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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1749 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 5
Σχέδιο τριετίας προϋπολογισμού 138 εκατ. ευρώ για την πρόληψη 
των δασικών πυρκαγιών, παρουσίασε ο αν. υπουργός Περιβάλ-
λοντος, Σ. Φάμελλος  
Σελ 1 και 4
Κ. Μητσοτάκης: Η διαχείριση των απορριμμάτων πρώτο θέμα στη 
λίστα των πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής πολιτικής της ΝΔ
Σελ 1 και 3
Αναβαθμίζονται ενεργειακά 14 νοσοκομεία
Σελ 1 και 8
Εγκαινιάστηκε το υβριδικό ενεργειακό έργο «Ναέρας» στην Ικαρία 
Σελ 6 
Κτηματολόγιο: Ανακοίνωση για δηλώσεις ιδιοκτησίας, λήξη προ-
θεσμιών, Κληρονομιά, χρησικτησία και εντοπισμό ακινήτου
Σελ 7 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Πάνω από 1.900 νέες συμβάσεις σύνδεσης νοικοκυρι-
ών και επιχειρήσεων στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 
Σελ 9 
Ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής και η αντι-
μετώπισή τους στο Vienna Energy Transition Forum της Βιέννης
Σελ 10 
Η Seat μείωσε τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις από τη λειτουρ-
γία του εργοστασίου της Martorell κατά 34% 
Σελ 11 και 12
Τι ειπώθηκε στο συνέδριο Greek Shipping Summit
Σελ 12
Συνεχίζει τις επενδύσεις στην Ελλάδα η Rivulis-Eurodrip
Σελ 13 
Βόλος: Στις ράγες ξανά το τρενάκι του Πηλίου
Σελ 14
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Δέκα γεγονότα σχετικά με την 
ρύπανση της ατμόσφαιρας
Σελ 15, 16 και 17  
Δηλώσεις - ανακοινώσεις για την  Ημέρα Περιβάλλοντος
Σελ 18
Engel& Völkers:  H Ελλάδα ανερχόμενοw προορισμός για απόκτη-
ση δεύτερης κατοικίας, από διεθνείς αγοραστές
Σελ 19
Θετικό μέτρο η μείωση των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για 
τον κλάδο κύριας σύνταξης των εργαζομένων κάτω των 25 ετών, 
σύμφωνα με την επιχειρηματική κοινότητα
Σελ 20
Ποιοί κλάδοι είναι οι «πρωταθλητές» στις αναφορές που έγιναν 
στο Συνήγορο του Καταναλωτή το 2018  
Σελ 21
Athens Real Estate Expo 2019 - 7,8 και 9 Ιουνίου, στo εκθεσιακό 
κέντρο Hellexpo στο Μαρούσι
Σελ 24
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 25,26,27
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Την «ήδη υλοποιούμενη πολιτική πρόληψης δασικών πυρκα-
γιών», που συμπεριλαμβάνεται σε υπουργική απόφαση (ΥΑ), που 
ολοκληρώθηκε χθες και παραδόθηκε για κύρωση, παρουσίασε 
σε συνέντευξη Τύπου, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Επιλέξαμε να θωρακίσουμε θεσμικά την εθνική στρατηγική για 
τα δάση. Ως εκ τούτου, παρότι οι σχετικές δράσεις είναι ήδη σε 
εξέλιξη, τις εντάξαμε σε υπουργική απόφαση» διευκρίνισε ο κ. 
Φάμελλος, σημειώνοντας προηγουμένως ότι «η αλλαγή των πα-
ραγωγικών και καταναλωτικών συνηθειών είναι μία επανάσταση 
που πρέπει να γίνει». Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για 
την πρόληψη των πυρκαγιών, ο κ. Φάμελλος παρουσίασε ειδικό 

σχέδιο δράσης, που εντάσσεται στην υπό υπογραφή ΥΑ και περι-
λαμβάνει αύξηση πιστώσεων προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
αύξηση χρηματοδότησης προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και 
τη Δασική Υπηρεσία και Ενίσχυση αυτής της τελευταίας με 200 
άτομα προσωπικό. Οι πηγές της χρηματοδότησης, που, όπως 
διαβεβαίωσε ο αν. υπουργός, έχουν ήδη εξασφαλιστεί, είναι τα 
υπουργεία Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και το Πρά-
σινο Ταμείο. «Πρόκειται για σχέδιο τριετίας (2019-21) συνολικού 
προϋπολογισμού 138 εκατομ. ευρώ, με άμεση πρόσληψη 200 
μονίμων για τη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών, με διαδι-
κασίες ΑΣΕΠ, και περίπου 300 επιπλέον με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου» σημείωσε ο κ. Φάμελλος.  Αναλυτικά στη σελ. 6 

Αλλάζουν τα δεδομένα του ενεργειακού χάρτη της Ικαρίας, με 
τα εγκαίνια του υβριδικού ενεργειακού έργου προϋπολογισμού 
50 εκατομμυρίων ευρώ, με την κωδική ονομασία Ναέρας, που 
πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην περιοχή κάτω Προεσπέρας 

Ικαρίας, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής πολιτείας αλλά 
και φορέων της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αναλυτικά στη σελ 8

Στην εποχή της εξοικονόμησης ενέργειας περνούν τα νοσοκο-
μεία της χώρας. Την αρχή για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοι-
κονόμηση ενέργειας, εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού- θερμότητας, αξιοποίηση ΑΠΕ και αντικατάσταση 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κάνουν 14 νοσοκομεία που 
εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθούν με 45,6 εκατ. 
ευρώ.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ανακοίνωσαν τη χρηματοδότηση από πόρους του 
ΕΣΠΑ των νοσοκομείων του ΕΣΥ, για υλοποίηση παρεμβάσεων 

Ενεργειακής Αναβάθμισης και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας. Η ειδική γραμματέας για το ΕΣΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα 
υπέγραψε την ένταξη των πρώτων δεκατεσσάρων νοσοκομείων 
του ΕΣΥ με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 45.6 εκατ. ευρώ 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων 
κτιρίων- παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση 
ΑΠΕ σε νοσοκομεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020. Αναλυτικά στη σελ 3

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι στην κορυφή της λίστας 
δράσεων περιβαλλοντικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. 
Όπως έκανε μάλιστα γνωστό ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, σχεδιάζεται ήδη η σύσταση σχετικής ομάδας εργα-
σίας, σε συνεννόηση με τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη Αττικής, 
Γιώργο Πατούλη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Το θέμα των απορ-
ριμμάτων είναι για εμάς προτεραιότητα. Πρέπει να διαχειριστούμε 
το ζήτημα της Φυλής. Προσωπικά είμαι θετικός και στην προοπτι-
κή αξιοποίησης των υπολειμμάτων» δήλωσε ο αρχηγός της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης, από τον Υμηττό, όπου επέλεξε να μεταβεί 

αργά το απόγευμα για να τιμήσει τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, συμμετέχοντας σε εθελοντική δράση καθαρισμού 
και ποτισμού δενδρυλλίων, που είχαν φυτέψει μετά την πυρκαγιά 
του 2015 οι δασολόγοι του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυ-
ξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης 
της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης έφτασε λίγο μετά τις 19.30 στον χώρο 
του ΣΠΑΥ, όπου τον υποδέχθηκαν νήπια του παιδικού σταθμού 
«Ηλιοχαμόγελο», εθελοντές δασοπυροσβέστες και πολίτες. 
Αναλυτικά στη σελ 4 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 138 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΥβΡΙΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ «ΝΑΕΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 

ΑΝΑβΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 14 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ

Παρουσίασε ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος, Σ. Φάμελλος  

Από ΑΠΕ το 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί



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

11 Ιουνίου 2019

Ημερίδα: «Ο διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ 
στην έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργει-
ακών πρώτων υλών» 
ΑΧΑΡΝΑΙ

Ελληνική Αρχή Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών

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

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ., σε συνεργασία με Πανεπι-
στήμια του εξωτερικού

19 - 20 Ιουνίου 2019
3ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών 
ΑΘΗΝΑ

Ιστοσελίδες: ypodomes.com , 
metaforespress.gr 

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΟ 7Ο Export Summit 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η 
ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ

•   Το 9ο Συνέδριο Mobile Connected World με γενικό τίτλο: 
«Building the 5G ecosystem» πραγματοποιείται σήμερα στο 
ξενοδοχείο Divani Caravel. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα 
της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
& Ενημέρωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
& Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της Ένωσης Εταιρειών Κινητής 
Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληρο-
φορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου 
Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), της Ένω-
σης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος 
(ΕΜηΠΕΕ) και του Ελληνικού Δικτύου Επαγγελματιών Πλη-
ροφορικής (HePIS).

•  Το Stanford Club of Greece διοργανώνει σήμερα στις 
16.30 -στο αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής 
Τράπεζας, στην Αθήνα (Αιόλου 82-84, πλατεία Κοτζιά)- εκ-
δήλωση με τίτλο: «Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και 
οι επιπτώσεις της για την Ελλάδα».

Στην παγκόσμια ναυτιλία και τη θαλάσσια οικονομία θα επι-
κεντρωθεί το 7ο Export Summit, που διοργανώνει στις 13 
Ιουνίου 2019, στη Θεσσαλονίκη, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων 
Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου θα αφορά στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, η δεύτερη θα είναι αφιερωμένη στις «Νέες 
τεχνολογίες, εργαλείο εξυπηρέτησης της Ναυτιλίας», η τρί-
τη στους «Συνεργατικούς σχηματισμούς- Συνεισφέροντας 
στη Ναυτιλία μέσω συνεργασίας με άλλους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας», η τέταρτη στις «υποστηρικτικές λει-
τουργίες στη Ναυτιλία» και η τελευταία στις επιχειρηματικές 
υπηρεσίες στον ναυτιλιακό κλάδο».
Υπογραμμίζεται ότι το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των 
υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Εσω-
τερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Eκδήλωση για την ενημέρωση των μηχανικών σχετικά με 
το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας ΠΔ 41/2018 και την 
αποκτηθείσα εμπειρία από τη αρχική περίοδο εφαρμογής 
του, διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 20 
Ιουνίου 2019, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνει παρουσίαση των 
θέσεων της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ στην οποία έχει ανα-
τεθεί η συγγραφή Τεχνικής Οδηγίας προκειμένου να βοη-
θηθούν οι νέοι μηχανικοί και να ακουστούν οι προβλημα-
τισμοί των συναδέλφων σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο.
Στην εκδήλωση επίσης θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις 
τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας και του Πυρο-
σβεστικού Σώματος.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 17.00 και θα περιλαμβά-
νουν τις ομιλίες:
- Δημιουργία Τεχνικής Οδηγίας για την Πυροπροστασία 
Κατασκευών, Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανι-
κός, Διευθυντής Κτιριακών Έργων TUV HELLAS, μέλος ΟΕ 
για σύνταξη ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών
- Η σημασία της Παθητικής Πυροπροστασίας στους Διε-
θνείς Κανονισμούς, Κωνσταντίνος Παπαϊώαννου, Πολι-
τικός Μηχανικός, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, μέλος ΟΕ για 
σύνταξη ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών
- Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 
41/18. Νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο 
θεσμικό πλαίσιο, Αθηνά Σκάρλα, Προϊσταμένη Τμήματος 
Κανονισμών, Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & 
Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέρ-

γειας, Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου, Αναπλ. Προϊσταμένη 
Τμήματος Κανονισμών, Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτε-
κτονικής της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανο-
νισμών & Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας
- Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/2018: 
Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, Χρήστος Τσαβαλό-
πουλος, Επιπυραγός, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, 
Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Έκδοσης & Εφαρμογής Πυρο-
σβεστικών Διατάξεων, Νικόλαος Μπόρας, Επιπυραγός, 
Προϊστάμενος ΣΤ΄ Γραφείου Πυρασφάλειας.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις και συζήτηση.
Πληροφορίες:
https://web.tee.gr/o-neos-kanonismos-pyroprostasias-
kai-i-nea-techniki-odigia-toy-tee/

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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Στην εποχή της εξοικονόμησης ενέργειας περνούν τα νοσοκο-
μεία της χώρας. Την αρχή για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοι-
κονόμηση ενέργειας, εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού- θερμότητας, αξιοποίηση ΑΠΕ και αντικατάσταση 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κάνουν 14 νοσοκομεία που 
εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθούν με 45,6 εκατ. 
ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, ανακοίνωσαν τη χρηματοδότηση από 
πόρους του ΕΣΠΑ των νοσοκομείων του ΕΣΥ, για υλοποίηση 
παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και αξιοποίησης Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Η ειδική γραμματέας για το ΕΣΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα υπέγρα-
ψε την ένταξη των πρώτων δεκατεσσάρων νοσοκομείων του 
ΕΣΥ με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 45.6 εκατ. ευρώ στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων 
κτιρίων- παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρή-
ση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020. 
Γιάννης Δραγασάκης: Το αμέσως προσεχές διάστη-
μα αναμένεται η ένταξη επιπλέον νοσοκομείων
«Κάνουμε ένα βήμα στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου που 
περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμη-

ση ενέργειας δημόσιων κτιρίων και το οποίο έχουμε επεξερ-
γαστεί με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργο 
Σταθάκη. Αρχίζουμε από τα νοσοκομεία, αλλά ο στόχος είναι 
να επεκταθεί γρήγορα και σε άλλες εγκαταστάσεις» επισήμανε 
σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης.
Αναφερόμενος επί του συγκεκριμένου σημείωσε ότι «η χρημα-
τοδότηση καλύπτει ποσοστό 100% και αφορά στην υλοποίηση 
παρεμβάσεων στις κατηγορίες i) Ενεργειακή Aναβάθμιση και 
Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) ii) Εγκατάσταση Μονάδων 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και Αξιο-
ποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και iii) Αντικατά-
σταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» και τόνισε:
«Η διαδικασία αξιολόγησης της δράσης είναι δυναμική και το 
αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η ένταξη επιπλέον νο-
σοκομείων. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων τα νοσο-
κομεία του ΕΣΥ θα αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά δύο ενερ-
γειακές κατηγορίες κατά ΚΕΝΑΚ, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό έως 40% με επακόλουθη 
σημαντική μείωση του λειτουργικού τους κόστους, τη μείωση 
των εκπομπών του CO2, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας».
Τα πρώτα νοσοκομεία του ΕΣΥ που εντάσσονται εί-
ναι:

- Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, 2.460.439 ευρώ.
- Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», 
3.850.000 ευρώ
- Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», «Ο Άγιος 
Δημήτριος», 3.571.400 ευρώ
- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 4.000.000 ευρώ
- Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκρά-
τειο», 4.450.000 ευρώ
- Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, 1.956.720 ευρώ
- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 4.436.904 
ευρώ
- Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο», 1.481.183 
ευρώ
- ΨΝΑ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, 919.354 ευρώ
- Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών «Γιώργος Γεννημα-
τάς», 3.730.877 ευρώ
- Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» - Οφθαλμιατρείο 
Αθηνών- Πολυκλινική, 2.429.496 ευρώ
- Νοσοκομείο Ατυχημάτων Κηφισιάς «ΚΑΤ, Απ. Παύλος», 
4.215.842 ευρώ
- Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου»- «Αλεξάνδρα», 
3.942.323 ευρώ
- Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», 4.203.652 
ευρώ

Σε νέα δημοπρασία για την πώληση ιδιόκτητων ακινήτων 
προχωρά στις 9 και 10 Ιουλίου 2019 ο Όμιλος Τράπεζας Πει-
ραιώς, μέσω του διαδικτυακού τόπου properties4sale.gr. Στη 
δημοπρασία θα διατεθούν 42 ακίνητα από όλη την Ελλάδα, 
μεταξύ των οποίων, διαμερίσματα, μονοκατοικίες, γραφεία, 
καταστήματα, οικόπεδα και κτίρια, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, 
παραθεριστικές και άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
το πληροφοριακό υλικό για τα ακίνητα, όπως και όλα τα σχε-
τικά έντυπα, είναι αναρτημένα στο properties4sale.gr. Οι τιμές 
εκκίνησης των ακινήτων κυμαίνονται από 13.000 ευρώ έως 

560.000 ευρώ, ενώ υπάρχει ευχέρεια άμεσης αγοράς (buy 
now). Ταυτόχρονα, δίνεται δυνατότητα χρηματοδότησης της 
αγοράς των ακινήτων από την Τράπεζα με ευνοϊκούς όρους. 
Το properties4sale.gr είναι ανοικτό σε συνεργασία με μεσιτικά 
γραφεία, όπως περιγράφεται στο site.
Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες ακινήτων, όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της τράπεζας, αποτελούν καινοτόμο και ιδιαίτερα 
επιτυχημένη διεθνώς διαδικασία, η οποία συμβάλλει σημαντικά 
στην ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά ακινήτων, στον 
εξορθολογισμό και την σταθεροποίηση των τιμών, στην δια-

φάνεια και την απεμπλοκή από γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
Επίσης, ενθαρρύνει την προσέλκυση επενδυτών από το εσωτε-
ρικό και το εξωτερικό. Για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς η 
διαδικασία αυτή, απελευθερώνει ρευστότητα που διοχετεύεται 
στη χρηματοδότηση της οικονομίας ενώ ταυτόχρονα διευκολύ-
νει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία του 
και τα οποία παραμένοντας αναξιοποίητα, σταδιακά απαξιώνο-
νται. Επιπλέον, η δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του 
ακινήτου, συμβάλλει στην επιτυχία της διαδικασίας και ενισχύει 
την κινητικότητα στην αγορά.

Ο κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης εξελέγη χθες στο Προεδρείο της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος, λαμβάνοντας τη θέση του αντιπροέδρου. Σύμφωνα με το 
γραφείο τύπου της ΝΔ, με την εκλογή του αυτή ,το ΕΛΚ όχι 
μόνον αναγνωρίζει τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας 

στις ευρωεκλογές, αλλά στέλνει και ένα μήνυμα εμπιστοσύ-
νης στην παράταξη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει των 
εθνικών εκλογών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αρχαι-
ρεσιών για την εκλογή του νέου προεδρείου του Ε.Λ.Κ., ο κ. 
Μεϊμαράκης δήλωσε:

«Ευχαριστώ τους Ευρωπαίους συναδέλφους που με εξέλεξαν 
στο προεδρείο του Ε.Λ.Κ. και δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ μαζί 
τους για περισσότερη ευημερία και ανάπτυξη για όλους τους 
πολίτες της Ευρώπης».

Το υπουργείο Οικονομικών εμμένει στην πρόβλεψή του ότι το 
πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2019 θα 
διαμορφωθεί στο 4,1% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας έτσι τον στόχο 
κατά 0,6 μονάδες και δημιουργώντας αντίστοιχο δημοσιονομικό 
χώρο. Με δεδομένο ότι τα ψηφισθέντα μέτρα έχουν κοστολογη-
θεί στο 0,6 % του ΑΕΠ, το υπουργείο Οικονομικών είναι βέβαιο 

ότι ο στόχος του 2019 θα επιτευχθεί.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αυτό ανέφεραν πηγές του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με 
την τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιοποίησε, το 
μεσημέρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι ίδιοι παράγοντες επισήμαναν ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διατυπώνει επιφυλάξεις για την επίτευξη των δημοσιονομικών 

στόχων, όπως έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, χωρίς 
ωστόσο να επαληθευθεί. Αναγνωρίζει, μάλιστα, προσέθεσαν οι 
συγκεκριμένοι παράγοντες του υπουργείου, ότι θα πρέπει να επα-
νεκτιμήσει τα δεδομένα το φθινόπωρο.

ΑΝΑβΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 14 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Γιάννης Δραγασάκης: Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η ένταξη επιπλέον νοσοκομείων

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΚ Ο β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΤΟ 4,1% ΤΟΥ ΑΕΠ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι στην κορυφή της 
λίστας δράσεων περιβαλλοντικής πολιτικής της Νέας Δη-
μοκρατίας. Όπως έκανε μάλιστα γνωστό ο πρόεδρος του 
κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχεδιάζεται ήδη η σύ-
σταση σχετικής ομάδας εργασίας, σε συνεννόηση με τον 
νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το θέμα των απορριμμάτων είναι για εμάς προτεραιότη-
τα. Πρέπει να διαχειριστούμε το ζήτημα της Φυλής. Προ-
σωπικά είμαι θετικός και στην προοπτική αξιοποίησης των 
υπολειμμάτων» δήλωσε ο αρχηγός της μείζονος αντιπολί-
τευσης, από τον Υμηττό, όπου επέλεξε να μεταβεί αργά το 
απόγευμα για να τιμήσει τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, συμμετέχοντας σε εθελοντική δράση κα-
θαρισμού και ποτισμού δενδρυλλίων, που είχαν φυτέψει 
μετά την πυρκαγιά του 2015 οι δασολόγοι του Συνδέσμου 
Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης της ΝΔ, ο κ. 
Μητσοτάκης έφτασε λίγο μετά τις 19.30 στον χώρο του 

ΣΠΑΥ, όπου τον υποδέχθηκαν νήπια του παιδικού σταθ-
μού «Ηλιοχαμόγελο», εθελοντές δασοπυροσβέστες και 
πολίτες.
Ο πρόεδρος της ΝΔ αρχικά συνομίλησε με τα παιδιά για 
την αξία του δάσους, τους κινδύνους πυρκαγιάς και 
πλημμύρας και την ανάγκη προστασίας του και ακο-
λούθως άκουσε τους προβληματισμούς των εθελοντών 
δασοπυροσβεστών για τις πρωτοβουλίες, που θα έπρεπε 
να ληφθούν ώστε το έργο της πρόληψης και καταστολής 
των πυρκαγιών να γίνει αποτελεσματικότερο. Οι δασο-
πυροσβέστες του μίλησαν για τη δυσκολία πρόσβασης 
στους τόπους των συμβάντων, λόγω έλλειψης δρόμων, 
αλλά και για τα κίνητρα που θα έπρεπε να δοθούν από την 
πολιτεία, ώστε να εμπλουτιστεί το σώμα των εθελοντών. 
«Εμείς πιστεύουμε ότι για τη φωτιά στο δάσος -αν δεν 
πρόκειται για κεραυνό- ευθύνεται ο άνθρωπος. Γι αυτό 
και το θέμα της προσοχής και πρόληψης είναι κρίσιμο» 
είπαν στον κ. Μητσοτάκη κι εκείνος τους διαβεβαίωσε ότι, 
«ως κυβέρνηση η ΝΔ με αίσθημα ευθύνης θα πράξει το 

καλύτερο δυνατό στον συγκεκριμένο τομέα». Πρόσθεσε, 
ωστόσο: «Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι με τη βούληση 
του ελληνικού λαού, εμείς θα αναλάβουμε τα πράγματα 
από τη μέση. Με την αλλαγή σκυτάλης, θα χρειαστούμε 
κάποιο χρόνο για αντικατάσταση των δομών. Δεν θα 
μπορέσουμε να κάνουμε άμεσες παρεμβάσεις. Έργο θα 
μπορέσουμε να προσφέρουμε, ουσιαστικά από τον Οκτώ-
βριο».
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην τραγωδία στο 
Μάτι, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη εντολή εκκένω-
σης. «Αν η εντολή είχε δοθεί μία ώρα νωρίτερα, θα είχαν 
σωθεί πολλές ζωές» είπε.
Η επίσκεψη του προέδρου της ΝΔ στον πολύπαθο δασικό 
όγκο του Υμηττού, έκλεισε με τη συμβολική συμμετοχή 
του στη διαδικασία καθαρίσματος και ποτίσματος των 
δενδρυλλίων και την ανταλλαγή απόψεων για την προ-
στασία του δάσους με τους νεαρούς εθελοντές πολίτες.

Σειρά δράσεων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περι-
βάλλοντος αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία για την ευ-
αισθητοποίηση των πολιτών και την προβολή του προ-
γράμματος της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ σε βίντεο που 
αναρτήθηκε από τη ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρου-
σιάζει τους βασικούς άξονες της πολιτικής του κόμματος 
για το Περιβάλλον επισημαίνοντας πως όλοι μας είμαστε 
θεματοφύλακες το μοναδικού ελληνικού περιβάλλοντος. 
«Το μοναδικό αυτό ελληνικό περιβάλλον δεν μας ανήκει. 
Είμαστε οι θεματοφύλακές του. Είναι το χρέος μας στις 
γενιές που πέρασαν κι η παρακαταθήκη μας στις γενιές 
που θα έρθουν. Είναι ένας πλούτος εθνικός τον οποίο δεν 
έχουμε δικαίωμα να καταναλώσουμε αλλά υποχρέωση 
να διατηρήσουμε. Το ελληνικό περιβάλλον υπήρξε θύμα 
του τρόπου με τον οποίον αναπτύχθηκε η χώρα, αλλά και 
των διαχρονικών αδυναμιών του ελληνικού κράτους. Τα 
τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής είναι 
ακόμη πιο ευάλωτο. Το βιώσαμε αυτό με τις πρόσφατες 
εθνικές τραγωδίες στην Μάνδρα και στο Μάτι, αλλά και 
παλαιότερα με τις πυρκαγιές του 2007» τονίζει ο κ. Μη-
τσοτάκης προσθέτοντας πως παρακολουθεί από κοντά 
τα θέματα περιβάλλοντος από τότε που πρωτοεκλέχθηκε 
βουλευτής.
«Διετέλεσα Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος για 

μια διετία. Βρέθηκα δίπλα στους ανθρώπους που χτυ-
πήθηκαν από τις μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές. 
Γνώρισα στις περιοδείες μου πλήθος ανθρώπους, προπα-
ντός νέα παιδιά, με βαθιά ευαισθησία για το φυσικό μας 
περιβάλλον. Συμμερίζομαι την αγάπη τους γιατί κι εγώ 
έχω σκαρφαλώσει στα ελληνικά βουνά και περπατήσει τα 
φαράγγια μας. Κι έχω καθαρά στο μυαλό μου ότι η μόνη 
πολιτική που μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό πλούτο 
στη χώρα μας, στηρίζεται στο σεβασμό στο περιβάλλον 
και στη βιώσιμη ανάπτυξη» λέει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΝΔ, «οι παγκόσμιες κλιμα-
τικές και τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν σήμερα μια 
συνολική αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου, για να 
προσελκύσουμε πράσινες επενδύσεις και να δημιουργή-
σουμε πολλές καλές νέες θέσεις εργασίας. Με στροφή στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον άνεμο και τον ήλιο, που 
με αφθονία διαθέτουμε. Με ενεργειακή αναβάθμιση των 
σπιτιών και των κτιρίων, για την οποία προβλέπουμε με-
γάλες φορολογικές απαλλαγές. Με ισχυρά κίνητρα για να 
φέρουμε και στην Ελλάδα τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και 
να μειώσουμε τη ρύπανση που αναπνέουμε. Με προώθη-
ση της ανακύκλωσης στην πηγή, της επαναχρησιμοποίη-
σης των υλικών, του δραστικού περιορισμού των πλαστι-
κών μίας χρήσης και της επεξεργασίας των υπολειμμάτων 

των απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας. Δράσεις 
που θα υλοποιηθούν προπαντός με συμπράξεις δη-
μόσιου-ιδιωτικού τομέα ώστε να έχουμε γρήγορο και 
οικονομικό αποτέλεσμα. Θέτοντας οριστικό τέλος στην 
άναρχη δόμηση με μια σύγχρονη έξυπνη και φιλική προς 
τον πολίτη χωροταξική πολιτική. Με οργανωμένα σχέδια 
πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών στα δάση, 
αλλά και ενεργής, παραγωγικής τους διαχείρισης, ώστε να 
συνδυάζουμε αρμονικά την προστασία του δάσους με την 
οικονομική βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών. Αναδι-
οργανώνοντας την πολιτική προστασία, με έμφαση στην 
πρόληψη και στην έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών 
με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.»
Όπως επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, η πολιτική της ΝΔ 
ξεπερνά την παλιά αντίληψη που φέρνει σε αντίθεση την 
οικονομική ανάπτυξη με το περιβάλλον και την ποιότητα 
ζωής. «Ο φυσικός πλούτος της πατρίδας μας είναι, σήμε-
ρα ειδικά, το μεγάλο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η 
μόνη έξυπνη αναπτυξιακή πολιτική για την Ελλάδα είναι 
αυτή που σέβεται το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. 
Δεν είναι μόνο υποχρέωση μας απέναντι στις επόμενες γε-
νιές, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε τη ζωή 
μας καλύτερη» καταλήγει ο πρόεδρος της ΝΔ.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΩΝ 
ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ

ΝΔ: ΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ
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Την «ήδη υλοποιούμενη πολιτική πρόληψης δασικών πυρ-
καγιών», που συμπεριλαμβάνεται σε υπουργική απόφαση 
(ΥΑ), που ολοκληρώθηκε χθες και παραδόθηκε για κύρωση, 
παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 «Επιλέξαμε να θωρακίσουμε θεσμικά την εθνική στρατηγική 
για τα δάση. Ως εκ τούτου, παρότι οι σχετικές δράσεις είναι 
ήδη σε εξέλιξη, τις εντάξαμε σε υπουργική απόφαση» διευ-
κρίνισε ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας προηγουμένως ότι «η 
αλλαγή των παραγωγικών και καταναλωτικών συνηθειών 
είναι μία επανάσταση που πρέπει να γίνει».
 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την πρόληψη των 
πυρκαγιών, ο κ. Φάμελλος παρουσίασε ειδικό σχέδιο δράσης, 
που εντάσσεται στην υπό υπογραφή ΥΑ και περιλαμβάνει αύ-
ξηση πιστώσεων προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, αύξηση 
χρηματοδότησης προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τη 
Δασική Υπηρεσία και Ενίσχυση αυτής της τελευταίας με 200 
άτομα προσωπικό. Οι πηγές της χρηματοδότησης, που, όπως 
διαβεβαίωσε ο αν. υπουργός, έχουν ήδη εξασφαλιστεί, είναι 
τα υπουργεία Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
το Πράσινο Ταμείο. «Πρόκειται για σχέδιο τριετίας (2019-21) 
συνολικού προϋπολογισμού 138 εκατομ. ευρώ, με άμεση 
πρόσληψη 200 μονίμων για τη στελέχωση των δασικών 
υπηρεσιών, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, και περίπου 300 επιπλέον 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» σημείωσε ο κ. Φάμελλος. 
 Το τριετές σχέδιο δράσης θα κινηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος 

αφορά τα δάση και ο δεύτερος τις μικτές ζώνες δάσους-κα-
τοικίας. Περιλαμβάνει αξιολόγηση περιοχών με βαθμούς επι-
κινδυνότητας, σύγχρονες μελέτες, ειδικά σχέδια πρόληψης και 
πιλοτικές εφαρμογές τους σε τρεις περιοχές της Ελλάδας, όπου 
υπάρχουν ζώνες υψηλού κινδύνου. 
Όπως είπε ο αν. υπουργός, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει πολύ 
σημαντικό αρνητικό αποτύπωμα από τις πυρκαγιές, τόσο σε 
ζωές όσο και σε δασικό περιβάλλον, προτεραιότητα στην 
εθνική στρατηγική για την πρόληψη των πυρκαγιών δόθηκε 
στη διαχείριση των δασών (υλοτομία, δασική οδοποιία, ερ-
γασία στο δάσος, περιπολίες κ.λπ.) που συνδέεται άμεση με 
την πρόληψη. 
Αναφερόμενος στις προηγούμενες πολιτικές, επισήμανε τους 
μειωμένους πόρους, τα προβλήματα στη συνεργασία των 
εμπλεκομένων φορέων, το έλλειμμα εκσυγχρονισμού και τε-
χνογνωσίας και τη μείωση του δασικού προσωπικού, παρα-
θέτοντας ενδεικτικά ότι το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας 
από 6.196 άτομα το 1994, μειώθηκε στα 2.904 το 2014. Σε 
ό,τι, δε, αφορά την αποτελεσματικότητα του έργου κατα-
στολής, κατά τον κ. Φάμελλο «σε περιπτώσεις διαπιστώθηκε 
απουσία της Δασικής Υπηρεσίας από τις μεγάλες πυρκαγιές», 
ενώ «σε εκκρεμότητα ήταν πάντα η συνεργασία των υπηρε-
σιών Πυροσβεστικής και Δασικής». 
 Παρουσιάζοντας απολογιστικά το έργο του υπουργείου του 
στον τομέα της Δασικής Πολιτικής, ο αν. υπουργός στάθηκε 
ιδιαίτερα στην επικύρωση 44,3% δασικών χαρτών, ποσοστό 
που -όπως τόνισε- παρέλαβε στο 1,09%, καθώς επίσης και 

στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις στο πλαίσιο της πρόληψης, 
όπως η ΚΥΑ περί αντιπυρικής κοινωφελούς εργασίας για την 
απομάκρυνση καύσιμης ύλης από τα δάση. Μνημόνευσε τη 
18η Απριλίου 2018 ως ημέρα της πρώτης συνεδρίασης στη 
Βουλή για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση και τη 18η Αυ-
γούστου του ίδιου έτους ως ημέρα της τελικής διαβούλευσης. 
 Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι στο σχέδιο νόμου, που αφορά τη 
συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περι-
βάλλοντος και του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και συζητείται 
στη Βουλή, περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για παράταση 
των δασικών χαρτών έως τις 30 Αυγούστου και για τους δα-
σωμένους αγρούς.
 Υπεραμύνθηκε, δε, του νομοσχεδίου περί αυθαιρέτων, που 
ήρθε το απόγευμα της Παρασκευής στη Βουλή, προκαλώ-
ντας την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα 
οποία έκαναν λόγο για «προεκλογική τακτοποίηση αυθαι-
ρετούχων». «Πουθενά στο νομοσχέδιο δεν γίνεται λόγος 
περί νομιμοποίησης ή τακτοποίησης αυθαιρέτων» είπε ο κ. 
Φάμελλος και πρόσθεσε: Το αντίθετο. Δι αυτού επιβάλλεται η 
εφαρμογή δασικών χαρτών σε όλη την Ελλάδα. Λαμβάνονται 
άμεσα μέτρα για όλες τις περιοχές περιβαλλοντικής αξίας της 
χώρας. Προβλέπει αυστηρό έλεγχο σε δάση, πυκνώσεις, πε-
ριοχές Natura 2000, ρέματα, παραλίες κ.α. Στις περιοχές που 
δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα γίνουν δασικοί 
χάρτες, κτηματολόγιο, δασολόγιο για να δούμε πού ακριβώς 
είναι όλα αυτά τα αυθαίρετα. Είναι απόλυτα συνταγματική και 
απόλυτα περιβαλλοντική ρύθμιση».

Απάντηση στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης περί ψήφισης 
ρουσφετολογικών και φωτογραφικών τροπολογιών της 
τελευταίας στιγμής, δίνει απόφαση της κυβέρνησης να μην 
γίνει δεκτή καμία βουλευτική τροπολογία, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Από την Ολομέλεια, ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης 
Φάμελος, κατέστησε σαφές ότι δεν γίνεται δεκτή καμία βου-

λευτική τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στα νομοσχέδια για 
την κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν 
για την προστασία του περιβάλλοντος και την Κύρωση του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό 
των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, 

στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα. 
Προηγήθηκε η αποχώρηση της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης, του ΚΚΕ και της ΧΑ από την Ολομέλεια με την καταγγελία 
εκ μέρους των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμά-
των για την διαδικασία. Η ΝΔ παρέστη στις κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες όπως είχε προαναγγείλει.

Σε άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών έπειτα από σεισμό 
συμμετείχε η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 
(ΚΟΜΑΚ) της 206ης Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η άσκηση, που τελούσε υπό την 
αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και τη συνεργασία των Δήμων 
Αιγάλεω και Αχαρνών, διεξήχθη εντός αστικού πεδίου σε 
περιοχή και κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Αχαρνών 

και εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της 
Πολεμικής Αεροπορίας και της ανάπτυξης επιχειρησιακής δι-
αλειτουργικότητας.
Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε την οργάνωση καταυ-
λισμού, ορεινή διάσωση και έρευνα-απεγκλωβισμό αγνο-
ουμένων από κτίρια και οχήματα, που υπέστησαν σοβαρές 
ζημιές μετά από σεισμό.

Στην άσκηση, πέραν της ΚΟΜΑΚ, συμμετείχαν διασώστες της 
Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Ελλάδος, του Σώμα-
τος Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, του διασωστικού τμήματος των ΙΕΚ Δέλτα, του Σώματος 
Πυροσβεστών Νέου Βουτζά, καθώς και της διασωστικής 
ομάδας RESCUE GR και της Cyprus Civil Protection Volunteer 
Corps Κύπρου.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 138 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

βΟΥΛΗ: ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ βΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ Ο Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

Παρουσίασε ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος, Σ. Φάμελλος  
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Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας εξέδωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενόψει της λήξης 
των προθεσμιών στις 10 Ιουνίου σε πολλές περιοχές της χώρας, 
ενώ παράλληλα παρέχονται πληροφορίες για θέματα κληρονομι-
ών, χρησικτησίας και τον εντοπισμό του ακινήτου.
Στην ανακοίνωση της Ελληνικό Κτηματολόγιο σημειώνεται ότι, η 
κτηματογράφηση για τη δημιουργία του κτηματολογίου, όπως 
γνωρίζουν οι πολίτες, έχει επεκταθεί πλέον στο σύνολο σχεδόν 
της χώρας. Οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις ιδιο-
κτησίας, σε περιοχές κυρίως αγροτικές, και στις οποίες, σε αρκετές 
περιπτώσεις, καθίσταται δύσκολη η συγκέντρωση των απαραί-
τητων εγγράφων, που πρέπει να υποβληθούν με τη δήλωσή 
τους. Προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν, δίνονται στη συ-
νέχεια διευκρινίσεις σχετικά με τα σημαντικότερα ζητήματα, που 
ενδεχομένως αντιμετωπίζουν, ώστε να υποβάλουν εγκαίρως τη 
δήλωσή τους.
Δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης κληρονομιά
Οι δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά από τους 
προγόνους τους ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντάξει και 
μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή και οι γονείς 
τους, μπορούν να υποβάλουν δήλωση στο κτηματολόγιο, συ-
νυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κλη-
ρονομικό τους δικαίωμα, ακόμα και πριν τη σύνταξη της πράξης 
αποδοχής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα απαιτούνται: ληξιαρχική 
πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποι-
ητικό περί μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, 
εφόσον υφίσταται, και α) Στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, 
αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί 
μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, ή β) στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
Επειδή η έκδοση κάποιων από τα έγγραφα αυτά ενδεχομένως να 
καθυστερεί λόγω φόρτου των αρμόδιων υπηρεσιών, οι δικαιού-
χοι μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους, συνυποβάλλοντας 

οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτη-
σης, όπως π.χ. μια απλή φωτοτυπία της πρωτοκολλημένης αίτη-
σης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα προ-
σκομίσουν το απαραίτητο έγγραφο αμέσως μόλις αυτό εκδοθεί.
Δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης χρησικτησία
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γνωρίζοντας ότι μεγάλο μέρος 
της ελληνικής γης έχει κτηθεί με χρησικτησία, την οποία μπορεί 
και να αποδείξει κατά την υποβολή δηλώσεων, καλεί τους δι-
καιούχους να συνυποβάλουν με τη δήλωσή τους τουλάχιστον 
ένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει 
συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή για είκοσι χρόνια, όπως: α) συμ-
βολαιογραφικά έγγραφα, π.χ. προσύμφωνο μεταβίβασης ακινή-
του, πράξη αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτήτες, 
συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα 
ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου, β) αποδείξεις καταβολής 
τελών ή λογαριασμοί κοινής ωφέλειας στο όνομα του ιδιοκτήτη, 
γ) μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δικαιούχο, δ) 
ένορκες βεβαιώσεις επί των οποίων μάρτυρες βεβαιώνουν την 
εικοσάχρονη νομή και κατοχή επί του ακινήτου που δηλώνεται 
από τον δικαιούχο, ε) έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δι-
καιούχο, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως 
κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση.
Επισημαίνεται ότι αντί της υποβολής εγγράφων χορήγησης επι-
δότησης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει σχετική υπεύθυνη 
δήλωση, με εξουσιοδότηση προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο για 
τη διασταύρωση του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης, με 
τα στοιχεία που τηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επίσης, σε ό,τι αφορά στις ένορκες βεβαιώσεις, η όποια καθυστέ-
ρηση της σύνταξής τους, λόγω φόρτου των αρμόδιων αρχών, 
ενώπιων των οποίων συντάσσονται, δεν αποτελεί λόγο μη έγκαι-
ρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι μπορούν, 
αφού δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της 
δήλωσής τους, να προσκομίζουν τις βεβαιώσεις αυτές αμέσως 

μόλις συνταχθούν.
Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του εντύ-
που Ε9 στο οποίο να αναφέρεται το δηλούμενο ακίνητο.
Εντοπισμός ακινήτου
Οι πολίτες που δεν διαθέτουν τοπογραφικό και δυσκολεύονται να 
εντοπίσουν τα ακίνητά τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία θέασης 
των υποβάθρων του κτηματολογίου, μπορούν, εφόσον γνωρί-
ζουν οι ίδιοι τη θέση και τα όρια του ακινήτου τους στο ύπαιθρο 
ή με τη βοήθεια κάποιου που τα γνωρίζει, με χρήση της ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής εντοπισμού ακινήτου μέσω «έξυπνου» κινητού, 
να αποκτήσουν αρχείο εντοπισμού το οποίο θα συνυποβάλλουν 
με τη δήλωσή τους. Σε περίπτωση που οι πολίτες προτίθενται να 
υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα αλλά καθυστερεί η σύνταξή 
του, μπορούν να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωσή τους δεσμευ-
όμενοι όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του τοπο-
γραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί, ώστε η δήλωσή τους να 
τύχει επεξεργασίας. 
Τέλος, συστήνεται στους πολίτες να προσέρχονται στα γραφεία 
κτηματογράφησης, πριν τη λήξη των προθεσμιών υποβολής 
δηλώσεων, όπου θα πιστοποιείται μέσω συγκεκριμένης διαδι-
κασίας η εμπρόθεσμη προσέλευσή τους και θα ορίζεται ραντεβού 
σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να υποβάλουν χωρίς τα-
λαιπωρία τις δηλώσεις τους, όταν θα έχουν συγκεντρώσει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ήδη για τις 
περιοχές που οι προθεσμίες λήγουν εντός του τρέχοντος μηνός.
Επισημαίνεται ότι τα γραφεία κτηματογράφησης θα παραμείνουν 
ανοιχτά για την παραλαβή δηλώσεων και μετά τη λήξη των σχε-
τικών προθεσμιών.
Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 15:30
στο τηλέφωνο 210-6505600 και στον ιστότοπο www.
ktimatologio.gr

Ψηφίστηκαν χθες το βράδυ στη Βουλή, στο Σχέδιο Νόμου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Κύρωση 
του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά μα την πρόσβαση 
στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμε-
ρισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή 
τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικι-
λότητα», οι τροπολογίες του ΥΠΕΝ για παράταση στους δα-
σικούς χάρτες των περιοχών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, 
Κυκλάδων, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Κοζάνης, Μαγνησίας και 
Καρδίτσας έως τις 30 Αυγούστου 2019, καθώς και η ρύθμιση 
για τους δασωμένους αγρούς, με την οποία επιτρέπεται η χρή-
ση έως 30 στρεμμάτων σε αγρούς που έχουν μετατραπεί σε 
δάση για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Ψηφίστηκε, 
επίσης, διάταξη που θέτει όριο στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρ-
ρήσεων των δασικών χαρτών να ολοκληρώσουν το έργο 
τους μέχρι τις 31/12/2019.
Η παράταση στους δασικούς χάρτες αφορά τις κάτωθι περι-
οχές:
Ανατολικής Αττικής (1. Δήμων Αμαρουσίου, Ν. Ιωνίας, Και-
σαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα καθώς και των δημοτικών 

ενοτήτων: α) Μελισσίων Δήμου Πεντέλης, β) Φιλοθέης 
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, γ) Πικερμίου & Ραφήνας Δήμου 
Ραφήνας- Πικερμίου, δ) Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνα, 2. 
Δήμου Χαλανδρίου και των δημοτικών ενοτήτων: α) Γλυκών 
Νερών & Παιανίας Δήμου Παιανίας, β) Σπάτων Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδας, γ) Χολαργού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής)
Δυτικής Αττικής (προκαποδιστριακού ΟΤΑ: Μεγαρέων Π.Ε. 
Δυτ. Αττικής)
Κυκλάδων (πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδά-
μαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάν-
δρου, ν. Φολεγάνδρου, Σικίνου ν. Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλί-
ου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, 
Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς Κυκλάδων)
Θεσσαλονίκης: Δημοτικών ενοτήτων Αμπελοκήπων και Με-
νεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, δημοτικής 
ενότητας Ιωνίας (Διαβατά-Νέα Μαγνησίας) του Δήμου Δέλτα, 
δημοτικών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας Δήμου 
Θεσσαλονίκης, δημοτικών ενοτήτων Ελευθέριου-Κορδελιού 
και Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, δημοτικών 

ενοτήτων Αγίου Παύλου, Νεαπόλεως, Πεύκων, Συκεών του 
Δήμου Νεάπολης-Συκεών, δημοτικών ενοτήτων Ευκαρπίας, 
Πολίχνης, Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά, δημοτι-
κών ενοτήτων Πανοράματος και Πυλαίας του Δήμου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη και της δημοτικής ενότητας Ωραιοκάστρου του 
Δήμου Ωραιοκάστρου
Δράμας (Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δρά-
μας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, 
Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου 
και Μεγάλου Αλεξάνδρου)
Κοζάνης (προκαποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κο-
ζάνης της Π.Ε. Κοζάνης)
Ανατολική Αττική: προκαποδιστριακός ΟΤΑ Κρωπίας
Μαγνησία: προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Βόλου, Νέας Αγχιάλου, 
Αλοννήσου και Σκιάθου
Καρδίτσα: το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Εντυπωσιακούς ρυθμούς καταγράφει, σύμφωνα με την ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ, η διείσδυση του φυσικού αερίου σε Θεσσαλονίκη και 
Θεσσαλία, καθώς οι νέες συμβάσεις σύνδεσης που υπογρά-
φηκαν από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τον μήνα Μάιο 
ξεπέρασαν τις 1.900 στο δίκτυο διανομής της εταιρείας. Από 
την αρχή του έτους ώς τον προηγούμενο μήνα έγιναν 8.250 
νέες συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου, με αύξηση κατά 
23,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ πα-
ράλληλα οι διανεμηθέντες όγκοι φυσικού αερίου στο πεντά-
μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου παρουσίασαν αύξηση κατά 27,6% 
συγκριτικά με το 2018, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Το Δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με όλες τις επεκτάσεις 
δικτύου φυσικού αερίου, αναπτύσσεται σύμφωνα με το Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας σε υφιστάμενες αλλά και σε 
νέες περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Οι επενδύ-
σεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου υλοποιούνται 
με βάση τεχνικά κριτήρια που αφορούν τη δυνατότητα κα-

τασκευής και την ασφάλεια του έργου, αλλά και σύμφωνα με 
οικονομικά κριτήρια που αφορούν τη ζήτηση και τη δυναμι-
κότητα της κάθε περιοχής, καθώς και την απόδοση της επέν-
δυσης. Σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία 
τηρεί απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές ασφαλείας του Δικτύου 
και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου» υπογραμμίζεται σε 
σημερινή ανακοίνωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα με την οποία 
η εταιρεία εντάσσει στο στρατηγικό σχεδιασμό της τη χρήση 
τεχνολογικών καινοτομιών και πρωτοπορεί στη διαμόρφω-
ση πολιτικών και δράσεων στο ρυθμιζόμενο περιβάλλον της 
διανομής αερίου.
   Σήμερα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ολοένα και περισ-
σότεροι καταναλωτές σε έξι περιοχές στη Θεσσαλονίκη και στη 
Θεσσαλία (Λαγκαδάς, Κουφάλια, Χαλάστρα, Τύρναβος, Κα-
λαμπάκα, Ελασσόνα) απολαμβάνουν τα οφέλη του φυσικού 
αερίου. Σύμφωνα με το προγραμματισμό της Εταιρείας, εντός 
του έτους 2019 θα τροφοδοτηθούν με συμπιεσμένο φυσικό 

αέριο ακόμη τρεις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Αγιά, 
Παλαμάς και Σοφάδες), ενώ με δίκτυο διανομής θα γίνει η 
σύνδεση περιοχών στους δήμους Θέρμης (Βασιλικά, Αγία Πα-
ρασκευή, Σουρωτή, Ταγαράδες), Θερμαϊκού (Αγία Τριάδα) 
του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Ν. Αγχίαλο και τις 
Μικροθήβες του Δήμου Βόλου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Επενδύσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της εταιρείας
   Επιπλέον, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης και βελτιστοποίη-
σης των υπηρεσιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προβλέπονται επενδύσεις 
άνω των 5 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
εταιρείας, σε τεχνολογίες αιχμής, σε σύγχρονο εξοπλισμό και 
πληροφοριακές υποδομές. Παράλληλα, εμπλουτίζει το μίγμα 
των τεχνολογικών εφαρμογών που υιοθετεί και με εξωστρέ-
φεια, επενδύει σε νέα εργαλεία για την περαιτέρω ανάπτυξη 
του δικτύου διανομής.

Η υπογραφή Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τους όρους 
και τη λειτουργία των Φορέων Εκμετάλλευσης υποδομών επα-
ναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, την οργάνωση της 
αγοράς ηλεκτροκίνησης, (μοντέλο λειτουργίας υποδομών φόρ-
τισης), την τιμολόγηση των υπηρεσιών κ.ά. είναι το επόμενο 
βήμα για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επιση-
μαίνει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με αφορμή την δημοσίευση (ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 
της απόφασης με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋ-
ποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση 
συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημά-
των. Η απόφαση αφορά τα σημεία επαναφόρτισης στις εγκα-
ταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμα 
σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού 
και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης 
δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
 Το ΥΠΕΝ υπενθυμίζει ότι έχουν θεσπιστεί διάφορα οικονομικά 
κίνητρα για την προώθηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 
Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, τελών ταξι-

νόμησης και φόρου πολυτέλειας, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα 
απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξι-
νόμησης.
Επιπλέον, τονίζεται, προγραμματίζονται ολοκληρωμένες πα-
ρεμβάσεις σε κανονιστικό επίπεδο ώστε να δρομολογηθούν 
όλες οι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ηλεκτροκί-
νησης στη χώρα μας. Έμφαση θα δοθεί σε κατηγορίες οχημά-
των με υψηλό μεταφορικό έργο (πχ. ταξί, λεωφορεία, εταιρίες 
ταχυμεταφορών-ενοικιάσεων κλπ.) και άρα εν δυνάμει μεγά-
λου ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους.
 Σύμφωνα με τους στόχους που περιλαμβάνονται στο Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα:
 Ειδικά για την ηλεκτροκίνηση στις οδικές μεταφορές τα απο-
τελέσματα αναφέρονται σε συμμετοχή κατά 10% των ηλε-
κτροκίνητων επιβατικών οχημάτων σε σχέση με το σύνολο 
του στόλου των επιβατικών οχημάτων που θα βρίσκονται σε 
κυκλοφορία το έτος 2030.
 Η σταδιακή ανανέωση του υφιστάμενου στόλου επιβατικών 
οχημάτων, με νέα υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης ανά μο-
νάδα μεταφορικού έργου, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και τα 

αποδοτικότερα οχήματα εσωτερικής καύσης, θα οδηγήσουν σε 
μία μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας των επιβατικών 
οχημάτων της τάξης του 9%, που σε απόλυτο νούμερο ανέρχε-
ται στα 293 ktoe για την περίοδο 2016-2030.
 
Ο εξηλεκτρισμός των οδικών επιβατικών μεταφορών οδηγεί σε 
σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ανά μονάδα 
μεταφορικού έργου, με τη μοναδιαία κατανάλωση να μειώνε-
ται στα 24 ktoe/kpkm το 2030 σε σχέση με τα 32 ktoe/kpkm το 
2016.
 Ο εξηλεκτρισμός των μέσων σταθερής τροχιάς, θα οδηγήσει σε 
μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του υπο-κλάδου 
κατά 26%.
 Ο εξηλεκτρισμός του τομέα των μεταφορών θα επιτευχθεί κυ-
ρίως μέσω των σιδηροδρόμων, ενώ στους υπο-κλάδους των 
επιβατικών οχημάτων και λεωφορείων το έτος 2030, αναμέ-
νεται η συνεισφορά του ηλεκτρισμού να ανέλθει σε 5% και 3% 
αντίστοιχα.

Τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας, συνοδεία 
επενδυτών τραπεζιτών, επισκέφθηκε την περασμένη Τρίτη 
4 Ιουνίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ 
SHIPYARDS Πάνος Ξενοκώστας, ο οποίος περιηγήθηκε από 
τη διοίκηση του σωματείου στους χώρους των ναυπηγείων. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ξενοκώστας μιλώντας προς 
τους εργαζόμενους τόνισε ότι σύντομα και αφού συνεννοηθεί 

με τους αρμοδίους, θα είναι σε θέση να τους ενημερώσει για το 
πλάνο εξυγίανσης των ναυπηγείων ενώ δεσμεύτηκε πως όποια 
συμφωνία και αν επιτευχθεί θα έχει ως πρώτη προτεραιότητα 
την ολοσχερή εξόφληση των οφειλομένων των εργαζομένων 
όπως έγινε και στο Νεώριο.
Δήλωσε επίσης στους εργαζομένους πως όποια σε συμφωνία 
και αν καταλήξει δεν πρόκειται να την προχωρήσει εάν δεν πάρει 

το «πράσινο φως» από τους ίδιους.
«Είσαστε η καρδιά του Ναυπηγείου… Σας εμπιστεύομαι και θα 
προχωρήσουμε μαζί σαν μια οικογένεια…», δήλωσε μεταξύ 
άλλων.
Σύμφωνα με την ΟΝΕΧ ο κ Ξενοκώστας είχε ολιγόλεπτη συνά-
ντηση και με τον πρόεδρο των Ναυπηγείων, Νικόλαο Ταβου-
λάρη.

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.900 ΝΕΕΣ ΣΥΜβΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία τον Μάιο

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Αλλάζουν τα δεδομένα του ενεργειακού χάρτη της Ικαρίας, με 
τα εγκαίνια του υβριδικού ενεργειακού έργου προϋπολογισμού 
50 εκατομμυρίων ευρώ, με την κωδική ονομασία Ναέρας, που 
πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην περιοχή κάτω Προεσπέρας 
Ικαρίας, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής πολιτείας αλλά 
και φορέων της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εμπορίου Χαρά Καφαντάρη 
έκανε λόγο για ένα εμβληματικό έργο που καθιστά την Ικαρία 
ενεργειακά αυτάρκη. Αφού επεσήμανε ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να 
είναι ο βασικός ενεργειακός πυλώνας της χώρας, εστιάζοντας 
στο έργο Ναέρας, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο που 
«ξεκόλλησε» το 2017 αφού η πρώτη άδεια ανάγεται χρονικά το 
2002.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, 
βουλευτής Χαράλαμπος Αθανασίου σημείωσε ότι πρόκειται 
για ένα μοναδικό έργο, πρωτοποριακό, στην Ευρώπη. Μάλιστα 
πρόσθεσε, ότι τέτοια έργα πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για όλη 
την Ελλάδας, στο σκέλος του κλάδου της ενέργειας.
Στην παρέμβαση του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης, επεσήμανε για το έργο Να-
έρας ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο, που μεταξύ άλλων 
υπερέχει στον τρόπο αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. 
Ο «Ναέρας» στην Ικαρία είναι ένα από τα δύο υβριδικά ενεργει-
ακά έργα στην Ευρώπη που συνδυάζουν την αιολική και την 
υδραυλική ενέργεια. Το έτερο ευρωπαϊκό αντίστοιχο σύστημα 
βρίσκεται σε νησί της Ισπανίας, στις ακτές του Ατλαντικού.
Η ιδέα της υλοποίησής του ανήκει στην Αναπτυξιακή Εταιρεία 
του πρώην δήμου Ραχών Ικαρίας και στη διεύθυνση Ανάπτυξες 
Υδροηλεκτρικής Ενέργεια της ΔΕΗ Α.Ε., η οπαία και εκπόνησε 
την οριστική μελέτη. Συγκεκριμένα επενδύθηκαν ποσά τnς 
τάξης των 50 εκατ. ευρώ και κύριος σκοπός του έργου είναι η 
αύξηση της διείσδυσnς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας της Ικαρίας, πλέον θα προέρχεται από τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας.
Μάλιστα, όπως τονίστηκε κατά τα εγκαίνια, η επιτυχής λειτουρ-
γία του έργου θα αποτελέσει οδηγό για την επίτευξη της ενεργει-
ακής αυτονομίας μη διασυνδεδεμένων στο ηλεκτρικό σύστημα 
νησιών και νησιωτικών συμπλεγμάτων με χρήση αποκλειστικά 
από ΑΠΕ.
Τέλος, εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι η Ικαρία θα αναβαθμιστεί 
τουριστικά, καθώς και χάρη στο έργο, θα γίνει πόλος έλξnς για 
φοιτητές, επιστήμονες αλλά και ευαίσθητους περιβαλλοντικά 
πολίτες.
Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας ΝΑΕΡΑΣ 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ τονίζονται τα παρακάτω: 
«Ακολουθώντας τον δρόμο της φύσης, τον κύκλο του Νερού 
και του Αέρα, δημιουργήθηκε ένα πρωτοποριακό ενεργειακό 
έργο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: ο Ναέρας. 
Ο Ναέρας στην Ικαρία είναι ένα από τα δύο υβριδικά ενεργειακά 

έργα στην Ευρώπη, που συνδυάζει την αιολική και την υδραυ-
λική ενέργεια.
Η ιδέα υλοποίησής του ανήκει στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του 
πρώην Δήμου Ραχών Ικαρίας και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 
Υδροηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία και εκπόνησε 
την οριστική μελέτη.
Επενδύθηκαν ποσά της τάξης των €50.000.000. Κύριος σκοπός 
του Έργου είναι η αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ικαρίας και 
η αντίστοιχη μείωση της ποσότητας συμβατικής ενέργειας που 
παράγεται από πετρέλαιο στον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής στον 
Άγιο Κήρυκο.
 Η επιτυχής λειτουργία του Έργου θα αποτελέσει οδηγό για την 
επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας μη διασυνδεδεμένων στο 
ηλεκτρικό σύστημα νησιών και νησιωτικών συμπλεγμάτων με 
χρήση αποκλειστικά ΑΠΕ.
 Το Έργο
Ο Ναέρας αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:
1. Το Αιολικό Πάρκο (Α/Π) στην περιοχή του λόφου Στραβοκου-
ντούρα, με τρεις ανεμογεννήτριες των 900 kW η καθεμία.
2. Τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) Προεσπέρας, με 
έναν υδροστρόβιλο ισχύος 1,05 MW, ο οποίος αξιοποιεί μόνο 
την περίσσεια νερών του ταμιευτήρα του Φράγματος στο Πέζι 
(αφού πρώτα καλυφθούν οι υποχρεώσεις για ύδρευση, οικο-
λογική παροχή και άρδευση).
3. Τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας, με δύο υδροστρόβιλους ισχύ-
ος 3,1 MW συνολικά, που αξιοποιεί τόσο την περίσσεια νερών 
του ταμιευτήρα όσο και τα νερά που προέρχονται από αντλησι-
οταμίευση (υβριδική ενέργεια).
4. Δύο δεξαμενές νερού χωρητικότητας 80.000 m3 έκαστη στις 
περιοχές Προεσπέρας και Κάτω Προεσπέρας, που θα εξυπηρε-
τούν τις ανάγκες της αντλησιοταμίευσης για την απορρόφηση 
της αιολικής ενέργειας και έναν ταμιευτήρα νερού συνολικού 
όγκου περίπου 910.000 m3 στο Πέζι.
5. Το Αντλιοστάσιο Κάτω Προεσπέρας, με 12 αντλίες ονομαστι-
κής ισχύος 250 kW έκαστη, εκ των οποίων οι 4 είναι μεταβλη-
τών στροφών.
6. Τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας και Κατανομής Φορτίου του 
Ναέρα και της Ικαρίας, που θα εγκατασταθούν σε χώρο εντός 
του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής στον Άγιο Κήρυκο, εξασφα-
λίζοντας τόσο την επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους τμημάτων 
του Έργου όσο και την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού και την 
αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος.
 Υβριδική ενέργεια
Ο ΜΥΗΣ Προεσπέρας παράγει ενέργεια από την υπερχείλιση 
του παλαιού Φράγματος στο Πέζι. Λειτουργεί μόνο κατά τη μη 
αρδευτική περίοδο (Οκτώβριος-Απρίλιος). Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, το νερό κυκλοφορεί μεταξύ της Άνω και της Κάτω 
Δεξαμενής μέσω 12 αντλιών και 2 αγωγών (προσαγωγού και 
καταθλιπτικού) και παράγεται υδροηλεκτρική ενέργεια από 
τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας, που διοχετεύεται στο δίκτυο του 

νησιού.
 Η βασική παραγωγή υβριδικής ενέργειας του Έργου προκύπτει 
από το γεγονός ότι για τη λειτουργία του Αντλιοστασίου αξιοποι-
είται η αιολική ενέργεια, που παράγεται από το Αιολικό Πάρκο 
στη Στραβοκουντούρα. Η ενεργειακή τροφοδότηση του Αντλι-
οστασίου συνιστά αποθήκευση ενέργειας (μπαταρία), διότι η 
αιολική ενέργεια του Αιολικού Πάρκου δεν απορροφάται από το 
Έργο, αλλά, «αποθηκευόμενη» στο νερό που μεταφέρεται από 
την Κάτω στην Άνω Δεξαμενή, θα αποδοθεί τελικά στο ηλεκτρι-
κό δίκτυο του νησιού μέσω του ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας με τη 
μορφή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται συνεπώς για έναν 
επιτυχημένο συνδυασμό δύο βασικών ΑΠΕ –της αιολικής και 
της υδροηλεκτρικής– που δημιουργεί την υβριδική ενέργεια.
 Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται ότι ο Ναέρας θα παράγει 
συνολική καθαρή ενέργεια της τάξεως των 9,8 GWh/έτος, κα-
λύπτοντας μεγάλο μέρος των ετήσιων ενεργειακών αναγκών 
του νησιού, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες.
 Προσφορά στην τοπική κοινωνία
Ο Ναέρας θα προσφέρει άμεσα και έμμεσα σημαντικά οικονομι-
κά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στο νησί της Ικαρίας:
 § Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων C02 της τάξεως των 
13.800 τόνων ετησίως, από την ελαχιστοποίηση της λειτουργί-
ας του πετρελαϊκού Τοπικού Σταθμού Παραγωγής.
 § Ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας του νησιού, κατά τη με-
γαλύτερη διάρκεια του έτους, και περιορισμό της εξάρτησής του 
από το πετρέλαιο.
 § Κατασκευή ενισχυμένης διπλής γραμμής Μέσης Τάσης 20 kV, 
η οποία ενώνει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού. 
Η λειτουργία της θα αυξήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία 
του ηλεκτρικού συστήματος της Ικαρίας, μειώνοντας δραστικά 
τις διακοπές ρεύματος λόγω βλαβών.
 § Αναστροφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κα-
τασκευή του Έργου με την υλοποίηση μέτρων αποκατάστασης 
του περιβάλλοντος (π.χ. δενδροφυτεύσεις).
 § Οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσω των κρα-
τήσεων –ανέρχονται στο ύψος του 3% επί των εσόδων– που 
θα προέρχονται από τη λειτουργία του Έργου.
 § Αναβάθμιση της Ικαρίας στον τομέα του τουρισμού, καθώς 
αναμένεται να καταστεί πόλος έλξης για φοιτητές, επιστήμονες 
αλλά και ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά πολίτες, λόγω 
των καινοτομιών και του «πράσινου» χαρακτήρα του Έργου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας της ΔΕΗ 
Α.Ε. και με δική της χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκαν:
 § Η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροδότησης Μέσης Τάσης για 
τον οικισμό Πέζι, κόστους περίπου €190.000. 
 § Η νέα Δημοτική Οδός, μήκους 7,2 χλμ., από τη διασταύρωση 
Γεμελίων - Βρακάδων προς την Προεσπέρα και μέχρι την Κάτω 
Προεσπέρα, κόστους περίπου €5.000.000. 
 § Η ανακατασκευή του γεφυριού στην περιοχή Γεμελίων, κό-
στους €70.000».

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΥβΡΙΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ «ΝΑΕΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 
Από ΑΠΕ το 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί
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Ορισμένες από τις πιο προοδευτικές δυνάμεις του ενεργειακού 
τομέα απ’ όλη την Ευρώπη, προκειμένου να συζητηθούν τα 
καυτά ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής 
μας και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους, συγκεντρώνει το 
Vienna Energy Transition Forum, το οποίο συγκαλεί σήμερα 
και αύριο (6 και 7 Ιουνίου) στη Βιέννη το Ινστιτούτο Ενέργειας 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) που εδρεύει στην Αθή-
να, σε συνεργασία με το Energy Center Europe (ECE), με έδρα 
την αυστριακή πρωτεύουσα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, καθώς η 
Ευρώπη εισέρχεται σε φάση απανθρακοποίησης, συμμορ-
φούμενη με τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ, αλλά και με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, έχουν αρχίσει να 
εμφανίζονται οι σοβαρές δυσκολίες και αδυναμίες του όλου 
εγχειρήματος οι οποίες και θα συζητηθούν διεξοδικά στο 
Forum της Βιέννης.
Ο ενεργειακός τομέας στις χώρες της ευρύτερης περιοχής 
της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης πρέπει να προετοιμαστεί για 
τις επικείμενες αλλαγές και να αναπτύξει στρατηγικές για μία 
ομαλή μετάβαση. Καθώς αναμένεται να επιταχυνθεί η οικο-
νομική και κοινωνική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, η παρα-
γωγή και χρήση ενέργειας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, 
καθώς οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να προσαρμόσουν 
κατάλληλα τα ενεργειακά τους συστήματα προκειμένου να 
ανταποκριθούν στους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους 
της Ευρώπης. 
Ωστόσο οι στόχοι αυτοί αποτελούν επί του παρόντος μια 
υπερβολική απαίτηση για την περιοχή, λόγω της υψηλής 
εξάρτησής της από τα στερεά καύσιμα και του αργού ρυθμού 

των μεταρρυθμίσεων. Υπό αυτή την έννοια, οι προτεραιότη-
τες και ο σχεδιασμός της «ενεργειακής μετάβασης» στην Κε-
ντρική και τη ΝΑ Ευρώπη δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις 
που θα απαιτήσουν προσεκτικό προγραμματισμό, κοινωνική 
αποδοχή, συνεχείς επενδύσεις και ισχυρή δέσμευση στους 
στόχους της ενεργειακής μετάβασης.
Στο Vienna Energy Transition Forum της Βιέννης θα συζητη-
θούν και θα αναλυθούν σε βάθος θέματα όπως είναι η ανάγκη 
να απανθρακοποιηθεί η ηλεκτροπαραγωγή, με ταυτόχρονη 
διατήρηση αξιόπιστου φορτίου βάσης, ο ρόλος του φυσικού 
αερίου ως καυσίμου επιλογής και η ανάγκη περαιτέρω διείσ-
δυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υπό οικονομικά 
ανταγωνιστικούς όρους.
Η πολιτική της ΕΕ για την απανθρακοποίηση και ο οδικός χάρ-
της για την Ενεργειακή Μετάβαση θα εξεταστούν και θα συ-
ζητηθούν ενδελεχώς υπό το πρίσμα μιας δέσμης παραγόντων 
που περιλαμβάνουν, από την ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας και την διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων, 
μέχρι τις δυσκολίες υλοποίησης των ζωτικής σημασίας δια-
συνδετηρίων αγωγών φυσικού αερίου, καθώς και τον ρόλο 
της πυρηνικής ενέργειας ως μιας ρεαλιστικής εναλλακτικής 
δυνατότητας για την παραγωγή μηδενικών εκπομπών ηλε-
κτρικής ενέργειας. 
Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο, όπως επισημαίνεται, 
αγνοείται συστηματικά στις συναντήσεις που αφορούν την 
Ενεργειακή Μετάβαση, αλλά το οποίο θα συζητηθεί εκτενώς 
στο Forum της Βιέννης, είναι ο εποικοδομητικός ρόλος που 
μπορεί να διαδραματίσει συνολικά η βιομηχανία πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στη διαδικασία της Ενεργειακής Μετάβα-

σης.
Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), το 
οποίο συνδιοργανώνει το Forum της Βιέννης, είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός με κύρια ενασχόληση την μελέτη 
των ενεργειακών θεμάτων και παράλληλα την ενημέρωση 
των επαγγελματιών του χώρου, αλλά και της κοινής γνώμης 
γενικότερα. 
Το ΙΕΝΕ έχει ως κύριο σκοπό να αποτελέσει τον πόλο γύρω 
από τον οποίο τα ενεργειακά θέματα θα μπορούν να συζητού-
νται, να αναλύονται, να συντίθενται και να προβάλλονται στις 
επιστημονικές-τεχνολογικές κοινότητες, στους κοινωνικούς, 
παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και στους 
θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας χωρίς δεσμεύσεις, με 
αντικειμενικότητα και αξιοπιστία, που διασφαλίζεται από το 
επιστημονικό και διοικητικό του κύρος και την απόλυτη δια-
φάνεια που διέπει κάθε του δράση. 
Το όραμα του ΙΕΝΕ είναι να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο, 
αξιόπιστο και εγνωσμένου επιστημονικού κύρους οργανισμό 
για ανάλυση, μελέτη και διαμόρφωση θέσεων γύρω από την 
ορθολογική παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ενέργειας 
στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη προς όφελος 
της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος 
της περιοχής.
Το ΙΕΝΕ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003, ως «Αστική μη Κερ-
δοσκοπική Εταιρεία» με έδρα την Αθήνα, από μια ομάδα 
ανεξάρτητων επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων οι 
οποίοι ασχολούνται επιστημονικά και επαγγελματικά στον 
ενεργειακό τομέα.

Η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής 
ισχύος 2000 μεγαβάτ είναι ο νέος στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΗ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας Γιώργος Περι-
στέρης μιλώντας χθες στην γενική συνέλευση των μετόχων, 
όπου παρουσίασε τα επενδυτικά σχέδια της ΤΕΡΝΑ και στάθηκε 
ιδιαίτερα στην ανάγκη να θεσπιστεί νομοθεσία για την αντλη-
σιοταμίευση και να προωθηθούν τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως είπε ο κ. Περιστέρης, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή 
έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 
άνω των 1.500 MW, και κινείται προς το νέο στόχο, που είναι τα 
2.000 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σε αυτά περιλαμβάνονται νέες επενδύσεις της τάξης των 300 

MW στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, καθώς και η εξαγορά αιολικού 
πάρκου στις ΗΠΑ ισχύος 200 MW, το οποίο βρίσκεται ήδη σε 
λειτουργία εδώ και 17 μήνες. Στις ΗΠΑ η εταιρεία λειτουργεί 
τρία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 493 MW, ενώ σύντομα 
θα προστεθεί κι ένα τέταρτο, το Gopher Creek ισχύος 158 MW 
που αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το φθινόπωρο.
Στην Ελλάδα κατασκευάζονται νέα αιολικά πάρκα στην Εύβοια, 
ενώ μέσω του νέου συστήματος των διαγωνισμών εξασφαλί-
στηκαν επιπλέον έργα ισχύος άνω των 100 MW. 
Ο κ. Περιστέρης τόνισε ότι διεθνώς συντελείται μια κοσμογονία 
στον τομέα της αντλησιοταμίευσης και επεσήμανε την ανάγκη 
να συνταχθεί το θεσμικό πλαίσιο «ώστε κάποια στιγμή να ξεκι-
νήσουν επιτέλους πολλές επενδύσεις που σχεδιάζουμε κι εμείς κι 

η ΔΕΗ κι άλλες πολλές εταιρείες».
«Το θέμα των επενδύσεων στις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέρ-
γειας δεν αφορά μία ή δύο εταιρείες, αφορά όλη τη χώρα, όλους 
τους Έλληνες! Κι όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά 
και για οικονομικούς και κοινωνικούς. Μεγάλες επενδύσεις μπο-
ρούν να υλοποιηθούν άμεσα δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέ-
σεις εργασίας, που θα αναστρέψουν το brain drain για το οποίο 
όλοι μιλούν και θα δώσουν ελπίδα σε χιλιάδες νέους άνεργους 
επιστήμονες κι όχι μόνο. Επενδύσεις με τεράστια εγχώρια προ-
στιθέμενη αξία, που θα επιτρέψουν την μεγαλύτερη διείσδυση 
των ΑΠΕ και την μείωση του κόστους της ενέργειας. Επενδύσεις 
που θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε «μπαταρία» του ευρωπαϊ-
κού νότου», κατέληξε ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ViENNA 
ENErGY trANSitioN Forum ΤΗΣ βΙΕΝΝΗΣ

ΤΕΡΝΑ: ΝΕΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΤΑ 2.000 mW ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Μυτιληναίος ΑΕ αναφέρονται 
τα εξής: 
«Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) 
σε κοινοπραξία με την εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ανακοινώνει 
την υπογραφή της σύμβασης Α.Δ. 1509 με την ΕΡΓΑ ΟΣΕ 
Α.Ε, για το έργο «Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής 
μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου με 
ηλεκτροκίνηση». 
 Αναλυτικότερα, το έργο αφορά την επέκταση του Προα-
στιακού Σιδηροδρόμου στο τμήμα Ισθμού - Λουτρακίου, 
με ηλεκτροκίνηση, που θα συνδεθεί και με την υπάρχουσα 
Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (Σ.Γ.Υ.Τ.), του 

Προαστιακού Σιδηροδρόμου μεταξύ Αεροδρομίου -Κορίν-
θου-Κιάτου- Αιγίου. 
Υπενθυμίζεται πως προσφάτως έγινε η πρώτη επιτυχημένη 
δοκιμαστική διαδρομή στο νέο τμήμα από Κιάτο έως Αίγιο 
το οποίο έχει κατασκευάσει η MYTILINEOS, επιβεβαιώνοντας 
την άριστη συνεργασία της με την ΕΡΓΑ ΟΣΕ, καθώς και την 
μεγάλη εμπειρία της σε εν λόγω έργα. 
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πρώτο έργο ηλεκτροκίνη-
σης για τη MYTILINEOS, το οποίο σηματοδοτεί τη σημαντική 
τεχνογνωσία που αποκτά η εταιρεία στο συγκεκριμένο τομέα. 
Εκτός από τις σιδηροδρομικές εργασίες με ηλεκτροκίνηση, η 
κοινοπραξία MYTILINEOS – ΞΑΝΘΑΚΗΣ αναλαμβάνει τόσο 

την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σ.Σ. 
Ισθμού όσο και τη βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου. Πα-
ράλληλα, θα κατασκευαστούν νέες αποβάθρες στον Σταθμό 
Ισθμού και στις Στάσεις Καζίνο (Μηχανικού) και Λουτρακίου, 
ενώ θα τοποθετηθούν σύγχρονα Αυτόματα Συστήματα Ισό-
πεδων Διαβάσεων (Α.Σ.Ι.Δ.). 
Η σύμβαση για το έργο υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου, στην 
οποία προβλέπεται διάρκεια κατασκευής 18 μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της.
Η καθαρή αξία του συμβολαίου είναι ύψους €6.4εκ και η 
χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων». 

Ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής είναι ένα παγκόσμιο 
κίνημα που έχει αγγίξει και τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αναφέ-
ρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για παράδειγμα, η Seat 
μείωσε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του 
εργοστασίου της Martorell κατά 34% από το 2010. 
H ισπανική εταιρεία κατάφερε να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τη 
ρύπανση στο πεζοδρόμιο, καθώς έχουν τοποθετηθεί σε αυτό 
ειδικές πλάκες τσιμέντου με διοξείδιο του τιτανίου. Η ιδιότητα 
αυτού του στοιχείου είναι ότι όταν έρχεται σε επαφή με ρύ-
πους, φωτισμό και οξυγόνο ταυτόχρονα, ενεργοποιεί μια 
χημική αντίδραση που αποσυνθέτει τους ρύπους. Με τις συ-
γκεκριμένες πλάκες έχει καλυφθεί πεζοδρόμιο περίπου 4.000 
τετραγωνικών μέτρων, το οποίο μειώνει την ατμοσφαιρική 
ρύπανση κατά 40%. Η εταιρεία -μάλιστα- μελετά την εγκατά-
σταση τέτοιων πλακών σε άλλα 26.000 τετραγωνικά μέτρα.
Ένας άλλος τομέας στο οποίο η Seat έχει δώσει πολύ μεγάλη 
βαρύτητα είναι οι καμινάδες και τα στοιχεία ενέργειας που 
υπάρχουν στο εργοστάσιο. Έχει επιτευχθεί ετήσια εξοικο-
νόμηση 11,7 GWh στην κατανάλωση φυσικού αερίου, που 
αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 2.400 ισπανικών νοικοκυ-

ριών κάθε χρόνο. Η νέα εγκατάσταση ανακτά την ενέργεια 
που εκπέμπεται από τους φούρνους ξήρανσης αμαξώματος 
στα φανοποιεία. Ο καυτός αέρας που ανεβαίνει στις καμινάδες 
θερμαίνει ένα κύκλωμα νερού, το οποίο αργότερα χρησιμο-
ποιείται στις διαδικασίες βαφής αυτοκινήτου. Με την πρωτο-
βουλία αυτή, εμποδίζεται η είσοδος 2.400 τόνων διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ετησίως, ισοδύναμη με 2.200 
πτήσεις από τη Μαδρίτη στη Νέα Υόρκη.
Το εργαστήριο βαφών απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του 
νερού που καταναλώνεται. Έτσι στις επιφανειακές πλύσεις, 
στους διάφορους θαλάμους και στον τελικό θάλαμο βαφής 
χρησιμοποιείται λιγότερο νερό, καθώς σε μεγάλο βαθμό 
υπάρχει ψεκασμός υπό πίεση. Ένας τομέας που χρήζει μεγά-
λης προσοχής ήταν και ο θάλαμος υδατοστεγανότητας όλων 
των οχημάτων, καθώς αυτά ψεκάζονται με περισσότερα από 
150 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο για έξι λεπτά για να 
διαπιστωθεί ότι δεν μπαίνουν νερά στην καμπίνα των επιβα-
τών. 
Στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται δεν θα πρέπει να ξεχνά-
με και τον παράγοντα ήλιο. Το εργοστάσιο διαθέτει συνολικά 

53.000 πάνελ στις στέγες του, καθώς και στους στεγασμένους 
χώρους στάθμευσης για τα οχήματα που έχουν βγει από την 
παραγωγή, καλύπτοντας έκταση 276.000 τετραγωνικών 
μέτρων. Αυτή η επένδυση αποδίδει 17 εκατομμύρια kWh 
ετησίως, αποτρέποντας την εκπομπή 4.250 τόνων διοξειδίου 
του άνθρακα ετησίως.
Παράλληλα, η Seat αντικατέστησε τους συμβατικούς λαμπτή-
ρες με λαμπτήρες LED υψηλής απόδοσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό των κέντρων παραγωγής της. Πρόκειται για ετήσια 
μείωση ενέργειας που ισοδυναμεί με την κατανάλωση 1.000 
νοικοκυριών.
Τέλος, οι εργαζόμενοι της ισπανικής εταιρείας συνέβαλαν 
στη δημιουργία ενός βοτανικού κήπου στο πάρκο Can Casas 
του Martorell, φυτεύοντας 80 δέντρα διαφορετικών ειδών, 
καθώς και ένα χώρο για την προστασία του βατράχου Hyla 
Meridionalis. Κάθε δέντρο φέρει ετικέτα με έναν ειδικό κώδικα 
ο οποίος μπορεί να σαρωθεί από ένα κινητό τηλέφωνο για να 
λάβει ο καθένας πληροφορίες για το κάθε είδος.

O Δήμος Καισαριανής επιλέχθηκε στους 15 πρώτους δήμους 
της χώρας που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμ-
μα WiFi4EU, με στόχο τη δωρεάν πρόσβαση πολιτών στο 
Internet μέσω Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, αναφέρει το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο Δήμος συμμετείχε στην πρόσκληση με αίτημα του Τμή-
ματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που συνέταξαν 
οι εργαζόμενοί του. Το πρόγραμμα WiFi4EU προωθεί την 

ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα Wi-Fi σε 
δημόσιους χώρους, όπως: πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, 
βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, μουσεία σε δήμους σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΙΣΘΜΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Η SEAt ΜΕΙΩΣΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ mArtorELL 
Κατά 34% από το 2010 εφαρμόζοντας τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΟ WiFi4Eu   
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Την εκτίμηση ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί με ομαλό τρόπο 
το νέο όριο του 0,5% περιεκτικότητας σε θείο στα ναυτιλιακά 
καύσιμα από το 2020, ώστε να υπάρξει επαρκής ποσότητα και 
ποιότητα καυσίμων, εξέφρασε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας 
Φώτης Κουβέλης, ανοίγοντας τις εργασίας του συνεδρίου Greek 
Shipping Summit με θέμα «2020: The Wind of Change in Global 
Shipping» που διεξάγεται στο ίδρυμα Ευγενίδου. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός είπε ότι η χώρα μας παρακολουθεί 
στενά τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς αυτούς, σχεδιάζοντας 
και κατευθύνοντας τη ναυτιλιακή της πολιτική, στη βάση συνερ-
γασίας με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου, ενώ τόνισε ότι προσαρμόζει τη στρατηγι-
κή της, με γνώμονα τη μακροχρόνια διασφάλιση της ανταγωνι-
στικότητας της ελληνικής ναυτιλίας.

Δήλωσε επίσης ότι προτεραιότητα του υπουργείου Ναυτιλίας εί-
ναι η περαιτέρω ανάπτυξη του Πειραιά ως ναυτιλιακού κέντρου 
και ότι στη βάση αυτή ενισχύει την ακαδημαϊκή ναυτιλιακή 
εκπαίδευση, αλλά και τη ναυτική, με στόχο τη διατήρηση της 
ναυτικής τεχνογνωσίας.
Ανέφερε εξάλλου ότι το υπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε στην 
ίδρυση νέων σχολών και ειδικών σχολείων ενώ εκσυγχρόνισε 
τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των ΑΕΝ, αναμορφώνο-
ντας το πρόγραμμα σπουδών, σε συνεργασία, με την Ένωση 
Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο και το Ίδρυμα Ευγενί-
δου.
«Στόχος είναι να δημιουργηθούν δομές που προωθούν την 
εξειδίκευση και συμβάλλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη και την 
επέκταση της πλούσιας βάσης γνώσεων στη θάλασσα. Αυτό θα 

οδηγήσει σίγουρα στη διεύρυνση του ανταγωνιστικού πλεονε-
κτήματος του Πειραιά και της ελληνικής ναυτιλίας συνολικά», 
είπε ο υπουργός.
Ο κ. Κουβέλης ανέφερε εξάλλου ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώ-
τες χώρες που δημιούργησαν νομικό πλαίσιο για τη χρήση του 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ως καυσίμου στη ναυτιλία 
αποδεικνύοντας και τις περιβαλλοντικές τις ευαισθησίες. Ανα-
φερόμενος στην αξιοποίηση των 10 περιφερειακών λιμανιών 
είπε ότι η κυβέρνηση άλλαξε το νόμο και ότι είναι πολύ κοντά 
στην αξιοποίηση των λιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. 
Είπε επίσης ότι το υπουργείο είναι έτοιμο να συζητήσει με τους 
ενδιαφερόμενους το ενδεχόμενο αξιοποιήσεων λιμανιών που 
ευνοούν τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας.

Αναβαθμισμένο ανταγωνιστικό υπουργείο Ναυτιλίας, αύξηση 
του εργατικού δυναμικού στα πλοία, αναβάθμιση του ελλη-
νικού νηολογίου, αξιοποίηση των 10 μεγάλων λιμανιών και 
ισχυρή δημόσια ναυτική εκπαίδευση με παράλληλη λειτουργία 
της ιδιωτικής, θα είναι μερικές από τις προτεραιότητες της ΝΔ, αν 
μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου αναλάβει τη διακυβέρνηση της 
χώρας, τόνισε σήμερα ο τομεάρχης ναυτιλίας της ΝΔ Γιάννης 
Πλακιωτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Ιδρύματος Ευγενίδου 
Greek Shipping Summit με θέμα: «2020: The Wind of Change in 
Global Shipping». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πλακιωτάκης 
είπε ότι «η ναυτιλία είναι εθνικό κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να 
αποκτήσει ενιαία φωνή πέρα από κόμματα και πολιτικές», προ-
σθέτοντας ότι «ελληνικός εφοπλισμός και ναυτεργασία μπορούν 
να πάνε την ελληνική ναυτιλία ένα βήμα ακόμα πιο ψηλά».
«Υπάρχουνε δεκάδες χιλιάδες νέα άνεργα παιδιά και η ναυτιλία 

είναι μία οδός» είπε προσθέτοντας ότι στους στόχους της ΝΔ 
θα είναι η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού στα πλοία με 
τις απαραίτητες πρωτοβουλίες που «δυστυχώς για χρόνια δεν 
έχουν αναληφθεί». 
«Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε το συγκε-
κριμένο ζήτημα σε συνεργασία με την ελληνική πλοιοκτησία 
και το ναυτεργατικό δυναμικό» τόνισε και εκτίμησε ότι λύση θα 
βρεθεί καθώς η ναυτιλία πέρα από την εθνική οικονομία συμ-
βάλει και στην αντιμετώπιση του τεραστίου προβλήματος του 
ασφαλιστικού. Για την αναβάθμιση του ελληνικού νηολογίου 
είπε ότι θα πρέπει να αναληφθούν όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες 
έτσι ώστε να γίνει ανταγωνιστικό με τα άλλα ξένα νηολόγια. 
Ο κ. Πλακιωτάκης αναφερόμενος στη λιμενική πολιτική είπε ότι 
θα υπάρξει επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην αξιοποίηση των 10 μεγαλύτερων λιμανιών της 

χώρας, ενώ προανήγγειλε μελέτες αξιολόγησης και βιωσιμότη-
τας για κάθε λιμάνι ξεχωριστά. Για το θαλάσσιο τουρισμό είπε ότι 
το θεσμικό μας πλαίσιο θα πρέπει να προσαρμοστεί με βάση τα 
άλλα ανταγωνιστικά θεσμικά πλαίσια ενώ για το τομέα της ναυ-
πηγοεπισκευής είπε ότι έχουν γίνει βήματα το τελευταίο χρονικό 
διάστημα. Στο σημείο αυτό πρόσθεσε ότι η ΕΕ έχει τεράστιες 
ευθύνες ως προς την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκή ναυπηγικής 
ιδιαίτερα στον τομέα των επιδοτήσεων. 
Αναφερόμενος στη ναυτική εκπαίδευση τόνισε ότι θα πρέπει να 
πάμε σε ένα νόμο πλαίσιο που θα αντιμετωπίσει ολιστικά και την 
οργάνωση αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της. Έκανε λόγο για 
συνεργασία των ΑΕΝ με τα πανεπιστήμια,ενώ τόνισε ότι για τη 
ΝΔ προτεραιότητα θα είναι ισχυρή δημόσια ναυτική εκπαίδευση 
με παράλληλη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Έξι μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης του νέου κανονισμού 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), που επιβάλλει τη 
χρήση καυσίμων στη ναυτιλία με περιεκτικότητα σε θείο μέχρι 
0,5% από 3,5% που είναι σήμερα το όριο, υπάρχουν ακόμα 
θέματα εφαρμογής του που χρήζουν άμεσης παρέμβασης και 
αντιμετώπισης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύπτει από 
τη σημερινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο πρόεδρος της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης στο Ίδρυμα 

Ευγενίδου στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ελληνική ναυτιλία 
Greek Shipping Summit με θέμα: «2020: The Wind of Change 
in Global Shipping» (Ο άνεμος της αλλαγής στην παγκόσμια 
ναυτιλία).
Ο πρόεδρος των Ελλήνων εφοπλιστών, που εκπροσωπούν 
το 53% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, είπε ότι οι πλοιοκτήτες δεν 
έχουν κάποιο θέμα σχετικά με το να υπάρξει αποθείωση των 
καυσίμων προς όφελος του περιβάλλοντος, αλλά θα πρέπει ο 

καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και πρωτίστως οι πετρε-
λαϊκές εταιρείες παραγωγής που δεν μπόρεσαν έως σήμερα να 
ανταποκριθούν μέσω των κατάλληλων επενδύσεων παράγο-
ντας τα αναγκαία σε ποσότητα και ποιότητα νέα καύσιμα. Πρό-
σθεσε επίσης ότι «η μετάβαση χρήσης καυσίμων σύμφωνα με 
τις νέες απαιτήσεις του 2020 δεν θα είναι μία απλή διαδικασία». 

Συνέχεια στη σελ 12

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ GrEEK SHippiNG Summit
Την εκτίμηση ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί με ομαλό τρόπο το νέο όριο περιεκτικότητας σε θείο στα ναυτιλιακά καύσιμα από το 
2020, εξέφρασε ο Φ. Κουβέλης

Τις βασικές προτεραιότητες της ΝΔ για τη ναυτιλία παρουσίασε ο τομεάρχης Ναυτιλίας του κόμματος Γιάννης Πλακιωτάκης

«Η μετάβαση στη χρήση καυσίμων στη ναυτιλία, χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, δεν θα είναι μία απλή διαδικασία» τόνισε ο 
πρόεδρος της Ελλήνων Εφοπλιστών Θ.Βενιάμης
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Επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ έχει υλοποιήσει στην 
Ελλάδα την τελευταία πενταετία η εταιρεία τεχνολογιών 
μικροάρδευσης Rivulis-Eurodrip, μέλος του διεθνούς Ομί-
λου Rivulis, με στόχο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της 
μονάδας Οινοφύτων και την ανάπτυξη της παραγωγής. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανέφερε χθες σε συνέ-
ντευξη Τύπου ο Βασίλης Κυκριλής, διευθύνων σύμβουλος 
του Business Unit Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανα-
τολής της Rivulis, οι επενδύσεις στην μονάδα παραγωγής 
στα Οινόφυτα τη διετία 2017-2018 ανήλθαν στα 4 εκατ. 
ευρώ ενώ το 2019 θα ανέλθουν σε περίπου 1 εκατ. ευρώ.
Η μονάδα παραγωγής στα Οινόφυτα Βοιωτίας αποτελεί 
το διοικητικό κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης 
Ανατολής συντονίζοντας 4 μονάδες σε Ελλάδα, Τουρκία, 
Αίγυπτο και Ρωσία. Ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό κόμ-
βο παραγωγής και διανομής για τις υπόλοιπες χώρες του 
Ομίλου Rivulis. 
Στις 14 γραμμές παραγωγής σωλήνα που λειτουργεί η μο-
νάδα, παράγονται καθημερινά 3 εκατ. μέτρα προϊόντος, 
ενώ οι 40 μηχανές έγχυσης που διαθέτει έχουν παραγω-
γική δυναμικότητα που καλύπτει 7,5 δισ. σταλάκτες σε 
ετήσια βάση.
Παράλληλα, αποτελεί το ένα από τα δύο εργοστάσια του 
Ομίλου Rivulis διεθνώς με καθετοποιημένη παραγωγή και 
υποστηρίζει ένα από τα τρία τεχνολογικά Κέντρα R&D του 
ομίλου.

Με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 60% στην εγχώρια 
αγορά, η Rivulis-Eurodrip διατηρεί έναν ηγετικό ρόλο 
στην Ελλάδα και αναπτύσσει περαιτέρω την εξωστρέφειά 
της. Σημειώνεται ότι πάνω από το 80% της παραγωγής 
εξάγεται σε περισσότερους από 1.000 πελάτες και πραγ-
ματοποιεί πωλήσεις σε πάνω από 60 χώρες. Σημαντική εί-
ναι και η συμβολή της εταιρείας στην απασχόληση τοπικά. 
Αποτελεί μία από τις μακροβιότερες παραγωγικές μονάδες 
της περιοχής της Βοιωτίας και παρέχει απασχόληση σε 240 
εργαζόμενους.
Στο πεντάμηνο του 2019 η ελληνική εταιρεία τρέχει με 
ανάπτυξη 11,3% σε σχέση με το 2018 και η λειτουργική 
κερδοφορία της ανέρχεται σε διψήφιο ποσοστό. Το 2018 
για την ελληνική εταιρεία έκλεισε κερδοφόρο. Ο τζίρος το 
2019 εκτιμάται ότι θα κλείσει στα 38 εκατ. ευρώ από 35 
εκατ. ευρώ το 2018.
Ο κ. Κυκριλής αναφέρθηκε στην συμπλήρωση 40 χρόνων 
λειτουργίας της Rivulis-Eurodrip και τόνισε ότι με οδηγό 
τη στρατηγική εξωστρέφειας που διέπει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων του Ομίλου Rivulis, η Rivulis-Eurodrip 
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται επενδύοντας σε νέα προϊ-
όντα και υπηρεσίες όπως το Manna, η νέα ψηφιακή πλατ-
φόρμα η οποία ανοίγει νέους δρόμους στην βελτιστοποί-
ηση της άρδευσης.
«Τα επόμενα χρόνια πέρα από τις παραδοσιακές μας αγο-
ρές όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και τα Βαλκάνια, διαβλέ-

πουμε μια νέα φάση ανάπτυξης προερχόμενη από χώρες 
της πρώην Σοβ. Ένωσης και της Κεντρικής Ασίας. Διαθέ-
τοντας μία πλήρως οργανωμένη δομή και μια δυναμική 
ομάδα από ικανά στελέχη, πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τα 
απαραίτητα εχέγγυα για να υλοποιήσουμε τη νέα μας 
στρατηγική και το μακροπρόθεσμο πλάνο μας» υπογράμ-
μισε ο κ. Κυκριλής.
Σημειώνεται ότι η Rivulis είναι ένας διεθνής πάροχος και-
νοτόμων λύσεων μικροάρδευσης που προσφέρει διευρυ-
μένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο στην αγορά. Παράλληλα 
αναπτύσσει μια εφαρμογή η οποία συνδυάζοντας πληρο-
φορίες από δορυφόρους και αγρονομικά δεδομένα, έχει 
τη δυνατότητα να παρέχει δυναμικές συμβουλές άρδευ-
σης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της συγκεκριμένης 
καλλιεργήσιμης έκτασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Ιδρυθείσα το 1966, η Rivulis έχει έδρα στο Ισραήλ και δι-
αθέτει 16 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής, 2.000 
εργαζομένους, τρία κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ισρα-
ήλ, San Diego-Καλιφόρνια και Ελλάδα) και πολυάριθμα 
κέντρα σχεδίασης σε όλο τον κόσμο. Συνεργάζεται με 
πάνω από 3.300 επιχειρηματικούς εταίρους παγκοσμίως 
για να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις μικροάρδευσης για 
όλες τις ανάγκες τόσο μεμονωμένων καλλιεργητών, όσο 
και μεγάλων φυτειών, στους κλάδους των υπαίθριων και 
θερμοκηπιακών καλλιεργειών, του αστικού πρασίνου και 
της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Συνέχεια από τη σελ 11

«Είναι προκλητικό ακόμη και σήμερα έξι μήνες πριν την 
ημερομηνία έναρξης του νέου κανονισμού και ενώ υπάρ-
χει πια πλήρης επίγνωση των προβλημάτων και των προ-
κλήσεων που θα κληθεί να διαχειριστεί η πλοιοκτησία, 
να παραμένει απολύτως εκτός ευθυνών η βιομηχανία 
παραγωγής πετρελαίου, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στο 
καθήκον της να μπορέσει, μέσω των κατάλληλων επεν-
δύσεων, να παράγει εγκαίρως τα αναγκαία σε ποσότητα 
και ποιότητα, νέα καύσιμα. Δεν μπορώ να μην κατακρί-
νω επίσης την έλλειψη ανταπόκρισης στις ανησυχίες που 
εκφράσαμε, από τους κατασκευαστές των μηχανών των 
πλοίων μας. Κανείς δεν έχει εγγυηθεί αν θα λειτουργούν οι 
μηχανές με ασφάλεια με τα νέα καύσιμα, και αναφέρομαι 
ειδικότερα στα blends με τα οποία θα αναγκαστούμε να 
εφοδιασθούμε» τόνισε νωρίτερα στην ομιλία του ο πρόε-
δρος της Ελλήνων εφοπλιστών.
Ο κ. Βενιάμης είπε ότι η πρόταση των 28 κρατών της ΕΕ 

προς τον ΙΜΟ, που είναι ότι καλύτερο έχει γίνει τα δύο 
τελευταία χρόνια και βασίζεται σε μία μελέτη που έχει 
κάνει η γερμανική κυβέρνηση, ζητεί επανεξέταση των 
scrubbers (σσ σύστημα καθαρισμού καυσερίων που συμ-
βάλλουν στην ελάττωση των εκπομπών οξειδίων του θεί-
ου), ενώ θέτει θέμα ασφάλειας των νέων καυσίμων, ώστε 
να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα πλοία και τα 
πληρώματα.
«Η ναυτιλία υπερασπίζεται το συμφέρον των πολλών και 
δεν θα δεχτεί κανονισμούς που αντίκεινται στην ασφάλεια 
των πλοίων και των ναυτικών. Αν συνεχίσουν έτσι κά-
ποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους» τόνισε ο κ. Βενιάμης.
Πρόσθεσε επίσης ότι στις προσεχείς ημέρες, ο ΙΜΟ στο 
πλαίσιο της 101ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής 
Ασφάλειας (MSC) καλείται και πάλι να λάβει με υπευθυ-
νότητα αποφάσεις για το σοβαρότατο θέμα της ασφάλειας 
των νέων καυσίμων, ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις στην ασφάλεια.
Ο κ.Βενιάμης σε ερώτηση αν θα μπορέσουν να απασχολη-

θούν Έλληνες ως κατώτερα πληρώματα στην ποντοπόρο 
ναυτιλία, είπε ότι η ελληνική πλοιοκτησία έχει μία θέση γι’ 
αυτό το θέμα ενώ δίνει αγώνα εδώ και χρόνια προκειμέ-
νου να επανέλθει η ναυτοσύνη στην Ελλάδα.
«Αν υπάρχει βούληση -και νομίζω ότι υπάρχει- είναι κάτι 
που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες», τόνισε 
προσθέτοντας ότι «είμαστε εγκλωβισμένοι σε αγκυλώσεις 
των συνδικαλιστών».
«Έχετε ποτέ αναλογιστεί αν έρθουν νέα παιδιά στα βα-
πόρια τι σημαίνει αυτό αναπτυξιακά για το κράτος; Όλα 
αυτά τα λεφτά έρχονται 100% μέσα και μπαίνουν στην 
Ελλάδα ενώ ενισχύεται το ΝΑΤ» τόνισε. Πρόσθεσε επίσης 
ότι «γιατί θα πρέπει σε έναν νέο να στερείται το δικαίωμα 
να απασχοληθεί στη θάλασσα με τη σύμβαση της ITF που 
εφαρμόζεται διεθνώς. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να 
εξετάσουμε προκειμένου να βοηθήσουμε στα προβλήμα-
τα της νεολαίας αλλά και της εθνικής οικονομίας» δήλωσε 
ο κ.Βενιάμης.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η riVuLiS-EuroDrip

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ GrEEK SHippiNG Summit
Ομιλία πρόεδρου της Ελλήνων Εφοπλιστών
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Ξανά στις ράγες μπαίνει το τρενάκι του Πηλίου από το προσεχές 
Σαββατοκύριακο (7 και 8 Ιουνίου), μετά τις μεγάλες αντιδράσεις 
που προκάλεσε στον Βόλο και τη Μαγνησία η ξαφνική διακοπή 
των δρομολογίων τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα, χωρίς να 
υπάρξει σχετική ενημέρωση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο θρυλι-
κός «Μουτζούρης» θα ξαναρχίσει να «σκαρφαλώνει» στις πλα-
γιές του Πηλίου και να εκτελεί τα καθιερωμένα δρομολόγιά του, 
από τα Άνω Λεχώνια μέχρι και τις Μηλιές, και να περνά μέσα 
από ένα μοναδικού φυσικού κάλους τοπίο και από εξαιρετικής 

τέχνης γαλαρίες και γεφύρια.
Τα προβλήματα που το καθήλωσαν για αρκετές ημέρες ξεπε-
ράστηκαν, χάρη και στην άμεση δραστηριοποίηση της υφυ-
πουργού Οικονομικών και βουλευτή Μαγνησίας, Κατερίνας 
Παπανάτσιου.
Όσον αφορά τη διακοπή των δρομολογίων, ο Σύνδεσμος Σιδη-
ροδρομικών Θεσσαλίας επιρρίπτει τις ευθύνες στη διοίκηση της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ για έλλειψη μηχανοδηγών, σημειώνοντας ότι «αν και 
γνώριζε το πρόβλημα της έλλειψης μηχανοδηγών, αδιαφόρησε 

παντελώς, ενώ αδυνατεί να διαβεβαιώσει ότι το ίδιο πρόβλημα 
δεν θα παρουσιαστεί ξανά το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο ΟΣΕ 
στην πρεμούρα του να ξεπουλήσει τα πάντα, δεν φρόντισε να 
έχει στις τάξεις του ούτε έναν μηχανοδηγό».
Θέση για το πρόβλημα πήρε και ο δήμος Βόλου, με δηλώσεις του 
δημάρχου Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της άμεσης 
επαναλειτουργίας του παραδοσιακού τρένου του Πηλίου

Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για τον αποκλεισμό 
από τις κρίσεις προϊσταμένων όσων απείχαν από τις διαδικα-
σίες αξιολόγησης, παράταση συμβάσεων και αποσπάσεων 
προσωπικού, καθώς και εξαιρέσεις από τους περιορισμούς 
προσλήψεων λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών, προβλέπει 
τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που 
εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για 
την κύρωση της συμφωνίας Ελλάδας - Αζερμπαϊτζάν για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδι-
κότερα, καταργείται -όπως ήταν αναμενόμενο και μετά από σχε-
τική δέσμευση της υπουργού Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου 
προς την ΑΔΕΔΥ- η τροπολογία της προκατόχου της υπουργού 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την οποία δεν συμ-
μετείχαν στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμέ-
νων όσοι αξιολογητές απείχαν από τη διαδικασία αξιολόγησης 
των υφισταμένων τους.
Επιπλέον, παρατείνονται για έξι επιπλέον μήνες από τη λήξη τους 
οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που παρέχει 
υπηρεσίες καθαριότητας σε υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς 
και ανεξάρτητες αρχές, καθώς και οι φύλακες αρχαιοτήτων.
Με την ίδια τροπολογία δεν ισχύουν οι περιορισμοί που ισχύουν 
στις προσλήψεις και τις υπηρεσιακές μεταβολές λόγω των δημο-
τικών και περιφερειακών εκλογών, οι αποσπάσεις και μετατάξεις 
υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί ήδη από την Κεντρική Επιτροπή 

Κινητικότητας, (για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας και 
για συνυπηρέτηση συζύγων) καθώς και οι διορισμοί ή προσλή-
ψεις κάθε προσωπικού που επλήγη ή είναι σύζυγοι ή συγγενείς 
θυμάτων των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική το περασμένο 
καλοκαίρι.
Εξαιρείται της αναστολής των υπηρεσιακών μεταβολών και η 
διαδικασία επιστροφής των πρώην δημοτικών αστυνομικών 
από σωφρονιστικά καταστήματα για τη στελέχωση της δημο-
τικής αστυνομίας.
Επίσης, οι αποσπάσεις του προσωπικού που λήγουν στις 28 Ιου-
νίου 2019 παρατείνονται έως το τέλος του έτους.

Την απόφαση για την υποχρεωτική καταβολή από τους ερ-
γοδότες της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού 
πληρωμών, υπέγραψε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, 
σύμφωνα εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, σε εφαρμογή του νόμου 4611 που ψηφίστηκε στις 
15 Μαΐου 2019 με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, από την 1η 
Ιουλίου 2019 οι εργοδότες υποχρεώνονται να καταβάλλουν την 
αποζημίωση απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 

αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων. 
Επίσης, τόσο για την καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης, 
όσο και για την καταβολή των μισθών, οι εργοδότες υποχρεώ-
νονται να αναφέρουν για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το 
χρονικό διάστημα που αφορά.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ερ-
γασίας, τον Μάιο του 2016, θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική κα-
ταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, 
μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών. 

«Η ρύθμιση αυτή συμβάλλει στην προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και στον πληρέστερο έλεγχο 
των υποχρεώσεων των εργοδοτών ως προς την καταβολή του 
οφειλόμενου μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών. Η κυ-
βέρνηση συνεχίζει τις ενέργειες για την ενίσχυση των δικαιωμά-
των των εργαζομένων και την προστασία τους από φαινόμενα 
αυθαιρεσίας» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας.

Η επαγγελματική εκπαίδευση τέθηκε στο επίκεντρο της συνά-
ντησης της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο 
της Γ.Καββαθά και του υπουργού Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, 
συζητήθηκαν εκτενώς θέματα σχετικά με την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, την εφαρμογή του συστήματος 
μαθητείας, τα διετή προγράμματα κατάρτισης των ΑΕΙ για τους 
αποφοίτους των ΕΠΑΛ και τα θέματα πιστοποίησης των επαγ-

γελματικών προσόντων.
Η ΓΣΕΒΕΕ έθεσε υπόψη του υπουργού προτάσεις αναφορικά 
με την ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας του έργου των 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, την ανάγκη άμεσης υπογραφής 
ΚΥΑ για την πιστοποίηση των αποφοίτων των προγραμμάτων 
κατάρτισης που υλοποιούνται στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, 
καθώς και τη συνέχιση και εκσυγχρονισμό του έργου εκπόνη-
σης και επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων 
τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντική εισροή στο σχεδι-
ασμό σύγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Από την πλευρά του ο υπουργός, όπως αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ, ανέ-
φερε ότι θα επιδιώξει την άμεση αντιμετώπιση της χρόνιας κα-
θυστέρησης στη θεσμοθέτηση του συστήματος πιστοποίησης 
των αποφοίτων των προγραμμάτων κατάρτισης που πραγμα-
τοποιούνται στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για την απόδοση, 
μετά από εξετάσεις από τον ΕΟΠΠΕΠ, βεβαίωσης επάρκειας η 
οποία χρειάζεται σε πολλούς επαγγελματίες που εκπροσωπού-
νται από την ΓΣΕΒΕΕ.

βΟΛΟΣ: ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΞΑΝΑ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑβΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΓΣΕβΕΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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Η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλεί τους πάντες, προειδοποίησαν 
κατά τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος τα Ηνωμένα 
Έθνη, με 9 στους 10 ανθρώπους στον πλανήτη να αναπνέουν 
μολυσμένο αέρα, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει μια εντεινόμενη, παγκόσμια 
κρίση υγείας, η οποία ήδη ευθύνεται για περίπου επτά εκατομ-
μύρια θανάτους ετησίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας (ΠΟΥ).
Η καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, για 
τα μέσα μεταφοράς και για την βιομηχανία συμβάλλει κατά 
κύριο λόγο στην ατμοσφαιρική ρύπανση ενώ είναι και η κύρια 
πηγή των εκπομπών άνθρακα που προκαλούν την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη. Η αντιμετώπιση και των δύο αυτών προ-
βλημάτων θα μπορούσε να ωφελήσει σημαντικά τη δημόσια 
υγεία.
Ακολουθούν κάποια σημαντικά γεγονότα αναφορικά με τις επι-
πτώσεις της ρύπανσης του αέρα στον άνθρωπο:
1. Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει 800 ανθρώπους την 
ώρα ή 13 το λεπτό, δηλαδή τρεις φορές περισσότερους από τον 
ετήσιο αριθμό των θυμάτων της φυματίωσης, της ελονοσίας και 
του AIDS μαζί.
2. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι ρυπαντές συμβάλλουν τόσο 
στην κλιματική αλλαγή όσο και στην τοπική ατμοσφαιρική 
ρύπανση, ανάμεσά τους ο μαύρος άνθρακας ή αιθάλη-- που 
παράγονται από την αναποτελεσματική καύση σε πηγές όπως 

οι φούρνοι και οι ντιζελοκινητήρες--και το μεθάνιο.
3. Οι πέντε κυριότερες πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι 
η καύση ορυκτών καυσίμων σε εσωτερικούς χώρους, η χρήση 
ξύλων και άλλων βιομαζών για το μαγείρεμα, η θέρμανση και 
ηλεκτροδότηση των σπιτιών, η βιομηχανία, ανάμεσά τους και 
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπως μονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής με καύση άνθρακα και οι γεννήτριες ντίζελ, τα μέσα 
μεταφοράς και ειδικά τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, η κτηνο-
τροφία, περιλαμβανομένων των ζώων που παράγουν μεθάνιο 
και αμμωνία, οι ορυζώνες που παράγουν μεθάνιο και η καύση 
των γεωργικών απόβλητων, η καύση απόβλητων σε εξωτερι-
κούς χώρους και η υγειονομική ταφή οργανικών απόβλητων.
4. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας από τα νοικοκυριά προκαλεί 
κάθε χρόνο περίπου 3,8 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους, η 
μεγάλη πλειονότητα εκ των οποίων στον αναπτυσσόμενο κό-
σμο, και σχεδόν το 60% από αυτούς τους θανάτους αφορούν 
γυναικόπαιδα.
5. Το 93% των παιδιών σε όλον τον κόσμο ζουν σε περιοχές 
όπου τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής μόλυνσης ξεπερνούν τα 
επιτρεπτά όρια που έχει θέσει ο ΠΟΥ, με 600.000 παιδιά κάτω 
των 15 ετών να έχουν πεθάνει από λοιμώξεις του αναπνευστι-
κού το 2016.
6. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας ευθύνεται για το 26% των 
θανάτων από ισχαιμική καρδιοπάθεια, το 24% των θανάτων 
από εγκεφαλικά, το 43% από χρόνια αποφρακτική πνευμονο-

πάθεια (ΧΑΠ) και το 29% από καρκίνο των πνευμόνων. Σε ό,τι 
αφορά τα παιδιά (η ρύπανση της ατμόσφαιρας) σχετίζεται, με-
ταξύ άλλων προβλημάτων υγείας, με την γέννηση λιποβαρών 
βρεφών, άσθμα, παιδικούς καρκίνους, παχυσαρκία, ανεπαρκή 
ανάπτυξη των πνευμόνων και αυτισμό.
7. Το 97% των πόλεων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδή-
ματος με περισσότερους από 100.000 κατοίκους δεν πληρεί τα 
κατώτερα επίπεδα ποιότητας του αέρα που θέτει ο ΠΟΥ και στις 
χώρες υψηλού εισοδήματος το 29% των πόλεων απέχει από τα 
επιτρεπόμενα όρια.
8. Σχεδόν το 25% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την ύλη 
των μικρών σωματιδίων στα αστικά κέντρα προκαλείται από 
την κίνηση στους δρόμους, το 20% από την καύση οικιακών 
καυσίμων και το 15% από την λειτουργία των βιομηχανιών, 
περιλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρισμού.
9. Η διατήρηση των επιπέδων της υπερθέρμανσης του πλανήτη 
«αρκετά πιο κάτω» από τους 2 βαθμούς Κελσίου--όπως έχουν 
δεσμευτεί με τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική 
Αλλαγή του 2015 να πράξουν οι κυβερνήσεις--θα μπορούσε να 
σώζει περίπου ένα εκατομμύριο ζωές τον χρόνο έως το 2050 και 
μόνο μέσω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
10. Στις 15 χώρες που εκπέμπουν τα αέρια που ευθύνονται πε-
ρισσότερο για την υπερθέρμανση του πλανήτη το κόστος της 
μόλυνσης της ατμόσφαιρας για τη δημόσια υγεία εκτιμάται ότι 
ανέρχεται σε περισσότερο από το 4% του ΑΕΠ. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 
1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
«Διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβά, ακόμη και σε περίοδο 

κρίσης, προκειμένου να αγοράσουν προϊόντα τα οποία έχουν 
παραχθεί με διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον εμφανίζο-
νται οι καταναλωτές σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία. Αυτό προ-
κύπτει από νέα έρευνα για την καταναλωτική συμπεριφορά που 
διενήργησε η IRI σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, 

Ισπανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Γερμανία) σε 
δείγμα 3.334 καταναλωτών».  Αυτό σημειώνει η ανεξάρτητη 
Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» σε χθεσινή ανάρτηση στο 
Facebook.

Στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά γιορτάστηκε το 
απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος μαζί με το Eid al Fitr, μια σημαντική θρησκευτική εορτή των 
μουσουλμάνων. Προσκεκλημένοι στην εκδήλωση ήταν και οι-
κογένειες προσφύγων που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα, στο 
πλαίσιο του προγράμματος REACT οι οποίοι έγιναν μια μεγάλη 
παρέα με όσους βρέθηκαν στο πάρκο και συμμετείχαν σ΄αυτή 
τη γιορτή συνύπαρξης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το θέμα είναι το περιβάλλον να το γιορτάζουμε κάθε μέρα και 
να το τιμούμε» τόνισε ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας χαιρετίζοντας την εκδήλωση που διοργάνωσαν η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Χ.Α.Ν.Θ, το 
Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλο-
ντος και Πολιτισμού, η Γ’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct Κεντρικής 
Μακεδονίας», το 7ο Γυμνάσιο και 7ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και 
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 7ου ΓΕΛ.
Την ευχή να λυθούν τα προβλήματα ηλεκτροφωτισμού και 
φύλαξης του χώρου εξέφρασε από την πλευρά ο διευθυντής 
του 7ου ΓΕΛ Γρηγόρης Μαυροκωστίδης χαρακτηρίζοντας 
τους Κήπους του Πασά «σχολείο της φύσης». Για προσπάθεια 
να αναδειχθεί το πάρκο, μέσα από την εκδήλωση που γίνεται 
για 4η συνεχή χρονιά έκανε λόγο η Αριάδνη Αλεξίου από τον 
Τομέα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς της ΧΑΝΘ, επισημαί-
νοντας ότι «πρόκειται για ένα σημείο που δεν το γνωρίζει πολύς 
κόσμος».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διοργανώθηκε πικνίκ και οι συμμε-
τέχοντες γιόρτασαν και το Eid al Fitr που σηματοδοτεί το τέλος 

του Ραμαζανιού, τον ιερό μήνα νηστείας (sawm). Πρόκειται για 
την πρώτη και μοναδική ημέρα του μήνα Shawwal, κατά την 
οποία δεν επιτρέπεται στους μουσουλμάνους να νηστεύουν. Οι 
εορτασμοί σηματοδοτούν το πέρασμα των 29 ή 30 ημερών της 
νηστείας από την ανατολή ως το ηλιοβασίλεμα κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του μήνα του Ραμαζανιού. Η εκδήλωση έκλεισε με 
συναυλίες και παράσταση από τη Χορευτική Ομάδα του ΚΑΠΗ 
της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και το ρεμπέτι-
κο τμήμα του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου της Χ.Α.Ν.Θ. 
Ακόμη, ο δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε παρουσιάζοντας το 
πρόγραμμα «Γυμναστική στο Πάρκο» και η Χ.Α.Ν. Καλαμαριάς 
πρόγραμμα Pilates ανοιχτό προς όλους.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΔΕΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΙΟ ΑΚΡΙβΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ   

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ EiD AL Fitr
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«Ξεκινάμε την επανάσταση μας από σήμερα. Νομίζω ότι 
το μήνυμα για τη σημερινή ημέρα είναι πως δεν υπάρχει 
«Πλανήτης Β», όπως δεν υπάρχει και «Σχέδιο Β»»: με αυτά 
τα λόγια σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, τις δράσεις και 
τις πολιτικές που είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν σε εθνικό 
όπως και στο παγκόσμιο επίπεδο για το περιβάλλον και 
την κλιματική κρίση. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM», ο κ.Φάμελλος 
τόνισε πως υπάρχει η ανάγκη για «μια συμμαχία για το 
κλίμα και αυτή πρέπει να είναι κομμάτι και των πολιτικών 
συζητήσεων», σημείωσε πως «ήταν έλλειμμα για την Ελ-
λάδα το ότι (το θέμα) δεν μπήκε σημαντικά στη συζήτηση 
για τις ευρωεκλογές» και εξέφρασε την πεποίθηση πως 
«πρέπει να μπει στη συζήτηση για τις εθνικές εκλογές».
   «Πρέπει να κριθούμε εμείς, τα πολιτικά πρόσωπα για το 
τι πρότυπο ανάπτυξης και κατανάλωσης προωθούμε, δι-
ότι η πραγματικότητα της ζωής μας, ναι, εξαρτάται από το 
εισόδημα του νοικοκυριού μας, αλλά εξαρτάται και από το 
αν θα έχουμε πρώτη ύλη για να έχουμε εισόδημα και το αν 
θα έχουμε ποιότητα ζωής μέσα στην κλιματική αλλαγή» 
σημείωσε με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα.
   «Δεν το έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξουμε όταν 
συζητάμε για την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία, 
την αλλαγή καυσίμων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, στο 
οποίο τα καμπανάκια, οι καμπάνες, χτυπάνε πολύ δυνατά 
παντού για το περιβάλλον» πρόσθεσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ σχολίασε πως η ίδια η 
παγκόσμια διακυβερνητική διάσκεψη για το κλίμα έχει 
αποδείξει ότι το 2100, αν συνεχίσουμε έτσι, θα έχουμε 
περίπου μια αύξηση πάνω από τους 3 βαθμούς Κελσίου, 
«κάτι που όπως γίνεται κατανοητό θα είναι καταστροφικό 
για τη ζωή του πλανήτη, τα παιδιά μας κι εμάς άμεσα».
   Ανάγκη για μια πολιτική συμφωνία
   «Δεν νομίζω ότι στο τέλος θα φτάσουμε σε κάτι τέτοιο 
(το 2100), αυτή τη στιγμή όμως το ευρωπαϊκό κλίμα ευ-
νοεί το να πετύχουμε μια τέτοια συμφωνία. Στη βάση της, 
αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει μια διαφορετική πολιτική 
αντίληψη για τη οικονομία», ήταν η απάντηση του κ.Φά-
μελλου όταν ρωτήθηκε για την αναγκαιότητα ανάληψης 
πολιτικής δράσης οριζόντια σε πολιτικό επίπεδο. «Δεν 
φτάσαμε ως εδώ χωρίς πολιτικές ευθύνες. Η υπερκα-
τανάλωση φυσικών πόρων, το μοντέλο ανάπτυξης του 
καπιταλισμού, περιλαμβάνει αυτό το στοιχείο μέσα του. 
Βλέπει κανείς πως σήμερα ο κ.Τράμπ, ο κ.Μπολσονάρου 
αλλά και άλλες φωνές στην Ευρώπη όπως π.χ στην Ιταλία 
και στην Ουγγαρία όπου πολιτικοί βάζουν ζητήματα, δεν 

εμπιστεύονται την ανάλυση για την κλιματική αλλαγή, βά-
ζουν μέσα και άλλες θεωρίες από άλλη οικονομική βάση, 
αλλά η ουσία είναι οικονομική», τόνισε. 
   «Οι εταιρίες εξορύξεων, οι εταιρίες της ενέργειας έχουν 
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας οικονομίας, το 
ίδιο και οι εταιρίες περιβάλλοντος. Και στη βάση της οικο-
νομίας λοιπόν, κρίνεται η εξέλιξη και οι πολιτικοί πρέπει να 
συνηγορήσουν και στο επιστημονικό και στο πολιτικό σχέ-
διο από κοινού. Στη χώρα μας θα μπορούσαμε να πετύ-
χουμε κάτι σε επίπεδο πολιτικής συμφωνίας, στο επίπεδο 
του δημοκρατικού τόξου τουλάχιστον» σχολίασε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να 
φτάσει να τοποθετήσει το ερώτημα: «θα ρωτούσα όμως: 
όσο και αν συμφωνούμε -και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης 
συμφωνούμε όλοι ας πούμε- ποιο είναι το αποτέλεσμα 
στη ζωή μας; Ποια είναι πραγματικά ποσοστά ανακύκλω-
σης; Κάνουμε 100% ανακύκλωση ο κάθε ένας από εμάς; 
Χωρίζουμε τα οργανικά, που είναι νομοθετημένο από τον 
Ιούλιο του 2018 να είναι χωριστά τα οργανικά απόβλητα 
και τα κλαδέματα;» Όπως δε, ανέφερε καταλήγοντας ο κ.
Φάμελλος, η ΕΕ από το νέο έτος θα σταματήσει να χρημα-
τοδοτεί μονάδες με σύμμεικτα «και τότε η Ελλάδα θα έχει 
χάσει ακόμη μια φορά το τρένο».
   Για την ελληνική κοινωνία, ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε πως ήδη υπάρχουν 
δεδομένα μέσα στα οποία θα πρέπει να κινηθεί η τοπική 
αυτοδιοίκηση, δεδομένα πάνω στα οποία θα προχωρήσει 
ο όποιος μελλοντικός σχεδιασμός. «Έχουμε αποφασίσει 
ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020 στους δήμους που θα επι-
τυγχάνουν περισσότερη ανακύκλωση θα πληρώνουν οι 
πολίτες μικρότερα δημοτικά τέλη. Ταυτόχρονα, με όλα τα 
εργαλεία επιχορήγησης κυκλικής οικονομίας που έχουμε 
εισάγει, εκτιμώ πως πράγματι, το «πληρώνω όσο ρυπαί-
νω» και το «ο ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να μπουν στη 
ζωή μας ως κίνητρα και αντικίνητρα» τόνισε, και έδωσε 
ως πετυχημένο παράδειγμα κοινωνικής αλλαγής αυτό της 
πλαστικής σακούλας που απέδειξε πως μπορούμε να τα 
καταφέρουμε: «Η Ελλάδα έχει μειώσει σημαντικότατα την 
υπερκατανάλωση και τη λανθασμένη κρίση της πλαστικής 
σακούλας. Ας δούμε στους δρόμους περισσότερες τσάντες 
πολλαπλής χρήσης, ας τις παίρνουμε στο σουπερμάρκετ 
μαζί μας. Δεν υπάρχει λόγος να καταναλώνουμε πλαστικά 
χωρίς λόγο» κατέληξε.

Ο Γ. Στουρνάρας
Παρά την παγκόσμια ανησυχία, οι τρέχουσες δεσμεύσεις 
των κρατών για μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα δεν είναι ικανές να συγκρατήσουν την άνοδο της 
θερμοκρασίας στο στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου έως το 
2100 και το σενάριο των 3 βαθμών φαίνεται πιθανότερο 
να υλοποιηθεί, τη στιγμή που είμαστε ήδη περίπου 1 βαθ-
μό Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής 
περιόδου, επεσήμανε μεταξύ άλλων –όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ- ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας σε μήνυμά του για 
την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος. 
Όπως αναφέρει ο ίδιος «δυστυχώς οι πολιτικές για την 
αντιστροφή της τάσης καθυστερούν, με αποτέλεσμα να 
γίνεται πλέον λόγος για κλιματική κρίση.
Μια κρίση με επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα, που απαιτεί 
άμεση δράση και νέες πολυδιάστατες πολιτικές, καθώς για 
να διατηρηθεί η θερμοκρασία στο στόχο του 1,5 βαθμού 
Κελσίου χρειάζεται μία μεγάλη - άνευ προηγουμένου - κι-
νητοποίηση, δράση και συνεργασία όλων».
 
Ο Γ. Πατούλης
Με δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με 
αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 
αναφέρει τα εξής:
«Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί μια ευκαι-
ρία να αναδειχθεί ως βασική μας προτεραιότητα η προ-
στασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 
Η ανακύκλωση και η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων 
θα έπρεπε διαχρονικά να είναι ψηλά στην ατζέντα των αρ-
μοδίων φορέων. 
Δυστυχώς όμως δεν το είδαμε να συμβαίνει στην πράξη 
τα προηγούμενα χρόνια. 
Είναι υποχρέωση όλων μας να προστατέψουμε το περι-
βάλλον και να διασφαλίσουμε ότι οι νέες γενιές θα ζήσουν 
σ’ ένα καλύτερο πλανήτη.
Σεβόμενοι το περιβάλλον συμβάλλουμε στην θωράκιση 
της υγείας και της ζωής των παιδιών μας. 
Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
Κεντρική Διοίκηση οφείλουμε να συνεργαστούμε προκει-
μένου να επιτευχθεί η περιβαλλοντική αναβάθμιση. 
Αυτό όμως για να συμβεί θα πρέπει να υλοποιηθούν έργα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο για το περιβάλλον, όσο 
και για το ενεργειακό ισοζύγιο. 
Ως ΚΕΔΕ έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
και έχουμε αποδείξει έμπρακτα, με αποφάσεις που έχου-
με λάβει μέσω θεματικών συνεδρίων και με νομοθετικές 
προτάσεις που έχουμε καταθέσει, ότι η αυτοδιοίκηση μπο-
ρεί και οφείλει να έχει λόγο και ρόλο στις δράσεις προστα-
σίας του περιβάλλοντος».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ
«Πρέπει όλοι να κάνουμε μια επανάσταση, δεν υπάρχει “Πλανήτης Β”» δηλώνει στο “Πρακτορείο FM” ο αν. υπουργός 
Περιβάλλοντος, Σ. Φάμελλος, 
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Την σημασία του πλαστικού στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής που μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα εξομά-
λυνσης της αρνητικής κατάστασης που επικρατεί στον πλανήτη 
μας τονίζει –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος». 
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τη 
«Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή», (IPCC) 
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στην κλιματική 
αλλαγή. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και περισ-
σότερες χώρες γνωρίζουν οικονομική ανάπτυξη, συνεπακό-
λουθα καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια ενώ οι εκπομπές 
των αερίων του θερμοκηπίου γιγαντώνονται, γεγονός που 
αποτελεί μια καταστροφική εξέλιξη για τον πλανήτη και καθιστά 
την προστασία του περιβάλλοντος ως άμεση προτεραιότητα. 
Υπάρχουν πολλά υλικά που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας. Μεταξύ 
αυτών είναι και τα πλαστικά. 
«Τα πλαστικά υλικά είναι απαραίτητα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Από τα σύγχρονα αυτοκίνητα, όπου με τη 
χρήση πλαστικών μειώνεται το βάρος μέχρι τα υλικά μόνωσης 
στον κατασκευαστικό τομέα, τα πλαστικά εξοικονομούν πολύ 
περισσότερους πόρους από όσους χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή τους - συμβάλλοντας έτσι στην αειφορία και την 
προστασία του περιβάλλοντος» υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του 
ΣΒΠΕ, Βασίλειος Γούναρης.
Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική 
αλλαγή σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
περιβαλλοντικές ιδιότητες των υλικών. Η αειφορία γίνεται ένα 
βασικό κομμάτι της στρατηγικής των κυβερνήσεων, καθιστώ-
ντας επιτακτική την προσεκτική ανάλυση της επίδρασης που έχει 
κάθε υλικό στο περιβάλλον.
Προϊόντα από πλαστικά μπορεί να βρει κανείς από τις μονώσεις 
των κτιρίων και τα προφίλ παραθύρων μέχρι σε αυτοκίνητα και 
αεροσκάφη. Τα προϊόντα από πλαστικά μειώνουν αισθητά τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συνεισφέροντας αποτελε-
σματικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, ο 

θετικός αντίκτυπος που έχουν τα προϊόντα από πλαστικά στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, δεν είναι πάντα πλήρως κατανοητός. 
Στην έκθεση «Η επίδραση των πλαστικών στην κατανάλωση 
ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερ-
μοκηπίου στην Ευρώπη», που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο 
«Denkstatt», επιχείρησε να αποτυπώσει με ευκολονόητα παρα-
δείγματα την θετική συνεισφορά των πλαστικών στην προστα-
σία του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα:
Η αντικατάσταση των πλαστικών με εναλλακτικά υλικά θα:
- Δημιουργούσε 3,7 φορές μεγαλύτερο όγκο συσκευασιών, 
γεγονός, που θα επηρέαζε δραματικά την διαχείριση των απο-
βλήτων.
- Προκαλούσε 61% περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμο-
κηπίου.
- Οδηγούσε σε κατανάλωση 57% περισσότερης ενέργειας για να 
παραχθούν τα ίδια προϊόντα.
Ο κ. Γούναρης προσθέτει ότι: «Με τις μονωτικές εφαρμογές από 
πλαστικά, που εγκαταστάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2004, εξοικονομήθηκαν και θα εξοικονομηθούν 290 εκατομ-
μύρια τόνοι CO2, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η 
ενέργεια παραγωγής που απαιτείται για την κατασκευή ενός 
πάνελ μόνωσης ανακτάται μετά από τέσσερις μήνες χρήσης σε 
ένα σπίτι».
Το 15-20% των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
ενός αυτοκινήτου είναι κατά μέσο όρο πλαστικά. Το βάρος κάθε 
αυτοκινήτου αυξάνεται μόνο αν χρησιμοποιηθούν εναλλα-
κτικά υλικά αντί για πλαστικά. Χάρη στη μείωση του βάρους 
εξοικονομούνται περίπου 5% των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου, που θα εκλυόταν από τη χρήση του αυτοκινήτου. 
Στις αερομεταφορές, το 22% ενός «Airbus A380» είναι κατα-
σκευασμένο από πλαστικά, συμβάλλοντας στη μείωση της κα-
τανάλωσης καυσίμων κατά 15% κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του. 
Οι πλαστικές συσκευασίες συμβάλλουν στη διατήρηση των τρο-
φίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ελαχιστοποιώντας τα 
απόβλητα και μειώνοντας το βάρος των συσκευασιών σε σύ-

γκριση με τα εναλλακτικά υλικά. Για παράδειγμα στα εναλλακτι-
κά υλικά, η συσκευασία αντιπροσωπεύει το 36% του συνόλου 
του βάρους του προϊόντος, την ίδια στιγμή, που τα πλαστικά 
καλύπτουν μόλις το 3,6% του συνολικού βάρους του προϊό-
ντος. Λόγω του ελαφρύτερου βάρους μειώνονται σημαντικά οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές. 
θα πρέπει να τονιστεί επίσης, ότι τα πλαστικά παρέχουν, σημα-
ντική εξοικονόμηση ενέργειας που συμβάλλει σημαντικά στη 
μείωση των επιβλαβών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
- Υπολογίστηκε κατανάλωση λιγότερης ενέργειας της τάξης των 
2,4 δισεκατομμυρίων Gigajoules ετησίως σε σχέση με τα εναλ-
λακτικά υλικά
- Επίσης, εξοικονόμηση 53 εκατομμυρίων τόνων αργού πε-
τρελαίου – που είναι το ισοδύναμο της ετήσιας κατανάλωσης 
καυσίμων για 46 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
Η χρήση πλαστικών μειώνει και τις εκπομπές αερίων θερμοκη-
πίου:
- Οι τρέχουσες εξοικονομήσεις 124 εκατομμυρίων τόνων ετη-
σίως είναι συγκρίσιμες με το σύνολο των εκπομπών CO2 του 
Βελγίου ανά έτος. 
- Οι εξοικονομήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 39% του αρχι-
κού στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τη συμ-
φωνία του Κιότο.
- Εάν δεν χρησιμοποιηθούν πλαστικά, η ΕΕ δεν θα είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί στους στόχους μείωσης των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου, που είχαν τεθεί στη συμφωνία του 
Κιότο. 
Η έκθεση του Ινστιτούτου «Denkstatt», καταλήγει στο ασφαλές 
συμπέρασμα είναι ότι τα πλαστικά είναι ένα υλικό απίστευτα 
αποδοτικό ενεργειακά. Τα υπάρχοντα πλαστικά προϊόντα επι-
τρέπουν σημαντικές εξοικονομήσεις στην ενέργεια που κατα-
ναλώνεται και μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
Σε αντίθεση με δημοφιλείς πεποιθήσεις, που έχουν επικρατήσει 
παγκοσμίως, αυτές οι εξοικονομήσεις θα μειώνονταν δραματικά 
εάν τα πλαστικά αντικατασταθούν με εναλλακτικά υλικά. 

Τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει θέσει ως βασική προτεραιότητά του 
ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, αναγνωρί-
ζοντας τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. 
Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ, σημα-
ντική παγκόσμια πρόκληση και νέο μοντέλο ανάπτυξης, που 
προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων 
και τη συνεργασία της ιδιωτικής με τη δημόσια πρωτοβουλία, 
προκειμένου να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας με περιβαλλοντική φροντίδα και κοινωνική 
συνοχή. 
Στρατηγική επιλογή της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, 
αποτελούν η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογι-
ών, η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
η πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων, με στόχο την προ-

στασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της βιωσιμότητας 
και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ υλοποιεί μια σειρά από δράσεις, με 
σημαντικότερες τις ακόλουθες:
- Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας με 
στόχο την επεξεργασία και αντιμετώπιση των σύγχρονων 
περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν στη Βιομηχανία 
Τροφίμων & Ποτών και την ανάδειξη πράσινων τεχνολογιών 
για τον Κλάδο.
- Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νο-
μοθεσία με στόχο τη συνεχή και άρτια ενημέρωση των Με-
λών του για τη νομοθεσία που ισχύει σε εθνικό & ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, με πιο πρόσφατο το PEFMED 
όπου δοκιμάστηκε η μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τον υπολογισμό του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος 
των Προϊόντων, στο προϊόν της Φέτας που παράγεται στην 
περιοχή της Θεσσαλίας.
- Υποστήριξη του έργου της Τράπεζας Τροφίμων, μέσα από 
τη συμμετοχή των Μελών του στο πρόγραμμά της για την 
καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων.
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και στο κάλεσμα των 
καταναλωτών για προϊόντα & διατροφικά πρότυπα πιο φιλι-
κά στο περιβάλλον, διατηρώντας τις αξίες της και την αντα-
γωνιστική της θέση. Προσαρμόζεται, εξελίσσεται και συνεχίζει 
να αναπτύσσει τρόφιμα ασφαλή, ποιοτικά και με βελτιωμένα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
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«Στο επίκεντρο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλο-
ντος βρίσκεται η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι επιπτώσεις αυ-
τής, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής της. Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι 
ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο προκαλεί περίπου 400.000 
πρόωρους θανάτους στο σύνολο των κρατών-μελών, ενώ, 
σε παγκόσμιο επίπεδο, τη ζωή τους χάνουν πρόωρα, λόγω 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, περίπου επτά εκατομμύρια άν-
θρωποι. Παράλληλα, το οικονομικό κόστος για τη νοσοκομει-
ακή και φαρμακευτική περίθαλψη ανέρχεται σε εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια ευρώ». Αυτό επισημαίνει –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
 Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, «οι άνθρωποι στις αστικές περιοχές είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Τα μι-
κρο-σωματίδια και το διοξείδιο του αζώτου είναι μεταξύ των 
κυριότερων ατμοσφαιρικών ρύπων, οι οποίοι ευθύνονται για 
τους περισσότερους από αυτούς τους πρόωρους θανάτους. Οι 

επιπτώσεις στην υγεία έχουν να κάνουν, κυρίως, με αναπνευ-
στικά προβλήματα, ενώ σοβαρές επιπτώσεις καταγράφονται 
και στη νοημοσύνη των ανθρώπων από τη βρεφική ηλικία 
τους. Δεν επηρεάζει, όμως, μόνο την ανθρώπινη υγεία και την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά συντελεί και στην υπερθέρμανση 
του πλανήτη, συμβάλλοντας στη κλιματική αλλαγή».
 «Οι εργαζόμενοι εκτίθενται στη ρύπανση για την εκπλήρω-
ση των συμβατικών υποχρεώσεων έναντι των εργοδοτών, 
με τους εργοδότες δυστυχώς να αναλαμβάνουν ελάχιστα 
την ευθύνη. Παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν 
μία ευάλωτη ομάδα, αφού έρχονται αντιμέτωποι σε πολλές 
περιπτώσεις με επικίνδυνα επίπεδα ρύπων, παρατηρείται 
έλλειψη στρατηγικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος» διαπιστώ-
νει η Συνομοσπονδία και συμπληρώνει: «Οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η σύμβαση της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την προστασία 
των εργαζομένων κατά των επαγγελματικών κινδύνων στο 

εργασιακό περιβάλλον, λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
θορύβου και δονήσεων, προβλέπει ρητά ότι όλα τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη πρέπει να ενημερώνονται για τους δυνητικούς 
επαγγελματικούς κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας και 
φυσικά να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο 
και την προστασία από τους κινδύνους αυτούς».
Τέλος, η ΓΣΕΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος, ζητάει τη λήψη και φυσικά την εφαρμογή επιπλέον 
προστατευτικών μέτρων για τους εργαζόμενους. «Αυτά 
έχουν να κάνουν, κυρίως, με ισχυρότερους ελεγκτικούς μη-
χανισμούς σε περιπτώσεις παράβασης των ορίων εκπομπών 
ρύπων από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ επιτακτι-
κή ανάγκη είναι και η τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. 
Κυβέρνηση και εργοδότες πρέπει να αντιληφθούν το μέγεθος 
του κινδύνου από την ατμοσφαιρική ρύπανση και να υιοθε-
τήσουν τις αρχές της Δίκαιης Μετάβασης, ώστε όχι μόνο να 
περιοριστούν τα προβλήματα για τους εργαζόμενους, αλλά 
να υπάρξουν επιτέλους και θετικές επιπτώσεις» διευκρινίζει η 
Συνομοσπονδία.

Η «Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων» έχει ως κεντρικό 
της μήνυμα «Ασφάλεια Τροφίμων, υπόθεση όλων» και με την 
ευκαιρία αυτή ο ΕΦΕΤ, με ανακοίνωσή του καλεί άλλη μια φορά 
τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή 
στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για 
τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων 
όσο και για την ορθή λειτουργία τους, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Επίσης διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους 
συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να 
προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.
 Η 7η Ιουνίου υιοθετήθηκε ως η «Παγκόσμια Ημέρα Ασφά-
λειας Τροφίμων» με πρωτοβουλία της Επιτροπής του Codex 
Alimentarius (στον οποίο ο ΕΦΕΤ είναι το Εθνικό Σημείο Επα-
φής) και έχοντας την υποστήριξη των Παγκόσμιων Οργανι-
σμών Τροφίμων, Γεωργίας και Υγείας FAO - WHO. 
Όπως επισημαίνει ο ΕΦΕΤ, η συγκεκριμένη απόφαση ήταν το 
αποτέλεσμα πολυετών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο και επικυρώθηκε στην 73η γενική συνέλευ-
ση των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Εφέτος, η 7η Ιουνίου θα εορταστεί για πρώτη φορά, έχοντας ως 
στόχο να επιστήσει την προσοχή και να εμπνεύσει δράσεις για 
την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διαχείριση των τροφιμογε-
νών κινδύνων, συμβάλλοντας έτσι στην επισιτιστική ασφάλεια, 
στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ευημερία, στη γεωργία 
καθώς και στην πρόσβαση στην αγορά, στον τουρισμό και στη 
βιώσιμη ανάπτυξη.
Τα Ηνωμένα Έθνη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτι-
μούν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο 600 περίπου εκατομμύρια 
περιστατικά τροφιμογενών νοσημάτων σημειώνονται ετησί-
ως, γεγονός το οποίο μεταφράζεται στο ότι 1 στα 10 άτομα θα 
νοσήσουν σε παγκόσμια κλίμακα, αφού έχουν καταναλώσει 
ακατάλληλη ή μολυσμένη τροφή, ενώ 420.000 άτομα θα κατα-
λήξουν. Μάλιστα, τα παιδιά κάτω των 5 ετών θεωρούνται ότι 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν και κάθε χρόνο 
καταγράφονται 125.000 θάνατοι οφειλόμενοι στα τροφιμογενή 
νοσήματα. 
Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι η πρόσβαση σε επαρ-
κείς ποσότητες ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων είναι ζωτι-

κής σημασίας για την ευημερία και την προώθηση της καλής 
υγείας. ‘Αλλωστε, η ασφάλεια των τροφίμων και η «εξάλειψη» 
της πείνας αποτελούν δύο από τους στρατηγικούς στόχους της 
Ατζέντας των FAO - WHO για το 2030. 
 Στη χώρα μας, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων και ειδικότερα ο ΕΦΕΤ, ως αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο 
των τροφίμων, πρωτοστατεί στην προσπάθεια για τη λειτουρ-
γία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος ασφά-
λειας για τα τρόφιμα στη χώρα μας. Ενός συστήματος που θα 
διασφαλίζει στον Έλληνα καταναλωτή μία αναβαθμισμένη 
ποιότητα τροφίμων μέσα από τον προληπτικό και επιστημονικά 
τεκμηριωμένο έλεγχο της τροφικής αλυσίδας που θα ελαχιστο-
ποιεί τους κινδύνους αλλά και μέσα από κατασταλτικό έλεγχο 
όπου και όταν διαπιστώνονται παραβάσεις. Τα ασφαλή τρόφιμα 
και η συνεπαγόμενη υγεία των καταναλωτών, η παροχή ορθής 
πληροφόρησης στους καταναλωτές και η παροχή κατάρτισης 
στους υπευθύνους των επιχειρήσεων αποτελούν τους βασικούς 
άξονες ενεργειών του ΕΦΕΤ, επισημαίνεται.

«Σήμερα που η κλιματική αλλαγή απειλεί με έντονο τρόπο τις 
ήδη λεπτές ισορροπίες του πλανήτη, η «Παγκόσμια Ημέρα Πε-
ριβάλλοντος» χρειάζεται να μνημονεύεται κάθε μέρα προκειμέ-
νου η παγκόσμια κοινότητα να δεσμευτεί για την άμεση λήψη 
μέτρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος» αναφέρει 
σε δήλωσή της η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρι-
σης Κρίσεων του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Φωτεινή Παντιώρα, με 
αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
«Οι σοβαρές και επιδεινούμενες επιπτώσεις της παγκόσμιας 
κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον εμφανείς σε όλες τις χώρες 
του πλανήτη, χωρίς εξαιρέσεις, ενώ και η συχνότητα εμφάνισης 
των ακραίων καιρικών φαινομένων εντείνεται με εντυπωσιακό 

ρυθμό καθιστώντας την επιστημονική κοινότητα ανήσυχη» συ-
νεχίζει στη δήλωσή της η κ. Παντιώρα και συμπληρώνει:
«Η τελευταία δραματική έκκληση της επιστήμης, όπως αυτή 
ανακοινώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από τον ΟΗΕ, υπο-
γραμμίζει ότι έχουμε μόλις 11 χρόνια προκειμένου να μειώσου-
με τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο μισό 
και περίπου 25 χρόνια για τον εκμηδενισμό τους. Ειδάλλως, 
χάνεται ο στόχος συγκράτησης της αύξησης της πλανητικής 
θερμοκρασίας στον 1,5°C με δραματικές μη-αναστρέψιμες συ-
νέπειες για όλους.
Καθώς η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2019 εστιάζει 
στην καταπολέμηση της ρύπανσης του αέρα ας αναλογιστού-

με όλοι, κράτη και πολίτες, πώς μπορούμε να αλλάξουμε την 
καθημερινότητά μας προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα της 
παραγόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και οι αρνητικές συνέ-
πειές της στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην υγεία των 
ανθρώπων».
Και η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων 
του υπουργείου ΨΗΠΤΕ καταλήγει: «Η Γη μας είναι μία και είναι 
αναντικατάστατη. Οφείλουμε να εργαστούμε όλοι σκληρά για 
να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας βιώσιμο. Το οφείλουμε στις 
επόμενες γενιές».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ΓΣΕΕ

Ο ΕΦΕΤ  

Φ. Παντιώρα: «Οφείλουμε να εργαστούμε όλοι σκληρά για να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας βιώσιμο»



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

18

Ως ανερχόμενο προορισμό για την απόκτηση δεύτερης κα-
τοικίας από διεθνείς αγοραστές θεωρεί την Ελλάδα, ιδίως τη 
Σαντορίνη, τη Μύκονο και το Πόρτο Χέλι ο Κρίστιαν Φέλκερς, 
ιδιοκτήτης του μεγάλου μεσιτικού γραφείου Engel& Völkers, 
αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le 
Figaro, ο Φέλκερς απαντώντας στην ερώτηση ποιον θεωρεί 
τον ανερχόμενο προορισμό για απόκτηση δεύτερης κατοικί-
ας, τόνισε: «με βεβαιότητα η Ελλάδα. Η χώρα θέλγει όλο και 
περισσότερους διεθνείς αγοραστές. Πιστεύω πολύ στη Σαντο-
ρίνη και τη Μύκονο, βεβαίως, αλλά και στο Πόρτο Χέλι, μία 
μικρή χερσόνησο σε απόσταση δύο ώρες από την Αθήνα, που 
είναι λιγότερο γνωστή στους ξένους».
Το γραφείο του Φέλκερς ιδρύθηκε στο Αμβούργο, αλλά έχει 
εγκατασταθεί και στο Παρίσι και παίζει σημαντικό ρόλο στα 
μεσιτικά πράγματα στη Βαρκελώνη και τις Βαλεαρίδες. Ο 

ίδιος πρόκειται να ανοίξει ένα νέο ξενοδοχείο στη Μαγιόρκα 
και μάλιστα περνάει «τρεις μήνες στο κτήμα του (finca) στα 
βορειοδυτικά της νήσου».
Ο ίδιος δηλώνει πως η Μαγιόρκα αποτελεί έναν από τους 
«ωραιότερους τόπους στον κόσμο, ένα σημείο με πλούσια 
ιστορία. Έχει πολύ καλές υπηρεσίες και μπορεί κάποιος εκεί 
να ζήσει απομονωμένος, χωρίς γείτονες. Κάτι πολύ δύσκολο 
για τη Γαλλία στο Καπ Φεράτ, ή τη Σαρδηνία στην Κόστα Σμε-
ράλδα».
Αναφορικά με την τάση, που θέλει πολλούς οίκους όπως οι 
Armani, Missoni, Four Seasons, Mandarin Oriental, να επε-
κτείνονται και στον ξενοδοχειακό τομέα, ο Φέλκερς, τονίζει 
πως «μία μάρκα συσχετίζεται με τις υπηρεσίες που προσφέρει 
στο κοινό της. Οι μεγάλοι οίκοι πολυτελείας δεν πρόκειται να 
γίνουν επαγγελματίες στον τομέα των ακινήτων. Όμως ο κό-
σμος αλλάζει και οι κοινότητες ανθρώπων που μοιράζονται τα 

ίδια κέντρα συμφερόντων αυξάνουν σε δύναμη. Τα ακίνητα, 
όπου συγκεντρώνονται πρόσωπα με τις ίδιες ανάγκες, στεγά-
ζουν τις νέες τάσεις εργασίας, γραφεία που εξοικειώνονται στις 
νέες χρήσεις, της συνύπαρξης σε κοινούς χώρους, και συχνά 
ξενοδοχεία».
Ο ίδιος επιβεβαιώνει πως συχνά τα όρια μεταξύ του τομέα των 
ακινήτων και των ξενοδοχείων συμφύρονται: «είναι αλήθεια, 
και για τον λόγο τούτο εγκαινιάζουμε το δικό μας ξενοδοχείο 
στη Μαγιόρκα. Θα ανοίξει την άνοιξη του 2020 στην καρδιά 
της νήσου και θα προσφέρει στους φίλους της ιππασίας εγκα-
ταστάσεις «ντρεσάζ» και υπερπήδησης εμποδίων. Είναι μία 
νέα υπηρεσία προς τους πελάτες μας, που αντανακλά στην 
εικόνα μας και στην κοινότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό να 
διατηρούμε την επαφή με τους πελάτες μας ακόμη κι όταν δεν 
αγοράζουν ένα ακίνητο κάθε χρόνο!»

Στο ποσό των 1,660 δισ. ευρώ μειώθηκαν τον Απρίλιο οι λη-
ξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης προς τον 
ιδιωτικό τομέα έναντι 1,779 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγού-
μενο μήνα Μάρτιο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την 
πορεία των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης που δόθηκαν 

στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία τον Απρίλιο αυξήθηκαν οι εκ-
κρεμείς επιστροφές φόρων στα 700 εκατ. ευρώ από 417 εκατ 
ευρώ που ήταν τον Μάρτιο. Σημειώνεται ότι από το σύνολο 
εκκρεμών επιστροφών φόρων τα 446 εκατ. ευρώ αφορούν 

σε εκκρεμείς επιστροφές κάτω των 90 ημερών (μη ληξιπρόθε-
σμες επιστροφές) από την ημερομηνία έκδοσης του Ατομικού 
Φύλλου Εκπτώσης (ΑΦΕΚ).

Η συχνότητα των καταρρακτωδών βροχών, που μπορούν 
να προκαλέσουν καταστροφικές πλημμύρες, αλλά και να δι-
ευκολύνουν την εξάπλωση μεταδοτικών νόσων, έχει αυξηθεί 
παγκοσμίως κατά την τελευταία 50ετία και η αιτία είναι πιθα-
νότατα η άνοδος της θερμοκρασίας και η κλιματική αλλαγή.
Αυτό δείχνει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- μια νέα επιστημονική 
μελέτη του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ασφάλειας Νερού του 
καναδικού Πανεπιστημίου του Σασκάτσιουαν, με επικεφαλής 
τον ελληνικής καταγωγής υδρο-κλιματολόγο δρα Σίμω-
να-Μιχαήλ Παπαλεξίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
«Water Resources Research».
Ο αριθμός των ακραίων νεροποντών έχει αυξηθεί σταθερά 
κατά την περίοδο 1964-2013, παράλληλα με την άνοδο της 
μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας το ίδιο χρονικό διάστημα. 
Η μεγαλύτερη συχνότητα των καταρρακτωδών και δυνητικά 
καταστροφικών βροχών είναι αισθητή σε μεγάλο μέρος της 
Ευρώπης, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Ρωσίας, της Κίνας και 
άλλων περιοχών.
«Εφαρμόζοντας μια νέα μέθοδο για την ανάλυση των ακραί-
ων φαινομένων, χρησιμοποιώντας χιλιάδες αρχεία βροχο-
πτώσεων, αποκαλύψαμε μια ξεκάθαρη αύξηση στη συχνότη-

τα των ακραίων βροχών κατά τα τελευταία 50 χρόνια, όταν 
επιταχύνθηκε η άνοδος της θερμοκρασίας παγκοσμίως», 
δήλωσε ο Παπαλεξίου. Όπως είπε, «αυτή η ανοδική τάση είναι 
άκρως απίθανο να μπορεί να εξηγηθεί με βάση τις φυσικές 
διακυμάνσεις του κλίματος. Η πιθανότητα να συμβαίνει κάτι 
τέτοιο, είναι μικρότερη του 0,3%».
Η μελέτη έλαβε υπόψη της πάνω από 8.700 ημερήσια αρχεία 
βροχοπτώσεων από 100.000 μετεωρολογικούς σταθμούς σε 
όλο τον κόσμο. Υπολογίσθηκε ότι μεταξύ 2004-2013 υπήρ-
ξαν διεθνώς 7% περισσότερες καταρρακτώδεις βροχές από 
ό,τι αναμενόταν, ενώ ειδικότερα στην Ευρώπη κατά την ίδια 
δεκαετία συνέβησαν 8,6% περισσότερες ακραίες νεροποντές 
από ό,τι θα περίμενε κανείς. 
Ο Παπαλεξίου προβλέπει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα 
οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των ακραίων βροχοπτώσε-
ων στο μέλλον, καθώς η συσσώρευση ολοένα περισσότερης 
θερμότητας στην ατμόσφαιρα οδηγεί σε περισσότερο νερό 
στην ατμόσφαιρα, το οποίο με τη σειρά του πέφτει με τη μορ-
φή βροχής. 
Αυτό δεν συνιστά απειλή μόνο λόγω των πιθανών πλημμυρι-
κών φαινομένων, των κατολισθήσεων, των ζημιών στις γε-

ωργικές καλλιέργειες και στις υποδομές (γέφυρες, κτίρια κ.α.), 
αλλά απειλεί και τη δημόσια υγεία, καθώς οι δυνατές βροχές 
διευκολύνουν την μεταφορά μικροβίων μέσω του νερού. 
Όπως είπε ο Παπαλεξίου, ο σχεδιασμός για συχνότερες ακραί-
ες βροχοπτώσεις πρέπει πλέον να αποτελέσει προτεραιότητα 
για τις κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις υπηρε-
σίες πολιτικής προστασίας. «Η μελέτη μας με ιστορικά στοιχεία 
από όλο τον κόσμο δείχνει ότι οι δυνητικά καταστροφικές 
βροχοπτώσεις αυξάνονται από δεκαετία σε δεκαετία, πράγμα 
που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, για ολόκλη-
ρες κοινότητες, τη δημόσια υγεία, τη γεωργία, την αλιεία και 
τις ασφαλιστικές εταιρείες».
Ο Έλληνας επιστήμονας σπούδασε επιστήμες του περιβάλ-
λοντος στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και έκανε τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές και το διδακτορικό του (στην υδρολογία) στο 
ΕΜΠ, ενώ στη συνέχεια υπήρξε ερευνητής στο Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνιας, προτού μετακινηθεί στον Καναδά.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018WR024067 

ENGEL& VÖLKErS:  H ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟW ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 
ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
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Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
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Θετικό βήμα χαρακτηρίζει η επιχειρηματική κοινότητα τη 
μείωση των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για τον κλά-
δο κύριας σύνταξης των εργαζομένων κάτω των 25 ετών, 
με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2019, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι εκπρόσωποι της επιμελητηριακής κοινότητας τόνισαν τη 
σημασία του μέτρου για την αύξηση της απασχόλησης σε δη-
λώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και επανέφεραν τα αιτήματά τους 
για μείωση της φορολογίας και συνολικό εξορθολογισμό των 
ασφαλιστικών εισφορών.
Κ. Μίχαλος
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κων-
σταντίνος Μίχαλος δήλωσε: Η μείωση των μηνιαίων εργο-
δοτικών εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης των ερ-
γαζομένων κάτω των 25 ετών, με αναδρομική ισχύ από 1ης 
Ιανουαρίου 2019, αποτελεί σαφώς ένα θετικό βήμα. Είναι ένα 
μέτρο που αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων και στην αύξηση της καταγεγραμμένης 
απασχόλησης.  
Πάγιο αίτημα, ωστόσο, της επιχειρηματικής κοινότητας ήταν 
και παραμένει ο συνολικός εξορθολογισμός των ασφαλιστι-
κών εισφορών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση 
του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, το οποίο σήμερα 
είναι εξαιρετικά υψηλό, υπονομεύοντας την επιχειρηματικό-
τητα, αποθαρρύνοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
συμπιέζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.
Είναι, παράλληλα, ανάγκη να ανοίξει ένας σοβαρός διάλογος, 
για την προώθηση μιας πραγματικής, ριζικής μεταρρύθμισης 
του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, προκειμένου να 
καταστεί βιώσιμο, αξιόπιστο, δίκαιο και ταυτόχρονα φιλικό-
τερο προς την ανάπτυξη.
Στο επίκεντρο μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, πρέπει να είναι 
η σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, με 
προσαρμογή της εμπειρίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις 
εθνικές ανάγκες. Μέσα από την ανάδειξη ενός υποχρεωτικού 
κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, που θα λειτουργεί παράλληλα 
με τον κρατικό - αναδιανεμητικό πυλώνα, θα μπορέσει να 
εξασφαλιστεί επαρκής προστασία για τους ασφαλισμένους 
και να μειωθεί, ταυτόχρονα, το δημοσιονομικό βάρος για τη 
χρηματοδότηση του συστήματος. Η θεσμοθέτηση του τρίτου 
πυλώνα, ο οποίος θα αποτελείται από τις ιδιωτικές αποταμι-
εύσεις, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα για ασφαλισμένους και 
επιχειρήσεις, θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του μισθο-
λογικού κόστους της εργασίας, αλλά και στην παραγωγική 
αξιοποίηση των εισφορών των ασφαλισμένων.
Σήμερα, υπάρχουν υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις 
και λύσεις, για μια ουσιαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η 
οποία θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συ-
στήματος μακροπρόθεσμα, αλλά και να δημιουργήσει κίνη-

τρα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Αυτό που χρειάζεται, είναι πολιτική βούληση, αποφασιστι-
κότητα, συνεννόηση και συναίνεση, ώστε η Ελλάδα να απο-
κτήσει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα έχει ουσιαστικό 
και μακροπρόθεσμο αντίκρισμα στην οικονομία και στην 
κοινωνία.
 β. Κορκίδης
 Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Πειραία Βασίλης Κορκίδης δήλωσε: «Η μείωση των 
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για νέους μισθωτούς, 
ηλικίας έως 25 ετών, είναι μία πολύ σωστή απόφαση, τόσο 
για τους εργοδότες όσο και για τους νέους εργαζόμενους, 
αφού επιδοτεί την απασχόληση, αντί την ανεργία. Η σχετική 
μείωση ανέρχεται στο 6,66% από τη συνολική ποσοστιαία 
επιβάρυνση του 13,33% που καταβάλλουν οι εργοδότες 
υπέρ κύριας σύνταξης για τους νέους εργαζόμενους. Ουσι-
αστικά λοιπόν επιδοτείται το 50% έναντι του ΕΦΚΑ, ενωλ το 
μέρος της επιβάρυνσης του κόστους για τους εργοδότες, θα 
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στη πράξη, για 
τους νέους που αμείβονταν με τον απαράδεκτο υποκατώτατο 
μισθό των 510,95Euro και εντάχθηκαν απευθείας στον νέο 
κατώτατο μισθό των 650Euro, η επιδότηση φθάνει σε απόλυ-
τους αριθμούς στα 43,29Euro. Η ρύθμιση επίσης αφορά όλες 
τις επιχειρήσεις, ενώ η υπαγωγή στο πρόγραμμα καταβολής 
μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς γίνεται με την υποβολή της 
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, την οποία ο ΕΦΚΑ θα ελέγχει 
απολογιστικά για τις προϋποθέσεις και την ορθότητα της ΑΠΔ. 
Η μειωμένη εργοδοτική εισφορά έχει αναδρομική ισχύ από 
1η Ιανουαρίου και καταβάλλεται από την ημερομηνία 
ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι και τον μήνα που 
συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του εργαζόμενου. Αν 
μάλιστα ο εργοδότης έχει ήδη καταβάλει πλήρη ασφαλιστική 
εισφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής 
στο πρόγραμμα, μπορεί να ζητήσει τον συμψηφισμό ή την 
επιστροφή της ασφαλιστικής εισφοράς. Ορθώς αναγνωρίζε-
ται η συνέπεια, με την Υπουργική Απόφαση να προβλέπει τον 
αποκλεισμό των εργοδοτών, που παραβαίνουν την εργατική 
νομοθεσία και πως οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα πρέ-
πει να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπαγωγής 
στο πρόγραμμα. Η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών 
για νέους ή εάν θέλετε η μείωση των εργοδοτικών εισφορών 
είναι ένα ακόμα κίνητρο για την είσοδο των νέων στην αγορά 
εργασίας και μάλιστα μετά την κατάργηση του «αποτυχημέ-
νου» υποκατώτου μισθού. Ίσως μία γενική και ευρύτερη μεί-
ωση του «μη μισθολογικού κόστους» να βοηθήσει περαιτέρω 
στην αύξηση της απασχόλησης, όχι μόνο των νέων, αλλά και 
των μεγαλύτερων ηλικιακά ανέργων».
 Ι. Χατζηθεοδοσίου
 Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανέφερε τα εξής: «Η μείωση των ερ-

γοδοτικών εισφορών για επιχειρήσεις που απασχολούν εργα-
ζόμενους ηλικίας 25 ετών, αναμφίβολα είναι μία θετική εξέλι-
ξη και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Και στην «ανάσα» που μπορεί 
να πάρουν όσες επιχειρήσεις έχουν εργαζόμενους αυτής της 
ηλικίας αλλά και στον αγώνα καταπολέμησης της ανεργίας.
Δεν παύει όμως να είναι ένα μέτρο που αφορά κάποια συγκε-
κριμένη κατηγορία εργαζομένων. Το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον έχει ανάγκη από μέτρα που να αφορούν τους πολλούς 
και αυτά δεν είναι άλλα από τη μείωση της φορολογίας των 
επιχειρήσεων και τον εξορθολογισμό των εισφορών. Ως Επι-
μελητήριο, έχουμε τονίσει και στο παρελθόν ότι τα αποσπα-
σματικά μέτρα δεν μπορούν να αποτελέσουν μία ουσιαστική 
βάση στήριξης της επιχειρηματικότητας. Απλώς λειτουργούν 
σε ορισμένες περιπτώσεις ως «ασπιρίνη». Όμως για την αντι-
μετώπιση της κατάστασης που βρίσκεται η οικονομία μας, 
απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης που θα έχει 
εκπονηθεί με τη μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση και θα 
έχει υπολογιστεί με κάθε λεπτομέρεια. Πρέπει να πάψουμε να 
βαδίζουμε στα τυφλά και να λειτουργούμε με ημίμετρα, κάτι 
που κάναμε για σχεδόν μία δεκαετία. Και δεν επιτρέπονται άλ-
λες καθυστερήσεις. Αναπτυξιακός σχεδιασμός, έμφαση στην 
επιχειρηματικότητα, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων. Αν εφαρμοστεί αυτό το τρίπτυχο, μπορούμε να ελπίζουμε 
βάσιμα στην αλλαγή σελίδας που έχει ανάγκη η οικονομία 
μας».  
Π. Ραβάνης
Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος 
Ραβάνης δήλωσε: «Το πρόγραμμα μείωσης της εργοδοτικής 
εισφοράς για μισθωτούς έως 25 ετών, δεν χωρά αμφιβολία 
πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αποτελεί όμως 
μικρή παρέμβαση, μπροστά σε όσα πρέπει να γίνουν για να 
ισορροπήσει η αγορά και να βγει από την κρίση. Ειδικά για 
τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που έχουν επωμιστεί 
στα χρόνια των μνημονίων δυσανάλογα φορολογικά και μη, 
βάρη, το Β.Ε.Α έχει προτείνει ουσιώδη μέτρα τόνωσης του 
εγχώριου επιχειρείν και ελάφρυνσης των υποχρεώσεων. Η 
επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους επιχειρηματί-
ες, ο εξορθολογισμός της φορολογίας για επιχειρήσεις μέσω 
της μείωσης των συντελεστών ΦΕΦΠ και ΦΕΝΠ και η δρα-
στική συρρίκνωση των εργοδοτικών εισφορών, αποτελούν 
τα πραγματικά μέτρα ελάφρυνσης που έχει ανάγκη ο κόσμος 
της επιχειρηματικότητας και της εργασίας. Η νομοθέτηση 
των συγκεκριμένων προτάσεων, σε συνδυασμό με μία καλά 
σχεδιασμένη και διαρκή αναπτυξιακή στρατηγική, θα έχει 
ευεργετικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας και 
της κοινωνίας, βελτιώνοντας την ρευστότητα στην αγορά, 
το εισόδημα των πολιτών, αλλά και την εισπραξιμότητα των 
δημοσίων εσόδων».

ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Για τον κλάδο κύριας σύνταξης των εργαζομένων κάτω των 25 ετών, σύμφωνα με την επιχειρηματική κοινότητα
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Οι κλάδοι με τις περισσότερες αναφορές στο Συνήγορο του 
Καταναλωτή ήταν και το 2018 οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
- ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα καταναλωτικά αγαθά, οι χρη-
ματοπιστωτικές υπηρεσίες και η ενέργεια - ύδρευση. Αυτό 
προκύπτει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- από την ετήσια έκθεσης της 
Ανεξάρτητης Αρχής»Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2018 
στον Πρόεδρο της Βουλής.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης, παρέδω-
σε χθες στον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, την ετήσια 
έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για τα πεπραγμένα του 2018. 
Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, η Αθηνά Κοντογιάννη 
αναπληρώτρια Συνήγορος και διευθύντρια του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Καταναλωτή και η Βασιλική Μπώλου βοηθός Συνήγο-
ρος Καταναλωτή και η κ. Ευαγγελία Καρακώστα, αντιπρόεδρος 
της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
Με την ευκαιρία της συνάντησης, ο κ. Ζαγορίτης προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση:
«Το 2018 ήταν, από οικονομικής και κοινωνικής άποψης, μία 
ακόμη δύσκολη χρονιά για τους πολίτες, οι οποίοι προσέφυγαν 
στην Αρχή για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Η υλοποί-
ηση της υποχρέωσης της χώρας μας σχετικά με την εναρμόνιση 
της νομοθεσίας της προς την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, που επέ-
φερε την καθιέρωση του στενότερου ορισμού του καταναλωτή, 
αλλά και την απομείωση ορισμένων παγιωμένων δικαιωμάτων 
των καταναλωτών, όπως την άρση της υποχρεωτικότητας της 
εμπορικής εγγύησης, δεν ανέκοψε τη μαζική προσφυγή των 
πολιτών στην Αρχή, η οποία ξεπέρασε για πρώτη φορά από 
συστάσεώς της τις 10.000 αναφορές. Οι αναφορές, εγχώριες και 

διασυνοριακές, έφθασαν τις 10.843, σημειώνοντας περαιτέρω 
αύξηση σε σχέση με το 2017 και έχοντας υπερδιπλασιασθεί την 
τελευταία πενταετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συναινετική 
επίλυση των καταναλωτικών διαφορών έφθασε το 83% των 
υποθέσεων, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα 
της Αρχής.
Όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στην Έκθεση, το σύνολο των 
εμπορικών κλάδων, εκτός των υπηρεσιών υγείας, παρουσία-
σε αύξηση του αριθμού των αναφορών το 2018 σε σχέση με 
το 2017, με τη σημαντικότερη αύξηση να σημειώνεται στους 
κλάδους των Υπηρεσιών μεταφορών (46,1%), των υπηρεσιών 
αναψυχής (26,8% ), της ενέργειας -ύδρευσης (19,9% ) και των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (16,7%). Οι κλάδοι με τις περισσό-
τερες αναφορές ήταν και το 2018 οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
-ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα καταναλωτικά αγαθά, οι χρηματο-
πιστωτικές υπηρεσίες και η ενέργεια-ύδρευση.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνέβαλε στην αποτελεσματική 
προστασία των καταναλωτών και με τις αυτεπάγγελτες παρεμ-
βάσεις, είτε προληπτικού είτε κατασταλτικού χαρακτήρα, που 
πραγματοποίησε σε μια σειρά ζητημάτων, όπου οι θιγόμενοι 
ήταν πολλοί και η συνολική διευθέτησή τους απαιτούσε οριζό-
ντια αντιμετώπιση.
Μεταξύ αυτών, σημαντικότερες ήταν οι δημόσιες παρεμβάσεις 
για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από 
παρόχους υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης με υποτι-
θέμενες δωροεπιταγές για αγορές από γνωστές αλυσίδες super 
market, για την απόσυρση της επιβάρυνσης των έγχαρτων λο-
γαριασμών κατανάλωσης ρεύματος της ΔΕΗ, για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των καταναλωτών από τους προμηθευτές στους 
τομείς της αγοράς ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, αλλά και 
για την ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές δικτύ-
ων ενέργειας και σταθερής τηλεφωνίας στις περιοχές της Αττικής 
που επλήγησαν λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης 
Ιουλίου 2018.
Σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων, ο Συνήγορος του 
Καταναλωτή επανέφερε το ζήτημα για την αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των εταιρειών 
ενημέρωσης οφειλετών (ν. 3758/2009). Ακόμη, υπογράμμισε 
την αναγκαιότητα επανεξέτασης και αποσαφήνισης ορισμένων 
ρυθμίσεων του νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών της Ε.Ε.Τ.Τ. , 
η οποία φαίνεται και από τα υψηλά ποσοστά αναφορών στον 
συγκεκριμένο κλάδο. Επιπλέον, ανέδειξε και την απαίτηση 
για τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της νομοθεσίας 
στην απελευθερωμένη αγορά της ενέργειας, η οποία εμφανίζει 
προβληματικά φαινόμενα που σχετίζονται, ιδίως, με την ορθή 
προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών.
Διαρκής και σταθερή επιδίωξη της Αρχής είναι να βρίσκεται 
στο κέντρο των αναγκών του καταναλωτή και της αγοράς, να 
ανταποκρίνεται στο ύψος των απαιτήσεων και των προσδοκιών 
τους για έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκού επιπέδου φορέα επίλυσης 
διαφορών με διευρυμένες δυνατότητες και υψηλή αποτελε-
σματικότητα, αλλά και να αποτελεί παράγοντα εμπέδωσης 
εμπιστοσύνης στην αγορά, προϋπόθεση απαραίτητη για την 
οικονομική ανάκαμψη».

Περισσότερα από 45 διεθνή πανεπιστήμια, ανάμεσά τους το 
Κέμπριτζ, το Κολούμπια, το Μακ Γκιλ, το Πανεπιστήμιο του 
Τόκιο, η Σχολή Ανωτάτων Εμπορικών Σπουδών του Παρισιού 
(HEC Paris)..., δημιούργησαν μια συμμαχία ενόψει της συνόδου 
της G7 --της Ομάδας των επτά πλουσιότερων χωρών του κό-
σμου-- που θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου στη Γαλλία, για 
να δώσουν κοινές απαντήσεις στις «μεγάλες προκλήσεις» που 
περιλαμβάνονται στην ατζέντα αυτής της συνόδου κορυφής, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Πρόκειται για την πρώτη συμμαχία προέδρων πανεπιστημίων 

διεθνούς εμβέλειας που έχει στόχο να διαρθρώσει και να ενι-
σχύσει τη δράση τους σε παγκόσμια κλίμακα», υπογράμμισαν 
σήμερα σε ανακοίνωση. Η συμμαχία αυτή θα διεξαγάγει την 
πρώτη της παγκόσμια σύνοδο κορυφής στις 9 και 10 Ιουλίου, 
στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών (Sciences po) στο Παρίσι.
Οι πρόεδροι των 45 και πλέον πανεπιστημίων δεσμεύονται να 
«εξετάσουν από κοινού και να καθορίσουν συγκεκριμένες ενέρ-
γειες ώστε τα πανεπιστήμιά τους να συνεισφέρουν στην επιτα-
κτική ανάγκη που τίθεται από τις μεγάλες προκλήσεις» και που 
περιλαμβάνονται στην παγκόσμια ατζέντα.

Η προσεχής σύνοδος κορυφής της G7, στην οποία θα μετά-
σχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Γερμανίας, του 
Καναδά, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της 
Βρετανίας, θα διεξαχθεί στο Μπιαρίτς, στη νοτιοδυτική Γαλλία, 
από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου. Θα εξετάσει αρκετά θέματα όπως 
«ο ρόλος των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο», «το κλίμα και η ενεργειακή μετά-
βαση» ή ακόμη «η επίδραση της τεχνολογικής καινοτομίας».

Οι σοβαρές καθιζήσεις που σημειώθηκαν σε τμήμα της Λεωφ. 
Συγγρού (από το ύψος Καλλιρρόης έως το ύψος Φραντζή), 
επέβαλαν την άμεση εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης με 
παράλληλες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, οι 
οποίες συναποφασίστηκαν από την περιφέρειας Αττικής και την 

Τροχαία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ανακοίνωση της περιφέρειας σημειώνεται ότι τα έργα εκτε-
λούνται επί 18ωρου μια και λόγω τεχνικών ιδιαιτεροτήτων δεν 
είναι εφικτή η 24ωρη εργασία. Οι φθορές και οι καθιζήσεις του 
οδοστρώματος, παρά τις συντηρήσεις, καθιστούσαν το πρό-

βλημα επιτακτικό, επιβάλλοντας σε βάθος ανακατασκευή της 
οδού. Η περιφέρεια σε συντονισμό με την τροχαία και με άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι εργασίες, λόγος για 
τον οποίο τα συνεργεία της εργάζονται σε διπλές βάρδιες.

ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ» ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 
ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟ 2018  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 45 ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ G7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ



Mε πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την πρώτη μεγάλη έκθεση Real Estate στην Ελλάδα!
Ήδη επαγγελματίες από όλο το φάσμα του Real Estate έχουν αγκαλιάσει την AREXPO 2019 έχοντας φτάσει την πληρότητα περιπτέρων στο 90%!
Η AREXPO 2019 υπόσχεται πολυφωνία στον κλάδο των εκθετών, με μεσιτικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, αρχιτεκτονικά γραφεία και διάφορους 
επαγγελματίες από το ευρύτερο φάσμα συνεργατών του Real Estate να έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην έκθεση που θα πραγματοποιηθεί  στις 
7,8 και 9 Ιουνίου, στo εκθεσιακό κέντρο Hellexpo στο Μαρούσι.
Αδιαμφισβήτητα, από τους πρωταγωνιστές της έκθεσης και τα διμερή επιμελητήρια που θα προωθήσουν την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της αγοράς 
και των επενδυτών, τo Αραβοελληνικό, το Ελληνογερμανικό, το Ελληνοκινεζικό, το Ελληνοτουρικό και το Ελληνοβουλγαρικό είναι ορισμένα από τα 
επιμελητήρια που αγκάλιασαν την ιδέα της μεγάλης γιορτής του Real Estate στη χώρα μας.
Σε αυτά, έρχονται να προστεθούν οι υποστηρικές επικοινωνίας, όπως το ΤΕΕ, το ΣΜΑΣΑ και το ΣΕΚ, που με τον τρόπο τους θα έχουν και αυτά δυναμική 
παρουσία με περίπτερο στην AREXPO 2019.
Παράλληλα με την τριήμερη έκθεση, θα υλοποιηθούν εκδηλώσεις, ομιλίες και συζητήσεις στο χώρο της Hellexpo, με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεμα-
τολογία που αφορά, μεταξύ άλλων, τις εκτιμήσεις στις τιμές των ακινήτων, φοροτεχνικά θέματα που αφορούν τις αγοραπωλησίες και την ιδιοκτησία 
περιουσίας, τις golden visa και το μέλλον του κατασκευαστικού κλάδου.
Εσείς θα λείπετε από το event της χρονιάς στο χώρο του Real Estate; 

Οι εγγραφές ξεκίνησαν στην ιστοσελίδα www.arexpo.gr

Λίγα λόγια για τους συνεργάτες
Η Χρυσή Ευκαιρία είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα αγγελιών στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο χώρο από το 1993 διαμορφώνοντας επί της ουσίας τον κλάδο 
των αγγελιών. Από τότε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά site, συγκεντρώνοντας πλήθος αγγελιών και προσφέροντας ένα μεγάλο αριθμό 
υπηρεσιών προβολής στους αγγελιοδότες. Η παρουσία της Χρυσής Ευκαιρίας εκτείνεται σε όλα τα μέσα, αφού περιλαμβάνει έντυπα (εφημερίδα, My 
Home, Living Luxuria), websites (xe.gr, xe blog etc), social media και mobile & tablet application.
Μηνιαίως απευθύνεται σε περισσότερους από 1.400.000 μοναδικούς επισκέπτες.
RM INTERNATIONAL. Η εταιρία εκθεσιακών διοργανώσεων που, παραπάνω από μία δεκαετία, γράφει τη δική της, ξεχωριστή, ιστορία στο χώρο, καινο-
τομώντας, τολμώντας, και δημιουργώντας διοργανώσεις που μαγνητίζουν τον επισκέπτη και προβάλλουν με τον πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσμα-
τικό τρόπο τον εκθέτη, την εταιρία του, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Εκθέσεις όπως η ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ και η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 
ανήκουν στο ενεργητικό της.
Xάρη στις εκτεταμένες διαφημιστικές της ενέργειες, οι εκθέτες που έχουν εμπιστευθεί την RM INTERNATION AL, έχουν δει τα περίπτερά τους να κατακλύ-
ζονται από περισσότερους από 1.000.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες μέχρι σήμερα, και τη φήμη των προϊόντων τους να ταξιδεύει από το σημείο της 
έκθεσης παντού στη χώρα μας, αλλά και έξω από αυτή.

AtHENS rEAL EStAtE Expo 2019
Η πρώτη έκθεση ακινήτων στην Ελλάδα είναι γεγονός!
Αθήνα, 07/06 - 09/06



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

Προσεχή Σεμινάρια 

10/06/2019 :    Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ, Οδηγός & Εφαρμογή
19/06/2019 :  Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Τάσεις και Προοπτικές

Η διάρκειά τους είναι 4 ώρες (17:00-21:00).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες : https://web.tee.gr/seminaria-tee/
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ, που είναι ταμειακά ενήμεροι κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης.

Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ  (Σύνταγμα, Νίκης 4, 1ος όροφος)
https://web.tee.gr/seminaria-tee/





To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, 
οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσµατικά και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι µία πρωτοβουλία του ΤΕΕ 
και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία υλοποιείται καταρχάς µε τη συνεργασία 
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων 
επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 

Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

τεχνοδικτυακός
επιταχυντής

καινοτόµων ιδεών

Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε χθες, με τον 
πλέον σαφή τρόπο, ότι οι κυβερνητικές προεκλογικές 
παροχές του Μαΐου απομακρύνουν την Ελλάδα από 
την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ένα-
ντι των εταίρων για τους δημοσιονομικούς στόχους το 
2019 και πιο συγκεκριμένα την επίτευξη πρωτογενούς 
πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ. Μάλιστα, στις Βρυξέλλες 
υποστηρίζουν ότι η φρασεολογία της χθεσινής έκθε-
σης θα ήταν πολύ πιο σκληρή εάν η χώρα δεν βρισκό-
ταν σε προεκλογική περίοδο, όπου παραδοσιακά η 
Κομισιόν τηρεί μια προσεκτική στάση, γιατί δεν θέλει 
να εμπλακεί στις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις. 
«Όταν μια χώρα έχει δημόσιο χρέος 180% του ΑΕΠ και 
θέλει να βγει με βιώσιμο τρόπο στις αγορές, δεν έχει 
περιθώρια για λάθη στην οικονομική πολιτική», ανέ-
φερε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το ευρώ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, αφήνοντας ευθέως 
να εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικές δυνα-
τότητες για την κάλυψη όλων των παροχών, τις οποίες 
μάλιστα δεν θεωρεί και φιλικές προς την ανάπτυξη. 
Σύμφωνα με την έκθεση της τρίτης αξιολόγησης της 
ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας, ενώ η κυ-
βέρνηση ξεκίνησε τη μεταμνημονιακή εποχή με ικα-
νοποιητικά αποτελέσματα, τους τελευταίους μήνες 
διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
έχει επιβραδυνθεί και ότι ορισμένα από τα μέτρα που 
έχουν ανακοινωθεί δεν διασφαλίζουν συνέπεια με τις 
δεσμεύσεις προς τους εταίρους, ενώ θέτουν σε κίνδυνο 
την επίτευξη των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών 
στόχων.
 «Το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκε είναι δα-
πανηρό και δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ενώ 
αντιστρέφει παλαιότερες θετικές μεταρρυθμίσεις, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μη επίτευξης του 
πρωτογενούς πλεονάσματος», τόνισε ο κ. Ντομπρόβ-
σκις, σύμφωνα με τον οποίο είναι πολύ σημαντικό να 
μη χαθεί η πρόοδος των τελευταίων ετών. «Είναι πολύ 
ευαίσθητο θέμα η επιστροφή στις αγορές για μια χώρα 
με χρέος που φτάνει το 180% του ΑΕΠ και θα πρέπει να 
προσέξει, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο λάθους», είπε.
 Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος προέβλεψε μάλιστα ότι 
οι συζητήσεις στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 13 
Ιουνίου για την Ελλάδα θα είναι πολύ δύσκολες, αφή-
νοντας με τον αυτό να εννοηθεί ότι θα ασκηθεί κριτική 
από εταίρους στην κυβέρνηση, στην κεκλεισμένων 

των θυρών συζήτηση των υπουργών. 
Ακόμη και ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος δι-
αχρονικά είναι πολύ φιλικός με την κυβέρνηση, χθες 
εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός, επισημαίνοντας 
ότι καταγράφονται καθυστερήσεις σε σχέση με τις δε-
σμεύσεις για μεταρρυθμίσεις, ενώ υπάρχουν κίνδυνοι 
για τους στόχους από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν τον 
προηγούμενο μήνα. «Θα πρέπει να είμαστε πολύ προ-
σεκτικοί σε σχέση με το πρωτογενές πλεόνασμα τους 
επόμενους μήνες», ανέφερε. 
Ο Γάλλος επίτροπος έκανε και άνοιγμα προς την επό-
μενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 
7ης Ιουλίου. Όπως είπε, όποια κι αν είναι η νέα κυβέρ-
νηση, η Κομισιόν θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλά-
δα προκειμένου να πετύχει μια βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη. Η σημερινή (σ.σ.: χθεσινή) έκθεση είναι ένα 
σημείο εκκίνησης για έναν εποικοδομητικό διάλογο με 
τις ελληνικές αρχές τον οποίο θέλουμε να διατηρήσου-
με, τόνισε, προσθέτοντας ότι η επόμενη κυβέρνηση θα 
πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της χώρας. 
Πλεονάσματα χωρίς ΠΔΕ
 Οι δύο αξιωματούχοι αναφέρθηκαν μεν στην υπερα-
πόδοση των πρωτογενών πλεονασμάτων τα τελευταία 
χρόνια, ωστόσο στην έκθεση αναφέρεται ότι σε αυτό 
έχει συμβάλει και η μείωση των δημοσίων επενδύσε-
ων. Στην έκθεση γίνεται αναφορά στην πρόθεση της 
κυβέρνησης να μην εφαρμόσει τη μείωση του αφορο-
λογήτου την 1η Ιανουαρίου 2020, όπου τονίζεται ότι 
αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μη διευρυνθεί η φορο-
λογική βάση, καθώς και την απώλεια ενός ποσού ίσου 
με το 1% του ΑΕΠ, με το οποίο θα μπορούσαν χρημα-
τοδοτηθούν φορολογικά μέτρα θετικά στην ανάπτυξη. 
Οι θεσμοί υπολογίζουν το δημοσιονομικό κόστος των 
παροχών της κυβέρνησης σε πάνω από 1% του ΑΕΠ 
για φέτος και τα επόμενα χρόνια, ενώ δεν ασχολούνται 
με τα μέτρα του 2020 που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, 
δεδομένου ότι αυτά θα συζητηθούν με την επόμενη 
κυβέρνηση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 
2020, ο οποίος θα πρέπει να σταλεί στις Βρυξέλλες μέ-
χρι τις 15 Οκτωβρίου. Αναφορικά με τις παροχές, στην 
έκθεση αναφέρεται ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
στοχεύουν στην κατανάλωση, ενώ θα απορροφήσουν 
χρήματα που θα μπορούσαν να διατεθούν σε αναπτυ-
ξιακές πολιτικές, όπως η μείωση των φορολογικών 
συντελεστών και των εισφορών. 
Σχετικά με τη λεγόμενη από την κυβέρνηση «13η 
σύνταξη», η έκθεση αναφέρει ότι ανατρέπει μερικώς 
αποφάσεις του 2012 και του 2016, ενώ θα αυξήσει τις 
δημόσιες δαπάνες για συντάξεις, οι οποίες είναι ήδη 
μεταξύ των υψηλότερων στην Ε.Ε. σε ποσοστό του 
ΑΕΠ. Οι Βρυξέλλες θα προτιμούσαν να είχε δοθεί μεγα-
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λύτερο βάρος στη διάθεση πόρων στον κοινωνικό το-
μέα και ειδικότερα στους νέους και τους εργαζόμενους 
που κινδυνεύουν από τη φτώχεια. 
Τέλος, σε σχέση με τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει 
στην Ελλάδα για τη μείωση των πρωτογενών πλε-
ονασμάτων ύψους 3,5% ετησίως, για τα οποία έχει 
δεσμευθεί η χώρα μας μέχρι το τέλος του 2022, η 
έκθεση αναφέρει ότι κάτι τέτοιο θα τροποποιούσε τη 
συμφωνία του Ιουνίου 2018 και για τον λόγο αυτό θα 
πρέπει να συζητηθεί στο Eurogroup, με βάση μια νέα 
ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους. 

Συνέχεια στη Σελ. 26

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»: ΠΟΤΕ 
ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Νέος κύκλος αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ 
Οίκον» ανοίγει στις 12 Ιουλίου, με τον οδηγό εφαρμογής που 
θα περιλαμβάνει τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά υπαγωγής 
των νοικοκυριών να δημοσιεύεται το επόμενο διάστημα.
Όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Μιχάλης Βερροιόπουλος, «οι 
αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υπο-
βληθούν από τις 12 Ιουλίου με την πλατφόρμα που λειτούρ-
γησε και στον πρώτο κύκλο να ανοίγει τις πύλες της σταδιακά 
ανά ομάδα περιφερειών της χώρας», ενώ αναγγέλλει και τη 
«διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων των δικαιούχων 
νοικοκυριών.
Συγκεκριμένα», όπως σημειώνει, «η έβδομη κατηγορία στην 
οποία είχαν δυνατότητα χορήγησης άτοκου δανείου, όχι επι-
δότησης, φυσικά πρόσωπα και οικογένειες με εισόδημα έως 
40.000 ευρώ θα ανέβει στα 80.000 ευρώ». 
Το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» σύμφωνα με τον γενικό 
γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έχει προϋπολο-
γισμό της τάξης των 270 εκατ. ευρώ και θα αφορά περί τα 
25.000 νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης για τις 
υπόλοιπες έξι κατηγορίες θα κυμαίνεται από 50% μέχρι 70% 
του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών ενεργειακής ανα-
βάθμισης των κατοικιών. Τα συγκεκριμένα όρια είναι προ-
σαυξημένα κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος.
Το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, 
προβλέπει εκτός από την απευθείας επιχορήγηση των νοικο-
κυριών και την επιδότηση δανείου (άτοκο) για τα νοικοκυριά 
που θέλουν να προχωρήσουν σε οικοδομικές εργασίες προ-
κειμένου να πετυχαίνουν εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας.
Οι παρεμβάσεις

www.in.gr
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Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι τέσσερις:
• Αντικατάσταση κουφωμάτων.
• Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης.
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης.
• Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση ενεργειακού 
επιθεωρητή – η επιλογή γίνεται από μητρώο που θα συστα-
θεί – ο οποίος και θα καθορίσει τις απαιτούμενες οικοδομικές 
εργασίες. Πριν από την υποβολή της αίτησης ο επιθεωρητής 
θα πρέπει να τις καταγράψει εκδίδοντας το Α’ Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι 
απευθύνονται εκ νέου σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να 
διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας 
τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει αυτού και κατόπιν 
της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλ-
λονται στους ωφελούμενους τα κίνητρα του προγράμματος.
Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσε-
ων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπά-
νες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προ-
ϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου 
ενεργειακού στόχου του προγράμματος.
Οι επιλέξιμες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοικίες είναι 
η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο 
διαμέρισμα.
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι 
ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοι-
κία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου). Θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να υφίσταται νόμιμα, να 
έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Από-
δοσης σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερης της «Δ» και να μην 
έχει κριθεί κατεδαφιστέα. 

120 ΔΟΣΕΙΣ: ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 48.000 
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 

9,4 ΔΙΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ: ΕΝΑΣ 
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Στις 48.700 έχουν φθάσει οι αιτήσεις των ελεύθερων 
επαγγελματιών και των αγροτών για ρύθμιση των 
120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία στη διάρκεια 
των δύο εβδομάδων λειτουργίας της πλατφόρμας 
του ΕΦΚΑ. Από αυτούς έχουν ήδη ρυθμίσει οριστικά 
22.600 μη μισθωτοί που όφειλαν συνολικά μισό δις 
ευρώ.
Παράλληλα έχουν ρυθμίσει απευθείας στο ΚΕΑΟ 
11.300 εργοδότες όπως και 500 με αχρεωστήτως κα-
ταβληθείσες παροχές.

Εσοδα τα οποία ανέρχονται σε 9,4 δισ. ευρώ για χρονική 
διάρκεια 18 ετών υπολογίζεται ότι μπορεί να αποκομίσει η 
Κυπριακή Δημοκρατία από το κοίτασμα «Αφροδίτη». Στο συ-
γκεκριμένο κοίτασμα, το οποίο βρίσκεται στο οικόπεδο 12 στα 
νότια της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ), 
έχουν ήδη ξεκινήσει οι γεωτρήσεις, ωστόσο η εκμετάλλευσή 
του δεν προχωρά με ικανοποιητικό ρυθμό λόγω τεχνικών 
δυσκολιών.  Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Κύπριος υπουργός 
Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, η πιθανότητα εσόδων 9,5 
δισ. ευρώ σε 18 χρόνια αποτελεί το μεσαίο αλλά και επικρα-
τέστερο σενάριο, ανάλογα με διακύμανση της τιμής του πε-
τρελαίου στις διεθνείς αγορές. «Εχουμε εξετάσει ένα χαμηλό 
σενάριο των 60 δολαρίων, ένα μεσαίο σενάριο, το επικρατέ-
στερο, των 70 δολαρίων, και ένα ψηλό σενάριο των 80», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Λακκοτρύπης. 
Οπως είπε, η προσπάθεια γίνεται «να εξαχθεί, αν όχι όλο, το 
μεγαλύτερο μέρος της “Αφροδίτης”, για να μπορέσει να γίνει 
βιώσιμη και η εκμετάλλευσή του, δηλαδή η αξιοποίησή του 
και η ανάπτυξη των υποδομών». Η εξόρυξη των πρώτων 
ποσοτήτων φυσικού αερίου αναμένεται σε πλάνο πενταετίας. 
«Με βάση το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής που συζητά-
με τώρα, βλέπουμε το πρώτο φυσικό αέριο να είναι το 2020-
2024, 2020-2025», σημείωσε ο κ. Λακκοτρύπης, ο οποίος, 
παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αξιοποίησης μέρους 
του φυσικού αερίου για κατανάλωση εντός της Κύπρου. 
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση που έχει λάβει εξαρχής η Λευ-
κωσία είναι η εξαγωγή των φυσικών πόρων που θα εξορυ-
χθούν από την υφαλοκρηπίδα της. 
Αν και οι συγκεκριμένες εξαγγελίες ήταν αναμενόμενες, κα-

Ήταν το δώρο που περίμενε για τα πρώτα του γενέθλια: 
ένας επιπλέον όροφος, με τη μεγαλύτερη σωζόμενη γει-
τονιά της αρχαίας Αθήνας, γεμάτη πλουσιόσπιτα - στην 
περιοχή έμενε και ο πατέρας του Ηρώδη Αττικού - αλλά 
και εργαστήρια, με δύο κεντρικές οδικές αρτηρίες που 
μπορεί με μια ματιά και μόνο να προσφέρει ένα ταξίδι 
στον χρόνο: από την εποχή που χτιζόταν ο Παρθενώνας 
ώς τα χρόνια των Ρωμαίων και αργότερα των Βυζα-
ντινών.   Το δώρο αυτό καθυστέρησε εννέα ολόκληρα 
χρόνια, αλλά είναι (σχεδόν) έτοιμο να παραδοθεί στον 
κάτοχό του με αφορμή τα δέκατα γενέθλιά του. Δεν είναι 
άλλο από την ανασκαφή που βρίσκεται στα έγκατα του 
Μουσείου Ακρόπολης. Δώρο που αν μη τι άλλο δικαιού-
ται το δημοφιλές και δραστήριο Μουσείο, το οποίο μέσα 
στην πρώτη δεκαετία της παρουσίας του κατάφερε όχι 
μόνο να υποδεχθεί 14,5 εκατ. επισκέπτες και να τιμηθεί 
με πολλές διεθνείς διακρίσεις, αλλά και να είναι το μονα-

www.protothema.gr
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Από όλους τους μη μισθωτούς που έχουν υποβάλλει 
αίτηση στον ΕΦΚΑ, οι 2.500 δηλώνουν ότι εκκρεμεί 
αίτηση συνταξιοδότησης, ανήκουν δηλαδή στους 
«εγκλωβισμένους» ασφαλισμένους που θα καταφέ-
ρουν να συνταξιοδοτηθούν.
Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, έχουν ήδη αρ-
χίσει να αναρτώνται και οφειλές του πρώην ΕΤΑΑ για 
μηχανικούς του ΤΣΜΕΔΕ, υγειονομικούς του ΤΣΑΥ και 
δικηγόρους του ΤΑΝ που είχαν καθυστερήσει.
Δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις εργοδοτών που προ-
χώρησαν στην εφάπαξ εξόφληση της βασικής οφειλής 
για να εκμεταλλευθούν την διαγραφή των προσαυξή-
σεων και των τόκων στο 100%. Ήδη έχουν μπει στο 
ταμείο πάνω από 10 εκ. ευρώ. Οι επισκέπτες στις ψη-
φιακές εφαρμογές της ρύθμισης έχουν ξεπεράσει τους 
280.000. 

θίσταται απολύτως σαφές ότι η Λευκωσία έχει επιταχύνει τον 
ενεργειακό σχεδιασμό της λόγω και της τουρκικής προκλη-
τικότητας εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Στα δυτικά της Κύπρου 
βρίσκεται ήδη το πλωτό γεωτρύπανο «Φατίχ», το οποίο, 
μάλιστα, πραγματοποιεί κανονικά γεωτρήσεις, αν και όχι με 
κάποια αποτελέσματα. Μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις 
αναμένεται η αποστολή και του δεύτερου, τουρκικής ιδιο-
κτησίας, πλωτού γεωτρύπανου με την επωνυμία «Γιαβούζ» 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη Λευκωσία ανησυχούν ότι 
το συγκεκριμένο πλωτό γεωτρύπανο θα κατευθυνθεί εντός 
του τμήματος της κυπριακής ΑΟΖ που ήδη έχει χωριστεί σε 
οικόπεδα. Τόσο στη Λευκωσία όσο και στην Αθήνα επικρατεί 
ανησυχία για το αν η Τουρκία θα επιλέξει να στείλει το γεω-
τρύπανο ακόμη και σε οικόπεδο το οποίο έχει αποδοθεί προς 
εκμετάλλευση, όπως το 8. Επ’ αυτού φαίνεται ότι συνεχίζονται 
οι διαπραγματεύσεις ώστε η Γαλλία, μέσω της Total, να εισέλ-
θει σε όσα από τα οικόπεδα εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή 
μόνον η ιταλική ΕΝΙ.
 Παράλληλα, η Λευκωσία ευελπιστεί ότι σύντομα θα μπορέσει 
να συσφίξει έτι περαιτέρω τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον. 
Όπως έγινε γνωστό, κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υφυ-
πουργού Εξωτερικών Ματ Πάλμερ στη Λευκωσία, θα συζη-
τηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ξεπεραστούν ζη-
τήματα, όπως η απαγόρευση πώλησης οπλικών συστημάτων 
από τις ΗΠΑ προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συνέχεια στη Σελ. 27
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ΔΝΤ: ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΘΑ 
ΕΠΙβΡΑΔΥΝΟΥΝ ΚΑΤΑ 0,5% ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2020, 
ΕΙΝΑΙ «ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ» 
ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
Κριστίν Λαγκάρντ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη το πρακτορείο 
Ρόιτερς ότι δεν αναμένει ο διευρυνόμενος εμπορικός πόλε-
μος των ΗΠΑ με την Κίνα και η απειλή της Ουάσινγκτον ότι 
θα επιβάλλει δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά από το 
Μεξικό θα οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση, 
επισήμανε όμως πως τα μέτρα του είδους υπονομεύουν 
την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των αγορών και θα 
επιβραδύνουν αισθητά τον ρυθμό ανάπτυξης, που ως τώρα 
προβλεπόταν ότι θα αυξηθεί αρκετά το 2020.
«Δεν βλέπουμε ύφεση», απάντησε η Λαγκάρντ ερωτηθείσα 
εάν η πολιτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 
θα μπορούσε να αλλάξει την τροχιά της παγκόσμιας οικονο-
μίας. Αναμένεται «ανάπτυξη που επιβραδύνεται, ανάπτυξη 
μολαταύτα: 3,3% στα τέλη αυτής της χρονιάς, σίγουρα η 
αμερικανική οικονομία παραμένει ισχυρή. Δεν προβλέπου-
με προς το παρόν, στη βασική μας πρόβλεψη, ύφεση».
Νωρίτερα χθες Τετάρτη, το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι οι επι-
βληθέντες και οι επαπειλούμενοι δασμοί από τις ΗΠΑ σε 
προϊόντα της Κίνας και αντιστρόφως μπορεί να μειώσουν 
το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,5% σε ετήσιο ρυθμό, ή περίπου 
455 δισεκατομμύρια δολάρια. Η απώλεια αυτή ξεπερνά το 
ετήσιο ΑΕΠ της Νότιας Αφρικής, για παράδειγμα.
Εξάλλου για τη Λαγκάρντ, πρέπει να αποφεύγεται η λήψη 
μέτρων όπως η επιβολή δασμών, που θεωρεί «αυτοτραυ-
ματισμό». Τόνισε ότι αυτό θα είναι το μήνυμα που θα προ-
βάλλει στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των 
κεντρικών τραπεζιτών της Ομάδας των Είκοσι (G20), στη 
Φουκουόκα της Ιαπωνίας, το Σαββατοκύριακο.
«Ένας δασμός εδώ, μια απειλή εκεί, μια διαπραγμάτευση 
που δεν άρχισε ακόμη» επιτείνουν «την παγκόσμια αβεβαι-
ότητα και δεν βοηθούν την αύξηση της ανάπτυξης», προει-
δοποίησε η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ.
Χαρακτήρισε «απόλυτη προτεραιότητα» το να βρεθούν λύ-
σεις και να τερματιστούν οι εμπορικοί πόλεμοι: «είναι από-
λυτη προτεραιότητα να διευθετηθούν οι εμπορικές εντάσεις 
και να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός του διεθνούς εμπορι-
κού συστήματος», ανέφερε σε κείμενό της ενόψει της G20.

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

δικό ελληνικό Μουσείο που έχει καταφέρει να κατακτήσει 
μια θέση στα 100 πλέον επισκέψιμα παγκοσμίως, καθώς 
βρέθηκε στην 33η για το 2018 κερδίζοντας πέντε θέσεις 
σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες χρονιές. 
Για να αποκαλυφθεί η γειτονιά που αναπτυσσόταν στις 
πλευρές δύο ανηφορικών δρόμων κάτω από τον Ιερό 
Βράχο, χρειάστηκαν οκτώ χρόνια ανασκαφών, οι οποίες 
προκάλεσαν 109 μηνυτήριες αναφορές από τους περί-
οικους για καταστροφή αρχαιοτήτων παρά το γεγονός 
ότι στο οικόπεδο των 8.700 τ.μ. όπου ανεγέρθηκε το 
Μουσείο Ακρόπολης απομακρύνθηκαν μόλις 6,13 τ.μ. 
αρχαιοτήτων για τη θεμελίωσή του και 500 τ.μ. για τη 
δημιουργία των υπογείων του. «Θύμα» αρχικά της χρο-
νοβόρας διαδικασίας συντήρησης του μεγάλου όγκου 
των ευρημάτων (περί τα 40.000) και της οργάνωσης των 
διαδρομών και κατόπιν της οικονομικής κρίσης, αφού τα 
αποθεματικά του Μουσείου που προορίζονταν το έργο 
«κουρεύτηκαν» και από 3,7 εκατ. ευρώ έμειναν στο τα-
μείο μόλις 900.000 ευρώ, η ανασκαφή είναι τελικά έτοιμη 
να υποδεχτεί τους πρώτους της επισκέπτες.
 ΤΑ 1.300 ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Εν μέρει, ωστόσο, διότι οι προθήκες που θα φιλοξενή-
σουν τα 1.300 κινητά ευρήματα - μία εκ των οποίων 
μήκους 34 μ. θα επιτρέπει τη θέαση μέσα από ένα στενό 
άνοιγμα, ενώ μια άλλη θα έχει τη μορφή ενός διάφανου 
πηγαδιού στα τοιχώματα του οποίου θα κρέμονται τα 
λαγήνια που βρέθηκαν πεσμένα στο εσωτερικό του - τα 
οποία θα δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες μέσα 
από 21 διαφορετικές ενότητες να γνωρίσουν τις πτυχές 
της καθημερινής ζωής των ανθρώπων που έζησαν στην 
περιοχή (όπως το φαγητό, ο καλλωπισμός, η λατρεία, 
ο φωτισμός, ο θάνατος, η γραφή και το παιχνίδι) και τα 
οποία χρονολογούνται από το 3.000 π.Χ. που ως τις αρχές 
του 13ου αι μ.Χ. δεν είναι στη θέση τους και θα χρειαστεί 
ένας ακόμη χρόνος έως ότου τοποθετηθούν στον υπόγειο 
χώρο του Μουσείου, σύμφωνα με τη διευθύντρια συλλο-
γών και εκθέσεων του Μουσείου, Σταματία Ελευθεράτου.
 Το ίδιο ισχύει και για τον χώρο που θα φιλοξενήσει μια 
μικρή γλυπτοθήκη - από τα κορυφαία εκθέματα της 
οποίας θα είναι το γλυπτό πορτρέτο του Αριστοτέλη που 
θεωρείται το πληρέστερο από τα 20 που έχουν φτάσει 
ως τις μέρες μας και το πορτρέτο του Πλάτωνα.    Από τις 
21 Ιουνίου, μία μέρα μετά τα γενέθλια του Μουσείου, οι 
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν πάνω 
στον δρόμο που οδηγούσε από το παλαιότερο λιμάνι της 
Αθήνας, το Φάληρο, μέσω των πυλών του αθηναϊκού 
τείχους στην Ακρόπολη κι αν είναι παρατηρητικοί θα 
δουν τις γραμμές που άφησαν οι ρόδες από τις άμαξες στο 
εσωτερικό των ρείθρων. Και εν συνεχεία πάνω σε ειδικές 
μεταλλικές πλατφόρμες να ταξιδέψουν στις διαφορετικές 
εποχές που κρύβει το παλίμψηστο της ανασκαφής καθώς 
θα περνούν δίπλα από μια αίθουσα συμποσίου, εκεί όπου 

οι άνδρες της εποχής του Περικλή γλεντούσαν. Λίγα βή-
ματα πιο μακριά οι λίθινες δεξαμενές γίνονται όχημα για 
να μεταφερθούν στην ελληνιστική εποχή, ενώ ένα λου-
τρό είναι αρκετό για ένα ταξίδι στα χρόνια των Ρωμαίων. 
   Κι αν αυτά συμβαίνουν στο υπόγειο του Μουσείου, 
εκπλήξεις υπάρχουν και στο εσωτερικό του. Από τις απο-
θήκες βγήκαν αρχιτεκτονικά μέλη από τον Εκατόμπεδο, 
τον μακρινό πρόγονο του Παρθενώνα, ενώ μια μικρή 
μεταλλική γέφυρα τοποθετήθηκε μπροστά από τη δυτική 
ζωφόρο, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να πλησιάσουν 
πολύ κοντά στο ανάγλυφο και να διαπιστώσουν με τα μά-
τια τους - χωρίς κείμενα και επεξηγήσεις - για ποιο λόγο 
είναι αριστουργήματα τα Γλυπτά του Παρθενώνα.
 Τα δέκατα γενέθλια δε, φαίνεται πως συμπίπτουν και με 
τη θεραπεία «ασθενειών» που χρόνιζαν και ταλαιπω-
ρούσαν το Μουσείο. Ήδη από τον Μάρτιο έχει αρχίσει να 
αποκτά μόνιμο προσωπικό (ως τώρα οι εργαζόμενοί του 
ανήκαν στον Οργανισμό Ανέγερσης Μουσείου Ακρόπο-
λης) και εκτιμάται ότι προσεχώς θα ξεκινήσει η διαδικασία 
κάλυψης της θέσης γενικού διευθυντή. Το Μουσείο της 
Ακρόπολης από την ημέρα που εγκαινιάστηκε κατέρριψε 
και το τελευταίο επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου 
που αρνείται να επιστρέφει τα Γλυπτά στην Ελλάδα. Δέκα 
χρόνια μετά υπάρχει ελπίδα; «Δεν σταματήσαμε ποτέ να 
προσπαθούμε. Χρειάζεται διαρκής πίεση από το διεθνές 
κοινό. Πιστεύω πως θα συμβεί απρόσμενα», απαντά ο 
πρόεδρος του Μουσείου, Δημήτρης Παντερμαλής. 
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
 Αμιγώς συνδεδεμένο με τον αρχαιολογικό χώρο του 
Ιερού Βράχου το Μουσείο δεν θα μπορούσε να αφήσει 
τα μνημεία, των οποίων πολύτιμα μέλη φιλοξενεί στις 
αίθουσες του, εκτός των εορταστικών του εκδηλώσε-
ων. Και για τον λόγο αυτό επιλέχτηκαν 100 και πλέον 
φωτογραφίες από τα 300.000 και πλέον τεκμήρια που 
διαθέτει η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης 
που παρουσιάζουν τον μόχθο και την προσπάθεια στο 
μακροβιότερο αναστηλωτικό πρόγραμμα παγκοσμίως, 
εκείνο των μνημείων της Ακρόπολης. Τεχνίτες πάνω σε 
σκαλωσιές, αρχιτεκτονικά μέλη πολλών τόνων αιωρού-
μενα, στιγμές αγωνίας που αποτύπωσε ο φωτογραφικός 
φακός, αλλά και ώρες αναμελιάς με τσιμπούσια δίπλα 
σε αντίγραφα των Καρυάτιδων! Ανάμεσα στο εντυπω-
σιακά μεγεθυσμένο ασπρόμαυρο φωτογραφικό υλικό 
της έκθεσης «Σμίλη και μνήμη» αξίζει να προσέξετε και 
τα αντικείμενα που το πλαισιώνουν όπως ένα φάτνωμα 
από την οροφή των Προπυλαίων, τους αρχαίους συνδέ-
σμους από μολύβι και τους σύγχρονους από τιτάνιο, τα 
εργαλεία, αλλά και το σπιρτόκουτο που είχαν κρύψει οι 
εργάτες τον Οκτώβριο του 1913 σε μια σχισμή στον οπι-
σθόναο του Παρθενώνα και εντοπίστηκε κατά τις εργασί-
ες αναστήλωσης το 2002.


