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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2019 θα πρέπει  να υποβληθούν οι προτά-
σεις των φορέων σχεδιασμού των υπουργείων, των Περιφερειών 
καθώς και των κοινωνικοοικονομικών εταίρων για το νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Αυτό προβλέπεται στην 
πρώτη εγκύκλιο για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2021-2027 που αναρτήθηκε 
σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για το ΕΣΠΑ (www.espa.gr).  Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο 
του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περίοδο 2021 - 2027, 
εκδόθηκε από το  υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  η 1η εγκύ-
κλιος που αποτελεί για την εκκίνηση του επίσημου διαλόγου για το 

σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 στο πλαίσιο 
του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 
2021-2027 και των προγραμμάτων του. Η πρώτη εγκύκλιος, που 
καταρτίστηκε από την ειδική υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού 
και Αξιολόγησης του υπουργείου,  απευθύνεται στους φορείς σχεδι-
ασμού των υπουργείων και των Περιφερειών καθώς και τους κοι-
νωνικοοικονομικούς εταίρους. Στόχος της είναι να συμβάλλει ο κάθε 
φορέας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης του στη 
διαμόρφωση των εθνικών κατευθύνσεων πολιτικής με γνώμονα 
την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές.  Αναλυτικά στη σελ 4 

Το πράσινο φως άναψε την Παρασκευή η Ολομέλεια του Συμβου-
λίου της Επικρατείας για την επέκταση του επιβατικού λιμένα του 
Πειραιά, που είχε δρομολογηθεί, για τον ελλιμενισμό κρουαζερο-
ρόπλοιων του ΟΛΠ, προϋπολογισμού 136.283.800 ευρώ (συν 
ΦΠΑ), όσο και για την πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου 
της ΟΛΠ Α.Ε. στην Cosco, έναντι 1,5 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο την Αικα-
τερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας 
Διομήδη Κυριλλόπουλο, κατά πλειοψηφία ανέτρεψε την απόφα-

ση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και κατά πλειοψηφία δικαί-
ωσε τον ΟΛΠ. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ολομέλεια του ΣτΕ 
(1028/2019 απόφαση) έκρινε ότι ο ΟΛΠ δεν δεσμεύεται από τις 
κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των διαγωνισμών, προμηθειών. 
Αντίθετα, η επιτροπή Αναστολών (382-383/2019 αποφάσεις) είχε 
κρίνει ότι δεν υπήρξε επαρκής δημοσιότητα στην πρόκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος η οποία κατέληξε, τον Απρίλιο του 2016, 
στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας με την Cosco. 
Αναλυτικά στη σελ 5 

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευ-
νητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Και-
νοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Και-
νοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 -2020, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Όπως 
ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 

υποβλήθηκαν 2.912 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 
1,74 δισ. ευρώ. Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει στο αμέσως 
επόμενο διάστημα.  Οι περισσότερες προτάσεις (611) υποβλήθηκαν 
στον τομέα της αγροδιατροφής και βιομηχανίας τροφίμων και ακο-
λούθησαν οι τομείς τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(513), υγείας και φαρμάκων (441) και τουρισμού-πολιτισμού-δημι-
ουργικών βιομηχανιών (419).  Αναλυτικά στη σελ 4

Υπεγράφη την Παρασκευή, μετά την εκπλήρωση των αναβλη-
τικών αιρέσεων και τη διευθέτηση σειράς νομικών και τεχνικών 
ζητημάτων, η σύμβαση πώλησης (SPA) για το Golf- Βόρειο 
Αφάντου, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της M.A. Angeliades Inc, ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έτσι, όπως επισημαίνεται από το Ταμείο, στην 
τελική ευθεία μπαίνει η αξιοποίηση των ακινήτων στην Αφάντου, 
ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση δύο μεγάλων έργων 
τουριστικής ανάπτυξης στο νησί. Για το Golf- Βόρειο Αφάντου 
είχε ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής η M.A. Angeliades Inc, 

έναντι συνολικού τιμήματος 26,9 εκατ. ευρώ, ενώ για το Νότιο 
Αφάντου προτιμητέος επενδυτής έχει ανακηρυχθεί η Τ.Ν. Aegean 
Sun Investment Ltd. Το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής θα 
πραγματοποιηθεί μετά τη σχετική έγκριση του υπουργείου Εθνι-
κής ‘Αμυνας, ενώ σύντομα αναμένεται η υπογραφή της σύμβα-
σης πώλησης και για το Νότιο Αφάντου. 
Αναλυτικά στη σελ 6 

ΕΣΠΑ: EΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: ΥΠΟβΛΗΘΗΚΑΝ 2.912 ΠΡΟ-
ΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜβΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (SPA) ΓΙΑ ΤΟ GOLF- βΟΡΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ

Αναρτήθηκε η πρώτη εγκύκλιος για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2021-2027
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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

20 Ιουνίου 2019
Εσπερίδα: Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστα-
σίας και η Νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

25 - 26 Ιουνίου 2019 

4o Συνέδριο και έκθεση: «Sm@rt Cities – 
Digit@l Citizens”: «Go Sm@rt!»
ΑΘΗΝΑ 

Υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών 
και άλλων φορέων

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

«ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ βΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»

Έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου θα διαρκέσει το συνέδριο: 
«European Polymer Congress 2019» (EPF 2019) της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών (European Polymer 
Federation- EPF), που ήδη διεξάγεται στο ξενοδοχείο Creta 
Maris Convention Center & Beach Resort στη Χερσόνησο 
Ηρακλείου Κρήτης. 
Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία 
Πολυμερών, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ 
(ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και 
το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόκειται 
για το σημαντικότερο ευρωπαϊκό συνέδριο της Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Πολυμερών, στο οποίο θα συμμετάσχουν 
περίπου 1.000 επιστήμονες από τις χώρες της Ευρώπης, τις 
ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Κορέα, την Ιαπωνία, 
την Κίνα, τη Ν. Αφρική και τη Βραζιλία.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεμηθεί το διεθνές 
βραβείο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών (EPF 
Prize), το οποίο καθιερώθηκε το 2018 κατά τη σύνοδο 
του Συμβουλίου της EPF στο Ηράκλειο. Θα βραβευθεί ο 
καθηγητής Ludwik Leibler, πρώην διευθυντής της Σχολής 
École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles 
de la Ville de Paris (ESPCI) του Παρισιού, για τις  πρωτοπο-
ριακές θεωρητικές μελέτες του στη δομή των συσταδικών 
συμπολυμερών και για την ανακάλυψη νέων υλικών, όπως 
αυτοϊάσιμων ελαστομερών και ουσιών για τη συγκόλληση 
ιστών.
Πληροφορίες: https://epfcrete2019.org/

To Circular Economy & Eco Innovation Institute, το 
Κέντρο Ευρωπαϊκών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
«Ιωάννης Καποδίστριας» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικός Eρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, διοργανώνουν το 1st Athens Water Forum 
(AWF), που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 ως τις 27 
Ιουνίου 2019 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Το 1st AWF θα εστιάσει στην ποιότητα του πόσιμου νε-

ρού, στις  επιπτώσεις του μη πόσιμου νερού στην υγεία 
του ανθρώπου και θα παρουσιάσει καινοτόμες τεχνολο-
γίες που θα διασφαλίζουν ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα 
καλής ποιότητας νερού για τις ανθρώπινες  ανάγκες και 
για το περιβάλλον. Στο Forum θα πάρουν μέρος πάνω 
από 30 ομιλητές προερχόμενοι από 16 Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Ινστιτούτα. 
Πληροφορίες: https://acquaright.com/en/ 

Εβδομαδιαίο εργαστήριο – σεμινάριο με θέμα: «Φυσική 
δόμηση και βιοκλιματική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική(-
προσέγγιση περιβαλλοντικών παραμέτρων βελτιστοποίη-
σης)», διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχι-
τεκτόνων, για την προώθηση της φιλικής στο περιβάλλον 
αρχιτεκτονικής. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους 
αρχιτέκτονες και θα διεξαχθεί από τις 28 Ιουνίου έως τις 4 
Ιουλίου 2019 στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα, στην Άλλη 
Μεριά Βόλου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η θεματολογία του Ερ-
γαστηρίου – Σεμιναρίου αφορά:
Περιβαλλοντικές παραμέτρους που οδηγούν σε βέλτιστες 
αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις κατά περίπτωση, όπως • 
λήψη αποφάσεων, η περίπτωση της πολυκριτηριακής 
ανάλυσης. Case study: επιλογή δομικών υλικών με οικο-

λογικά κριτήρια • η ανανεώσιμη ενέργεια ως παράμετρος 
στο σχεδιασμό κλπ καθώς και υλοποιημένες εφαρμογές της 
φυσικής δόμησης.
Το πρόγραμμα του Εργαστηρίου – Σεμιναρίου περιλαμ-
βάνει, εκτός της θεωρητικής υποστήριξης, εργαστήρια δο-
κιμών της γης ως υλικού, συλλογικές πρακτικές ανοικτού 
σχεδιασμού με κοινά υλικά (χτίσιμο με χώμα, ωμοί πλίνθοι 
κλπ.).
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο site: www.
sadas-pea.gr και στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ (Βρυσακί-
ου 15, Μοναστηράκι, τηλ. 2103215146 και 2103215147).
Οι εγγραφές στο σεμινάριο θα γίνονται, κατόπιν τηλεφωνι-
κής συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, μέχρι 
την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.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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«Γενναία» χρονικά και «καθολική» - για όλες τις εντασσόμενες 
περιοχές της χώρας - παράταση της προθεσμίας υποβολής 
δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο, ζητεί 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- από την κυβέρνηση η Ένωση Περιφε-
ρειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με επιστολή του προέδρου της, περι-
φερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, προς τον υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, την οποία κοι-

νοποιεί και στη διοίκηση «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογρά-
φηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).  Συγκεκριμένα η ΕΝΠΕ ζητεί παράταση 
τουλάχιστον έως το τέλος Οκτωβρίου 2019 τόσο λόγω των 
πρόσφατων εκλογών εξαιτίας των οποίων τα Δικαστήρια και τα 
Υποθηκοφυλακεία δεν λειτούργησαν για είκοσι μέρες αλλά και 
λόγω των προσεχών εθνικών εκλογών. Επίσης, διότι «η υπο-
βολή δηλώσεων, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, παρουσιάζει ιδι-

αίτερες δυσχέρειες καθώς αφορά, σε πληθώρα περιπτώσεων, 
δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης την κληρονομιά, όπου οι 
δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά από τους προ-
γόνους τους ακίνητα, δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη 
αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή και οι απώτεροι δικαιοπάροχοι 
κ. α.».

Είκοσι μία περιοχές μπαίνουν στη νέα λίστα με τις παρατάσεις 
που δίνεται στο πλαίσιο της νομοθετικής ρύθμισης και αφορά 
στη συλλογή δηλώσεων στο τελευταίο πρόγραμμα κτηματο-
γράφησης, σύμφωνα εμ ρεπορτάζ του Π. Γιόγιακα στα «Νέα».
Για δύο από αυτές τις περιοχές (Δωδεκάνησα και Κορινθία Α’ 
Τμήμα) η Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουνίου 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την ίδια ώρα σε 17 ημέ-
ρες λήγει το περιθώριο που έχουν οι ιδιοκτήτες στον Δήμο της 
Αθήνας να διορθώσουν τυχόν λάθη που έγιναν στις δηλώσεις 
του 2008.
Ειδικότερα περιθώριο έως τις 31 Ιουλίου 2019 έχουν οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων στα Δωδεκάνησα και την Κορινθία προκειμένου 
να δηλώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο. Μετά τις 
δύο προαναφερόμενες περιοχές σειρά αναμένεται να πάρουν 

για νέα παράταση 19 περιοχές όπου το εξάμηνο λήγει μέσα 
στον Ιούνιο. Ωστόσο σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά 
το θέμα η νέα Υπουργική Απόφαση που θα περιλαμβάνει όλες 
τις περιοχές θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των παρατάσεων. Και 
αυτό διότι, όπως λέγεται, κάθε φορά που ανακοινώνεται νέα 
παράταση ερημώνουν τα Γραφεία Κτηματογράφησης.
Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 λήγει 
το εξάμηνο για 12 περιοχές: Καβάλα, Ροδόπη, Θεσσαλονίκη, 
Γρεβενά, Λάρισα, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αιτωλο-
ακαρνανία, Μέγαρα και Οινόη. Μία εβδομάδα αργότερα στις 17 
Ιουνίου λήγει το εξάμηνο σε άλλες 7 περιοχές: Λασίθι, Αργολίδα, 
Κορινθία Β’ Τμήμα, Αρκαδία, Πιερία, Ευρυτανία και Φθιώτιδα.
Περιθώριο λίγων ημερών. Στο μεταξύ περιθώριο 18 ημερών- 
έως τις 24 Ιουνίου 2019- έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στον 

Δήμο Αθηναίων προκειμένου να ελέγξουν και να διορθώσουν, 
στην περίπτωση που υπάρχουν λάθη, τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας που έγιναν στο Κτηματολόγιο το 2008. Στο διά-
στημα αυτό υπολογίζονται και τα Σαββατοκύριακα επειδή όλη 
η διαδικασία γίνεται και ηλεκτρονικά.
Διευκρινίζεται ότι οι όποιες παρατάσεις ανακοινώνονται από 
το Κτηματολόγιο αφορούν το τελευταίο πρόγραμμα κτηματο-
γράφησης και όχι τη διαδικασία της προανάρτησης που είναι σε 
εξέλιξη από τη Μ. Δευτέρα στον Δήμο Αθηναίων.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία 12.000 ιδιοκτήτες επισκέ-
φθηκαν το Γραφείο Κτηματογράφησης στο Γαλάτσι και από 
αυτούς οι 4.000 έκαναν νέες δηλώσεις. Αίτηση επανεξέτασης 
υπέβαλαν γραπτώς 7.000 ιδιοκτήτες και ηλεκτρονικά 9.500 
ιδιοκτήτες ακινήτων.

Παρατείνεται μετά από απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας 
για τους κατοίκους εσωτερικού, για τα ακίνητα που βρίσκονται 
σε περιοχές εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας, Αχαΐ-
ας (μέχρι 22 Ιουλίου 2019), Μαγνησίας και Σποράδων (μέχρι 29 
Ιουλίου 2019), όπως αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω.
Οι πολίτες καλούνται  να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης 
περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής 
που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστο-
σελίδας www.ktimatologio.gr. Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί 
ΟΤΑ) στις οποίες παρατείνεται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησί-
ας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 22η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
Στους Καλλικρατικούς Δήμους: A) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, Β) ΚΑΛΑΒΡΥ-
ΤΩΝ, Γ) Από τον Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΙΓΩΝ, ΑΛΣΟΥΣ, ΑΜΠΕΛΟΥ, ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΡΡΑΒΩΝΙ-
ΤΣΗΣ, ΒΑΛΙΜΗΣ, ΒΕΛΑΣ, ΒΕΡΙΝΟΥ, ΒΟΥΤΣΙΜΟΥ, ΓΚΡΑΙΚΑ, 
ΓΡΗΓΟΡΗ, ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ, ΔΑΦΝΩΝ, ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΩΝ, ΕΞΟΧΗΣ, 
ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, ΚΑΛΑΜΙΑΣ, ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, ΚΟΥΜΑΡΗ, ΚΟΥΝΙΝΑΣ, 
ΚΡΗΝΗΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ), ΛΑΚΚΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΑ, ΜΑΜΟΥΣΙΑΣ, 
ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ, ΝΕ-
ΡΑΝΤΖΙΩΝ, ΝΩΝΑΚΡΙΔΟΣ, ΟΑΣΕΩΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΕΡΙΘΩΡΙ-
ΟΥ, ΠΤΕΡΗΣ, ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ, ΣΕΛΙΑΝΑΣ, ΣΙΝΕΒΡΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ, 
ΧΑΤΖΗ και ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΩΝ. Δ) Από τον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑ-

ΟΥ (ΚΡΑΛΗΣ)*, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
ΑΝΩ ΑΧΑΙΑΣ, ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑΙΙΚΩΝ, ΑΠΙΔΕΩΝΟΣ, ΑΡΑΞΟΥ, 
ΑΡΛΑΣ, ΑΧΑΪΚΟΥ, ΒΕΛΙΤΣΩΝ, ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ, ΚΑ-
ΡΑΙΙΚΩΝ, ΚΡΙΝΟΥ, ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΟΥΣΙΚΩΝ, 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΜΙΤΟΠΟΛΕΩΣ, ΜΙ-
ΧΟΙΟΥ, ΜΥΡΤΟΥ, ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΤΑ, ΠΟΡ-
ΤΩΝ, ΡΙΟΛΟΥ, ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ, ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ, ΦΛΟΚΑ, ΦΡΑΓΚΑΣ, 
ΦΩΣΤΑΙΝΗΣ, ΧΑΙΚΑΛΙΟΥ και ΧΑΡΑΥΓΗΣ
Ε) Από τον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΑΣ, ΘΕΑΣ, ΘΕΡΙΑΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΒΡΥΣΗΣ, ΜΟΙΡΑΣ, ΠΙΤΙΤΣΗΣ και ΣΕΛΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Πάτρα: Επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών αρ. 83
Αθήνα: Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λεωφ. Βεϊκου 137)
Τηλέφωνα: 2610 439414
Ωράριο λειτουργίας: Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 
με 16:00 και Τετάρτη 8:00 με 20:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. Στους Καλλικρατικούς Δή-
μους: A) ΕΡΕΤΡΙΑΣ B) ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Γ) ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗ-
ΨΟΥ Δ) ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ε) ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤ) ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙ-
ΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Ζ) ΣΚΥΡΟΥ Η) Από τον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
ο προ-καποδιστριακός  ΟΤΑ: ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Χαλκίδα: Επί της Λεωφ. Αθηνών 24Α & 24Β, ΟΤ1Α, Συνοικία Α, 
Κάνηθος. Αθήνα: Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λεωφ. Βεϊκου 
137) Τηλέφωνο και φαξ: 22210 37398
Ωράριο λειτουργίας: Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 
με 16:30 και Τετάρτη 8:30 με 20:30

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 29η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας: Α) Δήμος Βόλου:
προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΙΔΙΝΙΟΥ, ΓΛΑΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΘΗ-
ΒΩΝ, ΣΕΣΚΛΟΥ Β) Δήμος Ρήγα Φεραίου Γ)  Δήμος Αλμυρού
Δ) Δήμος Νοτίου Πηλίου: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΡΓΑΛΑ-
ΣΤΗΣ, ΛΑΥΚΟΥ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΜΗΛΙΝΗΣ, ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου: κτίριο 24 οδός Σταδίου, Νέα 
Ιωνία Μαγνησίας, Τηλέφωνο: 24210-25288 E-mail: info@
ktimatologio-magnisias.gr
Ωράριο λειτουργίας:
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 16:30
και Τετάρτη 8:30 με 20:30
 2. Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων:
Α) Δήμος Σκοπέλου: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΓΛΩΣΣΗΣ, ΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου: κτίριο 24 οδός Σταδίου, Νέα 
Ιωνία Μαγνησίας, Τηλέφωνο: 24210-25288 E-mail: info@
ktimatologio-magnisias.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 
με 16:30 και Τετάρτη 8:30 με 20:30
Γενικές Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 
15:30 στο τηλέφωνο 210-6505600
και στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΕ 19+2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2019 θα πρέπει  να υποβληθούν 
οι προτάσεις των φορέων σχεδιασμού των υπουργείων, 
των Περιφερειών καθώς και των κοινωνικοοικονομικών 
εταίρων για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Αυτό προβλέπεται στην πρώτη εγκύκλιο για το σχεδιασμό 
του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, 
ΕΣΠΑ 2021-2027 που αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρο-
νική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
για το ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εθνικού αναπτυξιακού 
σχεδιασμού για την περίοδο 2021 - 2027, εκδόθηκε από 
το  υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  η 1η εγκύκλιος 
που αποτελεί για την εκκίνηση του επίσημου διαλόγου για 
το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 
στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2021-2027 και των προγραμμάτων 
του.
Η πρώτη εγκύκλιος, που καταρτίστηκε από την ειδική 
υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του 
υπουργείου,  απευθύνεται στους φορείς σχεδιασμού των 
υπουργείων και των Περιφερειών καθώς και τους κοινω-
νικοοικονομικούς εταίρους. Στόχος της είναι να συμβάλλει 
ο κάθε φορέας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και το πεδίο 
δράσης του στη διαμόρφωση των εθνικών κατευθύνσε-
ων πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο 
αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές.
Στην εγκύκλιο αποτυπώνεται η εικόνα του ύψους των 
πόρων και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου όπως 
έχει διαμορφωθεί έως σήμερα με βάση την εξέλιξη των 
διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι κατά το διάστημα 
εκπόνησης της μια σειρά θεμάτων βρίσκονταν και εξακο-
λουθούν να είναι σε εξέλιξη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο.
Η συμβολή των φορέων πολιτικής και των κοινωνικο-
οικονομικών εταίρων, σχετικά με το πεδίο δράσης τους, 
θα γίνει στο πλαίσιο δομημένου ερωτηματολογίου. Μέσα 
από αυτό το ερωτηματολόγιο οι αρμόδιοι φορείς πολι-
τικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καλούνται να 
διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραι-
ότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους.
Οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν βασική εισροή για την 
κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 
2021-2027 και του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ» της περιόδου 2021-2027.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στην 
εγκύκλιο τον Ιούνιο θα πρέπει να συγκροτηθούν οι ομά-
δες σχεδιασμού από τα υπουργεία και τις περιφέρειες, θα 
εκδοθεί υπουργική απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής 
Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών της 
γραμματειών και θα πρέπει να διαμορφωθεί, οριστικά, 
από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ο Οδικός 
Χάρτης σχεδιασμού των υπηρεσιών της Επιτροπής ενώ 

στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 έχει οριστεί ο χρόνος υποβολής 
των προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής 
στην αρμόδια επιτροπή σε συνέχεια της αποστολής της 
1ης Εγκυκλίου και θα γίνει άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ στην 
ΕΕ για διαβούλευση αμέσως μετά την έγκρισή του από 
Υπουργικό Συμβούλιο.
Το Μάρτιο του 2020 θα πρέπει να γίνει η επίσημη υπο-
βολή ΕΣΠΑ και έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εντός 2 μηνών σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων με ΕΕ 
και έως 30 Ιουνίου 2020 θα γίνει η επίσημη υποβολή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στην ΕΕ σε συνέχεια άτυ-
πων διαβουλεύσεων.
Όπως σημειώνεται σχετικά στην εγκύκλιο: «Ο σχεδιασμός 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συναρτάται με τον 
χρόνο έγκρισης των πόρων και των κανονισμών από τα 
αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και την έγκριση του νέου 
ΕΣΠΑ σε συνέχεια αυτών. Στην πρόταση του Κανονισμού 
Κοινών Διατάξεων δεν προβλέπεται δεσμευτική προθε-
σμία για την υποβολή των ΕΠ 2021-2027 παρά μόνο ότι η 
διαδικασία έγκρισής του θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 
6 μηνών από την υποβολή τους στην ΕΕ».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόταση της Ε. Επι-
τροπής στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ (τι-
μές 2018) για το 2021-2027 έναντι 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 
2018) για το 2014-2020, δηλαδή, αύξηση των πόρων 
από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε 
σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο.

   Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδό-
τησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης «Ερευ-
νώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» 
του ΕΣΠΑ 2014 -2020, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), υποβλήθηκαν 2.912 προτάσεις με 
αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1,74 δισ. ευρώ. Η διαδικασία 
αξιολόγησης θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.
   Οι περισσότερες προτάσεις (611) υποβλήθηκαν στον 

τομέα της αγροδιατροφής και βιομηχανίας τροφίμων και 
ακολούθησαν οι τομείς τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (513), υγείας και φαρμάκων (441) και του-
ρισμού-πολιτισμού-δημιουργικών βιομηχανιών (419).
   Η ενιαία δράση των κρατικών ενισχύσεων «Ερευνώ-Δη-
μιουργώ-Καινοτομώ» (Α΄ και Β΄ κύκλος) αναμένεται να 
υπερβεί τα 540 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης και, μαζί 
με την ιδιωτική δαπάνη, περί τα 650 εκατ. ευρώ. Ήδη 
από τον Α΄ κύκλο της δράσης συγχρηματοδοτούνται 580 
ερευνητικά έργα με δημόσια δαπάνη 311,7 εκατ. ευρώ.
   Η δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της 
καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγο-
ρές. Ενισχύονται πρωτίστως επιχειρήσεις που έχουν ως 
επιδίωξη την προώθηση της έρευνας, την τεχνολογική 
ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς και άλλοι φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και 
καινοτομίας (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα κ.α.), δημιουργώ-
ντας νέες θέσεις εργασίας ερευνητικού και επιστημονικού 
προσωπικού και συμβάλλοντας στην ανάσχεση της «δι-
αρροής εγκεφάλων» (brain drain).

EΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027
Αναρτήθηκε η πρώτη εγκύκλιος για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2021-2027 

ΥΠΟβΛΗΘΗΚΑΝ 2.912 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 
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Το πράσινο φως άναψε την Παρασκευή η Ολομέλεια του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας για την επέκταση του επιβατικού λι-
μένα του Πειραιά, που είχε δρομολογηθεί, για τον ελλιμενισμό 
κρουαζερορόπλοιων του ΟΛΠ, προϋπολογισμού 136.283.800 
ευρώ (συν ΦΠΑ), όσο και για την πώληση του 67% του μετο-
χικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. στην Cosco, έναντι 1,5 δισ. ευρώ, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο την Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας 
Διομήδη Κυριλλόπουλο, κατά πλειοψηφία ανέτρεψε την από-
φαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και κατά πλειοψηφία 
δικαίωσε τον ΟΛΠ.
 Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ολομέλεια του ΣτΕ (1028/2019 
απόφαση) έκρινε ότι ο ΟΛΠ δεν δεσμεύεται από τις κοινοτικές 
οδηγίες στον τομέα των διαγωνισμών, προμηθειών. Αντίθετα, 
η επιτροπή Αναστολών (382-383/2019 αποφάσεις) είχε κρίνει 
ότι δεν υπήρξε επαρκής δημοσιότητα στην πρόκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος η οποία κατέληξε, τον Απρίλιο του 2016, 
στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας με την Cosco. 
 Η Ολομέλεια στην επίμαχη απόφασή της, κατ  ́αρχάς, αναφέρει 
ότι «το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των 
γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται 
εντός της λιμενικής ζώνης του λιμένα Πειραιώς που παραχωρή-
θηκε στην ΟΛΠ ΑΕ με την από 13.2.2002 σύμβαση, και το οποίο 
αποτελούσε το βασικό περιουσιακό της δικαίωμα, επιχειρήθηκε 
να εκχωρηθεί με την από 5.3.2014 πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ 
με μια ενιαία και αδιαίρετη διαδικασία (πώληση μετοχών και 
τροποποίηση, κατόπιν αναδιαπραγμάτευσης, της σύμβασης 
παραχώρησης) σε ιδιώτη επενδυτή». Και, σύμφωνα πάντα με 

την ανακοίνωση του ΣτΕ, μεταξύ των άλλων, έκρινε: 
 «Στην πρόσκληση αυτή προβλέφθηκε ότι η σύμβαση παραχώ-
ρησης θα αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης, και εν-
δεχομένως τροποποίησης, με σκοπό (μεταξύ άλλων θεμάτων): 
(i) να εισαχθούν περισσότερο λεπτομερείς παράμετροι και προ-
διαγραφές σχετικά με τις τρέχουσες υποχρεώσεις του ΟΛΠ να 
παρέχει, φιλοξενεί ή/και υποστηρίζει μια πλήρη σειρά από λιμε-
νικές υπηρεσίες και δραστηριότητες εντός του Λιμένος Πειραιώς, 
(ii) να διατηρηθεί η θέση και ο ρόλος του λιμένος Πειραιώς και η 
κεφαλαιώδης εθνική σημασία του ως κύριου θαλάσσιου λιμένα 
που συνδέει την ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά του Αιγαίου, 
(iii) να ενθαρρυνθεί η επένδυση προκειμένου να βοηθηθεί η 
αναζωογόνηση των περιοχών/δραστηριοτήτων κατασκευής 
και επισκευής πλοίων,
(iv) να στηριχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη των διάφορων λειτουρ-
γιών και δραστηριοτήτων εντός του Λιμένος Πειραιώς,
(v) να προσδιοριστεί λεπτομερώς η κατάλληλη διαδικασία για 
τον καθορισμό και την έγκριση από το Ελληνικό Δημόσιο των 
τιμολογίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ακτοπλοΐας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, κοινωνικές και δημογραφικές 
παραμέτρους, 
(vi) να προκύψουν κατάλληλα κίνητρα και μηχανισμοί ανα-
προσδιορισμού που να καθορίζουν τα επίπεδα των χρηματι-
κών ανταλλαγμάτων παραχώρησης καταβλητέα από τον ΟΛΠ 
στο Ελληνικό Δημόσιο, και 
(vii) να συμφωνηθούν συγκεκριμένες επενδύσεις στο λιμάνι του 
Πειραιά». 
 Ακόμη, η απόφαση αναφέρεται ότι η Ολομέλεια δέχεται την 
αίτηση του ΟΛΠ «λαμβανομένων υπόψη: 

α) ότι στην ανωτέρω πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο 
συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και στις εφημερίδες Καθημερινή και International New York 
Times, υπήρχε ρητή εξαγγελία περί αναδιαπραγμάτευσης και 
τροποποίησης της εν λόγω σύμβασης, η οποία αποτέλεσε θεμε-
λιώδη όρο για την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος προς 
απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 
της ΟΛΠ ΑΕ. και 
β) ότι η δυνητική αγορά στην οποία απευθύνθηκε η εν λόγω 
πρόσκληση, ενόψει των απαιτήσεων του οικείου εγχειρήματος, 
συνετίθετο από ειδικό επενδυτικό κοινό με εξειδικευμένες γνώ-
σεις και εμπειρία στον σχετικό τομέα, οι επιχειρήσεις οι οποίες 
θα εξέφραζαν την πρόθεση να λάβουν μέρος στη διαγωνιστική 
διαδικασία για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο 
μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ ΑΕ ευλόγως είχαν σαφή επίγνωση 
ότι η ανωτέρω από 13.2.2002 σύμβαση παραχώρησης θα 
αποτελούσε (όπως εξάλλου οριζόταν ρητώς στην από 5.3.2014 
πρόσκληση) αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης, ήτοι αντικείμε-
νο διαβουλεύσεων με σκοπό τη σύναψη νέας σύμβασης παρα-
χώρησης, με πλήρη μεταβολή της φύσης του παραχωρηθέντος 
στην ΟΛΠ ΑΕ αποκλειστικού δικαιώματος δια της προβλέψεως 
σε αυτήν όρων και δικαιωμάτων του παραχωρησιούχου ριζι-
κώς διαφόρων των οριζομένων στην από 13.2.2002 σύμβαση, 
ανταποκρινομένων δε στον χαρακτήρα της ΟΛΠ ΑΕ ως ανώ-
νυμης εταιρείας με αμιγώς, πλέον, ιδιωτικό και επιχειρηματικό 
χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέ-
χιση της παροχής λιμενικών υπηρεσιών στον λιμένα Πειραιώς».

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κλείνει μια εκκρεμότητα χρόνων για τον ΟΛΠ, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ι. Μάνδρου στην «Καθημερινή». 
«Πέρασε» από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας η σύμβαση επέκτασης του επιβατικού λιμένα του Πειραιά 
για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων (νότια ζώνη) αλλά και η 
πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ στην 
Cosco. H Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου με πρόεδρο 
την κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου αποφάσισε υπέρ της νο-
μιμότητας των επίμαχων συμβάσεων κλείνοντας ένα κεφά-
λαιο που είχε ανοίξει με προσφυγή της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Η απόφαση 
της Ολομέλειας κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση απ’ ό,τι 
είχε κινηθεί το τμήμα αναστολών του ανώταατου δικαστη-
ρίου, δικαιώνοντας την πολιτική που ακολουθήθηκε με τις 
επίμαχες συμβάσεις.
Ειδικότερα, η Ολομέλεια με την απόφασή της έκρινε ότι ο 
ΟΛΠ δεν δεσμεύεται από τις κοινοτικές οδηγίες στον τομέα 
των διαγωνισμών, προμηθειών. Η επίμαχη απόφασή της, 
κατ’ αρχάς, αναφέρει ότι «το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης 
και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκα-
ταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης του 
λιμένα Πειραιώς που παραχωρήθηκε στην ΟΛΠ Α.Ε. με την 

από 13.2.2002 σύμβαση, και το οποίο αποτελούσε το βασικό 
περιουσιακό της δικαίωμα, επιχειρήθηκε να εκχωρηθεί με την 
από 5.3.2014 πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ με μια ενιαία και αδιαί-
ρετη διαδικασία (πώληση μετοχών και τροποποίηση, κατόπιν 
αναδιαπραγμάτευσης, της σύμβασης παραχώρησης) σε ιδι-
ώτη επενδυτή».
Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, μεταξύ των άλλων, έκρινε 
πως στην πρόσκληση αυτή προβλέφθηκε ότι η σύμβαση πα-
ραχώρησης θα αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης 
και ενδεχομένως τροποποίησης, με σκοπό (μεταξύ άλλων θε-
μάτων): (i) Να εισαχθούν περισσότερο λεπτομερείς παράμε-
τροι και προδιαγραφές σχετικά με τις τρέχουσες υποχρεώσεις 
του ΟΛΠ να παρέχει, φιλοξενεί ή/και υποστηρίζει μια πλήρη 
σειρά από λιμενικές υπηρεσίες και δραστηριότητες εντός του 
λιμένος Πειραιώς. (ii) Να διατηρηθούν η θέση και ο ρόλος του 
λιμένος Πειραιώς και η κεφαλαιώδης εθνική σημασία του ως 
κύριου θαλάσσιου λιμένα που συνδέει την ηπειρωτική Ελλά-
δα με τα νησιά του Αιγαίου. (iii) Να ενθαρρυνθεί η επένδυση 
προκειμένου να βοηθηθεί η αναζωογόνηση των περιοχών/
δραστηριοτήτων κατασκευής και επισκευής πλοίων. (iv) Να 
στηριχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη των διαφόρων λειτουργιών 
και δραστηριοτήτων εντός του λιμένος Πειραιώς. (v) Να 

προσδιοριστεί λεπτομε ώς η κατάλληλη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την έγκριση από το ελληνικό Δημόσιο των τι-
μολογίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ακτοπλοΐας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, κοινωνικές και δημογραφι-
κές παραμέτρους. (vi) Να προκύψουν κατάλληλα κίνητρα 
και μηχανισμοί αναπροσδιορισμού που να καθορίζουν τα 
επίπεδα των χρηματικών ανταλλαγμάτων παραχώρησης 
καταβλητέα από τον ΟΛΠ στο ελληνικό Δημόσιο, και (vii) 
Να συμφωνηθούν συγκεκριμένες επενδύσεις στο λιμάνι του 
Πειραιά».
Επιπλέον, στην απόφαση αναφέρεται ότι η δυνητική αγορά 
στην οποία απευθύνθηκε η εν λόγω πρόσκληση, ενόψει των 
απαιτήσεων του οικείου εγχειρήματος, συνετίθετο από ειδι-
κό επενδυτικό κοινό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία 
στον σχετικό τομέα, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εξέφραζαν 
την πρόθεση να λάβουν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία 
για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό 
κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε. ευλόγως είχαν σαφή επίγνωση ότι η 
ανωτέρω από 13.2.2002 σύμβαση παραχώρησης θα απο-
τελούσε (όπως εξάλλου οριζόταν ρητώς στην από 5.3.2014 
πρόσκληση) αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΤΕ Ο ΟΛΠ ΓΙΑ COSCO ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ
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Η εξέλιξη οδηγεί στην ανεργία 92 εργαζομένους. Το ερ-
γοστάσιο παρήγε εξειδικευμένους ψυκτικούς θαλάμους 
οικιακής χρήσης (wine cooler, corner fringes, cold rooms, 
cooler drawers) και ελάχιστα ανταλλακτικά. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ της Δ. Μανιφάβα στην «Καθημερινή» μετά το 
κλείσιμο μονάδων της Frigoglass σε Βόρεια Αμερική και 
Τουρκία το 2014, καθώς και στην Κίνα το 2016, ήρθε δυ-
στυχώς και η σειρά της Ελλάδας. Χθες, ήταν η τελευταία 
ημέρα που λειτούργησε το εργοστάσιο του ομίλου στην 
Κάτω Αχαΐα, καθώς η διοίκηση θεώρησε ασύμφορη τη 
συνέχιση της λειτουργίας του. Αυτό που θα συνεχίσει να 
λειτουργεί είναι το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.
Η εξέλιξη αυτή, κατά πολλούς αναμενόμενη, οδηγεί στην 
ανεργία 92 εργαζομένους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις 
διαβεβαιώσεις της εταιρείας, θα λάβουν υψηλές απο-
ζημιώσεις και πρόσθετα πακέτα παροχών, είχαν όμως 
υποστεί τα τελευταία χρόνια αρκετές αλλαγές στο ερ-
γασιακό καθεστώς. Κι αυτό διότι οι κινήσεις περικοπής 
του λειτουργικού κόστους είχαν ξεκινήσει εδώ και δέκα 
χρόνια, κινήσεις, όμως, που καθώς φαίνεται δεν πέτυχαν 
να αντιστρέψουν την κατάσταση και η εν λόγω μονάδα 
κατέγραψε σωρευτικά τη δεκαετία αυτή ζημίες ύψους 10 
εκατ. ευρώ. Το εν λόγω εργοστάσιο παρήγε εξειδικευμέ-
νους ψυκτικούς θαλάμους οικιακής χρήσης (wine cooler, 
corner fringes, cold rooms, cooler drawers) και ελάχιστα 
ανταλλακτικά.
Ειδικότερα, στη μονάδα της Κάτω Αχαΐας, η Frigoglass 

εφάρμοσε το 2009 πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το 
οποίο οδήγησε σε μείωση του προσωπικού του εργο-
στασίου κατά περίπου 50%. Στη συνέχεια εφάρμοσε την 
πρακτική της εκ περιτροπής εργασίας, από τον Απρίλιο 
έως τον Νοέμβριο του 2012 και από τον Μάρτιο έως 
τον Νοέμβριο του 2013. Το 2014 προχώρησε σε μείωση 
των μισθών κατά 24% και ταυτόχρονα αναδιάρθρωσε 
την παραγωγική δομή, εστιάζοντας στην παραγωγή 
ανταλλακτικών, η οποία μεταφέρθηκε από χαμηλότερου 
κόστους παραγωγικές μονάδες του εξωτερικού. Το 2015, 
ξεκίνησε η παραγωγή οικιακών ψυγείων, η οποία και πάλι 
μεταφέρθηκε από χαμηλότερου κόστους παραγωγικές 
μονάδες του εξωτερικού, ενώ για πέντε μήνες το 2017 και 
συγκεκριμένα από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο εφαρμό-
στηκε στη μονάδα και πάλι η εκ περιτροπής εργασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποζημιώσεις που θα κατα-
βληθούν στους εργαζομένους θα υπολογισθούν ως απο-
ζημιώσεις υπαλλήλων (και όχι εργατοτεχνιτών), με βάση 
τις υψηλότερες αποδοχές που λάμβαναν οι εργαζόμενοι 
πριν από τις μισθολογικές μειώσεις που έγιναν το 2014. 
Επιπλέον, η διοίκηση της Frigoglass εξετάζει το ενδεχό-
μενο χορήγησης ενός πρόσθετου πακέτου παροχών, κάτι 
που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις που γίνονται 
με τους εργαζομένους.
Αν και στην πελατειακή βάση του ομίλου συγκαταλέγο-
νται κάποιοι από τους σημαντικότερους εμφιαλωτές της 
The Coca - Cola Company, μεταξύ αυτών και η Coca - Cola 

HBC, εμφιαλωτές της Pepsi, πολλά από τα κορυφαία ζυθο-
ποιεία παγκοσμίως, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα 
Heineken, Diageo, Carlsberg, AB InBev και κορυφαίες γα-
λακτοβιομηχανίες, όπως η Nestlé και η Danone, το 2017 
αναγκάστηκε να προβεί σε συμφωνία με τους πιστωτές 
για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, συμφωνία η οποία 
προέβλεπε και κεφαλαιοποίηση σημαντικού μέρους των 
χρεών της. Η αναδιάρθρωση είχε ως αποτέλεσμα τη μείω-
ση του δανεισμού της εταιρείας κατά 138 εκατ. ευρώ. Στο 
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, ο όμιλος πούλησε το 2018 
τη θυγατρική που είχε στον κλάδο υαλουργίας στο Ντου-
μπάι (Frigoglass Jebel Ali FZE), με στόχο, όπως, ανέφερε 
τότε να αποπληρώσει μέρος των δανείων του και να επι-
κεντρωθεί στις δραστηριότητες της επαγγελματικής ψύξης 
και υαλουργίας στη Νιγηρία.
Πρόεδρος της Frigoglass είναι ο Χάρης Δαυίδ (γνωστός 
από την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην «Πα-
πουτσάνης» και στη Nutriart, πρώην «Κατσέλης»).
Μετά τη χθεσινή εξέλιξη, ο όμιλος διαθέτει πλέον μονάδες 
στη Νιγηρία, στην Ινδία, στην Ινδονησία, στη Νότια Αφρι-
κή, στη Ρουμανία και στη Ρωσία. To 2018 ο όμιλος έκλεισε 
με ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των μη συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων) ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή 
θέση του ήταν αρνητική και διαμορφώθηκε σε 43 εκατ. 
ευρώ. 

Υπεγράφη την Παρασκευή, μετά την εκπλήρωση των 
αναβλητικών αιρέσεων και τη διευθέτηση σειράς νομι-
κών και τεχνικών ζητημάτων, η σύμβαση πώλησης (SPA) 
για το Golf- Βόρειο Αφάντου, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της 
M.A. Angeliades Inc, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έτσι, όπως 
επισημαίνεται από το Ταμείο, στην τελική ευθεία μπαίνει η 
αξιοποίηση των ακινήτων στην Αφάντου, ανοίγοντας τον 
δρόμο για την υλοποίηση δύο μεγάλων έργων τουριστι-
κής ανάπτυξης στο νησί. 
 Για το Golf- Βόρειο Αφάντου είχε ανακηρυχθεί προτιμη-
τέος επενδυτής η M.A. Angeliades Inc, έναντι συνολικού 
τιμήματος 26,9 εκατ. ευρώ, ενώ για το Νότιο Αφάντου 
προτιμητέος επενδυτής έχει ανακηρυχθεί η Τ.Ν. Aegean 
Sun Investment Ltd. Το οικονομικό κλείσιμο της συναλ-

λαγής θα πραγματοποιηθεί μετά τη σχετική έγκριση του 
υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, ενώ σύντομα αναμένεται η 
υπογραφή της σύμβασης πώλησης και για το Νότιο Αφά-
ντου.
Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 
για την αξιοποίηση των δύο ακινήτων στην Αφάντου, 
ακολούθησε η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μια 
από τις αναβλητικές αιρέσεις για το οικονομικό κλείσιμο 
της συναλλαγής αποτελεί η δημοσίευση του Ειδικού Σχε-
δίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), 
με το οποίο αποδίδονται χρήσεις γης και όροι δόμησης 
στο ενιαίο ακίνητο (Βόρειο και Νότιο), αίρεση η οποία 
πλέον έχει εκπληρωθεί (ΦΕΚ ΑΑΠ/180/2016). Ωστόσο, 
πριν την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ, το σύνολο του ακινήτου, 

καθώς και ευρύτερη έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων 
χαρακτηρίστηκε αρχαιολογικός χώρος. 
 Το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των δύο προεπιλε-
γέντων επενδυτών, υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης 
και Συνεργασίας με το υπουργείο Πολιτισμού, με αντικεί-
μενο τη διενέργεια, με δική του δαπάνη, προκαταρκτικών 
δοκιμαστικών τομών. Μετά από την ολοκλήρωση των 
τομών, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδε-
κανήσου, οι οποίες δεν κατέδειξαν σημαντικά αρχαιολογι-
κά ευρήματα, το Ταμείο ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρω-
ση της αξιοποίησης των ακινήτων.

ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η FRIGOGLASS

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜβΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (SPA) ΓΙΑ ΤΟ GOLF- βΟΡΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ
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Η εταιρεία λειτουργεί από το 2010 μία ακόμη μονάδα 
φυσικού αερίου στη Θίσβη Βοιωτίας, ισχύος 420 MW. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χ. Λιάγγου στην «Καθημερινή» 
στην εγκατάσταση νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με 
φυσικό αέριο επεκτείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
εγχώριων ενεργειακών ομίλων στην αγορά ηλεκτρισμού. 
Στην «κούρσα» για την κατασκευή σύγχρονης μονάδας 
φυσικού αερίου, που μπήκε πρώτη η «Μυτιληναίος» και 
ακολούθησαν ο όμιλος Κοπελούζου, η ΓΕΚ Τέρνα και ο 
όμιλος Καράτζη, εισέρχεται δυναμικά και η Εlpedison. Η 
εταιρεία με βασικούς μετόχους τα ΕΛΠΕ και την ιταλική 
Εdison έχει καταθέσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ) αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από μονάδα συνδυασμένου κύκλου με 
καύσιμο φυσικό αέριο, μέγιστης δυναμικότητας 826 MW. 
Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 400 εκατ. ευρώ 
και η απόδοση της μονάδας στο 63%. H μονάδα πρόκειται 
να εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη στο συγκρότημα που 
φιλοξενεί την υφιστάμενη μονάδα της εταιρείας, η οποία 
τέθηκε σε λειτουργία το 2006. Η Elpedison λειτουργεί από 

το 2010 μία ακόμη μονάδα φυσικού αερίου στη Θίσβη 
Βοιωτίας, ισχύος 420 MW. Με την υλοποίηση της νέας 
μονάδας η εταιρεία προσβλέπει στον διπλασιασμό της 
εγκατεστημένης ισχύος της στο ηλεκτρικό σύστημα της 
χώρας και στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην 
αγορά ηλεκτρισμού όπου δραστηριοποιείται και στον το-
μέα της προμήθειας και του trading.
Στην «κούρσα» των νέων μονάδων φυσικού αερίου προ-
πορεύεται αυτή τη στιγμή η «Μυτιληναίος», η οποία δια-
σφάλισε από τη ΡΑΕ άδεια παραγωγής για μονάδα συνδυ-
ασμένου κύκλου συνολικής ισχύος 665 MW. Η μονάδα θα 
εγκατασταθεί στο ενεργειακό κέντρο της εταιρείας, στον 
Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας.
Αίτηση για άδεια παραγωγής μονάδας συνδυασμένου 
κύκλου με φυσικό αέριο 660 MW έχει καταθέσει στη ΡΑΕ 
και ο όμιλος Κοπελούζου, όπως και ο όμιλος Καράτζη που 
δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού μέσω 
της ΚΕΝ. Η μονάδα του ομίλου Κοπελούζου προβλέπεται 
να εγκατασταθεί στην Αλεξανδρούπολη και του ομίλου 
Καράτζη στη Λάρισα. Αδεια παραγωγής για μία ακόμη 

μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 660 MW έχει αι-
τηθεί στη ΡΑΕ και η ΓΕΚ Τέρνα. Η νέα μονάδα της Τέρνα 
προβλέπεται να εγκατασταθεί στην Κομοτηνή.
Οι σχεδιασμοί των μεγάλων ενεργειακών ομίλων της 
χώρας για νέες μονάδες φυσικού αερίου στηρίζονται στις 
προβλέψεις που εμφανίζουν το φυσικό αέριο ως το καύ-
σιμο-γέφυρα για τη μετάβαση από τον λιγνίτη στις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας. Η ασφάλεια εφοδιασμού του ηλε-
κτρικού συστήματος της χώρας τα επόμενα 10-15 χρόνια, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, θα στηριχθεί στο 
φυσικό αέριο λόγω των πολιτικών απανθρακοποίησης 
και παράλληλης ενίσχυσης των ΑΠΕ που εφαρμόζει η Ε.Ε. 
για την κλιματική αλλαγή.
Ενδεικτικό αυτού είναι ότι στην Ευρώπη σχεδιάζονται 50 
GW νέων σταθμών συνδυασμένου κύκλου. Βεβαίως, το 
ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας δεν χωράει πάνω από 
μία με δύο νέες μονάδες φυσικού αερίου για τα επόμενα 
χρόνια και αυτό το γνωρίζουν οι όμιλοι που σχεδιάζουν 
νέες επενδύσεις.

Στη γενική συνέλευση της εταιρείας εξετάσθηκε και η δια-
δικασία ιδιωτικοποίησής της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
Χ. Λιάγγου στην «Καθημερινή» σε νέο μοντέλο  εταιρικής 
διακυβέρνησης προχωρούν τα ΕΛΠΕ. Οι αλλαγές, όπως 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου, Ευστάθιος Τσοτσορός, μιλώντας χθες στην ετή-
σια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, θα αφορούν 
μεταξύ άλλων την εκλογή των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, την πρόσληψη των ανώτερων στελεχών μά-
νατζμεντ, τη λειτουργία του Δ.Σ., τον ρόλο του προέδρου 
και του διευθύνοντος συμβούλου, αλλά και την κατανομή 
των αρμοδιοτήτων. Το νέο μοντέλο εταιρικής διακυβέρ-
νησης αναμένεται να τεθεί υπό την έγκριση της έκτακτης 
γενικής συνέλευσης που θα συγκληθεί για την προσαρ-
μογή της εταιρείας στα δεδομένα του νέου νόμου για τις 
ανώνυμες εταιρείες, εφόσον μέχρι τότε, όπως τόνισε ο κ. 
Τσοτσορός, υπάρξει συμφωνία των μετόχων ως προς τις 
αλλαγές. Οι συζητήσεις επ’ αυτού μεταξύ ελληνικού Δη-
μοσίου και Paneuropean (ομιλος Λάτση) είναι σε εξέλιξη 
και κινούνται στη βάση σχετικής μελέτης που έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. Ως προς τον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης 
του ομίλου, ο κ. Τσοτσορός σχολίασε ότι από την πλευρά 
της διοίκησης η διαδικασία υπηρετήθηκε με επαγγελμα-
τισμό, ωστόσο οι αγοραστές δεν κατέθεσαν δεσμευτικές 
προσφορές, για λόγους που αφορούν τους ίδιους. Ερω-

τηθείς για την επόμενη ημέρα, παρέπεμψε στους μετόχους 
ως αρμόδιους για τις σχετικές αποφάσεις.
Στην ομιλία του προς τους μετόχους της εταιρείας ο κ. 
Τσοτσορός σχολίασε και την οικονομική κατάσταση της 
χώρας, στέλνοντας εμμέσως ένα μήνυμα προς την κυβέρ-
νηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 
ως προς τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν. 
Εχει διαμορφωθεί ένα καταρχήν κλίμα αισιοδοξίας για την 
επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα, είπε, ωστόσο 
βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να καταστεί ελκυστι-
κό το επενδυτικό περιβάλλον είναι «η πολιτική σταθε-
ρότητα και η υλοποίηση συγκροτημένων μεταρρυθμι-
στικών προγραμμάτων αντιμετώπισης της διαφθοράς, 
εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης και του φορολογικού 
συστήματος, αλλά και μείωσης της γραφειοκρατίας και 
του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων».
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισι-
ης σημείωσε ότι, παρά το δυσμενέστερο περιβάλλον διύ-
λισης σε σχέση με το 2017, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορ-
φώθηκαν πέρυσι στα 730 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα 
καθαρά κέρδη στα 296 εκατ. ευρώ. Αναφερόμενος στις 
εξελίξεις στην Ελλάδα, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι «πρέπει 
να προσαρμοστούμε σε μια πραγματικότητα όπου η αγο-
ρά θα είναι κάτω από το 50% σε σχέση με πριν από λίγα 
χρόνια». Και στάθηκε στην ανάγκη αφενός για βελτίωση 

και εξορθολογισμό, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να 
φθάνουν στον πελάτη στην ποσότητα και την ποιότητα 
που του αξίζει, και αφετέρου για επέκταση στις αγορές 
του εξωτερικού, με συνεργασίες αυτόνομης ανάπτυξης. 
Ως προς τη ΔΕΠΑ, στην οποία τα ΕΛΠΕ μετέχουν κατά 
35%, ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι «παρακολουθούμε με 
ενδιαφέρον και προβληματισμό αυτά που γίνονται ή δεν 
γίνονται», εξέφρασε την ελπίδα να καθοριστεί σύντομα 
ποια θα είναι η επόμενη ημέρα και επανέλαβε τη θέση του 
ομίλου ότι ενδιαφέρεται για την αγορά φυσικού αερίου 
στην Ελλάδα, όχι όμως από τη θέση του μειοψηφούντος 
μετόχου στη ΔΕΠΑ, αλλά από θέση που θα εξασφαλίζει 
τον έλεγχο της δραστηριότητας.
Στις προτεραιότητες των ΕΛΠΕ, όπως είπε, περιλαμβάνο-
νται ακόμη η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, ενώ για τη δραστηριότητα της ηλεκτροπαραγωγής 
τόνισε ότι η αγορά είναι άκρως προβληματική εξαιτίας, 
μεταξύ άλλων, και των προβλημάτων της ΔΕΗ και επα-
νέλαβε πως αν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί δεν ήταν θυγα-
τρικές μεγάλων ομίλων, δεν θα είχαν διατηρηθεί στη ζωή.
Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 
ύψους 0,75 ευρώ ανά μετοχή, ποσό στο οποίο περιλαμ-
βάνεται και το προμέρισμα ύψους 0,25 ευρώ που έχει δια-
νεμηθεί. Το υπόλοιπο 0,5 ευρώ θα καταβληθεί τον Ιούλιο.

ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 400 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕLPEDISON

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΤΑ ΕΛΠΕ
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Την παράταση κατά 3 μήνες του χρονοδιαγράμματος των συμ-
βάσεων μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού και Ναυπηγείων Σκαρα-
μαγκά και Ελευσίνας για την ολοκλήρωση των προγραμμά-
των ναυπήγησης των 4 υποβρυχίων και των πυραυλάκατων, 
αντίστοιχα, προβλέπει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- τροπολογία που 
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Κύρωση 
των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 06-09-
2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του ιδρύματος «Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του ελληνικού δημοσίου 
για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
υγείας».
Με την τροπολογία προβλέπεται επίσης η επιπλέον χρηματο-
δότηση του προγράμματος ναυπήγησης των υποβρυχίων 

με 1,95 εκατομμύρια ευρώ -που αφορά και στις εργασίες 
συντήρησης των συνοδών πλοίων των υποβρυχίων και του 
προγράμματος ναυπήγησης των πυραυλάκατων με 5,92 
εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό του υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
(εθνικό σκέλος).
Στην αιτιολογική έκθεση διευκρινίζεται ότι οι αναγκαίες ερ-
γασίες αποκατάστασης των διαπιστωθέντων προβλημάτων 
των 4 υποβρυχίων, μέρος των οποίων οφείλεται στην έλλειψη 
επαρκούς συντήρησης αυτών με αποκλειστική ευθύνη των 
ΕΝΑΕ για το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε πριν από την 
εμπλοκή του Πολεμικού Ναυτικού στην αποπεράτωσή τους, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4258/14, είχαν ως αποτέλε-

σμα τη χρονική διολίσθηση του προγράμματος.
Περαιτέρω τονίζεται ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος 
επαρκεί μέχρι και τον Ιούνιο του 2019 οπότε και το Πολεμικό 
Ναυτικό θα πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα 
εντός των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) με προφανή 
συνέπεια το ναυπηγείο να περιέλθει στη δυσμενή προ των 
προβλέψεων του ν.4258/14 και εμπλοκής του ΠΝ, κατάστα-
σης.  Ανάλογες διαπιστώσεις γίνονται και για το πρόγραμμα 
ναυπήγησης των πυραυλάκατων.
Η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας βρίσκεται στον ακόλου-
θο σύνδεσμο :
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-
1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11031673.pdf

«Ολοκληρώνουμε την πλέον επιτυχή στη ιστορία του Ομίλου 
πενταετή περίοδο 2014-2018, με αυξημένες προσδοκίες για 
την επερχόμενη πενταετία και με όραμα την πρωταγωνιστική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική πορεία του Ομίλου την επόμε-
νη δεκαετία», επεσήμανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Ευ-
στάθιος Τσοτσορός, μιλώντας την Παρασκευή στην ετήσια 
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Όπως επεσήμανε κατά την ομιλία του ο κ. Τσοτσορός, «η 
ισχυρή ανάπτυξη για τέταρτο συνεχή χρόνο, με ιστορικό ρε-
κόρ παραγωγής (15,5 εκατ. Μ.Τ), πωλήσεων (16,5 εκατ. Μ.Τ) 
και εξαγωγών (9,5 εκατ. Μ.Τ), η σταθεροποίηση της κερδο-
φορίας σε ιστορικά υψηλότερα επίπεδα, η σημαντικότατη 
αύξηση της κεφαλαιοποίησης της Εταιρείας στα 2,6 δισ. ευρώ 
σήμερα, έναντι μόλις 900 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 
2016, η αυξημένη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους, 
οι αντίστοιχα αυξημένες παροχές προς τους εργαζόμενους 
και, τέλος, η διεθνής εμβέλεια της ΕΛΠΕ στα ενεργειακά δρώ-
μενα της ευρύτερης περιοχής μας, έχουν παγιώσει την εικόνα 
της επιτυχούς πορείας του Ομίλου.» 
Ο επικεφαλής των ΕΛΠΕ υπογράμμισε την ανάγκη εκσυγ-
χρονισμού του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης σε ό,τι 
αφορά μεταξύ άλλων την εκλογή των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, την πρόσληψη των ανώτερων στελεχών 
μάνατζμεντ, την λειτουργία του ΔΣ, τον ρόλο του προέδρου 
και του διευθύνοντος συμβούλου αλλά και την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων.
Εξέφρασε την ελπίδα οι αλλαγές να γίνουν στην έκτακτη γε-
νική συνέλευση που θα συγκληθεί για την προσαρμογή της 
εταιρείας στα δεδομένα του νέου νόμου για τις Ανώνυμες 
Εταιρείες, εφόσον μέχρι τότε υπάρξει συμφωνία των μετόχων 
ως προς τις αλλαγές, στη βάση σχετικής μελέτης που έχει ήδη 
ολοκληρωθεί.
Απαντώντας σε ερώτηση για τον διαγωνισμό πώλησης του 
πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ που ολοκληρώθηκε πρό-

σφατα χωρίς αποτέλεσμα, ο επικεφαλής του ομίλου τόνισε ότι 
από την πλευρά της διοίκησης η διαδικασία υπηρετήθηκε με 
επαγγελματισμό, ωστόσο οι αγοραστές δεν κατέβηκαν στο 
διαγωνισμό για λόγους που αφορούν τους ίδιους. Και σε ό,τι 
αφορά την επόμενη μέρα είπε ότι είναι θέμα που θα πρέπει να 
συζητήσουν οι μέτοχοι μεταξύ τους.
Αναφερόμενος στο ευρύτερο περιβάλλον ο κ. Τσοτσορός 
τόνισε πως παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον - λόγω 
του εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού, των γεωπο-
λιτικών κινδύνων, της διερευνόμενης ανάδειξης των ανισο-
τήτων και της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης για την 
παγκόσμια οικονομία - που δυσχεραίνει το εγχείρημα για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, έχει πλέον διαμορ-
φωθεί ένα κατ’ αρχή κλίμα αισιοδοξίας για τα πρώτα βήματα 
επιστροφής της Ελλάδας στην κανονικότητα. «Ωστόσο, πρό-
σθεσε, βασική προϋπόθεση προκειμένου να καταστεί ελκυ-
στικό το επενδυτικό περιβάλλον είναι η πολιτική σταθερότητα 
και η υλοποίηση συγκροτημένων μεταρρυθμιστικών προ-
γραμμάτων αντιμετώπισης της διαφθοράς, εκσυγχρονισμού 
της Δικαιοσύνης και του Φορολογικού συστήματος, αλλά και 
μείωσης της γραφειοκρατίας και του κόστους παραγωγής 
των Επιχειρήσεων».
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης 
σημείωσε ότι παρά το δυσμενέστερο περιβάλλον διύλισης 
σε σχέση με το 2017, τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν 
πέρυσι στα Euro730 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα Καθαρά 
Κέρδη στα Euro296 εκατομμύρια. Υπογράμμισε δε, ότι «η 
θετική πορεία και η ισχυρή θέση του Ομίλου ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτυπώνονται, επίσης, στις βελτιωμένες λει-
τουργικές επιδόσεις των Διυλιστηρίων και την αριστοποίηση 
εφοδιασμού, στα ιστορικά υψηλά παραγωγής και εξαγωγών 
που ανήλθαν στο 57% των συνολικών πωλήσεων, στη νέα 
μείωση του κόστους χρηματοδότησης κατά 27% από το 
2016, στις αυξημένες ταμειακές ροές λόγω και της επιτυχούς 
πώλησης της ΔΕΣΦΑ, στην ισχυροποίηση του ισολογισμού με 

τον καθαρό δανεισμό να περιορίζεται κάτω από Euro1,5 δισ. 
ευρώ και τον συντελεστή μόχλευσης στο 38%, επίπεδα που 
είναι τα χαμηλότερα μετά το 2009, αλλά και στην υψηλότερη 
διαχρονικά μερισματική απόδοση για τον Όμιλο.»
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ελλάδα ο κ. Σιάμισιης τόνισε 
ότι «πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια πραγματικότητα όπου 
η αγορά θα είναι κάτω από το 50% σε σχέση με πριν από λίγα 
χρόνια». Και στάθηκε στην ανάγκη αφενός για βελτίωση και 
εξορθολογισμό ώστε τα προϊόντα και υπηρεσίες να φθάνουν 
στον πελάτη στην ποσότητα και ποιότητα που του αξίζει και 
αφετέρου για επέκταση στις αγορές του εξωτερικού με συνερ-
γασίες αυτόνομη ανάπτυξη.
Ως προς την ΔΕΠΑ στην οποία τα ΕΛΠΕ μετέχουν κατά 35% ο 
κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι «παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και 
προβληματισμό αυτά που γίνονται ή δεν γίνονται», εξέφρασε 
την ελπίδα να καθοριστεί σύντομα ποια θα είναι η επόμενη 
ημέρα και επανέλαβε τη θέση του ομίλου ότι ενδιαφέρεται 
για την αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα όχι όμως από τη 
θέση του μειοψηφούντος μετόχου στη ΔΕΠΑ, αλλά από θέση 
που θα εξασφαλίζει τον έλεγχο της δραστηριότητας. Διευκρί-
νισε δε ότι το ενδιαφέρον του ομίλου αφορά την εμπορική 
δραστηριότητα και όχι τα δίκτυα. 
Στις προτεραιότητες των ΕΛΠΕ όπως είπε περιλαμβάνονται 
ακόμη η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενώ 
για τη δραστηριότητα της ηλεκτροπαραγωγής τόνισε ότι η 
αγορά είναι άκρως προβληματική εξαιτίας μεταξύ άλλων και 
των προβλημάτων της ΔΕΗ και επανέλαβε πως αν οι ανεξάρ-
τητοι παραγωγοί δεν ήταν θυγατρικές μεγάλων ομίλων, δεν 
θα είχαν διατηρηθεί στη ζωή.
Η γενική συνέλευση ενέκρινε την διανομή μερίσματος ύψους 
0,75 ευρώ ανά μετοχή, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται και το 
προμέρισμα ύψους 0,25 ευρώ που έχει διανεμηθεί. Το υπό-
λοιπο 0,5 ευρώ θα καταβληθεί τον Ιούλιο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟβΡΥΧΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

ΕΛΠΕ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ»
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Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Απρίλιο παρατηρήθηκε θεα-
ματική πτώση των εσόδων του Ταμείου κατά 12% σε σχέση 
με τον Απρίλιο του 2018, καθώς εισπράχθηκαν 710 εκατ. 
ευρώ έναντι 807 εκατ. ένα χρόνο πριν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
της Ρ. Σαλούρου στην «Καθημερινή» σημαντική επιβράδυν-
ση στις εισπράξεις εισφορών παρουσιάζει ο ΕΦΚΑ με αποτέ-
λεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, το τετράμηνο Ιανουαρίου 
- Απριλίου ο προϋπολογισμός του υπερταμείου να εμφανίζει 
ήδη έλλειμμα 242 εκατ. ευρώ. Ακόμη και με τις πλέον... αισι-
όδοξες εκτιμήσεις στελεχών και υπηρεσιακών παραγόντων 
του υπουργείου Εργασίας, η «τρύπα» στα έσοδα από εισφο-
ρές διατηρεί τον προϋπολογισμό του φορέα ελλειμματικό, 
περιορίζει όμως το εύρος του ελλείμματος για το α΄ τετράμηνο 
σε περίπου 190 εκατ. ευρώ.
Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου, εκτιμώντας ότι εάν η πορεία συνεχισθεί πτωτική, 
το έτος θα κλείσει με έλλειμμα της τάξης των 680-700 εκατ. 
ευρώ, και εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη ρύθμιση οφειλών 
που «τρέχει» με ικανοποιητικό ρυθμό τις πρώτες σχεδόν δύο 
εβδομάδες που άνοιξε η σχετική πλατφόρμα. Βέβαια, στην 
πρόσφατη τρίτη έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας η Κομι-
σιόν βλέπει «ζημία» 300 εκατ. ευρώ και από τη ρύθμιση των 
120 δόσεων σε οφειλές προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, πρόβλεψη 

που αν επιβεβαιωθεί θα διευρύνει το έλλειμμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Απρίλιο παρατηρήθηκε θεα-
ματική πτώση των εσόδων του Ταμείου κατά 12% σε σχέση 
με τον Απρίλιο του 2018, καθώς εισπράχθηκαν 710 εκατ. 
ευρώ έναντι 807 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Τον Μάρτιο, οι 
πληροφορίες αναφέρουν πως η μείωση των εσόδων ήταν 
περίπου 10%. Οπως αναφέρουν στην «Κ» στελέχη της κοινω-
νικής ασφάλισης, η εισπραξιμότητα των εισφορών από τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες έχει πέσει ξανά 
στα επίπεδα προ ΕΦΚΑ, ήτοι περίπου 54%, όταν τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο κυμαινόταν στο 65%-67%. Μεγαλύτερο 
πονοκέφαλο στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, και στο υπουργείο 
Εργασίας βέβαια, προκαλεί το γεγονός ότι μειώνονται και 
οι εισπράξεις από εισφορές μισθωτής εργασίας, παρότι τους 
συγκεκριμένους μήνες αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και με 
βάση τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» και της ΕΛΣΤΑΤ 
υπήρξε αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Μάρτιο τα έσοδα από τη μι-
σθωτή απασχόληση ήταν μειωμένα κατά περίπου 18 εκατ. 
ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018, ενώ ίδια ήταν η κα-
τάσταση και τον Απρίλιο.
Να σημειωθεί ότι η αρχική εκτίμηση για τις συνέπειες της αύ-
ξησης του κατώτατου μισθού στα έσοδα των ταμείων ήταν 

ότι θα υπάρξει αύξηση της τάξης των 20 εκατ. ευρώ τον μήνα 
(240 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση). Μείωση στις εισπράξεις 
του εμφανίζει τέλος και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ), που τον Απρίλιο κατέγραψε έσοδα 102 
εκατ. ευρώ έναντι περίπου 143 εκατ. ευρώ τον περασμένο 
Οκτώβριο.
Αναλύοντας τις αιτίες της μείωσης των εσόδων, ο πρώην 
υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, επισημαίνει 
στην «Κ» ότι επιδρά σωρευτικά μια σειρά από αιτίες, με κυ-
ρίαρχες την καθυστέρηση στην υλοποίηση της ρύθμιση οφει-
λών, παρότι είχε εξαγγελθεί από το φθινόπωρο του 2018, τα 
συνεχιζόμενα προβλήματα στην εγχώρια οικονομία αλλά και 
τη μείωση του μέσου μισθού, η οποία φαίνεται πως συνεχίζε-
ται, με αποτέλεσμα να προκαλείται μείωση των εσόδων από 
εισφορές παρά την αύξηση της απασχόλησης.
Η στατιστική αποτύπωση της μείωσης της ανεργίας, που κατά 
βάση οφείλεται στην αύξηση της ευελιξίας και στη μείωση του 
εργατικού δυναμικού της χώρας, δεν διασφαλίζει τη βιωσιμό-
τητα του ασφαλιστικού, υπογραμμίζουν στην «Κ» και οικονο-
μολόγοι που επίσης αιτιολογούν τη μείωση των εσόδων στην 
επίδραση που έχουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης οι 
επισφαλείς εργασιακές σχέσεις.

Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας η οποία κατατέ-
θηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, παρέχεται η 
εξουσιοδότηση, με απόφαση του υπουργού Εργασίας, μετά 
από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο οποίος κατέ-
στη καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ΟΕΚ, να μπορούν 
να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που 
χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους από ανώνυμες τραπεζικές 
εταιρείες με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. Οργανισμό 

Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με την απόφαση αυτή, καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης 
στην επιδότηση, όπως το εισόδημα, η αξία της κύριας κα-
τοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας, το ύψος των 
καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της έντοκης τοκοχρε-
ωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης, 
η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής και 
κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό και λεπτομερειακό ζήτημα 
για την υλοποίηση της προβλεπόμενης επιδότησης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, από την υλο-
ποίηση αναμένεται να ωφεληθούν δανειολήπτες που εξακο-
λουθούν να οφείλουν και οι οποίοι, σε περίπτωση αδυναμίας 
αποπληρωμής των δανείων τους προς τις ανώνυμες τραπε-
ζικές εταιρείες, θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο απώλειας της 
κατοικίας τους.

«Σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 
που αναφέρεται σε «τρύπα» 242 εκατ. ευρώ στον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα και δεν αποτυπώνει την αληθή εικόνα 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ» αναφέρει το 
υπουργείο Εργασίας σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «1. ο ΕΦΚΑ έχει δώ-
σει παράταση στην προθεσμία υποβολής των Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από τις 30/04/2019 στις 
03/05/2019, γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση υστέρησης 

εσόδων στο 1ο τετράμηνο του 2019, τα οποία θα συμπληρω-
θούν τον επόμενο μήνα.
2. Στο πρώτο τετράμηνο του έτους, ο ΕΦΚΑ έχει κάνει σημα-
ντικά μεγαλύτερες αποδόσεις από ό,τι εισπράξεις υπέρ τρίτων, 
οι οποίες, επίσης, θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες».
«Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία «τρύπα» στα οικονομικά 
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» διαβεβαιώνει το 
υπουργείο Εργασίας, διευκρινίζοντας ότι η προσωρινή υστέ-
ρηση εσόδων, λόγω παράτασης στην υποβολή των ΑΠΔ, θα 
αποκατασταθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως και η 

διαφορά εισπράξεων-αποδόσεων υπέρ τρίτων.
«Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ θα ολοκληρωθεί 
σε απόλυτη συμφωνία με τις προβλέψεις του. Η θετική πορεία 
των οικονομικών του ΕΦΚΑ, ήδη από το πρώτο έτος της 
λειτουργίας του το 2017, η αύξηση της απασχόλησης και η 
μείωση της ανεργίας, αποτελούν πυλώνες μακροπρόθεσμης 
σταθερότητας του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφά-
λισης» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΚΑ
«Τρύπα» 242 εκατ. στον ΕΦΚΑ το 4μηνο Ιανουαρίου - Απριλίου

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ Τ. ΟΕΚ: ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

Ανακοίνωση της Έφης Αχτσιόγλου για τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ
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Χρηματοδότηση για την κατασκευή καταφυγίων αδέσποτων 
ζώων ή για την αναβάθμιση ήδη υφιστάμενων χώρων εξα-
σφαλίζουν οι δήμοι, μέσω νέας πρόσκλησης του προγράμμα-
τος «ΦιλόΔημος ΙΙ», με αρχικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόσκληση ενεργοποιείται με από-
φαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση και αφορά 
στη χρηματοδότηση των δήμων και των Νομικών Προσώπων 
αυτών για την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλι-
σμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς». Στόχος είναι η αναβάθμιση των εν λόγω υφιστάμενων 
υποδομών, αλλά και η δημιουργία νέων, σύγχρονων, λειτουρ-
γικών, φιλικών στο περιβάλλον και προσβάσιμων στους πολί-
τες, δομών φιλοξενίας, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

«Με το Πρόγραμμα αυτό, οι δήμοι όλης της χώρας αποκτούν 
για πρώτη φορά σύγχρονες υποδομές για τη φιλοξενία και την 
προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με 
τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρακτικές, αλλά και όπως αρμό-
ζει στις αξίες και τον πολιτισμό μας. Η ευζωία των μικρών μας 
φίλων συνιστά ηθικό καθήκον και κοινωνική επιταγή», δήλωσε 
σχετικά ο κ. Χαρίτσης.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, η κατασκευή εγκατάστασης κατα-
φυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται στην εκ θεμε-
λίων κατασκευή, στη διαμόρφωση και επισκευή υφιστάμενων 
δομών, καθώς και στην προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων 
σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση καταφυγίου. Αναφορικά με 
την επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων καταφυγίων 
των δήμων, ενδεικτικά μπορούν να πραγματοποιηθούν παρεμ-

βάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση, ήτοι αντικατάστα-
ση σκεπής και δαπέδων, ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων, 
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τις ακραίες καιρικές 
συνθήκες, η κατασκευή ιατρείου μικρών ζώων, η τοποθέτηση 
αυτόματων ταϊστρών και ποτίστρων, ο εξοπλισμός παρασκευ-
ής τροφής και καθαρισμού σκευών και χώρων, η επέκταση 
του καταφυγίου με επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η 
βελτίωση χώρου παρασκευής και αποθήκευσης τροφής, η δι-
αμόρφωση κατάλληλου χώρου για απομόνωση των ζώων (σε 
περίπτωση λοιμωδών νοσημάτων), η κατασκευή κατάλληλων 
υποδομών αποχέτευσης και  παροχέτευσης των όμβριων υδά-
των της εγκατάστασης του καταφυγίου κ.ά.
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος με τον τίτλο «Εγγυ-
οδοσία Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών 
Έργων». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αντικείμενο του προγράμ-
ματος είναι η παροχή εγγυήσεων - μέχρι ποσοστού 80% επί του 
ύψους του δανείου - σε επιχειρήσεις της χώρας, που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής οπτικοακουστικών 
έργων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών παιχνιδιών, 
για δάνεια είτε επενδυτικού σκοπού είτε επιχειρηματικής ανά-
πτυξης,.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων με 25 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα, αναλαμβάνει τη διαχείρισή του σύμφωνα με τις εσω-
τερικές διαδικασίες και τους κανονισμούς λειτουργίας της.
Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
α) η βελτίωση της δυνατότητα πρόσβασης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παρα-
γωγής οπτικοακουστικών έργων, σε πηγές χρηματοδότησης 
για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης,
β) η μείωση, κατά το δυνατόν, του κόστους δανεισμού των εν 
λόγω μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω μείωσης επιτοκίου και 
εξασφαλίσεων, πράγμα που θα βελτιώσει αισθητά την ανταγω-
νιστικότητά τους,

γ) η διευκόλυνση της αποπληρωμής των δανείων με την πα-
ροχή ευνοϊκών όρων αποπληρωμής (περίοδος χάριτος και 
διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).
«Με το πρόγραμμα εγγυοδοσίας το υπουργείο Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ολοκληρώνει το 
ευρύτερο αναπτυξιακό του πρόγραμμα για τη στήριξη των δυ-
ναμικών και δημιουργικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. 
Αποτελεί κεκτημένο πια για την ελληνική αγορά, η ύπαρξη μιας 
ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής εργαλειοθήκης για τον κλάδο 
της οπτικοακουστικής παραγωγής, ικανής να συμπαρασύρει 
την αναπτυξιακή πορεία της χώρας», σχολίασε την έκδοση της 
ΚΥΑ ο υπουργός ΨΗΠΤΕ, Λευτέρης Κρέτσος.

Την παραίτηση της προϊσταμένης της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών και 
του προϊσταμένου του τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και 
Μελετών ζήτησε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, μετά το μείζον 
θέμα του αναβατορίου ΑΜΕΑ της Ακρόπολης, όπως υπογραμ-
μίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι «η 

λειτουργία του αναβατορίου ΑΜΕΑ απασχόλησε την πολιτική 
ηγεσία σε απόλυτη προτεραιότητα επί αρκετούς μήνες, τόσο για 
την αποκατάσταση της λειτουργίας του όσο και για την άμεση 
υλοποίηση νέας μόνιμης λύσης, ζητώντας παράλληλα τη βελ-
τίωση συνολικά της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου της 
Ακρόπολης.

Ωστόσο η ανταπόκριση στο συγκεκριμένο περιστατικό οδήγησε 
στο να ζητηθούν οι παραιτήσεις λόγω ολιγωριών και σειράς 
λανθασμένων χειρισμών για τη διαχείριση του κορυφαίου μνη-
μείου της χώρας που αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα 
όλης της ανθρωπότητας» καταλήγει η ανακοίνωση.

«Το αναβατόριο ΑΜΕΑ της Ακρόπολης δεν έμεινε εκτός λει-
τουργίας από αμέλεια», αλλά επειδή «από το προηγούμενο 
φθινόπωρο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας από 
πτώσεις λίθων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος 
Ελλήνων Αρχαιολόγων, ενώ χαρακτηρίζει «έωλες διοικητικά 
πράξεις» το αίτημα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
να παραιτηθεί η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πό-
λης Αθηνών και ο προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών 
Έργων και Μελετών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέ-
ρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με την πληροφόρηση που 
είχε ο ΣΕΑ από τους εμπλεκόμενους συναδέλφους της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αθηνών, το αναβατόριο ΑΜΕΑ της Ακρόπολης 
«από το προηγούμενο φθινόπωρο αντιμετώπισε σοβαρό πρό-

βλημα ασφάλειας από πτώσεις λίθων, αλλά και από την κακή 
κατάσταση των τειχών στο σημείο το οποίο αυτό εδραζόταν» 
και «για την προστασία του κοινού τον Νοέμβριο του 2018 απο-
φασίστηκε η προσωρινή παύση λειτουργίας του».
   «Για την αποκατάσταση του προβλήματος απαιτήθηκαν εκτε-
ταμένες εργασίες στερεώσεων, μετά από τη σύνταξη ειδικών 
μελετών, οι οποίες εκτελέστηκαν από την Υ.Σ.Μ.Α. (σ.σ. Υπη-
ρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης), ολοκληρώθηκαν 
τον Απρίλιο του 2019», προσθέτει η ανακοίνωση. Συνεπώς, 
σύμφωνα με τον ΣΕΑ, «η ιεραρχία του ΥΠΠΟΑ, διοικητική και 
πολιτική, ήταν ενήμερη εξαρχής για το πρόβλημα με το αναβα-
τόριο και την πολύμηνη πορεία των εργασιών», το ίδιο και «ο 
πληροφοριακός κόμβος του Υπουργείου, ενώ η ίδια ενημέρω-

ση παρέμεινε αναρτημένη για όποιον ενδιαφερόταν για το θέμα 
μέχρι την επαναλειτουργία του αναβατορίου τον περασμένο 
Μάιο και αφού επισκευάστηκαν και οι φθορές που είχαν προ-
κληθεί από την πτώση κεραυνού λίγο μετά την αποκατάσταση 
του προβλήματος των πρανών!».
   Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τον ΣΕΑ, «η πολιτική ηγεσία του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. επιλέγει να αγνοήσει όλα τα παραπάνω, την αγωνία 
και την προσπάθεια των συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων 
που παλεύουν με τα πολυάριθμα προβλήματα ενός χώρου με 
τεράστια επισκεψιμότητα και προσπαθούν διαρκώς να ανανε-
ώνουν τις απαρχαιωμένες υποδομές».

ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑβΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Παραιτήσεις ζήτησε  η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: «Το αναβατόριο ΑΜΕΑ δεν έμεινε εκτός λειτουργίας από αμέλεια»
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Τη διαπίστωση ότι «η κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο ανα-
κύκλωση», αλλά είναι «στόχος και ανάγκη να αποτελέσει την 
καρδιά και μιας νέας, άλλης οικονομίας», έκανε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης 
Φάμελλος, μιλώντας στην ημερίδα «SummiTimes – Circular 
Economy» που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το GrTimes.gr 
, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Φάμελλος επισήμανε το γεγονός ότι «η Ελλάδα είναι μία 
από τις πρώτες 10 χώρες με εγκεκριμένες στρατηγικές για το 
περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη», προσθέτοντας ότι «η 
κυκλική οικονομία μπορεί να απαντήσει με επάρκεια σε όλα τα 
μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τη χώρα». 
Απευθυνόμενος δε σε δημάρχους και στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ξεκαθάρισε πώς «με τις νέες αυτοδιοικητικές 
αρχές, θα πρέπει να συζητήσουμε για το πως η έξοδος από την 
κρίση, θα μπορεί να συνδεθεί με τη βιώσιμη ανάπτυξη».
Στη διοργάνωση διεθνούς έκθεσης κυκλικής οικονομίας που 
προγραμματίζει η ΔΕΘ- HELEXPO ΑΕ στις 8 με 10 Απριλίου 
2020, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της 
εταιρείας, Αλέξης Τσαξιρλής, κάνοντας παράλληλα μνεία και 
στο νέο εκθεσιακό κέντρο «που θα είναι ένα τοπόσημο με 
ιδιαίτερο στίγμα όσον αφορά τις αρχές της κυκλικής οικονο-
μίας». 
Πάντως, για τον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανα-
κύκλωσης (ΕΟΑΝ) Δημήτρη Πολιτόπουλο, σημαντικό ρόλο 
στην επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί η δη-
μιουργία, δίπλα στις μονάδες ανακύκλωσης, «επιχειρήσεων 
που θα ανακυκλώνουν τα υλικά, δημιουργώντας νέες θέσεις 
εργασίας» καθώς και η θέσπιση μηδενικού ΦΠΑ σε όλη την 
αλυσίδα διακίνησης δευτερευόντων υλικών. 
Τα αποτελέσματα στην ανακύκλωση που έχει επιτύχει ο δήμος 
Θεσσαλονίκης εξήρε, μιλώντας στην ημερίδα, ο υπεύθυνος 
τμήματος μάρκετινγκ και ΟΤΑ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιο-
ποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ – ΟΤΑ), Δημήτρης Παπασωτη-
ρίου, διευκρινίζοντας ότι αν και ο δήμος Θεσσαλονίκης μπήκε 
αργά στην ανακύκλωση, δηλαδή το 2011, εντούτοις «έκανε 
άλματα» και σήμερα είναι ο πρώτος δήμος σε ανακύκλωση 
σε όλη την Ελλάδα. 
Για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στη διαχεί-
ριση αποβλήτων στην Ευρώπη και «φτάνουν τις 400.000», 
μίλησε ο συντονιστής διυπουργικής Ομάδας Διοίκησης Έργου 
(ΟΔΕ) για την κυκλική οικονομία, Βασίλης Λιόγκας, τονίζοντας 
ότι «η ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή 
προσφέρουν πολύ περισσότερες θέσεις από ότι η ταφή των 
απορριμμάτων».
Το “στοίχημα” της κυκλικής οικονομίας στα Βαλκάνια  
Το «στοίχημα της κυκλικής οικονομίας» και της περιφερειακής 

συνεργασίας των χωρών των Βαλκανίων, αναλύθηκε –όπως 
αναφέρει σε άλλο δημοσίευμά του το ΑΠΕ- κατά τη διάρκεια 
των τοποθετήσεων υπουργών και υφυπουργών Περιβάλ-
λοντος από τις Βαλκανικές χώρες, στη στρογγυλή τράπεζα με 
θέμα «Ευκαιρίες Αγοράς για την κυκλική οικονομία στα Βαλ-
κάνια» της ημερίδας «SummiTimes – Circular Economy» που 
διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το GrTimes.gr .
«Δεν υπάρχουν σύνορα όταν πρέπει να διαχειριστεί κανείς το 
περιβάλλον και μόνο με συνεργασία μπορούμε να επιλύσουμε 
περιβαλλοντικά θέματα», δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλο-
ντος και Φυσικού Σχεδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας Jani 
Makraduli.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Σωκράτη 
Φάμελλο, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τρόποι με 
τους οποίους μπορεί να γίνει «ένα σύμφωνο συνεργασίας για 
τη διαχείριση, παρακολούθηση και πρόληψη της ρύπανσης 
στον Αξιό και ως εκ τούτου στον Θερμαϊκό Κόλπο, τη χα-
ρακτήρισε επιτυχημένη. Υπογράμμισε δε, ότι η ημερομηνία 
έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρω-
παϊκή Ένωση – την οποία αναμένει η Βόρεια Μακεδονία - θα 
δώσει ώθηση στη χώρα του να σχεδιάσει ακόμα καλύτερα 
και να προχωρήσει σε δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής και 
συνεργασίας με άλλες χώρες της περιοχής.
Παρουσιάζοντας στοιχεία, είπε, πως την τελευταία διετία, η 
ανακύκλωση γυαλιού από 0% έφτασε στο 30%. Το υλικό κα-
τευθύνεται για ανακύκλωση σε εργοστάσιο στη Σόφια Βουλ-
γαρίας και γίνεται εκ νέου μπουκάλια. Η ανακύκλωση χαρτιού 
έφτασε στο 60% ενώ των μετάλλων - κυρίως μπαταριών- στο 
90% με το συγκεκριμένο υλικό να καταλήγει για ανακύκλωση 
στη Σλοβενία.
Η υφυπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας, 
Ornela Cuci επισήμανε πως το υπουργείο στο οποίο προϊστα-

ται καταλαμβάνει μόλις το 0,085% του προϋπολογισμού της 
Αλβανικής κυβέρνησης, γεγονός που - όπως σημείωσε - δεν 
αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια δράσης. «Μπορούμε λοιπόν να 
κάνουμε ένα τίποτα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη χώρα - 
πρόσθεσε η κα Cuci - έχουμε 199 χωματερές και στη διαχείρι-
ση των απορριμμμάτων «επικρατεί ένα χάος». Και αυτό, γιατί 
υπάρχουν πέντε αρμόδιοι φορείς, όπως εξήγησε. «Προσπα-
θούμε να φτιάξουμε έναν άλλον φορέα για να διαχειρίζεται 
αυτούς τους υφιστάμενους πέντε φορείς», σημείωσε.»Από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία και θέλουμε να ενταχθού-
με, καλούμαστε να εφαρμόσουμε νόμους και στρατηγικές 
βασισμένες όμως στη Γερμανική πραγματικότητα. Πρέπει όλα 
αυτά όμως να τα προσαρμόσουμε στην Αλβανική πραγματι-
κότητα», πρόσθεσε.
Ο υπουργός Περιβαλλοντικής Προστασίας της Σερβίας Goran 
Trivan, τόνισε, ότι η Σερβία εντείνει τις προσπάθειές της για 
την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας σε θέματα πε-
ριβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, προσθέτοντας πως το 
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας είναι αναγκαίες μεγάλες 
αλλαγές σε πλανητικό επίπεδο. 
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) Αθα-
νάσιος Σαββάκης είπε ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη 
έχουν σχεδιαστεί επενδύσεις άνω των 550 εκατ. ευρώ στην 
κυκλική οικονομία, σημειώνοντας πως από αυτή την εξέλιξη 
αποδεικνύεται ότι «φτάσαμε το τέλος του παραγωγικού μο-
ντέλου με τις συμβατικές τεχνολογίες. Πρέπει να δούμε ποιες 
από τις τεχνολογικές εξελίξεις μπορούμε να ενσωματώσουμε 
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες”.
Στις παγκόσμιες αρχές υπεύθυνης τραπεζικής αναφέρθηκε η 
κα Μαβίκα Ηλιού διευθύντρια του ESMS της Τράπεζας Πειραι-
ώς, στην ενότητα «Κυκλική Επιχειρηματικότητα/Βιομηχανική 
Συμβίωση: Ευκαιρίες/Προκλήσεις». «Μέσα από τα Ηνωμένα 
Εθνη και μέσα από ένα γκρουπ τραπεζών μέλος του οποίου εί-
ναι η Τράπεζα Πειραιώς - η μόνη ελληνική τράπεζα - δημιουρ-
γήθηκαν, οι αρχές της παγκόσμιας υπεύθυνης τραπεζικής. Η 
Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει και υποστηρίζει από την πρώτη 
στιγμή αυτή την παγκόσμια προσπάθεια», σημείωσε.
«Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε ότι η αειφορία, η βιωσι-
μότητα μίας επιχείρησης ή μιας κοινωνίας εξαρτάται από τη 
σύμπραξη τριών πυλώνων: του περιβάλλοντος, της κοινω-
νίας και της οικονομίας, υπογράμμισε. Η Τράπεζα Πειραιώς, 
πρόσθεσε, στήριξε με όλες τις δυνάμεις της, το πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και θα συμμετάσχει και στο Ταμείο 
Υποδομών που αφορά έργα και υποδομές για χαμηλές εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα και την κυκλική οικονομία».

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: «Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟβΛΗΜΑΤΑ»
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Από το 2000 και ύστερα, το 52% των επιχειρήσεων έχουν 
σβήσει από τον χάρτη παγκοσμίως -σύμφωνα με το 
Fortune 500- υπογράμμισε ο ακαδημαϊκός Μιχάλης Ια-
κωβίδης παρουσιάζοντας την πιο πρόσφατη έρευνά του 
με θέμα «Competing in a world of Digital Ecosystems» 
στη δεύτερη διάλεξη της σειράς ομιλιών «Τhe Leading 
Scholars Series» του Alba Graduate Business School, The 
American College of Greece, όπως αναφέρει σε δημοσίευ-
μά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Δρ. Ιακωβίδης, κάτοχος της έδρας Sir Donald Gordon 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, καθηγητής Στρα-
τηγικής και Επιχειρηματικότητας στο London Business 
School, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ξεκί-
νησε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι ο κόσμος αλλάζει 
αναδεικνύοντας νέους νικητές και ηττημένους, ενώ, δεν 
παρέλειψε να τονίσει ότι νέα οικοσυστήματα θα έχουν 
αναδυθεί και υποκαταστήσει πολλούς παραδοσιακούς 
κλάδους μέχρι το 2025.
Για να κατανοήσει κανείς τον ανταγωνισμό μέσα από το 
πρίσμα των ψηφιακών οικοσυστημάτων, σύμφωνα με 
τον Δρα Ιακωβίδη, πρέπει να απαντήσει σε μία σειρά από 
κρίσιμα ερωτήματα: Τι αλλάζει στο παρασκήνιο και ποιες 
οι δομικές αλλαγές σε εταιρείες και κλάδους; Τι είναι τα ψη-
φιακά οικοσυστήματα και σε τι διαφέρουν από άλλες μορ-
φές οργάνωσης; Γιατί αυτά τα οικοσυστήματα είναι τόσο 
επίκαιρα τώρα; Συνεπακόλουθα, πώς μία εταιρεία πρέπει 
να τροποποιήσει τη στρατηγική της και πώς να εμπλακεί 
σε/με πλατφόρμες και οικοσυστήματα;
«Οι παραδοσιακοί φραγμοί των κλάδων και των επαγγελ-
μάτων καταρρέουν σιγά - σιγά και αυτό που παρατηρείται 
είναι μία σταδιακή αλλαγή», σχολίασε ο Δρ. Ιακωβίδης 
μιλώντας για το μαρασμό των συντεχνιών στην εποχή 

της τεχνολογικής εξέλιξης. «Πλέον το οικοσύστημα είναι 
η νέα βάση του ανταγωνισμού» επισήμανε, δανειζόμενος 
τα λόγια του Stephen Elop, CEO της Νokia. «Τη μάχη των 
συσκευών έχει πλέον διαδεχτεί ο πόλεμος των οικοσυ-
στημάτων, όπου τα οικοσυστήματα περιλαμβάνουν όχι 
μόνο το hardware και το software της συσκευής, αλλά 
developers, εφαρμογές, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαφήμιση, 
search, εφαρμογές στα κοινωνικά δίκτυα, location-based 
services και πολλά περισσότερα. Οι ανταγωνιστές μας δεν 
θα πάρουν το μερίδιό μας μέσω των συσκευών. Θα το πά-
ρουν με ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να αποφασίσουμε πώς χτίζουμε, δημιουργούμε ή 
συμμετέχουμε σε ένα οικοσύστημα».
«Τα οικοσυστήματα προέκυψαν από την ανάγκη να κά-
νουμε τα πράγματα να δουλέψουν μεταξύ τους και να 
προσφέρουν όλο και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στον 
τελικό αποδέκτη» ανέφερε ο Δρ. Ιακωβίδης, ενώ σχολίασε 
πως, στη σημερινή εποχή, η ψηφιοποίηση μας επιτρέπει 
να αναδιαμορφώσουμε την εργασία σύμφωνα με τη βού-
λησή μας. Στο ζήτημα του πώς οι επιχειρήσεις καλούνται 
να υιοθετήσουν τη νέα αυτή πραγματικότητα, τόνισε ότι 
πρέπει να είναι περισσότερο στραμμένες στις ανάγκες του 
πελάτη και να ξεκινήσουν από την αρχή, ενώ συμπλή-
ρωσε ότι οι δημιουργοί των μεγάλων οικοσυστημάτων 
θέλουν να προβλέψουν και να είναι σε θέση να ανταπο-
κριθούν σε κάθε κίνηση του τελικού πελάτη.
Κλείνοντας, ο Δρ. Ιακωβίδης υπενθύμισε ότι τα ψηφιακά 
οικοσυστήματα προϋποθέτουν μία κουλτούρα ευελιξίας 
και καινοτομίας, η οποία περιλαμβάνει: την ανάληψη ρί-
σκου και πίεση για αποτελέσματα μέσα από μία διαδικασία 
διαρκούς δοκιμής και «έξυπνης» αποτυχίας• την εστίαση 
στην ταχύτητα, την έμφαση στη συνεργασία και το μοίρα-

σμα των ιδεών, αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων 
με τους πελάτες και τους συνεργάτες.  
H έρευνα του κ. Ιακωβίδη, που πρόκειται να δημοσιευτεί 
στο Harvard Business Review, περιείχε insights από τη 
συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, τον 
ρόλο του στo Boston Consulting Group, και τη συνεργασία 
του με διεθνείς κορυφαίες εταιρείες και entrepreneurial 
ventures/επιχειρήσεις.
Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο πρύτανης του Alba Δρ. 
Κώστας Αξαρλόγλου, είπε χαρακτηριστικά: «Η σειρά The 
Alba Leading Scholars Series είναι μία σειρά διαλέξεων 
στην οποία έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε κάθε φορά 
έναν ηγέτη της σκέψης που διακρίνεται για την ακαδημα-
ϊκή του έρευνα και την επίδραση αυτής στο management 
thinking. Σε αυτή τη σειρά καλούμε ηγέτες που εξισορ-
ροπούν την ακαδημαϊκή έρευνα με την εφαρμογή στην 
πραγματικότητα του επιχειρείν και κάνουμε αυτήν τη 
γνώση σχετική με την επιχειρηματική κοινότητα. Και αυ-
τός είναι ο ρόλος ενός Business School. Σήμερα έχουμε την 
τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή Μιχάλη Ιακωβίδη, ο 
oποίος θα μοιραστεί μαζί μας τα insights του για τη σύγ-
χρονη οικονομία, την ψηφιακή οικονομία».
Τον ομιλητή προλόγισε ο Δρ. Γιώργος Μπατσάκης, 
Associate Professor of International Business στο Alba, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από τη σκοπιά της στρα-
τηγικής, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Oι εταιρείες πλέον 
συνεργάζονται μεταξύ τους και δημιουργούν επιχειρη-
ματικά οικοσυστήματα όπου η αξία συνδημιουργείται και 
δεν παράγεται μόνο από μία επιχείρηση. Η έρευνα του Ια-
κωβίδη είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει και είναι πολύτιμη 
στους επαγγελματίες».

Υπεγράφη στον δήμο Ρεθύμνης η σύμβαση για την απο-
κατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου στη Δ.Ε. Λαππαίων, 
ενώ σύμφωνα με το δήμαρχο Γιώργη Μαρινάκη την ερ-
χόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν οι υπογραφές των 

συμβάσεων και για δυο άλλες Δημοτικές Ενότητες, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Επίσης στην Αντιπεριφέρεεια Ρεθύμνου και σύμφωνα με 
την αντιπεριφερειάρχη Μαρία Λιονή, προγραμματίζεται 
η κατανομή των 48 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση 

των ζημιών, που υπέστη ο νομός από τη θεομηνία του 
Φεβρουαρίου 2019. Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, την 
Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, θα ανακοινώσει την κατανομή. 

Στο μεταξύ η (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Α.Ε ΟΤΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι 
παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
τάσεων για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του μέτρου 19.2 
(Ιδιωτικά Έργα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 

με τη νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ να ορίζεται η 22 
Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία 
της Ομάδας Τοπικής Δράσης στα Ανώγεια ή στα τηλέφωνα 
2834031402, 2834031793, 2834031606. Το αναλυτικό 

υλικό της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο της 
ΟΤΔ (www.leader-clld.akomm.gr), από την ιστοσελίδα του 
ΠΑΑ 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr), και από την 
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

ΕΡΕΥΝΑ: «ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ»
Δρ. Μ. Ιακωβίδης: νέα οικοσυστήματα θα έχουν αναδυθεί και υποκαταστήσει πολλούς παραδοσιακούς κλάδους μέχρι το 2025

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER 

Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Φεβρουαρίου  
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Το πλοίο-γεωτρύπανο Chikyu, το καμάρι της Ιαπωνίας στις 
υποθαλάσσιες γεωτρήσεις, κατάφερε να κάνει νέο παγκό-
σμιο ρεκόρ, φθάνοντας σε βάθος 3.262 μέτρων κάτω από 
τον βυθό, βαθύτερα από κάθε άλλη φορά, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όμως, αυτή η επιτυχία άφησε πικρή γεύση στους 
Ιάπωνες επιστήμονες, καθώς απέτυχαν στον κεντρικό στόχο 
τους, που ήταν να φθάσουν σε βάθος 5.200 μέτρων κάτω από 
τον βυθό, εκεί όπου συναντιούνται δύο τεκτονικές πλάκες και 
γεννιούνται ισχυροί σεισμοί, οι οποίοι απειλούν τη «χώρα του 
ανατέλλοντος ηλίου».
Για έναν «συνεχή εξάμηνο εφιάλτη» έκανε λόγο στο «Nature» 
ο Νόμπου Εγκούτσι, διευθυντής του ιαπωνικού ινστιτούτου 

Marine-Earth Exploration and Engineering (MarE3), το οποίο 
χειρίζεται το πλοίο Chikyu. Όταν το τρυπάνι έφθασε στα 3.262 
μέτρα κάτω από τον βυθό της Τάφρου Νανκάι, στα ανοιχτά 
της νοτιοανατολικής ακτογραμμής της Ιαπωνίας, κατέστη 
αδύνατο να συνεχίσει. Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να 
καταλάβουν τι πήγε στραβά.
Πρόκειται για ένα απογοητευτικό «φινάλε» σε μία σχεδόν 
δεκαετή προσπάθεια να γίνει γεώτρηση σε ένα σημείο όπου 
η τεκτονική πλάκα της θάλασσας των Φιλιππίνων συγκρού-
εται και βυθίζεται αργά κάτω από την ευρασιατική πλάκα. Η 
σύγκρουση πυροδοτεί καταστροφικούς σεισμούς κάθε 100 
έως 150 χρόνια, με πιο πρόσφατους δύο σεισμούς άνω των 

8 Ρίχτερ το 1944 και το 1946.
Το Chikyu είναι το μόνο επιστημονικό πλοίο στον κόσμο που 
είναι ικανό να κάνει τόσο βαθιά γεώτρηση κάτω από τον 
βυθό. Αφού εξετασθεί σε βάθος η αποτυχημένη επιχείρηση, 
θα ληφθεί απόφαση κατά πόσο θα ζητηθούν επιπλέον χρή-
ματα από την ιαπωνική κυβέρνηση για να επαναληφθεί το εγ-
χείρημα. Η τελευταία αποστολή γεώτρησης κόστισε περίπου 
55 εκατομμύρια δολάρια, ποσό καθόλου αμελητέο. Από την 
άλλη, οι Ιάπωνες φημίζονται για την επιμονή τους.

Άνοδος της θερμοκρασίας, οξίνιση, νεκρές ζώνες... Ο ωκε-
ανός –αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ- είναι ένα από 
τα πρώτα θύματα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2), όμως μας προστατεύει επίσης από το αέριο αυτό 
απορροφώντας το -- ένας ζωτικής σημασίας ρόλος που 
οι υπερασπιστές των ωκεανών ελπίζουν πως θα ληφθεί 
επιτέλους υπόψη στις πολιτικές για το κλίμα.
«Έχουμε μια αληθινή ευκαιρία μέσα τους 18 ερχόμενους 
μήνες να κάνουμε κάτι για τους ωκεανούς», εκτιμά ο Νταν 
Λαφόλεϊ της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης 
(IUCN). Και όχι μόνο εναντίον της ρύπανσης από τα πλα-
στικά ή της υπεραλίευσης, των συνηθισμένων στόχων 
των εκστρατειών για την προστασία των θαλασσών.
Το έτος 2019 θα σηματοδοτηθεί από τη δημοσίευση, τον 
Σεπτέμβριο, μιας ειδικής έκθεσης της διακυβερνητικής 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για το κλίμα (GIEC) 
αφιερωμένη στους ωκεανούς. Μια έκθεση «που αναμέ-
νεται ότι θα είναι μάλλον ζοφερή», λέει η Λάιζα Σπιρ της 
αμερικανικής μκο Natural Resources Defense Council 
(Συμβούλιο Υπεράσπισης των Φυσικών Πόρων) την πα-
ραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών, που γιορτάζε-
ται στις 8 Ιουνίου.
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία ποικίλλει 
ανάλογα με την περιοχή, ήταν ήδη κατά μέσο όρο 20 
εκατοστά τον 20ο αιώνα και συνεχίζεται με περίπου 3,3 
χιλιοστά τον χρόνο, ρυθμός που μοιάζει να επιταχύνεται. 
Σύμφωνα με την έκθεση της GIEC του 2014, το χειρότερο 
σενάριο θα ήταν μια άνοδος ενός μέτρου μέχρι το τέλος 
του αιώνα σε σχέση με την περίοδο 1986-2005. Όμως μια 
πρόσφατη επιστημονική μελέτη κάνει λόγο για άνοδο της 
στάθμης μεγαλύτερη του ενός μέτρου και αυτό ακόμη κι 
αν η ανθρωπότητα καταφέρει να περιορίσει την άνοδο 
της θερμοκρασίας στους +2 βαθμούς Κελσίου, που είναι 
ο ελάχιστος στόχος της συμφωνίας του Παρισιού.

Οι διαπιστώσεις είναι εξίσου ανησυχητικές και για άλλους 
δείκτες, τους οποίους ο Νταν Λαφόλεϊ περιγράφει ως τους 
«τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης»: η άνοδος της 
θερμοκρασίας στην επιφάνεια, η άνοδος της θερμοκρασί-
ας στο σύνολο του ωκεανού, η επιτάχυνση της οξίνισης, 
που βλάπτει ιδιαίτερα τα κοράλια και οι «νεκρές ζώνες», 
όπου το υπερβολικά χαμηλό ποσοστό οξυγόνου εμποδίζει 
τη θαλάσσια ζωή.
«Εμείς οι επιστήμονες έχουμε ξαφνιαστεί με την έκταση, 
την ένταση και την ταχύτητα της αλλαγής», επιμένει.
Όλα αυτά επειδή ο ωκεανός απορροφά περίπου το 30% 
των εκπομπών CO2 που προκαλούνται από τον άνθρω-
πο και περισσότερο από το 90% της επιπλέον ζέστης που 
δημιουργείται από τις εκπομπές αυτές, περιορίζοντας τις 
συνέπειες για την ανθρωπότητα.
«Όμως υπάρχει ένα όριο σ’ αυτό», προειδοποιούσε πρό-
σφατα ο Πίτερ Τόμσον, ειδικός απεσταλμένος του γενικού 
γραμματέα του ΟΗΕ για το κλίμα, επιμένοντας στον ρόλο 
του πνεύμονα που διαδραματίζει ο ωκεανός, μαζί με τα 
δάση.
«Μια αναπνοή στις δύο οφείλεται στο οξυγόνο που πα-
ράγεται από τον ωκεανό. Είναι λοιπόν καιρός για μας να 
κάνουμε ριζικές αλλαγές», προσέθετε.
Οι υπερασπιστές των ωκεανών ελπίζουν πως ο συναγερ-
μός, που θα κηρύξει πιθανόν η GIEC τον Σεπτέμβριο, θα 
καταστήσει δυνατό να συνειδητοποιηθεί ο άρρηκτος δε-
σμός ανάμεσα στη θάλασσα και το κλίμα.
 «Όλοι κερδίζουν»
Και στην ίδια οπτική, ο Πρόεδρος της Χιλής Σεμπαστιάν 
Πινιέρα θα ήθελε η 25η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα 
(COP25), της οποίας θα προεδρεύσει η χώρα του τον Δε-
κέμβριο στο Σαντιάγο, «να μείνει στη μνήμη ως η μπλε 
COP».
Πώς όμως αυτή η πολιτική βούληση μπορεί να μεταφρα-

σθεί σε πράξεις;
Πρέπει οι χώρες «να εισαγάγουν στις εθνικές δεσμεύσεις 
τους μέτρα σχετικά με τους ωκεανούς», τονίζει ο Ραφαέλ 
Κιβελιέ του Ιδρύματος Πρίγκιπας Αλβέρτος 2ος του Μο-
νακό, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι υπογράφοντες τη 
συμφωνία του Παρισιού οφείλουν να ετοιμάσουν για το 
2020 μια αναθεώρηση των δεσμεύσεών τους για μείωση 
των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου.
«Η εργασία για τη διαφύλαξη των θαλάσσιων οικοσυστη-
μάτων είναι εργασία για το κλίμα», επιμένει. 
Συγκεκριμένα, οι μκο και οι επιστήμονες ζητούν την ταχεία 
επέκταση του παγκόσμιου δικτύου προστατευόμενων θα-
λάσσιων περιοχών. «Μπορούμε να ξαναδώσουμε ζωή σε 
ορισμένα τμήματα της θάλασσας μέσα σε μερικές δεκα-
ετίες (...) και να αντιστρέψουμε την τάση. Μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές που προκαλούνται από την 
άνοδο της θερμοκρασίας του κλίματος», διαβεβαιώνει ο 
Κάλουμ Ρόμπερτς, ωκεανογράφος στο πανεπιστήμιο του 
Γιόρκ.
Μερικοί προβάλλουν επίσης τη σημασία του «μπλε άν-
θρακα», δηλαδή της ικανότητας ορισμένων παράκτιων 
οικοσυστημάτων, όπως τα μαγκρόβια δάση, να απορρο-
φούν το CO2 .
«Βρίσκουμε εκεί σημαντικές συνέργειες ανάμεσα στην 
άμβλυση της κλιματικής αλλαγής --με την αποθήκευση 
άνθρακα-- και την προσαρμογή, με δεδομένη τη σημασία 
των μαγκρόβιων για την προστασία από τις καταιγίδες και 
την άνοδο της στάθμης των θαλασσών και για τη βιοποι-
κιλότητα», υπογραμμίζει μια διπλωματική πηγή.
«Εν δυνάμει όλοι κερδίζουν», συνεχίζει, εκτιμώντας πως 
αυτό μπορεί να είναι ένας «ενδιαφέρων άξονας» στην 
προοπτική της αναθεώρησης των δεσμεύσεων των κρα-
τών.

ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ CHIKYU ΕΚΑΝΕ ΡΕΚΟΡ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑ 3.250 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ βΥΘΟ

ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ, ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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«Έχουμε πολλά να μάθουμε από την Ελλάδα στον τομέα 
του τουρισμού, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών», 
τόνισε ο υπουργός Τουρισμού του Λιβάνου Αβέντις Γκι-
ντανιάν (Avedis Guidanian), μιλώντας στο Αθηναϊκό/
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο περιθώριο των 
εγκαινίων του 1ου Ελληνικού Φεστιβάλ Λιβάνου, που 
πραγματοποιείται από 7-9 Ιουνίου στην αρχαία πόλη της 
Βύβλου (το σημερινό Τζουμπάιλ ή Jbeil του Λιβάνου).
Ο Λιβανέζος υπουργός, ο οποίος εγκαινίασε το Φεστι-
βάλ, αναφέρθηκε στο πολύ καλό επίπεδο των διμερών 
σχέσεων Ελλάδας- Λιβάνου, το οποίο, όπως σημείωσε, 
«προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο», 
κυρίως στον τομέα του τουρισμού. «Έχουμε αρκετές 
ομοιότητες και έχουμε πολλά να μάθουμε από την Ελλά-
δα προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας», 
τόνισε ο κ. Γκιντανιάν, επισημαίνοντας την ανάγκη να 
υπάρξει ενίσχυση της συνεργασίας όχι μόνο σε διμερές 
επίπεδο αλλά ακόμα και σε τριμερές, με την προσθήκη της 
Κύπρου, και σημειώνοντας πως ήδη έχουν γίνει ενέργειες 
προς αυτή την κατεύθυνση.
   «Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αυτή τη 

στιγμή, για να υπάρξουν εξελίξεις στον συγκεκριμένο το-
μέα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκιντανιάν και προσέ-
θεσε: «Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του Λιβάνου 
και της Ελλάδας καθώς είμαστε και οι δύο μεσογειακές 
χώρες, κι εγώ ως υπουργός Τουρισμού θεωρώ πως θα 
πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας και να 
το εφαρμόσουμε εδώ, καθώς εσείς προσπαθήσατε να 
ξεπεράσετε τα οικονομικά σας προβλήματα επενδύοντας 
στον τουρισμό- και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς στον 
Λίβανο».
Ο Λιβανέζος υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε τη σημα-
ντική παρουσία Λιβανέζων τουριστών στην Ελλάδα, εκ-
φράζοντας την ελπίδα πως θα αυξηθεί στο άμεσο μέλλον 
και ο αριθμός των Ελλήνων που θα επιλέγουν τον Λίβανο 
ως προορισμό για τις διακοπές τους. «Υπάρχουν πάρα 
πολλοί Λιβανέζοι που επισκέπτονται την Ελλάδα, κυρίως 
αρμενικής καταγωγής, όπως κι εγώ. Η Ελλάδα έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για εμάς, τους Λιβανέζους. Νομίζω, ωστόσο, 
ότι δεν είναι πολλοί οι Έλληνες που επισκέπτονται την Ελ-
λάδα κι αυτό κυρίως επειδή δεν προωθούμε τον Λίβανο 
ως τουριστικό προορισμό όσο θα έπρεπε στην Ελλάδα. 

Είναι αυτό το πεδίο, το οποίο προσπαθούμε τώρα να ανα-
πτύξουμε και να ενισχύσουμε. Υπάρχουν απευθείας πτή-
σεις από την Ελλάδα προς τον Λίβανο, οι οποίες ωστόσο 
θα πρέπει να αυξηθούν. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει 
να ενισχύσουμε την εικόνα του Λίβανου στην Ελλάδα, να 
δουλέψουμε σκληρά πάνω σ΄ αυτό. Έχουμε ήδη ξεκινήσει 
να το κάνουμε κι ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί στο άμεσο 
μέλλον», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γκιντανιάν.
Σε ό,τι αφορά, δε, το 1ο Ελληνικό Φεστιβάλ Λιβάνου, 
που εγκαινιάστηκε, το βράδυ της Παρασκευής με μεγάλη 
επιτυχία, καθώς οι επισκέπτες του ξεπέρασαν την πρώτη 
ημέρα τις 5.000, είπε πως σίγουρα, τέτοιου είδους πρωτο-
βουλίες βοηθούν στο να έρθουν κοντά οι δύο λαοί. «Εδώ 
έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τον ελληνι-
κό πολιτισμό, τα ελληνικά ήθη κι έθιμα και ταυτόχρονα κι 
εσείς, όσοι έρχεστε στη χώρα μας από την Ελλάδα, έχετε 
την ευκαιρία να ανακαλύψετε τον δικό μας πολιτισμό. Θα 
πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους διοργανώσεις περισ-
σότερες φορές τον χρόνο καθώς είναι ίσως η πιο σημα-
ντική πλατφόρμα ώστε οι Λιβανέζοι και οι Έλληνες να 
γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Βύβλου Ουισάμ Ζα-
αρούρ (Wissam Zaarour), μιλώντας στο Αθηναϊκό/ Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων εμφανίστηκε βέβαιος πως 
το 1ο Ελληνικό Φεστιβάλ Λιβάνου είναι μόνο η αρχή ώστε 
η διοργάνωση αυτή να καταστεί θεσμός και εξέφρασε, μά-
λιστα, τη βούληση της δημοτικής αρχής να συμβάλει τα 
μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση.
   «Το Ελληνικό Φεστιβάλ, που φιλοξενούμε εδώ, είναι 
πολύ σημαντικό για εμάς ως κατοίκους της Βύβλου. Αν 
διαβάσει κανείς την ιστορία της πόλης, θα δει ότι η σημε-
ρινή πόλη με το όνομα Jbeil είναι η αρχαία Βύβλος, όνομα 
που της έδωσαν οι Έλληνες. Αυτό δείχνει τους ιστορικούς 
δεσμούς των λαών μας. Γι αυτό τον λόγο, το γεγονός ότι 
διοργανώνεται εδώ ένα τέτοιο φεστιβάλ είναι εξαιρετικά 
σημαντικό. Στόχος μας είναι να το διοργανώνουμε κάθε 
χρόνο εδώ και κάθε χρόνο να φέρνουμε περισσότερους 
ανθρώπους από την Ελλάδα στην πόλη μας», ανέφερε 

χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Βύβλου, μιας ξεχωριστής 
πόλης, αφού αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO.
   Μάλιστα, ο κ. Ζααρούρ εξέφρασε την επιθυμία του να 
αδελφοποιηθεί η Βύβλος με μια ελληνική πόλη ώστε οι 
ιστορικοί δεσμοί της με το ελληνικό στοιχείο να αποτυπω-
θούν με ακόμα πιο εμφατικό τρόπο. «Στόχος μας ακόμα 
είναι να αδελφοποιήσουμε τη Βύβλο με κάποια ελληνική 
πόλη προκειμένου να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο 
τους δεσμούς μας με την Ελλάδα. Η ανταλλαγή ιδεών, 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
στις δύο πλευρές, σε τοπικό επίπεδο, θα βοηθήσει σημα-
ντικά προς αυτή την κατεύθυνση», επισήμανε.
   «Λιβανέζοι και Έλληνες έχουν ιστορικούς δεσμούς», ση-
μείωσε, τονίζοντας πως «αυτούς τους δεσμούς πρέπει να 
τους φέρουμε ξανά στο προσκήνιο καθώς όπου κι αν πάει 
κανείς στη Βύβλο, βλέπει πράγματα που σχετίζονται με 

την Ελλάδα και το ελληνικό χρώμα είναι έντονο».
   Ο κ. Ζααρούρ δεν παρέλειψε να προσκαλέσει τους Έλ-
ληνες να επισκεφθούν την «εκπληκτική αυτή πόλη», 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε υπέροχες παραλίες, 
έχουμε το ξακουστό κάστρο μας, εκκλησίες περίτεχνες, 
υπέροχο κλίμα... Αν έρθει κάποιος στη Βύβλο τον Μάρ-
τιο ή τον Απρίλιο, μπορεί να πάει για μπάνιο και σε πολύ 
κοντινή απόσταση από εδώ μπορεί ταυτόχρονα να βρει 
μέρος για να κάνει ...σκι. Αυτό είναι κάτι μοναδικό».
   Προς το παρόν, οι Λιβανέζοι είναι αυτοί που παίρνουν 
μια «γεύση» από Ελλάδα, στο 1ο Ελληνικό Φεστιβάλ Λι-
βάνου, μια πρωτοβουλία του Λιβανέζου (με ελληνικές 
ρίζες) δημοσιογράφου Τζορτζ Ιντ (George Eid) και των 
συνεργατών του, που «αγκάλιασε» το υπουργείο Τουρι-
σμού του Λιβάνου, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, η 
ελληνική διπλωματική Αρχή στη Βηρυτό και πολλοί άλλοι 
φορείς, αλλά κυρίως ο ίδιος ο κόσμος.

ΛΙβΑΝΟΣ:  «ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
Λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Λιβανέζος υπουργός Τουρισμού Αβέντις Γκιντανιάν

Αδελφοποίηση της Βύβλου με ελληνική πόλη, θέλει ο δήμαρχος Ουισάμ Ζααρούρ
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Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, το χρηματο-
πιστωτικό σύστημα και την Τράπεζα Πειραιώς, στις προο-
πτικές και την αξία τους, χαρακτήρισε ο διευθύνων σύμβου-
λος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, την συνεργασία της 
Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum, που ανακοινώθηκε την 
περασμένη εβδομάδα και αφορά στη δημιουργία ανεξάρ-
τητης εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων στοιχείων 
ενεργητικού στην Ελλάδα, αποτιμώμενη σε 410 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με δη-
μοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο κ. 
Μεγάλου είπε ότι πρόκειται για μια μεγάλη άμεση ξένη επέν-
δυση και την πρώτη τέτοιου είδους συμφωνία στην ελληνι-
κή αγορά. Υπογράμμισε δε, ότι στην επιλογή της Τράπεζας 
Πειραιώς βάρυνε καθοριστικά τόσο το υψηλών προδιαγρα-
φών προφίλ της Intrum όσο και το γεγονός ότι πρόκειται για 
διεθνή εταιρεία διαχείρισης με μακροπρόθεσμη στρατηγική 
και όχι για fund που αγοράζει «κόκκινα» χαρτοφυλάκια.
Μέσω αυτής της μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας 
της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum οι δανειολήπτες θα 
έχουν σημαντικά οφέλη. Ειδικότερα, σύμφωνα με στελέχη 
της Τράπεζας Πειραιώς που επικοινώνησε το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο 
δανειολήπτης έχει μόνο να ωφεληθεί αφού με περισσότε-
ρη ευελιξία, θα σχεδιάζονται εξατομικευμένες και βιώσιμες 
λύσεις, με βάση το προφίλ του. Στην πραγματικότητα, αξι-
οποιούνται η γνώση της ελληνικής αγοράς και η επιτυχής 
πορεία της RBU στην διαχείριση των προβληματικών δανεί-
ων των πελατών της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνδυασμό με 
την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η Intrum.
Όπως επισημαίνεται από αρμόδια στελέχη της Τράπεζας 
Πειραιώς στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, η Intrum είναι μια διεθνής εται-
ρεία διαχείρισης, με μακροπρόθεσμη στρατηγική και όχι 
ένα fund που αγοράζει «κόκκινα» χαρτοφυλάκια. Ακριβώς 
αυτό το χαρακτηριστικό της είναι ένας από τους βασικούς 
παράγοντες που οδήγησαν στην επιλογή της ως εταίρο από 
την Τράπεζα Πειραιώς.
Η νέα εταιρεία θα είναι μια εταιρεία παροχής χρηματοπι-

στωτικών υπηρεσιών που εποπτεύεται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος και θα εφαρμόζει τις διεθνείς καλές πρακτικές, 
όπως κάνει η Intrum στις 24 ευρωπαΐκές χώρες στις οποίες 
έχει παρουσία.
Έμφαση επίσης δίνεται στο γεγονός ότι η σχέση του δανειο-
λήπτη με την Τράπεζα Πειραιώς παραμένει αφού δεν μετα-
βιβάζεται στη νέα εταιρεία το χαρτοφυλάκιο δανείων αλλά 
ανατίθεται η διαχείριση των δανείων αυτών.
Όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, οι εταιρείες διαχείρισης 
επικεντρώνονται στις φιλικές λύσεις, σε συνεννόηση με το 
δανειολήπτη, οι οποίες αποδεικνύονται και οι πιο αποτελε-
σματικές και συμφέρουσες για όλες τις πλευρές ενώ οι εται-
ρείες σε αντίθεση με τις τράπεζες, έχουν τη δυνατότητα για 
«γενναιότερες» αναδιαρθρώσεις.
Η συμφωνία Τράπεζας Πειραιώς και Intrum
Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώσε ότι 
προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την 
Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
(ΜΕΑ) και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιο-
κτησία της Τράπεζας Πειραιώς / Real Estate Owned Assets 
(REOs), μέσω της ίδρυσης της κορυφαίας ανεξάρτητης εται-
ρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για 
την ελληνική αγορά.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής είναι:
- Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery 
Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε 
μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και 
πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην 
Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς,
− Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμ-
βαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. ευρώ 
υφιστάμενων ΜΕΑ της Τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα 
δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται 
και ΜΕΑ από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης 
θα είναι 10 έτη και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις 
αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην 

αγορά. Η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται 
από την Τράπεζα της Ελλάδος,
− Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με 
την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτο-
φυλάκιο REOs της Τράπεζας αξίας 1 δισ. ευρώ, ενώ θα δι-
αχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές,
− O Γεώργιος Γεωργακόπουλος θα αναλάβει το ρόλο του 
Διευθύνοντος Συμβούλου των νέων εταιρειών διαχείρισης.
Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 410 
εκατ. ευρώ. To αντάλλαγμα για την απόκτηση του 80% της 
πλατφόρμας από την Intrum διαμορφώθηκε στα 328 εκατ. 
ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum στοχεύουν να ολοκληρώ-
σουν τη Συναλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2019.
Η στρατηγική συνεργασία προσφέρει σημαντική ώθηση 
στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού που υλοποιεί η 
Τράπεζα Πειραιώς.
Στα βασικά οφέλη για την Τράπεζα συγκαταλέγονται η ανα-
βάθμιση των προοπτικών ανάκτησης των ΜΕΑ της Πειραι-
ώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των 
στόχων που έχουν τεθεί από την Τράπεζα για μείωση των 
ΜΕΑ καθώς και η μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, 
με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπει-
ρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και 
πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Το γεγονός επίσης ότι η δημιουργία της κορυφαίας, ανε-
ξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υπο-
στηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ, ενώ η συμφωνία 
έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας 
καθώς και συμμετοχή στην αύξηση της εταιρικής αξίας της 
νέας εταιρείας διαχείρισης,
Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυ-
λακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας, ενώ 
επίσης η διοικητική ομάδα της Τράπεζας θα έχει τη δυνα-
τότητα να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, 
συνεισφέροντας βελτιωμένα αποτελέσματα στον Όμιλο.

Ανθυγιεινό αέρα αναπνέει ο πληθυσμός των αστικών κέ-
ντρων στη Βουλγαρία, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από 
την έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ενωση 
«Air for Health». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ. Αλεξά-
ντερ Σιμιντσίεφ τόνισε ότι οι συνέπειες της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, αποτελούν την τρίτη πιο συχνή αιτία θανάτου 
στη Βουλγαρία μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα 
εγκεφαλικά επεισόδια.
Σύμφωνα με τον κ. Σιμιντσίεφ, κάθε χρόνο περίπου 10.000 

με 15.000 άτομα πεθαίνουν στη Βουλγαρία από αίτια που 
σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία - 
όπως τόνισε ο καθηγητής - δεν προκαλείται μόνο από τη 
βιομηχανική δραστηριότητα. Στη βουλγαρική πρωτεύου-
σα ιδιαίτερα η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αποτέλεσμα 
της θέρμανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Στην Ευρώπη - είπε ο κ. Σιμιντσίεφ - έχει καθιερωθεί ότι 
υπάρχουν δύο τύποι ασθενειών που σχετίζονται με την 
παρατεταμένη έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια: 

Καρδιαγγειακές παθήσεις και ασθένειες του πνεύμονα.
Από την πλευρά του, ο δρ. Μιχαήλ Οκολίισκι από τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας δήλωσε ότι η λύση του προ-
βλήματος είναι η σταδιακή εφαρμογή φιλικών προς το 
περιβάλλον μεταφορών, περισσότεροι χώροι στάθμευσης 
για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, καθώς και αξιόπιστοι 
και σύγχρονοι ποδηλατόδρομοι.

Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ: ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ INTRUM
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Με στόχο να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην 
κατάκτηση της καθοριστικής πρόκλησης της ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σημαντικές προ-
σωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, 
οργανισμών και επιμελητηρίων ένωσαν τις δυνάμεις 
τους δημιουργώντας το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας 
της Ελλάδος, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Από την Ελλάδα 
απουσίαζε ένας πολυσυμμετοχικός και ταυτόχρονα απλός 
μηχανισμός ο οποίος να συνδέει διαδραστικά και ανεξάρ-
τητα όλον τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της 
χώρας. Με μόνο στόχο να διαμορφώσει και να ενισχύσει 
κανάλια ανοικτής επικοινωνίας, διάχυσης της γνώσης και 
ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με 
την ανταγωνιστικότητα και τα οφέλη της για την επίτευξη 
ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της δη-
μιουργικότητας και της κοινωνικής προόδου, το Εθνικό 
Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (compete gr) έρχεται να 
καλύψει το κενό αυτό», αναφέρουν τα ιδρυτικά του μέλη. 
Βασικός στόχος του Συμβουλίου πέρα των προτάσεων 
που θα διατυπώνονται με στόχο την επίλυση συγκεκρι-
μένων ζητημάτων, των μελετών που θα παρουσιάζονται 
είναι και η διάδοση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας 
στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να καταλάβει 
τα οφέλη και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
ενίσχυσης της. 
Τα ιδρυτικά στελέχη προχωρούν ένα βήμα παραπάνω: 
έχοντας συλλέξει εμπειρίες από την μακρόχρονη σταδιο-
δρομία τους από την Ελλάδα και το εξωτερικό φιλοδοξούν 
να συμβάλουν με τις δικές τους δυνάμεις στη δημιουργία 
ενός νέου αφηγήματος για την Ελλάδα που θα εμπνεύσει 
και θα την οδηγήσει στη νέα εποχή. Τα ιδρυτικά στελέχη 
του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος είναι:  
Πρόεδρος: Σίμος Αναστασόπουλος, πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος, Πετσιάβας Α.Ε, πρόεδρος, Ελληνο-Αμε-
ρικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χαντζηνικολάου, πρόεδρος, 
Τράπεζα Πειραιώς, πρόεδρος, Όμιλος Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών (EET)

Γραμματέας: Αθανάσιος Σαββάκης, αντιπρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος, SavvyCan A.E, πρόεδρος, Σύνδε-
σμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
Γενική Διευθύντρια: Δρ. Βενετία Κουσία, μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης 
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:
- Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμι-
λος Aldemar Resorts
-Πέτρος Δούκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, 
Capital Partners Α.Ε.
-Βασίλειος Κάτσος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, 
Pharmathen Α.Ε.
-Δημήτρης Κουτσός Κουτσόπουλος, διευθύνων σύμβου-
λος, Deloitte Greece
-Σωκράτης Λαζαρίδης, διευθύνων σύμβουλος, Όμιλος 
Χρηματιστηρίου Αθηνών
-Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος, Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.
-Ηλίας Σπυρτούνιας, γενικός διευθυντής, Ελληνο-Αμερι-
κανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
-Μιχάλης Στασινόπουλος, Νόμιμος Εκπρόσωπος, EΛΒΑΛ-
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. πρόεδρος, Συμβούλιο «Ελληνική Παραγω-
γή»
-Ιωάννης Σταύρου, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Σύνδε-
σμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣBΕ)
-Συμεών Τσομώκος, ιδρυτής και πρόεδρος, The Delphi 
Economic Forum
- Χρήστος Χαρπαντίδης, πρόεδρος και διευθύνων Σύμ-
βουλος, Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris 
International Inc.
Ενδεικτικές δράσεις (Τα στοιχεία αφορούν την κατάταξη 
της Ελλάδας στους Παγκόσμιους Δείκτες Ανταγωνιστικό-
τητας σε σύνολο 140 χωρών)
 -Ενίσχυση του θεσμού της Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
ειδικότερα ενδυνάμωση των ελεγκτικών και απολογιστι-
κών προτύπων.(119/140)
• Υλοποίηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα. (99/140)

• Μεγαλύτερη σύνδεση και εμπιστοσύνη στους επαγγελ-
ματίες μάνατζερς. (84/140)
• Αμοιβή με βάση την παραγωγικότητα (111/140)
• Αξιολόγηση ΑΔ και πρόθεση ανάθεσης αρμοδιοτήτων. 
(100/140)
• Αποδοχή της διαφορετικότητας και καταπολέμηση των 
στερεοτύπων (όπως των ηλικιακών διακρίσεων κλπ) 
σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας. 
(123/140)
• Μεγέθυνση των καινοτόμων επιχειρήσεων όπως 
FinTech (χρηματο-οικονομικοί οργανισμοί), CleanTech 
(εναλλακτικές μορφές ενέργειας), EdTech (εκπαίδευση), 
RegTech (κανονιστικό πλαίσιο). (120/140)
• Συστηματικές προσπάθειες αλλαγής νοοτροπίας για 
μεγαλύτερη ανάληψη του ρίσκου εντός των εταιρειών 
(intrapreneurship). (90/140)
Προσανατολισμός στο μέλλον με την πολλαπλάσια ταχύ-
τητα και τη σωστή στόχευση.(135/140)
• Προσαρμογή του νομικού πλαισίου στα ψηφιακά επιχει-
ρηματικά μοντέλα (135/140)
• Εξασφάλιση από την κυβέρνηση σταθερού πλαισίου για 
την άσκηση του επιχειρείν (135/140)
• Αποτελεσματική απόκριση της κυβέρνησης απέναντι 
στην αλλαγή (135/140)
• Ύπαρξη μακροχρόνιου οράματος για τη χώρα από την 
κυβέρνηση (135/140).
• Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου και ταχύτη-
τα στην απονομή δικαιοσύνης. (131/140)
• Φορολογικό πλαίσιο και ελάφρυνση φόρων(118/140) 
και μη-μισθολογικών επιβαρύνσεων (119/140) με στόχο 
την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την προσέλκυση 
σοβαρών επενδυτών και την ενίσχυση της απασχόλησης 
με θέσεις υψηλά στην αλυσίδα αξίας
• Μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση για μια οικονομία 
δεξιοτήτων και όχι επαγγελμάτων. Ξεκινώντας από την 
αναβάθμιση της κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών 
(119/140) και την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης (111/140).

Ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο νέας γενιάς (300μ.μήκος) υπο-
δέχθηκε την Παρασκευή κατά την πρώτη επίσκεψή του στον 
Πειραιά η Διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε., αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Πρόκειται για το «Mein Schiff 6» της TUI Cruises, το οποίο 
κατά το 2019 θα επισκεφτεί έξι φορές τον Πειραιά στη διάρ-
κεια των δρομολογίων του.   Ο πλοίαρχος Simon Böttger 

καλωσόρισε στο πλοίο τον Cpt. Weng Lin, Deputy CEO του 
ΟΛΠ Α.Ε. και κατά την ανταλλαγή πλακετών ευχαρίστησε τη 
Διοίκηση της εταιρείας για την επίσκεψη και γενικότερα για 
την καλή συνεργασία.   Tην Τρίτη 04.06.2019 το «Celebrity 
Infinity» κατέπλευσε για πρώτη φορά στο λιμάνι του Πει-
ραιά και ο Έλληνας πλοίαρχος κ. Ιωάννης Μπέρδος καθώς 

και άλλοι Έλληνες που εργάζονται στο πλοίο υποδέχτηκαν 
θερμά τα στελέχη του ΟΛΠ και αντάλλαξαν τις καθιερωμένες 
πλακέτες.  Σημειώνεται ότι οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο 
λιμάνι του Πειραιά σημειώνουν αύξηση 28% για το πρώτο 
πεντάμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Ενώνουν δυνάμεις σημαντικές προσωπικότητες από πετυχημένες επιχειρήσεις και οργανισμούς 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ «MEIN SCHIFF 6» ΚΑΙ «CELEBRITY INFINITY» ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Η εξοικονόμηση 1.5 εκατομμυρίου ευρώ από την ανέλκυση 
του ναυαγίου «Corfu Island», ήταν το αντικείμενο επιστημονι-
κής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στον πρώτο όροφο του 
Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, από τη Δημό-
σια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά την ομιλία τους στην ημερίδα, οι ομιλητές αναφέρθηκαν 
στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, από γραφειοκρατικής 
πλευράς αλλά και στις τεχνικές δυσχέρειες, στην εξερεύνηση και 
ανέλκυση του συγκεκριμένου ναυαγίου.
Υπενθυμίζεται ότι η ανέλκυση του επιβατηγού-οχηματαγωγού 
πλοίου «Corfu Island», πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 
2018 και χρειάστηκαν σχεδόν 10 μήνες εργασιών και προετοι-
μασίας για να ανελκυστεί από τον βυθό της θάλασσας, όπου 
βρισκόταν για 32 ολόκληρα χρόνια.
Η ανέλκυση του 103 μέτρων πλοίου εξελίχθηκε σε μια δύσκολη 
επιχείρηση, καθώς όταν βυθίστηκε, στις 20 Μαΐου 1986 στην 
επισκευαστική βάση Περάματος, κάθισε με τη μια πλευρά σε βά-
θος 22 μέτρων, πάνω στην ήδη βυθισμένη φορτηγίδα «Ευαγ-
γελία», με αποτέλεσμα η εταιρεία Greek Diving Center ΕΠΕ, που 
ανέλαβε την ανέλκυση, να έρθει αντιμέτωπη με αντιξοότητες 
που δεν είχε υπολογίσει.
 Ο Δημοσθένης Μπακόπουλος, διοικητής της ΔΑΛ, κατά την ομι-
λία του επεσήμανε για την ανέλκυση πως επετεύχθη μετά από 
32 χρόνια αδράνειας, «χωρίς να χρεωθεί το Δημόσιο ούτε με ένα 
ευρώ». Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο ναυάγιο, τόνισε πως 
«από το Δημόσιο ζητήθηκε αρχικά ένα ποσό της τάξης του 1.5 
εκατομμυρίου ευρώ και μάλιστα το κόστος θα γινόταν συγκε-
κριμένο αμέσως μετά την ανέλκυση. Το θέμα για εμάς ήταν να 
μην επιβαρυνθεί ο ‘Έλληνας φορολογούμενος για την ανέλκυση 
του πλοίου», υπογράμμισε ο κ. Μπακόπουλος.
Και πρόσθεσε: «Αν θέλουμε να μιλάμε για αζήμιες ανελκύσεις, 
πρέπει να εφαρμοστούν σχολαστικά οι ρυθμίσεις του νόμου 
2881 οι οποίες υποχρεώνουν και τους πλοιοκτήτες να καλύ-
ψουν τον κίνδυνο των ναυαγίων (wreck removal) όσο το πλοίο 
καταπλέει σε ή απoπλέει από ελληνικό λιμάνι».
Σύμφωνα με τον κ. Μπακόπουλο, «ήταν ένα ναυάγιο που 
έγινε επί του κρατικού ΟΛΠ, τον Μάιο του 1986. Έπρεπε να 
περιμένουμε να πουληθεί το λιμάνι, να έρθει ο καινούργιος 
επενδυτής και να πει «εγώ εκεί θα κάνω έργα»». Αυτό ήταν το 

κομβικό σημείο, σύμφωνα με τον διοικητή της Δημόσιας Αρχής 
Λιμένων. Τότε ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ναυαγιαίρεσης του 
Corfu Island. «Το πλοίο είχε μείνει για 30 χρόνια στον πάτο, έχει 
σκυλευτεί, έχει ληστευθεί και ουσιαστικά μιλάμε για υπολείμ-
ματα πλοίου, αφού τα ‘φιλέτα’, όπως οι άγκυρες ή οι προπέλες 
είχαν ‘φύγει’», κατέληξε με νόημα ο κ. Μπακόπουλος. Γι’ αυτό 
όπως τόνισε σε αυτές τις διαδικασίες το ‘γρήγορα’ έχει μεγάλη 
σημασία.
 Από την πλευρά του ο διευθυντής της εταιρίας Intermarinco, 
Δημήτρης Παππάς μίλησε για τις τεχνικές δυσκολίες του εγχει-
ρήματος: «Η γάστρα του πλοίου στο κάτω μέρος της ήταν το 
μόνο γερό σημείο από το οποίο θα μπορούσε να γίνει η ανέλ-
κυση ολόκληρου του ναυαγίου. Η δε υπερκατασκευή ήταν εν 
μέρει κομμένη και το ναυάγιο πλαγιαστό και οι πληροφορίες 
που είχαμε ήταν πως είχε ένα μικρό ρήγμα το οποίο είχε προκα-
λέσει το ναυάγιο. Δεν ευδοκίμησε ωστόσο αυτή η προσπάθεια, 
επειδή οι πληροφορίες οι οποίες μιλούσαν για ένα μικρό ρήγμα 
ήταν λανθασμένες αφού βρέθηκε τελικά ένα ρήγμα 9 επί 2.5μ. 
περίπου και θα έπρεπε η ανέλκυση να γίνει με εντελώς διαφο-
ρετικό τρόπο». 
Αυτό που επεσήμανε ο κ. Παππάς και συμφώνησαν οι παρευ-
ρισκόμενοι είναι το γεγονός πως υπάρχει η δυνατότητα και η 
τεχνογνωσία από τις ελληνικές επιχειρήσεις, από τους Έλληνες 
ναυτικούς «να μπορούν να ανελκύσουν με χαμηλό κόστος πάρα 
πολλά ναυάγια. Και δεν χρειάζεται πολλές φορές να απευθυν-
θούμε σε ξένες μεγάλες εταιρίες με τεράστιο κόστος».
 Ο ασφαλιστικός σύμβουλος της ΔΑΛ Γιάννης Πετρίδης, ανα-
φέρθηκε στη διαχείριση της ναυαγιαίρεσης και τι πρέπει να είναι 
γνωστό για αυτή τη διαδικασία. «Η λέξη ναυαγιαίρεση ως ορι-
σμός πέραν των βασικών εννοιών έχει ως βάση της την αποφυ-
γή και τον περιορισμό του κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει 
ένα ναυάγιο. Οι κίνδυνοι είναι γνωστοί. Μια βασική αρχή της 
ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου και εν γένει των πλοιοκτη-
τών, όταν θα επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, πρέπει να υπάρ-
χει περιορισμός του κινδύνου και της έκτασης της ζημιάς. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει και η απόσταση σε σχέση 
με τα δημοσιευθέντα τότε στοιχεία για τη διάμετρο της οπής που 
προκάλεσε το ναυάγιο, σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα», 
ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Πετρίδης.

Ανέφερε δε, πως «υπάρχει το ενδεχόμενο να υπήρχε ο δόλος. Ο 
δόλος είναι, όπως γνωρίζετε, η πρώτη αιτία μη αποζημίωσης 
μη αξίωσης, απόρριψη της αξίωσης οποιασδήποτε απαίτησης 
έναντι οποιουδήποτε ασφαλιστή. Ενδεχόμενο που ερευνάται, 
φυσικά, σε κάθε περίπτωση ναυαγίου».
Εκ μέρους της εταιρείας «Greek Diving Center ΕΠΕ» μίλησε ο 
υπεύθυνος Κωνσταντίνος Νιζάμης ο οποίος αποκάλυψε λεπτο-
μέρειες και στοιχεία της ανέλκυσης, για την οποία μάλιστα πολ-
λοί πίστευαν ότι δεν θα γινόταν ποτέ, όπως ο ίδιος ανέφερε: «Το 
πλοίο ανελκύστηκε σε πείσμα πολλών, κανένας δεν πίστευε ότι 
θα βγει. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και το κάναμε. 
Γιατί ο Έλληνας δύτης είναι γνωστός στο εξωτερικό και κάνει 
πάρα πολύ καλές δουλειές και δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμούς. 
Είμαστε Έλληνες και γεννάμε πρωτογενείς σκέψεις. Το κάναμε 
με λίγα μέσα αλλά με θέληση. Ο μεγαλύτερος στόχος είναι να 
δημιουργήσουμε ένα διαλυτήριο πλοίων στην Ελλάδα, ώστε τα 
πλοία να μην κατευθύνονται στην Τουρκία, ακόμα και τα πολε-
μικά μας, γιατί χάνεται τρομερό συνάλλαγμα και στερούμαστε 
θέσεις εργασίας».
Μάλιστα ο κ. Νιζάμης εξέφρασε το παράπονο του, καθώς «εφό-
σον το πλοίο βγήκε, δε δέχθηκε κανένα ρυμουλκό από καμία 
εταιρία στον Πειραιά να το μετακινήσει 500 μέτρα. Πλήρωσα 
ρυμουλκό από τον Βόλο για να το μετακινήσει», ανέφερε κατα-
λήγοντας στην ομιλία του.
Από την πλευρά της, η καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου 
Βαλεντίνη Γρηγοριάδου, μίλησε για τις τεχνολογικές προκλήσεις 
και τις δυνατότητες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν και βοηθούν, 
τεχνικούς και γραφειοκράτες, ως προς το χρόνο διεκπεραίωσης, 
των ενεργειών τους. 
«Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ μεγάλη 
ανάπτυξη, όπως είναι η τεχνολογία του Blockchain, τα κατα-
νεμημένα συστήματα και όλες αυτές οι χρήσεις αυτών των 
τεχνολογιών, μπορούν να φέρουν διαφάνεια και απλοποίηση 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών, κάνοντας τη διαλειτουρ-
γικότητα πράξη. Η ναυτιλία μέσα σε αυτή την πρόοδο καλείται 
να επενδύσει στις νέες υπερτεχνολογίες, και όχι να αντιμετωπίσει 
πολλές ανεπάρκειες, αλλά να αξιοποιήσει τα οφέλη και τις ευκαι-
ρίες που προκύπτουν από αυτές. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ «CORFU ISLAND» ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 1.5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με υπερδιπλάσιο ρυθμό «έτρεξε» η αξία των ελληνικών εξαγω-
γών σε σχέση με εκείνη των εισαγωγών τον Απρίλιο εφέτος, με 
αποτέλεσμα να σημειωθεί μείωση 5,2% στο έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου της χώρας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευ-
ματικές συναλλαγές: Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων 
ανήλθε στο ποσό των 4.585,0 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο εφέτος 
έναντι 4.360,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2018, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 5,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 
κατά 314,2 εκατ. ευρώ ή 10,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και 
τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 337,1 εκατ. ευρώ ή 11,3%). 

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό 
των 2.930,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.615,4 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 
2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή 
παρουσίασε αύξηση κατά 203,1 εκατ. ευρώ ή 11,7%, ενώ χωρίς 
τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 216,7 
εκατ. ευρώ ή 12,6%). Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλ-
θε σε 1.654,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.745,5 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 
2018, παρουσιάζοντας μείωση 5,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή 
παρουσίασε αύξηση κατά 111,1 εκατ. ευρώ ή 8,4%, ενώ χωρίς 
τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 120,4 
εκατ. ευρώ ή 9,5%). Το α’ τετράμηνο εφέτος η συνολική αξία των 

εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 18.559,6 εκατ. ευρώ 
έναντι 17.552,9 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2018, παρουσιά-
ζοντας αύξηση 5,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξη-
ση κατά 922,7 εκατ. ευρώ ή 7,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και 
τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 871,3 εκατ. ευρώ ή 7,1%). Η 
συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 
10.942,7 εκατ. ευρώ έναντι 10.483,2 εκατ. ευρώ το α’ τετράμηνο 
πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή 
παρουσίασε αύξηση κατά 436,4 εκατ. ευρώ ή 6,1%, ενώ χωρίς τα 
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 439,4 εκατ. 
ευρώ ή 6,2%).

ΕΛΣΤΑΤ: ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 5,2% ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18

Επιπλέον προστιθέμενη αξία στην παραγωγή ρωσικών 
ποικιλιών ιπποφαούς στην Ελλάδα αναμένεται να δημι-
ουργήσει η λειτουργία εργοστασίων μεταποίησης και τυ-
ποποίησής τους στη Θεσσαλονίκη, όπως τόνισε μιλώντας 
στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός 
διευθυντής της εταιρείας «Ιπποφαές Ελλάς ΑΕ», Νίκος Δού-
κας. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι 95 Έλληνες παραγωγοί που 
καλλιεργούν τις συγκεκριμένες ποικιλίες σε 1.600 στρέμ-
ματα ανά την Ελλάδα, απολαμβάνουν ήδη «ασύγκριτη τιμή 
πώλησης» της παραγωγής τους.
      «Η μεγάλη διαφοροποίηση της «Ιπποφαές Ελλάς ΑΕ» 
είναι η δυνατότητα παραγωγής και πώλησης του μοναδι-
κού «επιτραπέζιου» καρπού ιπποφαούς στον κόσμο. Ενός 
καρπού, που ο καταναλωτής μπορεί να καταναλώσει όπως 
είναι, με εξαιρετική γεύση. Οπότε η στόχευσή μας είναι όσο 
μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας να προωθείται στις 
αγορές τροφίμων μέσω διαλογής και συσκευασίας» επι-
σήμανε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε ότι «το εργοστάσιο τυ-
ποποίησης της εταιρείας θα τεθεί σε λειτουργία φέτος, στη 
Θεσσαλονίκη».
      Όσον αφορά το εργοστάσιο μεταποίησης που θα αφορά 
κυρίως τη β’ ποιότητα του καρπού της εταιρείας, ο κ. Δού-
κας επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι έχει ήδη προγραμματιστεί 
και καταρτιστεί το επιχειρηματικό του πλάνο σε συνεργασία 
με επενδυτές και θα είναι έτοιμο σε περίπου δύο χρόνια. «Το 
κόστος της επένδυσης υπολογίζεται σε 3 εκατ. ευρώ και θα 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε.
      Πάντως, το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας δεν σταματά 
εδώ. Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, η «Ιπποφαές Ελλάς ΑΕ» έχει 
ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη της καλλιέργειας των ρω-
σικών ποικιλιών ιπποφαούς σε συνεργασία με παραγωγούς 
στην Ιταλία, όπου έχουν εγκατασταθεί τα πρώτα 100 στρέμ-
ματα, στην περιοχή της Πάντοβας και στο πλαίσιο αυτό, το 
επόμενο «Φθινόπωρο θα έχουμε νέες εγκαταστάσεις στην 
Ιταλία και τα Σκόπια». Όπως εξήγησε ο κ. Δούκας, «είναι 
σημαντικό ότι όλη η διαχείριση σε αυτές τις χώρες γίνεται 
από την «Ιπποφαές Ελλάς» ώστε να μην αντιμετωπίζουμε 
προβλήματα ανταγωνισμού και μείωσης της τιμής για τους 
Έλληνες παραγωγούς».
      Μιλώντας στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων για την εμπειρία του σχετικά με τη συνεργασία που έχει 
αναπτύξει με παραγωγούς στην Ιταλία, ο κ. Δούκας τόνισε: 
«Ζήσαμε ευχάριστες εκπλήξεις στην Ιταλία σε σχέση με την 
υποδοχή της νέας δυναμικής καλλιέργειας, όχι μόνον από 
τους παραγωγούς αλλά και από τις κρατικές υπηρεσίες».
      Όπως διευκρίνισε, «η Ιταλία είναι μια χώρα που κατά τη 
γνώμη μου έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο θέμα της φή-
μης και του branding των αγροτικών προϊόντων της, ώστε 
να μπορούν οι παραγωγοί της να απευθύνονται σε ακριβές 
αγορές και να αυξάνουν την κερδοφορία τους. Επίσης καλ-
λιεργούν με σύγχρονες δομές και χρήση της τεχνολογίας, 
έτσι ώστε να μειώνουν το κόστος παραγωγής τους και να 
εδραιώνουν την αξιοπιστία τους. Ο κρατικός μηχανισμός 

είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αρωγός σε αυτές τις 
προσπάθειες και είναι κάτι που είχαμε και εμείς την ευκαιρία 
να ζήσουμε εκεί. Πιστεύω λοιπόν ότι και στην Ελλάδα που 
παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα μπορούμε να 
εφαρμόσουμε τέτοιες πρακτικές και να αυξήσουμε την κερ-
δοφορία των παραγωγών μας που είναι και το ζητούμενο».
Η κερδοφόρα καλλιέργεια και οι ευκαιρίες για 
τους Έλληνες παραγωγούς
      Η απόδοση της καλλιέργειας των ρωσικών ποικιλιών 
ιπποφαούς, χωρίς αγκάθια, σε πλήρη παραγωγή είναι κατά 
μέσο όρο 1,5 τόνος/στρέμμα, σύμφωνα με τον κ. Δούκα, ο 
οποίος μάλιστα επισήμανε ότι «η τιμή πώλησης είναι εξαι-
ρετικά υψηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόμη και με «τιμή 
Κίνας» 2,00 ευρώ το κιλό, η κερδοφορία του παραγωγού 
είναι ασύγκριτη», υπογράμμισε.
      Τονίζοντας δε ότι η καλλιέργεια των ποικιλιών χωρίς 
αγκάθια -του ινστιτούτου MA Lisavenko- γίνεται μόνο από 
την «Ιπποφαές Ελλάς» σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση «πα-
ρόλο που έγιναν προσπάθειες και σε άλλες χώρες οι οποίες 
δεν ευδοκιμούν λόγω κλίματος», ο κ. Δούκας, υπογράμμισε 
«την εξαιρετική ευκαιρία για τους Έλληνες παραγωγούς», 
και τόνισε ότι ήδη ξένοι αγοραστές διεκδικούν μέρος της 
ελληνικής παραγωγής.
      «Έχουν ήδη υπογραφεί συμβόλαια με εταιρείες στην Ιτα-
λία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προς 
το παρόν έχουν πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικές εξαγω-
γές διότι θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αξιόπι-
στοι όταν «ανοίγουμε» καινούργιες αγορές σε σχέση με την 
ποσότητα που παράγουμε, μιας και είναι η μοναδική στον 
κόσμο» τόνισε στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων, επισημαίνοντας: «Έχουμε αναπτύξει συνεργασία 
στην εγχώρια αγορά και είναι δεδομένο ότι τη φετινή μας 
παραγωγή θα μπορεί ο καταναλωτής να την απολαύσει και 
στην ελληνική αγορά».
Ιστορική αναδρομή- Η καλλιέργεια των ρωσικών 
ποικιλιών ιπποφαούς σε αριθμούς
      Η προσπάθεια της καλλιέργειας των ρωσικών ποικιλιών 
ιπποφαούς στην Ελλάδα, ξεκίνησε το 2012 «με τις πρώτες 
δικές μας καλλιέργειες και η «Ιπποφαές Ελλάς» ιδρύθηκε το 
2015. Μέσα στον «κυκλώνα» της ελληνικής οικονομικής 
κρίσης. Ιδρύσαμε την «Ιπποφαές Ελλάς» βασιζόμενοι σε ένα 
όραμα και μια εξαιρετική προοπτική που μας δίνουν οι συ-
γκεκριμένες ποικιλίες» επισήμανε.
      Εξηγώντας ότι η προσπάθεια στηρίζεται σε σύγχρονες 
δομές και σε απόλυτα καινοτόμα προσέγγιση, ο κ. Δούκας 
τόνισε: «Πιστεύαμε από την αρχή στη δραστηριότητά μας η 
οποία μπορούσε να εδραιωθεί και χωρίς καμία υποστήριξη 
και βοήθεια από τις κρατικές δομές. Και πράγματι, δυστυ-
χώς, δεν υπήρξε καμία υποστήριξη. Την προσπάθειά μας 
υποστήριξαν μόνον οι καλλιεργητές μας που σε συνθήκες 
οικονομικής ασφυξίας και σε ένα αβέβαιο οικονομικό περι-
βάλλον επένδυσαν σε αυτήν τη δομή και καλλιέργεια».
      Το 2012, εγκαταστάθηκαν τα πρώτα 200 στρέμματα και 

στόχος, όπως επισήμανε ο κ. Δούκας, παραμένει η εγκατά-
σταση 6.000 στρεμμάτων ρωσικών ποικιλιών. Στην Ομάδα 
Παραγωγών «Ιπποφαές Ελλάς ΑΕ» συμμετέχουν σήμερα 95 
παραγωγοί ρωσικών ποικιλιών ιπποφαούς χωρίς αγκάθια 
και είναι εγκατεστημένα 1.600 στρέμματα. Οι καλλιέργειες 
της Ομάδας εκτείνονται σχεδόν σε όλη την ελληνική επικρά-
τεια με το μεγαλύτερο ποσοστό να βρίσκεται στη Θεσσαλία 
και να ακολουθούν η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θράκη και η 
Πελοπόννησος.
      Σε περίπτωση που κάποιος καλλιεργητής ενδιαφέρεται 
για συνεργασία με την εταιρεία, μπορεί να την επιτύχει με 
δύο τρόπους: Με ένταξή του στην Ομάδα και με υποχρέω-
ση την εγκατάσταση τουλάχιστον επτά στρεμμάτων, ή ως 
ανεξάρτητος καλλιεργητής με συμβόλαιο απορρόφησης, με 
ελάχιστη εγκατάσταση τρία στρέμματα. Το κόστος για την 
εγκατάσταση δενδρυλλίων ανά στρέμμα κυμαίνεται στα 
700- 1.000 ευρώ, ενώ το κόστος των υλικών, υπολογίζεται 
στα 150 ευρώ/στρέμμα/ετησίως. Κάθε παραγωγός που επι-
λέγει να συνεργαστεί με την εταιρεία, έχει στη διάθεσή του 
το δικό του business plan που εκπονείται από κοινού και με 
στόχο να γνωρίζει εξαρχής και επακριβώς τη σχέση δαπα-
νών/αποδόσεων.
Η δομή και η διαφοροποίηση των ρωσικών ποικι-
λιών ιπποφαούς
      Σχετικά με τη δομή και τη διαφοροποίηση που χαρα-
κτηρίζουν την «Ιπποφαές Ελλάς ΑΕ», ο κ. Δούκας ανέφερε 
ότι οι συγκεκριμένες καλλιεργούμενες ποικιλίες ιπποφαούς 
προέρχονται με συμφωνία αποκλειστικότητας από το MA 
Lisavenko Institute of Russia, ινστιτούτο που αποτελεί 
«ίσως το σημαντικότερο στον κόσμο στην έρευνα της καλλι-
έργειας του ιπποφαούς και η ιστορία του ξεκινάει το 1963».
      Τόνισε δε, ότι οι ποικιλίες που εισάγονται από το ινστι-
τούτο και καλλιεργούνται από τους παραγωγούς παρέχουν 
υψηλή προστιθέμενη αξία, μιας και ο καρπός τους είναι 
πολύ μεγάλος σε μέγεθος (σχεδόν τριπλάσιος από το γνω-
στό ιπποφαές), με πολύ χαμηλή οξύτητα, ήτοι 1,2% έναντι 
3,2% των άλλων ποικιλιών, και πολύ ωραία γεύση λόγω 
και των σακχάρων, στο 10%, έναντι του 3,5% κατά μέσο 
όρο των υπολοίπων.
      Όλα αυτά με απίστευτα χαμηλό κόστος παραγωγής «μιας 
και η έλλειψη αγκαθιών από τα δενδρύλλια μειώνουν στο 
1/10 το κόστος συλλογής. Σημειώνεται ότι το ιπποφαές με 
αγκάθια δίνει παραγωγή 800 κιλών/στρέμμα κατά μέσο 
όρο και ανά δύο χρόνια, ενώ αυτό χωρίς αγκάθια 1,5 τό-
νους/χρόνο».
      Υπογραμμίζεται ότι τα πολύ καλά αποτελέσματα της 
καλλιέργειας ρωσικών ποικιλιών ιπποφαούς στην Ελλάδα, 
οδήγησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ιπποφαούς να ανα-
θέσει στη χώρα -για πρώτη φορά σε χώρα του Νότου- τη 
διεξαγωγή του Παγκόσμιου Συνεδρίου, το 2020, το οποίο 
θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Είκοσι χρόνια μετά τη Ρωσία, η NASA θα επιτρέψει από τον 
επόμενο χρόνο σε τουρίστες του διαστήμος και σε επιχειρήσεις 
να χρησιμοποιήσουν, έναντι αμοιβής, τον Διεθνή Διαστημι-
κό Σταθμό (ISS), από τον οποίο προσπαθεί να αποδεσμευτεί 
οικονομικά, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «H NASA ανοίγει τον ISS 
στις εμπορικές ευκαιρίες», ανακοίνωσε ο Τζεφ ΝτεΓουίτ, ο 
οικονομικός διευθυντής της αμερικανικής διαστημικής υπη-
ρεσίας.
Σύμφωνα με την Ρόμπιν Γκέιτενς, την υπεύθυνη διαχείρισης 
του Σταθμού, η υπηρεσία θα επιτρέπει στο εξής έως και δύο 
σύντομες αποστολές ιδιωτών αστροναυτών κάθε χρόνο. Οι 
«διαστημικοί τουρίστες» θα μπορούν να παραμείνουν μέχρι 
και 30 ημέρες στον ISS, όμως δεν υπάρχει καμία πιθανό-
τητα να τους επιτραπεί να κάνουν διαστημικό περίπατο. Οι 
ταξιδιώτες αυτοί μπορεί να έχουν οποιαδήποτε εθνικότητα. 
Όμως, οι «ιδιώτες αστροναύτες», όπως προτιμά να τους 
αποκαλεί η NASA, θα μεταφέρονται υποχρεωτικά με τα δια-
στημικά οχήματα που κατασκευάζουν δύο αμερικανικές εται-
ρείες, η SpaceX (σκάφος Crew Dragon) και η Boeing (σκάφος 

Starliner). Οι εταιρείες αυτές θα επιλέγουν τους πελάτες και 
θα τους χρεώνουν τη μεταφορά, η οποία αναμένεται πως θα 
είναι το πιο κοστοβόρο μέρος της περιπέτειάς τους, αφού το 
«εισιτήριο» αλέ-ρετούρ μπορεί να φτάσει τα 58 εκατομμύρια 
δολάρια – με το ποσό αυτό θα χρεώνεται –κατά μέσο όρο– 
και η NASA για τη μεταφορά των δικών της αστροναυτών. Για 
τη διαμονή, το νερό και το φαγητό τους οι ιδιώτες θα πληρώ-
νουν κατ’ άτομο περίπου 35.000 δολάρια την ημέρα, σύμφω-
να με την εφημερίδα Washington Post. Στο κόστος περιλαμ-
βάνεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με τη Γη, η χρήση 
των τουαλετών και η αποθήκευση των αποσκευών τους. Τα 
δύο σκάφη των ιδιωτικών εταιρειών δεν είναι ακόμη έτοι-
μα. Θεωρητικά, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν πτήσεις 
από τα τέλη του 2019, όμως το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα 
εξαρτηθεί από μια σειρά δοκιμών. Κατά συνέπεια, τα ιδιωτικά 
ταξίδια θα ξεκινήσουν από το 2020, εφόσον όλα πάνε καλά. Ο 
ISS δεν ανήκει στη NASA, αφού κατασκευάστηκε σε συνεργα-
σία με τη Ρωσία το 1998, ενώ και άλλες χώρες συμμετέχουν 
και στέλνουν αστροναύτες. Όμως οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν 

και ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του. Η αμερικανική δια-
στημική υπηρεσία θέλει τώρα να αποδεσμεύσει ορισμένους 
πόρους για να ετοιμάσει την αποστολή Artemis, με στόχο την 
επιστροφή στη Σελήνη μέχρι το 2024 αλλά και την αποστολή 
των πρώτων ανθρώπων στον Άρη, ίσως την επόμενη δεκα-
ετία. Αυτοί οι διαστημικοί τουρίστες δεν θα είναι οι πρώτοι: 
τους πρόλαβε ο Αμερικανός επιχειρηματίας Ντένιτ Τάιτο που 
ταξίδεψε στον ISS το 2001 αφού πλήρωσε στη Ρωσία περίπου 
20 εκατομμύρια δολάρια. Ακολούθησαν μερικοί ακόμη, όπως 
ο Καναδός Γκι Λαλιμπερτέ, ο ιδρυτής του Cirque de Soleil, 
το 2009. Από το 2011, οι ρωσικοί πύραυλοι Soyouz είναι το 
μοναδικό «ταξί» για τη μεταφορά ανθρώπων στον ISS και με 
αυτούς έχουν σταλεί αποκλειστικά αστροναύτες και Ρώσοι κο-
σμοναύτες. Στον Σταθμό υπάρχει σε μόνιμη βάση πλήρωμα 
που αποτελείται από 3 έως 6 άτομα. Αυτήν την περίοδο βρί-
σκονται εκεί τρεις Αμερικανοί, δύο Ρώσοι και ένας Καναδός. Η 
Ρωσία σχεδιάζει επίσης να ξαναρχίσει τις τουριστικές πτήσεις 
γύρω στα τέλη του 2021.

Ευρωπαίοι αστρονόμοι ανακάλυψαν μια τεράστια ζώνη ρα-
διο-εκπομπών, μήκους δέκα εκατομμυρίων ετών φωτός, η 
οποία σαν γέφυρα συνδέει δύο σμήνη γαλαξιών που αργά 
οδεύουν σε σύγκρουση μεταξύ τους. Το φαινόμενο αποδί-
δεται στην ύπαρξη ενός διαγαλαξιακού μαγνητικού πεδίου, η 
πρώτη φορά που ανακαλύπτεται ένα τέτοιο φαινόμενο και σε 
τέτοια κλίμακα στο σύμπαν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ανα-
κάλυψη, η οποία έγινε με χρήση της διάταξης ραδιοτηλεσκο-
πίων LOFAR (Low-Frequency Array) με έδρα την Ολλανδία, 
που περιλαμβάνει 25.000 κεραίες διάσπαρτες σε 51 τοποθε-
σίες, παρουσιάστηκε στο περιοδικό «Science» από τους ερευ-
νητές, με επικεφαλής την αστρονόμο Φεντερίκα Γκοβόνι του 
Εθνικού Ινστιτούτου Αστροφυσικής στο Κάλιαρι της Ιταλίας.
Το εν λόγω διαστημικό παρατηρητήριο, που ειδικεύεται στην 

ανίχνευση μεγάλων χαμηλής συχνότητας ραδιοκυμάτων, 
εντόπισε μια περίεργη ραδιο-γέφυρα ανάμεσα στα σμήνη γα-
λαξιών Abel 0399 και Abell 0401, τα οποία απέχουν περίπου 
δέκα εκατομμύρια έτη φωτός μεταξύ τους, αλλά πλησιάζουν 
συνεχώς, καθώς βρίσκονται σε φάση σταδιακής συγχώνευ-
σης τους.
Οι αστρονόμοι ανέφεραν ότι η ραδιο-γέφυρα οφείλεται σε 
ηλεκτρόνια που έχουν επιταχυνθεί και κινούνται πολύ γρήγο-
ρα (η λεγόμενη ακτινοβολία συγχρότρου που γίνεται ορατή 
ως ραδιο-εκπομπές), το οποίο εκτείνεται από το ένα γαλαξιακό 
σμήνος μέχρι το άλλο. Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται 
ένα μαγνητικό πεδίο να απλώνεται τόσο πολύ ανάμεσα σε δύο 
σμήνη γαλαξιών και εγείρεται το ερώτημα αφενός κατά πόσο 
αυτό είναι κάτι σπάνιο ή κοινό στο σύμπαν και αφετέρου ποια 

είναι η πηγή της προέλευσης των ηλεκτρονίων.
Οι αστρονόμοι θα ψάξουν πλέον και για άλλες μεγάλες ραδι-
ο-γέφυρες και μαγνητικά πεδία ανάμεσα σε γαλαξιακά σμήνη, 
αλλά δεν περιμένουν να βρουν πολλά πράγματα, έως ότου 
τεθεί σε λειτουργία το SKA (Square Kilometer Array), η μεγα-
λύτερη διάταξη τηλεσκοπίων στον κόσμο.
Τα σμήνη γαλαξιών περιέχουν δεκάδες ή εκατοντάδες γαλα-
ξίες, τεράστιες ποσότητες καυτών αερίων και σκοτεινής ύλης. 
Είναι οι πιο μεγάλες βαρυτικές δομές στο σύμπαν και μεγα-
λώνουν σταδιακά έλκοντας κοντά τους και απορροφώντας 
μικρότερες δομές.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://science.sciencemag.org/content/364/6444/981

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αξιοποίησε την κεντρική ομιλία 
του στη διάσκεψη της Amazon στο Λας Βέγκας - Amazon’s 
re: MARS conference- για να ανακοινώσει την ίδρυση νέας 
οργάνωσης που δεσμεύεται να χρησιμοποιεί προηγμένες 
τεχνολογίες για το καλό του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η ομάδα «Footprint Coalition» (συνασπισμός για τη 
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα) επίσημα θα αρχίσει να 
δραστηριοποιείται τον Απρίλιο του 2020.
«Μεταξύ ρομποτικής και νανοτεχνολογίας, θα μπορούσαμε 
να καθαρίσουμε τον πλανήτη σημαντικά, αν όχι ολοκληρω-
τικά, σε 10 χρόνια», δήλωσε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ 
μεταφέροντας ό,τι έμαθε λίγες εβδομάδες πριν, σε στρογγυλή 
τράπεζα εμπειρογνωμόνων.
«Πόσο μου αρέσουν οι ειδικοί. Είναι σαν τη Βικιπαίδεια με 

ελαττώματα χαρακτήρων» αστειεύτηκε κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του.
Η ανακοίνωση έγινε στο τέλος της ομιλίας του διάρκειας 20 
λεπτών για την τεχνητή νοημοσύνη, την Marvel Cinematic 
Universe, την καριέρα του και την εξέλιξη του χαρακτήρα του, 
Tony Stark και με παρεμβάσεις από την προσωπική βοηθό της 
Amazon Alexa, καθώς και τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος μίλησε 
μέσω βίντεο.
Ο ηθοποιός-σκηνοθέτης δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά 
με τον τρόπο, με τον οποίο η οργάνωση θα επιτύχει τον στόχο 
της, αλλά δήλωσε ότι επιτυγχάνοντας ακόμη και μια μικρή 
μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα θα είναι το πιο ση-
μαντικό πράγμα που έχει κάνει ποτέ.
Σε όλη την ομιλία του, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αναφέρ-

θηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως τη σημαντική τεχνολογική 
πρόοδο που του δίνει ελπίδα και παραδέχθηκε ότι ανησυχεί 
για την κατάσταση του περιβάλλοντος. «Έχω αυτή την ήσυ-
χη αίσθηση της κρίσης», είπε τονίζοντας ότι έχει συνεισφέρει 
περισσότερο από άλλους στην κλιματική κρίση. «Είμαι ένας 
κολοσσός εφιάλτης αποτυπώματος άνθρακα» τόνισε.
Μαζί με τη σύζυγό του Σούζαν Ντάουνι, ο ηθοποιός έχει 
επίσης δημιουργήσει μια σειρά ντοκιμαντέρ για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στο YouTube. Η οκτώ επεισοδίων σειρά, που 
ανακοινώθηκε για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο, έχει σκο-
πό να διερευνήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον αντίκτυπο 
που θα έχει στη ζωή των ανθρώπων.

Η NASA ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ «ΡΑΔΙΟ-ΓΕΦΥΡΑ» 
Μήκους 10 εκατ. ετών φωτός, που συνδέει δύο σμήνη γαλαξιών

LIFE: Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖ. ΙΔΡΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «FOOTPRINT COALITION» 
Για να προστατεύσει τον πλανήτη μέσω των προηγμένων τεχνολογιών
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Η ΕΕ επέλεξε οκτώ χώρες και τους αντίστοιχους χώρους 
υποδοχής που –σύμφωνα με το ΑΠΕ- θα φιλοξενήσουν 
τους πρώτους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές, οι οποί-
οι θα υποστηρίξουν τους ερευνητές, τη βιομηχανία και 
τις επιχειρήσεις της Ευρώπης σε ένα ευρύ φάσμα τομέ-
ων, όπως ο σχεδιασμός νέων φαρμάκων και υλικών, 
η πρόγνωση του καιρού, η εξατομικευμένη ιατρική, η 
βιολογική μηχανική, η αντιμετώπιση της κλιματική αλ-
λαγής, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια κ.α.  
Η Κοινή Επιχείρηση Ευρωπαϊκής Υπολογιστικής Υψηλών 
Επιδόσεων (EuroHPC) επέλεξε οκτώ χώρους για τα κέ-
ντρα υπερυπολογιστικής σε οκτώ κράτη μέλη. Οι χώροι 
εγκατάστασης θα βρίσκονται στη Σόφια (Βουλγαρία), στη 
Βαρκελώνη (Ισπανία), στη Μπολόνια (Ιταλία) στο Μπίσεν 
(Λουξεμβούργο), στο Μίνιο (Πορτογαλία), στο Μάριμπορ 
(Σλοβενία), στην Οστράβα (Τσεχία) και στο Κατζαάνι (Φιν-
λανδία). Συνολικά, τα κέντρα θα τελούν υπό τη διαχείριση 
κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχουν 19 εκ των 28 χωρών 
που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση. Μαζί με τα κον-
δύλια της ΕΕ, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
840 εκατ. ευρώ. Οι ακριβείς ρυθμίσεις χρηματοδότησης 
των νέων υπερυπολογιστών θα αποτυπωθούν στις συμ-
φωνίες υποδοχής που θα υπογραφούν σύντομα. Οι οκτώ 
υπερυπολογιστές θα περιλαμβάνουν τρεις προδρόμους 

των μηχανών εξακλίμακας (δυναμικότητας πάνω από 
150 Petaflop, δηλαδή ικανούς να εκτελούν 150 εκατομ-
μύρια δισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο), οι 
οποίοι θα βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα υπολογιστών 
σε παγκόσμιο επίπεδο, και πέντε μηχανές πετακλίμακας 
(δυναμικότητας τουλάχιστον 4 Petaflop, δηλαδή ικανές 
να εκτελούν τέσσερα εκατομμύρια δισεκατομμύρια πρά-
ξεις ανά δευτερόλεπτο).  Ο πρόδρομος των συστημάτων 
εξακλίμακας αναμένεται να προσφέρει τέσσερις έως πέντε 
φορές περισσότερη υπολογιστική ισχύ από ό,τι τα σημερι-
νά κορυφαία συστήματα υπερυπολογιστικής της Σύμπρα-
ξης Προηγμένης Υπολογιστικής στην Ευρώπη (PRACE). 
Μαζί με τα συστήματα πετακλίμακας, θα διπλασιάσουν 
τους υπερυπολογιστικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για 
χρήση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι σε 
αυτούς θα έχουν πρόσβαση πολλοί περισσότεροι χρήστες. 
Κατά τους προσεχείς μήνες, η EuroHPC θα υπογράψει συμ-
φωνίες με τις επιλεγμένες οντότητες υποδοχής και τις αντί-
στοιχες κοινοπραξίες υποδοχής. Οι υπερυπολογιστές ανα-
μένεται να τεθούν σε λειτουργία κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του 2020, προς όφελος των Ευρωπαίων χρηστών από την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία και τον δημόσιο 
τομέα. Όλοι οι νέοι υπερυπολογιστές θα συνδέονται με το 
πανευρωπαϊκό δίκτυο υψηλής ταχύτητας GEANT, όπως 

και οι υφιστάμενοι υπερυπολογιστές που αποτελούν μέρος 
της PRACE. Τις επόμενες ημέρες, στελέχη της Επιτροπής θα 
συναντήσουν εκπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων 
και των σχετικών κέντρων υπερυπολογιστικής για να πα-
ρουσιάσουν τις εξελίξεις. Η EuroHPC, που προτάθηκε από 
την Επιτροπή και υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο της 
ΕΕ, συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2018 προκειμένου η ΕΕ 
να αποκτήσει μια υπερυπολογιστική υποδομή παγκόσμιας 
κλάσης έως τα τέλη του 2020. Τον Φεβρουάριο του 2019, 
η EuroHPC δρομολόγησε τις πρώτες προσκλήσεις εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για να επιλέξει τους χώρους που 
θα φιλοξενήσουν τους πρώτους υπερυπολογιστές έως 
τα τέλη του 2020.  Η υπερυπολογιστική αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», 
που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2018 
στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογι-
σμού της ΕΕ και το οποίο περιλαμβάνει πρόταση 2,7 δισ. 
ευρώ για τη χρηματοδότηση της υπερυπολογιστικής στην 
Ευρώπη κατά την περίοδο 2021-2027. Ο προϋπολογισμός 
αυτός θα επιτρέψει στην EuroHPC να στηρίξει την αγορά 
υπερυπολογιστών εξακλίμακας (δηλαδή χιλίων Petaflop) 
έως το 2023.

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης είναι ένας από τους βα-
σικούς στόχους κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παρά το μεγάλο κόστος για την εξέλιξη των 
νέων αμιγώς ηλεκτροκίνητων μοντέλων, τις δυσκολίες 
στη προμήθεια των μπαταριών και τις υψηλές δαπάνες για 
τις αλλαγές στις γραμμές παραγωγής, οι αυτοκινητοβιο-
μηχανίες εντείνουν τις προσπάθειες τους, για να λανσά-
ρουν τη νέα γκάμα των αυτοκινήτων μηδενικών ρύπων. 
Η Toyota, επιδιώκει να αναπτύξει μια μπαταρία στερεάς 
κατάστασης μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, αναφέρει το 
Reuters. Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπω-
νίας, αναθεώρησε τον στόχο της για τα οικολογικά αυ-
τοκίνητα της. Μετέφερε πέντε χρόνια μπροστά τον στόχο 
της.  Ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει να πωλήσει μέχρι το 
2025 περίπου 5,5 εκατ. βενζινοκίνητα υβριδικά, υβριδικά 
plug-in, ηλεκτροκίνητα και οχήματα με κυψέλες καυσίμου 
υδρογόνου. Εκτιμά ότι περίπου 1 εκατ. θα είναι αμιγώς 
ηλεκτρικά. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Σιγκέκι Τεράσι, 

επικεφαλής του τμήματος R & D της Toyota, δήλωσε ότι 
η εταιρεία προγραμματίζει την παρουσίαση της νέας μπα-
ταρίας πριν από τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο. Αυτή η τεχνολογία, υπόσχεται ελαφρύτερες, ισχυ-
ρότερες και ασφαλέστερες μπαταρίες και θα μπορούσε 
να είναι μια σημαντική ανακάλυψη στην προώθηση των 
ηλεκτρικών οχημάτων. Η Toyota αναπτύσσει τα σχέδια 
ανάπτυξης των ηλεκτρικών μοντέλων της, ανταποκρινό-
μενη στις ολοένα αυστηρότερες απαιτήσεις για τις εκπο-
μπών ρύπων στην Κίνα και στην Ευρώπη. Ο ιαπωνικός 
κολοσσός, δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την υβριδική 
τεχνολογία που καθιέρωσε πρώτη στην αγορά, με την 
πρώτη γενιά του Prius. Επιδιώκει επίσης να διαθέσει ηλε-
κτροκίνητες εκδόσεις σε κάθε μοντέλο της Toyota και της 
Lexus, έως το 2025. Επίσης, ξεκίνησε συνεργασία με τις 
ιαπωνικές μάρκες Subaru, Mazda, Suzuki και Daihatsu, 
για την κατασκευή νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Συμ-
φώνησε με την Subaru, να αναπτύξουν από κοινού μια 

νέα πλατφόρμα κατάλληλη για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνη-
τα μεγάλων διαστάσεων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται 
και η συνεργασία στην κατασκευή ενός κοινού ηλεκτρικού 
crossover. Αυτό το όχημα, το οποίο θα πωλείται από την 
κάθε μάρκα ξεχωριστά, θα κάνει το ντεμπούτο του στις 
αρχές της δεκαετίας του 2020. Κύρια αγορά θα είναι οι 
ΗΠΑ. Ο Τεράσι δήλωσε, ότι η Toyota συνεργάζεται με την 
Suzuki και τη Daihatsu για να αναπτύξουν από κοινού ένα 
συμπαγές ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το ανώτατο στέλεχος 
της εταιρείας, τόνισε ότι «η τακτική να κατασκευάζουμε 
και να πουλάμε τα αυτοκίνητα, πρέπει να ενισχυθεί από 
ενέργειες που θα εξασφαλίζουν έσοδα κατά τη διάρκεια 
ζωής ενός προϊόντος. Αυτές περιλαμβάνουν τις επιχειρή-
σεις πωλήσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανταλλαγής, 
περιφερειακών υπηρεσιών, πωλήσεων μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων, επαναχρησιμοποίησης μπαταριών και ανα-
κύκλωσης».

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΙΣ ΟΚΤΩ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ

Η TOYOTA ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου 
 

E-mail: sci-work@central.tee.gr, τηλ. 210 3291252, 4 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Απαιτείται προεγγραφή  
πατήστε εδώ

https://web.tee.gr/oi-ydrogonanthrakes-stin-anatoliki-mesogeio/
https://web.tee.gr/oi-ydrogonanthrakes-stin-anatoliki-mesogeio/
https://web.tee.gr/oi-ydrogonanthrakes-stin-anatoliki-mesogeio/


https://web.tee.gr/o-neos-kanonismos-pyroprostasias-kai-i-nea-techniki-odigia-toy-tee/


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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ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 
«ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝ»

Περίπου 1.000.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι 
επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις επαγγελματικές δρα-
στηριότητές τους είναι οι πλέον ζημιωμένοι από την κατάργη-
ση των φορολογικών «αντιμέτρων» του ν. 4472/2017, στην 
οποία προχώρησε η κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή 
με τροπολογία. 
Τα καταργηθέντα «αντίμετρα» προέβλεπαν μείωση του κα-
τώτατου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων από το 22% στο 20%, την κατάργηση της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 30.000 
ευρώ και τη σημαντική μείωσή της για τα εισοδήματα από 
30.000,01 έως 65.000 ευρώ. Σε αντίθεση με τους μισθωτούς, 
τους συνταξιούχους και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, 
όσοι ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες θα 
είχαν 100% οφέλη αν δεν καταργούνταν τα συγκεκριμένα 
«αντίμετρα». 
Για τους φορολογούμενους αυτούς δεν ισχύει κανένα αφορο-
λόγητο όριο (τα καθαρά εισοδήματά τους φορολογούνται με 
22% από το πρώτο ευρώ και μέχρι τα 20.000 ευρώ), οπότε 
η περικοπή του αφορολογήτου δεν τους προκαλούσε καμία 
ζημία. Αντιθέτως τα φορολογικά «αντίμετρα» που είχαν νο-
μοθετηθεί, ταυτόχρονα με την περικοπή του αφορολογήτου, 
με σκοπό να εφαρμοστούν κι αυτά 1η-1-2020, θα είχαν ως 
συνέπεια τη μείωση των ετήσιων φορολογικών επιβαρύν-
σεων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των ελεύθερων 
επαγγελματιών με ατομικές επιχειρήσεις έως και κατά 2.151 
ευρώ! 
Πόσο θα ωφελούνταν 
Συγκεκριμένα, όσοι μικρομεσαίοι επιτηδευματίες και ελεύθε-
ροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις εμφανίζουν στην 
εφορία εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ θα ωφε-
λούνταν με ετήσιες φοροελαφρύνσεις που θα κυμαίνονταν 
από 200 έως και 2.151 ευρώ. Αλλά και για όσους δηλώνουν 
ετήσια εισοδήματα κάτω από οποία ευρώ, η εφαρμογή των 
 «αντιμέτρων» θα είχε οφέλη, καθώς οι ετήσιες φορολογικές 
επιβαρύνσεις θα μειώνονταν έως και κατά 200 ευρώ. 
Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα φορολογικά «αντίμετρα» τα 
οποία είχαν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και των 
δανειστών και είχαν περιληφθεί στα άρθρα 12 και 13 του 
ν. 4472/2017 -αλλά τελικά καταργήθηκαν την περασμένη 
Παρασκευή χωρίς να προηγηθεί καμία συνεννόηση  με τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς- προέβλεπαν στη φορολογία εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων: 
1. Μηδενισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια 
εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ και μείωσή της για εισοδή-

ματα από 30.000,01 μέχρι επαγγελματίες ευρώ. Σήμερα η 
εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα συνολικά ετήσια ατο-
μικά εισοδήματα των φυσικών προσώπων που υπερβαίνουν 
τα 12.000 ευρώ με κλιμακωτούς συντελεστές, που έχουν ως 
εξής:
 - 2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 
έως τα τους ευρώ, − 5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος 
από 20.001 ως 30.000 ευρώ, − 6,5% για το τμήμα ετήσιου 
εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ, − 7,5% για το 
τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ, 
-  9% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 ως και 
220.000 ευρώ και − 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος 
από 220.001 ευρώ και πάνω. Με την κατάργηση της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ και 
με τη μείωσή της στα εισοδηματικά κλιμάκια από τα 30.001 
έως τα 65.000 ευρώ, η κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς 
θα διαμορφωνόταν ως εξής: −2% για το τμήμα ετήσιου 
εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ, − 5% για το 
τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ, 
-  9% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 ως και 
220.000 ευρώ και − 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος 
από 220.001 ευρώ και πάνω.
 2. Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες  του κατώτατου συ-
ντελεστή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ο συντε-
λεστής φόρου που επιβάλλεται στα εισοδήματα μέχρι 20.000 
ευρώ προβλεπόταν μειωθεί από το 22% στο 20%. 
Η κυβέρνηση από την πλευρά της υποβαθμίζει την κριτική 
που δέχεται για την κατάργηση των παραπάνω μέτρων και 
αντιτείνει ότι ήδη από το 2019 εφαρμόζονται άλλα «θετικά» 
μέτρα προς όφελος εκατομμυρίων φορολογουμένων, τα 
οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο φοροελαφρύνσεις, αλλά και 
εισοδηματικές ενισχύσεις. Παράλληλα διαβεβαιώνει ότι το 
2020, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ επανεκλεγεί, θα νομοθετηθούν και 
άλλα μέτρα με θετικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των φορο-
λογουμένων. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση: 
α). Το τρέχον έτος εφαρμόζεται ήδη η σταδιακή μείωση του 
φόρου εισοδήματος των εταιρειών και των λοιπών νομικών 
προσώπων. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των 
εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων έχει μειωθεί 
από το 29% για τη χρήση του 2018 στο 28% για τη χρήση 
του 2019, ενώ μέχρι το 2022 ο συντελεστής θα έχει υποχω-
ρήσει στο 25%, καθώς θα εξακολουθήσει να μειώνεται κατά 
μία ποσοστιαία μονάδα κάθε χρόνο από το 2019 έως το 2022.
β).  Ήδη από φέτος εφαρμόζεται επίσης και η μείωση του 
ΕΝΦΙΑ κατά 30% για τις μικρές περιουσίες και κατά 10% με-
σοσταθμικά, ενώ προβλέπεται περαιτέρω μείωση για το 2020 
και μάλιστα μεγαλύτερη από όση προέβλεπαν τα φορολογικά 
αντίμετρα του ν. 4472/2017 (σ.σ.: μείωση 30% και έως 70 
ευρώ για ποσά ΕΝΦΙΑ έως 700 ευρώ). 
γ). Ήδη ο πρωθυπουργός εξήγγειλε πριν από τις ευρωεκλογές 
τον μηδενισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδή-

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΕΣ

Η διαδικασία κτηματογράφησης πλησιάζει σταδιακά 
στην ολοκλήρωσή της και το Ελληνικό Κτηματολόγιο 
καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ακόμη εκκρε-
μότητες να τις διευθετήσουν, υποβάλλοντας δήλωση 
ακινήτου το συντομότερο.
 Σε αυτή την τελική φάση το Κτηματολόγιο έδωσε στη 
δημοσιότητα μια σειρά οδηγιών για τα ακίνητα που 
προέρχονται από χρησικτησία, καθώς και για τα ακίνη-
τα που αποκτήθηκαν από κληρονομιά. Σύμφωνα με τον 
οδηγό που έχει εκδώσει το Κτηματολόγιο, οι δικαιούχοι 
που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά από τους προγό-
νους 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, συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα 
οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, 
ακόμα και πριν τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κλη-

KONTRANEWS
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ματα μέχρι τις 20.000 ευρώ και τη μείωση των συντελεστών 
της εισφοράς για τα εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ (σ.σ.: 
το μέτρο του ν. 4472/2017 που καταργήθηκε την Παρασκευή 
προέβλεπε μηδενισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για 
εισοδήματα μέχρι τις 30.000 ευρώ και μείωση των συντελε-
στών της εισφοράς για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ).
 Επίσης, ήδη από το 2018 εφαρμόζονται «αντίμετρα», που 
προ προβλέπονταν να εκκινήσουν από το 2019 και μάλιστα 
χωρίς τις περικοπές των συντάξεων, όπως η αύξηση των οι-
κογενειακών επιδομάτων.
ε).  Ήδη από την 1η-1-2019 εφαρμόζεται το μέτρο της επι-
δότησης ενοικίου, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
για ελεύθερους επαγγελματίες, η κατάργηση του τέλους 
επιτηδεύματος για συνεταιρισμένους αγρότες, η μείωση της 
φορολογίας των διανεμόμενων κερδών, η ενίσχυση Ειδικής 
Αγωγής και Βοήθεια στο Σπίτι με προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού. 
Επομένως, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η κατάργηση των 
φορολογικών «αντιμέτρων» του ν. 4472/2017 τα οποία 
συνόδευαν την καταργηθείσα διάταξη για τη μείωση του 
αφορολογήτου, «δεν επηρεάζει τα μέτρα στήριξης που ήδη 
εφαρμόζονται ούτε αλλάζει κάτι σε σχέση με τις πρόσφατες 
εξαγγελίες του πρωθυπουργού για περαιτέρω μέτρα ελά-
φρυνσης το 2020». 
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ΔΗΜΟΣΙΟ: ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ 
TOΥΣ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ! 

Θέμα ημερών είναι «να κρεμαστεί στα μανταλάκια» η 
ενιαία λίστα όσων οφείλουν πάνω από 150.000 ευρώ 
στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, και έχει 
παρέλθει ένα έτος από τότε που έχουν καταστεί ληξι-
πρόθεσμα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει υποχρέωση μία 
φορά κάθε χρόνο να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των με-
γαλοοφειλετών του Δημοσίου. Η δημοσιοποίηση αυτή 
έχει μεν παιδαγωγικό χαρακτήρα, αλλά είναι και μέτρο 
πίεσης προς τους οφειλέτες, προκειμένου να προχω-
ρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους. 
Στο «μαύρο κουτί» της Εφορίας, πάντως, περιλαμβά-
νονται φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν 
πτωχεύσει και εμφανίζονται να χρωστούν υπέρογκα 
ποσά που δεν πρόκειται να εξοφληθούν ποτέ (π.χ., 
μόνο η «αμαρτωλή» χρηματιστηριακή Ακρόπολις, που 
έχει κλείσει, χρωστά 5,5 δισ. ευρώ). Την ίδια στιγμή 
περιλαμβάνονται και αρκετοί με μικρότερες οφειλές, 
οι οποίοι πιέζονται προκειμένου να πληρώσουν ή να 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους κάνοντας χρήση της πά-
γιας ρύθμισης των 12 δόσεων ή της έκτακτης ρύθ-
μισης των 120 δόσεων, που ψηφίστηκε πρόσφατα. 
Μέχρι τις 20 Ιουνίου, όλοι οι οφειλέτες θα λάβουν με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προειδοποίηση 
ότι, εφόσον δεν ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις οφειλές 
τους, τότε τα στοιχεία τους θα δοθούν στη δημοσιό-
τητα. 
Τα στοιχεία 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο 
υπόλοιπο των χρεών προς την Εφορία στο τέλος του 
πρώτου τριμήνου του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΑΑΔΕ, διαμορφώθηκε στα 104,3 δισ ευρώ. 
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αρχής, από το σύ-
νολο των 4.064.750 οφειλετών, 54,6°/ο χρωστά ποσά 
κάτω των 500 ευρώ καθένας, οφειλές από 501 ευρώ 
έως 5.000 ευρώ έχει το 32,9% των οφειλετών, από 
5.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ έχει το 10,7% των οφει-
λετών, ενώ το 1,7% χρωστά ποσά από 50.001 ευρώ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ρονομιάς. 
Τα δικαιολογητικά για τα ακίνητα από κληρονομιά 
Για τα δικαιώματα του εκάστοτε ακινήτου που απο-
κτώνται μέσω κληρονομιάς, υπάρχουν δυο ξεχωριστές 
περιπτώσεις:
 1 ) Κληρονομιά με διαθήκη: Αν το ακίνητο έχει περι-
έλθει στην κυριότητα του δηλούντος με διαθήκη τότε 
υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής έγγραφα: ο τίτλος 
του κληρονομούμενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, 
αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό 
περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητι-
κό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς 
2) Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: Αν πρόκειται για κληρο-
νομιά για την οποία δεν υπάρχει σχετική διαθήκη τότε 
υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής έγγραφα: ο τίτλος 
του κληρονομούμενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πι-
στοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί 
μη δημοσιεύσεως διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη απο-
ποιήσεως κληρονομιάς. Το Κτηματολόγιο επισημαίνει 
ότι «επειδή η έκδοση κάποιων από τα έγγραφα αυτά εν-
δεχομένως να καθυστερεί λόγω φόρτου των αρμόδιων 
υπηρεσιών, οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τη 
δήλωσή τους, συνυποβάλλοντας οποιοσδήποτε μορφής 
αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, όπως π.χ. 
μια απλή φωτοτυπία της πρωτοκολλημένης αίτησης. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα 
προσκομίσουν το απαραίτητο έγγραφο αμέσως μόλις 
αυτό εκδοθεί» καταλήγει. 
Προς παράταση για 21 περιοχές σε όλη τη χώρα 
Δεκαοκτώ ημέρες απομένουν για διορθώσεις από τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αθήνα και στη νέα λίστα με τις 
παρατάσεις μπαίνουν 21 περιοχές σε όλη τη χώρα. Για 
δύο από αυτές τις περιοχές (Δωδεκάνησα και Κορινθία Α’ 
Τμήμα) η Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στις 5 Ιου-
νίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την ίδια ώρα, 
σε 17 ημέρες λήγει το περιθώριο που έχουν οι ιδιοκτήτες 
στον Δήμο της Αθήνας να διορθώσουν τυχόν λάθη που 
έγιναν στις δηλώσεις του 2008. Ειδικότερα περιθώριο 
έως τις 3 1 Ιουλίου 2019 έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
στα Δωδεκάνησα και την Κορινθία προκειμένου να δη-
λώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο. Μετά τις 
δύο προαναφερόμενες περιοχές σειρά αναμένεται να 
πάρουν για νέα παράταση 19 περιοχές όπου το εξάμη-
νο λήγει μέσα στον Ιούνιο. Ωστόσο σύμφωνα με πηγές 
που γνωρίζουν καλά το θέμα η νέα Υπουργική Απόφαση 
που θα περιλαμβάνει όλες τις περιοχές θα ανακοινωθεί 
μετά τη λήξη των παρατάσεων. Και αυτό διότι, όπως 
λέγεται, κάθε φορά που ανακοινώνεται νέα παράταση 
ερημώνουν τα Γραφεία Κτηματογράφησης. Σημειώνεται 
ότι την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 λήγει το εξάμηνο για 
12 περιοχές: Καβάλα, Ροδόπη, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, 
Λάρισα, Ιωάννινα, Αρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αιτωλοα-

καρνανία, Μέγαρα και Οινόη. Μία εβδομάδα αργότερα 
στις 17 Ιουνίου λήγει το εξάμηνο σε άλλες 7 περιοχές: 
Λασίθι, Αργολίδα, Κορινθία Β’ Τμήμα, Αρκαδία, Πιερία, 
Ευρυτανία και Φθιώτιδα, ενώ έναν οδηγό με χρήσιμες 
διευκρινίσεις για τα σημαντικότερα προβλήματα που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης 
έδωσε στη δημοσιότητα των Ελληνικό Κτηματολόγιο.

έως 1.000.000 ευρώ. Τέλος, από 1.000.001 ευρώ και 
πάνω χρωστά το 0,2% των οφειλετών. Με απλά λό-
για, από τα στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι το 87,5% των 
οφειλετών χρωστά έως 5.000 ευρώ, ποσοστό που 
φτάνει στο 92,6% αν το ποσό της οφειλής ανέβει στα 
10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλει-
ονότητα των οφειλετών του Δημοσίου χρωστά ποσά 
έως 5.000 ή 10.000 ευρώ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο 
ποσοστό οφειλών συσσωρεύεται στους μεγαλοοφειλέ-
τες. Είναι ενδεικτικό ότι το 87,5% των οφειλετών που 
χρωστούν στην Εφορία ποσά έως 5.000 ευρώ καθένας 
συνολικά χρωστά μόλις το 2,3% των συνολικών ληξι-
πρόθεσμων οφειλών. 
Αντίθετα, οι 1.154 οφειλέτες που οφείλουν από 
10.000.000 έως 100.000.000 ευρώ καθένας χρωστούν 
συνολικά το 28,3% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Επίσης, 79 οφειλέτες με χρέη πάνω από 100.000.000 
ευρώ καθένας οφείλουν συνολικά το 32,7% των ληξι-
πρόθεσμων χρεών. 

5,137 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΣΟΔΑ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Τα πρώτα αξιόλογα έσοδα από τις παραχωρήσεις για 
έρευνες υδρογονανθράκων καταγράφηκαν κατά το 2018, 
όπως προκύπτει από την έκθεση διαχείρισης της Ελληνι-
κής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.
Συγκεκριμένα τα συνολικά έσοδα φτάνουν τα 5,137 εκατ. 
ευρώ και προκύπτουν κατά κύριο λόγο από την εφάπαξ 
καταβολή των εταιρειών κατά την υπογραφή των συμβά-
σεων (signature bonus) που ήταν 2,8 εκατ. ευρώ. Ακόμη 
866 χιλ. ευρώ ήταν τα royalties βάσει συμβάσεων περί 
εκμετάλλευσης, 686 χιλ. ευρώ ήταν τα έσοδα από στρεμ-
ματικές αποζημιώσεις βάσει συμβάσεων, 409 χιλ ευρώ 
ήταν τα έσοδα από σεισμικά δεδομένα βάσει συμβάσεων 
ενώ τα λοιπά έσοδα δραστηριοτήτων ήταν 374 χιλ. ευρώ.
Το 2017 τα αντίστοιχα έσοδα ήταν μόλις 388 χιλ. ευρώ. 
Βάσει του απολογισμού της χρήσης 2018 της ΕΔΕΥ, το 
μεικτό κέρδος ανήλθε σε 4,887 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη 
μετά από φόρους σε 4,82 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το ΔΣ της ΕΔΕΥ αποφάσισε ομόφωνα μέ-
ρος των κερδών της χρήσης του 2018 να αξιοποιηθεί για 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
κερδών της χρήσης. Συγκεκριμένα το μετοχικό κεφάλαιο 
θα αυξηθεί κατά 2 εκατ. ευρώ. Στόχος της ΑΜΚ είναι να 
ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΔΕΥ και να εξασφα-

www.capital.gr
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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΔΕΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Δύο αρσενικοί ασπροπάρηδες απέμεναν μόνοι στους 
εμβληματικοός βράχους των Μετεώρων, περιμένοντας 
εναγωνίως να επιστρέψει κάποιο θηλυκό για παρέα. Το 
πλέον απειλούμενο είδος γύπα στην Ελλάδα -και ένα από 
τα πλέον απειλούμενα στην Ευρώπη- κινδυνεύει με πλήρη 
αφανισμό. 
Σε όλη τη χώρα απέμειναν μόλις τρία ζευγάρια στη Δαδιά 
Εβρου, στα Μετέωρα, το άλλοτε βασίλειο του είδους, βρί-
σκονται μόνο δύο αρσενικά άτομα, ενώ ένα ζευγάρι που 
διαβιοί στην Αλβανία πετάει καθημερινά έως τον κάμπο 
της Κόνιτσας στα Γιάννενα, τρέφεται και επιστρέφει στη 
φωλιά του. «Ο πληθυσμός του ασπροπάρη κατέρρευσε τα 
τελευταία χρόνια. Ηταν ένα κοινό είδος που αποτελούσε 
κομμάτι της ιστορίας και της παράδοσης της χώρας. Ηταν 
τόσο κοινό όπως τα χελιδόνια. Στη Θεσσαλία, μάλιστα, οι 
κτηνοτρόφοι τον αποκαλούσαν «τυροκόμο» επειδή ερχό-
ταν την άνοιξη που το χορτάρι ήταν τρυφερό και τα ζώα 
έδιναν γάλα καλύτερης ποιότητας για την τυροκόμηση» 
επισημαίνει στο «Εθνος» ο βιολόγος-ορνιθολόγος Δημή-
τρης Βαβύλης, συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας στα Τρίκαλα.
Ανάλογα απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται 
και από τα Βαλκάνια. Η παρακολούθηση του είδους για 
τη φετινή χρονιά έδειξε σημαντική μείωση. Ο αριθμός των 
ενεργών επικρατειών μειώθηκε κατά 32% (από 74 σε 51) 
και των ζευγαριών κατά 37% (από 71 σε 45) μεταξύ του 
201 2 και του 2019. Η Βουλγαρία αποτελεί το προπύργιο 
του είδους στα Βαλκάνια με 24 αναπαραγόμενα ζευγάρια, 
στην Αλβανία υπάρχουν εννέα επικράτειες, εκ των οποίων 
οι πέντε καταλαμβάνονται από ζευγάρια και οι τέσσερις 
από μοναδικά άτομα, ενώ στη Βόρεια Μακεδονία έχουν 
καταγραφεί μέχρι στιγμές 13 αναπαραγωγικές θέσεις.
 Πριν από 30 χρόνια στα Μετέωρα υπήρχαν πάνω από 50 
ζευγάρια -σε όλη την Ελλάδα πάνω από 250- και είχαν 
καταμετρηθεί κοντά στα 143 άτομα. Ο πληθυσμός αυτός 
ήταν ο μεγαλύτερος όχι μόνο της χώρας αλλά και όλης της 
Βαλκανικής. Σχεδόν σε κάθε τρύπα ή σχισμή των βράχων 
υπήρχε και ένα ζευγάρι. Η πτώση ήταν απότομη και με-
γάλη. Το 1998, οπότε εκπονήθηκε ειδική περιβαλλοντική 
μελέτη στην περιοχή, τα ζευγάρια ήταν περίπου δέκα, ενώ 
έπειτα από μία δεκαετία, το 2009, παρατηρήθηκαν μόλις 
πέντε. Το 2012, οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα LIFE+ «Η 
επιστροφή του ασπροπάρη», εντοπίστηκαν τέσσερις 
ενεργές φωλιές, αλλά τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς δη-

EΘΝΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 16-25                                                  10/06/2019

λιστεί η χρηματοδότηση στρατηγικών έργων με σημαντι-
κές μελλοντικές αποδόσεις. Συγκεκριμένα τα κεφάλαια θα 
αξιοποιηθούν για την ψηφιακή αποθήκευση των σύγχρο-
νων γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων, που παρα-
δίδονται στην Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. από τις εντολοδόχους εταιρείες 
καθώς και την χρηματοδότηση νέων έργων πρόσκτησης 
γεωφυσικών αλλά και γεωλογικών δεδομένων.
Η έκθεση του ΔΣ της ΕΔΕΥ καταγράφει την μεγάλη ευκαι-
ρία που παρουσιάζεται για την ελληνική αγορά καθώς 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μετά τις πρόσφατες ανα-
καλύψεις στην Αν. Μεσόγειο (Zohr, Καλυψώ, Αφροδίτη, 
Λεβιάθαν) και στη δυτική Μαύρη Θάλασσα (Νέπτουν), 
η βιομηχανία πετρελαίου «δείχνει αυξανόμενο ενδια-
φέρον για να εξερευνήσει τις περιοχές νότια και δυτικά 
της Κρήτης και του Ιόνιου Πελάγους, λόγω γεωλογικών 
ομοιοτήτων”
Εξάλλου η έκθεση σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια, έ-
χουν ξεπεραστεί οι τεχνολογικοί περιορισμοί εξερεύνησης 
πετρελαϊκών κοιτασμάτων σε πετρώματα που βρίσκονται 
θαμμένα κάτω από πολύ βαθιά υδάτινα περιβάλλοντα. 
Συγκεκριμένα οι τεχνολογικές εξελίξεις αφορούν στην 
αντιμετώπιση των μεγάλων πιέσεων ύδατος, τη διαχείρι-
ση υπερπίεσης αερίου και πορώδους με την αύξηση του 
βάθους, τα φορτία βάρους, τα καιρικά φαινόμενα στην 
επιφάνεια και την διαθεσιμότητα γεωτρητικών πλοίων για 
βάθη που υπερβαίνουν τα 3.000 μέτρα νερό. 
«Αυτά είναι θέματα που παρακολουθεί από κοντά η 
Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. και ιδιαίτερα μέσω της σχέσης της με τους 
ομοειδείς ευρωπαϊκούς φορείς και τις ενδιαφερόμενες 
εταιρείες” αναφέρει η έκθεση του ΔΣ της εταιρείας, η οποία 
«εκκινεί τη διαδικασία εκπόνησης Στρατηγικών Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για περιοχές εμφανούς οι-
κονομικού ενδιαφέροντος με την επιλογή αναδόχων για 
την εκπόνηση σχετικών μελετών”. 
Πάντως όπως επισημαίνει η έκθεση «αφενός μεν δραστη-
ριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης απαιτούν μακρο-
πρόθεσμες επενδύσεις (25 έως 30 έτη), και αφετέρου η 
Ελλάδα θα απαιτήσει ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμι-
κό επιπέδου των διεθνών εταιρειών για τις εργασίες έρευ-
νας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Η ανάπτυξη του τομέα θα αναπτύξει την ελληνική τεχνο-
γνωσία, εκπαίδευση και επιχειρησιακή εμπειρία στους 
τομείς έρευνας, αναζήτησης και εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων, θα αναδείξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες 
για την αναζωογόνηση της ελληνικής βιομηχανίας, θα 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ένα νέο τομέα εθνι-
κής οικονομίας. Είναι μία από τις τεράστιες προκλήσεις 
για τα επόμενα είκοσι χρόνια και η Ελλάδα θα πρέπει να 
εκμεταλλευτεί με επιτυχία αυτό το κύμα της καινοτομίας” 
καταλήγει η έκθεση του ΔΣ της ΕΔΕΥ.

λητηριάστηκε το ένα από τα τέσσερα ζευγάρια. Το 2014 
ο γνωστός εργένης των Μετεώρων, ο «στραβοουράς», 
έμεινε μόνος του, καθώς το ταίρι του δεν επέστρεψε από 
την Αφρική. 
Μάστιγα οι φόλες 
Οι φόλες είναι η βασική αιτία για την εξαφάνιση του 
ασπροπάρη. «Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 
στην ύπαιθρο απειλεί τόσο την άγρια ζωή όσο και την 
οικόσιτη, με τους σκύλους να πληρώνουν τα μεγαλύτερο 
τίμημα. Κάθε δηλητηριασμένο δόλωμα που τοποθετείται 
στην ύπαιθρο είναι ο αρχικός κρίκος μιας αλυσίδας θανά-
του, το τελευταίο θύμα της οποίας δεν γνωρίζουμε» προ-
ειδοποιεί η Ρούλα Τρίγκου από την Ελληνική Ορνιθολογι-
κή Εταιρεία, προσθέτοντας ότι στις υπόλοιπες αιτίες για τη 
θνησιμότητα του ασπροπάρη είναι «η καταστροφή και η 
υποβάθμιση των οικοτόπων, η εγκατάλειψη της υπαίθρου 
και της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, η ηλεκτροπληξία, η 
σύγκρουση με ανεμογεννήτριες και η λαθροθηρία». 
Ο ασπροπάρης δεν ξεχνά. Διαχειμάζει στην Υποσαχάρια 
Αφρική και κάθε Μάρτιο διανύει πάνω από 5.000 χιλιό-
μετρα προκειμένου να επιστρέψει εκεί όπου έχει τη φωλιά 
του. Αγαπά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αλλά όπως φαίνε-
ται δεν περνά καλά στη χώρα μας και έτσι αναζητά άλλες 
περιοχές, περισσότερο ασφαλείς. Ενδεικτικό του καλού 
κλίματος που βρίσκει εδώ είναι ότι σε ένα πειραματικό 
πρόγραμμα απελευθέρωσης ασπροπάρηδων σε αιχμα-
λωσία που έγινε στη Βουλγαρία -όλα τα πουλιά δακτυ-
λιώθηκαν- βρέθηκε ένα άτομο με το όνομα «Παντελέι» 
στην Κρήτη. Στην περιοχή του Δάσους Δαδιάς - Λευκίμ-
μης - Σουφλίου στον Εβρο υπάρχουν φέτος τρία ζευγάρια, 
ενώ μια αισιόδοξη παρατήρηση έγινε πριν από λίγο καιρό 
στο Καρπενήσι, όπου εντοπίστηκε ένα άτομο. Αλλα δύο 
βρίσκονται στην Κρήτη. Ο ασπροπάρης είναι ο μικρότερος 
από τα τέσσερα είδη γύπα που βρίσκονται στην Ελλάδα 
και ο μοναδικός που μεταναστεύει. Ξεχωρίζει από το κι-
τρινοπορτοκαλί χωρίς φτερά πρόσωπο και τα ασπρόμαυ-
ρα φτερά. Τρέφεται με πτώματα, έντομα, ερπετά, μικρά 
θηλαστικά, ακόμη και με σκουπίδια. Επειδή, ωστόσο, 
αγαπημένο του έδεσμα είναι οι χελώνες, στον Θεσσαλικό 
Κάμπο τον αποκαλούν και «χελωνοφάη», ενώ στην Ηπει-
ρο είναι γνωστός ως «κουκάλογο», καθώς πιστεύεται ότι 
κουβαλάει στην πλάτη του τον κούκο από την Αφρική και 
μαζί φέρνουν την άνοιξη. 
Φτιάχνει τη φωλιά του σε απόκρημνα βράχια, κοντά σε οι-
κισμούς ή στάνες. Θεωρείται ένα από τα εξυπνότερα που-
λιά του πλανήτη, όχι μόνο διότι χρησιμοποιεί εργαλεία, 
αλλά και επειδή «διδάσκει» σε άλλα άτομα του είδους πώς 
επιλέγουν κατάλληλες πέτρες και να τις χρησιμοποιούν για 
να σπάσουν αβγά στρουθοκαμήλου.


