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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Χάνεται 1,5 δισ. ετησίως λόγω καθυστερήσεων σε έργα 
υποδομής
Σελ 1, 10,11 και 12
Χιλιάδες αιτήσεις φορολογουμένων για ένταξη στη 
ρύθμιση των 120 δόσεων της εφορίας - Γενικές οδηγίες 
πλατφόρμας ρύθμισης από το υπουργείο Εργασίας
Σελ 1, 14 και 15 
Εγκαίνια κατασκευής του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελ-
λάδας-Βουλγαρίας (IGB)
Σελ 3
Συνεργασία ΕΜΠ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
Κίνας 
Σελ 4
ΥΠΕΝ: Προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) 
για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων 
Νέας Μάκρης και Ραφήνας
Σελ  5 
Τι λέει η γεν. γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την 
θέση της Ελλάδας στον κοινό ευρωπαϊκό στόλο πυρο-
σβεστικών αεροσκαφών
Σελ 6 και 7 
rescEU: η ΕΕ δημιουργεί έναν αρχικό πυροσβεστικό στό-
λο για την επόμενη περίοδο δασικών πυρκαγιών
Σελ 8 
ΕΕ: έγκριση από το Συμβούλιο των νέων κανόνων σχε-
τικά με τα πλαστικά μίας χρήσης
Σελ 9 
ΔΕΗ: Πάνω από 50 ευρώ το χρόνο το όφελος για το 
μέσο νοικοκυριό από τη μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρι-
κή ενέργεια
Σελ 13
Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων: ένας 
χρόνος μετά
Σελ 16 
Δικαιοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων: η Επιτροπή προ-
τείνει να αυξηθεί η διαφάνεια των τιμών
Σελ 17 
Άνχελ Γκουρία στα «ΝΕΑ»: «Η Ελλάδα έχει καταγράψει 
αξιοσημείωτη ανάπτυξη»
Σελ 18, 19 και 20 
Χρήσιμες πληροφορίες για τις προσεχείς εκλογές από το 
Υπουργείο Εσωτερικών 
Σελ 21
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 24,25,26
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE: Η καθυστέρηση για την έναρξη υλοποίησης ενός έργου προσεγγί-

ζει κατά μέσον όρο τους 23 μήνες, ενώ αντίστοιχα για την ολοκλή-
ρωσή του, τους 28 μήνες. Σε ρεπορτάζ του Νίκου Ρουσάνογλου 
στην «Καθημερινή» σημειώνεται ότι αρνητική επίδραση στην 
οικονομική ανάπτυξη κατά 0,8% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, προ-
βλέπεται να έχει για τα επόμενα χρόνια ο περιορισμός των επενδύ-
σεων σε νέα έργα υποδομής. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας, 
την οποία πραγματοποίησε η PricewaterhouseCoopers, το τρέχον 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο μέχρι το 2024 υπολείπεται κατά 4,1 δισ. 
ευρώ, σε σχέση με τον ιστορικό ρυθμό επενδύσεων υποδομών, 
δείγμα του σημαντικού επενδυτικού κενού που παρατηρείται 

και αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων ετών. Οπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Κώστας Μητρόπουλος, εντεταλμένος σύμ-
βουλος της PwC Ελλάδας, «αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ 2009 
και 2018 η συνολική αξία των επενδύσεων σε υποδομές μειώθηκε 
κατά 13 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα μεγάλο επενδυτικό κενό 
της τάξεως του 1,4 δισ. ευρώ ετησίως». Με δεδομένο ότι οι επεν-
δύσεις σε έργα υποδομών έχουν οικονομικό πολλαπλασιαστή 
1,8 (δηλαδή για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται, επιστρέφει πίσω 
στην οικονομία 1,8 ευρώ, όπως έχει καταδείξει σχετική έρευνα του 
ΙΟΒΕ), είναι προφανής η σημασία του κλάδου στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας. Αναλυτικά στη σελ 3

Ξεπερνούσε τους 13.000 ο αριθμός των φορολογούμενων 
που είχαν υποβάλει αίτηση ως χθες το μεσημέρι για την έντα-
ξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές στην εφορία, 
σύμφωνα με πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
Συνολικά από προχθές που άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
έως εκείνη την ώρα 99.000 φορολογούμενοι την είχαν επισκε-
φθεί για να ενημερωθούν σχετικά με τις οφειλές τους, τις δόσεις 
που δικαιούνται κ.τ.λ., αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο μεταξύ,  
εγκαινιάστηκε χθες η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α για την υπαγωγή στη ρύθμιση 
οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις, 
παρουσία της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, και του 
υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου. 
Αμέσως μετά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε για το κοινό.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, 
η διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και 
εξελίσσεται σε δύο στάδια. 
Αναλυτικά στις σελ 10,11 και 12  

Την κατασκευή του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας-Βουλ-
γαρίας (IGB), εγκαινίασαν χθες, στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας, o 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουρ-
γός της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, ο Αντιπρόεδρος του 
Αζερμπαϊτζάν, Γιακούμπ Εγιούμποφ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας της Ελλάδας, Γιώργος Σταθάκης και η Υπουργός 
Ενέργειας της Βουλγαρίας, Τεμενούικα Πέτκοβα. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του ΥΠΕΝ πρόκειται για έναν αγωγό μήκους περίπου 
180 χιλιόμετρων (εκ των οποίων 31 χλμ. στο ελληνικό έδαφος), 
αρχικής δυναμικότητας 3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, 
που ενώνει την Κομοτηνή με τη Στάρα Ζαγόρα. Αν και είναι έργο 
μεσαίου βεληνεκούς έχει δυσανάλογα μεγάλες συνέπειες στο 
ενεργειακό αποτύπωμα της ευρύτερης περιοχής λόγω της στρα-
τηγικής του θέσης. Ο νέος αγωγός διασφαλίζει  την ασφάλεια 
εφοδιασμού των Βαλκανίων με δύο διαφορετικούς τρόπους: 
Αφενός, αποτελεί θεμέλιο λίθο του κάθετου διαδρόμου, που θα 
μεταφέρει το φυσικό αέριο του αγωγού TAP στην καρδιά των 
Βαλκανίων, εξασφαλίζοντας έτσι την τροφοδοσία τους από τον 
Νότιο Διάδρομο. Σε συνδυασμό με τον υπό ωρίμανση διασυν-

δετήριο αγωγό Σερβίας-Βουλγαρίας και την υφιστάμενη δια-
σύνδεση Βουλγαρίας- Ρουμανίας, ολοκληρώνεται ένα σύστημα 
υποδομών διασύνδεσης φυσικού αερίου, που θα οδηγήσει στην 
ανάπτυξη μία ενιαίας αγοράς με ίδιους κώδικες και απρόσκοπτη 
φυσική ροή. Αφετέρου, μέσω της διασύνδεσης του με το ελληνικό 
Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου  (ΕΣΦΑ), ο IGB θα έχει πρόσβαση 
στον πρόσφατα αναβαθμισμένο τερματικό σταθμό υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου  (LNG) της Ρεβυθούσας και στον μελλοντικό 
πλωτό σταθμό της Αλεξανδρούπολης, επιτρέπει την πρόσβαση σε 
μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας φυσικού αερίου, την παγκό-
σμια αγορά LNG. Μελλοντικά, δε, ο αγωγός μπορεί να αποτελέσει 
μια επιλογή για τη διοχέτευση του αερίου από τα κοιτάσματα της 
Ανατολικής Μεσογείου, προς τις αγορές της Ευρώπης. Πέραν της 
ενίσχυσης της ασφάλεια εφοδιασμού, ο IGB θα συμβάλλει, επίσης, 
στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς φυσικού αερίου 
στα Βαλκάνια, με σταθερές ροές προϊόντος και χαμηλές τιμές, που 
θα επιτρέπουν την είσοδο νέων παικτών. 
Αναλυτικά στις σελ 14 και 15  

ΧΑΝΕΤΑΙ 1,5 ΔΙΣ. ΕΤΗΣΙΩΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 
ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - 
βΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (IGB)

Γενικές οδηγίες πλατφόρμας ρύθμισης από το υπουργείο Εργασίας



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

27 - 31 Μαΐου 2019

13ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνη-
τής Νοημοσύνης “LION 13 - Learning and 
Intelligent Optimization”
ΧΑΝΙΑ

Πολυτεχνείο Κρήτης, Περιφέ-
ρεια Κρήτης, Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων

20 - 22 Ιουνίου 2019

13η Πανελλήνια Σύνοδος Φορέων Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων 
ΔΕΛΦΟΙ

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

25 - 26 Ιουνίου 2019
Εκδήλωση: «Η Σεισμολογία στην Εκπαίδευση 
και την Κοινωνία»
ΠΑΤΡΑ

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 
Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, Αρσάκεια Πατρών

Το διεθνές συνέδριο στην «Μακροοικονομική Ανάλυση 
και Διεθνή Χρηματοδότηση», που διοργανώνει το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για 
23η συνεχή χρονιά, θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μα-
ΐου έως την 1η Ιουνίου 2019 στις εγκαταστάσεις του, στο 
Ρέθυμνο.
Πληροφορίες:
http://macro.soc.uoc.gr/macro_page.php?

Εβδομαδιαίο εργαστήριο – σεμινάριο με θέμα: «Φυσική 
δόμηση και βιοκλιματική προσέγγιση στην αρχιτεκτονι-
κή(προσέγγιση περιβαλλοντικών παραμέτρων βελτιστο-
ποίησης)», το δέκατο τέταρτο κατά σειρά, διοργανώνει 
ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, για την 
προώθηση της φιλικής στο περιβάλλον αρχιτεκτονικής. 
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους αρχιτέκτονες 
και θα διεξαχθεί από τις 28 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2019 
στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα, στην Άλλη Μεριά Βόλου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η θεματολογία του Ερ-
γαστηρίου – Σεμιναρίου αφορά:
Περιβαλλοντικές παραμέτρους που οδηγούν σε βέλτι-
στες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις κατά περίπτωση, όπως 
• λήψη αποφάσεων, η περίπτωση της πολυκριτηριακής 
ανάλυσης. Case study: επιλογή δομικών υλικών με οικο-
λογικά κριτήρια 
• η ανανεώσιμη ενέργεια ως παράμετρος στο σχεδιασμό 
κλπ καθώς και υλοποιημένες εφαρμογές της φυσικής δό-
μησης.
Το πρόγραμμα του Εργαστηρίου – Σεμιναρίου περιλαμ-
βάνει, εκτός της θεωρητικής υποστήριξης, εργαστήρια 
δοκιμών της γης ως υλικού, συλλογικές πρακτικές ανοι-
κτού σχεδιασμού με κοινά υλικά (χτίσιμο με χώμα, ωμοί 
πλίνθοι κλπ.).
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο site: 
www.sadas-pea.gr και στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ 
(Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι, τηλ. 2103215146 και 
2103215147).
Οι εγγραφές στο σεμινάριο θα γίνονται, κατόπιν τηλεφω-
νικής συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, 
μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ βΙΟ-
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»

ΣΤΟ βΟΛΟ, ΤΟ 4Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ IPBA
Η Διεθνής Ένωση Branding Τόπου (International Place 
Branding Association) – IPBA, σε συνεργασία με από το 
Τμήμα Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 4ο ετήσιο 
συνέδριό του, που θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Μη-
χανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, στο Βόλο, από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 
2019. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο 
στοχεύει να φέρει σε επαφή ερευνητές, επαγγελματίες 
και φοιτητές του branding τόπου και των συναφών 
πεδίων (branding πόλης, branding χώρας, branding 
προορισμού, δημόσια διπλωματία). Αποτελεί το κύριο 
μέσο προώθησης των στόχων του IPBA και περιλαμβά-
νει τη δημιουργία ενός φόρουμ για την ανταλλαγή ιδε-
ών γύρω από τη θεωρία και την πρακτική του branding 
τόπου, τη διασύνδεση των μελών της διεθνούς κοινό-
τητας branding τόπου και τη συνάντηση ακαδημαϊκών 
και επαγγελματιών για την προώθηση της εξάσκησης 
του επαγγέλματος.
Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ειδικούς του branding 
τόπου από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 
τον επαγγελματικό τομέα και τον τομέα της τοπικής και 

δημόσιας διοίκησης για μια γόνιμη συζήτηση γύρω από 
το ελκυστικό σημείο τομής του μάρκετινγκ, του τουρι-
σμού, της οικονομικής ανάπτυξης, της διοργάνωσης 
ειδικών γεγονότων, της διαχείρισης της κληρονομιάς, 
του χωρικού σχεδιασμού, της δημόσιας διπλωματίας 
και της ανθρωπογεωγραφίας. 
Πληροφορίες: 
http://www.placemarketingbranding.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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Με μεγάλη επιτυχία – παρουσία της Α.Ε. κας Zhang Qiyue, 
Πρέσβειρας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελ-
λάδα, και του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, Καθηγητή κ. Ιωάννη Γκόλια – πραγματοποιήθη-
κε συνάντηση την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μεταξύ του ΕΜΠ και μεγάλης 
Κινεζικής Αντιπροσωπείας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (43 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, με 76 και πλέον καθηγητές/αντι-
προσώπους τους), καθώς και εκπροσώπους της CEAIE 
(China Association for International Exchange). Σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση στη συνάντηση αυτή, το ΕΜΠ 
και η Κινεζική Αντιπροσωπεία, είχαν την ευκαιρία να επι-
βεβαιώσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους σε πολλούς 
τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, της έρευνας και 
της καινοτομίας, επεκτείνοντας τις σχετικές δραστηριό-
τητες που ήδη πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια 

μέσω σημαντικού αριθμού υπογεγραμμένων συμφώνων 
συνεργασίας του ΕΜΠ με Πανεπιστήμια της Κίνας.
Ειδικότερα, για την επιτάχυνση της ακαδημαϊκής συνερ-
γασίας, προχωρά η δημιουργία ενός κέντρου δικτύωσης 
μεταξύ των δύο πλευρών και η διαμόρφωση στρατηγικής 
ανάπτυξης συμπράξεων σε ερευνητικά θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η δυνατότητα αξιοποίησης 
και από τις δύο πλευρές της πλούσιας ερευνητικής υποδο-
μής των εμπλεκομένων Ιδρυμάτων, αλλά και η ενίσχυση 
της συνεργασίας του ερευνητικού προσωπικού αυτών 
μέσω ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων.
«Η παρούσα στρατηγική σύμπραξη, ενδυναμώνει τη δι-
εθνοποίηση και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, και συ-
γκεκριμένα, την επιστημονική διασύνδεση του ΕΜΠ με τα 
εκπαιδευτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κίνας» δήλωσε ο 
Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθ. Ιωάννης Γκόλιας, επισημαίνο-

ντας, πως «τις δύο χώρες συνδέει αμοιβαίος σεβασμός για 
τη μακραίωνη ιστορία και τον πλούσιο πολιτισμό τους».
Η Α.Ε. κα Ζhang Qiyue επισήμανε ότι έχει ιδιαίτερη σημα-
σία η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος 
και Κίνας και ένας από τους τομείς, στους οποίους μπορεί 
να αναπτυχθεί με προτεραιότητα περισσότερο η συνερ-
γασία αυτή είναι ο τομέας της εκπαίδευσης. Η σημερινή 
συνάντηση εργασίας μεταξύ του ΕΜΠ και της Κινεζικής 
αντιπροσωπείας Πανεπιστημίων συμβάλει σημαντικά 
προς αυτή την κατεύθυνση.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας καταγράφηκαν και από τις 
δύο πλευρές, σημαντικές θέσεις και προτάσεις σε πολλά 
επιστημονικά πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και τέ-
θηκαν οι βάσεις και το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα 
βήματα των δύο πλευρών. 

Επιπλέον 22 επιχειρηματικά σχέδια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με συνολική επι-
λέξιμη δημόσια δαπάνη 1.858.769,52 ευρώ, εντάσσονται στο «Ψηφιακό ‘Αλμα». Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό γνωστοποιήθηκε με την πρώτη τροποποίηση της απόφασης 
ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Αλμα»  του 
επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά α την απόφαση που περιλαμβάνει και τα 
22 επιχειρηματικά σχέδια στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας www.
antagonistikotita.gr

Η καθυστέρηση για την έναρξη υλοποίησης ενός έργου 
προσεγγίζει κατά μέσον όρο τους 23 μήνες, ενώ αντίστοιχα 
για την ολοκλήρωσή του, τους 28 μήνες. Σε ρεπορτάζ του 
Νίκου Ρουσάνογλου στην «Καθημερινή» σημειώνεται ότι 
αρνητική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη κατά 0,8% 
του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, προβλέπεται να έχει για τα επό-
μενα χρόνια ο περιορισμός των επενδύσεων σε νέα έργα 
υποδομής. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας, την οποία 
πραγματοποίησε η PricewaterhouseCoopers, το τρέχον 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο μέχρι το 2024 υπολείπεται κατά 4,1 
δισ. ευρώ, σε σχέση με τον ιστορικό ρυθμό επενδύσεων 
υποδομών, δείγμα του σημαντικού επενδυτικού κενού που 
παρατηρείται και αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων 
ετών.
Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώστας Μητρόπου-
λος, εντεταλμένος σύμβουλος της PwC Ελλάδας, «αξίζει να 
σημειωθεί ότι μεταξύ 2009 και 2018 η συνολική αξία των 
επενδύσεων σε υποδομές μειώθηκε κατά 13 δισ. ευρώ, δη-
μιουργώντας ένα μεγάλο επενδυτικό κενό της τάξεως του 
1,4 δισ. ευρώ ετησίως». Με δεδομένο ότι οι επενδύσεις σε 
έργα υποδομών έχουν οικονομικό πολλαπλασιαστή 1,8 

(δηλαδή για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται, επιστρέφει 
πίσω στην οικονομία 1,8 ευρώ, όπως έχει καταδείξει σχετι-
κή έρευνα του ΙΟΒΕ), είναι προφανής η σημασία του κλάδου 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Σήμερα, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υπο-
δομών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 25 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων 10,6 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε έργα ενέργειας, 
7,4 δισ. ευρώ σε σιδηροδρομικά έργα και 4,3 δισ. ευρώ σε 
έργα αυτοκινητοδρόμων. Αντίστοιχα, τα έργα τουριστικών 
υποδομών δεν ξεπερνούν το 1,3 δισ. ευρώ και εκείνα της 
διαχείρισης αποβλήτων τα 900 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, ιδιαίτερα ανησυχητικό κρίνεται το γεγονός ότι 32 
έργα αξίας 8,2 δισ. ευρώ δεν έχουν σαφές χρονοδιάγραμ-
μα έναρξης και ολοκλήρωσης. Από τα συνολικά 88 έργα, 
51 βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, ενώ 37 εκτε-
λούνται. Το 33% του ανεκτέλεστου υπολοίπου αντιστοιχεί 
σε έργα των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει. Παρ’ 
όλα αυτά, η φετινή «πίτα» δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 
500 εκατ. ευρώ, που είναι η αξία των έργων, τα οποία προ-
βλέπεται να παραδοθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
έτους.

Η ανάλυση της PwC επισημαίνει το πολύ σοβαρό ζήτημα 
των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται, 
τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των έργων 
στην Ελλάδα, μία από τις σημαντικότερες παθογένειες του 
κλάδου.
Πιο συγκεκριμένα, κατά μέσον όρο η καθυστέρηση για την 
έναρξη υλοποίησης ενός έργου προσεγγίζει τους 23 μήνες, 
ενώ αντίστοιχα η ολοκλήρωσή του, τους 28 μήνες. Κατά κύ-
ριο λόγο αυτές οφείλονται στον ατελή σχεδιασμό, στην εξα-
σφάλιση πολιτικής συναίνεσης αλλά και σε δυσκολίες στην 
εκτέλεση (π.χ. απαλλοτριώσεις, ανασχεδιασμοί). Στο πλαί-
σιο αυτό, ο κ. Κυριάκος Ανδρέου, εταίρος και επικεφαλής 
σύμβουλος (Advisory Leader) της PwC Ελλάδας, σημείωσε 
ότι «είναι σημαντική η χάραξη ενός νέου λειτουργικού μο-
ντέλου. Η δημιουργία ενός κεντροποιημένου μηχανισμού, 
σχεδιασμού, αξιολόγησης και διαχείρισης όλων των μεγά-
λων έργων υποδομών θα είχε θετικά αποτελέσματα στη δι-
αχείριση των επενδύσεων, τη μείωση των καθυστερήσεων 
και τον έλεγχο της υλοποίησης», επισήμανε ο κ. Ανδρέου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»

ΧΑΝΕΤΑΙ 1,5 ΔΙΣ. ΕΤΗΣΙΩΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
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Στην προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την 
πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μά-
κρης και Ραφήνας, Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε σήμερα 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σύμφωνα 
με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ πρόκειται για την πρώτη ενεργο-
ποίηση του εργαλείου του ΕΧΣ που αφορά στην αποκατάστα-
ση περιοχών από φυσικές καταστροφές, κατ’ εφαρμογή του 
νόμου για το Χωρικό Σχεδιασμό που ψηφίστηκε το 2016. 
Η εισήγηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θε-
μάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), συντάχθηκε από 
το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής του 
ΥΠΕΝ, ενσωματώνοντας τις απόψεις που κατατέθηκαν, μετά 
από διευρυμένη και στοχευμένη δημόσια διαβούλευση με 
τους δήμους και επιτροπές κατοίκων τους τελευταίους μήνες. 
Με την ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ξεκινά το Σχέ-
διο για την ανασυγκρότηση και ανάπλαση της περιοχής που 
επλήγη με ιδιαίτερη σφοδρότητα από την καταστροφική πυρ-
καγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου του 2018.
Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ παραβρέθηκαν εκ-
πρόσωποι των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος, 
συντονιστικές επιτροπές κατοίκων και τοπικοί σύλλογοι, οι 
οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις και τα αιτήματά τους. 
Η διαδικασία της συνεδρίασης έγινε σε κλίμα συνεννόησης και 
σύγκλισης απόψεων, συνδιαμορφώνοντας μια κοινή αντίλη-
ψη για τη μελλοντική ανάπτυξη της πυρόπληκτης περιοχής.
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το τελικό κείμε-
νο της απόφασης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, με όλες τις απαραίτητες 
τεχνικές λεπτομέρειες, από τη Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος.

Ενημερωτικό Σημείωμα ΥΠΕΝ
ΚΕΣΥΠΟΘΑ - Προέγκριση
Το αίτημα για την προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου 
(ΕΧΣ) εξετάστηκε σήμερα από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ και εγκρίθηκε 
ομόφωνα.
Τρεις παράμετροι
Η προέγκριση καθορίζειτρεις κρίσιμες παραμέτρους για την 
εκπόνηση της μελέτης του ΕΧΣ:
• Το όριο της περιοχής επέμβασης, όπου ισχύουν οιπροτεινό-
μενες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Μαζί καθορίζονται τα όρια της 
ζώνης άμεσης επιρροής και τα όρια της ευρύτερης περιοχής. 

Η έκταση της περιοχής επέμβασης καλύπτει περίπου 7.900 
στρέμματα στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Μάκρης και Ραφή-
νας.  
• Τις χρήσεις γης στην περιοχή επέμβασης, τον προτεινόμενο 
χαρακτήρα των επιμέρους περιοχών, καθώς και τις γενικές 
και ειδικές κατηγορίες χρήσεων.
• Τους μέγιστους συντελεστές δόμησηςγια την περιοχή επέμ-
βασης.
Επιπλέον, η προέγκριση του ΕΧΣ συμπεριλαμβάνει μια σειρά 
από βασικές αρχές χωρικής οργάνωσης οι οποίες κατευθύ-
νουν την εκπόνηση της μελέτης του ΕΧΣ (φυσικό περιβάλλον, 
χρήσεις γης, σύνδεση οικιστικών περιοχών και ελεύθερων 
χώρων, οδικό δίκτυο και κυκλοφορία, παράκτιο μέτωπο, 
ρέματα και παραρεμάτιες περιοχές).  
Σκοπός του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου
Το ΕΧΣ έχει σκοπόνα συμβάλει:
• στην ανασυγκρότηση και ανάταξη του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος με κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος μετά την καταστροφική 
πυρκαγιά
• στη χωρική αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση των τεχνι-
κών υποδομών
• στην άρση των προ της πυρκαγιάς ευάλωτων συνθηκών 
και των οικιστικών και πολεοδομικών στρεβλώσεων
• στην ανθεκτικότητα της περιοχής, βελτιώνοντας την ικανό-
τητα αντιμετώπισης ή μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων 
των φυσικών καταστροφών. 
• στην πρόληψη ώστε η περιοχή να είναι καλύτερα προετοι-
μασμένη σε εξωτερικές απειλές, όπως ο κίνδυνος νέας πυρκα-
γιάς, πλημμυρικώνφαινομένων, διάβρωσης, κατολισθήσεων 
κ.λπ. 
Νέο πρότυπο χωρικής οργάνωσης
Το ΕΧΣ προσβλέπει δεν προσβλέπει στην κατάστασης που 
ίσχυε πριν την πυρκαγιά, αλλά στην προώθηση ενός νέου 
πρότυπου χωρικής οργάνωσης, με βάση τις αρχές της βι-
ώσιμης ανάπτυξης, που θα λειτουργήσει καταλυτικά στην 
κατεύθυνσης μιας αναβαθμισμένης μελλοντικής κατάστασης.  
Ο χωρικός προορισμός της περιοχής επέμβασης αναφέρεται 
σε μια αναβαθμισμένη, σε σχέση με την προ της πυρκαγιάς 
περίοδο, περιοχή κατά κύριο λόγο παραθεριστικής κατοικίας 
και παραθαλάσσιας αναψυχής, που θα εξυπηρετεί τρέχουσες 

και μελλοντικές ανάγκες χωρίς να διακινδυνεύει την προστα-
σία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Η ανασυγκρότηση της περιοχής επέμβασης θα βασίζεται σε 
ένα νέο πρότυπο χωρικής οργάνωσης σύμφωνα με τις αρχές 
της βιώσιμης ανάπτυξης, της ορθολογικής οργάνωσης των 
χρήσεων γης και της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, της 
διαφύλαξης των φυσικών πόρων, καθώς και της εξασφάλι-
σης συνθηκών ασφάλειας για όλες τις κοινωνικές ομάδες, 
κατοίκους και επισκέπτες.
Το εργαλείο του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου
Το ΕΧΣ κρίνεται ως βέλτιστο εργαλείο χωρικού σχεδιασμού 
για την επίτευξη των παραπάνω στόχων για τις περιοχές που 
επλήγησαν κατεξοχήν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2018. 
• ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της ζητούμενης 
επέμβασης.
• ανταποκρίνεται στην ανάγκη ειδικής ρύθμιση των χρήσεων 
γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους. 
• μπορεί να εγκρίνεται μαζί με το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρ-
μογής, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της εφαρμογής του 
σχεδιασμού. 
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα ενεργοποίησης του εργαλείου 
του ΕΧΣ για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές 
καταστροφές προβλέφθηκε για πρώτη φορά από τον νόμο 
για τον χωρικό σχεδιασμό το 2016. 
Φορέας του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου 
Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ΕΧΣ που αφορά την αντι-
μετώπιση συνεπειών από φυσικές καταστροφές, ιδιαίτερα σε 
μια περίοδο που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 
των ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένονται όλο και 
οξύτερες. 
Φορέας του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας. 
Το αίτημα κατατέθηκε στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ από το Τμήμα Μητρο-
πολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής, έχοντας λάβει υπόψη 
συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός του ΥΠΕΝ.
Καθοριστικής σημασίας ήταν το προηγούμενο διάστημα,ο 
στοχευμένος διάλογος με εκπροσώπους των Δήμων Μαρα-
θώνος και Ραφήνας-Πικερμίου, με τις τεχνικές τους υπηρεσί-
ες, καθώς και τοπικούς φορείς, με στόχο την συναντίληψη και 
από κοινού διαμόρφωση του πλαισίου των προτεινόμενων 
από το ΕΧΣ ρυθμίσεων.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε χθες Τετάρτη 22 Μα-
ΐου 2019 την Ευρωπαία επίτροπο Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα 
αρμόδια για θέματα «Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επι-
χειρηματικότητας και Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων» και 
τον Αθανάσιο Σαββάκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανι-

ών Ελλάδος. Η κυρία Μπιενκόφσκα χτύπησε το παραδοσιακό 
καμπανάκι για τη λήξη της συνεδρίασης της αγοράς. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ προηγήθηκε συζήτηση με εκπροσώπους 
του ελληνικού επιχειρείν πάνω σε καίρια ζητήματα ανάπτυξης 
και επιχειρηματικότητας που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο 

της κυρίας Μπιενκόφσκα, όπως το μέλλον της βιομηχανίας 
στην Ευρώπη, η περιφερειακή ανάπτυξη και ο ψηφιακός με-
τασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας.

ΥΠΕΝ: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΧΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ 
ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Ε. ΜΠΙΕΝΚΟΦΣΚΑ
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Μέχρι τις 11 Ιουνίου είναι ανοιχτή η πρόσκληση των κρα-
τών-μελών της Ε.Ε. να συμμετάσχουν στον κοινό ευρωπαϊκό 
στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών, μέσω του προγράμμα-
τος RescEU (του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προ-
στασίας), που εγκαινιάστηκε χθες. Τα παραπάνω διευκρινίζει 
η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με αφορμή ση-
μερινά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα δεν 
συμμετέχει στον κοινό στόλο. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η γενική 
γραμματεία, η Ελλάδα υποστήριξε την πρόταση της Επιτρο-
πής για τη δημιουργία του RescEU από την έναρξη των δια-
πραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Τονίζει δε τα εξής: 
Η νέα νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας με την οποία προβλέπεται η δημιουργία του 
RescEU, προβλέπει αγορά νέων μέσων από κοινού με την 
Ευρ. Επιτροπή, όπου το 80-90% της δαπάνης αγοράς θα συγ-
χρηματοδοτείται από την Ευρ. Επιτροπή.
Ωστόσο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι δεν 
είναι δυνατό να βρεθούν στο άμεσο μέλλον πρόσθετα μέσα 
στην αγορά, ειδικά στον τομέα της εναέριας δασοπυρόσβε-
σης, καθώς δεν κατασκευάζονται από καμία εταιρεία - και 
αποφασίστηκε από την ίδια να υπάρξει μεταβατική περίοδος. 
Στην μεταβατική αυτή περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2025, τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν στο rescEU, 
εθνικά μέσα που ήδη διαθέτουν. Η λύση αυτή είναι προσω-
ρινή μέχρι την ουσιαστική θέσπιση του rescEU. Τα μέσα θα 
πρέπει να παραμείνουν στο μεταβατικό rescEU για όλη τη 
μεταβατική περίοδο.
Η πρόσκληση συμμετοχής των κρατών-μελών στο RescEU 
πραγματοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους, από τους οποίους 

ο τρέχων έχει προθεσμία έως την 11η Ιουνίου.
Σε ότι αφορά τώρα, την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρό-
γραμμα, από την ΓΓΠΠ διευκρινίζεται ότι συνεχίζονται οι συ-
ζητήσεις με την Ευρ. Επιτροπή προκειμένου να αποφασιστεί 
αν και πώς θα συμμετάσχουμε στο μεταβατικό RescEU.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από αρμόδιες πη-
γές, το αντικείμενο προβληματισμού για το θέμα της συμμε-
τοχής της Ελλάδας στον κοινό στόλο, είναι ότι τα εναέρια μέσα 
που μπορούν να μπουν στο στόλο πρέπει να είναι επιχειρη-
σιακά έτοιμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σε επιχειρησιακή 
ετοιμότητα μόνο πέντε από τα επτά «Καναντέρ 415» που της 
έχουν μείνει (τα παλιά «215», δεν μπορούν να συμμετάσχουν 
στον στόλο). Τα δυό έχουν σοβαρές βλάβες που δεν μπορούν 
να επισκευαστούν, καθώς το εργοστάσιο έχει κλείσει και δεν 
υπάρχουν ανταλλακτικά.
Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία της μίσθωσης εναέριων μέσων που γίνεται κάθε χρόνο, 
ώστε να ξεκαθαριστεί αν έχουμε να διαθέσουμε ως χώρα στο 
RescEU.
Εκείνο που τονίζει η ΓΓΠΠ, είναι ότι σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο του RescEU, η χώρα 
μας μπορεί να ζητήσει την ενεργοποίηση του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, είτε συμμετέχει, είτε δεν συμμε-
τέχει στον κοινό στόλο.
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται: «Η χώρα μας, σε αντίθεση 
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναγνώρισε εγκαίρως ότι το ζή-
τημα των φυσικών καταστροφών έχει καταστεί ευρωπαϊκό, 
αγγίζοντας το σύνολο των κρατών-μελών και υποστήριξε το 
RescEU, όχι μόνο ως ένα επιπλέον εργαλείο για την προστασία 
ευρωπαίων πολιτών, αλλά και ως έμπρακτη ένδειξη ευρωπα-

ϊκής αλληλεγγύης».
Για την ιστορία, η ιδέα της δημιουργίας ενός κοινού ευρω-
παϊκού στόλου πυροσβεστικών αεροσκαφών, γεννήθηκε το 
2017, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Πορτογαλίας. 
Επειδή καμία χώρα της Ε.Ε δεν μπορούσε να ανταποκριθεί 
στο αίτημα για βοήθεια στην Πορτογαλία, (την ίδια περίοδο 
ζήτησε και η Ελλάδα βοήθεια για την μεγάλη πυρκαγιά στον 
Κάλαμο), αποφασίστηκε να ενισχυθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανι-
σμός Πολιτικής Προστασίας, ώστε να είναι πάντοτε έτοιμος να 
στείλει βοήθεια όπου χρειαστεί.
Έτσι προέκυψε το πρόγραμμα rescEU, το οποίο «έτρεξε» με 
θέρμη ο ευρωπαίος επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης και στή-
ριξε η Ελλάδα μέσω του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
και του τότε υπουργού Νίκου Τόσκα. Μέχρι στιγμής, συμμε-
τοχή στον κοινό ευρωπαϊκό στόλο έχουν δηλώσει σε πολιτικό 
επίπεδο, η Γαλλία (με δύο αεροσκάφη Dash), η Ιταλία και η 
Ισπανία (με δύο καναντέρ 415 η καθεμία), η Σουηδία με έξι 
ελικόπτερα και η Κροατία. Από τα μέσα που έχουν δηλωθεί, 
έχουν διατεθεί ήδη μόνο δύο ελικόπτερα από την Σουηδία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλεί και τα άλλα κράτη-μέλη να δη-
λώσουν συμμετοχή ανάλογα με την δυνατότητα τους, καθώς 
ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι πολύ σημαντικός για την 
αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ευρώπη.
Σημειώνεται ότι εκτός από το RescEU, υπάρχει και η εθελοντι-
κή δεξαμενή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, απ’ την 
οποία μπορούν να κληθούν ενισχύσεις για όπου υπάρχει ανά-
γκη, και στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει με πεζοπόρα τμήμα-
τα της ΕΜΑΚ και με πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα.

Στις 15 Μαΐου 2019 κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, το αίτημα ενεργοποίησης του Ταμείου Αλλη-
λεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση της 
αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία που έπληξε 
την Κρήτη στις 23 Φεβρουαρίου 2019. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομίας κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά τις πλημμύρες 
δίνοντας σαφείς κατευθύνσεις προς όλους τους αρμόδιους 

φορείς για την επίσπευση της καταγραφής των ζημιών και 
την τεκμηρίωση του κόστους, σύμφωνα με το ισχύον θε-
σμικό πλαίσιο, ώστε να υποβληθεί έγκαιρα και εμπρόθεσμα 
το αίτημα ενεργοποίησης του Ταμείου. Με την θετική αξιολό-
γηση του αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ταμείο 
Αλληλεγγύης θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την 
αποκατάσταση των ζημιών στις δημόσιες υποδομές, όπως 
οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, σχολεία και 

υποδομές υγείας αλλά και στα μνημεία πολιτιστικής κληρονο-
μιάς. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή 
στο πλευρό των κατοίκων της Κρήτης και κινητοποιεί όλα τα 
διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα για την άμεση ανακού-
φιση των πληγέντων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ δύο καινούργια ημιφορτηγά 4×4, 
δώρησε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) 
στους δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας, 
για να καλύψουν ανάγκες οι οποίες, μετά τις πυρκαγιές του 
Ιουλίου 2018 και τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017, εξα-

κολουθούν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Σε δήλωσή του, 
ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α., Γιώργος Ιωακειμίδης, τόνισε «ότι 
με την πρωτοβουλία αυτή, εκφράζεται για μια ακόμη φορά 
η αλληλεγγύη των δήμων της Αττικής, ειδικότερα η συμπα-
ράστασή τους προς τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες δυστυχώς 

θρήνησαν το χαμό πολλών συμπολιτών τους, και εύχομαι 
από καρδιάς να μη χρειαστούν στο μέλλον αντίστοιχες πρω-
τοβουλίες ως συνέχεια ανάλογων τραγικών δοκιμασιών».

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΤΟΛΟ ΠΥΡΟΣβΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Στις 11 Ιουνίου λήγει η προθεσμία συμμετοχής

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΩΡΙΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΝΔΡΑΣ
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Η Επιτροπή, για να προετοιμαστεί για τον κίνδυνο δασικών πυρ-
καγιών εν όψει της περιόδου του φετινού καλοκαιριού, εγκαινι-
άζει σήμερα τον πρώτο πυροσβεστικό στόλο αεροσκαφών στο 
πλαίσιο του νέου συστήματος rescEU που αποσκοπεί στην αντι-
μετώπιση των φυσικών καταστροφών. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση της ΕΕ μέχρι στιγμής, επτά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα 
πυρόσβεσης θα αποτελούν τον στόλο rescEU κατά τη διάρκεια 
της αρχικής μεταβατικής περιόδου και η Επιτροπή συνεργάζεται 
με τις συμμετέχουσες χώρες για την προσθήκη επιπλέον υλικού 
κατά τις προσεχείς εβδομάδες.
Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Το 
rescEU αποτελεί μια συγκεκριμένη απάντηση, μια ευρωπαϊκή 
απάντηση, με στόχο την παροχή βοήθειας σε μεγάλο αριθμό 
συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν την απειλή φυσικών κα-
ταστροφών. Συγκλονιστήκαμε όλοι, ως Ευρωπαίοι, από τον θά-
νατο τόσων ανθρώπων τα τελευταία χρόνια λόγω των δασικών 
πυρκαγιών που μαίνονταν από την Πορτογαλία έως την Ελλάδα. 
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να συνίσταται στην προστασία 
των πολιτών και στην αλληλοβοήθεια σε δύσκολες περιόδους. 
Το rescEU προσφέρει πρακτικές λύσεις και μετατρέπει σαφώς την 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση.»
Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Δι-
αχείριση Κρίσεων, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε τα εξής: «Οι 
δασικές πυρκαγιές δεν περιμένουν. Για να σωθούν ζωές και να 
προστατευθούν οι πολίτες, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ένωσαν 
τις δυνάμεις τους και υλοποίησαν το σύστημα rescEU. Με το 
rescEU διαθέτουμε ένα επιπλέον «δίχτυ ασφαλείας» σε περιόδους 
κρίσης. Είμαι πολύ περήφανος που φέτος το καλοκαίρι βλέπω 
να γίνεται πραγματικότητα ο ευρωπαϊκός στόλος κατάσβεσης 
δασικών πυρκαγιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ανεξαιρέτως 
όλα τα συμμετέχοντα κράτη που συνεισέφεραν στον εν λόγω 
στόλο, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο για τη φετινή περίοδο πυρκαγιών.»
Ικανότητες αντιμετώπισης πυρκαγιών 
• Ήδη πέντε κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία πλήττονται συχνά από 
δασικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, έθεσαν τα αεροπλάνα και 
τα ελικόπτερα τους στη διάθεση του μεταβατικού στόλου rescEU 
για το 2019.
• Το αρχικό υλικό αποτελείται από: 2 αεροσκάφη από την Κροα-
τία, 1 αεροσκάφος από τη Γαλλία, 2 αεροσκάφη από την Ιταλία, 
2 αεροσκάφη από την Ισπανία και 6 ελικόπτερα από τη Σουηδία.
Προπαρασκευαστικά μέτρα και μέτρα παρακολού-
θησης για την επόμενη περίοδο δασικών πυρκαγιών 
Εκτός από τη δημιουργία του στόλου rescEU, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ενισχύει την ικανότητά της όσον αφορά την παρακολού-
θηση και τον συντονισμό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την 
περίοδο των δασικών πυρκαγιών.
• Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
(ΚΣΑΕΑ) της ΕΕ με επιχειρησιακή ικανότητα 24 ώρες το εικοσιτε-

τράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα θα ενισχυθεί, κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, με ομάδα υποστήριξης για τις δασικές πυρκα-
γιές, η οποία θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τα κράτη 
μέλη.
• Το ΚΣΑΕΑ θα διοργανώνει τακτικές βιντεοδιασκέψεις με τα κρά-
τη μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.
• Το δορυφορικό σύστημα Copernicus της ΕΕ θα χρησιμοποιεί-
ται για τη χαρτογράφηση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
δασικό τομέα.
• Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες εταίροι συμμετείχαν στην 
ετήσια συνάντηση για τις δασικές πυρκαγιές στις Βρυξέλλες για να 
προετοιμαστούν για την επόμενη περίοδο δασικών πυρκαγιών.
• Τους προηγούμενους μήνες πραγματοποιήθηκαν αρκετές 
επιτόπιες ασκήσεις για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. 
Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι επιτόπιες ασκήσεις MODEX για την 
πολιτική προστασία και τις δασικές πυρκαγιές, κατά τις οποίες 
εμπειρογνώμονες και ομάδες διάσωσης από διάφορες χώρες της 
ΕΕ συγκεντρώθηκαν στο νησί Τσρες στην Κροατία από τις 7 έως 
τις 10 Απριλίου 2019. Περαιτέρω ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν 
στο Σπλιτ της Κροατίας και στην Αιξ αν Προβάνς της Γαλλίας.
Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να προστεθούν περαιτέρω ικα-
νότητες και υλικό και να δημιουργηθεί ένα ισχυρότερο αποθεμα-
τικό για το rescEU.
Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη έχει υποστεί σοβαρές φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές: δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, 
καταιγίδες και σεισμοί προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες - πε-
ρισσότερες από 100 το 2018. Για την καλύτερη προστασία των 
πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, το rescEU ενισχύει εφεξής 
τη συλλογική ικανότητα της Ένωσης να προλαμβάνει, να προ-
ετοιμάζει και να αντιμετωπίζει καταστροφές που επηρεάζουν τις 
κοινωνίες μας.

Ιστορικό
Γιατί δημιουργήθηκε το rescEU;
Η λειτουργία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ βα-
σιζόταν μέχρι σήμερα σε ένα σύστημα μέσω του οποίου η ΕΕ 
συντονίζει την εθελοντική προσφορά βοήθειας των συμμετεχό-
ντων κρατών σε μια χώρα που ζητά βοήθεια. Η προσφορά της 
βοήθειας συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών που εδρεύει στις Βρυξέλλες. 
Τα τελευταία χρόνια, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και νεοεμφα-
νιζόμενες απειλές έφεραν στα όριά της την ικανότητα αλληλο-
βοήθειας των κρατών μελών, ειδικά όταν αρκετά κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τον ίδιο τύπο καταστροφής. Στις 
περιπτώσεις που τα διαθέσιμα μέσα είναι περιορισμένα ή ανύ-
παρκτα, η ΕΕ δεν διέθετε εφεδρική ικανότητα να συνδράμει τα 
κράτη μέλη που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν.

Ερωτήσεις και απαντήσεις - η ΕΕ που προστατεύει: Το 
σχέδιο της ΕΕ να ενισχύσει την πολιτική προστασία 
ετέθη σε ισχύ
Τον Μάρτιο του 2019, ετέθη σε ισχύ νέα νομοθεσία για την ενί-
σχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Το 
νέο στοιχείο της – η πρόσθετη εφεδρική ικανότητα του rescEU 
αποτελεί πλέον πραγματικότητα που ενισχύει την ικανότητα της 
ΕΕ να ανταποκρίνεται και να προετοιμάζεται για φυσικές και αν-
θρωπογενείς καταστροφές. 
Η νέα νομοθεσία για την ενίσχυση του υφιστάμενου μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ ενισχύει την οικονομική και επιχει-
ρησιακή στήριξη της ΕΕ στα συστήματα αντιμετώπισης κατα-
στροφών των κρατών μελών και των συμμετεχουσών χωρών. 
Συγκεκριμένα, δημιουργεί σταδιακά μια πρόσθετη εφεδρεία 
ικανοτήτων, που ονομάζεται rescEU. Το νέο σύστημα προβλέπει 
επίσης μεγαλύτερες επενδύσεις σε δραστηριότητες ετοιμότητας 
και ανταλλαγή γνώσεων.
Γιατί η Επιτροπή πρότεινε το 2017 την πρωτοβουλία 
rescEU; 
Κάθε χρόνο, δασικές πυρκαγιές, σοβαρές πλημμύρες, καταιγίδες, 
σεισμοί, κατολισθήσεις, αλλά και ανθρωπογενείς καταστροφές 
(τρομοκρατικές επιθέσεις, χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και 
πυρηνικά - (ΧΒΡΠ) - ατυχήματα) οδηγούν στην απώλεια ζωών 
και καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές. Η κλιματική αλλαγή θα 
επιδεινώσει περαιτέρω τις επιπτώσεις των καταστροφών στο 
μέλλον. Μόνο το 2018, οι φυσικές καταστροφές προκάλεσαν 
τον θάνατο πάνω από 100 ατόμων στην Ευρώπη. Το οικονομικό 
κόστος είναι επίσης τεράστιο: το 2016 οι καταστροφές ανήλθαν 
σε 10 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι δασικές πυρκαγιές 
του περασμένου έτους μας θύμισαν και πάλι ότι η ΕΕ πρέπει να 
εξοπλιστεί καλύτερα για να προστατεύει τους πολίτες της από 
καταστροφές. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον ασφάλειας καθίστα-
ται περισσότερο περίπλοκο. Με το rescEU, η ΕΕ λαμβάνει πλέον 
συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα για την καλύτερη πρόληψη, 
προετοιμασία και αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών.  
Με βάση τον υφιστάμενο μηχανισμό, το νεοσυσταθέν rescEU 
δημιουργεί πρόσθετες εφεδρικές ικανότητες για την αντιμετώ-
πιση καταστροφών, που ανήκουν στα κράτη μέλη και φιλοξε-
νούνται απ’ αυτά, οι οποίες είναι έτοιμες να αναπτυχθούν όταν 
χρειάζεται. Η σύνθεση αυτής της πρόσθετης εφεδρείας rescEU 
βασίζεται σε ανάλυση των κινδύνων καταστροφών στην Ένω-
ση και λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα κενά στις δραστηριότητες 
αντιμετώπισης καταστροφών και ετοιμότητας σε όλα τα κράτη 
μέλη. Αρχικά, οι ικανότητες του rescEU θα περιλαμβάνουν αερο-
σκάφη και ελικόπτερα πυρόσβεσης. Με την πάροδο του χρόνου, 
θα προστεθούν επιπλέον μέσα συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περι-
στατικών ή χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών 
συμβάντων.  Συνέχεια στη σελ 7 

RESCEU: Η ΕΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΥΡΟΣβΕΣΤΙΚΟ ΣΤΟΛΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
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Συνέχεια από τη σελ 6 

Πότε θα καταστεί το rescEU επιχειρησιακό; 
Οι δασικές πυρκαγιές δεν περιμένουν. Οι μεταβατικές ρυθμίσεις 
έχουν τεθεί τώρα σε εφαρμογή για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ μπο-
ρεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των 
δασικών πυρκαγιών ήδη το 2019. Κατά τη μεταβατική περίοδο 
(έως το 2025), η ΕΕ θα ενσωματώσει τα εθνικά μέσα στο rescEU 
με συγχρηματοδότηση των δαπανών ετοιμότητάς τους από την 
ΕΕ (75 %).
Μέχρι σήμερα, διατέθηκαν συνολικά 7 αεροσκάφη πυρόσβε-
σης (6 Canadair και 1 Dash 8) και 6 ελικόπτερα για να συνθέ-
σουν τον στόλο «μετάβαση προς το rescEU» το 2019. Η Επιτρο-
πή βρίσκεται σε επαφή με άλλα συμμετέχοντα κράτη, τα οποία 
έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνεισφέρουν.
Άλλες ικανότητες του rescEU θα αναπτυχθούν με την πάροδο 
του χρόνου, ιδίως στον τομέα των έκτακτων ιατρικών αναγκών 
(διακομιδή ασθενών, κινητά νοσοκομεία τύπου EMT-3, κ.λπ.) 
και συμβάντων που σχετίζονται με χημικούς, βιολογικούς, 
ραδιολογικούς κινδύνους (ΧΒΡΠ). Διεξάγονται προκαταρκτικές 
τεχνικές συζητήσεις με τα κράτη μέλη προκειμένου να συμφω-
νηθεί το είδος και ο αριθμός των ικανοτήτων που πρέπει να 
αναπτυχθούν στο πλαίσιο του rescEU. Η ενισχυμένη στήριξη της 
ανάπτυξης ικανοτήτων από την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής 
προστασίας αρχίζει επίσης να εφαρμόζεται άμεσα αμέσως μετά 
την επίσημη έγκριση της αναθεωρημένης νομοθεσίας.
Πώς λειτουργεί το rescEU;
Οι ικανότητες του rescEU πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους μια 
καταστροφή και ζητούν πρόσθετη βοήθεια από την ΕΕ η οποία 
θα πρέπει να παρασχεθεί γρήγορα. Πρόκειται για ένα επιπλέον 
«δίχτυ ασφαλείας». Μεγάλο μέρος των λειτουργικών δαπανών, 
καθώς και οι δαπάνες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU 
θα καλυφθούν από τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Οι ικανότητες 
rescEU ανήκουν στα κράτη μέλη και φιλοξενούνται από αυτά. 
Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη που ζη-
τούν βοήθεια, καθώς και τα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν 
ικανότητες rescEU, αποφασίζει για την ανάπτυξη αυτών των 
ικανοτήτων.
Πώς στηρίζει η ΕΕ την αλληλεγγύη των κρατών με-
λών μέσω της χρήσης εθνικών ικανοτήτων στην 
ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας; 
Η νέα πολιτική περιλαμβάνει επίσης ορισμένες νέες διατάξεις 
που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υφιστάμε-
νες ικανότητες και να συμβάλουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή 
δεξαμενή πολιτικής προστασίας:
1. Η νέα νομοθεσία έχει ως στόχο να παράσχει κίνητρα στα 
κράτη μέλη (και τα συμμετέχοντα κράτη) να βοηθούν το ένα 
το άλλο σε περιόδους ανάγκης. Συγκεκριμένα, η ΕΕ συγχρη-
ματοδοτεί τα μέσα τα οποία τα κράτη μέλη διαθέτουν στην 
ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας κατά το 75 % των 
επιχειρησιακών δαπανών όταν χρησιμοποιούνται εντός της ΕΕ 

(ή σε συμμετέχον κράτος) και το 75 % των δαπανών μεταφοράς 
όταν αναπτύσσονται εκτός της ΕΕ.
2. Η νέα νομοθεσία έχει ως στόχο να καταστήσει όλα τα υφι-
στάμενα εθνικά μέσα επιχειρησιακά για διεθνή ανάπτυξη. Όταν 
οι εθνικές ικανότητες χρειάζονται αναβάθμιση ή επισκευή για 
την αντιμετώπιση καταστροφών σε διεθνές επίπεδο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να ζητήσουν τη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ 
(υπό τον όρο ότι το 75 % της εν λόγω δαπάνης αναβάθμισης/
επισκευής δεν υπερβαίνει το 50 % του κόστους ανάπτυξης της 
ικανότητας). Οι ικανότητες αυτές αποτελούν, με τη σειρά τους, 
μέρος της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας και 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μελλοντικών κατα-
στροφών.
3. Η νέα νομοθεσία θεσπίζει ένα δίκτυο γνώσεων για την πολιτι-
κή προστασία με σκοπό τη στήριξη όλων των φορέων πολιτικής 
προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας ένα 
πλήρες φάσμα εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με καταστροφές. 
Με τον τρόπο, αυτό όλοι οι παράγοντες αντιμετώπισης κατα-
στροφών θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να μι-
λούν «την ίδια τεχνική γλώσσα».
4. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να διασφα-
λίσει ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων είναι ανθεκτικές σε καταστροφές. Οι 
επενδύσεις λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές εκτιμήσεις κινδύνου. 
Επιπλέον, η Επιτροπή απλούστευσε την προσέγγιση όσον αφο-
ρά την υποβολή εκθέσεων. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη 
χρειάζονται περαιτέρω στήριξη, η Επιτροπή διατυπώνει συστά-
σεις σχετικά με τα εθνικά μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας.
Ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας: πόσα 
μέσα και από ποιες χώρες; 
Η ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας (πρώην «ευ-
ρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών») πε-
ριλαμβάνει περισσότερες από 100 ικανότητες αντιμετώπισης 
που παρέχονται στη δεξαμενή και για τις οποίες δεσμεύτηκαν 
23 διαφορετικά συμμετέχοντα κράτη [1]. Οι ικανότητες αυτές 
περιλαμβάνουν μέσα, όπως ομάδες πυρόσβεσης και πυροσβε-
στικά αεροσκάφη, εξοπλισμό για την συγκράτηση πλημμυρών, 
καθαρισμό του νερού, και ικανότητες ανίχνευσης και δειγμα-
τοληψίας χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών 
ουσιών. Η πείρα έχει καταδείξει ότι οι ικανότητες που διατίθενται 
εκ των προτέρων δεν είναι πάντοτε επαρκείς, διότι πολλές κα-
ταστροφές μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή ενισχύει την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστα-
σίας με την παροχή αυξημένης ενωσιακής χρηματοδότησης 
στα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους προσαρμογής, 
επισκευής και λειτουργίας όλων των μέσων που περιλαμβά-
νονται σε αυτή. Τούτο συνιστά σημαντικό πρόσθετο κίνητρο 
για τα κράτη μέλη ώστε να διαθέσουν τις ικανότητές τους στην 
ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας.
Λειτουργεί αυτή η νέα δομή και για την ενεργοποίη-
ση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένω-
σης εκτός της ΕΕ; 

Η νέα πολιτική εστιάζει στην ενίσχυση της συλλογικής ικανό-
τητας της ΕΕ και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση κα-
ταστροφών στην Ευρώπη. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σήμερα, 
κάθε τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός μπορεί να ενεργοποιή-
σει τον μηχανισμό και να υποβάλει αίτηση συνδρομής. Η ευρω-
παϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας μπορεί να κινητοποιηθεί. 
Ο προϋπολογισμός της Ένωσης καλύπτει το κόστος μεταφοράς 
των εν λόγω επιχειρήσεων (75 % του κόστους μεταφοράς).
Στις περιπτώσεις που οι καταστροφές πλήττουν εδάφη των 
κρατών μελών και πολίτες της ΕΕ στο εξωτερικό, το rescEU 
μπορεί επίσης να κινητοποιηθεί. Τότε οι δαπάνες λειτουργίας 
και μεταφοράς καλύπτονται εξ ολοκλήρου από χρηματοδότηση 
της Ένωσης. Τα συμμετέχοντα κράτη στον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (Ισλανδία, Νορβηγία, Σερβία, Βόρεια 
Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Τουρκία) θα ωφεληθούν επίσης 
από τις νέες δυνατότητες που παρέχει το rescEU.
Με ποιον τρόπο η νέα νομοθεσία βελτιώνει την ετοι-
μότητα και την πρόληψη; 
Η πρόληψη και η ετοιμότητα είναι βασικές συνιστώσες της 
αποτελεσματικής αντίδρασης στις φυσικές καταστροφές. Η 
επένδυση στην πρόληψη των καταστροφών έχει ένα σαφές 
όφελος, τη διάσωση ζωών και μέσων διαβίωσης• επίσης 
ελαχιστοποιεί τις οικονομικές και υλικές ζημίες. Η νέα πολιτική 
ενισχύει την πρόληψη των καταστροφών και συνεχίζει να στη-
ρίζει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου 
καταστροφών. Μέσω ενός απλουστευμένου πλαισίου υποβο-
λής εκθέσεων, η ΕΕ ζητεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν 
εκθέσεις σχετικά με τους βασικούς κινδύνους με περιλήψεις 
για τις ικανότητες αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων, 
καθώς και να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που σχετίζονται με βασικούς 
κινδύνους διασυνοριακού χαρακτήρα ή τους κινδύνους που 
έχουν μεν μικρή πιθανότητα αλλά και υψηλό αντίκτυπο.
Η νομοθεσία παρέχει επίσης στοχευμένη στήριξη στα κράτη 
μέλη που πλήττονται συχνά από σοβαρές καταστροφές, προκει-
μένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους πρόληψης και ετοιμότητας 
με τη θέσπιση μηχανισμών διαβούλευσης και τη δυνατότητα 
αποστολής εμπειρογνωμόνων και τη διατύπωση συστάσεων.
Πόσες φορές έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολι-
τικής προστασίας της Ένωσης από το 2014 και μετά; 
Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (2014-2019), ο μηχανισμός 
ενεργοποιήθηκε συνολικά 100 φορές για καταστροφές τόσο 
εντός όσο και εκτός της ΕΕ.
Πόσο κοστίζει το rescEU; 
Η νέα νομοθεσία προβλέπει αύξηση του προϋπολογισμού κατά 
περίπου διακόσια (200)* εκατ. ευρώ για τα επόμενα δύο έτη 
(2019-2020).
[* ο αριθμός αυτός λαμβάνει υπόψη την αναμενόμενη μείωση 
του προϋπολογισμού από 242 εκατ. ευρώ, ώστε να καταστεί 
δυνατή η αύξηση του μεριδίου των ανακατανομών, δεδομένης 
της θέσης των κρατών μελών]
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Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τα φιλόδοξα μέτρα που πρό-
τεινε η Επιτροπή για την καταπολέμηση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που οφείλονται στα 10 πλαστικά προϊόντα 
μίας χρήσης που συναντάει συχνότερα κάποιος στις ευ-
ρωπαϊκές παραλίες, καθώς και στα εγκαταλελειμμένα αλι-
ευτικά εργαλεία και οξοδιασπώμενα πλαστικά. Σύμφωνα 
με ανακοίνωση ωτης ΕΕ οι κανόνες σχετικά με τα πλαστι-
κά μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία προβλέπουν 
την εφαρμογή διαφορετικών μέτρων για διαφορετικά 
προϊόντα και τοποθετούν την ΕΕ στην πρώτη γραμμή του 
παγκόσμιου αγώνα κατά των θαλάσσιων απορριμμάτων. 
Όταν υπάρχουν εύκολα διαθέσιμα και οικονομικά προ-
σιτά εναλλακτικά προϊόντα, τα πλαστικά προϊόντα μίας 
χρήσης, όπως μαχαιροπήρουνα, πιάτα και καλαμάκια, θα 
απαγορεύονται από την αγορά. Για τα άλλα προϊόντα, η 
έμφαση δίνεται στον περιορισμό της χρήσης τους μέσω 
της μείωσης της κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο, στις 
απαιτήσεις σχεδιασμού και επισήμανσης και στις υποχρε-
ώσεις των παραγωγών όσον αφορά τη διαχείριση και τον 
καθαρισμό των αποβλήτων.
Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε τα εξής: 
«Η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει όλο και μεγαλύτερη συναί-
σθηση της ανάγκης να ληφθούν επειγόντως όλα τα απαι-
τούμενα μέτρα ώστε να σταματήσει η ρύπανση από τα 
πλαστικά στις θάλασσές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντα-
ποκρίνεται στη σαφή απαίτηση των πολιτών της. Θεσπί-
σαμε φιλόδοξα και συγκεκριμένα μέτρα για να μειώσουμε 
τη χρήση των πλαστικών μίας χρήσης. Οι νέοι κανόνες 
που εγκρίθηκαν σήμερα θα μας επιτρέψουν να διαφυλά-
ξουμε την υγεία των πολιτών μας, να προστατεύσουμε το 
φυσικό μας περιβάλλον και παράλληλα να προωθήσουμε 
μια πιο βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Μπορούμε 
να είμαστε όλοι υπερήφανοι για τα νέα και φιλόδοξα πρό-
τυπα της Ευρώπης, που συνιστούν παράδειγμα για τον 
υπόλοιπο κόσμο.»
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για 
την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την 
Ανταγωνιστικότητα, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, πρόσθεσε: «Μια 
σύγχρονη οικονομία οφείλει να περιορίσει την ποσότητα 
των πλαστικών απορριμμάτων που παράγει και να ανα-
κυκλώνει το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών που χρη-
σιμοποιεί. Περισσότερο καινοτόμοι και βιώσιμοι τρόποι 
παραγωγής θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις ευρωπα-
ϊκές επιχειρήσεις, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους και θα προωθήσουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας. Μόλις τεθούν σε εφαρμογή, οι νέοι κα-
νόνες όχι μόνο θα καταπολεμήσουν τη ρύπανση από τα 
πλαστικά, αλλά θα καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
παγκόσμιο ηγέτη στη χάραξη μιας πιο βιώσιμης πολιτικής 
σχετικά με τα πλαστικά, προωθώντας έτσι την κυκλική 
οικονομία μας.»
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και 
Αλιείας, κ. Καρμένου Βέλα, δήλωσε τα εξής: «Τα πλαστικά 
καλαμάκια ή τα πλαστικά πηρούνια μπορεί να είναι μικρά 
αντικείμενα, αλλά μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη και 
δύσκολα αναστρέψιμη ζημιά. Η νομοθεσία για τα πλαστι-
κά μίας χρήσης θα καταπολεμήσει το 70 τοις εκατό της πα-
ραγωγής θαλάσσιων απορριμμάτων και θα επιτρέψει έτσι 
την αποφυγή περιβαλλοντικής ζημίας κόστους 22 δισ. 
ευρώ έως το 2030. Η ΕΕ έλαβε τα εν λόγω μέτρα με ταχύ-
τητα και αποτελεσματικότητα με βάση την πρόταση που 
υπέβαλε μόλις πριν από ένα έτος η Επιτροπή. Συνολικά, τα 
μέτρα αυτά αποτελούν φωτεινό παράδειγμα ευρωπαϊκής 
νομοθετικής παρέμβασης, καθώς ανταποκρίνονται σε αί-
τημα των πολιτών, προσπορίζουν οφέλη για τον πλανήτη 
μας και τοποθετούν την ΕΕ σε θέση αιχμής παγκοσμίως.»
Οι νέοι κανόνες είναι αναλογικοί και σχεδιασμένοι για κάθε 
περίπτωση χωριστά, ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα 
αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά μέτρα θα 
εφαρμόζονται για διαφορετικά προϊόντα. Οι νέοι κανόνες 
θα επιφέρουν:
• Απαγόρευση επιλεγμένων προϊόντων μίας χρή-
σης από πλαστικό, για τα οποία υπάρχουν εναλλακτικά 
προϊόντα στην αγορά: μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα, 
πιάτα, καλαμάκια, αναδευτήρες, καλαμάκια στήριξης 
μπαλονιών από πλαστικό, περιέκτες τροφίμων και ποτών 
από διογκωμένο πολυστυρένιο και όλα τα προϊόντα από 
οξοδιασπώμενα πλαστικά.
• Μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης δοχεί-
ων τροφίμων και κυπέλλων ποτών από πλαστι-
κό και συγκεκριμένη σήμανση και επισήμανση ορισμέ-
νων προϊόντων.
• Προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των κατα-
σκευαστών όσον αφορά το κόστος για την περι-
συλλογή των απορριμμάτων, τα οποία εφαρμόζο-
νται σε προϊόντα όπως τα φίλτρα καπνού και τα αλιευτικά 
εργαλεία.
• Στόχος ξεχωριστής περισυλλογής πλαστικών 
φιαλών της τάξης του 90 % έως το 2029 (77 % έως 
το 2025) και θέσπιση απαιτήσεων σχεδιασμού για τη σύν-
δεση των πωμάτων με τις φιάλες, καθώς και στόχος εν-

σωμάτωσης 25 % ανακυκλωμένου πλαστικού σε φιάλες 
PET από το 2025 και 30 % για όλες τις πλαστικές φιάλες 
από το 2030. 
Επόμενα βήματα
Τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ θα ακολου-
θήσει η δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 
20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Στη συνέχεια, τα κρά-
τη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο ετών για να μεταφέρουν 
τη νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο.
Η οδηγία προβλέπει διαφορετικές ημερομηνίες μεταφο-
ράς για ορισμένα μέτρα:
• Οι απαγορεύσεις και οι υποχρεώσεις σήμανσης θα πρέ-
πει να εφαρμοστούν δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος.
• Τα μέτρα σχετικά με τα μη αποσπώμενα πώματα και κα-
πάκια για όλους τους περιέκτες ποτών χωρητικότητας έως 
3 λίτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας.
• Οι πρόσθετες υποχρεώσεις για τη διεύρυνση της ευθύ-
νης των παραγωγών θα πρέπει να εφαρμοστούν μεταξύ 
του Ιανουαρίου 2023 και της 31ης Δεκεμβρίου 2024, ανά-
λογα με το προϊόν.
Ιστορικό
Η οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης αποτελεί καίριο 
στοιχείο του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία 
που εκπόνησε η Επιτροπή Γιούνκερ και εντάσσεται στην 
στρατηγική της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες, την πιο ολοκλη-
ρωμένη στρατηγική στον κόσμο που υιοθετεί μια προσέγ-
γιση κύκλου ζωής ανά υλικό με σκοπό την αντιμετώπιση 
της αλόγιστης και επιζήμιας χρήσης πλαστικών απορριμ-
μάτων και τη στήριξη του οράματος για έναν έξυπνο, και-
νοτόμο και βιώσιμο κλάδο πλαστικών.
Η οδηγία ακολουθεί προσέγγιση παρόμοια με την επιτυ-
χημένη οδηγία του 2015 για τις πλαστικές σακούλες, η 
οποία συνέβαλε στη γρήγορη αλλαγή στη συμπεριφορά 
των καταναλωτών. Όταν εφαρμοστούν, τα νέα μέτρα θα 
αποφέρουν τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέ-
λη, όπως για παράδειγμα:
• την αποφυγή εκπομπών 3,4 εκατομμυρίων τόνων ισο-
δυνάμου CO2•
• την αποφυγή περιβαλλοντικών ζημιών κόστους 22 δισ. 
ευρώ έως το 2030•
• την παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές να 
εξοικονομήσουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 6,5 δισ. ευρώ.

ΕΕ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την τελική έγκριση με σκοπό τη μείωση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων από πλαστικό
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 Πάνω από 50 ευρώ το χρόνο θα είναι το όφελος για ένα μέσο 
νοικοκυριό από τη μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια 
στο 6% αντί για 13% από 1ης Μαΐου, ανέφερε χθες –σύμφω-
να με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ 
Μανώλης Παναγιωτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. 
   Όπως εξήγησε, η μείωση του ΦΠΑ αφορά το σύνολο των 
χρεώσεων που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εκτός από 
τα δημοτικά τέλη ενώ μόνο από τη χρέωση της ενέργειας 
το όφελος θα είναι 33 ευρώ το χρόνο. Αναμένεται εξάλλου, 
όπως είπε, εγκύκλιος από το υπουργείο Οικονομικών που 
θα διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής και επιμερισμού της 
μείωσης στους λογαριασμούς που εκδίδονται μετά την ισχύ 
του μέτρου.
   Ο επικεφαλής της ΔΕΗ ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για τη 

βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης 
στις οποίες περιλαμβάνονται το άνοιγμα τριών νέων κατα-
στημάτων στο λεκανοπέδιο (Ομόνοια, Πειραιά και Αμπελό-
κηπους) αλλά και η προώθηση των ηλεκτρονικών λογαρια-
σμών που έχουν φθάσει το 1.000.000. 
   Παράλληλα η ΔΕΗ είναι κοντά σε συμφωνία με αλυσίδες 
καταστημάτων όπου θα τοποθετηθούν stands της ΔΕΗ και 
υπάλληλοι που θα εξυπηρετούν τους καταναλωτές για θέ-
ματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου καθώς η ΔΕΗ 
σχεδιάζει από τον Σεπτέμβριο να διαθέτει «πακέτα» ρεύματος 
και φυσικού αερίου. 
   Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις οφειλών και τις αποκοπές, 
τόνισε ότι η Πολιτεία έχει θεσπίσει ειδικές διευκολύνσεις για 
όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα καθώς και ότι 500.000 

καταναλωτές είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο και 
απολαμβάνουν εκπτώσεις από 50-80%. 
   Απέρριψε τις αναφορές περί κατάρρευσης της επιχείρησης 
λέγοντας ότι η ΔΕΗ θα κάνει εφέτος επενδύσεις ύψους 790 
εκατ. ευρώ και θα επιστρέψει στην κερδοφορία ενώ οι ζημιές 
πέρυσι ήταν λογιστικές και οφείλονταν στις αποσβέσεις και σε 
πολύ συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν μόνο μία φορά 
και δεν θα επαναληφθούν. Επανέλαβε ότι έχει αυξηθεί σημα-
ντικά το κόστος παραγωγής και αγοράς του ρεύματος αλλά 
«έχουμε προσπαθήσει και έχουμε συγκρατήσει τα τιμολόγιά 
μας» ενώ σημείωσε ότι την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται οι 
δεσμευτικές προσφορές για την πώληση των λιγνιτικών μο-
νάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας.

Από τις 4 Ιουνίου 2019 έως τις 5 Ιουλίου 2019 θα μπορούν 
οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για υφι-
στάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρ-
μογών τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
για την βελτίωση της παραγωγικότητας και των προωθητι-
κών ενεργειών από επιχειρήσεις, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο προϋπολογισμός είναι 3.125.000 ευρώ και η δράση του 
ΕΣΠΑ αφορά:
- Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενoύς τομέα και του 

τουρισμού - πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, ορ-
γανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων 
από τις ΤΠΕ
- Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πλη-
ροφόρησης και επικοινωνίας
- Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και του 
εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου 
ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
- Προώθηση εφαρμογών ΤΠΕ στην κοινωνική οικονομία και 
στο περιβάλλον.

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, 
ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, 
πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κλπ.) μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους 
των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/
mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων 
υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων τους (π.χ. αιτήματα 
υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποί-
ησης κλπ).

Πολιτικές και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προ-
στασία της βιοποικιλότητας, αναδεικνύει ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος, Σ. Φάμελλος, σε μήνυμά του με 
αφορμή τη χθεσινή, Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, και 
δεσμεύεται για ενίσχυση αντίστοιχων δράσεων στο μέλλον, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τονίζει πως η Ελλάδα είναι χώρα πλούσιας βιοποικιλότητας, 
όπου απαντάται το 40% του συνόλου των φυτικών ειδών της 
Ευρώπης, 154 είδη ιχθυοπανίδας γλυκού νερού, 22 από τα 64 
είδη αμφιβίων της Ευρώπης, σχεδόν τα μισά είδη θηλαστικών 
που καταγράφονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ενώ υψηλό εί-
ναι και το ποσοστό ενδημισμού.
«Σε μία κρίσιμη περίοδο για το φυσικό περιβάλλον παγκο-
σμίως, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να απαντήσει στις 
προκλήσεις, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μία ολοκληρω-

μένη περιβαλλοντική πολιτική και αξιοποιώντας το περιβάλ-
λον ως εθνικό κεφάλαιο και αναπτυξιακό πόρο» αναφέρει ο 
κ. Φάμελλος και υπενθυμίζει: «Επικαιροποιήσαμε τον εθνικό 
κατάλογο Natura 2000, θεσπίσαμε το νόμο για τους Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, εντάξαμε τη λει-
τουργία τους στον κρατικό προϋπολογισμό, στηρίξαμε την 
εργασία σε αυτούς και ξεκινήσαμε το έργο των Ειδικών Περι-
βαλλοντικών Μελετών για το σύνολο των προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000.
Για πρώτη φορά η χώρα μας απέκτησε μία ολοκληρωμένη 
στρατηγική προστασίας της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα 
υλοποιείται το μεγαλύτερο πιλοτικό και καινοτόμο έργο προ-
στασίας της φύσης, LIFE IP, συνολικού προϋπολογισμού 17 
εκατ. ευρώ και διάρκειας 8 ετών που ανέλαβε ποτέ η Ελλάδα. 
Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, ως το ευρύτερο δίκτυο 

προστατευόμενων περιοχών του κόσμου, προσφέρει ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας αναδεικνύοντας παράλληλα νέες ευκαιρίες 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Η Ελλάδα υπέβαλε επιτυχώς στις 25 Απριλίου, εντός της 
προθεσμίας της ΕΕ, την 4η Έκθεση σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα του Δικτύου Natura 2000, και μάλιστα με σειρά 
προτεραιότητας, μόλις στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά. Τα 
αποτελέσματα της έκθεσης καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν 
σημαντικές αλλαγές στη χώρα μας στην κατάσταση διατήρη-
σης των τύπων οικοτόπων και των ειδών, σε σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο αναφοράς (2007-2012)». 

ΔΕΗ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ βΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
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Ξεπερνούσε τους 13.000 ο αριθμός των φορολογούμενων 
που είχαν υποβάλει αίτηση ως χθες το μεσημέρι για την 
ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές στην 
εφορία, σύμφωνα με πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων. Συνολικά από προχθές που άνοιξε η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα έως εκείνη την ώρα 99.000 φορολογούμενοι την 
είχαν επισκεφθεί για να ενημερωθούν σχετικά με τις οφειλές 
τους, τις δόσεις που δικαιούνται κ.τ.λ., αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στο μεταξύ,  εγκαινιάστηκε χθες η λειτουργία της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α για την υπα-
γωγή στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 
έως και 120 δόσεις, παρουσία της υπουργού Εργασίας, Έφης 
Αχτσιόγλου, και του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Τάσου Πετρόπουλου. Αμέσως μετά, η ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα άνοιξε για το κοινό. 
 «Το αίτημα όλων των ασφαλισμένων για μια ευνοϊκή ρύθ-
μιση των χρεών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν ένα 
πάγιο αίτημα και δίκαιο αίτημα το οποίο έγινε πράξη. Με το 
νόμο για τις 120 δόσεις δίνουμε πρακτική ανάσα σε εκατομμύ-
ρια συμπολίτες μας και δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουν 
οριστικά, να απαλλαγούν οριστικά, από τα βάρη και τα χρέη 
του παρελθόντος. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη για να υποδε-
χτεί τους ασφαλισμένους που θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη 
τους», τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας. 
 Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Κοινωνικής Aσφάλισης, 
επισήμανε: «Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 
ένα επίτευγμα που συγκεντρώνει τις οφειλές, ενοποιεί τις οφει-
λές, και γι’ αυτό είναι δυνατόν να ρυθμιστούν. Και μάλιστα με 
αυτό τον ευνοϊκό τρόπο. Δεν είναι μόνο ρυθμιστική απαλλαγή 
από οφειλές, είναι και μία πρακτική ενίσχυση της οικονομίας. 
Θα δώσει ώθηση στην οικονομία». 
Σύμφωνα με παραδείγματα που δόθηκαν, «οφειλέτης πρώην 
ΟΑΕΕ με συνολική οφειλή 64.800 ευρώ, μετά τη ρύθμιση, με 
κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και επανυπολογισμό της 
βασικής οφειλής, θα οφείλει 18.041 ευρώ, δηλαδή, θα έχει μια 
μείωση της τάξης των 46.759 ευρώ ή 72,2%. Ακόμη, άλλος 
οφειλέτης πρώην ΟΑΕΕ με συνολική οφειλή 52.040 ευρώ, 
μετά τη ρύθμιση, με κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και 
επανυπολογισμό της βασικής οφειλής, θα οφείλει 15.910 
ευρώ, δηλαδή, θα έχει μια μείωση της τάξης των 36.130 
ευρώ ή 69,4%».
Γενικές οδηγίες πλατφόρμας ρύθμισης 
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασί-
ας, η διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποστηρίζεται ηλεκτρονι-
κά και εξελίσσεται σε δύο στάδια:
1ο στάδιο
ΥΠΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 
31/12/2018 - ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΥ 1/1/2002-31/12/2016
Μετά την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζονται τα πιο κάτω 

στοιχεία:
 Στοιχεία ταυτοποίησης
• Εμφανίζονται τα ταυτοτικά σας στοιχεία τα οποία ανασύρο-
νται από το Μητρώο του ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά δεν μετα-
βάλλονται. Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, θα πρέπει 
να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ 
ή του ΕΤΕΑΕΠ.
• Εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας. Η συμπλήρωση των 
πεδίων είναι υποχρεωτική.
Παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής και καταχώρισης νέων 
στοιχείων.
Στοιχεία Μητρώου
Εμφανίζονται τα Μητρώα ασφάλισης των π. Φορέων, ΕΦΚΑ 
και ΕΤΕΑΕΠ στα οποία έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή. (Στην 
περίπτωση που διαφωνείτε ή επιθυμείτε συμπλήρωση, θα 
πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία του 
ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ και στη συνέχεια να επανέλθετε.)
 Ανάλυση οφειλών
 Α. Οι ασφαλιστικές οφειλές μη μισθωτών ελευθέρων επαγ-
γελματιών και αυτοαπασχολούμενων περιόδου 1/1/2002 
έως 31/12/2016 δύναται να επανυπολογιστούν μετά από 
επιλογή του οφειλέτη. 
Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο κατώτατος βασικός μι-
σθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ίσχυε κατά 
την 31/12/2018 (586,08 ευρώ).
Οι νέες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται ανά κλάδο ως 
εξής:
α. Σύνταξη 117,22 ευρώ
β. Ασθένεια 40,73 ευρώ
Αντίστοιχα, η επαναπροσδιοριζόμενη μηνιαία εισφορά για το 
ΕΤΕΑEΠ είναι:
α. Επικουρική ασφάλιση 41,03 ευρώ
β. Εφάπαξ παροχές 23,44 ευρώ
Στις περιπτώσεις οφειλών που μπορούν να επανυπολογι-
στούν εμφανίζονται δύο πίνακες ανά φορέα ασφάλισης.
Αντίστοιχα, για οφειλές που δεν επανυπολογίζονται εμφανίζε-
ται ένας πίνακας ανά φορέα.
Οι πίνακες περιλαμβάνουν στοιχεία χρόνου ασφάλισης υπο-
λογιζόμενου σε μήνες, βασική οφειλή, επιβαρύνσεις και σύ-
νολα.
Στις επιβαρύνσεις έχει υπολογιστεί η έκπτωση που προβλέπε-
ται, ανά περίπτωση (85% ή 100%).
 Β. Εάν επιλέξετε να προωθηθούν οι οφειλές σας προς ένταξη 
στη νέα ρύθμιση, τυχόν προηγούμενη ενεργή ρύθμιση θα 
διακοπεί και τα δικαιώματα και ευεργετήματα που προέβλεπε 
θα απολεσθούν. 
Εάν οι οφειλές σας έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 
3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει 
εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, μπορείτε να τις εντά-
ξετε στη νέα ρύθμιση. Για να απεικονιστούν οι οφειλές στην 

πλατφόρμα, θα πρέπει πρώτα να υποβάλλετε στην Τοπική 
Υπηρεσία ΕΦΚΑ στην οποία υπάγεστε δήλωση παραίτησης 
από το αρμόδιο δικαστήριο. 
Εάν εκκρεμεί αίτημά σας για διαγραφή οφειλών λόγω «εύλο-
γης» αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση καταβολής τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4554/2018, 
οι οφειλές σας δεν εμφανίζονται. Θα εμφανιστούν μετά την 
έκδοση σχετικής απόφασης. 
Τυχόν οφειλές που δεν περιλαμβάνονται ή θα προκύψουν 
θα ενταχθούν και αυτές στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του 
ποσού των δόσεων. 
 Γ. Οι οφειλές προς όλους τους φορείς ενδέχεται να μην εμφα-
νίζονται ταυτόχρονα, όταν εκτελούνται εργασίες προσδιορι-
σμού τους.
Μπορείτε να οριστικοποιήσετε το αίτημά σας με τις ήδη αναρ-
τημένες οφειλές.
Όταν αναρτηθούν οι υπόλοιπες οφειλές, θα προωθηθούν 
προς ένταξη στη ρύθμιση σύμφωνα με την αρχική σας επι-
λογή.
Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε ρύθμιση του συνόλου 
των οφειλών σας, θα πρέπει να αναμένετε την ανάρτηση των 
υπόλοιπων οφειλών.
Υποβολή αίτησης 
Με την υποβολή της αίτησης:
α. Επιλέγετε τον υπολογισμό των οφειλών σας ρυθμισμένων 
ή μη, με επανυπολογισμό ή χωρίς επανυπολογισμό.
β. Αποδέχεστε την προώθηση των οφειλών σας στο ΚΕΑΟ ή 
την αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων (εάν έχετε υποβάλει αίτημα 
συνταξιοδότησης που εκκρεμεί) προς ένταξη στις ρυθμίσεις 
του Ν. 4611/2019.
2ο στάδιο
ΥΠΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματός σας στο 1ο στάδιο, 
οι οφειλές προωθούνται κατά περίπτωση:
Στο ΚΕΑΟ για ρύθμιση των οφειλών σας. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισκεφθείτε το σύνδεσμο 
του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήμα-
τος ένταξης στη ρύθμιση. 
Παρέχεται δυνατότητα υπολογισμού ρύθμισης (αριθμού δό-
σεων, ποσού δόσης), έκδοσης απόφασης ρύθμισης κ.λπ.
Στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων, εφόσον έχετε 
υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρε-
μεί. 
 Αναλυτικότερα για το πεδίο εφαρμογής, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση μπορείτε να ενημερω-
θείτε από την εγκύκλιο ….. του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) 
και την αρ. πρωτ. 110632/21.5.2019 εγκύκλιο του ΕΤΕΑΕΠ 
(www.eteaep.gov.gr), καθώς και από την ενότητα «Συχνές 
ερωτήσεις και απαντήσεις» (www.efka.gov.gr). 
Συνέχεια στη σελ 11
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Συνέχεια από τη σελ 10 

 Ερωτήσεις- Απαντήσεις για ασφαλισμένους μη μισθωτούς 
Σε ενημερωτικό υλικό που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας 
παρατίθενται απαντήσεις για ασφαλισμένους μη μισθωτούς 
σχετικά με την Εγκύκλιο Ρύθμισης Οφειλών προς ΕΦΚΑ Ν. 
4611/2019
 Ερ: Ποια φυσικά πρόσωπα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν. 4611/2019;
Απ: Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, σε φυσικά πρόσωπα, 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, 
συμπεριλαμβανομένων ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αί-
τημα συνταξιοδότησης, το οποίο εκκρεμεί.
 Ερ: Έχω διακόψει την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. 
Μπορώ να ενταχθώ στην ρύθμιση;
Απ: Ναι, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με ενεργή ή μη 
επαγγελματική δραστηριότητα.
 Ερ: Ποιες οφειλές των ανωτέρω φυσικών προσώπων ρυθμί-
ζονται;
Απ: Ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών προς ΕΦΚΑ που δημι-
ουργήθηκαν έως 31/12/2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξή-
σεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, όπως έχουν διαμορφωθεί έως 
την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
 Ερ: Η οφειλή μου έχει ενταχθεί σε ρύθμιση που είναι ενεργή. 
Μπορώ να μεταπέσω στη νέα ρύθμιση;
Απ: Ναι, μπορεί να ενταχθεί το ανεξόφλητο υπόλοιπο ενεργής 
ρύθμισης στις νέες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, δικαιώματα 
και ευεργετήματα που απορρέουν από την προηγούμενη ρύθ-
μιση θα απολεσθούν.
 Eρ: Οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 
3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) μπορούν να 
ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης;
Απ: Μπορούν να ενταχθούν, υπό την προϋπόθεση να μην έχει 
εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση.
 Ερ. Οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 
4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός) μπορούν να εντα-
χθούν στις διατάξεις της ρύθμισης;
Απ: Ναι, μπορούν να ενταχθούν, εφόσον ο οφειλέτης το επιλέξει. 
Η ρύθμιση του Ν. 469/2017 δεν επηρεάζεται ως προς τους υπό-
λοιπους πιστωτές και εξακολουθεί να ισχύει.
 Ερ: Οφειλές μου από επικουρική ασφάλιση ή πρόνοια (εφάπαξ 
παροχές) μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης;
Απ: Ναι. Στην νέα ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές προς ΕΤΕΑ-
ΕΠ. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.eteaep.gov.gr/web/. 
 Ερ: Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές από προαι-
ρετική συνέχιση ασφάλισης και αναγνωρίσεις πλασματικών 
χρόνων ασφάλισης;
Απ: Όχι, δεν εντάσσονται.
 Ερ: Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να 
ενταχθώ στη ρύθμιση;
Απ: Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και εξελίσσεται σε 
δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτημα προσδιορισμού-επανυ-
πολογισμού των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που 

έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).
Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτημα ρύθμισης των οφειλών 
στον σύνδεσμο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.
 Ερ: Έχω οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο από την ατομική μου ασφά-
λιση όσο και από την απασχόληση εργαζομένων. Θα υποβάλλω 
μία αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση;
Απ: Όχι, οι οφειλές για κάθε ιδιότητα ρυθμίζονται αυτοτελώς. 
Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονι-
κά μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο ΕΦΚΑ 
(www.efka.gov.gr).
Για τις εργοδοτικές σας υποχρεώσεις, θα συνδεθείτε στο σύνδε-
σμο «ΚΕΑΟ».
Για τις ατομικές σας οφειλές, στην πλατφόρμα που έχει αναρτη-
θεί στον ιστότοπο.
 Ερ: Μέχρι πότε μπορεί ένας οφειλέτης να υποβάλλει την αίτησή 
του για ρύθμιση των οφειλών του;
Απ: Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται άπαξ έως 
30/9/2019.
 Ερ: Ποιες οφειλές επανυπολογίζονται;
Απ: Το σύνολο των οφειλών κύριας ασφάλισης (κλάδου σύντα-
ξης και περίθαλψης) ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπα-
σχολούμενων (πλην αγροτών) από 1/1/2002 έως 31/12/2016 
δύναται να επανυπολογιστούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη.
 Ερ: Πώς επανυπολογίζονται οι οφειλές;
Απ: Ο επανυπολογισμός πραγματοποιείται με βάση τον κατώ-
τατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως 
ίσχυε κατά την 31/12/2018 (586,08 ευρώ).
Στην περίπτωση αυτή, οι νέες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνο-
νται, ανά κλάδο, ως εξής: 
• Σύνταξη 117,22 ευρώ
• Ασθένεια 40,73 ευρώ
 Ερ: Έχω οφειλές σε διαφορετικούς π. Φορείς. Επανυπολογίζο-
νται συνολικά;
Απ: Ναι. Η επιλογή σας για επανυπολογισμό αφορά το σύνολο 
των οφειλών που εμπίπτουν σε επανυπολογισμό.
 Ερ: Μπορώ να ρυθμίσω την οφειλή που έχει αναρτηθεί μέχρι να 
εμφανισθούν οι υπόλοιπες οφειλές μου;
Απ: Ναι, μπορείτε. Θα οριστικοποιήσετε το αίτημά σας με τις ήδη 
αναρτημένες οφειλές. Όταν αναρτηθούν οι λοιπές οφειλές, θα 
ενημερωθείτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). Οι νέες 
οφειλές θα διαβιβασθούν στο ΚΕΑΟ σύμφωνα με την αρχική 
σας επιλογή.
Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας, θα 
πρέπει να αναμένετε την ανάρτηση των υπολοίπων οφειλών.
 Ερ: Έχω υποβάλει αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
και δεν έχουν εμφανισθεί ακόμη οι οφειλές μου. Θα χάσω την 
προθεσμία που έχει δοθεί προκειμένου να ενταχθώ στην πα-
ρούσα ρύθμιση;
Απ: Όχι. Εφόσον έχετε ζητήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας να προσδιοριστούν/επανυπολογιστούν οι οφειλές προκει-
μένου να διαβιβαστούν στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση, το αίτημά σας 
θεωρείται εμπρόθεσμο.
 Ερ: Οι οφειλές μου για το έτος 2018 δεν εμφανίζονται. Πώς θα τις 
εντάξω στην ρύθμιση;
Απ: Οι οφειλές έτους 2018 (δόσεις εκκαθάρισης) θα αναρτηθούν 

μετά την εκκαθαριστική διαδικασία ασφαλιστικών εισφορών. 
Εάν επιλέξετε την ρύθμιση των λοιπών οφειλών, θα διαβιβα-
σθούν στο ΚΕΑΟ σύμφωνα με την αρχική σας επιλογή.
 Ερ: Με ποιους όρους ρυθμίζονται οι οφειλές ελευθέρων επαγ-
γελματιών και αυτοαπασχολούμενων;
Απ: Η αποπληρωμή της οφειλής πραγματοποιείται σε έως 120 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00 
ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύ-
σεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη 
εμπρόθεσμης καταβολής.
Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύ-
νεται από τον επόμενο μήνα υπαγωγής της, με τόκο βάσει του 
εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρημα-
τοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε 
εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%).
 Ερ: Με ποιους όρους ρυθμίζονται οι οφειλές των αγροτών;
Απ: Η αποπληρωμή της οφειλής πραγματοποιείται σε έως 120 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30,00 
ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύ-
σεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη 
εμπρόθεσμης καταβολής.
Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύ-
νεται από τον επόμενο μήνα υπαγωγής της, με τόκο βάσει του 
εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρημα-
τοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε 
εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%).
 Ερ: Έχω εντάξει τις οφειλές μου στην παρούσα ρύθμιση, σε 90 
δόσεις. Μπορώ να μειώσω ή να αυξήσω τον αριθμό των δό-
σεων;
Απ: Παρέχεται μόνο η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των 
δόσεων με αναπροσαρμογή του ποσού αυτών και με ελάχιστο 
ποσό δόσης 50,00 ευρώ. 
 Ερ: Πότε χάνεται η ρύθμιση;
Απ: Η ρύθμιση χάνεται όταν:
α) το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της ρύθμισης υπερβεί το ποσό 
που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις. 
β) δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθη-
καν μετά την 1/1/2019.
Ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά 
την ετήσια εκκαθάριση.
 Ερ: Τι θα συμβεί με την οφειλή μου εάν χάσω τη ρύθμιση;
Απ: Μετά την απώλεια της ρύθμισης η οφειλή αναβιώνει με τις 
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω 
μη εμπρόθεσμης καταβολής, στην κατάσταση που ήταν πριν 
από την ημερομηνία υπαγωγή στη ρύθμιση.  Επισημαίνεται ότι 
στις περιπτώσεις επανυπολογισμού, η οφειλή επανέρχεται στην 
κατάσταση που ήταν πριν από τον επανυπολογισμό. Ποσά που 
έχουν καταβληθεί έναντι της νέας ρύθμισης θα αφαιρεθούν. 
Επίσης, η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει άρση της αναστολής 
των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων, καθώς και 
επιδίωξη είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από 
την κείμενη νομοθεσία μέσα. 

Συνέχεια στη σελ 12

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 
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Συνέχεια από τη σελ 11

Ερ: Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος κατά τη διάρκεια της ρύθμι-
σης;
Απ: Ναι, εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, με την κα-
ταβολή των δόσεων παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης 
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.
 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (οφειλές για εισφορές μισθωτών) 
 Σε ενημερωτικό υλικό του υπουργείου Εργασίας παρατί-
θενται απαντήσεις σε ερωτήσεις για την Εγκύκλιο Ρύθμισης 
Οφειλών προς ΕΦΚΑ Ν. 4611/2019 :
 1. Ερ: Ποιες κατηγορίες εργοδοτών εντάσσονται στις διατάξεις 
της παρούσας ρύθμισης;
Απ: Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται εργοδότες Κοινών 
Επιχειρήσεων ή/και Οικοδομοτεχνικών έργων, που απασχο-
λούν ή έχουν απασχολήσει προσωπικό.
 2. Ερ: Ποιες οφειλές εργοδοτών μπορεί να υπαχθούν στην 
παρούσα ρύθμιση;
Απ: Οφειλές από την απασχόληση εργαζομένων μισθολογι-
κών περιόδων έως τον 12/2018, συμπεριλαμβανομένων του 
δώρου Χριστουγέννων 2018 και επιδομάτων αδείας.
 3. Ερ: Μπορούν να ενταχθούν εργοδότες που έχουν προχω-
ρήσει σε οριστική διακοπή εργασιών;
Απ: Ναι, μπορούν εφόσον οι οφειλές τους ανάγονται στη χρο-
νική περίοδο έως 12/2018.
 4. Ερ: Μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφει-
λές που τελούν σε δικαστική αναστολή είσπραξης;
Απ: Ναι, μπορούν, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο 
ΚΕΑΟ.
 5. Ερ: Έχω κάνει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μη-
χανισμό Ν. 4469/2017. Μπορώ να υπαχθώ στην παρούσα 
ρύθμιση;
Απ: Ναι, μπορείτε για το ποσό οφειλής προς τον ΕΦΚΑ.
Η οφειλή προς τους υπόλοιπους πιστωτές, διαχωρίζεται και 
παραμένει ενεργή για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανι-
σμό.
 6. Ερ: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής μου στη ρύθ-
μιση του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα). 
Μπορώ να υπαχθώ στην παρούσα ρύθμιση?
Απ: Όχι, δεν μπορείτε όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Μόνο στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία, παρέχεται 
η δυνατότητα υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση, υπό την 

προϋπόθεση παραίτησής σας από τη διαδικασία αυτή, για 
τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
αίτησης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση. 
 7. Ερ: Διατηρώ επιχείρηση με οφειλές που εκτείνονται τη χρο-
νική περίοδο από 1/2015 έως 3/2019. Πώς μπορώ να εντάξω 
στη ρύθμιση τις οφειλές μου;
Απ: Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 εντάσσονται οι οφειλές 
έως 31/12/2018.
Για τις οφειλές από 1/1/2019, παρέχεται η δυνατότητα είτε να 
τις εξοφλήσετε (εφάπαξ) είτε να τις εντάξετε σε άλλη ρύθμιση 
(πάγια).
 8. Ερ: Έχω οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο από απασχόληση εργα-
ζομένων όσο και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Θα υποβάλλω 
μία αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση;
Απ: Όχι, οι οφειλές για κάθε ιδιότητα ρυθμίζονται αυτοτελώς. 
 Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρο-
νικά μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο του 
ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).
Για τις εργοδοτικές σας υποχρεώσεις, θα συνδεθείτε στο σύν-
δεσμο «ΚΕΑΟ».
Για τις ατομικές σας οφειλές, στην πλατφόρμα που έχει αναρ-
τηθεί στον ιστότοπο.
 9. Ερ: Έχω υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (100 
δόσεων) και τηρώ τους όρους της. Μπορώ να εντάξω τις 
ρυθμισμένες οφειλές μου στη νέα ρύθμιση του Ν. 4611/2019;
Απ: Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης των ρυθμισμένων οφει-
λών, στη ρύθμιση του Ν.4611/2019, με απώλεια των διευκο-
λύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης (εκπτώσεις).
10. Ερ: Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση για ένταξη 
στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019;
Απ: Η αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο άπαξ έως και 30/9/2019.
 11. Ερ: Έχω υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και τηρώ τους 
όρους της. Μετά από έλεγχο, μου καταλογίστηκαν οφειλές 
αναγόμενες στη περίοδο της ρύθμισης. Μπορούν να εντα-
χθούν στην ήδη υπάρχουσα ρύθμιση;
Απ: Βεβαίως, οι οφειλές αυτές μπορούν να ενταχθούν στη 
ρύθμιση αυτή, με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.
 12. Ερ: Έχω υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και τηρώ τους 
όρους της. Μετά από έλεγχο, μου καταλογίστηκαν οφειλές 
αναγόμενες στη περίοδο της ρύθμισης. Μπορώ να τις εξο-
φλήσω εφάπαξ;

Απ: Ναι, παρέχεται αυτή η δυνατότητα.
 
13. Ερ: Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές από προ-
αιρετική συνέχιση της ασφάλισης και αναγνώριση πλασματι-
κών χρόνων ασφάλισης;
Απ: Όχι, δεν εντάσσονται.
 14. Ερ: Έχω εντάξει τις οφειλές μου στην παρούσα ρύθμιση, 
σε 90 δόσεις. Μπορώ να μειώσω ή να αυξήσω τον αριθμό 
των δόσεων; 
Απ: Παρέχεται μόνο η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των 
δόσεων με αναπροσαρμογή του ποσού αυτών και με ελάχι-
στο ποσό δόσης 50,00 Euro.
 15. Ερ: Πότε χάνω τη ρύθμιση;
Απ: Η απώλεια της παρούσας ρύθμισης επέρχεται εάν δεν 
καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής ποσό που αντιστοι-
χεί σε δύο δόσεις ρύθμισης και δεν καταβληθούν (ή ρυθμι-
στούν), βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 
1/1/2019. 
Επίσης, η ρύθμιση χάνεται, εάν σε χρονικό διάστημα (3) μη-
νών από την άρση αναστολής ή αμφισβήτησης, δεν κατα-
βληθούν (ή ρυθμιστούν), βεβαιωμένες οφειλές, που κατά την 
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούσαν σε αναστολή 
είσπραξης ή αμφισβητούνταν.
 16. Ερ: Έχω οφειλές από απασχόληση εργαζομένων, αλλά 
πλέον έχω κλείσει την επιχείρησή μου και δεν έχω κωδικούς 
για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Πού θα απευθυνθώ 
για την υποβολή αίτησης για ένταξη στην παρούσα ρύθμιση;
Απ: Θα απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.
 17. Ερ: Εάν ενταχθώ στην παρούσα ρύθμιση με τμηματική 
εξόφληση του ποσού της οφειλής (με δόσεις), θα έχω έκπτω-
ση 100% από τις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη;
Απ: Η έκπτωση 100% παρέχεται μόνο στην περίπτωση εφά-
παξ καταβολής της κύριας οφειλής. Όταν η εξόφληση γίνεται 
τμηματικά παρέχεται έκπτωση 50%.
 18. Ερ: Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος κατά τη διάρκεια της 
ρύθμισης;
Απ: Ναι, εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσας ρύθμισης, 
με την καταβολή των δόσεων και την εξόφληση (ή ρύθμιση) 
των βεβαιωμένων οφειλών μετά την 1/1/2019, παρέχεται η 
δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερό-
τητας, διμηνιαίας ισχύος. 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ   

Ε. Αχτσιόγλου: Δίνουμε μία πολύ μεγάλη ανάσα σε εκατομμύρια οφειλέτες να απαλλαγούν οριστικά από τα βάρη του παρελθόντος

«Η ρύθμιση σε έως 120 δόσεις των οφειλών των ασφαλισμένων 
είναι πλέον γεγονός. Από σήμερα (χθες) ξεκινάει η λειτουργία της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί, λί-
γες μέρες δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου. Με το νόμο αυτό 
δίνουμε μία πολύ μεγάλη ανάσα σε εκατομμύρια οφειλέτες να 
απαλλαγούν οριστικά από τα βάρη του παρελθόντος», δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, μετά την 
έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 
έως και 120 δόσεις.

«Είναι μία ευχέρεια που μας διαμορφώνει το ασφαλιστικό, όπως 
έχει πια σταθεί στα πόδια του και έχει καταστεί πλεονασματικό, 
είναι μία ευχέρεια όμως που μας δίνει και ο Ενιαίος Φορέας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης καθώς πλέον το σύνολο των χρεών των 
ασφαλισμένων είναι συγκεντροποιημένα και μπορούν να αντι-
μετωπιστούν με έναν ενιαίο τρόπο. Πρόκειται για μία ρύθμιση 
εξαιρετικά ευνοϊκή. Θα έλεγα η πιο ευνοϊκή ρύθμιση που έχει 
ποτέ υπάρξει στα ζητήματα των οφειλών των ασφαλιστικών 
ταμείων διότι περιλαμβάνει, πέρα από το κούρεμα των προ-
σαυξήσεων και τις δόσεις, το κούρεμα της βασικής οφειλής», 

προσέθεσε η υπουργός. 
Καταλήγοντας η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε: «Νομίζω ότι με αυτόν 
τον τρόπο θα μπορέσουμε να τελειώσουμε οριστικά με παθογέ-
νειες του παρελθόντος και να έχουμε μία εντελώς υγιή σχέση με 
το ασφαλιστικό μας σύστημα προς όφελος και των ασφαλισμέ-
νων και των συνταξιούχων, για μία διαγενεακή ισορροπία». 
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Στις 25 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της 
πρώτης επετείου από την έναρξη εφαρμογής του γενικού 
κανονισμού για την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της ΕΕ.  Ο κ. Άντρους Άνσιπ, Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και η κ. 
Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους 
καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, τίμησαν την επέτειο 
εκδίδοντας την ακόλουθη δήλωση:
«Η 25η Μαΐου σηματοδοτεί την επέτειο των νέων κανόνων 
της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων, του γενικού 
κανονισμού για την προστασία δεδομένων, ο οποίος είναι επί-
σης ευρέως γνωστός ως ΓΚΠΔ. Αυτοί οι ρηξικέλευθοι κανόνες 
δεν προσάρμοσαν απλώς την Ευρώπη στις απαιτήσεις της 
ψηφιακής εποχής, αλλά αποτέλεσαν επίσης παγκόσμιο σημείο 
αναφοράς. 
Κύριος στόχος των κανόνων υπήρξε η ενδυνάμωση των πο-
λιτών και η παροχή βοήθειας προς αυτούς για να αποκτήσουν 
μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτό 
συμβαίνει ήδη, καθώς οι πολίτες αρχίζουν να κάνουν χρήση 
των νέων δικαιωμάτων τους και πάνω από τα δύο τρίτα των 
Ευρωπαίων έχουν ακούσει για τον κανονισμό. 
Εξάλλου, οι επιχειρήσεις επωφελούνται πλέον από την εφαρ-
μογή ενός συνόλου κανόνων σε ολόκληρη την Ένωσή μας. 
Τακτοποίησαν τα του οίκου τους όσον αφορά τα δεδομένα, 
γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη ασφάλεια των δεδομένων 
και σε σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους. 
Ο ΓΚΠΔ παρέσχε στις αρχές τα όπλα για την αντιμετώπιση 
των παραβιάσεων. Για παράδειγμα, έναν χρόνο αργότερα, το 
νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
έχει καταγράψει περισσότερες από 400 διασυνοριακές υπο-
θέσεις σε όλη την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το 
πρόσθετο όφελος από τον ΓΚΠΔ, δεδομένου ότι η προστασία 
των δεδομένων δεν σταματά στα εθνικά σύνορα.
Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον όλο και περισσότερο τα δικαιώ-

ματά τους — και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Νέα στοιχεία 
δείχνουν ότι σχεδόν έξι στους δέκα γνωρίζουν πως υπάρχει 
αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα τους. Πρόκειται για 
σημαντική αύξηση από την αναλογία τέσσερις στους δέκα 
το 2015. Οι αρχές προστασίας δεδομένων διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΓΚΠΔ 
στην πράξη.
Ο νέος νόμος έχει καταστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρώ-
πης που διαμορφώνει την αντίδρασή μας σε πολλούς άλλους 
τομείς. Από την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη δικτύ-
ων 5G έως την ακεραιότητα των εκλογών μας, οι ισχυροί 
κανόνες προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
των πολιτικών και των τεχνολογιών μας με βάση την εμπιστο-
σύνη των πολιτών.
Οι αρχές του ΓΚΠΔ έχουν επίσης διεθνή ακτινοβολία. Από τη 
Χιλή έως την Ιαπωνία, από τη Βραζιλία έως τη Νότια Κορέα 
και από την Αργεντινή έως την Κένυα, εμφανίζονται νέοι νόμοι 
περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, 
που βασίζονται σε ισχυρές εγγυήσεις, εκτελεστά ατομικά δι-
καιώματα και ανεξάρτητες εποπτικές αρχές. Αυτή η ενίσχυση 
της σύγκλισης παρέχει νέες ευκαιρίες για την προώθηση ροών 
δεδομένων με βάση την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια. 
Ο ΓΚΠΔ άλλαξε το τοπίο στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Ωστό-
σο, η συμμόρφωση αποτελεί δυναμική διαδικασία που απαι-
τεί χρόνο. Η βασική μας προτεραιότητα για τους επόμενους 
μήνες είναι η διασφάλιση της ορθής και ισότιμης εφαρμογής 
στα κράτη μέλη. Καλούμε τα κράτη μέλη να σεβαστούν το 
γράμμα και το πνεύμα του ΓΚΠΔ, προκειμένου να δημιουργη-
θεί ένα προβλέψιμο περιβάλλον και να αποφευχθεί η περιττή 
επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των ΜΜΕ. 
Θα συνεχίσουμε, επίσης, τη στενή συνεργασία μας με το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και τις εθνικές 
αρχές προστασίας δεδομένων, καθώς και με τις επιχειρήσεις 
και την κοινωνία των πολιτών, για την αντιμετώπιση των πλέ-

ον φλεγόντων ζητημάτων και τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
των νέων κανόνων.»
Ιστορικό
Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων αποτε-
λεί ενιαίο σύνολο κανόνων με κοινή προσέγγιση σε επίπεδο 
ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το οποίο εφαρμόζεται άμεσα στα κράτη μέλη. 
Ενισχύει την εμπιστοσύνη, παρέχοντας και πάλι στα άτομα τον 
έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα 
εγγυάται την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018. Έκτοτε, σχεδόν 
όλα τα κράτη μέλη έχουν αναπροσαρμόσει την εθνική τους 
νομοθεσία υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ. Οι εθνικές αρχές προ-
στασίας δεδομένων είναι αρμόδιες για την επιβολή των νέων 
κανόνων και συντονίζουν καλύτερα τις δράσεις τους χάρη 
στους νέους μηχανισμούς συνεργασίας και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Εκδίδουν κατευθυντήρι-
ες γραμμές σχετικά με βασικές πτυχές του ΓΚΠΔ για τη στήριξη 
της εφαρμογής των νέων κανόνων.
Η Επιτροπή θα προβεί σε απολογισμό του ενός έτους εφαρ-
μογής του ΓΚΠΔ σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 
13 Ιουνίου. Όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, η Επιτροπή θα 
υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των νέων κανό-
νων, το 2020.
Σήμερα θα δημοσιοποιηθούν τα πρώτα αποτελέσματα ενός 
ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την προστασία των δεδομέ-
νων, το οποίο συγκέντρωσε τις απόψεις πάνω από 27.000 
ατόμων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δη-
μοσιοποιήσει τα πλήρη αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου 
κατά την επετειακή εκδήλωση στις 13 Ιουνίου.

Σε 551,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασι-
ών της ElvalHalcor το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 528,2 
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή, σημειώνοντας αύξηση 
4,5%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύσει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση 
του όγκου πωλήσεων σε ενοποιημένο επίπεδο κατά 3,8% και 
στη βελτίωση του μίγματος προϊόντων. Σημειώνεται ότι οι τι-
μές των μετάλλων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Βελτιωμένα κατά 3,6% ήταν τα αναπροσαρμοσμένα ενο-
ποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και 
αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα 
οποία ανήλθαν σε 37,6 εκατ. ευρώ έναντι 36,3 εκατ. ευρώ την 

προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, χάρη στους αυξημένους 
όγκους πωλήσεων και στο βελτιωμένο μίγμα πωλήσεων.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 40,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο 
τρίμηνο του 2019 έναντι 43,0 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018, λόγω της μείωσης στα κέρδη μετάλλου, τα 
οποία διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκατ. ευρώ για πρώτο τρίμηνο 
του 2019, έναντι 8,0 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018, αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των τιμών του 
αλουμινίου.
Τα δε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 38,3 εκατ. ευρώ (συγκρίσι-
μο 2018: 44,3 εκατ. ευρώ).

Σημαντική βελτίωση κατά 23,6% παρουσίασε το ενοποιημένο 
καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το πρώτο τρίμηνο 
του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των 
επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε σε συνέχεια της αναδιαπραγ-
μάτευσης των δανείων της μητρικής και των θυγατρικών.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,5 εκατ. ευρώ για το 
πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 22,1 εκατ. ευρώ για την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο του 2018. Η μείωση στα κέρδη προ 
και μετά από φόρους οφείλεται στα μειωμένα αποτελέσματα 
μετάλλου, ενώ η οργανική κερδοφορία της εταιρείας συνέχισε 
την ανοδική της πορεία.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ

ΣΤΑ 551,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ELVALHALCOR ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019
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Τον καθοριστικό ρόλο του διασυνδετήριου αγωγού φυσι-
κού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας IGB για την ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων αλλά και την Ευρώπη εν συνόλω, 
υπογράμμισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρωθυπουργός 
της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, μιλώντας στην τελετή 
εγκαινίων έναρξης των έργων κατασκευής του IGB, που 
πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, σε τοποθεσία έξω 
από το χωριό Κίρκοβο της Βουλγαρίας.
Στον κρίσιμο αυτό ρόλο αναφέρθηκε ο Βούλγαρος πρω-
θυπουργός και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε λίγο 
νωρίτερα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με 
τον οποίο έφτασαν από κοινού στον χώρο της τελετής, σε 
ένα μαύρο τζιπ, που οδηγούσε ο ίδιος ο κ. Μπορίσοφ. Οι 
δύο πρωθυπουργοί ήταν κι αυτοί που έκλεισαν και την 
τελετή έχοντας στο πλευρό τους, τους αρμόδιους υπουρ-
γούς των δύο χωρών Γιώργο Σταθάκη και Τεμενούζκα 
Πέτκοβα. Οι τέσσερις τους, παίρνοντας συμβολικά στα χέ-
ρια σκαπτικά εργαλεία, φτυάρισαν το χώμα μπροστά στην 
εξέδρα, εγκαινιάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την έναρξη 
της κατασκευής του αγωγού.
Αυτός δεν ήταν, ωστόσο, ο μόνος συμβολισμός της τε-
λετής, αφού νωρίτερα τον κ. Τσίπρα υποδέχθηκαν δύο 
νεαρές ντυμένες με παραδοσιακές στολές και πρόσφεραν 
στον πρωθυπουργό ψωμί και μέλι, με τον κ. Μπορίσοφ να 
τον προτρέπει να το δοκιμάσει.
Πέραν των συμβολισμών, στην τελετή εγκαινίων που 
ακολούθησε, ο κ. Μπορίσοφ, όπως νωρίτερα είχε κάνει 
και ο κ. Τσίπρας, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου. 
Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για τις δύο 
χώρες μας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, συμπε-
ριλαμβανομένων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, 
τόνισε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός και υπογράμμισε τον 
σημαντικό ρόλο του συγκεκριμένου αγωγού στη διαφο-
ροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού φυσικού 
αερίου.
Μπ. Μπορίσοφ: Εδώ που ήταν πύραυλοι, χτίζουμε ειρη-
νικά έργα
Όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι και ο Μπόικο Μπορίσοφ 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του και στους 
ισχυρούς δεσμούς που έχουν σφυρηλατηθεί πλέον μεταξύ 
Ελλάδας και Βουλγαρίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: 
«Είδατε τη χαρά των ανθρώπων και στο Κίρκοβο, μου-
σουλμάνων και χριστιανών. Γιατί αυτό είναι το μέλλον 
της περιοχής (σ.σ. η συνεργασία). Στην περιοχή που 
βρισκόμασταν», είπε ο κ. Μπορίσοφ απευθυνόμενος 
στον Έλληνα πρωθυπουργό, τον οποίο σε κάθε ευκαιρία 
αποκαλούσε «φίλο Αλέξη», «βρίσκονταν τα μεγαλύτερα 
στρατεύματα, πύραυλοι της Βουλγαρίας, κατά της νότιας 
πτέρυγας του ΝΑΤΟ, δηλαδή ήταν στραμμένοι προς την 
Ελλάδα, ενώ τώρα χτίζουμε αγωγούς φυσικού αερίου, 
αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια». Ως επίρρωση, δε, των 
πολύ καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ο κ. Μπο-

ρίσοφ έφερε και ως παράδειγμα την παρουσία πολλών 
Ελλήνων επενδυτών στη Βουλγαρία.
Το «παρών» στην τελετή έναρξης κατασκευής των έργων 
του IGB έδωσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του 
Αζερμπαϊτζάν Yaqub Eyyubov, ο οποίος μετέφερε τον 
χαιρετισμό του προέδρου της χώρας του κ. Αλίγεφ, συνε-
χάρη τις δύο κυβερνήσεις για τον αποφασιστικό ρόλο τους 
στην υλοποίηση του έργου και εξέφρασε την εκτίμηση ότι 
ο διασυνδετήριος αυτός αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας 
- Βουλγαρίας θα ανοίξει μεγαλύτερες προοπτικές συνερ-
γασιών στον ενεργειακό τομέα τόσο σε διμερές όσο και σε 
πολυμερές επίπεδο.
Αναφέρθηκε, δε, σε ένα από τα έργα που υλοποιούνται με 
πρωτοβουλία της χώρας του, το Νότιο Διάδρομο Φυσικού 
Αερίου, λέγοντας πως είναι ένα σπουδαίο έργο, ένας «αξι-
όπιστος και ασφαλής διάδρομος από την Κασπία», που 
αποδεικνύει ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι καλοπροαίρετος 
εταίρος για συνεργασία.
Σε σύντομο χαιρετισμό του, μέσω βίντεο, ο αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφκοβιτς (Maros 
Sefcovic), ο οποίος έκανε λόγο για ιστορικές στιγμές για 
όλους τους Ευρωπαίους, χαρακτήρισε το έργο του IGB 
«ευρωπαϊκό πρότζεκτ», που θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
της περιοχής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και συ-
νεχάρη τις δύο κυβερνήσεις, Ελλάδας και Βουλγαρίας, για 
το γεγονός ότι κατόρθωσαν να δώσουν «σάρκα και οστά» 
σε αυτό το σημαντικό έργο.
Νωρίτερα, καλωσορίζοντας τους υψηλούς προσκεκλη-
μένους από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας 
ICGB, η εκτελεστική διευθύντρια Τεοντόρα Γκεοργκίεβα 
ευχαρίστησε τους δύο πρωθυπουργούς, τους αρμόδιους 
υπουργούς, τους εκπροσώπους των ρυθμιστικών αρχών 
των δύο χωρών και της Ευρωπαικής Επιτροπής για τη 
στήριξη που παρείχαν στην υλοποίηση του έργου. Υπο-
γράμμισε, δε, τη σημασία του διασυνδετήριου αγωγού για 
τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας των δύο χωρών 
αλλά και ολόκληρης της περιοχής, ενώ παρουσίασε τις 
βασικές παραμέτρους του IGB και τις προοπτικές διασύν-
δεσής του με άλλα μεγάλα έργα, όπως ο TAP και ο TANAP.
Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο εκτελεστικός διευθυντής 
της ICGB από την ελληνική πλευρά, Κωνσταντίνος Καρα-
γιαννάκος, ο οποίος χαρακτήρισε «ιστορικό ορόσημο» 
τη σημερινή ημέρα που φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τη 
διασύνδεση του νοτίου διαδρόμου με τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Ο κ. Καραγιαννάκος υπογράμμισε τη σκληρή 
δουλειά και την αγαστή συνεργασία που προηγήθηκαν 
προκειμένου να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα αλλά 
και την προσήλωση και το όραμα των κυβερνήσεων των 
δύο χωρών προς αυτή την κατεύθυνση.
Αναφέρθηκε, δε, στην αδιάλειπτη υποστήριξη της Ευρω-
παϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έργο, 
αλλά και στις εταιρείες που συμμετέχουν στην υλοποίησή 

του. «Είμαστε στην τελική φάση υλοποίησης ενός έργου 
στρατηγικής σημασίας με πολλαπλά οφέλη» τόνισε ο κ. 
Καραγιαννάκος, επισημαίνοντας πως η υλοποίηση του 
έργου προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος, στόχου και 
προϋπολογισμού. 
Αξίζει να σημειωθεί πως στην τελετή στο Κίρκοβο παρού-
σα ήταν και η αναπληρώτρια πρεσβευτής των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα Kate Marie Byrnes (Κέιτ Μ. Μπιρνς).
  Ο αγωγός
 Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αγωγός, μή-
κους 182 χιλιομέτρων, είναι σχεδιασμένος για να μεταφέ-
ρει 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα/έτος (φυσικού αερίου 
από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, με δυνατότητα αύξησης 
της μεταφορικής ικανότητας έως και πέντε δισεκατομμύ-
ρια κυβικά μέτρα ετησίως, με την κατασκευή σταθμού 
συμπίεσης. Η διαδρομή του έργου θα είναι μεταξύ της 
Κομοτηνής (Ελλάδα), και της Στάρα Ζαγόρα (Βουλγαρία). 
Ο αγωγός IGB θα συνδέσει τα συστήματα μεταφοράς του 
ΔΕΣΦΑ και του TAP στην Κομοτηνή, από ελληνικής πλευ-
ράς, με το σύστημα μεταφοράς της Bulgartransgaz EAD 
στην πόλη της Στάρα Ζαγορα.
Πρόσφατα, η κοινοπραξία του αγωγού IGB επέλεξε την 
AVAX (πρώην J&P ‘Αβαξ) ως κατασκευαστή του έργου, 
μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού. Υπεν-
θυμίζεται ότι, η AVAX είχε συγκεντρώσει βαθμολογία 
83,8 από σύνολο 100 και υπέβαλε προσφορά ύψους 
144.850.000 ευρώ. Η Σωληνουργία Κορίνθου έχει ανα-
λάβει την κατασκευή και προμήθεια των σωλήνων του 
έργου. Η προμήθεια αφορά ολόκληρη τη διαδρομή του 
αγωγού σε Βουλγαρία και Ελλάδα, ενώ η αξία της σύμβα-
σης ανέρχεται στα 58,22 εκατ. ευρώ.
Στρατηγική σημασία του έργου
Η κατασκευή της γραμμής διασύνδεσης φυσικού αερίου 
Ελλάδας-Βουλγαρίας στοχεύει στην παροχή διαφορο-
ποίησης όχι μόνο των διαδρομών αλλά και των πηγών 
φυσικού αερίου για τη Βουλγαρία και την περιοχή. Στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης του νότιου διαδρόμου, μέσω του 
IGB, θα υπάρξει πρόσβαση σε εναλλακτικές προμήθειες 
από την περιοχή της Κασπίας, καθώς και σε υφιστάμενους 
ή μελλοντικούς τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου 
φυσικού αερίου.
βασικά πλεονεκτήματα:
* Το έργο δημιουργεί ευκαιρίες συνδεσιμότητας και 
συνεργασίας με άλλα μελλοντικά σημαντικά έργα στην 
περιοχή - τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη της Ελλάδας, τον East 
Med για άμεση σύνδεση των ενεργειακών πόρων από την 
Ανατολική Μεσόγειο και με την Ελλάδα μέσω της Κύπρου 
και της Κρήτης, καθώς και με υγροποιημένο αέριο από το 
Ισραήλ και την Αίγυπτο. 

Συνέχεια στη σελ 15

Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ IGB   
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Συνέχεια από τη σελ 14 

* Ο IGB έχει στρατηγική σημασία για την υλοποίηση του 
Κάθετου αγωγού φυσικού αερίου που υποστηρίζεται από 
την Ευρωπαική Επιτροπή, ο οποίος διασυνδέει τα δίκτυα της 
Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας.
* Το έργο θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ιδέας 
για την υλοποίηση ενός βαλκανικού κόμβου φυσικού αερίου.
* Η υλοποίηση του έργου παρέχει, επίσης, ευκαιρίες διαμετα-
κόμισης μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλ-
γαρίας και του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της 
Bulgartransgaz EAD στις άλλες διασυνδέσεις φυσικού αερίου- 
προς τη Ρουμανία και προς τη Σερβία.
Ο Αλ. Τσίπρας
 Τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στην 
ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 
στη σταδιακή μετατροπή των Βαλκανίων από μία περιοχή 
αστάθειας σε μία περιοχή ευημερίας και συνεργασίας, υπο-
γράμμισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στα 
εγκαίνια της έναρξης κατασκευής του κάθετου αγωγού φυσι-
κού αερίου IGB. 
Ελλάδα και Βουλγαρία, είπε ο πρωθυπουργός, θέλουν να 
καταστήσουν την περιοχή «από ένα πεδίο αντιπαλότητας και 
συγκρούσεων σε ένα πεδίο φιλίας, ειρήνης, προκοπής, σε ένα 
πεδίο συνανάπτυξης για όλους τους λαούς μας».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της ενεργειακής 
ασφάλειας, σημειώνοντας ότι μαζί με τον πολλαπλασιασμό 
των ενεργειακών πηγών «παραμένει μια πολύ σημαντική 
προτεραιότητα για όλη την περιοχή μας, την περιοχή της ΝΑ 
Μεσογείου αλλά και προτεραιότητα για όλη την Ευρώπη», 
ενώ αναφέρθηκε και σε μια σειρά από έργα που ενισχύουν τον 
οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας.
«Ο TAP, ο κάθετος διάδρομος, ο East-Med, ο υπό σχεδίαση 
σταθμός υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ο 
αντίστοιχος σταθμός στη Ρεβυθούσα, ο οποίος πρόσφατα 
επεκτάθηκε με τρίτη δεξαμενή, ο αγωγός Turkish Stream 2, εί-
ναι έργα που ενισχύουν τον οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο 
της Eλλάδας, της φίλης Βουλγαρίας και μαζί της ευρύτερης 
περιοχής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι «η επιτυχής 
μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, όπως είναι το 
φυσικό αέριο, προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή και συνερ-
γασία όλων των χωρών της περιοχής στη βάση βεβαίως του 
διεθνούς δικαίου, αλλά και με τη δημιουργία συνεργειών και 
δικτύων που θα αναβαθμίσουν συνολικότερα τον ενεργειακό 
χάρτη της περιοχής». 
 Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στο όραμα να καταστούν τα 
Βαλκάνια μια περιοχή ευημερίας και συνεργασίας, επιση-
μαίνοντας το ρόλο Ελλάδας και Βουλγαρίας προς αυτή την 
κατεύθυνση.
«Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν οικοδομήσει μια βαθιά 
και πολύπλευρη εταιρική σχέση και είμαι πεπεισμένος ότι θα 
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του ορά-

ματος», τόνισε ο κ. Τσίπρας.
 Κρίσιμο μέρος της ενεργειακής διασύνδεσης των Βαλκανίων, 
η Μακεδονία και η Θράκη
Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον 
κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν η Μακεδονία και η Θράκη 
στην ενεργειακή διασύνδεση των Βαλκανίων, ενώ υπογράμ-
μισε και τις προοπτικές να καταστεί η Θεσσαλονίκη ένα σημα-
ντικό ενεργειακό hub.
«Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τον Μπόικο και τους άλλους 
πρωθυπουργούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, της 
Σερβίας έχουμε συνεργαστεί για να δημιουργήσουμε μια δια-
φορετική προοπτική στην περιοχή μας κι έχουμε ένα όραμα να 
μετατρέψουμε τα Βαλκάνια σε περιοχή ανάπτυξης και ευημε-
ρίας γι’ αυτό και προχωρήσαμε στην προοπτική ενός δακτυλί-
ου διασυνδεσιμότητας, που το νότιο τμήμα του βρίσκεται στη 
Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και τη Θράκη», σημείωσε ο 
πρωθυπουργός.
Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη σημείωσε πως «με τα έργα 
υποδομών που σχεδιάζουμε, αναμένεται να γίνει σημαντικό 
hub στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, στον τομέα της ενέργει-
ας, των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, στον τομέα 
των logistics».
Ενεργειακός κόμβος τα Βαλκάνια με τον κάθετο διάδρομο, 
τμήμα του οποίου είναι ο IGB
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σημασία και 
συμβολή του IGB -ως τμήμα του κάθετου διαδρόμου- στο 
να καταστούν τα Βαλκάνια ενεργειακός κόμβος, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Με τον κάθετο διάδρομο, πρώτο τμήμα του 
οποίου είναι ο αγωγός IGB, αρχίζει και διαμορφώνεται όντως 
ένα δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, που έχει σα στόχο να κατα-
στήσει τα Βαλκάνια ως ενεργειακό κόμβο».
Αναφέρθηκε, δε, στην ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με 
συμμετοχή μάλιστα δύο μεγάλων ελληνικών εταιρειών (Σω-
ληνουργεία Κορίνθου και ‘Αβαξ),  που καταδεικνύει, όπως 
τόνισε, «την αποφασιστικότητά μας να ολοκληρώσουμε 
έργα που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την οικονομική 
ευημερία στην περιοχή». «Ένα μεγάλο τμήμα του αερίου στον 
IGB θα προέρχεται από τον αγωγό TAP, ο οποίος αναμένεται 
να λειτουργήσει το 2020 και θα μεταφέρει αζέρικο αέριο στις 
ευρωπαϊκές αγορές», σημείωσε ο πρωθυπουργός, κάνοντας 
ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία του αντιπροέδρου του 
Αζερμπαϊτζάν στη σημερινή τελετή.
«Ο IGB θα αντλεί αέριο και από την πλατφόρμα επαναεριο-
ποίησης υγροποιημένου αερίου που θα κατασκευαστεί στην 
Αλεξανδρούπολη (το FSRU) και βεβαίως με φυσικό αέριο από 
την περιοχή, αλλά μακροπρόθεσμα και από πολύ πέρα από 
αυτήν θα αποτελέσει κομβικό ρόλο στη διαφοροποίηση των 
πηγών ενέργειας.
«Ο αγωγός αυτός θα μπορεί να επεκταθεί και στη Σερβία, 
μέσω του αγωγού IBS (InterconnectorSerbia - Bulgaria), κα-
θώς και στη Ρουμανία μέσω του αγωγού IBR (Interconnector 
Bulgaria-Romania), κάτι το οποίο θα βοηθήσει τη Σερβία και 
τη Ρουμανία να διαφοροποιήσουν και αυτές τις ενεργειακές 

οδούς και τις πηγές εφοδιασμού τους», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.
Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, η υφυπουργός Εσω-
τερικών για τη Μακεδονία-Θράκη Ελευθερία Χατζηγεωργίου 
και ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουρ-
γού, Γιώργος Τσίπρας.
Ο Γ. Σταθάκης
   «Γιορτάζουμε την επικείμενη έναρξη των εργασιών κατα-
σκευής του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας 
IGB, η οποία θα πραγματοποιηθεί από ελληνικές εταιρείες. 
Είναι μια ιστορική στιγμή για τα Βαλκάνια, αλλά και για τον 
ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Βάζουμε τον 
θεμέλιο λίθο για τη μετάβαση σε μια ενοποιημένη αγορά φυ-
σικού αερίου στην περιοχή μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την ασφάλεια εφοδιασμού της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όσες και όσους εργάστηκαν για να υλοποιήσουμε αυτό το 
έργο και ιδιαίτερα τη συνάδελφο μου, Τεμενούσκα Πέτκοβα, 
για την άριστη συνεργασία».
 Αυτά επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 
Ελλάδας, Γιώργος Σταθάκης μιλώντας στην τελετή έναρξης 
κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου που πραγματοποι-
ήθηκε στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας. 
Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, «αν και είναι έργο μεσαίου βελη-
νεκούς έχει δυσανάλογα μεγάλες συνέπειες στο ενεργειακό 
αποτύπωμα της ευρύτερης περιοχής λόγω της στρατηγικής 
του θέσης. Ο νέος αγωγός διασφαλίζει την ασφάλεια εφοδια-
σμού των Βαλκανίων με δύο διαφορετικούς τρόπους: 
Αφενός, αποτελεί θεμέλιο λίθο του κάθετου διαδρόμου, που 
θα μεταφέρει το φυσικό αέριο του αγωγού TAP στην καρδιά 
των Βαλκανίων, εξασφαλίζοντας έτσι την τροφοδοσία τους 
από τον Νότιο Διάδρομο. Σε συνδυασμό με τον υπό ωρίμανση 
διασυνδετήριο αγωγό Σερβίας-Βουλγαρίας και την υφιστάμε-
νη διασύνδεση Βουλγαρίας- Ρουμανίας, ολοκληρώνεται ένα 
σύστημα υποδομών διασύνδεσης φυσικού αερίου, που θα 
οδηγήσει στην ανάπτυξη μίας ενιαίας αγοράς με ίδιους κώδι-
κες και απρόσκοπτη φυσική ροή.
 Αφετέρου, μέσω της διασύνδεσης του με το ελληνικό Εθνικό 
Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), ο IGB θα έχει πρόσβαση 
στον πρόσφατα αναβαθμισμένο τερματικό σταθμό υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (LNG) της Ρεβυθούσας και στον μελλο-
ντικό πλωτό σταθμό της Αλεξανδρούπολης, επιτρέποντας την 
πρόσβαση σε μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας φυσικού 
αερίου, την παγκόσμια αγορά LNG.
 Μελλοντικά, δε, ο αγωγός μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή 
για τη διοχέτευση του αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατο-
λικής Μεσογείου, προς τις αγορές της Ευρώπης. Πέραν της 
ενίσχυσης της ασφάλεια εφοδιασμού, ο IGB θα συμβάλλει, 
επίσης, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς φυσι-
κού αερίου στα Βαλκάνια, με σταθερές ροές προϊόντος και 
χαμηλές τιμές, που θα επιτρέπουν την είσοδο νέων παικτών».
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Η Επιτροπή, αφού απαγόρευσε τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
και βελτίωσε τη συνεργασία των παραγωγών, παρουσιάζει με 
ανακοίνωση της ΕΕ το τρίτο στοιχείο για τη βελτίωση της δικαι-
οσύνης στην αλυσίδα τροφίμων, με την εισαγωγή μεγαλύτερης 
διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται 
οι τιμές σε όλο το μήκος της αλυσίδας.  Σύμφωνα με επίσημη 
ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση με την 
οποία θα καταστήσει διαθέσιμες κρίσιμες πληροφορίες για τον 
τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές των γεωργικών προϊ-
όντων διατροφής σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων.
Από τις διαφορές στις τιμές αγοράς και πώλησης είναι δυνατόν 
να αντληθούν πληροφορίες για τα ενδιάμεσα έξοδα (όπως η 
μεταφορά, η ασφάλιση, η αποθήκευση κ.λπ.) μεταξύ πωλητή 
και αγοραστή. Η μεγαλύτερη διαφάνεια μπορεί να οδηγήσει 
σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις και να βελτιώσει τα 
χρηστά συναλλακτικά ήθη μεταξύ των σταδίων της αλυσίδας 
τροφίμων. Η δυνατότητα έγκαιρης και ευχερούς πρόσβασης 
σε πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά είναι επίσης 
καίριας σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές.
Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φιλ Χόγκαν 
δήλωσε τα εξής: «Η ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην 
αλυσίδα τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή. 
Η βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς θα προσφέρει τη δυ-
νατότητα ισότιμης πρόσβασης στις πληροφορίες για τις τιμές 
και μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με αυτές, γεγονός που θα 
καταστήσει την αλυσίδα τροφίμων μας πιο δίκαιη και πιο ισορ-
ροπημένη. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα συμπληρώσουν την οδηγία 
που εκδόθηκε πρόσφατα για την απαγόρευση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών και τη βελτίωση της θέσης των ασθενέ-
στερων και μικρότερων παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων, 
η δε καθιέρωσή τους αντανακλά την πολύ σημαντική δημόσια 
υποστήριξη που υπάρχει σε ολόκληρη την ΕΕ για την ενίσχυση 
του ρόλου του γεωργού στην αλυσίδα τροφίμων.»
Ενώ υπάρχουν πολυάριθμες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 

με τις εξελίξεις στις γεωργικές αγορές (τιμές, όγκοι παραγωγής, 
αποθέματα κ.λπ.), είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι πληροφορίες 
σχετικά με άλλες βασικές αγορές της αλυσίδας τροφίμων, και 
συγκεκριμένα τις αγορές που αφορούν τους γεωργούς και τους 
καταναλωτές σε επίπεδο μεταποίησης τροφίμων και λιανικής 
πώλησης. Αυτή η ασυμμετρία της πληροφόρησης μεταξύ γε-
ωργών και λοιπών παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων θέτει 
τους γεωργούς σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση στην αγορά και 
διαβρώνει την εμπιστοσύνη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. 
Αυτή η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς 
από τους μεταποιητές και τους λιανοπωλητές έχει χαρακτηριστεί 
ως «μαύρο κουτί» της αλυσίδας γεωργικών τροφίμων και με τη 
σημερινή πρόταση ανοίγει το κουτί αυτό.
Τα προτεινόμενα μέτρα θα καλύπτουν τους τομείς του κρέατος, 
των αβγών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των οπωροκη-
πευτικών, των αροτραίων καλλιεργειών, της ζάχαρης και του 
ελαιολάδου. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται σε υφιστάμενα συ-
στήματα και διαδικασίες συλλογής δεδομένων που βρίσκονται 
ήδη σε λειτουργία και χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και 
τα κράτη μέλη για την υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών 
σχετικά με την αγορά, με ευρύτερη πλέον εμβέλεια. Κάθε κράτος 
μέλος θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων σχε-
τικά με τις τιμές και την αγορά. Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη 
μέλη να επιλέγουν την πλέον αποδοτική από οικονομική άπο-
ψη προσέγγιση και να μη στοχεύουν στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Τα κράτη μέλη θα 
κοινοποιούν τα δεδομένα στην Επιτροπή, η οποία με τη σειρά 
της θα δημοσιεύει τις πληροφορίες για την παρακολούθηση 
στην οικεία πύλη δεδομένων για τα γεωργικά τρόφιμα και στα 
παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό 
οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη να είναι ακριβείς 
και έγκαιρες.
Σύμφωνα με τις διαδικασίες της Επιτροπής για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, η πρόταση δημοσιεύεται για δημόσια διαβούλευση 
διάρκειας 4 εβδομάδων. Στη συνέχεια η πρόταση θα εκδοθεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπεται να αρχίσει να 
ισχύει έξι μήνες μετά την έκδοσή της.
Ιστορικό
Η Επιτροπή εργάζεται προς την κατεύθυνση μιας πιο δίκαιης 
και πιο ισορροπημένης αλυσίδας τροφίμων από την αρχή της 
θητείας της.
Το 2016 δημιουργήθηκε η ειδική ομάδα για τις γεωργικές αγο-
ρές (AMTF) για την αξιολόγηση του ρόλου των γεωργών στην 
ευρύτερη αλυσίδα τροφίμων και τη διατύπωση συστάσεων 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί και να 
βελτιωθεί.
Με βάση τις εν λόγω συστάσεις, η Επιτροπή δρομολόγησε το 
2017 μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων και μια δημόσια δια-
βούλευση σχετικά με τη βελτίωση της αλυσίδας τροφίμων, 
που αμφότερες κάλυπταν τρία στοιχεία: τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, τη συνεργασία των παραγωγών και τη διαφάνεια 
της αγοράς. 
Μια δημοσκόπηση σε επίπεδο ΕΕ, η οποία δημοσιεύθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2018, δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα όσων 
απάντησαν (88 %) θεωρεί ότι η ενίσχυση του ρόλου των γε-
ωργών στην αλυσίδα τροφίμων είναι σημαντική. Η τάση αυτή 
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το 96 % όσων απάντησαν 
στη δημόσια διαβούλευση του 2017 για τον εκσυγχρονισμό της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) συμφωνούν με την άποψη 
ότι η βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αξιακή αλυσίδα 
πρέπει να αποτελεί στόχο της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.
Η Επιτροπή υπέβαλε πέρυσι την πρότασή της για την απαγό-
ρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα 
τροφίμων, η οποία ψηφίστηκε από τους συννομοθέτες τον 
Απρίλιο του 2019. Αυτοί οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν την 
προστασία όλων των Ευρωπαίων γεωργών, καθώς και των 
μικρών και μεσαίων προμηθευτών, από τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στην αλυσίδα τροφίμων.

Εκατομμύρια σολομοί εκτροφής πέθαναν τις τελευταίες ημέρες 
στη βόρεια Νορβηγία εξαιτίας της ανησυχητικής εξάπλωσης 
ενός τοξικού φυκιού που δεν τελεί πάντα υπό έλεγχο, ανακοί-
νωσαν σήμερα αρχές και επαγγελματίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Περίπου 11.600 τόνοι σολομού πέθαναν ήδη από τα μέσα Μα-
ΐου μέσα στα μεγάλα δικτυωτά καταφύγια τους στη θάλασσα 
των φιόρδ Νόρντλαντ και Τρομς, σύμφωνα με τις τελευταίες 
εκτιμήσεις της Νορβηγικής Διεύθυνσης Αλιείας.
Αυτό σημαίνει απώλεια εκατομμυρίων ψαριών –κάθε σολομός 
ζυγίζει από 700 γραμμάρια έως και 5,5 κιλά– καθώς και δια-
φυγόντα κέρδη ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων κορωνών 
(δεκάδες εκατομμύρια ευρώ) για τους υδατοκαλλιεργητές.
Τα αποθέματα αποδεκατίστηκαν από τα φύκια της οικογένειας 

των απτοφύτων, ένα κοινό φυτοπλαγκτόν στα νορβηγικά νερά 
το οποίο όμως μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να πολλαπλα-
σιαστεί και να προκαλέσει ασφυξία στα ψάρια που είναι μέσα 
στα κλουβιά τους.
Πρώτη παγκοσμίως στον σολομό εκτροφής με συνολική παρα-
γωγή 1,3 εκατομμυρίου τόνων το 2018 σύμφωνα με το Κέντρο 
Θαλασσίων Προϊόντων της Νορβηγίας, η σκανδιναβική χώρα 
είχε γνωρίσει ήδη παρόμοιο περιστατικό το 1991.
«Η εξάπλωση που είναι ταχύτατη γύρω από την ακτή της βό-
ρειας Νορβηγίας δεν έχει σταματήσει», επανέλαβε η Διεύθυνση 
Αλιείας σήμερα σε ανακοίνωση.
Προκειμένου να περιορίσουν τις ζημιές, οι ιχθυοκαλλιεργητές 
άρχισαν μια μάχη με τον χρόνο για να μετατοπίσουν ή να θα-
νατώσουν τα ψάρια προτού τα φύκια φθάσουν στα εκτροφεία 

τους.
Εάν περισσότεροι από 10.000 τόνοι χάθηκαν ήδη, οι επαγγελ-
ματίες υπολογίζουν σε σχεδόν 40.000 τόνους τον απωλεσθέντα 
όγκο στον βαθμό που τα νεκρά ψάρια αναμενόταν να παχύνουν 
από αυτή την εποχή έως στη θανάτωσή τους, η οποία υπό κα-
νονικές συνθήκες προβλεπόταν στο τέλος του έτους ή στις αρχές 
του 2020.
Τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά και ενδέχεται να αυξηθούν.
Το περιστατικό αυτό συνέβαλε στην αύξηση της τιμής του σολο-
μού, κατά 5,7% μέσα σε μια εβδομάδα, για να ξεπεράσει τις 65 
κορώνες (6,7 ευρώ) το κιλό σήμερα μετά τη διαπραγμάτευση 
της τιμής του.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΝΟΡβΗΓΙΑ: ΤΟΞΙΚΟ ΦΥΚΙ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΖΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΟΛΟΜΟΥΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
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«Η Ελλάδα έχει καταγράψει αξιοσημείωτη ανάπτυξη» το-
νίζει ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία, σε 
συνέντευξή του στα «ΝΕΑ». 
   «Οι Financial Times αναφέρθηκαν στον Έλληνα πρω-
θυπουργό, λέγοντας ότι εξελίχθηκε σε μεγάλο μεταρρυθ-
μιστή. Πράγματι αυτή είναι η αντίληψη. Η Ελλάδα έχει 
σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της και έχει αντα-
ποκριθεί στα ζητούμενα των θεσμών, οπότε η χώρα γίνε-
ται αντιληπτή ως κινούμενη προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Αλλά, υπάρχουν προκλήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι οι 
ίδιες σε πολλά κράτη, αφορούν όμως την Ελλάδα σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό, διότι η χώρα θα πρέπει να καλύψει 
μεγαλύτερη απόσταση, προερχόμενη από χαμηλότερο 
σημείο» αναφέρει χαρακτηριστικά. 
   Ο κ. Γκουρία θεωρεί προτεραιότητα την παραγωγικότη-
τα, η οποία, όπως λέει, «περιλαμβάνει επενδύσεις αλλά και 
δεξιότητες, οι οποίες θα πρέπει να αναβαθμιστούν ειδικό-

τερα ενόψει της οικονομικής ψηφιοποίησης. Αφενός διότι 
οι Έλληνες εργαζόμενοι πρέπει να προετοιμαστούν για να 
είναι λιγότερο ευάλωτοι στην ψηφιακή μεταμόρφωση και 
αφετέρου για να μπορέσει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τις 
ευκαιρίες της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Η αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων αφορά την εκπαίδευση, αλλά και τις εται-
ρίες, οι οποίες θα πρέπει να βοηθήσουν τους εργαζομέ-
νους προς όφελος και των δύο».
   Σε ερώτηση για την αναφορά της έκθεσης του ΟΟΣΑ, για 
την πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει το πλεόνασμα σε 
2,5%, ο γγ του Οργανισμού, επισημαίνει: «Το γεγονός ότι 
έχετε πρωτογενές πλεόνασμα είναι εκπληκτικό. Τελεία. Το 
να αποφασιστεί αν είναι 2,5% ή 3,5% είναι τεχνικής φύ-
σεως ερώτημα. Το γεγονός ότι έχετε σταθερό και βιώσιμο 
πρωτογενές πλεόνασμα δείχνει ότι είστε σε καλύτερη θέση 
για να μειώσετε το τελικό χρέος. Και αυτό είναι σημαντικός 
παράγοντας. Σας δόθηκαν και διαπραγματευτήκατε με 

επιτυχία σημαντικά περιθώρια για το χρέος εξαιτίας των 
καλών επιδόσεων αλλά και των εγγενών αναγκών της 
χώρας. Ακόμη και αν το ονομαστικό χρέος δεν μειώθηκε, 
έχετε συνθήκες που θα σας επιτρέψουν να ανακτήσετε δι-
ατηρήσιμη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
και τότε να συζητήσετε τελικό το ζήτημα αν θα μειώσετε 
το ονομαστικό χρέος. Οι συνθήκες τώρα δεν είναι αρκετά 
ώριμες, αλλά έχετε περιθώρια, μακριές περιόδους χάρη-
τος, ευέλικτο τρόπο πληρωμής τόκων».
   Σχετικά με το εάν υπάρχει περιθώριο για μείωση των 
πρωτογενών πλεονασμάτων που ήδη έχουν συμφωνη-
θεί, ο κ. Γκουρία εκτιμά ότι «αποτελούν προϋπόθεση για 
να δείτε το χρέος, γιατί η ιδέα είναι το χρέος να σταματήσει 
να αυξάνεται και μετά να αρχίσει να μειώνεται. Υπάρχουν 
εκκρεμότητες που είναι σημαντικές {…}. Αλλά το πλαίσιο 
είναι θετικό».

Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων και επιστροφή σε θε-
τικό αποτέλεσμα EBITDA παρουσίασε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, το 2018.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία 
είναι προσηλωμένη στη στρατηγική ανάπτυξης που έχει 
διαμορφώσει, βάσει της οποίας εστιάζει στην ικανότητά 
της να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες πλη-
ροφορικής, υλοποιώντας ψηφιακά έργα κάθε μεγέθους 
και πολυπλοκότητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 
δημόσιο τομέα, γεγονός που αποτελεί το συγκριτικό της 
πλεονέκτημα. 
Για το 2018, στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων της συνέ-

βαλαν σημαντικά έργα και υπηρεσίες πληροφορικής που 
πραγματοποίησε κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. 
Αναλυτικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου 
αυξήθηκαν κατά 10,6% και ανήλθαν στο ποσό των 41,5 
εκατ. ευρώ για το 2018, έναντι 37,5 εκατ. ευρώ το 2017. 
Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώ-
θηκαν κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ 
το 2017.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, ο 
πρόεδρος και διευθύνων δύμβουλος της SingularLogic, 
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα 
του 2018 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας να επικε-

ντρωθούμε στους τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέ-
κτημα. Ήταν μία χρονιά σημαντικής οργανικής ανάπτυ-
ξης για τον όμιλο. Η ανάπτυξη αυτή χαρακτηρίζεται από 
την αφοσίωση και την ικανότητα των ανθρώπων μας 
να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών μας, 
ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη τους. Το 2019 συνε-
χίζουμε στον ίδιο δρόμο, επιδιώκοντας να ενισχύσουμε 
περαιτέρω τα αποτελέσματά μας και τη θέση μας στην 
αγορά, μέσω της παροχής υπηρεσιών και καινοτομικών 
λύσεων λογισμικού για επιχειρήσεις, όσο και μέσω της 
υλοποίησης μεγάλων έργων πληροφορικής στο δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα».

Η British Steel τέθηκε σήμερα σε καθεστώς εκκαθάρισης, 
θέτοντας σε κίνδυνο 25.000 θέσεις εργασίας ύστερα από 
την κατάρρευση των συνομιλιών με τη βρετανική κυβέρ-
νηση με στόχο τη συμφωνία για τη χορήγηση έκτακτης 
χρηματοδότησης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο επίσημος διαχειριστής που ορίστηκε στην εταιρία δήλω-
σε ότι η δεύτερη μεγαλύτερη χαλυβουργία της χώρας θα 
συνεχίσει να λειτουργεί και να προμηθεύει τους πελάτες 
της. «Η υπό εκκαθάριση εταιρία θα συνεχίσει να λειτουρ-
γεί και να προμηθεύει τους πελάτες της ενώ θα εξετάζω τις 
εναλλακτικές για τις δραστηριότητές της. Το προσωπικό 
έχει πληρωθεί και θα συνεχίζει να απασχολείται», δήλωσε 
ο επίσημος διαχειριστής. 
Η British Steel, που ανήκει στην επενδυτική εταιρία 
Greybull Capital, απασχολεί περίπου 5.000 άτομα, κυρίως 

στο Σκάνθορπ της βόρειας Αγγλίας, ενώ πάνω από 20.000 
άνθρωποι εξαρτώνται από την εφοδιαστική της αλυσίδα. 
Η Greybull κατέβαλε στους προηγούμενους ιδιοκτήτες το 
συμβολικό ποσό της μίας λίρας το 2016 για τη ζημιογόνα 
εταιρία, την οποία μετονόμασε σε British Steel.
Η British Steel είχε ζητήσει από την κυβέρνηση δάνειο 
ύψους 75 εκατ. λιρών, αλλά στη συνέχεια μείωσε τις απαι-
τήσεις της στα 30 εκατ. λίρες αφού η Greybull συμφώνησε 
να προσφέρει περισσότερα χρήματα, σύμφωνα με πηγή 
κοντά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. 
Η Βρετανία θα εργαστεί για να διασφαλίσει το μέλλον των 
δραστηριοτήτων της British Steel τις επόμενες εβδομάδες 
και θα ήταν παράνομο να χορηγήσει δάνειο στην εταιρία, 
δήλωσε σήμερα ο υπουργός Επιχειρήσεων Γκρεγκ Κλαρκ. 
«Σύμφωνα με την εισήγηση που μου έγινε θα ήταν παρά-

νομο να δοθούν εγγυήσεις ή ένα δάνειο με βάση τις οποίες 
προτάσεις έχει κάνει η εταιρία ή άλλη πλευρά», δήλωσε ο 
υπουργός. 
«Παρά τη σημερινή ανακοίνωση για υπαγωγή της British 
Steel σε καθεστώς χρεοκοπίας υπό τον έλεγχο των αρχών, 
το (συνδικάτο) Unite θα ζητήσει από όλες τις πλευρές να 
παλέψουν για να διασφαλίσουν το μέλλον της επιχεί-
ρησης», δήλωσε ο Στιβ Τέρνερ, επικεφαλής του συγκε-
κριμένου συνδικάτου, σε δήλωση του προς το Γαλλικό 
Πρακτορείο. 
«Είναι τρομερή είδηση για τους χιλιάδες εργαζομένους» 
της British Steel στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε από την 
πλευρά του ο Τιμ Ρόουτς, γενικός γραμματέας του συνδι-
κάτου GMB. 

ΑΝΧΕΛ ΓΚΟΥΡΙΑ ΣΤΑ «ΝΕΑ»: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η SINGULARLOGIC ΤΟ 2018 

ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΕΘΗΚΕ Η ΧΑΛΥβΟΥΡΓΙΑ BRITISH STEEL, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
25.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Χρήσιμες πληροφορίες για τους ψηφοφόρους των ευρωεκλο-
γών και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και της 
2ας Ιουνίου 2019, έδωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- στη δημοσιό-
τητα το υπουργείο Εσωτερικών. 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟ-
ΓΕΣ
       1. Πότε και για ποιες εκλογές ψηφίζουμε; 
   Οι Ευρωεκλογές στην Ελλάδα διεξάγονται ταυτόχρονα με τον 
πρώτο γύρο των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών 
Εκλογών την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Η ψηφοφορία διαρκεί 
από τις 7:00 το πρωί έως τις 7.00 το απόγευμα. 
   Ειδικά για τις Ευρωεκλογές, στα λοιπά κράτη - μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν οι 
Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή βρίσκονται σε αυτά 
κατά την ημέρα των εκλογών, η ημέρα της ψηφοφορίας είναι 
το Σάββατο 25 Μαΐου 2019, από τις 7:00 το πρωί έως τις 7:00 το 
απόγευμα τοπική ώρα. 
   Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 ψηφίζουμε για: 
   × Ευρωεκλογές
   × Περιφερειακές Εκλογές
   × Δημοτικές Εκλογές
   × Κοινοτικές Εκλογές
       2. Η ψήφος είναι υποχρεωτική;
   Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σύμφωνα με την εκλο-
γική νομοθεσία είναι υποχρεωτική.
       3. Ποιοι εξαιρούνται από την άσκηση του εκλογι-
κού τους δικαιώματος; 
   Από την υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
απαλλάσσονται νόμιμα οι κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι έχουν 
υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους και μόνο για τις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από το εκλογικό 
τμήμα στο οποίο ψηφίζουν.
       4. Πού μπορώ να ψηφίσω; 
   Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα (π.χ. 123Α, 
123Β)
   Α Τμήμα: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Περιφέρεια, Β Τμήμα: 
Δήμος και Κοινότητα.
        Έτσι, 
  Αποφεύγεται ο συνωστισμός σε ένα μεγάλο εκλογικό τμήμα
  Οι πολίτες εξυπηρετούνται από 2 δικαστικούς αντιπροσώπους
  Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι καταμετρούν μόνο 2 κάλπες
   5. Πώς θα μάθω πού ψηφίζω; 
Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν: 
Μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών 
www.ypes.gr , «Μάθε πού Ψηφίζεις» 
Καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Διεύθυνσης Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στον 
αριθμό 213 136 1500, από Δευτέρα έως Κυριακή, 09:00 έως 

17:00.
   Προσοχή: Για τη διευκόλυνση των εκλογέων, προτείνεται 
πρώτα η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στο www.ypes.
gr «Μάθε που ψηφίζεις» και μόνο στην περίπτωση που αντι-
μετωπίσουν δυσκολία να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την 
υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να ενημερωθούν για 
το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.
      6. Τι να κάνω αν δεν βρίσκω το όνομά μου στους 
εκλογικούς καταλόγους; 
   Αν δεν βρείτε το όνομά σας, στους εκλογικούς καταλόγους 
απευθυνθείτε στο Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είστε εγ-
γεγραμμένοι, μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας.
    7. βρήκα το όνομά μου σε άλλο δήμο από αυτόν 
στον οποίο είμαι δημότης. Τι κάνω; 
   Οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές του Μαΐου 2019 περι-
λαμβάνουν τις μεταβολές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και 
δεν επιδέχονται αλλαγές.
   Ενδεχομένως το αίτημά σας για μεταδημότευση υποβλήθηκε 
μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019.
   Για τις μελλοντικές εκλογές, απευθυνθείτε στο Δήμο σας, για να 
επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας.
       8. Ανακάλυψα ότι είμαι διπλοεγγεγραμμένος. Τι 
κάνω; 
   Είστε εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια δύο ή περισσοτέρων 
δήμων. Για τις εκλογές του 2019, οφείλετε να ψηφίσετε στο 
δήμο της νόμιμης εγγραφής σας η οποία εξακριβώνεται κατόπιν 
επικοινωνίας σας με τους οικείους δήμους. Ο δικαστικός αντι-
πρόσωπος θα σας καλέσει να υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση 
ότι γνωρίζετε πως είστε διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψηφίσατε 
ούτε και θα ψηφίσετε αλλού. Αυτές οι δηλώσεις θα συγκεντρω-
θούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα διασταυρωθούν. Με 
αυτήν τη διαδικασία διασφαλίζεται το κύρος των εκλογών. Ας 
μην ξεχνάμε ότι η διπλοψηφία απαγορεύεται και τιμωρείται 
αυστηρά.
       9. Είμαι Έλληνας πολίτης και στις εκλογές του Μα-
ΐου 2019 θα βρίσκομαι εξωτερικό. Μπορώ να ψηφί-
σω από εκεί; 
   Για τις Ευρωεκλογές μπορείτε να ψηφίσετε στην Περιφέρεια της 
οικείας ελληνικής Προξενικής Αρχής σε κράτος μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, εφόσον είχατε υποβάλει τη σχετική αίτηση μέ-
χρι τις 5 Απριλίου 2019, ώστε να περιληφθείτε σε ειδικό εκλογικό 
κατάλογο Ελλήνων κατοίκων Ε.Ε. Ειδικά για τους Έλληνες που 
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο η αντίστοιχη ημερομηνία για 
τη υποβολή αίτησης ήταν η 10η Απριλίου 2019.
   Οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν ή θα βρίσκονται στο εξω-
τερικό την ημέρα της ψηφοφορίας και επιθυμούν να ψηφίσουν 
στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, μπορούν να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Ελλάδα.
   10. Υπάρχουν διευκολύνσεις για ψηφοφόρους 

ΑμεΑ; 
   Οι ψηφοφόροι με αναπηρία ψηφίζουν κατ’ απόλυτη προτεραι-
ότητα. Εφόσον ζητηθεί, οι εφορευτικές επιτροπές υποχρεούνται 
να τους διευκολύνουν.
      11. Σε ποια ηλικία αποκτάται το δικαίωμα της ψή-
φου; 
   Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν, για πρώτη φορά, όλοι 
όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 
των εκλογών. ‘Αρα για τις Εκλογές του 2019, μπορούν να ψηφί-
σουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/2002 μέχρι και 31/12/2002. 
   ×Φέτος ψηφίζουν για πρώτη φορά 536.920 νέοι ψηφοφόροι 
εκ των οποίων 106.760 πολίτες ηλικίας 17 ετών.
       12. Με τι έγγραφα ψηφίζω; Τι κάνω αν έχω χάσει 
την αστυνομική μου ταυτότητα; 
   Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική ταυτότητα, το δι-
αβατήριό σας, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο 
υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί 
από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι 
αποδεκτή. Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. 
μεταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομί-
σετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες 
στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους 
ταυτότητα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να 
προσκομίσουν έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.
      13. Τι να κάνω αν τα στοιχεία μου στους εκλογικούς 
καταλόγους είναι διαφορετικά από αυτά της ταυτό-
τητάς μου; 
   Εξαρτάται από τις διαφορές. Αν είναι ουσιώδεις, μπορεί να 
απαιτηθεί να προμηθευτείτε, από το δήμο σας, πιστοποιητικό 
ταυτοπροσωπίας. Καλό είναι να εφοδιαστείτε με αυτό έγκαιρα, 
για να αποφύγετε τις ταλαιπωρίες της τελευταίας στιγμής.
       14. Είμαι ετεροδημότης. Ψηφίζω; 
   Οι ετεροδημότες εκλογείς στις Δημοτικές και Περιφερειακές 
εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογικό τους 
δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην Περιφέρεια του Δήμου 
που είναι δημότες. 
   Για τις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ψηφίζουν αποκλειστικά 
και μόνο στον τόπο διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους 
του Δήμου του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι ψη-
φίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά 
τμήματα ετεροδημοτών. 
   × Φέτος θα ψηφίσουν σε όλη την Επικράτεια 112.504 ετε-
ροδημότες.
   15. Πόσες ημέρες εκλογική άδεια δικαιούμαι, με 
βάση την χιλιομετρική απόσταση της περιοχής που 
ψηφίζω; 

Συνέχεια στη σελ 19
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Όσοι εργάζονται 5 ημέρες δικαιούνται:
- Αυτοί που θα μετακινηθούν από 200-400 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα
- Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401 χλμ και άνω, 2 εργάσιμες 
ημέρες, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την 
υπεύθυνη δήλωσή τους
Όσοι εργάζονται 6 ημέρες δικαιούνται:
- Αυτοί που θα μετακινηθούν από 100-200 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα
- Αυτοί που θα μετακινηθούν από 201-400 χλμ, 2 εργάσιμες ημέ-
ρες
- Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ και άνω, 3 εργάσιμες 
ημέρες
   Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όσοι μετακινηθούν σε 
νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση, ο αριθμός ημερών 
άδειας, θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση 
και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η άδεια αυτή να υπερ-
βαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.
16. Μπορώ να ψηφίσω ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύ-
ου; 
   Είναι απαραίτητο να παραστείτε αυτοπροσώπως στο εκλογικό 
σας τμήμα. 
   β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
       1. Πότε ψηφίζω; 
   Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 από τις 7 το πρωί έως τις 7 το από-
γευμα.
       2. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχει η Ελλάδα για 
τις Ευρωεκλογές και πόσους Ευρωβουλευτές εκλέγει 
η Ελλάδα; 
   Για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Συ-
νεπώς τα πολιτικά κόμματα έχουν καταρτίσει ενιαία ψηφοδέλτια 
ανά την επικράτεια. 
   × Φέτος συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές 40 πολιτικά κόμματα 
και συνασπισμοί κομμάτων.
   × Η Ελλάδα εκλέγει συνολικά 21 αντιπροσώπους στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο, κατέχει δηλαδή 21 έδρες.   
   3. βάζω σταυρούς στις Ευρωεκλογές κι αν ναι πό-
σους; 
   Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσά-
ρων (4) κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που θα 
επιλέξει.
       4. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές 
του 2019 στην Ελλάδα; 
   α. Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των Ελλήνων - μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν οι Έλληνες πολίτες που: 
   × Συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 
της εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2019). Σε αυτές τις εκλογές 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί 
από 1.1.2002 μέχρι και 31.12.2002
   × Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας 
και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν. 
   β. Το εκλογικό δικαίωμα έχουν επίσης και οι πολίτες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης που: 
   × Διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17 έτος της 
ηλικίας κατά το έτος της εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019). Στις 
εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ψηφίσουν 
όσοι έχουν γεννηθεί από 1.1.2002 μέχρι και 31.12.2002.
   × Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα 
και στο κράτος μέλος καταγωγής τους.
   × Έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δή-
μου του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019. 
   Φέτος έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους 22.812 
πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
       5. Ποιο είναι το κατώτερο όριο για την είσοδο των 
πολιτικών κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 
   Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 
3% των ψήφων για να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή.
       6. Πώς θα εκλεγούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Ελλάδα; 
   Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, όλες οι χώρες πρέπει να χρησιμο-
ποιούν εκλογικά συστήματα που να εξασφαλίζουν αναλογική εκ-
προσώπηση, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των εκλεγμένων 
μελών από κάθε κόμμα εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων 
που έλαβε το κόμμα. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυ-
ρό προτίμησης, η οποία δίνει στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα 
να πριμοδοτήσουν συγκεκριμένους υποψήφιους. Στα ψηφοδέλ-
τια των κομμάτων ή συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και 
τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν 
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης εκλέγονται, εφόσον 
βέβαια το κόμμα τους έχει εξασφαλίσει έδρα.
       7. Πώς θα μάθω ποιοι είναι υποψήφιοι; 
   Ο ‘Αρειος Πάγος, ως αρμόδιο Δικαστήριο της Ελλάδας, ανακοί-
νωσε τους υποψήφιους κατά συνδυασμούς στις 12 Μαΐου 2019, 
δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Περισσότερες πληροφορίες 
www.areiospagos.gr
       8. Πού θα δω τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών; 
   Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται ζωντανά στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (https://ekloges.ypes.
gr) για κάθε τμήμα μετά την αποστολή τους, στο Υπουργείο, από 
τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο την Κυριακή 26 Μαΐου 2019.
   9. Ποια είναι τα επόμενα βήματα αμέσως μετά τις Ευ-
ρωεκλογές; 
   Τις ημέρες αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 
τα νέα μέλη του νέου Κοινοβουλίου εργάζονται για να σχηματί-
σουν πολιτικές ομάδες. Η πολιτική σύνθεση του νέου Κοινοβου-
λίου θα καταστήσει ενδεχομένως αναγκαία τη δημιουργία νέων 
συμμαχιών και την ανάδειξη νέων ομάδων. Στην πρώτη σύνοδο 
της ολομέλειας, το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει τον νέο Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει 
στη συνέχεια τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
αργότερα θα εξετάσει και θα εγκρίνει ολόκληρη την Επιτροπή.
       Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
   Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 ψηφίζουμε: 
για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
για την ανάδειξη περιφερειάρχη και μελών περιφερειακού συμ-

βουλίου
για την ανάδειξη δημάρχου και μελών δημοτικού συμβουλίου
 για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων (συμ-
βούλους κοινότητας για τις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων ή 
προέδρων κοινοτήτων για τις κοινότητες έως 300 κατοίκων)
       1. Πότε ψηφίζω; 
   Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, και αν χρειαστεί, και την Κυριακή 
2 Ιουνίου 2019 (σε όσους Δήμους και Περιφέρειες δεν υπήρξε 
συνδυασμός που συγκέντρωσε το 50% συν 1 ψήφο), από τις 7 το 
πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
       2. Πόσους σταυρούς προτίμησης σημειώνω; 
   Περιφερειακές Εκλογές: 
   Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή 
του: 
   × Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρει-
ες όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.
   × Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμβούλους στις εκλο-
γικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί 
σύμβουλοι.
   × Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συμβούλους 
στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περι-
φερειακοί σύμβουλοι.
   × Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους 
συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσό-
τεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.
     Δημοτικές Εκλογές: 
   × Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια: έως 
τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
   × Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές 
περιφέρειες:
   α. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως τρεις (3) έδρες: έναν (1) 
σταυρό προτίμησης
   β. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις (3) 
έδρες: έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
   και
   έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο 
από τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του δήμου 
   × Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως δύο (2) σταυρούς 
προτίμησης
   × Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων: έναν (1) σταυρό 
προτίμησης 
   Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη σταυροδοσία 
στην Περιφέρεια-Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο-Δημοτική 
Ενότητα, καθώς και των Κοινοτήτων στην εφαρμογή του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών 
× https://ekloges-info.ypes.gr/
 Επιλέξτε μια περιοχή πάνω στο χάρτη για να δείτε τις σχετικές εκλο-
γικές πληροφορίες. 
   Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από το Δήμο σας κα-
θώς και από τις εφορευτικές επιτροπές κατά την ημέρα ψηφοφορί-
ας μέσα στο εκλογικό τμήμα πριν την ψήφο σας. 

Συνέχεια στη σελ 20
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   3. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχουμε για τις πε-
ριφερειακές εκλογές και ποιες; Πόσοι σύμβουλοι 
εκλέγονται ανά περιφέρεια; 
   Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, και ειδικότε-
ρα στην διαδρομή «Εκλογές» 
× Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές 
× Εγκύκλιοι 
× Εγκύκλιος 13/ Παραρτήματα Εγκυκλίου 13», στο Παράρ-
τημα 1 αποτυπώνονται οι περιφερειακές ενότητες - εκλογικές 
περιφέρειες ανά περιφέρεια (σημειώνουμε ότι οι περιφερεια-
κές ενότητες ταυτίζονται με τις εκλογικές περιφέρειες) και στο 
Παράρτημα 3 - Χάρτες αποτυπώνονται οι έδρες - αριθμός 
περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια.
       4. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχουμε για τις 
δημοτικές εκλογές και ποιες; Πόσοι σύμβουλοι 
εκλέγονται ανά δήμο; 
   Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, και ειδικότε-
ρα στη διαδρομή «Εκλογές»
× Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 
× «Εγκύκλιοι», 
έχει αναρτηθεί αρχείο excel με την ονομασία «Βάση δεδομέ-

νων δημοτικών εκλογών 2019», στο οποίο αποτυπώνονται 
οι δημοτικές ενότητες (εκλογικές περιφέρειες) ανά δήμο, οι 
κοινότητες και οι έδρες-αριθμός συμβούλων ανά εκλογική 
περιφέρεια.
       5. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Αυτοδιοι-
κητικές Εκλογές του 2019 στην Ελλάδα; 
   Δικαίωμα ψήφου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν: 
   α. Οι Έλληνες πολίτες που:
   × συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το 
έτος της εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 
Δεκεμβρίου2002
   × είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της 
χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν. 
   β. Οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που:
   × διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17οέτος 
της ηλικίας τους κατά το έτος της εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν 
γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002. * δεν έχουν στερηθεί 
το δικαίωμα του εκλέγειν * έχουν εγγραφεί στους ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους δήμου του ελληνικού κράτους μέχρι 
28 Φεβρουαρίου 2019.
       6. Ποιοι είναι οι υποψήφιοι συνδυασμοί και οι 
υποψήφιοι στην περιφέρεια και τον δήμο μου; 

Που μπορώ να τους πληροφορηθώ; 
   Οι ψηφοφόροι δύνανται να ενημερωθούν σχετικά από τον 
οικείο Δήμο, ο οποίος εκδίδει, δημοσιεύει και αναρτά το πρό-
γραμμα εκλογής.
       7. Πού θα μπορώ να δω τα αποτελέσματα των 
αυτοδιοικητικών εκλογών; 
   Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (https://ekloges.ypes.
gr/). 
   Υπενθυμίζεται ότι:
   ×Δεν επιτρέπεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς 
κομμάτων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, να 
χορηγούν εισιτήρια για τη μετακίνηση των ετεροδημοτών ή 
να ναυλώνουν μεταφορικά μέσα.
   ×Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικαστικοί, θρησκευτικοί και 
δημόσιοι λειτουργοί, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους, οφεί-
λουν να τηρούν τις αρχές της ουδετερότητας και της αμερο-
ληψίας της Διοίκησης. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που κατέχουν 
δημόσιο αξίωμα ή υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης οφείλουν, 
ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο, να απέχουν από δη-
λώσεις υποστήριξης υπέρ συγκεκριμένου κόμματος ή αποδο-
κιμασίας κόμματος, επικαλούμενοι τη δημόσια ιδιότητά τους.

Τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές για την 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς πε-
ριφερειακές και δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές της 
26ης Μαΐου 2019, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές 
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019, 
ενέκριναν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η υπουργός Εργασίας Έφη 
Αχτσιόγλου και ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Νεφελούδης, 
με απόφαση η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 
ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προ-
σωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να 
χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με 
αποδοχές για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαι-
ώματός τους, κατά τις προσεχείς περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές και τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και 
κατά τις τυχόν επαναληπτικές περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019.
Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας που χορηγείται για 
τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως ανα-
γκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρε-

ων στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματός τους και 
την επιστροφή του από αυτόν καθορίζεται, ως ακολούθως:
Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθε-
στώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού δι-
καιώματός τους σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγεί-
ται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200-400 
χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και 
άνω χορηγείται άδεια τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον 
μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δή-
λωσή τους.
δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει 
οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγεί-
ται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση 
και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς, ωστόσο, η άδεια 
στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέ-
ρες.
Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθε-
στώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού δι-
καιώματός τους σε απόσταση άνω των 200-400 χιλιομέτρων, 
χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και 
άνω, χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών, εφόσον μετα-
κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή 
τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει 
οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγεί-
ται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση 
και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς, ωστόσο, η άδεια 
στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέ-
ρες.
3. Για όσους εκ των μισθωτών που μετακινούνται κατά τα 
ανωτέρω, η Κυριακή 26 Μαΐου 2019 ή/και η Κυριακή 2 Ιου-
νίου 2019 (ημέρες διεξαγωγής ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη/
ες ημέρα/ες, αυτή/ές θεωρείται/ούνται ως ημέρα/ες ειδικής 
αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται 
στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας απόφασης.
4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται 
με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.



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

Προσεχή Σεμινάρια 

Η διάρκειά του 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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ΤΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ 
ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 2% αποτελούν την ελά-
χιστη απόδοση έπειτα από σωρευτική απώλεια ΑΕΠ άνω 
του 25%, είναι εξαιρετικά ευάλωτοι καθώς εξαρτώνται 
κατά 50% από τον τουρισμό, και απέχουν αισθητά από 
την κλίμακα του 4% που θα ήταν σε θέση να αλλάξει την 
εικόνα στην ελληνική οικονομία. Στη διαπίστωση αυτή συ-
γκλίνουν και εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων που προβλημα-
τίζουν, καταδεικνύοντας συνθήκες στασιμότητας οι οποίες 
διατηρούν τα σύννεφα στην καθημερινότητα εργαζομένων 
και επιχειρήσεων. Κρεσέντο προεκλογικών παροχών θέτει 
σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους, αφού αυτοί 
επιτεύχθηκαν με επιθετική φορολόγηση και υποεκτέλεση 
δαπανών. «Καμπανάκι» από τις απογοητευτικές επιδόσεις 
στον τομέα των επενδύσεων. 
Από το 2015 ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα διαψεύδει 
επί τα χείρω τις αρχικές προβλέψεις τόσο της ελληνικής 
κυβέρνησης όσο και της Ε.Ε. Το 2018 η αύξηση του ΑΕΠ 
διαμορφώθηκε στο 1,9%, έναντι τελικής πρόβλεψης του 
κρατικού προϋπολογισμού για 2,1% και της Κομισιόν για 
2%. 
Η παρατεταμένη απουσία επαρκών ενδείξεων ότι δημι-
ουργούνται συνθήκες ουσιαστικής επιτάχυνσης της οικο-
νομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώνει μια 
εικόνα καθηλωτικής στασιμότητας, αρχικά μέσα σε ένα 
εξαιρετικά ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον -θετικοί ρυθμοί 
ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, οι οποίοι συνδυάστηκαν με 
μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου- και πλέον σε ένα 
τοπίο επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, γεγονός 
που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το εγχείρημα της δυ-
ναμικής ανάκαμψης. Το ερώτημα είναι πού οφείλονται οι 
ρυθμοί ανάπτυξης των τελευταίων ετών και γιατί δεν έχει 
δουλέψει το περίφημο ελατήριο της ελληνικής οικονομίας 
μετά την πολυετή ύφεση.
 Πώς αυξήθηκε το ΑΕΠ το 2018 
Το περασμένο έτος η δραστηριότητα των κλάδων ενισχύ-
θηκε 1,8%, έναντι 2% το 2017. Σύμφωνα με τη μακροοικο-
νομική ανάλυση του ΙΟΒΕ, η άνοδος ήταν μεγαλύτερη στις 
κατασκευές, όπου η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθε 
σε 7,1%. Μεσολάβησαν με 5,5% οι επαγγελματικές - επι-
στημονικές - τεχνικές - διοικητικές δραστηριότητες, για να 
ακολουθήσει η κατηγορία χονδρικό - λιανικό εμπόριο / με-
ταφορές - αποθήκευση / ξενοδοχεία - εστιατόρια, με αύξη-
ση 4,2%. Έπονται ο πρωτογενής τομέας με 3,8%, η βιομη-

χανία με 1,7% και οι τέχνες - διασκέδαση - ψυχαγωγία με 
1,9%. Η μικρότερη άνοδος (0,8%) σημειώθηκε στη δημό-
σια διοίκηση - άμυνα - κοινωνική ασφάλιση. Αμετάβλητη 
ήταν η δραστηριότητα στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
(0,2%) και την ενημέρωση (0,1%). Σημειωτέον, προσεγγί-
ζοντας το ΑΕΠ από την πλευρά της παραγωγής, η αύξηση 
της εγχώριας ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας επιταχύν-
θηκε στο τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους σε 1,7% 
από 1,4%. Η επιτάχυνση, παρά την επιβράδυνση του ΑΕΠ, 
αποδίδεται στη σαφώς μικρότερη άνοδο των φόρων, στο 
τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου, κατά 2,4% από 5,8%. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τράπεζας Ελλάδος, στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 2018 συνέβαλε κυρί-
ως η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, ως 
αποτέλεσμα κατά βάση των εξαιρετικά καλών επιδόσεων 
του τουρισμού, με άνοδο των καθαρών εσόδων από ταξι-
διωτικές υπηρεσίες. «Η καλή τουριστική χρονιά συνέβαλε 
στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση των απο-
τελεσμάτων των επιχειρήσεων, κυρίως στις υπηρεσίες και 
το εμπόριο, καθώς και στην ενδυνάμωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος και της κατανάλωσης των νοικοκυριών. 
Ωστόσο, η επενδυτική δαπάνη της οικονομίας παρέμεινε 
σε επίπεδα χαμηλότερα των αναγκαίων για την επίτευξη 
διατηρήσιμων και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, παρά το 
γεγονός ότι κρίσιμες κατηγορίες επενδύσεων όπως αυ-
τές του μηχανολογικού εξοπλισμού και των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών ενισχύθηκαν υψηλούς 
ρυθμούς» υπογραμμίζει η ΤτΕ, η οποία προσθέτει: «Οι εξα-
γωγές υπηρεσιών διατήρησαν τον δυναμισμό τους (9,3%), 
κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των του τουρι-
στικών εισπράξεων και δευτερευόντως χάρη στην αύξηση 
των εσόδων από τη ναυτιλία». 
Σύμφωνα με τη μονάδα τεκμηρίωσης του ΣΕΒ, το 2018 η 
ανάκαμψη βασίστηκε κυρίως στις εξαγωγές αγαθών (με-
ταποίηση) και υπηρεσιών (τουρισμός, ναυτιλία), οι οποίες 
παρουσίασαν άνοδο κατά +8,4% και +9% αντίστοιχα, 
συμβάλλοντας κατά +1,5 π.μ. και +1,3 π.μ. αντίστοιχα 
στην αύξηση του ΑΕΠ, και στην ιδιωτική κατανάλωση η 
οποία ενισχύθηκε κατά +1,1%, συμβάλλοντας κατά +0,8 
π.μ. στην αύξηση του ΑΕΠ (Δ01 και Δ02), ως αποτέλε-
σμα κυρίως της ανόδου των αμοιβών ανά μισθωτό κατά 
+1,3%, την ώρα που η παραγωγικότητα ανά απασχολού-
μενο αυξήθηκε οριακά (+0,1%). 
Εξαγωγικές επιχειρήσεις 
Παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών, οι εξαγωγικές 
επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν επιβεβαιώνουν 
τις προσδοκίες. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η συμμετοχή της 
Ελλάδας στο διεθνές εμπόριο παραμένει καθηλωμένη στο 
0,184% (0,14% χωρίς τα καύσιμα).
 Ενδεικτική είναι η εικόνα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
της χώρας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι επιδόσεις τους είναι 
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από τις χαμηλότερες ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Η 
εξαγωγική δραστηριότητα καταγράφει μετά βίας το 10% 
του συνόλου. . Στην Ελλάδα αναφέρει ως μείζον ζήτημα 
τη δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση το 23% των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αντίστοιχο ποσοστό δεν 
ξεπερνά το 7% στην Ε.Ε. Ο αριθμός των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων που αιτήθηκε τραπεζικό δάνειο έχει μειωθεί στο 
μισό (την περίοδο 2010-2017). Η περιπλοκότητα των γρα-
φειοκρατικών διαδικασιών, τα υψηλά χρέη και η αδυναμία 
εξεύρεσης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης αποτελούν 
βαρίδια για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελ-
λάδα, η οποία υπό κανονικές συνθήκες και δεδομένης της 
επιχειρηματικής δομής της χώρας θα έπρεπε να οδηγεί την 
κούρσα στην οικονομία. 
Ανταγωνιστικότητα
 Το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει τον 5ο υψηλότερο φο-
ρολογικό συντελεστή στην επιχειρηματικότητα και τον 6ο 
υψηλότερο στην εργασία, ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε., σε 
συνδυασμό με την επιμονή μιας σειράς δια διαρθρωτικών 
αδυναμιών, από την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκη-
σης έως την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, απαντά 
στο ερώτημα γιατί τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα χάνει αντί 
να κερδίζει έδαφος ως προς την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας της.
 Στην κατάταξη που δημοσιεύει το World Economic Forum 
στο ετήσιο Global Competitiveness Report, η Ελλάδα δεν 
ήταν ποτέ σε περίοπτη θέση και έχανε συνεχώς έδαφος από 
το 2004 ως την κρίση. Ωστόσο, όπως έγραφε πρόσφατα 
στη «Ν» ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του 
Στρασβούργου και πρώην ανώτερο στέλεχος της Παγκό-
σμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ, Αριστομένης Βαρουδάκης, 
«είχε κερδίσει περίπου 20 θέσεις με τις μεταρρυθμίσεις των 
μνημονίων, από το 2012 μέχρι το 2014. Όμως η βελτίωση 
όχι μόνο δεν συνεχίστηκε, αλλά η κατάταξη πρόσφατα χει-
ροτέρευσε. Το 2018 η Ελλάδα ήταν 57η, από 53η το 2017. 
Σε αντιδιαστολή, η Κύπρος ήταν 44η, η Πορτογαλία 34η και 
η Ιρλανδία 23η». 
Τομείς που επιβαρύνουν την ελληνική ανταγωνιστικό-
τητα, σύμφωνα με τους δείκτες, είναι οι αδυναμίες στο 
θεσμικό πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η 
μακροοικονομική αβεβαιότητα που τροφοδοτείται από το 
υψηλό χρέος, το αδύναμο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι 
δυσλειτουργίες που παραμένουν στην αγορά προϊόντων 
και υπηρεσιών, και η αδυναμία αξιοποίησης του εργατικού 
δυναμικού που συνεχίζει να μεταναστεύει.
 Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η άλλη μεγάλη διεθνής 
έρευνα, που αφορά την ποιότητα του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, την οποία διενεργεί σε ετήσια βάση η Πα-
γκόσμια Τράπεζα (Cost of Doing Business). «Η Ελλάδα ήταν 
72η το 2018 στη διεθνή κατάταξη, ενώ η Κύπρος ήταν 57η, 
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Συνέχεια στη Σελ. 26

ΝΕΑ ΑΝΑβΟΛΗ: ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ 
ΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

Έξι μήνες και βλέπουμε, για την παράδοση των τριών 
σταθμών (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια) του 
μετρό στον Πειραιά - μιας και ο προγραμματισμός που 
ήθελε να παραδίδονταν στην κυκλοφορία εντός Ιουνίου 
αναβάλλεται μέχρι... νεωτέρας! 
Μπορεί η Αττικό Μετρό, μέσω του προέδρου της Γιάννη 
Μυλόπουλου, να είχε εμφανιστεί καθησυχαστική και σί-
γουρη πως οι 3 από τους συνολικά 6 σταθμούς της επέ-
κτασης θα διατεθούν προς το επιβατικό κοινό χωρίς να 
υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα, ωστόσο στην πράξη 
τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μάλιστα και στους τρεις 
σταθμούς υπολείπονται μεταξύ άλλων σημαντικές εργα-
σίες και ζητήματα που πρέπει να λυθούν με τπ διοίκηση 
του ΟΑΣΑ, όπως είναι για παράδειγμα οι πύλες εισόδου-ε-
ξόδου που ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί. Αντίστοιχα 
προβλήματα υπάρχουν όμως και με τα μηχανήματα αυ-
τόματης πώλησης εισιτηρίων τα οποία επίσης δεν έχουν 
τοποθετηθεί, ενώ έτοιμο δεν είναι ούτε το σύστημα με το 
οποίο πραγματοποιούνται τα δοκιμαστικά δρομολόγια.
Πάντως, όταν το έργο επέκτασης και των 6 σταθμών 
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η Πορτογαλία 34η και η Ιρλανδία 23η. Το πιο ανησυχητικό 
σημείο είναι ότι κι εδώ η Ελλάδα έχασε πρόσφατα έδαφος. 
Ενώ βελτίωσε θεαματικά την κατάταξή της από την 110η 
θέση το 2010 στην 60ή το 201 5, στη συνέχεια υποχώ-
ρησε κατά 12 θέσεις. Οι έρευνες που διενεργεί το World 
Economic Forum δείχνουν ότι ένας σημαντικός παράγο-
ντας της χειροτέρευσης του επιχειρηματικού κλίματος είναι 
η υψηλή φορολογία». Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα είναι 
μάλλον ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους 
περίοδο 2014-2018 στην Ελλάδα η ανάπτυξη ήταν κατά 
μέσο όρο κάτω από 0,5%, έναντι πάνω από 2 % σε Ιρλαν-
δία, Πορτογαλία και Κύπρο».
Για την ώρα, εκλογές
 Εμπειρογνώμονες υπογραμμίζουν ο ένας μετά τον άλλον 
το προβληματικό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο λειτουργεί 
ως αντικίνητρο για επενδύσεις στην Ελλάδα. Έτερη πηγή 
προβληματισμού είναι το φορολογικό σύστημα, καθώς 
όπως προκύπτει από τις στατιστικές πολύ λίγοι φορολο-
γούμενοι πληρώνουν πολύ υψηλούς φόρους. «Αγκάθι» 
παραμένει ασφαλώς η αρνητική πιστωτική επέκταση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσο καθυστερεί η εξυ-
γίανση των «κόκκινων» χαρτοφυλακίων των ελληνικών 
τραπεζών. Την εικόνα συμπληρώνει η φυγή ανθρώπινου 
κεφαλαίου από τη χώρα, όπως και η ελλιπής ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών στην ελληνική παραγωγή. Παράγοντες 
οι οποίοι συνδυάζονται και, κατά γενική ομολογία, εμπο-
δίζουν την ελληνική οικονομία να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 
και να εξαντλήσει τα αδιαμφισβήτητα περιθώρια ανάπτυ-
ξης.
 Όμως στις προϋπάρχουσες προκλήσεις προστίθεται αντι-
θέτως το αυξημένο ρίσκο υποτροπής τροπής της ελληνικής 
οικονομίας. Πρώτον, μια παρατεταμένη προεκλογική και 
πολωμένη περίοδος απειλεί να ενισχύσει την αβεβαιότη-
τα «παγώνοντας» περαιτέρω δυνητικές επενδύσεις. Είναι 
χαρακτηριστική η πρόσφατη αποστροφή του Αμερικανού 
πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρεϊ Πάιατ: «Ακούω επενδυτές να 
λένε ότι περιμένουν πρώτα τις εκλογές για να τοποθετήσουν 
σε projects στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί το θετικό μομέντουμ που συνοδεύει 
την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα». Δεύτερον, οι 
προεκλογικού χαρακτήρα παροχές της κυ κυβέρνησης, με 
όχημα τα υπερπλεονάσματα των προηγούμενων ετών, τα 
οποία υπερέβησαν ακόμη και τα ήδη επώδυνα πλεονά-
σματα που είχε συμφωνήσει με τους πιστωτές, φαίνεται να 
διακυβεύουν τους δημοσιονομικούς στόχους, τουλάχιστον 
αν λάβει κανείς υπόψη τα διαδοχικά «καμπανάκια» για την 
ελληνική οικονομία από την ΤτΕ, τον ESM, τον ΟΟΣΑ, τον 
οίκο Fitch και το ΔΝΤ• «Η ανάκαμψη της Ελλάδας είναι πολύ 
αδύναμη. Η κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στον 
στόχο της ανάπτυξης, αντί σε βραχυπρόθεσμα δημοφιλή 
μέτρα».

ΧΑΝΟΥΝ ΕΔΑΦΟΣ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΙΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΛΟΓΩ AIRBNB

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Τη μεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων 
στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, 
αλλά και την άνοδο του τουρισμού city break, αποκα-
λύπτουν τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-
λάδος για την ταξιδιωτική κίνηση και δαπάνη κατά το 
πρώτο τρίμηνο. Και αυτό, γιατί ενώ τα δεδομένα δεί-
χνουν σημαντική άνοδο, η ένωση ξενοδόχων Αττικής 
για την ίδια περίοδο αναφέρει μείωση της πληρότητας 
και των εσόδων.    Με δεδομένο πως η ταξιδιωτική 
αυτή κίνηση αφορά την περίοδο που δεν λειτουργεί 
ο τομέας «Ηλιος» και «Θάλασσα», αλλά και τις μαρτυ-
ρίες σύμφωνα με τις οποίες στον επαρχιακό χειμερινό 
τουρισμό δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές, 
συνάγεται πως οι αυξημένες αφίξεις ταξιδιωτών αφο-
ρούν city breaker που σε μεγάλο ποσοστό κατέλυσαν 
σε ενοικιαζόμενες κατοικίες μέσω διαδικτυακών πλατ-
φορμών κρατήσεων τύπου Airbnb. 
Ώθηση από ΗΠΑ 
Παράλληλα, συνεχίζεται να καταγράφεται ισχυρότατη 
άνοδος του εισερχόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
τουρισμού αλλά και των δαπανών που πραγματοποιεί 
αυτός στην Ελλάδα. Μάλιστα, για το πρώτο τρίμηνο οι 
Αμερικανοί με 75,5 εκατομμύρια ευρώ δαπάνη, αυξη-
μένη κατά 118,9% από το περυσινό πρώτο τρίμηνο, 
έρχονται δεύτεροι μεταξύ όλων των εθνικοτήτων σε 
εισροές συναλλάγματος μετά τους Γερμανούς. 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ για το 
ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατά την περίοδο Ιανουαρίου - 
Μαρτίου 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν 
αύξηση κατά 37,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 760 εκατομ-
μύρια ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν 
κατά 9,5% και διαμορφώθηκαν στα 85,1 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν 
κατά 55,3% και διαμορφώθηκαν στα 27,1 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επί-
σης αυξήθηκαν κατά 79,5% και διαμορφώθηκαν στα 
75 εκατομμύρια. Από τις χώρες εκτός της Ε.Ε.-28, άνο-
δο κατά 118,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις 
ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 75,5 εκατομμύ-
ρια, ενώ αυτές από τη Ρωσία σημείωσαν αύξηση κατά 
63,5% και διαμορφώθηκαν στα 15,2 εκατομμύρια. 
Την ίδια περίοδο (Ιανουαρίου - Μαρτίου), η εισερχό-

μενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 7,8% και δια-
μορφώθηκε στο 1,936 εκατομμύριο ταξιδιώτες, έναντι 
1,796 εκατομμυρίου ταξιδιωτών την αντίστοιχη περί-
οδο του 2018. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη 
Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 9,6% και διαμορ-
φώθηκε στις 177 χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη 
Γαλλία αυξήθηκε κατά 42,8% και διαμορφώθηκε στις 
55 χιλιάδες ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το 
Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκε κατά 41,8% και 
διαμορφώθηκε στις 143 χιλιάδες. Τέλος, αναφορικά με 
τις χώρες εκτός της Ε.Ε.-28, η ταξιδιωτική κίνηση από 
τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 47,4% και διαμορφώθηκε στις 
104 χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Ρωσία αυξή-
θηκε κατά 89,9% και διαμορφώθηκε στις 30 χιλιάδες. 
Παρά όμως την προαναφερθείσα αύξηση κατά 7,8% 
της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης, το πρώτο τρί-
μηνο η πληρότητα στα αθηναϊκά ξενοδοχεία σημείωσε 
πτώση 6,8% και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο επί-
σης πτώση 6,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένω-
σης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού 
(ΕΞΑΑΑ) και της GBR Consulting για την κίνηση και την 
απόδοση των ξενοδοχείων.
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ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1.000 ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ALPHA BANK

Στην πρώτη μαζική ανάθεση διαχείρισης ακινήτων, 
προχωρεί η Alpha Bank μέσω της AREMI (Asset Real 
Estate Management and Investment), της μονάδας 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που έχει συστήσει 
εσωτερικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η Τράπεζα 
θα προχωρήσει στην ανάθεση διαχείρισης πλέον των 
1.000 ακινήτων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο ιδι-
όκτητων ακινήτων της και φέρεται να έχει καταλήξει 
στην επιλογή τριών κορυφαίων asset managers. Οι 
τελευταίοι, μαζί με την Alpha Αστικά Ακίνητα θα ανα-
λάβουν την τακτοποίηση και διάθεση στην αγορά των 
ακινήτων αυτών.
Σημειώνεται ότι η Alpha Αστικά Ακίνητα έχει διατη-
ρήσει τον διακριτό της ρόλο στον όμιλο της Alpha 
Bank, ασχολούμενη με την παροχή υπηρεσιών που 
καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς ακινήτων (εκτι-
μήσεις και πιστοποιήσεις έργων, αγορές, πωλήσεις, 
μισθώσεις, εκμισθώσεις ακινήτων, παρακολούθηση 
– συντονισμός έργων κ.λπ.).
Η Asset Real Estate Management and Investment, με 
Γενικό Διευθυντή τον κ. Γιάννη Γκάνο, είναι μία από 
τις πιο ολοκληρωμένες μονάδες διαχείρισης ακινήτων 
που έχουν συσταθεί από τις τράπεζες. Η εταιρεία έχει 
στόχο τη διαχείριση των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων της 
Τράπεζας, διαθέτοντας ακίνητα αξίας 1 δισ. ευρώ που 
προέρχονται από κατασχέσεις ή από πλειστηριασμούς.
Επιδίωξη της θυγατρικής της Alpha Bank ήταν, μέσα 

www.capital.gr

ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ

Περισσότερα από 100 είδη φυτοφαρμάκων, αρκετά από 
τα οποία έχουν απαγορευτεί εντός ΕΕ, ανιχνεύθηκαν σε 
δείγματα υδάτων από ποτάμια και κανάλια σε όλη την Ευ-
ρώπη. Ερευνητές της Greenpeace εξέτασαν δείγματα από 
29 σημεία σε 10 διαφορετικές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία. 
Δανία. Γαλλία. Ιταλία, Ολλανδία. Πολωνία, Ισπανία και 
Ηνωμένο Βασίλειο). Τα αποτελέσματα που περιλαμβάνο-
νται σε σχετική έκθεση έδειξαν ότι κάθε ποτάμι και κανάλι 
ήταν πολλαπλά μολυσμένο από φυτοφάρμακα, ενώ στα 
περισσότερα ανιχνεύθηκαν και κτηνοτροφικά φάρμακα.
 Δεκάδες απαγορευμένα σκευάσματα στα ευρήματα 
Από τις 103 φυτοπροστατευτικές ουσίες που ανιχνεύθη-

ΥΠΑΙΘΡΟΣ
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ολοκληρωθεί (συν τους σταθμούς Μανιάτικα, Πειραιάς, 
Δημοτικό Θέατρο) το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβεί σε πε-
ρίπου 3 χρόνια, αναμένεται να δώσει μεγάλη ανάσα στους 
Πειραιώτες επιβάτες. 
Οι έξι νέοι σταθμοί θα εξυπηρετούν καθημερινά 132.000 
επιβάτες, ενώ θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 
23.000 Ι.Χ. οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα 
μείωση των ρύπων C02 κατά 1 20 τόνους ημερησίως. Πα-
ράλληλα, ο σταθμός του Πειραιά θα αποτελέσει σημαντικό 
συγκοινωνιακό κόμβο, ενώνοντας τις γραμμές των ΗΣΑΠ 
και του μετρό, το λιμάνι, τον προαστιακό σιδηρόδρομο 
και το τραμ. 

στο 2019, να δημιουργήσει πακέτα συναλλαγών με 
στόχο τη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού έως το 
2021. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η πρώτη 
κίνηση ανάθεσης πλέον των 1.000 ακινήτων προς δι-
αχείριση.
Το πλήθος των ακινήτων που θα δοθούν στην πορεία 
για διαχείριση θα βαίνει αυξανόμενο, καθώς στο ήδη 
μεγάλο υπάρχον στοκ, προστίθενται μηνιαίως περί τα 
200 – 300 νέα ακίνητα από πλειστηριασμούς και από 
εθελοντικές παραδόσεις. 
Όπως αναφέρουν στο Capital.gr αρμόδια στελέχη τρα-
πεζών, η διαχείριση των ακινήτων είναι κρίσιμη διότι 
μπορεί να αποφέρει μελλοντικές υπεραξίες στις τράπε-
ζες. Εξ αυτού του λόγου, οι τράπεζες δεν προτιμούν τις 
απευθείας πωλήσεις χαρτοφυλακίων, καθώς το ρίσκο 
της μελλοντικής αξίας των ακινήτων καρπώνεται (υπε-
ραξία) ο αγοραστής, ο οποίος, μάλιστα, έχει προβεί 
στην εξαγορά και με σημαντικό discount.
Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν, πάντως, ότι η διαχείριση 
των ακινήτων δεν είναι εύκολη υπόθεση, ούτε παράγει 
άμεσο αποτέλεσμα. Για ακίνητα που αποκτούν οι τρά-
πεζες μέσω πλειστηριασμών, και εφόσον ο πιστούχος 
δεν ασκήσει ανακοπές, απαιτείται ένα δεκάμηνο μέχρι 
το ακίνητο να καταλήξει στον ισολογισμό της τράπεζας 
και τουλάχιστον δύο χρόνια για να αξιοποιηθεί και να 
μεταπωληθεί.
Όσο για ακίνητα που έχει ήδη η τράπεζα στο επενδυ-
τικό της χαρτοφυλάκιο, το απαιτούμενο διάστημα για 
την διαχείρισή τους από εξειδικευμένες εταιρίες υπο-
λογίζεται στα τρία χρόνια.

καν, 24 έχουν απαγορευτεί για χρήση εντός της ΕΕ. Τα 
μισά εξ αυτών ήταν ζιζανιοκτόνα, ενώ τα υπόλοιπα μυκη-
τοκτόνα ή παρασιτοκτόνο. Οι ερευνητές εξηγούν πάντως 
ότι, παρά το γεγονός ότι εντοπίστηκαν απαγορευμένα 
σκευάσματα, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούνταν 
απαραιτήτως παράνομα. Ωστόσο, θεωρούν αξιοσημείω-
το ότι το απαγορευμένο μυκητοκτόνο carbendazim ανι-
χνεύθηκε επαναλαμβανόμενα (στο 93% των δειγμάτων) 
και σε υψηλές συγκεντρώσεις. Επιπλέον, ανιχνεύθηκαν 21 
διαφορικά κτηνιατρικά σκευάσματα, κυρίως αντιβιοτικά. 
Η πιο μολυσμένη περιοχή ήταν στο κανάλι του Harelbeek 
του Βελγίου, όπου και ανιχνεύθηκαν 70 διαφορετικά 
φυτοφάρμακα. Η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβανόταν στη 
συγκεκριμένη έρευνα. 
Σοβαρός κίνδυνος για ανθρώπους και περιβάλλον 
Σύμφωνα με τον Δρ. Jorge Casado, επικεφαλής των ερευ-
νητών, «παρά τις διαρκείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), όπως έχουν τα πράγ-
ματα αυτήν τη στιγμή δεν ξέρουμε πραγματικά τι σημαίνει 
για την πανίδα και τους ανθρώπους να εκτίθενται σε τόσο 
σύνθετα επιβλαβή χημικά μείγματα, ακόμα και αν ορι-
σμένα από αυτά εντοπίζονται σε συγκεντρώσεις που δεν 
αποτελούν αιτία ανησυχίας». 
- Πρόβλημα και από τα λιπάσματα 
Αντίστοιχο πρόβλημα έχει αναγνωριστεί από την Κομισιόν 
και στα λιπάσματα που περνούν στα ύδατα, όπου μάλιστα 
το κανονιστικό πλαίσιο ως προς τα επιτρεπόμενα όρια 
χρήσης είναι ελλιπές σε αρκετές χώρες-μέλη της ΕΕ, όπως 
η Φινλανδία. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδο-
ποίησε την εν λόγω χώρα ότι δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα 
για την προστασία των υδάτων της, ενώ τον Μάρτιο, 
αποδέκτης αντίστοιχης προειδοποίησης έγινε η Ελλάδα, 
μετά από την Ιταλία και την Ισπανία που είχαν επίσης προ-
ειδοποιηθεί μερικούς μήνες νωρίτερα. Για το ίδιο θέμα, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε πέρσι τη Γερμανία. 


