίας με τη 
συσκευή και τους αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθ-
μό. Στο τέλος Μαΐου του 2019 θα γίνουν οι τελικοί έλεγχοι των 
παραμέτρων λειτουργίας της συσκευής με χρήση δεδομένων 
τηλεμετρίας.
Από την ενεργειακή βιομηχανία μέχρι τα τρόφιμα και το Δι-
άστημα
Η διεργασία του βρασμού συναντάται σε πολλά τεχνολογικά 
πεδία, όπως στις βιομηχανίες παραγωγής και μετατροπής 
ενέργειας, σε περιβαλλοντικές εφαρμογές, σε βιομηχανίες 
τροφίμων και χημικών προϊόντων καθώς επίσης και σε δια-

στημικές εφαρμογές. Η πιο σημαντική και διαδεδομένη εφαρ-
μογή του βρασμού είναι για την αποτελεσματική ψύξη θερμι-
κών φορτίων, όπως, για παράδειγμα, για την ψύξη μεγάλων 
ηλεκτρονικών συστημάτων. Ο βρασμός επιτρέπει τη γρήγορη 
μεταφορά μεγάλων θερμικών φορτίων, με χρήση μικρής επι-
φάνειας εναλλαγής θερμότητας (μικρό μέγεθος συσκευής) και 
με μικρές διαφορές θερμοκρασίας ως κινούσα δύναμη.
Τα πειράματα βρασμού που διεξάγονται σε περιβάλλον με 
έλλειψη βαρύτητας επιτρέπουν την παρατήρηση φαινομέ-
νων που είναι υπερβολικά γρήγορα και εντοπισμένα σε μικρή 
κλίμακα για να μετρηθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες βαρύ-
τητας (π.χ. φαινόμενα στη μικροστοιβάδα μεταξύ φυσαλίδων 
και θερμού τοιχώματος, διεπιφανειακή ροή Marangoni). Η 
κατανόηση της θερμοδυναμικής και της υδροδυναμικής κατά 
τον βρασμό σε έλλειψη βαρύτητας είναι απαραίτητη για τον 
σχεδιασμό μελλοντικών διαστημικών εφαρμογών, όπως 
είναι η αποθήκευση κρυογενικών καυσίμων, τα συστήματα 
πρόωσης πυραύλων, η ψύξη ηλεκτρονικών συστημάτων 
δορυφόρων και διαστημικών οχημάτων.
Ο στόχος του πειράματος RUBI Multiscale Boiling είναι να 
διερευνήσει τα βασικά φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας 
κατά τον βρασμό, με την εφαρμογή μιας πειραματικής και θε-
ωρητικής προσέγγισης σε πολλές κλίμακες μεγέθους, η οποία 
περιλαμβάνει δύο διακριτές εξωτερικές δυνάμεις (ηλεκτρικό 
πεδίο σε στάσιμο υγρό και διατμητική ροή υγρού). Πρόκειται 
για εξωτερικές δυνάμεις που παίζουν ρόλο στο σχήμα των 
φυσαλίδων και στο οριακό στρώμα κοντά στη φυσαλίδα. Η 
διερεύνησή τους θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των 
μηχανισμών μεταφοράς θερμότητας κατά τον βρασμό και θα 
οδηγήσει σε νέα δεδομένα, τα οποία θα συμβάλουν στην αξι-
ολόγηση θεωρητικών μοντέλων.

Εκτός από την ηλεκτροκίνηση, που τα επόμενα χρόνια θα 
πρωταγωνιστεί στην αγορά του αυτοκίνητου, οι κατασκευα-
στές αυτοκινήτων καλούνται να βρουν τους τρόπους που θα 
προσελκύσουν τους οδηγούς και τις επόμενες δεκαετίες. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η τακτική που ακολουθείται μέχρι τώρα 
με την προβολή των μοντέλων και στη συνέχεια ο υποψήφιος 
αγοραστής να επισκέπτεται τον επίσημο αντιπρόσωπο είτε 
διανομέα αυτοκινήτων για να ολοκληρώσει την αγορά του 
μοντέλου που επέλεξε, εκτιμάται από τις αυτοκινητοβιομηχα-
νίες, ότι είναι παρωχημένος. Οι αναλυτές εκτιμούν πως πρέπει 
να αλλάξει όλο το μοντέλο της επικοινωνίας και της πώλησης 
είτε της ενοικίασης των αυτοκινήτων.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια απέχουν 
πολλές μάρκες από τις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις αυτοκινή-
των, που αποτελούν το βασικό σημείο για την προβολή των 
νέων μοντέλων και τεχνολογιών.
Ακόμη και στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτων της Φραν-

κφούρτης ( 12-22/9/2019), αναμένεται να σημειωθούν πολ-
λές απουσίες. Δεν έχουν περίπτερο οι μάρκες Nissan, Volvo 
κ.α. ενώ μάλλον θα απουσιάζει για πρώτη φορά στην ιστορία 
της έκθεσης και η Renault.
Η Volvo, αποφάσισε να ανατρέψει το μοντέλο ιδιοκτησίας των 
οχημάτων καθώς και τη σχέση του οδηγού με τις παραδοσι-
ακές μονάδες πώλησης και συντήρησης των αυτοκινήτων. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Volvo, Χάκαν Σαμούελσον πι-
στεύει ότι η βιομηχανία πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο φέρνει τα προϊόντα της στους πελάτες, αναφέρει το 
Automotive News Europe.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σουηδική αυτοκινητοβι-
ομηχανία ξεκίνησε την υπηρεσία συντήρησης Care το 2017 
και πέρσι την ανεξάρτητη μονάδα κινητικής Volvo Mobility. 
Η αποστολή της Volvo Mobility είναι να παράσχει μια εναλ-
λακτική λύση στην ιδιοκτησία αυτοκινήτων για τους αστικούς 
οδηγούς και όσους συνδυάζουν την χρήση του μετρό και 

του τρένου για να φτάσουν στον προορισμό τους. Η Care by 
Volvo παρέχει στους πελάτες τη χρήση ενός μοντέλου όπως το 
compact crossover XC40, συμπεριλαμβανομένης της ασφά-
λειας και της συντήρησης, όλα σε μία μηνιαία πληρωμή.
Παρόλο που η Volvo πιστεύει ότι αυτές οι υπηρεσίες προσφέ-
ρουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, δεν συμφωνούν όλοι.
Αμερικανοί αντιπρόσωποι στην Καλιφόρνια έχουν κινηθεί 
δικαστικά εναντίον της Volvo, για να εμποδίσουν την μείωση 
των εργασιών τους. Ο Χάκαν Σαμούελσον, είπε ότι υπηρεσίες 
όπως η Care από τη Volvo δεν θα λειτουργήσουν χωρίς υπο-
στήριξη από τους λιανοπωλητές της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
Πιστεύει ότι οι αντιπρόσωποι που θα ενστερνιστούν τις νέες 
υπηρεσίες θα επεκτείνουν τη σύνδεσή τους με το αυτοκίνητο 
και τον ιδιοκτήτη του για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
από ό,τι σήμερα.

Εκτόξευση διαστημικής συσκευής από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στις 8 Ιουλίου



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

Προσεχή Σεμινάρια 

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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ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ Ο ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ 750.000 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Περισσότεροι από 750.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που 
πληρώνουν το 50% του ΕΝΦΙΑ δεν θα έχουν καμία 
έκπτωση στον φόρο ακινήτων. Ουσιαστικά, εκτός ελα-
φρύνσεων για το 2019 μένει η μεσαία τάξη, η οποία 
πληρώνει περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Οι ιδιοκτήτες, λοι-
πόν, που έχουν αστική ακίνητη περιουσία συνολικής 
αντικειμενικής αξίας άνω των 202.857 ευρώ δεν θα 
δικαιούνται φέτος καμία μείωση στον ΕΝΦΙΑ, καθώς 
πάνω από αυτό το επίπεδο αξίας η έκπτωση των 100 
ευρώ μηδενίζεται. 
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, 3,488 εκατομμύρια 
ιδιοκτήτες με ατομικές περιουσίες έως 60.000 ευρώ 
θα ωφεληθούν με 50-55 ευρώ κατά μέσον όρο, το 1 
εκατομμύριο των ιδιοκτητών με περιουσία από 60.000 
έως 100.000 ευρώ θα κερδίσουν 70-80 ευρώ κατά 
μέσον όρο και οι έχοντες περιουσία από 100.000 έως 
150.000 ευρώ θα κερδίσουν 55 ευρώ κατά μέσον όρο. 
Μάλιστα, η κυβέρνηση φοβούμενη τις αντιδράσεις χι-
λιάδων ιδιοκτητών ακινήτων αποφάσισε ο φόρος ακι-
νήτων να υπολογιστεί φέτος με βάση τις τιμές ζώνης 
που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και όχι με 
αυτές που θα ισχύσουν από τα τέλη Ιουνίου.
 Η λύση αυτή εξυπηρετεί σε κάθε περίπτωση τον σχε-
διασμό της κυβέρνησης, που σε καμία περίπτωση 
δεν θέλει τα νοικοκυριά μεσούσης του καλοκαιριού 
να λάβουν φουσκωμένα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ λόγω 
των νέων τιμών ζώνης. Σημειώνεται ότι τα τελευταία 
χρόνια χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων προχώρησαν στο 
«σπάσιμο» της περιουσίας τους στα μέλη της οικογέ-
νειας, με στόχο να περιορίσουν τις τεράστιες επιβαρύν-
σεις που έχουν επωμιστεί τα χρόνια των μνημονίων. 
Με τον τρόπο αυτό μειώνουν τον συμπληρωματικό 
φόρο που επιβάλλεται στην περιουσία τους και προφα-
νώς γίνονται δικαιούχοι της έκπτωσης. Το «σπάσιμο» 
της ιδιοκτησίας (κατά κύριο λόγο σε ψιλή κυριότητα 
και επικαρπία) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται 
από τους υπόχρεους σε καταβολή συμπληρωματικού 
φόρου ακινήτων υπερβαίνοντας το όριο των 250.000 
ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συμπληρωματικός φόρος 
των φυσικών προσώπων περιορίστηκε στα 367,15 
εκατ. ευρώ το 2018 από 382 εκατ. ευρώ το 2017 και 
387,6 εκατ. ευρώ το 2016. 
Σε 5 δόσεις
 Στο μεταξύ, για πρώτη φορά τα εκκαθαριστικά του 
ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν στα τέλη Ιουλίου στο ηλεκτρο-

νικό σύστημα taxis, ενώ η πληρωμή του θα ξεκινήσει 
τον Αύγουστο, αντί για τέλη Σεπτεμβρίου όπως γινό-
ταν τα τελευταία χρόνια και θα ολοκληρωθεί στα τέλη 
Δεκεμβρίου (5 δόσεις). Εφόσον η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών παρατείνει τις προθεσμίες 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (παρά το 
γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα άνοιξε φέτος νω-
ρίτερα από κάθε άλλη φορά) ενδέχεται να μεταφερθεί 
η πληρωμή της πρώτης δόσης τον Σεπτέμβριο. Οι ιδιο-
κτήτες πρέπει να γνωρίζουν ότι για τα αγροτεμάχια θα 
ισχύσει και φέτος η εξαίρεση από τη διαδικασία υπο-
λογισμού συμπληρωματικού φόρου.   Ο υπολογισμός 
του φετινού ΕΝΦΙΑ θα γίνει με βάση τις αντικειμενικές 
αξίες, την κλίμακα του κύριου φόρου και την κλίμακα 
του συμπληρωματικού φόρου, ο οποίος επιβάλλεται 
στους έχοντες αστικά ακίνητα αξίας άνω των 250.000 
ευρώ. Παρακάτω, παρουσιάζονται τρία παραδείγματα 
για το πώς διαμορφώνεται ο ΕΝΦΙΑ μετά τις μειώσεις: 
1. Για σπίτι στο Κερατσίνι αξίας 60.000 ευρώ ο φορο-
λογούμενος πληρώνει ΕΝΦΙΑ 224 ευρώ. Το 2019 θα 
πληρώσει 157 ευρώ. 
2. Για σπίτι στο Αιγάλεω, που ο φορολογούμενος 
πληρώνει τώρα 203 ευρώ, το 2019 θα πληρώσει 142 
ευρώ.
 3. Για σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, που ο φορο-
λογούμενος το 2018 πλήρωσε 232 ευρώ, το 2019 θα 
πληρώσει 162 ευρώ. 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Συνέχεια στη Σελ. 25

βΡΟΧΗ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης εκφράζουν 
επιφυλάξεις και ανησυχίες για τις παροχές της κυβέρ-
νησης το 2019, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
απόκλιση της Ελλάδας από τον δημοσιονομικό στόχο 
για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% φέ-
τος, ενώ ζητούν από την κυβέρνηση να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της μετα-
μνημονιακής εποπτείας. 
Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων περιορίζονται στην 
παρούσα φάση μόνο σε επίπεδο αξιωματούχων της 
Ευρωζώνης, αλλά τον Ιούνιο, στην προσεχή συνε-
δρίαση του Eurogroup, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν 
σοβαρές ενστάσεις από πολλές χώρες, κυρίως του 
Βορρά, όπως η Ολλανδία, αλλά και η Γερμανία. 
Η παρέμβαση έγινε στη διάρκεια μιας πολύ σύντομης 
συζήτησης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης 
(ο κ. Τσακαλώτος δεν πήγε στις Βρυξέλλες) παρουσί-
ασε τους βασικούς άξονες των εξαγγελιών πρωθυ-

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                       17/05/2019

πουργού. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο επικεφαλής 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους 
Ρέγκλινγκ, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν και ήδη κάποια υλοποιούνται με νο-
μοθετική απόφαση οδηγούν σε απόκλιση με σημαντι-
κό περιθώριο από τους στόχους και επιπλέον υπάρχει 
διαφωνία και για τη σύνθεσή τους, καθώς «δεν είναι 
φιλικά στην ανάπτυξη», ενώ σημείωσε ότι θα συνεχι-
στούν οι συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές. 
Σύμφωνα με τον Ρέγκλινγκ, πρόβλημα υπάρχει στην 
παρούσα φάση με τα μέτρα του 2019, ενώ εκείνα 
του 2020 θα εξεταστούν αργότερα, στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού του επόμενους έτους (θα υποβλη-
θεί στα μέσα Οκτωβρίου). Η Ελλάδα δεν άλλαξε τους 
δημοσιονομικούς στόχους, αλλά τα μέτρα που ανα-
κοίνωσε, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση, δεν 
είναι συμβατά με τους στόχους, κατέληξε ο Ευρωπαί-
ος αξιωματούχος. 
Ο Π. Μοσκοβισί 
Και ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί προειδοποίησε για 
τον κίνδυνο, αλλά με πιο έμμεσο τρόπο και λιγότε-
ρο αυστηρή φρασεολογία. Είπε ότι ορισμένα από τα 
μέτρα της κυβέρνησης μπορεί να έχουν σημαντικό 
δημοσιονομικό αντίκτυπο, εννοώντας στην επίτευξη 
του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ. Ο 
Γάλλος επίτροπος πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν είναι 
πια σε  πρόγραμμα και μπορεί να σχεδιάζει μόνη της 
τα δημοσιονομικά της μέτρα, αλλά οι στόχοι πρέπει 
να τηρηθούν. 
Και ο Μ. Σεντένο
 Έμμεση προειδοποίηση απηύθυνε στην κυβέρνηση 
και ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, υπο-
γραμμίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει 
η Ελλάδα στον δρόμο της ανόρθωσης της οικονομίας 
και της επαναφοράς της εμπιστοσύνης από την πλευ-
ρά των επενδυτών, ενώ παρέπεμψε για την ουσία 
στην προσεχή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομι-
κών της Ευρωζώνης στις 13 Ιουνίου. 
Επισήμως η Ελλάδα δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη 
της χθεσινής συνεδρίασης των υπουργών Οικονομι-
κών της Ευρωζώνης, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η 
τρίτη αξιολόγηση στο πλαίσιο της μεταμνημοντακής 
εποπτείας.
 Αντιρρήσεις για τα μέτρα έχουν εκφράσει και χώρες 
όπως η Ολλανδία, οι οποίες διαμήνυσαν ότι δεν πρό-
κειται να δεχθούν απόκλιση στο πρωτογενές πλεόνα-
σμα. Θεωρούν ότι η επίτευξη του 3,5% του ΑΕΠ είναι 
βασική παράμετρος της βιωσιμότητας του χρέους, η 
οποία πρέπει να τηρηθεί. 
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Το αφορολόγητο
 Δεν υπάρχει επίσης καμία περίπτωση να μπουν από 
τώρα οι εταίροι και δανειστές σε συζήτηση για ενδε-
χόμενη μη μείωση του αφορολόγητου από την 1η 
Ιανουαρίου 2020. Αλλά ακόμη και περίπτωση που 
αποδεχθούν συζητήσεις για αυτό το ενδεχόμενο, δεν 
θα το κάνουν πριν από τις εθνικές εκλογές, που η κυ-
βέρνηση προγραμματίζει για τον Οκτώβριο. 
Τον Ιούνιο
 Ερωτηθείς ο Ολλανδός ΥΠΟΙΚ Βόπκε Χούστρα προ-
σερχόμενος στη συνεδρίαση εάν σχεδίαζε να θέσει 
το θέμα στη χθεσινή συνεδρίαση, απάντησε αρ-
νητικά παραπέμποντας στον Ιούνιο, όταν θα είναι, 
όπως είπε, διαθέσιμη και η έκθεση των θεσμών. Οι 
μεγαλύτερες αντιδράσεις στις εξαγγελίες της κυβέρ-
νησης προέρχονται από το ολλανδικό Κοινοβούλιο, 
το οποίο πιέζει την κυβέρνηση της χώρας αυτής να 
απαιτήσει την επιβεβαίωση της τήρησης των συμ-
φωνηθέντων ελληνικής πλευράς. 
Μπορεί να μην έγινε ουσιαστική συζήτηση χθες, αλλά 
κάποιοι εταίροι, όπως ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ Όλαφ Σολτς, 
φρόντισαν με έμμεσο τρόπο να στείλουν το μήνυμα 
στην κυβέρνηση ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί σε όσα λέμε και κάνουμε γιατί οι αγορές μάς 
κρίνουν. «Καταστήσαμε δυνατό όλες οι χώρες που εί-
χαν προβλήματα χρηματοδότησης από τις αγορές να 
επιστρέψουν σε αυτές, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλαν-
δία και τελευταία η Ελλάδα». «Ωστόσο», συνέχισε, 
«όλες οι χώρες πρέπει να συνειδητοποιούν ποια είναι 
τα “προβλήματα” που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
την ομαλή έξοδο στις αγορές». «Νομίζω πως στο τέ-
λος όλοι θα είναι προσεκτικοί», κατέληξε.
- Στη διάθεση των κρατών-μελών η αποπληρωμή 
ΔΝΤ
Σε σχέση με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και το 
ενδεχόμενο κάποια Κοινοβούλια να μπλοκάρουν την 
πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του ΔΝΤ 
από την Ελλάδα ως μέσο πίεσης στην κυβέρνηση, ο 
κ. Ρέγκλινγκ απάντησε ότι ο ίδιος προσωπικά συνε-
χίζει να είναι υπέρ, αλλά διευκρίνισε ότι απαιτείται 
και το «ΟΚ» εθνικών κοινοβουλίων και «θα δούμε 
αν και κατά πόσο οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης 
επηρέασαν τη διάθεση των κρατών-μελών». Σημεί-
ωσε επίσης την αύξηση των spreads των ελληνικών 
ομολόγων κατά 50 μονάδες βάσεις μετά τις σχετικές 
ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 750+92 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ΓΕΝΙΑΣ 

ΑΔΜΗΕ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

Από το 2021 θα αρχίσουν σταδιακά να ενσωματώνονται 
στον στόλο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τα νέα λεω-
φορεία, η έλευση των οποίων θα αλλάξει το «μείγμα» των 
οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο σύστημα των 
αστικών συγκοινωνιών. 
Με την παραλαβή των συνολικά 750 οχημάτων που θα 
αφορά ο διαγωνισμός του υπουργείου Μεταφορών (440 
για την Αθήνα και 350 για τη Θεσσαλονίκη), ο οποίος ανα-
μένεται να προκηρυχθεί τις προσεχείς ημέρες, θα επιτευχθεί 
ανανέωση του στόλου σε ποσοστό 32% για Αθήνα και 60% 
για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό αναμένεται να δώσει ανάσα στις 
συγκοινωνιακές εταιρείες, καθώς ειδικά στην περίπτωση 
της Αθήνας 224 λεωφορεία θα έπρεπε να βγουν εκτός στό-
λου έως το τέλος του 2021 εξαιτίας της παλαιότητάς τους 
βάσει των αντιρρυπαντικών προδιαγραφών. 
Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 461 εκατ. ευρώ, ανα-
μένεται να προχωρήσει παράλληλα με την απόκτηση των 
92 νέων οχημάτων από τον ΟΑΣΑ, με χρηματοδότηση από 
την Περιφέρεια Αττικής ως ένα μεγάλο έργο με δύο πηγές 
χρηματοδότησης και δύο διαφορετικούς διαγωνισμούς. 
Αυτό αποφασίστηκε σε πρόσφατη σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου και επιβε-
βαιώθηκε η χρηματοδότηση της προμήθειας-μαμούθ των 
750+92 λεωφορείων. Ανασταλτικός παράγοντας ως προς 
τη χρηματοδότηση του έργου σε συνδυασμό με την αντί-
στοιχη προμήθεια του ΟΑΣΑ ήταν το σημαντικό ποσοστό 
των λεωφορείων ντίζελ, το οποίο αντιμετώπισε με έντονο 
σκεπτικισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαιτίας της αλλαγής 
κατεύθυνσης προς την ηλεκτροκίνηση. Οσον αφορά προ-
μήθεια των 750 λεωφορείων, το 13% είναι ντίζελ, ενώ αν 
συνυπολογιστεί και ο διαγωνισμός του ΟΑΣΑ, το ποσοστό 
φτάνει το 20%, αλλά το έργο παραμένει επιλέξιμο για χρη-
ματοδότηση. Να σημειωθεί ότι στο αντικείμενο του έργου 
έχει συμπεριληφθεί και η 15ετής συντήρηση των οχημά-
των. 
Ο ανεφοδιασμός
 Έως την επίσημη παραλαβή και δρομολόγησή τους, πά-
ντως, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει λύσει το ζήτημα του ανε-
φοδιασμού και της φόρτισής τους. Αν και η εξυπηρέτηση 
των οχημάτων φυσικού αερίου μπορεί να γίνεται στα δύο 
αμαξοστάσια του ΟΣΥ που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκα-
ταστάσεις, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη για τα ηλεκτρικά, 
καθώς θα πρέπει να μελετηθούν και να χωροθετηθούν 
σημεία ταχείas φόρτισης και μάλιστα στο κέντρο της πόλης, 
καθώς αυτές είναι και οι περιοχές που θα εξυπηρετούν. 

Στην έγκαιρη προκήρυξη του διαγωνισμού που ανοίγει τον 
δρόμο για την κατασκευή του μεγάλου έργου της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής προχωρά ο ΑΔΜΗΕ, μέσω της 
θυγατρικής του Αριάδνη Interconnection.
 Όπως ανακοίνωσε χθες ο Διαχειριστής, η Αριάδνη, η θυ-
γατρική του εταιρεία ειδικού σκοπού που έχει αναλάβει τη 
χρηματοδότηση και κατασκευή της λεγόμενης «μεγάλης» 
διασύνδεσης της Κρήτης, την προσεχή εβδομάδα θα δημοσι-
εύσει τα τεύχη διακήρυξης για τα υποθαλάσσια καλώδια και 
τους σταθμούς μετατροπής σε Κρήτη και Αττική. 
Τον δρόμο άνοιξε σχετική απόφαση της ΡΑΕ που εξουσιοδοτεί 
την εταιρεία να προβεί χωρίς καμία καθυστέρηση στη διενέρ-
γεια της προκήρυξης του διαγωνισμού για την κατασκευή του 
έργου. Μάλιστα στην απόφαση αναφέρεται χαρακτηριστικά: 
«η κατασκευή της διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική πρέ-
πει να ακολουθήσει τάχιστα τον δρόμο της υλοποίησης υπό 
οποιοδήποτε καθεστώς και συνθήκες». 
Με βάση την προαναφερθείσα απόφαση, η Αριάδνη θα 
αποστείλει έως σήμερα, Παρασκευή 17 Μαΐου, τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου, επισημαίνοντας τα στοιχεία που 
διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με τις διασυνδέσεις 
Κρήτης-Κύπρου και Κρήτης-Ισραήλ και θα ακολουθήσει η 
δημοσίευση των τευχών διακήρυξης. Ως εθνική επιτυχία χα-
ρακτήρισε ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και της Αριάδνης Μ. Μα-
νουσάκης την εξέλιξη αυτή, καθώς το έργο θα ξεκινήσει εντός 
χρονοδιαγράμματος και η ολοκλήρωσή του θα οδηγήσει 
στην πλήρη διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού της Κρή-
της από καθαρότερες πηγές ενέργειας το 2022. Σημείωσε ότι 
η προκήρυξη του διαγωνισμού συντελείται έγκαιρα μετά από 
εργώδεις προσπάθειες των ελληνικών αρχών του ΥΠΕΝ, της 
ΡΑΕ και του ΑΔΜΗΕ, μέσα στις γνωστές αντίξοες συνθήκες.
 Όπως τόνισε, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αντιλαμβάνονται ότι 
το έργο αυτό είναι εθνικής σημασίας, κάτι που κατέστη σαφές 
και από την πρόσφατη παρέμβαση Ελλήνων Ευρωβουλευ-
τών τεσσάρων κομμάτων, που τάχθηκαν υπέρ της υλοποίη-
σης του έργου το ταχύτερο δυνατόν. 
Αναφέρθηκε, τέλος, στα πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη «ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής ιστορικά 
στην Ελλάδα», στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
στη συμμετοχή διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων στην 
υλοποίησή του, ενώ με την έγκαιρη έναρξη του έργου, το 
2019, προβλέπεται ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου 
θα διπλασιαστούν σε σχέση με το 2018. 

eΘΝΟΣ
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ΠΩΣ ΝΑ βΓΑΛΕΤΕ ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΤΑ 
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ΦΟΡΟ 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ Η 
ΑΣΧΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ο εφιάλτης των τεκμηρίων για άλλη μια χρονιά έχει επι-
στρέψει. Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για να πέσει 
η ηλεκτρονική αυλαία των φορολογικών δηλώσεων οι φο-
ρολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
την συμπλήρωση του εντύπου Ε1.
Ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι εξαιτίας της μεί-
ωσης που έχουν υποστεί τα εισοδήματά τους δεν φορολο-
γούνται για αυτά που πραγματικά δηλώνουν στην Εφορία, 
αλλά για μεγαλύτερα ποσά τα οποία προκύπτουν με την 
εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περι-
ουσιακών στοιχείων. 
Όμως, με έξυπνες κινήσεις οι φορολογούμενοι μπορούν να 
αποφύγουν τις παγίδες των τεκμηρίων και τη μεγαλύτερη 
φορολογική επιβάρυνση.
Έτσι, τα ποσά που πρέπει να δηλώσει ο φορολογούμενος 
για να καλύψει και να δικαιολογήσει τη διαφορά φορολο-
γητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω των τεκμηρίων 
είναι:
• Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2018 
από τον ίδιο τον φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα 
εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον 
φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.
Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω 
απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα ανεργίας, το 
ΕΚΑΣ, τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι 
από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδό-
ματα επικινδυνότητας κ.λπ.
• Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν εντός του 2018 από 
τον φορολογούμενο.
Τέτοια ποσά είναι το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος 
ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την 
ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ.
• Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος 
εντός του 2018 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων 
του.
• Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογού-
μενος το 2018, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα εφόσον η 
απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται.
• Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2018 από 
τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους.
• Ποσά που εισέπραξε το 2018 ο φορολογούμενος είτε από 
δωρεές είτε από γονικές παροχές.
• Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορι-

Ένα αποφασιστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και το μέλ-
λον του σιδηροδρόμου φέρνει η ηλεκτροκίνηση στο Αθήνα 
–Θεσσαλονίκη που εγκαινίασε προχθές ο υπουργός Υποδο-
μών Χρίστος Σπίρτζης. Αναμφίβολα, πέρα από τις τυμπανο-
κρουσίες και τις προεκλογικές φιέστες είναι ένα μεγάλο βήμα 
αν αναλογιστεί κανείς τις αμαρτίες, τα πισωγυρίσματα αλλά 
και τις μεγάλες καθυστερήσεις που βύθισαν για δεκαετίες 
στην μιζέρια τα ελληνικά τρένα.
Για να ξεπεράσει όμως ο σιδηρόδρομος τις μεγάλες αδυνα-
μίες του παρελθόντος και να γίνει το τρένο ανταγωνιστικό 
μέσο στον τομέα των χερσαίων μεταφορών, θα πρέπει να 
επισημανθούν σοβαρές ελλείψεις και μερικές λεπτομέρειες 
που δεν δικαιολογεί η μεγάλη προετοιμασία και οι προχθε-
σινοί πανηγυρισμοί.
Ειδικά όταν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ βρίσκεται σε μια μεγάλη σιδηρο-
δρομική οικογένεια με τεράστια εμπειρία στο επιβατικό 
έργο, όπως είναι αυτή των Ιταλικών σιδηροδρόμων καλ-
λιεργώντας από την περσινή ΔΕΘ μεγάλες προσδοκίες για 
ριζικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο.
Το Intercity Express ξεκίνησε προχθές το παρθενικό του 
ταξίδι σε πλήρως ηλεκτροδοτούμενη γραμμή προαναγγέλ-
λοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες εντός της αμαξοστοιχίας. 
Η πραγματικότητα σε όσους επιβιβάστηκαν στο βαγόνι των 
επισήμων την Τετάρτη και πολύ περισσότερο με την επι-
στροφή προς Αθήνα την Πέμπτη ήταν απογοητευτική. Ας 
δούμε τις σοβαρότερες ελλείψεις και τα προβληματικά ση-
μεία των νέων τρένων αλλά και της συνολικής εικόνας του 
σιδηροδρόμου.
-Σε ελάχιστα σημεία του δικτύου υπάρχει επαρκής τηλεπι-
κοινωνιακή κάλυψη, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η δυ-
νατότητα επικοινωνίας αλλά και πρόσβασης στο Ίντερνετ. 
Στα περισσότερα από τα 500 χιλιόμετρα του ΠΑΘΕ, η επι-
κοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων είναι αδύνατη λόγω 
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σμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ.
Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανά-
λωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών».
Με την «ανάλωση κεφαλαίου», ο φορολογούμενος μπορεί 
να καλύψει την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου 
εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκ-
μηρίων, επικαλούμενος εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα 
ακόμη και πριν από 10, 20, 30 ή και 40 χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι τα τεκμήρια διαβίωσης, φέτος, κρύβουν 
σημαντικές παγίδες που ενδέχεται να οδηγήσουν τα αδύνα-
μα και μικρομεσαία νοικοκυριά σε υπέρογκη φορολόγηση. 

ανυπαρξίας σήματος.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ανακοίνωση που μοίρασε προχθές έκανε 
λόγο για Wi-Fi αποκλειστικά στην α΄ θέση της αμαξοστοι-
χίας I/C51, με σταδιακή αποκατάσταση και στις υπόλοιπες 
αμαξοστοιχίες. Όμως ακόμη και στο ανακατασκευασμένο 
τρένο, που θα δοκιμάσουν οι επιβάτες από την προσεχή 
Δευτέρα, το Wi-Fi δυσκολευόταν να σηκώσει όλο το φορτίο 
των χρηστών και μετά τις πρώτες ώρες βγήκε εκτός.
- Παρά τον αυξημένο αριθμό των επισήμων, υπήρχε εμ-
φανής αδιαφορία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την φροντίδα και περι-
ποίηση των χώρων υγιεινής. Εικόνα που διαπιστώσαμε σε 
ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την επόμενη μέρα. Βουλωμένοι 
νιπτήρες, εκτός λειτουργίας WC, πεταμένα χαρτιά στο πάτω-
μα και έλλειψη καθαριότητας ανάγκασαν τους επιβάτες να 
καταφύγουν στις τουαλέτες των σταθμών του ΟΣΕ!
-Τριτοκοσμική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν οι επιβάτες 
και στις χθεσινές συμβατικές αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 
Λερωμένα καθίσματα, αναγγελίες για τις στάσεις και τους 
σταθμούς του δρομολογίου, χωρίς μετάφραση στα αγγλι-
κά που παρέπεμπαν σε μεγάφωνα λαϊκής πανήγυρης. Την 
εικόνα των εσπευσμένων εγκαινίων συμπλήρωνε η έλλειψη 
σύνδεσης με το ρεύμα με αποτέλεσμα το ταξίδι να μην είναι 
πλήρως ηλεκτροδοτούμενο και να απαιτείται η μετάβαση 
από ηλεκτροκινούμενες μηχανές στις ντηζελοκίνητες και 
αντίστροφα. Το προσωπικό της εταιρείας υποσχέθηκε ότι 
η εικόνα αυτή θα πάψει να υφίστανται από την επόμενη 
εβδομάδα.
-Ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα αποκτήσει τις μεγάλες τα-
χύτητες που είναι 3 ώρες και 15 λεπτά με την ολοκλήρωση 
των συστημάτων τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης που 
θα χρειαστούν ακόμη μήνες για να ολοκληρωθούν. Ο ΟΣΕ 
τοποθετεί την μετάβαση από τις αρχές του 2020, χρονοδιά-
γραμμα που αμφισβητούν στελέχη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
-Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα και στους σταθμούς του 
σιδηροδρόμου. Η εγκατάλειψη είναι τόσο εμφανής που σε 
ορισμένες περιοχές τα σίδερα έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν 
από τα μπετά και οι πλαστικές καρέκλες να δείχνουν ότι για 
τον ΟΣΕ ο χρόνος έχει σταματήσει προ πολλού. Πολλοί εκτι-
μούν ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα χρειαστεί ακόμη να 
διανύσει πολύ δρόμο για να βρει τους πόρους και να συντη-
ρήσει τους σταθμούς αλλά και να αποκτήσει μια αξιοπρεπή 
παρουσία που να συνάδει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών δίκτυο.


