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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1752 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 6
ΥΠΕΝ: Δασικές ρυθμίσεις προς όφελος της αγροτικής παραγωγής και της περι-
φερειακής ανάπτυξης
Σελ1 
Προκήρυξη  εκλογών για την ομαλή πορεία της Εθνικής Οικονομίας, ζήτησε ο 
πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπη Παυλόπουλο 
Σελ 1 και 3
Κ. Μακέδος: Να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ και να ολοκληρωθεί η επιστρο-
φή της περιουσίας του ΤΜΕΔΕ
Σελ 4 
Ερευνητές του ΑΠΘ υπερπηδούν το «Τείχος Μνήμης» έχοντας δημιουργήσει 
τη γρηγορότερη μνήμη RAM στον κόσμο, η οποία αποθηκεύει φως αντί για 
ηλεκτρικό ρεύμα   
Σελ 5
Περισσότερο κερδοφόρα σήμερα η επένδυση σε Φωτοβολταϊκά, χωρίς Συστή-
ματα Αποθήκευσης Ενέργειας 
Σελ 7 
Οι αντοχές του ασφαλιστικού μέσα στην επόμενη 10ετία
Σελ 8 
Στην ιταλική Gamenet ποντάρει η Intralot
Σελ 9 
Υπ. Μεταφορών: Θεσμοθέτηση όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας σταθμών 
βαρέων οχημάτων 
Σελ 10 
Η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής προορισμός που μπορεί να προσαρμόζεται στις 
απαιτήσεις των τουριστών από όλο τον κόσμο, δηλώνει ο γγ του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού Ζ. Πολολικασβίλι 
Σελ 11
Στον... ήλιο και στη θάλασσα «ποντάρουν» οι επενδυτικές ακινήτων
Σελ 12
Παρεμβάσεις σε Δήλο και Μονή Δαφνίου, μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO, μέσω του ΕΣΠΑ
Σελ 13
Στα 298,2 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο τρί-
μηνο 2019   
Σελ 14
Καναδάς: Τέλος τα πλαστικά μιας χρήσης από το 2021
Σελ 15 
Αλλαγές στο καταστατικό του ΣΕΒ θα κληθούν να εγκρίνουν τα μέλη του στη ΓΣ 
Σελ 16 
Ερευνητές του ΙΤΕ δημιούργησαν υπερηχητικά κύματα ύλης για εξαιρετικά γρή-
γορα κυκλώματα ατόμων
Σελ 17
Κοινωνικά ρομπότ για την εκπαίδευση και αυτόνομο ρομπότ για τον τρύγο: 
τα «νοήμονα ρομπότ» του ελληνικού Εργαστήριου Αλληλεπίδρασης Ανθρώ-
που-Με-Μηχανές (ΑΜΑ)
Σελ 18
Κ. Μίχαλος: Eάν δεν απομακρυνθούν οι αβεβαιότητες από τους ισολογισμούς 
των τραπεζών, όπως τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, θα είναι δύσκολο να 
έρθουν νέοι επενδυτές 
Σελ 19
Μείωση 0,8% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο φέτος
Σελ 20 
Χανιά: Η φυλακή που έγινε βιβλιοθήκη
Σελ 21
Ημερίδα ΤΕΕ: «Οι Υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο» - 18 Ιουνίου 
2019, με την υποστήριξη του ΙΕΝΕ
Σελ 22
Εσπερίδα TEE: Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και η Νέα Τεχνική Οδηγία 
του ΤΕΕ - 20 Ιουνίου 2019
Σελ 25
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 26,27,28
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την περιουσία του ΤΜΕΔΕ 
(Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), τέθη-
καν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος του 
Ταμείου Κωνσταντίνος Μακέδος, με τον πρόεδρο του ΤΕΕ 
Αιτωλοακαρνανίας Στυλιανό Μπλέτσα και τα μέλη της Διοι-
κούσας Επιτροπής.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά το πέρας 
της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Επι-
μελητηρίου στο Αγρίνιο, και ύστερα από την επίσκεψη του κ. 
Μακέδου στην οριζόντια ιδιοκτησία του Ταμείου, στην οδό 
Δαγγλή στο Αγρίνιο, ακολούθησαν δηλώσεις: Ο κ. Μακέδος, 
τόνισε σε δήλωση του ότι:
«Η περιουσία του ΤΜΕΔΕ δημιουργήθηκε σε βάθος δεκαετι-
ών από τον κόπο και τον ιδρώτα των Ελλήνων μηχανικών και 
εργοληπτών. Και σε αυτούς ανήκει. Ανήκει στην Ελλάδα που 
δημιουργεί, που μοχθεί και που προσδοκά στήριξη με κάθε 

τρόπο, προκειμένου να ανακάμψει μετά από μία πολυετή και 
οδυνηρή περίοδο κρίσης. Ο Τεχνικός Κόσμος και το ΤΜΕΔΕ 
απαιτούν μόνον την τήρηση της νομιμότητας. Καλούμε την 
αρμόδια υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, κ. Εφη Αχτσιόγλου, να εφαρμόσει την 
απόφαση του ΣτΕ, για την ολοκλήρωση της επιστροφής της 
περιουσίας του Ταμείου από τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα πάντα και 
με την εγκεκριμένη οικονομική μελέτη βιωσιμότητάς του. Με 
βάση την τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναμένουμε την 
επιστροφή του συνόλου της περιουσίας του Ταμείου από τον 
ΕΦΚΑ προς όφελος της «ραχοκοκαλιάς» της ελληνικής οικο-
νομίας: των Ελλήνων επιστημόνων, των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». 
Αναλυτικά στη σελ 3

Κ. ΜΑΚΕΔΟΣ: ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ

Επικαλούμενος την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η 
οποία εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή πορεία της Εθνικής 
Οικονομίας, ο πρωθυπουργός κ.Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο την 
διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη Εθνικών Εκλογών 
για την ανανέωση της λαϊκής εντολής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας από την ημέρα των Ευρωπα-
ϊκών Εκλογών δημιουργήθηκε μια Συνθήκη παρατεταμένης 
προεκλογικής περιόδου, περίπου τεσσάρων μηνών, η οποία 
εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή πορεία της Εθνικής Οικο-
νομίας, δεδομένου ότι έχουμε μπει σε έναν ενάρετο κύκλο, ο 
οποίος δεν πρέπει επ΄ουδενί να διαταραχθεί, διότι αυτό θα 
σήμαινε πως οι θυσίες και οι κόποι του Ελληνικού Λαού θα 

διακινδύνευαν. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι από το βράδυ των 
Ευρωπαϊκών Εκλογών είχε προαναγγείλει ότι προτίθεται να 
ζητήσει την διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη Εθνι-
κών Εκλογών. «Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας πλήρη 
την αίσθηση της ευθύνης σας ζητώ όπως διαλυθεί η Βουλή 
και προκηρυχθούν Εθνικές Εκλογές, όπως προβλέπει το Σύ-
νταγμα και ο σχετικός Νόμος, για την ανανέωση της λαϊκής 
εντολής» πρόσθεσε. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος δήλωσε ότι αποδέ-
χεται την πρόταση της κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 41 
παράγραφος 2 του Συντάγματος, όπως, άλλωστε, το άρθρο 
αυτό έχει παγίως ερμηνευθεί και εφαρμοστεί σύμφωνα με την 
Κοινοβουλευτική μας παράδοση και την αντίστοιχη πρακτική.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ζήτησε ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπη Παυλόπουλο 

Στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της υπαίθρου προ-
χώρησε τον τελευταίο μήνα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με γνώμονα την οικονομική και παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας, σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΝ. 
Οι θεσμικές πρωτοβουλίες αφορούν στις δασωμένες αγροτικές 

εκτάσεις και στις χορτολιβαδικές και δίνουν τη δυνατότητα σε 
χιλιάδες μικρομεσαίους ιδιοκτήτες και καλλιεργητές γης να αξιο-
ποιούν τις εκτάσεις αυτές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και 
οικονομίας, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο το περιβαλλοντι-
κό και δασικό ισοζύγιο της κάθε περιοχής. Αναλυτικά στη σελ 6

ΥΠΕΝ: ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

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

Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων, Περιφερει-
ακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

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

ΑΧΑΡΝΑΙ

14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»             

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ:«ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

•    Ημερίδα με θέμα: «Ο διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ στην 
έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργειακών πρώτων υλών» 
θα πραγματοποιείται σήμερα, στο Αμφιθέατρο της ΕΑΓΜΕ 
(Σπ. Λούη 1, Αχαρναί), από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 Το 14ο Συνέδριο με τίτλο: “Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευ-
ές» θα διεξαχθεί 1 - 3 Νοεμβρίου 2019, στο Ζάππειο Μέγαρο.
Θεματικές ενότητες
• Κλαδική μελέτη & Έρευνα αγοράς
• Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη της Ενεργειακής Κουλτούρας
• Τρεις γενιές αλουμίνιο
• Καινοτομίες
• Τάσεις στο κτιριακό κέλυφος και τις κατασκευές αλουμινίου
• Καινοτομίες
• Οι ειδικοί μιλούν για το μέλλον - Ομιλίες & Συνδέσεις
• Σημαντικά θέματα της εποχής - Αναφορές & Λύσεις.
«Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μία νέα πιο ελπιδοφόρα περί-
οδο για την αγορά, που οι επαγγελματίες του χώρου αναζητούν 
τα εργαλεία και τις γνώσεις για να πάνε στο μέλλον, αναφέρεται σε 
ανακοίνωση. Μέσα από το συνέδριο θέλουμε:
• να ορίσουμε και να επιδιώξουμε θεσμικές αλλαγές που θα βά-
λουν νέα πρότυπα στην αγορά
• να απελευθερώσουμε την αγορά δημιουργώντας νέες ευκαιρίες
• να αναδείξουμε την αξία των ποιοτικών αρχιτεκτονικών κατα-
σκευών αλουμινίου και των ανθρώπων που τις δημιουργούν
• να προβάλουμε τα μεγάλα θέματα του κλάδου, που είναι η αει-
φορία, η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, η λειτουργικότητα
• να συμβάλλουμε στην αυτοβελτίωση των συνέδρων».
 Δηλώσεις συμμετοχής: 
https://alumini.gr/index.php/14o-sinedrio/forma-simmetohis

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει -με την 
υποστήριξη του ΙΕΝΕ- εκδήλωση με θέμα: «Οι Υδρογονάν-
θρακες στην Ανατολική Μεσόγειο», την Τρίτη 18 Ιουνίου 
2019, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος 
όροφος)και ώρα έναρξης: 12:00 το μεσημέρι.
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με χαιρετισμούς 
του Γιώργου Στασινού, Προέδρου ΤΕΕ και Κωστή Σταμπο-
λή, Εκτελεστικού Δ/ντή του ΙΕΝΕ. 
Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν τα θέματα:
Ενότητα Α: Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
Προεδρεύων: Κωστής Σταμπολής, Εκτελεστικός Δ/ντής 
ΙΕΝΕ
• Γιάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων 
(ΕΔΕΥ)
• Ντίνος Νικολάου, τ. Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Υδρογο-
νανθράκων Κύπρου και Τεχνικός Σύμβουλος της Energean 
Oil & Gas
•Γιάννης Γρηγορίου, Δ/νων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ 
Upstream
• Άγγελος Συρίγος, Αν. Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και 
Εξωτερικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου 
Ενότητα β:  Έρευνα Υδρογονανθράκων 

Προεδρεύων: Άγγελος Συρίγος, Αν. Καθηγητής Παντείου 
Πανεπιστημίου
• Σοφία Σταματάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ - Σχολή Μηχανικών 
Μεταλλείων Μεταλλουργών
• Νικόλαος Βαρότσης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης - 
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
• Αβραάμ Ζεληλίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
- Τμήμα Γεωλογίας.
Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη.
Για προεγγραφή πατήστε εδώ.

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

https://web.tee.gr/oi-ydrogonanthrakes-stin-anatoliki-mesogeio/
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Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την περιουσία του ΤΜΕΔΕ, 
τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος 
του Ταμείου Κωνσταντίνος Μακέδος, με τον πρόεδρο του ΤΕΕ 
Αιτωλοακαρνανίας Στυλιανό Μπλέτσα και τα μέλη της Διοικού-
σας Επιτροπής.Σύμφωνα με ανακοίνωση μετά το πέρας της 
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Ιουνίου 
2019, στο κτίριο του Επιμελητηρίου, στην οδό Π. Σούλου 11, 
στο Αγρίνιο, και ύστερα από την επίσκεψη του κ. Μακέδου στην 
οριζόντια ιδιοκτησία του Ταμείου, στην οδό Δαγγλή στο Αγρί-
νιο, ακολούθησαν δηλώσεις:
Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε: «Η 
περιουσία του ΤΜΕΔΕ δημιουργήθηκε σε βάθος δεκαετιών από 
τον κόπο και τον ιδρώτα των Ελλήνων μηχανικών και εργο-
ληπτών. Και σε αυτούς ανήκει. Ανήκει στην Ελλάδα που δημι-
ουργεί, που μοχθεί και που προσδοκά στήριξη με κάθε τρόπο, 

προκειμένου να ανακάμψει μετά από μία πολυετή και οδυνηρή 
περίοδο κρίσης. Ο Τεχνικός Κόσμος και το ΤΜΕΔΕ απαιτούν μό-
νον την τήρηση της νομιμότητας. 
Καλούμε την αρμόδια υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Εφη Αχτσιόγλου, να 
εφαρμόσει  την απόφαση του ΣτΕ, για την ολοκλήρωση της επι-
στροφής της περιουσίας του Ταμείου από τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα 
πάντα και με την εγκεκριμένη οικονομική μελέτη βιωσιμότητάς 
του. 
Με βάση την τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναμένουμε την 
επιστροφή του συνόλου της περιουσίας του Ταμείου από τον 
ΕΦΚΑ προς όφελος της «ραχοκοκαλιάς» της ελληνικής οικονο-
μίας: των Ελλήνων επιστημόνων, των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, 

Στυλιανός Μπλέτσας, επεσήμανε: «Η μεταβίβαση του συνόλου 
της περιουσίας μας, η ενεργός συμμετοχή του Ταμείου στον 
Πανευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), η αναβάθμιση 
του θεσμικού του ρόλου του Ταμείου στην Attica Bank μετά 
από αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) , 
αλλά και οι προοπτικές ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των Ελλήνων 
επιστημόνων,μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε συγκρατημένα. 
Έχουμε υποστεί βαρύ πλήγμα στον Κλάδο και θα χρειαστούν 
πολλά να γίνουν προκειμένου να ανακάμψουμε. Στο ΤΕΕ, σε 
συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ και όλους τους συναρμόδιους φορείς, 
δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε ούτε να επαναπαυτούμε προ-
κειμένου να ξαναβάλουμε σε λειτουργία την «ατμομηχανή» της 
ελληνικής οικονομίας»

Τα Επιμελητήρια της Κρήτης με την επιστημονική υποστήριξη 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, πέτυχαν την οριστική 
ένταξη της Κρήτης στις ευνοϊκές διατάξεις του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η παραπάνω θετική εξέλιξη επισφραγίστηκε και μέσα από ειδική 
σύσκεψη που συγκάλεσε ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, 

στην οποία συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, Γιώργος Κασσάρας, ο πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς άγγελος Κότιος, οι Μανώλης Αλιφιεράκης, 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Γιώργος Γιακουμά-
κης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, Αντώνης Ροκάκης 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και ο Νικόλαος Ρεϊζάκης 
από το επιμελητήριο Ρέθυμνου και  Β  ́αντιπρόεδρος του ΕΟΑΕΝ.
Ήδη από τον Απρίλιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας προώθησε σχετι-

κή τροπολογία που ψηφίσθηκε, έγινε αποδεκτή η κατ’ εξαίρεση 
ρύθμιση, προκειμένου να χορηγείται ΑΝΗΚΟ (Αντιστάθμισμα 
Νησιωτικού Κόστους) σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα την 
Κρήτη για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες με 
αυξημένο κόστος μεταφοράς.
Εκτιμάται ότι δύναται να επωφεληθούν πάνω από 32.000 επι-
χειρήσεις από τους 20 σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους 
της περιφερειακής οικονομίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας αναφέρονται τα εξής:
«Ανταποκρινόμενοι στην πληθώρα των αιτημάτων των επενδυτικών φορέων που έχουν υπαχθεί 
στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και των σχετικών εκκλήσεων που έχουμε δεχθεί από τα επι-

μελητήρια της χώρας, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προχώρησε 
στην παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων έως τις 31.12.2019». 

Πρόεδρος στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι-
νωνιών (ΑΔΑΕ) ανέλαβε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο τέως αντι-
πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστος Ράμμος.
    Ο Χρήστος Ράμμος ορίστηκε πρόεδρος της ΑΔΑΕ με την υπ’ 
αριθμ. 34051οικ./29.5.2019 απόφαση του υπουργού Δικαι-
οσύνης, αφού επελέγη από τη Διάσκεψη των Προέδρων της 
Βουλής με διακομματική συναίνεση των 4/5 των μελών του 
σώματος.

   Γεννήθηκε το 1951 και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
   Διετέλεσε μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του 
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης 
και έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Παρακολούθησε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris II και πραγματο-
ποίησε άσκηση ενώπιον του Γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας 
(Conseil d’ État). Ακόμη, έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών 

σωματείων, έχει δημοσιεύσει άρθρα, βιβλιοκρισίες και μελέτες 
νομικού περιεχομένου και έχει συμμετάσχει σε νομικά συνέδρια 
και σεμινάρια. Ομιλεί γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά.
   Κατά τα 38 έτη της θητείας του στο ΣτΕ, διετέλεσε αντιπρόεδρος 
από το 2015 έως το 2018. Το ίδιο χρονικό διάστημα ανέλαβε 
διαδοχικά πρόεδρος του ΣΤ  ́Τμήματος (2015 - 2017) και του Δ΄ 
Τμήματος του ΣτΕ (2017 - 2018).

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΕΔΕ ΣΤΟ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κ. Μακέδος:Να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ και να ολοκληρωθεί η επιστροφή της περιουσίας του Ταμείου
Σ. Μπλέτσας: Να ξαναβάλουμε σε λειτουργία την «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Στο πλαίσιο του νόμου για το μεταφορικό ισοδύναμο  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
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Τη γρηγορότερη μνήμη RAM στον κόσμο, η οποία απο-
θηκεύει φως αντί για ηλεκτρικό ρεύμα, επιλύοντας ένα 
μακροχρόνιο πρόβλημα των υπολογιστών, γνωστό και 
ως «Τείχος Μνήμης», δημιούργησαν –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (ΑΠΘ), επιτυγχάνοντας διπλάσιες ταχύτητες 
από ό,τι οι πιο γρήγορες ηλεκτρονικές μνήμες, που κα-
τασκευάζονται από παγκοσμίου φήμης εταιρείες, όπως η 
Intel και η IBM! 
   ‘Οπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μεταδιδακτορικός ερευ-
νητής Χρήστος Βαγιωνάς, μέλος της πενταμελούς Ερευνη-
τικής Ομάδας Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων 
(ΕΡΑΦΩΣ), που δημιούργησε τη μνήμη RAM μετά από δε-
καετή προσπάθεια, στην εποχή του υπολογιστικού νέφους 
(cloud) και των Μεγάλων Δεδομένων (big data), που 
απαιτείται ταχύτατη απομακρυσμένη επεξεργασία data, η 
συγκεκριμένη λύση προτείνεται προς το παρόν για υπε-
ρυπολογιστές. Οι ερευνητές του ΑΠΘ αντικατέστησαν την 
ηλεκτρονική μνήμη με ένα αντίστοιχο κύκλωμα οπτικής 
μνήμης RAM τυχαίας προσπέλασης, η οποία υποστηρίζει 
ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων της τάξης 
των 10Gb/s (10 δισεκατομμύρια δυαδικά ψηφία μέσα σε 
ένα δευτερόλεπτο).
    Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η πρωτοποριακή αυτή λύση 
θα ήταν και οικονομικά βιώσιμη, σε περίπτωση που θα 
«έβγαινε» στο εμπόριο και τη μαζική κατανάλωση, ο δρ 
Βαγιωνάς απάντησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι είναι πολύ νωρίς 
για να εκτιμηθεί κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι συνήθως απαι-
τείται τουλάχιστον μια δεκαετία, μέχρις ότου τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται σε υπερυπολογιστές να φτάσουν 
σε οικιακούς υπολογιστές, που ο κάθε καταναλωτής μπο-
ρεί να έχει στο γραφείο ή το σπίτι του, οπότε στο μεσοδιά-
στημα αυτό μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά.
   Κληθείς να σχολιάσει πώς η δημιουργία μιας τέτοιας 
δυνατότητας «ξέφυγε» από τα τμήματα ‘Ερευνας και Ανά-
πτυξης τεχνολογικών κολοσσών της πληροφορικής, ο δρ 
Βαγιωνάς επισήμανε ότι οι εταιρείες συνήθως μελετούν 
λύσεις καθαρά και μόνο ηλεκτρονικές, βασιζόμενες σε 
τρανζίστορ (σ.σ. διατάξεις ημιαγωγών), τάσεις και ρεύ-
ματα, ώστε να πετύχουν γρήγορη επεξεργασία κι αυτό 
έχει «τους περιορισμούς που συνοδεύουν τις ηλεκτρονι-
κές λύσεις». 
   Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, αντίθετα, εστίασε στο 
φως. «Οι οπτικές τεχνολογίες άρχισαν πολύ πρόσφατα να 
μπαίνουν στους υπολογιστές. Έχουν αναπτύξει κι άλλα 
πανεπιστήμια λύσεις, αλλά είναι πιο απλές, δηλαδή δεν 

αποτελούν ολόκληρη μνήμη RAM. Εμείς έχουμε αναπτύ-
ξει μια ολοκληρωμένη λύση, ουσιαστικά αναρτήσαμε ένα 
πρότυπο μνήμης RAM ενός bit, που έχει τη δυνατότητα να 
εκτελεί όλες τις λειτουργίες» σημείωσε το μέλος της ερευ-
νητικής ομάδας ΕΡΑΦΩΣ, στην οποία μετέχουν επίσης η 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια Θεόνη Αλεξούδη, ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας Αποστόλης Τσακυρίδης, ο επίκουρος 
καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Νίκος 
Πλέρος και η αναπληρώτρια καθηγήτρια του ίδιου Τμή-
ματος, Αμαλία Μήλιου.  
    Oι καινοτόμες ερευνητικές ιδέες  της ομάδας του ΑΠΘ 
χρηματοδοτούνται  από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) μέσα από τα ερευνητικά έργα  
CAM-UP («Οπτικές Μνήμες Προσπέλασης Περιεχομένου 
για γρήγορη αναζήτηση διεύθυνσης», με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον δρα Χρήστο Βαγιωνά) και ORION («Οπτικές 
Μνήμες Τυχαίας Προσπέλασης με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας για γρήγορη απόκριση και υψηλή ρυθμοαπό-
δοση σε υπολογιστικά περιβάλλοντα», με επιστημονικά 
υπεύθυνη τη δρα Θεόνη Αλεξούδη). 
   Το Τείχος Μνήμης
   Η δημιουργία της γρηγορότερης μνήμης RAM στον 
κόσμο αποτελεί προϊόν μακρόχρονης προσπάθειας της 
ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ που είχε ξεκινήσει το 2009 
κι υπόσχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του «Τείχους 
Μνήμης». Το πρόβλημα υφίσταται διότι οι ταχύτητες των 
μνημών τυχαίας προσπέλασης RAM αυξάνουν για περισ-
σότερα από 30 χρόνια με πολύ πιο αργό ρυθμό από τις 
αντίστοιχες ταχύτητες των επεξεργαστών, με αποτέλεσμα 
να δημιουργείται ένα συνεχώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ 
των επιδόσεων των επεξεργαστών και των μνημών RAM. 
Κι αυτό διότι ο επεξεργαστής θα πρέπει να «περιμένει» να 
λάβει δεδομένα από την αργή μνήμη, με συνέπεια να μη 
μπορεί να τα επεξεργαστεί γρήγορα και να καθυστερεί τις 
υπόλοιπες διεργασίες. 
   Η «καρδιά» της οπτικής μνήμης RAM αποτελείται από 
γρήγορους οπτικούς διακόπτες, το αντίστοιχο των 
ηλεκτρονικών τρανζίστορ στη φωτονική τεχνολογία, 
διασυνδεδεμένους σε μια πρότυπη οπτική διάταξη δύο 
καταστάσεων, του «0» και του «1», ενώ ένας τρίτος οπτι-
κός διακόπτης ελέγχει αν θα εκτελεστεί η λειτουργία της 
ανάγνωσης ή της εγγραφής στη μνήμη. Καθώς το φως 
δεν μπορεί να «εγκλωβιστεί» χωρικά και, κατά συνέπεια, 
να αποθηκευτεί με την ίδια ευκολία που αυτό είναι εφικτό 
στα ηλεκτρόνια και τις ηλεκτρονικές μνήμες, η ερευνητική 

ομάδα υλοποίησε μια τεχνική που αξιοποιεί δύο αλληλο-
εξαρτώμενα, αλλά διαφορετικά μήκη κύματος: όταν το 
ένα μήκος κύματος κυριαρχεί μέσα στην προτεινόμενη 
συσκευή-μνήμη, τότε αναγκάζει το άλλο να παραμένει 
σβηστό, οπότε αντιστοιχώντας τα ψηφία 1 και 0 στα δύο 
διαφορετικά μήκη κύματος επιτυγχάνεται ψηφιακή απο-
θήκευση. 
   Στο μέλλον προβλέπονται ακόμα καλύτερες επιδόσεις, 
καθώς η ερευνητική ομάδα σκοπεύει να μελετήσει οπτικές 
μνήμες υψηλότερης χωρητικότητας, με πολλαπλά κύττα-
ρα μνήμης, που εκμεταλλεύονται τα διαφορετικά μήκη 
κύματος του φωτός. 
   Τα επόμενα βήματα
   Ποια είναι τα επόμενα βήματα και εντός ποιου χρονοδια-
γράμματος αναμένεται να πραγματοποιηθούν; ρωτήσαμε 
τον δρα Βαγιώνη. «Σε βάθος τριετίας σκοπεύουμε αφενός 
να αναπτύξουμε πολλαπλά bit μνήμης και να δείξουμε 
όλες τις λειτουργικές δυνατότητες και αφετέρου να ερ-
γαστούμε πάνω στη γρήγορη μεταφορά δεδομένων σε 
routers και network switches» σημείωσε, εξηγώντας ότι 
το χρονοδιάγραμμα της όλης προσπάθειας υπαγορεύεται 
και από τη διάρκεια των ερευνητικών προγραμμάτων στα 
οποία μετέχει η ΕΡΑΦΩΣ.
   Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε στο έγκυρο περιοδικό 
«Optics Letters», ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά πε-
ριοδικά στις οπτικές τεχνολογίες, το οποίο εκδίδει η Optical 
Society of America. Επιπρόσθετα, το διεθνές επιστημονικό 
περιοδικό «Optics and Photonics News magazine» δημο-
σίευσε εκτενές σχετικό άρθρο και φιλοξένησε συνέντευξη 
του Δρ. Χ. Βαγιωνά
   H Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συ-
στημάτων και Δικτύων (ΕΡ.Α.ΦΩ.Σ) δημιουργήθηκε το 
2015, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Διεπιστημο-
νικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ, βασική 
αποστολή του οποίου είναι η προώθηση και ανάπτυξη 
της διεπιστημονικότητας σε ένα ανοικτό και συνεργατικό 
περιβάλλον αριστείας. H ομάδα προέρχεται από τη συνέ-
νωση των ερευνητικών ομάδων του Επίκουρου Καθηγη-
τή Νίκου Πλέρου και της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας 
Αμαλίας Μήλιου από το Τμήμα Πληροφορικής, του Επί-
κουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Βυρσωκινού από το 
Τμήμα Φυσικής και του Καθηγητή Λεωνίδα Γεωργιάδη 
από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΥΠΕΡΠΗΔΟΥΝ ΤΟ «ΤΕΙΧΟΣ ΜΝΗΜΗΣ» 
Δημιούργησαν τη γρηγορότερη μνήμη RAM στον κόσμο, η οποία αποθηκεύει φως αντί για ηλεκτρικό ρεύμα
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Μπορεί να θεωρείται θετική η επένδυση σε Συστήματα Απο-
θήκευσης Ενέργειας(ΣΑΕ), παράλληλα με τη λειτουργία των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, όμως, «υπό τις παρούσες 
συνθήκες, το υψηλό κόστος των ΣΑΕ, οι υπάρχουσες πολιτικές 
και τα συστήματα τιμολόγησης, είναι περισσότερο κερδοφό-
ρα η επένδυση σε ένα ΦΒ σύστημα μόνο. Αυτά επισήμαναν 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής ΑΠΘ, Γρηγόρης Πα-
παγιάννης και ο αναπληρωτής καθηγητής στο πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Χριστοφορίδης, αναλύοντας 
αποτελέσματα του έργου «Προώθηση της διείσδυσης της 
διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά, με εφαρμογή 
αποθήκευσης ενέργειας για όλους- stores».
«Παρ όλο που η αποθήκευση σου δίνει μια θετική επένδυση, 
αφού σε βάθος 20ετίας θα βάλεις λεφτά στην τσέπη σου, 
όμως θα βγάλεις περισσότερα σήμερα εάν δεν βάλεις απο-
θήκευση», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοφορίδης. 
«Επειδή το κόστος των μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας 
πέφτει ραγδαία, πρόσθεσε, και δεν μπορούμε καν να προβλέ-
ψουμε πόσο γρήγορα θα πέσει στα αμέσως επόμενα χρόνια, 
δεν αποκλείουμε την επένδυση στα ΣΑΕ». 
Όπως είπε, σήμερα η αποθήκευση ενέργειας αφορά στη χρή-
ση μπαταριών, πολλών και διαφόρων τεχνολογιών, με επι-
κρατέστερες τα τελευταία χρόνια αυτές του λιθίου, «γιατί το 
κόστος έχει αρχίσει να μειώνεται πάρα πολύ και θα μειωθεί και 
ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Σήμερα η τιμή της 
συγκεκριμένης μπαταρίας υπολογίζεται στα 600-800 ευρώ/
Kw και στα αμέσως επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα φτάσει 
στα 200 ευρώ/kw. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουμε 
κάνει, το ποσό των 200 ευρώ/Kw για τις μπαταρίες λιθίου 
αποθήκευσης ενέργειας, αποτελεί το όριο, βάσει του οποίου 
με το υπάρχον σύστημα του Net metering που υπάρχει στην 
Ελλάδα, αρχίζει και γίνεται η επένδυση με αποθήκευση περισ-
σότερο ελκυστική από αυτή χωρίς, και πάντα σε συνδυασμό 
με τα φωτοβολταϊκά συστήματα», τόνισε.
Από την πλευρά του ο κ. Παπαγιάννης επισήμανε ότι «υπάρ-

χουν και άλλοι παράγοντες που έχουν όφελος από την εγκα-
τάσταση των μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας πέραν των 
καταναλωτών/παραγωγών και πάντα σε συνδυασμό με τα 
φωτοβολταϊκά. Αυτοί είναι οι διαχειριστές των δικτύων, όπου 
με την εγκατάσταση των ΣΑΕ θα διαπιστώσουν ότι δεν θα 
χρειάζεται να προχωρήσουν στις επενδύσεις που είχαν αρχι-
κά σχεδιάσει προκειμένου να βελτιώσουν και να επεκτείνουν 
τα δίκτυά τους. Μάλιστα, θα διαπιστώσουν ότι στα ίδια δίκτυα 
θα μπορούν να συνδέσουν περισσότερα νοικοκυριά».
Για να γίνει όμως αυτό, και να ωφεληθούν και οι διαχειρι-
στές δικτύων από τη λειτουργία ΣΑΕ, παράλληλα με τα ΦΒ 
«χρειάζεται μια κατάλληλη πολιτική απόφαση. Εφόσον το 
κράτος κεντρικά θελήσει να υιοθετήσει μια πολιτικη για να 
πριμοδοτήσει κατά κάποιο τρόπο την εγκατάσταση ΣΑΕ από 
τους παραγωγούς/καταναλωτές, μπορεί να αλλάξει κάποιες 
παραμέτρους στο πακέτο του Net metering π.χ. να μπει στο 
ΥΚΟ στον συμψηφισμό της ενέργειας», διευκρίνισε.
Στις κύριες παραμέτρους για την αποδοτικότητα των συστη-
μάτων ΦΒ + ΣΑΕ, όπως αυτές προσδιορίστηκαν κατά τη 
διάρκεια του έργου StoRes, συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα 
με τον κ. Παναγιάννη τα εξής : προφίλ κατανάλωσης, κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουσες πολιτικές και συστήματα 
τιμολόγησης, προφίλ ηλιακής ακτινοβολίας. Αναφερόμενος 
στο έργο, ύψους 2 εκατ. ευρώ με την κοινοτική χρηματοδό-
τηση στα 1,7 εκατ. ευρώ και διάρκειας 36 μήνες (λήγει τον 
προσεχή Οκτώβριο) ο κ. Παπαγιάννης στην τοποθέτησή του 
στη σημερινή ημερίδα, επισήμανε ότι η φιλοσοφία του είναι 
«στοχεύουμε ψηλά, αρχίζουμε από τα μικρά».
Αναλύοντας τα συμπεράσματα του έργου, επισήμανε ότι η 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να επιτρέψει μεγα-
λύτερη διείσδυση ΦΒ στα δίκτυα, τόνισε ότι αυτό αναδεικνύει 
με τις πιλοτικές του εγκαταστάσεις στην Κοζάνη την εφαρμογή 
υβριδικών συστημάτων ΦΒ + ΑΗΕ σε νησιωτικές και μη αστι-
κές περιοχές της Μεσογείου και υπογράμμισε ότι με τη χρήση 
τους (ΣΑΕ) επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της ιδιοκατανά-

λωσης και της αυτονομίας.
Στο έργο StoRes, ως εταίροι συμμετέχουν : Πανεπιστήμιο 
Cagliari, IT, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, CY, Μεσογειακή 
Τεχνολογική Πλατφόρμα για έξυπνα δίκτυα, αυτόνομη 
περιφέρεια Σαρδηνίας, το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργεια της Ελλάδας, ο ΔΕΔΔΗΕ Ελλάδας, ο Δήμος Κοζάνης 
Federacion Aragonesa De Municipios Comarcas Y 
Provincias, ES, EDP Distribuicao Energia S.A, PT και SODO 
Electricity Distribution System Operator, SI. Ο κ. Χριστοφο-
ρίδης, κατά την τοποθέτησή του στη σημερινή εκδήλωση, 
επισήμανε ότι μέσα από τις δραστηριότητες του StoRES, προέ-
κυψαν σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις.
Οπως είπε, η κερδοφορία ενός συστήματος ΦΒ + αποθήκευ-
σης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και απαιτεί ιδιαίτερα 
προσεκτικό σχεδιασμό-διαστασιολόγηση. Ορισμένες από τις 
σημαντικότερες είναι : Προφίλ κατανάλωσης, κόστος ηλε-
κτρικής ενέργειας, σχήμα/πολιτική ενίσχυσης, περιοχή εγκα-
τάστασης (προφίλ ηλιακού δυναμικού και θερμοκρασίας) και 
τεχνικά χαρακτηριστικά αποθήκευσης (DoD, διάρκεια ζωής, 
κύκλοι φόρτισης, τεχνολογία, κτλ). 
Επιπλέον, όπως υπογράμμισε, η αποθήκευση ενέργειας δεν 
είναι πανάκεια, «για παράδειγμα, η εισαγωγή αποθήκευσης 
δεν συνίσταται όταν η κατανάλωση είναι πολύ μεγάλη σε 
σύγκριση με την εγκατεστημένη ΦΒ ισχύ». Πρόσθεσε δε, ότι 
η τεχνολογία μπαταριών πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά, 
αφού όπως επισήμανε «παρά το γεγονός ότι οι μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος είναι φτηνότερες από τις λιθίου, έχουν μι-
κρότερη ωφέλιμη χωρητικότητα και μεγαλύτερους ρυθμούς 
αυτοεκφόρτισης». Υπογράμμισε επίσης, ότι οι διαχειριστές 
δικτύων στη Μεσόγειο θα πρέπει να προσαρμόσουν τους 
κανονισμούς τους για να διευκολύνουν την ανάπτυξη των ΦΒ 
συστημάτων με αποθήκευση το συντομότερο δυνατό. «Θα 
πρέπει να δοθούν σαφείς και απλές οδηγίες στους ενδιαφερο-
μένους επενδυτές», κατέληξε.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη ήδη σχεδιάζουν τα 
επόμενα βήματα της ηλεκτροκίνησης. Σήμερα το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που πρέπει να λύσουν οι εταιρείες, αποτελεί η ανυ-
παρξία σταθμών φόρτισης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η γερμανική πόλη Ruesselsheim, η οποία φιλοξενεί την Opel, 
θέλει να κατασκευάσει επιπλέον 1.300 σημεία φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι το 2020. Ωστόσο, η έλλειψη 
γνώσεων, υλικού και ειδικευμένου προσωπικού ενδέχεται να 
καθυστερήσουν την προσπάθεια κατά περίπου δύο χρόνια.

Από την άλλη δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε ότι ο αριθμός 
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους γερμανικούς δρόμους 
αυξήθηκε πέντε φορές μεταξύ 2015 και 2018. Αυτό σημαίνει 
ότι η δημιουργία πολλών σταθμών φόρτισης είναι απαραίτη-
τοι για την εύρυθμη κυκλοφορία των ηλεκτρικών μοντέλων. 
Ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν ότι η καθυστέρηση στις υπο-
δομές μπορεί να είναι επιζήμιες στις πωλήσεις - την ίδια στιγμή 
μάλιστα που υπάρχουν εταιρείες, όπως η VW για παράδειγμα, 
που επιδιώκει τα ηλεκτρικά οχήματα να αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 25% των πωλήσεών της μέχρι το 2025.
Η Γερμανία σήμερα έχει 17.400 σημεία φόρτισης. Αυτό ση-
μαίνει ότι σε κάθε σημείο φόρτισης αντιστοιχούν πέντε ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα από τα 83.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που 
κυκλοφορούν σήμερα σε όλη την χώρα. Και με δεδομένο το 
μεγάλο ρυθμό αύξησης των ηλεκτρικών οχημάτων, γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι οι επιπλέον σταθμοί φόρτισης πρέπει να 
γίνουν άμεσα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟβΟΛΤΑΪΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΙΚΑΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
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Στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της υπαίθρου προ-
χώρησε τον τελευταίο μήνα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με γνώμονα την οικονομική και παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας, σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΝ. 
Οι θεσμικές πρωτοβουλίες αφορούν στις δασωμένες αγροτικές 
εκτάσεις και στις χορτολιβαδικές και δίνουν τη δυνατότητα σε 
χιλιάδες μικρομεσαίους ιδιοκτήτες και καλλιεργητές γης να αξι-
οποιούν τις εκτάσεις αυτές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας 
και οικονομίας, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο το περιβαλ-
λοντικό και δασικό ισοζύγιο της κάθε περιοχής. Ειδικότερα, οι 
παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που 
αφορούν στους δασωμένους αγρούς και στις χορτολιβαδικές 
εκτάσεις, περιλαμβάνουν:
Α. Δασωμένοι αγροί
Με τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 998/79 για τους δασω-
μένους αγρούς, η οποία ψηφίστηκε την Τετάρτη στη Βουλή και 
δημοσιεύεται σήμερα σε ΦΕΚ, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιο-
κτήτες δασωμένων αγρών να αιτούνται στη δασική υπηρεσία 
την έγκριση της χρήσης έκτασης δάσους, έως 30 στρεμμάτων, 
μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, εφόσον έχουν 
τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι το 2004. Για εκτάσεις μεγαλύτερες 
των 5 στρεμμάτων απαιτείται τεχνοοικονομική μελέτη, ώστε να 
αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της καλλιέργειας.
Μέχρι σήμερα ο νόμος έδινε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης 
μόνο των δασικών εκτάσεων ή των εκτάσεων που έχουν απο-
λέσει πια τον δασικό τους χαρακτήρα, αλλά όχι των δασών. 
Δηλαδή επέτρεπε σε όσους έχουν τίτλους ιδιοκτησίας που 
ανάγονται πριν από το 1946 και η έκταση είναι δασική και όχι 
δάσος να υλοποιούν όλες τις χρήσεις (θέτοντας την έκταση εκτός 
δασικής νομοθεσίας), ενώ αν οι τίτλοι είναι μεταγενέστεροι και 
έως το έτος 2004 να τη χρησιμοποιήσουν μόνο για γεωργική ή 
δεντροκομική καλλιέργεια.
Την τελευταία τριετία με την ανάρτηση των δασικών χαρτών το 
ΥΠΕΝ είχε γίνει δέκτης σωρείας αιτημάτων από πολίτες, φορείς 
και οργανώσεις, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίη-
σης των αγρών που αφέθηκαν μετά το 1945 και έγιναν δάση.
Με τη διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή επιτρέπεται η 
γεωργική ή δεντροκομική καλλιέργεια, στους δασωμένους 
αγρούς, στο πλαίσιο ποιοτικής ενίσχυσης του πρωτογενούς 
τομέα της χώρας μας. Η νέα διάταξη θα ενισχύσει την ορεινή και 
αγροτική οικονομία προσφέροντας εργασία και εισόδημα στις 
τοπικές κοινωνίες.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, στους μέχρι 
σήμερα κυρωμένους δασικούς χάρτες οι εκτάσεις που το 1945 
καλλιεργούνταν αγροτικά και σήμερα έχουν αποκτήσει δασι-
κή βλάστηση, αντιστοιχούν περίπου στο 2% της έκτασης της 
χώρας. Ειδικότερα έχουν εντοπιστεί 2.820.000 στρέμματα στο 
40,4% της μερικής κύρωσης δασικών χαρτών, όπου το 80% 
αυτών των εκτάσεων έχουν μετατραπεί σε δάση και όχι σε δα-
σικές εκτάσεις.
Από την ανάρτηση των δασικών χαρτών προκύπτει επίσης 
ότι οι εκχερσωμένες εκτάσεις (εκτάσεις που κατά το 1945 ήταν 

δάση και σήμερα εμφανίζονται με άλλη μορφή) ανέρχονται 
στο 1,2% της αντίστοιχης έκτασης της χώρας. Άρα έχουμε θε-
τικό ισοζύγιο δάσους που η νέα διάταξη δεν θα ανατρέψει, ενώ 
επιτρέπει μόνο τη γεωργική καλλιέργεια, χρήση που επιτρέπεται 
υπό προϋποθέσεις να ασκείται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα 
και από το Σύνταγμα.
β. Χορτολιβαδικές εκτάσεις
Με οδηγίες που απέστειλε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, στις Δασι-
κές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στο Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο (ΑΔΑ: ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ), ξεκινά άμεσα η 
δυνατότητα διόρθωσης των εκτάσεων με φρυγανική βλάστη-
ση στο δασικό χάρτη από δάση σε χορτολιβαδικές.
Συγκεκριμένα, η Εγκύκλιος αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης 
απόφασης του Αν. ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ), με την 
οποία αποδέχτηκε ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμ-
βουλίου Δασών (ΤΣΔ), όπου ορίζεται ότι οι εκτάσεις που καλύ-
πτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση, χωρίς την παρουσία 
δασικής βλάστησης, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως χορ-
τολιβαδικές. Η ρύθμιση αυτή επιλύει σημαντικά προβλήματα 
χρήσεων των αποκλειστικά φρυγανικών εκτάσεων, ιδιαίτερα 
στη νησιωτική χώρα.
Με τη σημερινή Εγκύκλιο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες 
να αιτούνται στη Διεύθυνση Δασών τη διόρθωση κυρωμένου 
δασικού χάρτη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της γνω-
μοδότησης του ΤΣΔ, την οποία θα εξετάζει η Επιτροπή Δασολο-
γίου.
Η Επιτροπή Δασολογίου, εφόσον διαπιστώνει ότι συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της απόφασης του ΤΣΔ και δεν κατατάσσεται 
η έκταση στα δάση ή στις δασικές εκτάσεις, θα την κατατάσσει 
αυτόματα στις χορτολιβαδικές εκτάσεις της δασικής νομοθεσίας. 
Στη συνέχεια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία των δασικών 
χαρτών, ο κυρωμένος δασικός χάρτης θα διορθώνεται στη συ-
γκεκριμένη επιφάνεια.
Διευκρινίζεται ότι αίτηση μπορεί να υποβληθεί ακόμα κι αν δεν 
έχει υποβληθεί αντίρρηση επί της εκτάσεως αυτής, ενώ επί της 
αποφάσεως της Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή 
ενώπιων του ΤΣΔ από όποιον έχει έννομο συμφέρον, εντός προ-
θεσμίας 45 ημερών.
Επιπροσθέτως, η νέα Εγκύκλιος δίνει οδηγίες για τις περιπτώσεις 
των υπό κατάρτιση, θεωρημένων και αναρτημένων δασικών 
χαρτών.
• Στους υπό κατάρτιση δασικούς χάρτες και πριν τη θεώρηση 
είτε οι μελετητές είτε οι Διευθύνσεις Δασών θα κάνουν την προ-
σαρμογή του χάρτη στην απόφαση.
• Στις περιπτώσεις που ο χάρτης είναι θεωρημένος, αλλά όχι 
αναρτημένος ή βρίσκεται σε ανάρτηση και υποβάλλονται 
αντιρρήσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία της αίτησης πρόδηλου 
σφάλματος, όπως περιγράφεται στην απόφαση του Αν. ΥΠΕΝ, 
Σ. Φάμελλου (ΦΕΚ Β  ́1366/2017).
• Εφόσον οι αντιρρήσεις δεν έχουν εξεταστεί ακόμα, οι Επιτροπές 
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) λαμβάνουν υπόψη την απόφα-

ση του ΤΣΔ και την εφαρμόζουν ανάλογα.
• Εφόσον οι αντιρρήσεις έχουν εξεταστεί, αλλά δεν έχει ολο-
κληρωθεί το έργο των ΕΠΕΑ, μπορούν οι υποθέσεις αυτές να 
επανεξεταστούν.
• Εφόσον έχει ολοκληρωθεί το έργο των ΕΠΕΑ και δεν έχει κυ-
ρωθεί ο δασικός χάρτης, θα πρέπει να ξανασυσταθεί ΕΠΕΑ ώστε 
να εξεταστούν οι υποθέσεις.
Τέλος, αντίστοιχα με τα παραπάνω και σύμφωνα με το περι-
εχόμενο της γνωμοδότησης του ΤΣΔ πρέπει να κινούνται και 
τα όργανα που επιλαμβάνονται των πράξεων χαρακτηρισμού 
(Δασάρχης ή Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων), στις 
περιοχές που δεν έχει αναρτηθεί ακόμα δασικός χάρτης.
Υπουργείο Γεωργίας: Επιλύεται με ρύθμιση το πρό-
βλημα με τους δασωμένους αγρούς
 Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων επισημαίνει τα παρακάτω: «Πολύ μεγάλη σημασία 
για τη βιοποικιλότητα της χώρας μας και την προστασία των 
γενετικών της πόρων έχει η κύρωση από το Ελληνικό Κοινο-
βούλιο, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του Πρω-
τοκόλλου της Ναγκόγια, που ψηφίστηκε την προηγούμενη 
εβδομάδα. Στον εν λόγω Νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με τίτλο: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πό-
ρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα», περιλαμβάνεται 
ρύθμιση, με την οποία επιτρέπεται η χρήση έως 30 στρεμμάτων 
σε αγρούς που έχουν μετατραπεί σε δάση για γεωργική ή δεν-
δροκομική καλλιέργεια.
Με τη χρήση των εργαλείων της Δασικής Νομοθεσίας (των δι-
ατάξεων αρθ. 47 και 47β του ν. 998/79 των εκτάσεων αυτών) 
οι αγρότες μπορούν να φέρουν τις εκχερσωμένες εκτάσεις σε 
νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης. Σαν αποτέλεσμα, δεν θα 
τεθούν σε κίνδυνο οι ενισχύσεις, που οι αγρότες λαμβάνουν και 
ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η ορεινή και αγροτική οικονομία προ-
σφέροντας εργασία και εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος 
Αραχωβίτης, δήλωσε σχετικά: «Με τη ρύθμιση αυτή του ΥΠΕΝ, 
επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα των αγροτών και αποδίδο-
νται εκτάσεις στην γεωργική παραγωγή».
Επιπλέον, ο νέος Νόμος, που ψηφίστηκε στις 5 Ιουνίου, πε-
ριλαμβάνει παράταση στην προθεσμία που έχουν οι πολίτες 
να ασκήσουν ένσταση κατά αναρτημένων δασικών χαρτών. 
Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Στις περιπτώσεις που η ανάρτηση 
του δασικού χάρτη πραγματοποιήθηκε από τις 19.10.2018 έως 
1.3.2019 και η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 
του ν. 3889/2010 (Α  ́182) λήγει από τις 27.6.2019 έως και τις 
28.6.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως τις 30.8.2019. 
Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του 
εξωτερικού.»

ΥΠΕΝ: ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Τέσσερις μόλις εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των κρί-
σιμων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, με τα κομ-
ματικά επιτελεία των ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. να καταστρώνουν 
τα πλάνα της επόμενης μέρας, μέτρα όπως η 13η σύντα-
ξη, η μείωση της προσωπικής διαφοράς ή και οι αλλαγές 
στις συντάξεις χηρείας βρίσκονται εκ των πραγμάτων στο 
προσκήνιο.Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ρ. Σαλούρου στην 
«Καθημερινή» βρίσκονται βέβαια και υπό το άγρυπνο 
μάτι των εκπροσώπων των δανειστών, της Κομισιόν, που 
με την πρόσφατη, τρίτη έκθεση μεταμνημονιακής επο-
πτείας έστειλε αυστηρά μηνύματα τόσο προς τη σημερινή 
όσο και προς την επόμενη κυβέρνηση. 
Σήμερα, η «Κ» παρουσιάζει αναλογιστική μελέτη που 
διερευνά τα περιθώρια του ασφαλιστικού μας συστήμα-
τος κατά την κρίσιμη περίοδο 2020-2030, λίγο πριν από 
το τέλος της τρέχουσας  «δύσκολης» 10ετίας, που βρήκε 
τους συνταξιούχους να έχουν υποστεί μείωση του επιπέ-
δου των συντάξεών τους κατά 45% (σωρευτική απώλεια 
63 δισ. ευρώ).
Σύμφωνα με τους μελετητές του ασφαλιστικού συστή-
ματος, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου 
Σάββα Ρομπόλη και τον υποψήφιο διδάκτορα, αναλο-
γιστή Βασίλη Μπέτση, υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες 
και κοινωνικά αποτελεσματικές λύσεις προκειμένου να 
αποφευχθεί η αποδιάρθρωση του συστήματος κατά την 
περίοδο 2020-2030.
Οι λύσεις αυτές, που «μέτρησαν» οι δύο ειδικοί λαμβάνο-
ντας υπόψη τη δέσμευση για διατήρηση της συνταξιοδο-
τικής δαπάνης κάτω από το 16% του ΑΕΠ έως το 2070, 
αφορούν: α) τη μη εφαρμογή της μείωση του 18% της 

προσωπικής διαφοράς, μέτρο το οποίο έχει ήδη εφαρ-
μοστεί, β) την αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας, 
γ) την επαναφορά της 13ης σύνταξης στο σύνολό της και 
δ) την αύξηση όλων των ποσοστών αναπλήρωσης του ν. 
4387/2016 κατά 20%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση 
των ποσοστών αναπλήρωσης κατά 20% θα ενισχύσει το 
επίπεδο των συντάξεων και την αναλογικότητα εισφο-
ρών-παροχών των νέων συνταξιούχων και θα συμβάλει 
στον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής, γεγονός που δεν 
θα επιτευχθεί σε μια ενδεχόμενη, για παράδειγμα, αύξηση 
της εθνικής σύνταξης.
Η εξέταση της μακροχρόνιας χρηματοοικονομικής ισορ-
ροπίας και βιωσιμότητας του συστήματος, εφαρμόζοντας 
τις παραπάνω παρεμβάσεις, εξετάστηκε για δύο σενάρια. 
Το  πρώτο σενάριο αναφέρεται σε μέσο ετήσιο ρυθμό 
αύξησης (0,8%) του ΑΕΠ, για την περίοδο 2020-2070, 
όσο δηλαδή θεωρούν και οι δανειστές στις μελέτες τους. 
Το δεύτερο σενάριο αναφέρεται σε μέσο ετήσιο ρυθμό 
αύξησης (1,5%) του ΑΕΠ, όσο δηλαδή λαμβάνει υπόψη η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον μέσο όρο των χωρών Ε.Ε.-
27 την περίοδο 2020-2070.
Στις μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πριν από τις προ-
τεινόμενες απαιτούμενες παρεμβάσεις), η συνταξιοδοτική 
δαπάνη έχει εκτιμηθεί στο 13,4% του ΑΕΠ το 2020, 12% 
το 2030 και 10,6% του ΑΕΠ το 2070, όταν ο μέσος όρος 
των χωρών της Ε.Ε.-27 εκτιμάται σε 11,5% του ΑΕΠ.
Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και μέσο ετήσιο ρυθ-
μό αύξησης του ΑΕΠ 0,8%, η συνταξιοδοτική δαπάνη θα 
διαμορφωθεί το 2020 στο 14,8% του ΑΕΠ, το 2030 στο 
16% του ΑΕΠ και το 2070 θα διαμορφωθεί στο 12,2% του 

ΑΕΠ, μόλις 0,7% πάνω από τον μέσο όρο των χωρών της 
Ε.Ε.-27 και σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα 
από το ανώτερο όριο του 16% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, στο 
δεύτερο σενάριο, η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό 
του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 14,8%  του 
ΑΕΠ το 2020, στο 15,3% του ΑΕΠ το 2030 και στο 9,1% 
του ΑΕΠ το 2070, δηλαδή 1,5 ποσοστιαία μονάδα κάτω 
από την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τις 
προτεινόμενες απαιτούμενες παρεμβάσεις, αλλά με πολύ 
απαισιόδοξο μέσο μακροχρόνιο ρυθμό (0,8%) ανάπτυξης 
του ΑΕΠ.
Επίσης, από την αναλογιστική μελέτη προκύπτει ότι ο 
κρατικός προϋπολογισμός θα καταβάλλει, με τις προτει-
νόμενες απαιτούμενες παρεμβάσεις, 6% του ΑΕΠ κατά την 
περίοδο 2020-2030 και 6,5% του ΑΕΠ κατά μέσον όρο 
την περίοδο 2020-2070.
Οταν, όπως εξηγούν οι δύο μελετητές, η Κομισιόν υπολό-
γιζε στις μελέτες της ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα 
κατέβαλλε για συντάξεις το 5,5% του ΑΕΠ την περίοδο 
2020-2030 και 5% του ΑΕΠ την περίοδο 2020-2070.
Συμπερασματικά, από την οικονομική, δημοσιονομική, 
κοινωνικοασφαλιστική και αναλογιστική επεξεργασία και 
ανάλυση των κ. Ρομπόλη και Μπέτση, μια δέσμη μέτρων, 
όπως αυτά που λήφθηκαν υπόψη για τη μελέτη τους, κατά 
την επόμενη δεκαετία θα μπορούσε να αποκαταστήσει σε 
σημαντικό βαθμό τις συνέπειες των ασκούμενων μνημο-
νιακών κοινωνικοασφαλιστικών πολιτικών της περιόδου 
2010-2019, χωρίς να υπερβαίνει το πλαφόν του 16% του 
ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ και τις προοπτικές βιωσιμότητάς της 
η συζήτηση πρέπει να γίνεται σε ψύχραιμη και ρεαλιστική 
βάση, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε 
σήμερα στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιο-
φωνίας και τους δημοσιογράφους Μαρία Γεωργίου και 
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
ΥΠΕΝ. «Την περίοδο 2010-2014 και ενώ η οικονομία κα-
τέρρεε, η τιμή του ρεύματος αυξήθηκε κατά 60% προκα-
λώντας τεράστια χρέη, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, καταναλω-
τών και επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ. Μετά το 2015, εμείς 
επιλέξαμε στρατηγικά να μην υπάρξουν αυξήσεις στην 

τιμή του ρεύματος έως ότου η οικονομία σταθεροποιηθεί. 
Ήταν μια σοφή επιλογή. Από 2015 μέχρι σήμερα όχι μόνο 
δεν αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος, αλλά μειώθηκε κατά 
12% λόγω του ανταγωνισμού της ΔΕΗ με τους ιδιώτες. 
Με  τη μείωση του ΦΠΑ, η μείωση της τιμής ενέργειας 
είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στο ερώτημα αν έχει σημασία 
να παραμείνει  η τιμή ενέργειας χαμηλή, η απάντηση εί-
ναι ναι. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, την 
ανάκαμψη. Δεν δώσαμε και δεν θα δώσουμε αυξημένα τι-
μολόγια ενέργειας τα οποία θα δημιουργήσουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικονομία», επισήμανε.  Σε αυτή τη μετα-
βατική περίοδο, πρόσθεσε, η ΔΕΗ υπέστη κάποιες πιέσεις. 

Παρόλα αυτά, η Επιχείρηση πέρασε όλα τα δύσκολα στά-
δια και σήμερα βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης. Έχει 
αναχρηματοδοτήσει τα δάνειά της και προχωράει με όλες 
τις επενδύσεις, διαμορφώνοντας συνθήκες προσαρμογής 
στο νέο ενεργειακό τοπίο. Τέλος, για το ενδεχόμενο αυ-
ξήσεων στην τιμή του ρεύματος ο κ. Σταθάκης απάντησε 
κατηγορηματικά: «Δεν θέλουμε αυξήσεις στο ρεύμα. Δεν 
θέλουμε η ενέργεια, κατά  τη μετάβαση σε μια πιο φιλική 
προς το κλίμα συνθήκη με πιο απελευθερωμένες αγορές, 
να δημιουργήσει επιπρόσθετα βάρη στους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η στρατηγική μας και ελπί-
ζουμε ότι στο τέλος της ημέρας θα δικαιωθούμε». 

ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 10ΕΤΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΝ Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ 
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H ιταλική Gamenet αναμένεται να αποτελέσει στο άμεσο 
μέλλον το βασικό εργαλείο εξόδου της Intralot από το 
καθοδικό σπιράλ στο οποίο έχει περιέλθει. Σύμφωνμα 
με ρεπορτάζ του Β. μανδραβέλη στην «Καθημερινή» η 
ιταλική εταιρεία τυχερών παιγνίων διαθέτει όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που μπορούν να οδηγήσουν στην ανά-
καμψη της ελληνικής επιχείρησης. Η Gamenet διαθέτει 
σχετικά υψηλή κεφαλαιοποίηση –της τάξεως των 250 
εκατ. ευρώ– προσδίδοντας αξία της τάξεως των 50 εκατ. 
ευρώ στον όμιλο της Intralot. Επιπλέον, η τελευταία ελέγ-
χει στην ιταλική εταιρεία μειοψηφικό μερίδιο 20% χωρίς 
άλλα προνόμια.
Πιθανόν, η Intralot να είχε ήδη πωλήσει τη συμμετοχή 
αυτή, αν δεν τύχαιναν διάφορες συγκυρίες, με κυριότε-
ρη τον κλυδωνισμό της ιταλικής οικονομίας τα τελευταία 
δύο-τρία χρόνια. Επίσης, στις συγκυρίες αυτές συγκα-
ταλέγεται και η συστηματική αποεπένδυση του βασικού 
μετόχου της εταιρείας, της λουξεμβουργιανής TCP Lux 
Eurinvest. Η τελευταία είναι θυγατρική της επενδυτικής 
εταιρείας Trilandic Capital Partners Europe (TCP Europe), 
μιας επενδυτικής εταιρείας που διαχειρίζεται κεφάλαια 
ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Η τελευταία έχει επενδύσει 
στην Gamenet το 2006, αλλά από το 2017 συστηματικά 
αποεπενδύει.
Ειδικότερα, τη χρονιά εκείνη κατά τη δημόσια εγγραφή 
της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Μιλάνου διέθεσε 
περίπου το 35% των μετοχών της, αντλώντας περί τα 78 
εκατ. ευρώ. Μείωσε έτσι τη συμμετοχή της από 80% αρχι-
κά σε 45%. Πριν από λίγες εβδομάδες (21 Μαΐου 2019), η 
εταιρεία διέθεσε μέσω βιβλίου προσφορών επιπλέον 15% 
των μετοχών της εταιρείας, αντλώντας άλλα 37 εκατ. 
ευρώ και περιορίζοντας τη συμμετοχή της λίγο πάνω από 
30%. Εκτιμάται ότι πλέον η TCP Lux έχει ολοκληρώσει τον 
κύκλο αποεπένδυσης και τώρα αρχίζει η αποεπένδυση 
της Intralot.
H τελευταία χρειάζεται απεγνωσμένα ρευστό και όπως 
έχει αναφέρει η διοίκησή της τόσο προς τους μετόχους 
όσο και προς τους αναλυτές, θα επιδιώξει την αποεπένδυ-
ση από μη στρατηγικού ενδιαφέροντος και μειοψηφικές 
συμμετοχές. Η Gamenet είναι το μοναδικό περιουσιακό 
στοιχείο, το οποίο είναι άμεσα αξιοποιήσιμο, ικανό να 
προσφέρει σημαντικά έσοδα και στην οποία η Intralot δεν 
έχει σημαντική επιρροή.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει επιτύχει σημαντικές αποε-
πενδύσεις στο παρελθόν που απέφεραν περίπου 120 εκατ. 

ευρώ. Η πιο σημαντική ήταν εκείνη της πώλησης του 80% 
της Ιntralot de Peru, αντί 64,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, από τα 
έσοδα αυτά πολύ λίγα περιήλθαν στους μετόχους της εται-
ρείας. Αντίθετα, η εταιρεία παρέμεινε ζημιογόνος. Ταυτό-
χρονα, η Intralot προχώρησε σε νέες επενδύσεις ύψους 
περίπου 40 εκατ. ευρώ. Η τελευταία εξ αυτών αφορούσε 
το 50% της Karenia, μέσω της οποίας ελέγχει το 7,65% 
του Καζίνο της Πάρνηθας.
Η Gamenet αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία στην 
πλήρως απελευθερωμένη ιταλική αγορά τυχερών παιγνί-
ων. Η εταιρεία διαχειρίζεται στοιχήματα ύψους άνω των 
δύο δισ. ευρώ ετησίως και για το 2018 είχε ακαθάριστα 
έσοδα (gross gaming revenues) ύψους 178 εκατ. ευρώ. 
Tα ακαθάριστα έσοδα ή GGR προκύπτουν από το σύνολο 
των εσόδων από τα στοιχήματα αφαιρουμένου των επι-
στροφών (κέρδη) στους παίκτες. Καθώς η εταιρεία βρί-
σκεται σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές του πλα-
νήτη, λειτουργεί με γκανιότα 7%, δηλαδή αποδίδει στους 
παίκτες το 93% των πονταρισμάτων στα διάφορα παίγνια 
που λειτουργεί. Στην ελληνική αγορά η οποία παραμένει 
ακόμη μονοπωλιακή, ο ΟΠΑΠ επιστρέφει περίπου το 70% 
των στοιχημάτων στους παίκτες.
Πάντως, η πώληση του 20% της Gamenet δεν αρκεί για 
να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Intralot. 
Εχοντας δανεισμό της τάξεως των 780 εκατ. ευρώ ή 
καθαρό δανεισμό ύψους 650 εκατ. ευρώ, η εταιρεία θα 
χρειαστεί περισσότερα από τα 50 εκατ. ευρώ που θα της 
αποφέρει η πώληση του 20% της ιταλικής εταιρείας. Θα 
απαιτήσει μείωση των λειτουργικών εξόδων, συρρίκνω-
ση του προσωπικού, περαιτέρω αποεπενδύσεις κ.ά.
Σε άλλη περίπτωση, η αγορά προεξοφλεί «κούρεμα» των 
δύο ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 750 εκατ. 
ευρώ. Αν όμως συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι για πρώτη 
φορά που ο όμιλος Κόκκαλη, αθετεί υποχρεώσεις προς 
επενδυτές/ομολογιούχους. Τον κίνδυνο αυτό έχουν απο-
τιμήσει και οι οίκοι αξιολόγησης και οι οποίοι έχουν δια-
βαθμίσει το αξιόχρεο της Intralot στα πιο χαμηλά επίπεδα.
H αξιολόγηση αυτή έχει οδηγήσει και τη μετοχή της εται-
ρείας στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο διαπραγμάτευ-
σης, αποδίδοντάς της μια κεφαλαιοποίηση της τάξεως 
των 50 έως 60 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο δε ότι μόνον η 
συμμετοχή της Gamenet αποτιμάται στο χρηματιστήριο 
του Μιλάνου 50 εκατ. ευρώ, σημαίνει ότι η τιμή της μετο-
χής κυμαίνεται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.
Μεγάλος ανταγωνισμός

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η εταιρεία παραμέ-
νει πρωταγωνίστρια, αν όχι κυρίαρχη παγκοσμίως, στο 
λογισμικό των λοταριών. Γι’ αυτό άλλωστε η Intralot 
κατάφερε να εισχωρήσει στην πιο απαιτητική αγορά του 
πλανήτη, τις ΗΠΑ. Το κακό για την Intralot και τους αντα-
γωνιστές της είναι ότι καθώς ο ανταγωνισμός οξύνεται, οι 
προμήθειες και οι αποδόσεις στους διοργανωτές και υπο-
στηρικτές τυχερών παιγνίων υποχωρούν. Αυτό συνέβη 
στην Τουρκία, όπου η Scientific Games, σε συνεργασία με 
μια τουρκική εταιρεία, κατάφερε να βγάλει εκτός αγοράς 
(τουλάχιστον στη μία από τις δύο δραστηριότητές της) την 
Intralot. Η αμερικανική εταιρεία έκανε προσφορά 0,2% 
επί των εισπράξεων των στοιχημάτων, όταν η Intralot 
τα προηγούμενα 10 χρόνια λάμβανε προμήθεια 1,4% και 
η προσφορά της ανήλθε σε 0,5%. Πολλοί εκτιμούν ότι η 
αμερικανική εταιρεία ανέλαβε με ζημία το νέο συμβόλαιο, 
αλλά οι ίδιοι εκτιμούν ότι με τον τρόπο αυτό έκλεισε άλλος 
ένας πνεύμονας οξυγόνου για την Intralot.  Τώρα, η ελλη-
νική εταιρεία παλεύει για την ανανέωση του συμβολαίου 
που έχει στο Μαρόκο, για το οποίο εκτιμάται ότι τις επόμε-
νες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική έκβαση. 
Συμφωνία συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας των υπερά-
κτιων εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων
Συμφωνία συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Πλοιο-
κτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντι-
κών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστά-
σεων σε θέματα ασφάλειας των υπεράκτιων εργασιών 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, υπέγρα-
ψε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων 
(ΕΔΕΥ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η συμφωνία, διετούς 
ισχύος, προβλέπει ότι οι δύο φορείς θα συμπράξουν στα 
ακόλουθα πεδία:
- Καθορισμός ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών πλοί-
ων υποστήριξης, τα οποία εμπλέκονται σε υπεράκτιες 
εργασίες υδρογονανθράκων
- Προετοιμασία εισηγήσεων για την ανάπτυξη νομοθεσίας 
αναφορικά με θέματα όπως η κατηγοριοποίηση των πλοί-
ων υποστήριξης που συμμετέχουν σε υπεράκτιες εργασίες 
υδρογονανθράκων και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης 
τους.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4409/2016, η ΕΔΕΥ 
είναι η αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των μεγάλων κινδύ-
νων στις εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων σε συμβατικές περιοχές στον ελληνικό χώρο.

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ GAMENET ΠΟΝΤΑΡΕΙ Η INTRALoT
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Η δυνατότητα λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων βαρέων 
οχημάτων, δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, δίδεται με υπουρ-
γική υπόφαση (υπ’ αριθμ. 44662/454) του υπουργείου Με-
ταφορών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με την συγκεκριμένη απόφαση, που δημοσιεύθηκε σήμερα, 
και αφορά τον «καθορισμό των αρμοδίων οργάνων, των 
όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης 
φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων 
για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστά-
σεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και 
κοινοτικές οδούς», διευρύνονται οι δυνατότητες ανάπτυξης 

των υποδομών στάθμευσης οχημάτων της κατηγορίας αυτής 
στην χώρα μας, καλύπτοντας έτσι την έλλειψη κανονιστικής 
διάταξης στον τομέα αυτόν.
Μεταξύ άλλων, στην απόφαση καθορίζονται η διαδικασία 
έκδοσης άδειας λειτουργίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις για 
την κυκλοφοριακή σύνδεση με το οδικό δίκτυο, η χωρο-
θέτηση των σταθμών, οι απαιτούμενες παροχές και λοιπές 
υποδομές εξυπηρέτησης οχημάτων, καθώς και οι τεχνικές 
προδιαγραφές και λεπτομέρειες του κατάλληλου σχεδιασμού 
των χώρων, συμπεριλαμβανομένων και ενδεικτικών σκαρι-
φημάτων.
Με τη δημοσίευση της εν λόγω υπουργικής απόφασης, δίνε-

ται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης στάθμευσης 
των λεωφορείων, των διαφόρων τύπων φορτηγών, βυτιο-
φόρων αλλά και των αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων 
τροχόσπιτων, στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος. 
Ωστόσο, στους υφιστάμενους σταθμούς βαρέων οχημάτων 
που δραστηριοποιούνται σήμερα, δίνεται η δυνατότητα συμ-
μόρφωσης εντός 18 μηνών με τα οριζόμενα στην απόφαση, 
προκειμένου να διατηρήσουν τη λειτουργία τους.
Τέλος, όλοι οι σταθμοί βαρέων οχημάτων θα υπόκεινται πλέ-
ον σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες διευθύνσεις Μεταφορών 
και Επικοινωνιών των Περιφερειών. 

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η κοινή από-
φαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη σύστα-
ση του «Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΤΕΑΑ), 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση «για τη σύσταση του τα-

μείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προς το ΕΤαΕ πόρων ύψους 
ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ» τα οποία και θα 
πιστωθούν «τμηματικά σε τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι 
του ΕΤαΕ και για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης του ΠΑΑ».

Επισημαίνεται ότι «στόχος του Ταμείου είναι η διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίη-
σης γεωργικών προϊόντων, μέσω της παροχής εγγυήσεων».

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Συνεχίζουμε κανονικά τη 
δουλειά μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στην πρώτη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου μετά τις εκλογές, στις οποίες επα-
νεξελέγη από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 62%. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τζιτζικώστας συνεχάρη όσους συμμετείχαν 
στις εκλογές και όσους εξελέγησαν ενώ δήλωσε αποφασι-
σμένος και στη νέα θητεία να προχωρήσει σε συνεργασίες. 
«Μόνο με τη συνεργασία έρχονται αποτελέσματα, μόνο με τη 
συνεργασία θα μπορέσουμε να πάμε τον τόπο μας μπροστά» 

υπογράμμισε.
Για το ποσοστό που συγκέντρωσε ανέφερε ότι ήταν το με-
γαλύτερο ποσοστό που σημειώθηκε ποτέ στις περιφερειακές 
εκλογές από τον πρώτο γύρο ενώ ζήτησε από τις παρατάξεις 
της αντιπολίτευσης να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο το 
καλό επίπεδο που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχάρη, 
μάλιστα, τα στελέχη της παράταξής του Θανάση Μασλαρινό 
που εξελέγη δήμαρχος Βισαλτίας και Γιάννη Ταχματζίδη που 
εξελέγη δήμαρχος Λαγκαδά. Αναφέρθηκε, άλλωστε, στον 
πρώην αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Γιώργο Τσαμασλή 

που εξελέγη δήμαρχος Θερμαϊκού και τον αντιπρόεδρο του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στέλιο Βαλιάνο που εξελέγη δή-
μαρχος Αριστοτέλη.
Σημείωσε, τέλος, ότι θα επιδιώξει την καλή συνεργασία και με 
τους 38 δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας ενώ τόνισε: «Η 
αυτοδιοίκηση είναι ένας τόπος που πρέπει να λειτουργεί πάνω 
από κόμματα και προσωπικές φιλοδοξίες και εκείνο που θα 
μας απασχολεί πρέπει να είναι η επίλυση των προβλημάτων 
της Κεντρικής Μακεδονίας και στους 38 Δήμους».

Με ευχές προς τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο, Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά το αποτέλεσμα των 
αυτοδιοικητικών εκλογών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Ζέρβας, λαμβάνοντας το λόγο χειροκροτούμενος από 
τους δημοτικούς συμβούλους, ευχαρίστησε τους Θεσσαλο-
νικείς που τον στήριξαν με την ψήφο τους, ενώ παράλληλα 
έστειλε μήνυμα «ενότητας, σύνθεσης και σκληρής δουλειάς».
«Η καθημερινότητα θα είναι η δική μου προτεραιότητα. Το 
δημοτικό συμβούλιο και ο δήμος οφείλει να ακούει την φωνή 
της πόλης και τα αιτήματα της. Η πόλη χρειάζεται δουλειά. Δεν 
ερχόμαστε ούτε να γκρεμίσουμε, ούτε να αμφισβητήσουμε το 
έργο κανενός. Η πόλη πρέπει να πάει μπροστά, να γίνει καλύ-

τερη σε όλα και για όλους. Η επόμενη διοίκηση πρέπει να έχει 
συνοχή. Να αποφευχθούν οι προσωπικές ατζέντες», είπε ο 
61ος δήμαρχος στην ιστορία της Θεσσαλονίκης.
Ο κ.Ζέρβας, πρόσθεσε, πως θα πρέπει να βελτιωθεί και η «ει-
κόνα» των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ 
ζήτησε από τους επικεφαλής των παρατάξεων συνεργασία 
από την 1η Σεπτεμβρίου προκειμένου να μην υπάρξει χαμένη 
μέρα για την πόλη.
Συγχαρητήρια σε όσους εξελέγησαν έδωσε και ο νυν δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ενώ ευχήθηκε στο 
επόμενο δημοτικό συμβούλιο να «υπερισχύσει η διάθεση για 
συναινετικές διαδικασίες» και να μπουν στην άκρη «προσω-
πικοί εγωισμοί».

«Στην επόμενη τετραετία να γίνει ο δήμος πρότυπο καλής 
συνεννόησης και κυρίως σοβαρής λειτουργίας», είπε ο κ.
Μπουτάρης επαναλαμβάνοντας πως θα σταθεί στο πλευρό 
του Κωνσταντίνου Ζέρβα μέχρι την τελετή - παράδοσης πα-
ραλαβής την 1η Σεπτεμβρίου.
Εκ μέρους της αντιπολίτευσης συγχαρητήρια έδωσαν ο δη-
μοτικός σύμβουλος των «Εντάξει», Νίκος Ζεϊμπέκης, η επι-
κεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», Ρία Καλφακάκου, 
η οποία εξέφρασε την ικανοποίηση της ότι δεν θα συμμετέχει 
η Χρυσή Αυγή στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο και ο Κων-
σταντής Σεβρής από την παράταξη «Μένουμε Θεσσαλονίκη».

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ βΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΗΡΕ ΦΕΚ ΤΟ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» - ΣΤΑ 80 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ» ΔΗΛΩΣΕ Ο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ», ΔΗΛΩΣΕ Ο ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Μεγάλο μέρος της δημοφιλίας της Ευρώπης ως τουριστικού 
προορισμού οφείλεται στις χώρες του νότου και από αυτές 
φυσικά δεν λείπει η Ελλάδα, η οποία είναι και θα συνεχίσει να 
είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός, σύμφωνα με τον 
Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), Ζούραμπ Πολολικασβίλι, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την ίδια ώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο οι 
διεθνείς αφίξεις των τουριστών αυξήθηκαν κατά 6% το 2018 
και ξεπέρασαν τα 1,4 δισεκατομμύρια, ενώ φαίνεται πώς αυτή 
η άνοδος να συνεχιστεί και το 2019 έστω με πιο ήπιο ρυθμό, 
όπως ανέφερε ο κ.Πολολικασβίλι μιλώντας στο Αθηναϊκό και 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 
Αναφερόμενος στην Ελλάδα, τόνισε ότι αποτελεί πολύτιμο 
μέλος του Οργανισμού σε όλα τα επίπεδα και ότι ο ρόλος της 
στην ανάπτυξη του δρόμου του Μεταξιού είναι κομβικός ενώ 
δεν παρέλειψε να συγχαρεί τη χώρα μας για την πρόσφατη 
εκλογή της στην προεδρεία της Περιφερειακής Επιτροπής για 
την Ευρώπη, τη διετία 2019-2021.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του ΓΓ του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών 
(UNWTO), Ζούραμπ Πολολικασβίλι στη Νικόλ Καζαντζίδου και 
το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
ΕΡ: Ποιες θα είναι οι τάσεις στον τουρισμό το 2019 σε 
παγκόσμιο επίπεδο;
ΑΠ: Παγκοσμίως, οι διεθνείς αφίξεις των τουριστών αυξήθη-
καν κατά 6% το 2018 και ξεπέρασαν τα 1,4 δισεκατομμύρια. 
Είναι πιθανόν αυτή η άνοδος να συνεχιστεί και το 2019 έστω 
με πιο ήπιο ρυθμό. Για την ώρα, εκτιμάμε πώς η Ευρώπη θα 
παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός παγκοσμίως σε επί-
πεδο αφίξεων, κάτι που υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη 
δημοφιλία των προορισμών της νότιας Ευρώπης, όπως είναι 
η Ελλάδα.
Πέρα από τους αριθμούς πιστεύουμε ότι οι τουρίστες θα 
συνεχίσουν να αναζητούν μοναδικές και αυθεντικές ταξιδιω-
τικές εμπειρίες. Αυτό σημαίνει ότι εξειδικευμένοι τομείς όπως 
ο αθλητικός τουρισμός και ο γαστρονομικός τουρισμός είναι 
πιθανόν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται τόσο το 2019 όσο 
και στο μέλλον.
ΕΡ: Ποιες είναι οι προτεραιότητες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) στα επόμενα χρόνια; 
ΑΠ: Ο ΠΟΤ έχει διάφορες προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται 
με σκοπό την διασφάλιση ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει να 
παίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
ανά τον κόσμο. Το 2019 είναι για τον ΠΟΤ το έτος της εκπαίδευ-
σης, των δεξιοτήτων και της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ένας 
από τους μεγάλους μας στόχους είναι να δουλέψουμε μαζί με 
τα κράτη μέλη μας και άλλους συνεργάτες ώστε να γίνει ο του-

ρισμός, οδηγός για περισσότερες και καλύτερες εργασίες, συ-
μπεριλαμβανομένων των γυναικών και των νέων ανθρώπων.
Ο ΠΟΤ εστιάζει επίσης στην προώθηση και ενίσχυση της και-
νοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Είμαστε ενθουσιασμένοι 
με τη συνεχή ψηφιακή μεταμόρφωση στον τομέα του παγκό-
σμιου τουρισμού και πάνω από όλα, με τον τρόπο που οι νέες 
τεχνολογίες συμβάλλουν στο να διαδοθούν τα πολλά οφέλη 
που μπορεί να φέρει ο τουρισμός σε νέες τοποθεσίες και δημο-
γραφικά στοιχεία.
ΕΡ: Ποια είναι η θέση της Ελλάδας ως μέλος του ΠΟΤ;
ΑΠ: Η Ελλάδα είναι πολύτιμο κράτος μέλος του ΠΟΤ και μοιρα-
ζόμαστε μια μακρόχρονη και γόνιμη σχέση με το υπουργείο 
τουρισμού της Ελλάδας, όπως και με άλλους περιφερειακούς 
και τοπικούς φορείς. Και εδώ, δράττομαι της ευκαιρίας να συγ-
χαρώ την Ελλάδα η οποία εξελέγη ομόφωνα στην προεδρεία 
της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη, τη διετία 2019-
2021, στην πρόσφατη συνεδρίασή μας που έγινε στην Κροα-
τία. Συνεργαστήκαμε στενά στο παρελθόν για την υλοποίηση 
πολλών έργων και αυτό αδιαμφισβήτητα θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε και στο μέλλον. Η Ελλάδα, ως κορυφαίος τουριστικός 
προορισμός, έχει πολλά να προσφέρει σε επίπεδο εξειδίκευσης 
και εμπειρίας σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς. Επιπλέ-
ον, συμβαδίζει με πολλές από τις δικές μας προτεραιότητες 
και ειδικά στους τομείς της καινοτομίας, του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού, της εκπαίδευσης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας.
ΕΡ: Πώς βλέπετε την εξέλιξη της Ελλάδας στον τομέα 
του τουρισμού;
ΑΠ: Πολύ θετικά. Η Ελλάδα είναι ένας εδραιωμένος τουριστικός 
προορισμός, που φιλοξενεί περισσότερους από 27 εκατομμύ-
ρια διεθνείς επισκέπτες το χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
από την τελευταία έκθεση του Βαρόμετρου του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού, ο τουρισμός συνεισέφερε 14,3 δισ. 
Ευρώ (16,2 δισ. δολάρια) στην ελληνική οικονομία μόνο το 
2017, αντιπροσωπεύοντας το 8,0% του συνολικού ΑΕΠ. Αυτό 
αποδεικνύει πόσο ελκυστική συνεχίζει να είναι η Ελλάδα, κα-
θώς και την ικανότητά της να προσαρμόζεται με συνέπεια στις 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις τουριστών από όλο τον κόσμο.
Είναι ενθαρρυντικό να βλέπω τον τρόπο με τον οποίο η Ελλά-
δα επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση των τουριστικών προ-
σφορών και στην απομάκρυνση από το μοντέλο «ήλιος-θά-
λασσα» το οποίο υπηρετούσε τόσο καλά για τόσο πολύ καιρό. 
Θα θέλαμε να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
και των εθνικών κυβερνήσεων και της τουριστικής βιομηχα-
νίας και να δίνεται έμφαση στην ενθάρρυνση των τουριστών 
να επισκέπτονται τη χώρα καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους και 

να αναζητούν και να ανακαλύπτουν καινούργια μέρη και όχι 
μόνο τους γνωστούς προορισμούς. Αυτό όχι μόνο θα αντιμε-
τωπίσει το πιθανό πρόβλημα του υπερτουρισμού, αλλά θα 
ενισχύσει επίσης την αγροτική οικονομία, θα φέρει έσοδα και 
θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε μέρη που δεν έχουν γνω-
ρίσει ακόμη αυτά τα οφέλη από τον τουρισμό. Ενθαρρύνουμε 
επίσης τη συνεργασία μεταξύ του τουριστικού και του εκπαι-
δευτικού τομέα. Η παροχή στους ανθρώπους των δεξιοτήτων 
που χρειάζονται για να εργαστούν στον τουρισμό θα συμβάλει 
στην περαιτέρω προώθηση της απασχόλησης και της οικονο-
μικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
ΕΡ: Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση της 8ης 
Διεθνούς Συνάντησης για το Δρόμο του Μεταξιού 
στην Θεσσαλονίκη και την πρόσφατη συνάντηση 
των υπουργών στη διεθνή έκθεση τουρισμού στο 
βερολίνο, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ελλάδας στην 
ανάπτυξη του τουρισμού του για το δρόμο του Με-
ταξιού;
ΑΠ: Και οι δύο συνεδριάσεις ήταν εξαιρετικά πετυχημένες και 
υπογράμμισαν την επιθυμία των 34 χωρών που συμμετέχουν 
στην πρωτοβουλία του ΠΟΤ για το δρόμο του Μεταξιού να 
συνεργαστούν στενά στο τομέα του μάρκετινγκ και την προώ-
θησης, της ανάπτυξης ικανοτήτων, της έρευνας στον τουρισμό 
και των ταξιδιωτικών καταλυμάτων. 
Χάρη στην πλούσια παράδοση που έχει στη ναυτιλία όπως και 
χάρη στον πολιτισμό και την ιστορία της, η Ελλάδα παίζει ήδη 
κομβικό ρόλο στην ενδυνάμωση της περιφερειακής συνοχής 
και της διαπολιτισμικής κατανόησης και στη διατήρηση της 
κληρονομιάς που συνδέεται με τις ιστορικές ρίζες. Η συμβολή 
της είναι σε πολλούς τομείς και πολυεπίπεδη, με δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς του τουρισμού να υποστηρίζουν τις προ-
σπάθειές μας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της διεθνούς συνάντησης στην Ελλάδα, 
το UNWTO και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
υπέγραψαν Μνημόνιο συνεργασίας που αποσκοπούσε στη 
βελτίωση των γνώσεων μας για την κληρονομιά του Μεταξιού 
Δρόμου που είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη τη Μεσογειακή λε-
κάνη. Σε αντάλλαγμα, ο τουρισμός του Δρόμου του Μεταξιού 
(Silk Road) μπορεί να ωφελήσει κάθε μία από τις 13 διοικητικές 
περιοχές της Ελλάδας, τόσο από την άποψη της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης και την τόνωση των τοπικών οικο-
νομιών, όσο και συμβάλλοντας στη διατήρηση της τοπικής 
κληρονομιάς.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Δηλώνει ο γγ του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Ζ. Πολολικασβίλι
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Η Grivalia «τρέχει» και την ανάπλαση των «Αστεριών» στη 
Γλυφάδα. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει ξενοδοχείο 
400 κλινών, σουίτες και επιπλωμένες βίλες, καταστήματα 
εστίασης, χώρους αναψυχής και κέντρα διασκέδασης. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ν. Ρουσάνογλου στην «Κα-
θημερινή» σε ισχυρούς «παίκτες» του ξενοδοχειακού 
και τουριστικού κλάδου εξελίσσονται οι εταιρείες επεν-
δύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι οποίες έχουν 
κατορθώσει να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά σημαντικό 
χαρτοφυλάκιο κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας. 
Το ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ένα μέρος του 
επενδυτικού τους προγράμματος κατευθύνεται πλέον σε 
επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονο-
μία, καθώς δεν αφορούν μόνο σε ολοκληρωμένα ακίνη-
τα, αλλά σε αναπτύξεις οικοπέδων, ή και ανακατασκευές 
υφιστάμενων κτισμάτων. Με τον τρόπο αυτό κινητοποι-
ούνται περισσότερα κεφάλαια και δημιουργούνται περισ-
σότερες νέες θέσεις εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ΑΕΕΑΠ προχωρούν σε συνεργασίες 
στρατηγικού χαρακτήρα, τόσο με εταιρείες ανάπτυξης 
ακινήτων, όπως για παράδειγμα η Dimand Real Estate, 
όσο και με ξενοδοχειακές αλυσίδες και εταιρείες διαχεί-
ρισης τουριστικών μονάδων (operators), όπως η Hotel 
Brain και η Zeus International. Για παράδειγμα, η Εθνική 
Πανγαία, η οποία έχει στρέψει ένα σημαντικό μέρος του 
επενδυτικού της προγράμματος προς την κατεύθυνση 
των τουριστικών επενδύσεων, προχώρησε κατά τη δι-
άρκεια του Μαΐου σε μία σειρά σημαντικών κινήσεων, σε 
συνεργασία με την Dimand Real Estate. Η πιο πρόσφατη 
κίνηση αφορά την ανάπτυξη τουριστικής επένδυσης της 
τάξεως των 50 εκατ. ευρώ στα Χανιά.
Συγκεκριμένα, η Εθνική Πανγαία προχώρησε στην από-
κτηση από την Alpha Bank, του 40% της εταιρείας Alpha 
Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε., καταβάλλοντας το 
ποσό των 3,47 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει δύο οικό-
πεδα στα Χανιά, συνολικής επιφάνειας 11,4 στρεμμάτων. 
Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ξενοδοχειακού συγκροτή-
ματος και εξοχικών κατοικιών, ενώ, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, διερευνάται και το ενδεχόμενο της προσθήκης και 
ορισμένων εμπορικών χρήσεων. Το υπόλοιπο 60% της 
εταιρείας ελέγχεται από το σχήμα Dimand-EBRD, που έχει 
συνάψει στρατηγική συμμαχία για επενδύσεις ανάπτυξης 
ακινήτων στην ελληνική αγορά.
Αντίστοιχα, στην Αττική και συγκεκριμένα στην αρχή της 
λεωφόρου Συγγρού, κοντά στους Στύλους του Ολυμπίου 

Διός, αποκτήθηκε ένα παλιό κτίριο γραφείων, επιφάνει-
ας 5.300 τ.μ., αντί ποσού 5,875 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, λόγω της εξαιρετικής τοποθεσίας του 
ακινήτου, μελετάται η ανακατασκευή του και επαναλει-
τουργία του ως ξενοδοχείο, χωρίς πάντως να έχει ληφθεί 
οριστική απόφαση.
Η Εθνική Πανγαία έχει ήδη αναπτύξει σημαντική παρουσία 
στον ξενοδοχειακό τομέα, καθώς ακίνητο ιδιοκτησίας της 
είναι αυτό στο οποίο στεγάζεται το Ergon House Athens, 
του ομίλου Ergon, στην οδό Μητροπόλεως 23, πλησίον 
της πλατείας Συντάγματος. Το ξενοδοχείο άνοιξε πρόσφα-
τα τις «πύλες» του, αποτελώντας το πρώτο της πρωτεύ-
ουσας, το οποίο απευθύνεται στους λάτρεις της γαστρο-
νομίας, καθώς συνδυάζει την εστίαση με τη φιλοξενία, 
διαθέτοντας και μια αγορά τροφίμων. Παράλληλα, μέχρι 
το τέλος του έτους, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες για την ανακατασκευή ενός ακινήτου της εταιρεί-
ας, στη συμβολή των οδών Ερμού 66 και Αγίας Ειρήνης 7. 
Στο εν λόγω ακίνητο, πρόκειται να λειτουργήσει μπουτίκ 
ξενοδοχείο, ενώ στο ισόγειό του θα διατηρηθεί χρήση 
εμπορικού καταστήματος, καθώς υφίσταται συμφωνία με 
την αλυσίδα Sephora. Πρόκειται για ακίνητο 2.525 τ.μ., το 
τίμημα κτήσης του οποίου ήταν 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ θα 
δαπανηθούν επιπλέον 1,3 εκατ. ευρώ για τη διαμόρφωσή 
του σε κτίριο μεικτής χρήσης.
Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες εγκαινίασε στην Πά-
τρα, το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας Moxy, του ομίλου 
Marriott στην ευρύτερη περιοχή της Νοτίου Ευρώπης. 
Πρόκειται για επένδυση της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, που 
πραγματοποιήθηκε στη θέση του ιστορικού ξενοδοχείου 
«Μορέας», το οποίο λειτούργησε στην πόλη από το 1974 
μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Το ακίνητο είχε 
αποκτηθεί από την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, ήδη από το 
τέλος του 2016, και στη συνέχεια εκμισθώθηκε στην DPN 
A.E., εταιρεία συμφερόντων της Dimand Real Estate. Σή-
μερα, τη διαχείριση του νέου ξενοδοχείου έχει αναλάβει η 
CS Hospitality/Shaner Group, που φέρει την έγκριση της 
Marriott.
Εντονη είναι και η δραστηριότητα της Grivalia στον του-
ριστικό κλάδο. Η τελευταία επένδυση της εταιρείας, που 
απορροφήθηκε από τον όμιλο Eurobank αφορά την ανά-
πτυξη ακινήτου 100 στρεμμάτων στη Μύκονο. Πρόκειται 
για έργο 46,5 εκατ. ευρώ που αφορά την κατασκευή 
τουριστικού συγκροτήματος πέντε αστέρων στην περιοχή 
Καλό Λιβάδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι η 

ανάπτυξη 150 πολυτελών βιλών.
Εκτός από την επένδυση στη Μύκονο, η οποία πρόσφα-
τα έλαβε και την έγκριση από την Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων, η Grivalia «τρέχει» και την 
ανάπλαση των «Αστεριών» στη Γλυφάδα, που θα απο-
τελέσει το πρώτο πολυτελές αστικό θέρετρο. Μεταξύ 
άλλων, το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει ξενοδοχείο 
400 κλινών, σουίτες και επιπλωμένες βίλες, καταστήματα 
εστίασης, χώρους αναψυχής και κέντρα διασκέδασης. Η 
επένδυση για την ανάπλαση της έκτασης των 285 στρεμ-
μάτων υπολογίζεται σε 60 εκατ. ευρώ, με την κάλυψη των 
κτιρίων να είναι λιγότερη από 1% της επιφάνειας σε μόλις 
28.000 τ.μ. Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2020.
Η Grivalia είναι ιδιοκτήτρια ενός ακόμα πολυτελούς του-
ριστικού θερέτρου, καθώς το 2018 απέκτησε το Amanzoe 
στο Πόρτο Χέλι από την Dolphin Capital Investors. Επίσης, 
έχει αγοράσει το ξενοδοχείο Meli Palace στα Μάλια της 
Κρήτης, το οποίο διαχειρίζεται η αλυσίδα Grecotel. Αντί-
στοιχα, στη Θεσσαλονίκη, η Grivalia απέκτησε το ακίνητο 
που στο παρελθόν στέγαζε το «Ολυμπος Νάουσα», δίπλα 
στην πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο σήμερα μετατρέπε-
ται σε μπουτίκ ξενοδοχείο.
Επενδύουν και οι «μικροί»
Ενεργές στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι ακόμα και οι μι-
κρότερες ΑΕΕΑΠ. Η Briq Properties του ομίλου Infoquest 
απέκτησε φέτος τον Απρίλιο το ξενοδοχείο Mr & Mrs 
White Tinos, στην Τήνο. Πρόκειται για μονάδα τεσσάρων 
αστέρων, 300 μέτρα από την παραλία του Αγίου Ιωάννη, 
στο νησί των Κυκλάδων. Η επένδυση για το ακίνητο των 
7.877 τ.μ. και των 60 δωματίων ανήλθε σε 2,96 εκατ. 
ευρώ. Το ξενοδοχείο μισθώνεται από την Hotel Brain, η 
οποία και το διαχειρίζεται. Ανάλογη συνεργασία υπάρχει 
μεταξύ των δύο εταιρειών και στο πρώτο ξενοδοχείο που 
απέκτησε πέρυσι τον Οκτώβριο η Briq, το Mr & Mrs White 
Paros, το οποίο στοίχισε 3,5 εκατ. ευρώ.
Σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης, σε Κουκάκι, 
Κολωνάκι και Κηφισιά, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρό-
νια και η Μπλε Κέδρος AEEAΠ της οικογένειας Ευμορφίδη 
(Coco-Mat). Η πιο πρόσφατη αφορά το ξενοδοχείο Athens 
B.C., στην οδό Φαλήρου 5 στου Μακρυγιάννη. Πρόκειται 
για το πολύκροτο πολυώροφο κτίσμα κοντά στην Ακρό-
πολη, για το οποίο εντέλει κρίθηκε ότι όλες οι άδειες ήταν 
νόμιμες.

ΣΤΟΝ... ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ «ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ» ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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Δύο σημαντικά έργα εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών 
χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον 
Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 
(2η Φάση)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνι-
στικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 
2014-2020), όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
υπουργείου Οικονομίας για το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συγκεκριμένα η πράξη, «Δήλος- ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις 
αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο», με 
συνολική δημόσια δαπάνη 4.520.000,00 ευρώ, αφορά στον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. Στις εργασίες περιλαμβάνονται, 

εργασίες αποκατάστασης για τα αρχαία μνημεία, το μουσείο και 
τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση διαδρόμων επισκε-
πτών, παραγωγή ενημερωτικών εντύπων κ.α.
Η δεύτερη πράξη, «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. 
Μ. Δαφνίου, B’ Φάση» συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 1.200.000 
ευρώ αφορά στο μνημείο του 11ου αιώνα της Ι.Μ. Δαφνίου. 
Μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις βλαπτικών 
νεότερων επεμβάσεων, εργασίες συντήρησης και αποκατάστα-
σης και ήπιας διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Επίσης θα 
παραχθεί ενημερωτικό υλικό και θα διοργανωθεί επιστημονική 
ημερίδα για την παρουσίαση και δημοσιοποίηση του έργου.
Η πρόσκληση «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαι-

ολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμέ-
νων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO (2η Φάση)» στην οποία εντάσσονται τα ανωτέρω έργα, 
έχει συνολικό προϋπολογισμό 13.000.000 ευρώ.
«Τα μνημεία που βρίσκονται στον κατάλογο της UNESCO κα-
τέχουν εμβληματική θέση στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού 
τουρισμού, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς τους και 
συμβάλλουν στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής χω-
ροθέτησής τους ως σημαντικού τουριστικού προορισμού με 
ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα ευνοώντας την γενικότερη 
ανάπτυξη αυτών των περιοχών» όπως σημειώνεται στη σχε-
τική ανάρτηση.

H διαχρονία της ιστορίας διαπερνά την προσφυγούπολη της 
Ελευσίνας στην 2η έκδοση του «Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019». 
Από 22 έως τις 30 Ιουνίου, ξένοι και Έλληνες καλλιτέχνες ξε-
διπλώνουν το νήμα με έργα βιωματικά, μετατρέποντας την 
ιδιαίτερη γειτονιά του Μικρασιάτικου Συνοικισμού της Ελευ-
σίνας σε εφήμερη καλλιτεχνική σκηνή, με έργα βιωματικού 
χαρακτήρα, συμμετοχικά για τους κατοίκους, όπως έχει δώσει 
εξαρχής το στίγμα η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Στην περσινή πρώτη έκδοση του Φεστιβάλ Συνοικισμός, το 
ζήτημα της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών προς 
την Ευρώπη ήταν κυρίαρχο, όχι γιατί είναι «της μόδας», αλλά 
γιατί είναι ένα από τα βασικά φαινόμενα - αν όχι το βασικότε-
ρο - που θα διαμορφώσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες των επό-

μενων δεκαετιών. Φέτος, το ίδιο ζήτημα παραμένει κεντρικό, 
αλλά προσεγγίζεται υπό το πρίσμα της Ιστορίας»τονίζει η 
καλλιτεχνική διευθύντρια της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας, Κέλλυ Διαπούλη.
Η αυλαία ανοίγει με την περιπατητική παράσταση «Διαδρομές 
στις Ρίζες #3», της Ασπασίας-Μαρίας Αλεξίου, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας οι κάτοικοι του συνοικισμού αυτοσυστήνονται 
και ξεναγούν τους θεατές στα στενά σοκάκια της γειτονιάς και 
στις προσωπικές τους διαδρομές.
Το φεστιβάλ δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα σε Έλληνες 
και διεθνείς ανερχόμενους καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν για 
την ιδιαίτερη γραφή τους. Η Τάνια Ελ Χούρι (Tania El Khoury) 
από τον Λίβανο παρουσιάζει τις βιωματικές εγκαταστάσεις 
«Οι Κήποι Μιλούν» και «Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω», η 

Ντέμπορα Πίρσον (Deborah Pearson) από τον Καναδά την 
παράσταση ντοκουμέντο «Ιστορία Ιστορία Ιστορία» και η 
κολεκτίβα Dictaphone Group, επίσης από τον Λίβανο, τη βι-
ωματική εγκατάσταση «Ουδέν Προς Δήλωση».
Από την Ελλάδα, παρουσιάζονται τρεις νέες αναθέσεις του 
φεστιβάλ: η site specific παράσταση «Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία» της 
Γιολάντας Μαρκοπούλου, η «Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου» του 
Στρατή Δούκα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Μιστριώτη και το 
«MotorWay 6» της Εύης Καλογεροπούλου. Δίπλα σ’ αυτές τις 
παραγωγές παρουσιάζονται η βιντεοεγκατάσταση του Φίλιπ-
που Κουτσαφτή «Οι Ελευσίνιοι», που περιλαμβάνει μαρτυρίες 
κατοίκων του συνοικισμού από τα γυρίσματα της «Αγέλαστου 
Πέτρας» και η παράσταση της ομάδας Hatari Αϊτή, μια περ-
φόρμανς για την ιστορία.

«Οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η παραίτηση της προϊ-
σταμένης της εφορείας αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και του 
προϊσταμένου του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Με-
λετών», αναλύθηκαν κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα 
η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο υφυπουργός Πο-
λιτισμού, η γενική γραμματέας του υπουργείου και η γενική 
διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής, Κληρονομιάς με 
την προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν και τις δεσμεύσεις που ανα-
λήφθηκαν, αποφασίστηκε αμοιβαία να μη δοθεί συνέχεια», 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. «Συγκεκρι-
μένα», συνεχίζει η ανακοίνωση, «μετά από εκτενή διάλογο 
συζητήθηκαν οι υποδομές, η καθημερινή διαχείριση του 
αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης αλλά και το θέμα της 
επιστολής του συλλόγου γονέων του 2ου δημοτικού σχολεί-
ου Νέας Ραιδεστού για το αναβατόριο ΑΜΕΑ» (σ.σ. θυμίζουμε 
ότι η επιστολή του Συλλόγου, που εστάλη στις υπηρεσίες του 

ΥΠΠΟΑ τον περασμένο Απρίλιο, αναφερόταν στην αδυναμία 
παιδιού της Στ’ Δημοτικού που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο 
να ανέβει στην Ακρόπολη - κατά τη διάρκεια εκδρομής του 
σχολείου του - επειδή το αναβατόριο βρισκόταν εκτός λει-
τουργίας για τεχνικούς λόγους).
«Από την πλευρά της, η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού 
τόνισε ότι απαιτείται να τηρούνται με σχολαστικότητα τα 
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης ενεργειών που σχετίζονται 
με τις υποδομές, καθώς και τη διαχείριση του αρχαιολογικού 
χώρου της Ακρόπολης και ότι οι χειρισμοί σε ζητήματα ιδιαι-
τέρως ευαίσθητα για το κοινωνικό σύνολο, όπως η επιστολή 
του συλλόγου γονέων, πρέπει να είναι άμεσοι, προκειμένου 
να διαφυλάσσεται το κύρος του υπουργείου και της υπηρε-
σίας», σημειώνει το ΥΠΠΟΑ.
«Για το αναβατόριο», προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, 
«το οποίο λειτουργεί από τις 22 Μαΐου, ζητήθηκε να υπάρ-
χει επαγρύπνηση σε καθημερινή βάση, όπως και για όλα τα 
προβλήματα που εκκρεμούν στην Εφορεία Πόλης Αθηνών. 

Παράλληλα, με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας έχει δοθεί 
κατεύθυνση από τα τέλη Απριλίου για τη μελέτη και υλοποίη-
ση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του υπουργείου μιας νέας 
μόνιμης λύσης για το ευαίσθητο ζήτημα του δικαιώματος της 
πρόσβασης των ΑΜΕΑ στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπο-
λης, η οποία θα συνάδει με τη σπουδαιότητα του μνημείου. Η 
μελέτη αναμένεται να εισαχθεί σύντομα για γνωμοδότηση στο 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο».
Από την πλευρά της, «η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Πόλης Αθηνών δεσμεύτηκε να στείλει εγγράφως 
προτάσεις για σειρά ζητημάτων που έχουν επανειλημμένως 
εντοπιστεί, σχετικά με τη διαχείριση του αρχαιολογικού 
χώρου, ώστε να ξεκινήσει η άμεση υλοποίησή τους. Στόχος 
του υπουργείου Πολιτισμού είναι η αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, αντάξια 
ενός εμβληματικού Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO», καταλήγει το ΥΠΠΟΑ.

ΠΑΡΕΜβΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΛΟ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCo, 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΦΕΣΤΙβΑΛ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 2019» ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑβΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
«Να μη δοθεί συνέχεια» στο θέμα της παραίτησης της προϊσταμένης της εφορείας αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, που ζήτησε το 
ΥΠΠΟΑ αποφάσισαν οι δυο πλευρές



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13

Ο αναμορφωμένος Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης της 
Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) 
βρίσκεται στο επίκεντρο σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε 
στο υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης, παρουσία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και του αναπληρωτή υπουργού Πε-
ριβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου.
Το κείμενο του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης, που προ-
έκυψε μετά από διαβούλευση, έχει ως στόχο την προστασία 
και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δικτύων 
αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
της ΕΥΑΘ, με βασικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπι-
νης υγιεινής και του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα άλλωστε με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο, «το θέμα δεν είναι μόνο 

περιβαλλοντικό, αλλά μας ενδιαφέρει η αναπτυξιακή του διά-
σταση, δηλαδή πώς μπορεί ο κανονισμός να διασφαλίσει τη 
λειτουργία επιχειρήσεων με ξεκάθαρους κανόνες και γρήγορη 
αδειοδότηση και ταυτόχρονα τον υγιή ανταγωνισμό».
Όπως ξεκαθάρισε σε δηλώσεις της πριν από τη σύσκεψη η 
υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), Ελευ-
θερία Χατζηγεωργίου, «το τελικό κείμενο συμπεριλαμβάνει 
σχεδόν την πλειοψηφία των προτάσεων που είχαν γίνει κατά 
τη διάρκεια της διαβούλευσης, ενώ ο κανονισμός προβλέπει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που οφείλει να τηρεί κάθε 
είδους δραστηριότητα που παράγει υγρά απόβλητα, πέρα της 
αστικής κατοικίας με σκοπό τη νόμιμη αποχέτευσή τους στο 
δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Γιάννης Κρεστενί-

της, διευκρίνισε ότι πρόκειται «για μια υποχρέωση που πηγά-
ζει από την ισχύουσα νομοθεσία, αποτελεί συμπλήρωμα του 
κανονισμού αποχέτευσης που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, 
περιγράφει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις όσων αποχετεύο-
νται στο δίκτυο και προφανώς είναι σε συνάφεια με την ισχύ-
ουσα περιβαλλοντική νομοθεσία».
«Στόχος», συμπλήρωσε ο κ.Κρεστενίτης, «είναι να υπάρχει 
μια σαφής διαδικασία, ώστε να μπορεί η εταιρία να κάνει τους 
ελέγχους για να λειτουργεί το δίκτυο σωστά, να μην υπάρχει 
επιβάρυνση του δικτύου και των εγκαταστάσεων επεξεργασί-
ας λυμάτων και ταυτόχρονα να περιγράφει τις υποχρεώσεις 
των αποχετευόμενων δραστηριοτήτων, πλην των αστικών».

Τετρακόσιες νέες θέσεις εργασίας στο πεδίο της ψηφιακής 
τεχνολογίας, οι μισές εκ των οποίων αναμένονται στη βουλ-
γαρική αγορά, θα δημιουργήσει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- πα-
γκοσμίως η γαλλική εταιρεία Bic, μετέδωσε η δημόσια ραδιο-

φωνία της Βουλγαρίας.
Η εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και σ’ αυτό το πλαίσιο θα 
προσλάβει αναλυτές δεδομένων και ψηφιακού μάρκετινγκ. 

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοφωνία της Βουλγαρίας, η Bic 
απασχολεί 13.600 εργαζόμενους παγκοσμίως και η παρουσία 
της στη βουλγαρική αγορά έχει ως «επίκεντρο» το γραφείο 
που θα αποκτήσει στη Σόφια.

Στα 298,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις 
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο τρίμηνο 2019 έναντι 348,1 εκατ. 
ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018, μειωμένες κατά 14,3%, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του 
Ομίλου διαμορφώθηκε σε 75,1 εκατ. ευρώ, έναντι 75,7 
εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παραμένοντας σταθε-
ρή, κυρίως λόγω των τομέων Παραχωρήσεων και ΑΠΕ. 
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 
23,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 20 εκατ. ευρώ το 2018, 
ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φό-
ρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν 
σε κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 7,1 εκατ. ευρώ 
το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της υποχώρησης της 
κερδοφορίας του τομέα κατασκευών. 
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώ-
θηκε στα 1,388 δισ. ευρώ έναντι 1,327 δισ. ευρώ στο 
τέλος του 2018. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθη-
καν σε 749 εκατ. ευρώ.
Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό 
ανεκτέλεστο του Ομίλου ανέρχεται σε περίπου 2,1 δισ. 
ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστι-

κής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Ο κατασκευα-
στικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 177,9 εκατ. 
ευρώ, έναντι 247,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018. 
Στον τομέα των Παραχωρήσεων, η λειτουργική κερδοφο-
ρία προ αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 19,1 εκατ. ευρώ 
έναντι 17,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγού-
μενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,3%. Η ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ ελέγχει πλέον το 100% των μετοχών στις Παραχω-
ρήσεις Νέα Οδός και Κεντρική Οδός, ενώ επίσης διατηρεί 
συμμετοχή 17% στην Ολυμπία Οδό.
Στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες και θερμι-
κές πηγές, η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων 
(EBITDA) για τον Όμιλο αυξήθηκε στα 52,6 εκατ. ευρώ, 
αυξημένη κατά περίπου 25,7%. 
Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στον τομέα της καθαρής 
ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω 
της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με αποτέλεσμα η 
συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ του Ομίλου σε 
λειτουργία ή υπό κατασκευή να υπερβαίνει πλέον τα 1500 
MW.
Παράλληλα, η εταιρεία ΗΡΩΝ, η πρώτη ιδιωτική εταιρεία 

που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της ηλεκτροπαραγω-
γής από φυσικό αέριο στην Ελλάδα, διατήρησε ηγετική 
θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου. 
Στον τομέα Λατομείων/Βιομηχανίας καταγράφεται ετερο-
χρονισμός της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Το 
πρώτο τρίμηνο 2019 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2 
εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθη-
καν σε ζημίες 2 εκατ. ευρώ.
Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν 
σε 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε ζημία 0,1 εκατ. ευρώ σε 
επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων (λειτουργικό απο-
τέλεσμα προ χρηματοοικονομικών ΕΒΙΤ)
Από τη φετινή χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά η 
ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου και από τον τομέα της 
διαχείρισης απορριμμάτων, όπου μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ έχει ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία από 
τις αρχές του έτους η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ σύντο-
μα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής στο 
αντίστοιχο έργο ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ  

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ BIC ΣΤΗ βΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΤΑ 298,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019   
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Καλαμάκια, πλαστικές σακούλες, μαχαιροπίρουνα μιας 
χρήσης, θα απαγορευτούν στον Καναδά από το 2021, 
όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρι-
ντό, ο οποίος θέλει να θέσει τα θέματα του περιβάλλοντος 
στην πρώτη γραμμή ενόψει των βουλευτικών εκλογών 
του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η ρύπανση από τα πλαστικά είναι μια παγκόσμια μάστι-
γα», τόνισε στους δημοσιογράφους ο Τριντό, σημειώνο-
ντας ότι σήμερα στον Καναδά ανακυκλώνεται λιγότερο 
από το 10% των πλαστικών προϊόντων. «Ειλικρινά, ως 
γονιός, είναι δύσκολο να το εξηγήσω στα παιδιά μου. Πώς 
να εξηγήσεις ότι οι φάλαινες πεθαίνουν, με το στομάχι 
τους γεμάτο από πλαστικά, ότι τα άλμπατρος, οι νεοσσοόι 
στα παράλια της Χαβάης, είναι γεμάτα με πλαστικά αφού 
τα πέρασαν για τροφή», συνέχισε.
«Ως γονείς, πηγαίνουμε τα παιδιά μας στην παραλία και 
αναζητούμε μια αμμουδιά που δεν είναι γεμάτη από πλα-
στικά, μπουκάλια, καλαμάκια», είπε, τονίζοντας ότι «θα 
πρέπει να επιλύσουμε» αυτό το τεράστιο πρόβλημα της 

ρύπανσης.
Μέχρι το 2021, θα γίνουν επιστημονικές εκτιμήσεις για να 
καθοριστεί ο κατάλογος των αντικειμένων που θα απαγο-
ρευτούν.
Οι κατασκευαστές πλαστικών θα είναι στο εξής υπεύθυνοι 
για «ολόκληρο τον κύκλο ζωής» των προϊόντων τους, 
εξήγησε ο Τριντό. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές και 
οι εταιρείες που χρησιμοποιούν πλαστικά –για παράδειγ-
μα, περιτυλίγματα– θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα σχέδιο 
ανακύκλωσής τους. Με αυτήν την αλλαγή προσέγγισης 
θα απαλλαγούν οι δήμοι από ένα μέρος της ευθύνης και 
«θα μπορέσουμε να ανακυκλώνουμε πολύ περισσότερα 
πλαστικά», υποστήριξε.
Ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ιταλία, 
καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνυπέγραψαν 
πέρσι, στη σύνοδο κορυφής του G7 στο Κεμπέκ, μια νέα 
χάρτα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των ωκεανών 
από τα πλαστικά. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία απείχαν. Το κείμε-
νο αυτό, που βασίζεται για την εφαρμογή του στην καλή 

θέληση των συμμετεχόντων, αναφέρει ότι οι χώρες της ΕΕ 
δεσμεύονται ότι μέχρι το 2030 όλα τα πλαστικά θα είναι 
ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα. Η ΕΕ έχει υιοθε-
τήσει κανόνες για να απαγορεύσει κάποια από τα πιο συ-
νηθισμένα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που από μόνα 
τους αποτελούν το 70% των πλαστικών που καταλήγουν 
στους ωκεανούς και τις παραλίες.
Στον Καναδά, πολλές πόλεις απαγορεύουν ήδη τις πλα-
στικές σακούλες, όπως το Μόντρεαλ από το 2018. Όμως 
«επιβάλλεται μια εθνική λύση», εκτίμησε ο Τριντό.
«Κάθε χρόνο οι Καναδοί πετούν περισσότερους από τρία 
εκατομμύρια τόνους πλαστικών σκουπιδιών. Αυτό ισοδυ-
ναμεί με απώλειες που μπορεί να φτάσουν τα 8 δισεκατομ-
μύρια δολάρια ετησίως και συνιστά μια μεγάλη σπατάλη 
πόρων και ενέργειας», εξήγησε ο Καναδός πρωθυπουρ-
γός σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Η ανακύκλωση των 
πλαστικών θα επιτρέψει όχι μόνο να μειωθεί η ρύπανση 
αλλά και να δημιουργηθούν περίπου 42.000 θέσεις εργα-
σίας στον Καναδά.

Η Ελλάδα, κατά την περίοδο 2010-2018, έχει επιδείξει τη 
μεγαλύτερη πρόοδο στη βελτίωση του επιπέδου οδικής 
ασφάλειας μεταξύ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ. Οι 
θάνατοι από οδικά ατυχήματα στη χώρα μας μειώθηκαν 
κατά 44% από το 2010, στοχεύοντας στο τέλος της δε-
καετίας τον ευρωπαϊκό και εθνικό στόχο για μείωση των 
θανάτων κατά 50%μ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του υπ. 
Υποδομών και Μεταφορών, Θάνος Βούρδας, σε χαιρετι-
σμό του στην εναρκτήρια συνάντηση στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος «EU ROAD SAFETY EXCHANGE».
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, στην κατεύθυνση 
προαγωγής της οδικής ασφάλειας, μέσα σε αυτό το διά-
στημα, ολοκληρώθηκαν οι νέοι μεγάλοι οδικοί άξονες της 
χώρας, προωθήθηκαν οι δράσεις εκπαίδευσης και ενημέ-
ρωσης των χρηστών με την ανάπτυξη και λειτουργία της 
πλατφόρμας e-drive academy, εντάχθηκε η κυκλοφορια-
κή εκπαίδευση στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών 
σχολείων της χώρας και εκσυγχρονίστηκε ο Κώδικας Οδι-
κής Κυκλοφορίας.
Παράλληλα, η βελτίωση της θέσης της χώρας μας φαίνε-
ται να συνεπικουρείται και ως συνέπεια της οικονομικής 
κρίσης, δεδομένης της μειωμένης έκθεσης στον κίνδυνο. 

Ωστόσο, όπως επισήμανε, παρά την αξιοσημείωτη πρό-
οδο των τελευταίων ετών, το επίπεδο οδικής ασφάλειας 
στη χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει χαμηλό με τα 
στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα να εμφανίζουν ιδιαί-
τερα αυξημένες τιμές.
Ενδεικτικά, το 2018 είχαμε 68 νεκρούς ανά εκατομμύ-
ριο κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται 
στους 49. Παράλληλα, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας 
μοτοσικλετιστών στη χώρα μας, παρατηρούμε ότι οι ευ-
άλωτοι χρήστες της οδού έχουν ιδιαιτέρως αυξημένο με-
ρίδιο μεταξύ των νεκρών από τροχαία ατυχήματα (36% 
των νεκρών είναι δικυκλιστές και 16% είναι πεζοί).
Όσον αφορά την ανάγκη συντονισμένης δράσης όλων 
των τομέων και των χρηστών του οδικού δικτύου, σχε-
διάζοντας το πλαίσιο πολιτικής για την οδική ασφάλεια 
στη χώρα μας για την περίοδο 2021-2030 προτείνεται μια 
δομή ενισχυμένης διακυβέρνησης, η οποία και θα περι-
λαμβάνει, όπως είπε ο γενικός γραμματέας Θάνος Βούρ-
δας, όλους τους συναρμόδιους φορείς και θα προϋποθέτει 
την ενεργό συμμετοχή όλων, ενώ θα στηρίζεται σε επαρ-
κή και αξιόπιστα δεδομένα αποτύπωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης και θα αξιοποιεί ανάλογα παραδείγματα και 
καλές πρακτικές που αποδείχτηκαν αποτελεσματικές για 

τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. «Κρίσιμος 
παράγοντας για τη διαχείριση και έλεγχο των δράσεων 
της οδικής ασφάλειας είναι η ύπαρξη κεντρικού μηχανι-
σμού άσκησης πολιτικής και ελέγχου υλοποίησης των 
δράσεων, κάτι που προϋποθέτει ανασκόπηση και πιθανό-
τατα επανασχεδιασμό των δομών», όπως είπε.
Κλείνοντας, επισήμανε πως για την επίτευξη μίας ουσια-
στικής και διαρθρωτικού χαρακτήρα βελτίωσης στους 
δείκτες οδικές ασφάλειας, όπου δεν θα είναι προσωρινή, 
αλλά θα έχει διάρκεια στο χρόνο, απαιτείται εκπαίδευση, 
ενημέρωση και αλλαγή νοοτροπίας. «Φιλοδοξία μας οφεί-
λει να είναι η δημιουργία μίας νέας αντίληψης για την οδι-
κή ασφάλεια που θα προκαλέσει μία οριστική αλλαγή της 
σημερινής κατάστασης. Έχουμε απόλυτη πεποίθηση ότι 
η βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι μια προσπάθεια 
που στοχεύει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του πολίτη, 
παιδιού ή ενήλικα ως προς τον τρόπο με τον οποίο κινείται 
στο δημόσιο χώρο».
Τέλος, όσον αφορά τα θέματα προτεραιότητας, στα οποία 
μπορεί και χρειάζεται να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
βελτίωση, ανέφερε τα ατυχήματα μοτοσυκλετών, την τα-
χύτητα, την απόσπαση προσοχής και την ανάπτυξη κουλ-
τούρας Οδικής Ασφάλειας.

ΚΑΝΑΔΑΣ: ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2021 

Γ.Γ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: «ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 44% ΑΠΟ ΤΟ 2010»
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Αλλαγές στο καταστατικό του ΣΕΒ που αποτυπώνουν την 
επιλογή του Συνδέσμου να δώσει βαρύτητα στη βιομηχα-
νία, τις εξαγωγές και την περιφερειακή ανάπτυξη θα κλη-
θούν να εγκρίνουν τα μέλη του συνδέσμου στο πλαίσιο της 
ετήσιας γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 
18 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής με βασικό Θέμα: «Το 
Αύριο Σήμερα - Για την Ελλάδα των άξιων και των αξιών», 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σημειώνεται ότι στην απογευματινή εκδήλωση της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης, την οποία θα τιμήσει με την παρουσία 
του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, 
θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας 
και ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της BUSINESSEUROPE, 

Pierre Gataz, ενώ στην πρωινή συνεδρίαση θα μιλήσει στα 
μέλη του ΣΕΒ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε ό,τι αφορά το καταστατικό, με βάση τις προτεινόμενες 
αλλαγές:
- Θα διευρυνθεί η σύνθεση του ΔΣ του ΣΕΒ από 20 σε 25 
μέλη, με τη δημιουργία μη αιρετών θέσεων που θα δο-
θούν στους 5 περιφερειακούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους 
Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), Επιχειρήσεων & 
Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ), 
Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), Βιομηχανιών Στερεάς 
Ελλάδας (ΣΒΣΕ), καθώς και σε εξαγωγικό Φορέα.

- Θα θεσμοθετηθούν και τρία νέα, μόνιμα Συμβουλευτικά 
Όργανα Διοίκησης του ΣΕΒ. Ειδικότερα, συστήνονται Συντο-
νιστικό Συμβούλιο Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσε-
ων, Συμβούλιο Βιομηχανίας και Συμβούλιο Εξαγωγών.
Στο πλαίσιο της απογευματινής εκδήλωσης της Συνέλευσης 
θα παρουσιαστούν επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσε-
ων και της Κοινωνίας των Πολιτών από τους ανθρώπους 
που τα δημιούργησαν ενώ θα σχολιαστούν από τους εκ-
προσώπους δύο διαφορετικών γενεών, τον κ. Θεοδόση Π. 
Τάσιο, Ομ. Καθ. ΕΜΠ, και την 18χρονη Μαρία Κοκάλα, από-
φοιτη του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων.

Εγκαινιάστηκε χθες, από το διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, Γ. Στουρνάρα, η νέα περιοδική έκθεση του Μουσεί-
ου της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «e-Πληρωμές: ένας 
οδικός χάρτης». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η έκθεση είναι 
αφιερωμένη στις ηλεκτρονικές πληρωμές λιανικής, που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς 
μας, και προσφέρει την ευκαιρία στον επισκέπτη να ανα-
καλύψει όλες τις σύγχρονες δυνατότητες που του παρέχει 
η τεχνολογία για να κάνει τις συναλλαγές του με ευκολία 
και προπαντός με ασφάλεια, μέσα σε ένα περιβάλλον που 
εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η έκθεση παρουσιάζει 
τα διαθέσιμα μέσα πληρωμών, καθώς και τους μηχανι-
σμούς και τα συστήματα που υποστηρίζουν την ομαλή 
και ασφαλή διεκπεραίωσή τους.

Όπως αναφέρει στον πρόλογο του καταλόγου της έκθεσης 
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνά-
ρας, «στην έκθεση, οι πληρωμές παρουσιάζονται από την 
οπτική γωνία της κεντρικής τράπεζας της χώρας, πράγμα 
που σημαίνει ότι, πέρα από τα διαθέσιμα μέσα πληρωμών, 
αναδεικνύονται παράλληλα οι μηχανισμοί και τα συστή-
ματα που λειτουργούν πίσω από τις πληρωμές. Συγχρό-
νως, αναδεικνύεται και ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος 
στην εν λόγω διαδικασία».
Τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος δείχνουν αλματώ-
δη αύξηση των συναλλαγών με κάρτα. Συγκεκριμένα, το 
2013, οι πληρωμές με κάρτα ήταν 78 εκατ., ενώ το 2018 
ανήλθαν σε 629 εκατ.. Αντίστοιχα, οι πληρωμές με μετα-
φορά πίστωσης που εκκινούν με ηλεκτρονικό τρόπο, το 

2013 ήταν 122 εκατ., ενώ το 2018 ανήλθαν σε 297 εκατ. 
ευρώ. Ο αριθμός των πληρωμών με τα παραπάνω μέσα, 
αθροιστικά για το 2018, αποτελεί το 97% του συνόλου 
των ηλεκτρονικών πληρωμών (63% του όγκου αφορά τις 
πληρωμές με κάρτες και 34% τις μεταφορές πίστωσης). Οι 
πληρωμές με άμεση χρέωση, αν και διπλασιάστηκαν σχε-
δόν σε αριθμό από το 2013 (14 εκατ. πληρωμές το 2013, 
29 εκατ. πληρωμές το 2018), αποτελούν μόλις το 2,5% 
του συνόλου των ηλεκτρονικών πληρωμών. Παράλληλα, 
οι επιταγές, οι οποίες αποτελούν επίσης μέσο για πληρω-
μές χωρίς τη χρήση μετρητών, εμφανίζουν σημαντική 
κάμψη στη χρήση τους τα τελευταία χρόνια (από 11 εκατ. 
το 2013 σε 6 εκατ. το 2018).

Γεγονός είναι το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) 
της ασφαλιστικής εταιρείας INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, καθώς η 
έγκριση του καταστατικού του δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, 
με την υπογραφή της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Το «ΤΕΑ INTERLIFE» είναι Νομικό Πρό-
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
με ιδρυτικά μέλη την πλειονότητα των εργαζομένων 
στον όμιλο INTERLIFE, ενώ έχουν δικαίωμα να συμμε-
τάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι, καθώς και όλο το δίκτυο 

διαμεσολαβητών, που συνεργάζονται με την εταιρεία» 
διευκρινίζεται σε σημερινή ανακοίνωσή της. Σκοπός του 
ΤΕΑ INTERLIFE είναι η χορήγηση στους ασφαλισμένους, 
επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της 
παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
και συγκεκριμένα συνταξιοδοτική παροχή εφάπαξ ποσού. 
Η εταιρία θα καταβάλλει υποχρεωτικά τακτικές εισφορές 
για κάθε ασφαλισμένο-εργαζόμενο σε μηνιαία βάση, ενώ 
για τους ασφαλισμένους-συνεργαζόμενους διαμεσολαβη-
τές θα καταβάλει υποχρεωτικά εισφορές υπολογιζόμενες 

ως ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου παραγωγής, που θα 
έχουν πραγματοποιήσει με την εταιρία στο πλαίσιο συνερ-
γασίας τους. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα καταβολής 
έκτακτων εισφορών τόσο από τους ασφαλισμένους του 
ταμείου όσο και από την εταιρία. «Η ίδρυση του Ταμείου 
Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE αποτελεί μέρος του 
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της εταιρίας» υπογραμμί-
ζεται στην ανακοίνωση.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕβ 
Θα κληθούν να εγκρίνουν τα μέλη του στη ΓΣ που θα πραγματοποιηθεί στις 18/6 στο Μέγαρο Μουσικής

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ  Η ΕΚΘΕΣΗ «E-ΠΛΗΡΩΜΕΣ» ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΤΕΑ) ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INTERLIFE ΑΑΕΓΑ
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Ένα μικροσκοπικό κυκλικό επιταχυντή ουδέτερων ατό-
μων, ο οποίος είναι σε θέση να επιταχύνει συμπυκνώματα 
Bose-Einstein σε ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύ-
τητα του ήχου και να τα μεταφέρει σε αποστάσεις ρεκόρ, 
δημιούργησαν επιστήμονες στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής 
Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο επιταχυντής, μεγέθους μόλις ενός χιλιοστού, λειτουργεί 
όπως επιταχυντής του CERN που έχει μέγεθος χιλιομέτρων 
και χρησιμοποιεί φορτισμένα σωματίδια. Με τη νέα ανα-
κάλυψη αυτή, όπως αναφέρει το ΙΤΕ σε σχετική ανακοί-
νωση, ανοίγει ο δρόμος για νέες κβαντικές τεχνολογίες, 
ικανές να δημιουργήσουν εξαιρετικά ευαίσθητους αισθη-
τήρες περιστροφής και βαρύτητας.
Τα κυκλώματα ατόμων μοιάζουν με τα ηλεκτρονικά κυ-
κλώματα, αλλά λειτουργούν με ουδέτερα άτομα αντί για 
ηλεκτρόνια. Τα άτομα αυτά, προερχόμενα από συμπυ-
κνώματα Bose-Einstein (μια κατάσταση της ύλης όπου 
τα άτομα χάνουν τον εντοπισμένο χαρακτήρα τους και 

όλα βρίσκονται παντού στο συμπύκνωμα την ίδια στιγμή, 
στην ίδια κβαντική κατάσταση), συμπεριφέρονται περισ-
σότερο σαν κύματα παρά σαν μεμονωμένα σωματίδια γι΄ 
αυτό ονομάζονται «υλικά κύματα».
Επειδή τα υλικά κύματα εμφανίζουν φαινόμενα συμβολής 
όπως όλα τα κύματα, έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν 
ακόμη και ελάχιστες μεταβολές του περιβάλλοντός τους. 
Μπορούν, για παράδειγμα, να διακρίνουν μικροσκοπικές 
μεταβολές στο βαρυτικό πεδίο της Γης, που ενδεχομένως 
να προέρχονται από την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου ή πετρελαίου.
Είναι επομένως πολλά υποσχόμενα, όσον αφορά την 
κατασκευή κβαντικών συσκευών εξαιρετικά μικρών δια-
στάσεων, που θα μπορούν να μετρήσουν μικροσκοπικές 
δυνάμεις ή περιστροφές. Τέτοιες συσκευές θα μπορούσαν 
μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
του κλίματος της Γης, ανιχνεύοντας τα επίπεδα νερού στην 
έρημο ή για την αναζήτηση ορυκτών και πετρελαίου. Θα 
μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην πλοήγηση, 

εκεί όπου το GPS μπορεί να αποτυγχάνει, στα αεροσκάφη 
ή στα πλοία λόγω κακόβουλων επιθέσεων ή όπου δεν 
είναι διαθέσιμο, π.χ. στα βάθη των ωκεανών. Επί πλέον, 
είναι πιθανό στο μέλλον να χρησιμεύσουν ως φορητοί 
κβαντικοί προσομοιωτές για να επιλύουν σύνθετα υπολο-
γιστικά προβλήματα.
Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον γερμανικής κα-
ταγωγής ερευνητή από το 2005 του ΙΤΕ δρ Βολφ φον Κλί-
τσινγκ, που έκανε τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
Nature, θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον μίνι κυκλικό επιτα-
χυντή τύπου CERN για να μελετήσει θεμελιώδη θέματα της 
Φυσικής, όπως οι ιδιότητες των υπερρευστών συμπυκνω-
μάτων Bose-Einstein και οι συγκρούσεις μεταξύ ατόμων. 
Στο εγγύς μέλλον σχεδιάζουν να κατασκευάσουν ένα ατο-
μικό γυροσκόπιο χιλιοστομετρικών διαστάσεων και ένα 
αισθητήρα βαρύτητας βασισμένο στους συγκεκριμένους 
κυματοδηγούς.

Δύο νέες τεχνολογίες για έξυπνα κινητά τηλέφωνα ανα-
κοίνωσε η Honor, σε συνέχεια του παγκόσμιου λανσαρί-
σματος της σειράς Honor 20, τα έξυπνα κινητά της οποίας 
είναι και οι πρώτες συσκευές που τις ενσωματώνουν σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα, με τη νέα τεχνολογία 
Honor Super Bluetooth, η Honor επαναπροσδιορίζει την 
εμπειρία του χρήστη στον τομέα της συνδεσιμότητας, 
ανεβάζοντας την εμβέλεια σύνδεσης μεταξύ δύο συσκευ-
ών σε επίπεδα ρεκόρ για τη βιομηχανία, αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα, η μέγιστη εμβέλεια που 
επιτυγχάνεται μέσω της τεχνολογίας Super Bluetooth σε 
ένα περιβάλλον χωρίς εμπόδια φθάνει τα 265 μέτρα. Στην 
πράξη, κάθε μοντέλο της σειράς HONOR 20 μπορεί να συν-

δέεται αποτελεσματικά με πλήθος συσκευών σε οποιοδή-
ποτε περιβάλλον, είτε πρόκειται για έναν μεγάλο ανοικτό 
χώρο είτε το εσωτερικό ενός έξυπνου σπιτιού.
Η τεχνολογία Super Bluetooth τροφοδοτείται με το Hi1103 
chip που χρησιμοποιεί τεχνητής νοημοσύνης (AI) αλγό-
ριθμους και οι οποίοι βοηθούν τα έξυπνα κινητό Honor 
20 να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές παραμέτρους στο 
εκάστοτε περιβάλλον ρυθμίζοντας έξυπνα το Bluetooth 
σήμα τους για να επιτύχουν καλύτερη σύνδεση με άλλες 
συσκευές. Είναι ενδεικτικό ότι σε μετρήσεις που πραγμα-
τοποίησε η Honor, τα smartphones της σειράς Honor 20 
υπερείχαν σε εμβέλεια σύνδεσης έναντι του ανταγωνι-
σμού κατά αρκετές δεκάδες μέτρα.

Eπίσης ανακοινώθηκε η νέα τεχνολογία Virtual 9.1 
Surround Sound, ένα σύστημα ήχου παγκόσμιας κλάσης. 
Η τεχνολογία Virtual 9.1 Surround Sound υλοποιήθηκε 
πάνω στις βασικές αρχές του ήχου, έτσι ώστε να προσφέ-
ρει πλούσιο ήχο, που φθάνει στο αυτί του χρήστη από 
όλες τις κατευθύνσεις. Για την ανάπτυξή της η Honor συ-
νεργάστηκε με περισσότερους από 40 ακαδημαϊκούς και 
ειδικούς, παγκοσμίου φήμης, στον τομέα του ήχου. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι εκτός των ακουστικών της Hοnor, η τε-
χνολογία Virtual 9.1 Surround Sound είναι συμβατή με τα 
περισσότερα ακουστικά που κυκλοφορούν στην αγορά.

Η smart κλείνει το 2020 έναν κύκλο που ξεκίνησε το 1998 και 
εγκαθίδρυσε μία νέα κατηγορία στην αυτοκίνηση: Ενός μι-
κρού οχήματος ιδιαίτερα ευέλικτου για το κέντρο της πόλης, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για να αποχαιρετήσει την εποχή 
της συμβατικής βενζινοκίνησης με το απαράμιλλο στιλ της, 
η smart παρουσιάζει την ειδική έκδοση urbanshadow, 
η οποία συνδυάζει τα δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

μάρκας: Την απόλυτη ευελιξία με τον δυναμικό χαρακτή-
ρα. Tο smart urbanshadow είναι ένα πλούσια εξοπλισμένο 
αυτοκίνητο με BRABUS χαρακτηριστικά στην εξωτερική του 
εμφάνιση (μπροστινή αεροτομή BRABUS και πίσω διαχύτης 
BRABUS) και διατίθεται σε τρεις εκδόσεις της μάρκας coupé, 
cabrio και forfour. Η έκδοση urbanshadow βασίζεται στη 
γραμμή passion και έχει στοιχεία που τονίζουν τον δυναμικό 

χαρακτήρα του smart τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. 
Προσφέρεται με 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
twinamic και δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο κινητή-
ρες βενζίνης. Τον 3κύλινδρο ατμοσφαιρικό 999 κ.εκ. από-
δοσης 71 ίππων και τον ισχυρότερο 3κύλινδρο τούρμπο 
των 898 κ.εκ. απόδοσης 90 ίππων.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η HoNoR

Η ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ URBANSHADoW ΤΩΝ SMART ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
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Για μια νέα εποχή, στην οποία η τεχνολογική εξέλιξη απαι-
τεί όχι απλά μηχανές με έξυπνο τρόπο λειτουργίας, αλλά 
μια νέα γενιά τεχνολογικών συστημάτων, που θα λειτουρ-
γούν με στοιχεία λογικής και νοημοσύνης, μίλησε στον 
ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 
FM», o καθηγητής Α’ βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
(ΤΕΙ ΑΜΘ) και διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου 
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου- με- Μηχανές (HUMAIN-
Lab), Βασίλειος Καμπουρλάζος, περιγράφοντας δύο έργα 
με ιδιαίτερα καινοτόμο κατεύθυνση.
    «Tα έργα αυτά «τρέχουν» στο Εργαστήριο Αλληλεπί-
δρασης Ανθρώπου-Με-Μηχανές (ΑΜΑ), ένα καινοτόμο 
εργαστήριο που εδρεύει στην Καβάλα και ξεκίνησε πριν 
από περίπου τρία χρόνια όταν και ιδρύθηκε να δραστη-
ριοποιείται σε μια περιοχή, η οποία με τεχνικούς όρους 
ονομάζεται «cyber-physical systems», δηλαδή κυβερνο-
φυσικά συστήματα» σημειώνει ο κ.Καμπουρλάζος, που 
ταυτόχρονα εξηγεί πως εν προκειμένω το ειδικό αυτό 
εργαστήριο ασχολείται με τα συγκεκριμένα συστήματα, 
««μηχανές» οι οποίες έχουν και αισθητήρες και λογισμι-
κό», ειδικές τεχνολογίες για τις οποίες υπάρχει η προσδο-
κία να εξελιχθούν σε ανθρώπινους βοηθούς.
   «Το ενδιαφέρον το δικό μας κυρίως είναι σε αυτό το 
οποίο ονομάζουμε «νοήμονα ρομπότ». Όχι «έξυπνα», 
αλλά «νοήμονα», καθώς εδώ υπάρχει μια διαφορά τε-
χνικής φύσεως. Τα λεγόμενα «έξυπνα» αυτό που κάνουν 
είναι ότι προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν μια αντικει-
μενική συνάρτηση, «objective function» όπως αποκαλεί-
ται, ενώ εμείς βάζουμε και στοιχεία λογικής. (Το έξυπνο 
ρομπότ) λειτουργεί σε κάτι που ονομάζουμε δομημένο 
περιβάλλον, ενώ το νοήμων λειτουργεί σε ένα περιβάλ-
λον το οποίο δεν είναι δομημένο. Μπορούμε να βγάλουμε 
ένα ρομπότ να κάνει μια γεωργική εργασία και μπορεί να 
συμβούν ένα σωρό απρόβλεπτα πράγματα, να μπουν στο 
χώρο άνθρωποι, να μπουν κάποια ζωντανά, να μπούνε 
πουλιά, να χαλάσει ο καιρός και αυτά όλα δεν μπορούν να 
προβλεφθούν» εξηγεί ο Έλληνας επιστήμονας.
   Φουτουριστικά προγράμματα που παίρνουν 
φορτίο από τα χέρια του ανθρώπου
   Στα εν λόγω έργα περιλαμβάνονται κάποια που είναι 
χρηματοδοτούμενα κυρίως από την Ελλάδα σε πρώτη 
φάση, ενώ «ένα άλλο που χρηματοδοτείται από τις Βρυ-
ξέλλες», αναφέρει ο κ.Καμπουρλάζος, με το πρώτο από 
τα ελληνικά προγράμματα να είναι το ιδιαίτερα καινοτόμο 
πρότζεκτ που ονομάζεται «Κοινωνικά Ρομπότ ως εργα-
λεία στην ειδική εκπαίδευση». «Εδώ έχουμε κάποιο αν-
θρωπόμορφο ρομπότ, το οποίο προγραμματίζουμε ώστε 
να λειτουργεί σαν βοηθός παιδαγωγών στην ειδική εκπαί-
δευση. Εφαρμογές μπορεί να είναι ο αυτισμός, οι μαθησι-

ακές δυσκολίες, η δυσλεξία, όλα αυτά είναι κάποιες τάσεις 
οι οποίες αυξάνουν στη δική μας κοινωνία και γενικότερα 
στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια και αυτό το οποίο 
κάνουμε εμείς είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα 
βοηθό στον άνθρωπο» αναφέρει ο κ.Καμπουρλάζος 
που εξηγεί μάλιστα και τον λειτουργικό ρόλο με βάση το 
πλαίσιο του σχεδιασμού. Σημαντική καινοτομία του έργου 
αποτελεί η μερική αυτονομία των Ρομπότ, η οποία θα επι-
τευχθεί με τη χρήση κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων 
υπολογιστικής νοημοσύνης, κάτι που εκτιμάται πως θα τα 
καταστήσει αυτόνομα σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν να 
αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τα παιδιά.
   «Οι συνεργάτες μας, οι άλλοι φορείς στην κοινοπρα-
ξία εκτός από το δικό μας εργαστήριο, το Ερευνητικό 
Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-με- Μηχανές 
(HUMAIN-Lab) που εδρεύει στην Καβάλα, είναι το Γενι-
κό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, το 
Κέντρο Παιδιού και Γονέα στην Άνω Τούμπα της Θεσσα-
λονίκης, είναι ένα αντίστοιχο κέντρο, το «Πράξις» στην 
Καβάλα και μία εταιρεία συμβούλων, η «Euroaction». 
Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι το ρομπότ να 
παίζει παιχνίδια με τα παιδιά και αντί να τα κάνει όλα αυτά 
ο δάσκαλος σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών να τα κάνει το 
ρομπότ σε λιγότερα παιδιά και να υπάρχει έτσι μία μεγαλύ-
τερη στόχευση, υπό την εποπτεία του δασκάλου φυσικά» 
τονίζει ο κ.Καμπουρλάζος, που εξηγεί πως η ομάδα κινεί-
ται με ταχείς ρυθμούς. 
   «Είμαστε στη φάση που έχουμε αγοράσει και προμη-
θευτεί τα ρομπότ, κάτι που είναι μια μακροχρόνια διαδι-
κασία, αλλά υπάρχουν καλοί συνεργάτες και το πράγμα 
προχώρησε γρήγορα, και τώρα είμαστε στη φάση που 
προγραμματίζουμε το ρομπότ ακριβώς πριν αρχίσουμε 
τις δοκιμές. Αυτές θα αρχίσουν κατά πάσα πιθανότητα 
μετά το καλοκαίρι στα κέντρα Ειδικής Εκπαίδευσης, είτε 
στην Άνω Τούμπα είτε στην Καβάλα είτε στο νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου. Το έργο έχει διάρκεια ζωής τριών ετών 
και σκοπεύουμε να το εξαντλήσουμε» τονίζει ο Έλληνας 
επιστήμονας.
   Και όλα αυτά για μια αγορά σε ανάπτυξη: «το πρόβλημα 
πλέον το έχουμε σε μεγάλη έκταση. Η αγορά είναι μεγά-
λη. Το ποσοστό των παιδιών, κυρίως, τα οποία έχουν 
διάγνωση αυτών των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 
συνέχεια αυξάνει και χρειαζόμαστε καινούργια εργαλεία, 
αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον 
πλανήτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάμε για ποσοστό που 
ανάλογα με τις χώρες μπορεί να κυμαίνονται από 5% των 
παιδιών μέχρι και 15%, ενώ κάτι το οποίο διαφεύγει συ-
χνά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μένουν πάντα παιδιά, 
κάποια στιγμή μεγαλώνουν, γίνονται ενήλικες και αυτό το 
ζήτημα συνεχίζει να τους ακολουθεί, το ρομπότ θα μπο-

ρούσε να είναι βοήθεια εφ’ όρου ζωής. Οι γονείς φεύγουν 
στο μεταξύ, δεν είναι πάντα δίπλα τους να τους βοηθούν» 
αναφέρει ο κ.Καμπουρλάζος.
   Το αμπέλι, ο τρύγος και τα αυτόνομα ρομπότ
   Το δεύτερο αυτό έχει να κάνει το σταφύλι, με το αμπέλι 
και τελικά με το κρασί. Το όνομα του έργου είναι «Εξα-
τομικευμένος Βέλτιστος Τρύγος με Αυτόνομο Ρομπότ» 
(ΕΒΤΑΡ). «Εδώ, εκτός από εμάς, το Εργαστήριο Αλληλε-
πίδρασης Ανθρώπου-Με-Μηχανες (ΑΜΑ), συμμετέχουν 
τρεις οινοποιητικές εταιρίες, οι «Νίκος Λαζαρίδης- Οι-
νοποιητική Βιοτεχνική Γεωργική Εμποριή ΑΕ», «Β. Τσα-
κτσαρλής - Ε. Γεροβασιλείου ΑΕ» και η «Κτήμα Παυλίδη 
Α.Ε», ενώ υπάρχει και η συμμετοχή του τμήματος Οινολο-
γίας και Τεχνολογίας Ποτών στη Δράμα, που είναι επίσης 
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, όπως και της εταιρείας συμ-
βούλων Euroaction. 
   «Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε εδώ, γιατί υπάρ-
χει ανάγκη μεγάλη, είναι να βάλουμε ένα ρομπότ, τρο-
χήλατο ρομπότ, το οποίο θα λειτουργεί αυτόνομα, θα 
είναι νοήμων και θα κινείται μέσα σε ένα αμπέλι, θα έχει 
έναν βραχίονα και θα εντοπίζει με τη βοήθεια ενός drone 
τσαμπιά τα οποία είναι ώριμα για να κόβει. Το καινοτό-
μο είναι ότι δε θα αντικαθιστά το ανθρώπινο χέρι, διότι 
υπάρχουν τέτοιες συσκευές που κάνουν τρύγο, μηχανές οι 
οποίες λειτουργούν κυρίως στη Γαλλία, αλλά και αλλού, 
και έχουν ένα σχήμα Π, μηχανές όμως που το χαρακτη-
ριστικό τους είναι ότι πληγώνουν τα φυτά, τα κλαδιά. 
Το δικό μας φιλοδοξούμε να λειτουργεί με τη δεξιότητα 
που λειτουργεί ένα ανθρώπινο χέρι» αναφέρει ο κ.Κα-
μπουρλάζος που εξηγεί πως «σε αυτό το πρόγραμμα 
έχει τελειώσει η πρώτη φάση που αφορά τις προμήθειες 
υλικών, η οποία «έτρεξε» αρκετά γρήγορα», ενώ σε λίγο 
και μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη: 
«Έχουμε αρχίσει τώρα και βασικά τον προγραμματισμό, 
το software, το λογισμικό και δίνουμε σε πρώτη φάση 
έμφαση στο λογισμικό του drone, το οποίο θα μας επιτρέ-
πει να δημιουργούμε έναν χάρτη, τον οποίο θα περνάμε 
στο επίγειο ρομπότ, με σκοπό να πλοηγείται ανάμεσα στα 
φυτά. Εάν το παρομοιάσουμε με μια πολεμική επιχείρηση, 
το drone είναι η αεροπορία μας, που θα μας δίνει μια ει-
κόνα, αλλά τη «μάχη» θα πρέπει να την κερδίσουμε με το 
«πεζικό». Και εδώ πάλι ο στόχος είναι τα τρία χρόνια, το 
έργο άρχισε το περασμένο καλοκαίρι» καταλήγει ο διευ-
θυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης 
Ανθρώπου-με- Μηχανές (HUMAIN-Lab), καθηγητής Α’ 
βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ 
ΑΜΘ, Βασίλειος Καμπουρλάζος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΥΓΟ
Τα “νοήμονα ρομπότ” του ελληνικού Εργαστήριου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Με-Μηχανές (ΑΜΑ)
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«Όσον αφορά τις τράπεζες, είναι κατανοητό ότι εάν δεν 
απομακρυνθούν οι αβεβαιότητες από τους ισολογισμούς 
τους, όπως τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και αν δεν 
υπάρξουν ξεκάθαρες προοπτικές κερδοφορίας τους, θα εί-
ναι δύσκολο να μπουν νέοι επενδυτές και να τις ενισχύσουν 
κεφαλαιακά για μια ακόμη φορά».
   Αυτό αναφέρεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- σε χθεσινή ανα-
κοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών όπου σημειώνονται οι θέσεις και οι προτάσεις της 
επιμελητηριακής κοινότητας με αφορμή τις εθνικές εκλογές.
   Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του 
ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, με αφορμή και την επίσημη 
προκήρυξη σήμερα, εθνικών εκλογών δημοσιοποιεί, για 
μία ακόμη φορά, τις θέσεις και τις προτάσεις της επιμελητη-
ριακής κοινότητας «που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
σταθερότητας και τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης 
και ευημερίας, πάνω στις οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν 
στην μικρής διάρκειας - ευτυχώς - προεκλογική περίοδο τα 
πολιτικά κόμματα», όπως επισημαίνεται.
   Προτεραιότητες
   Οι βασικές προτεραιότητες για τη νέα κυβέρνηση, που οι 
επιχειρήσεις επιθυμούν να υλοποιηθούν άμεσα, είναι:
   * Η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, η οποία 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επι-
χειρήσεων. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει 
ήδη καταθέσει προτάσεις επί συγκεκριμένων φορολογικών 
ζητημάτων, με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός δικαιότερου 
φορολογικού συστήματος, το οποίο παράλληλα θα συν-
δράμει στην οικονομική ανάπτυξη.
   Οι προτάσεις αυτές, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την 
υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης για τα φυσικά 
πρόσωπα της τάξης του 20%-25% που θα εφαρμόζεται, με 
ορισμένες εξαιρέσεις, στο σύνολο των εισοδημάτων των 
φυσικών προσώπων, ανεξάρτητα από την πηγή τους. Ο 
συντελεστής φορολογίας αυτός θα πρέπει να επιβάλλεται 
επί των πραγματικών εισοδημάτων, κάτι που σημαίνει ότι 
θα πρέπει να είναι επιτρεπτή η έκπτωση των σημαντικότε-
ρων δαπανών των φυσικών προσώπων, μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων, όπως ιατρικές δαπάνες, δαπάνες 
ενοικίου, συγκεκριμένες δαπάνες διαβίωσης, που σχετίζο-
νται με επαγγέλματα στα οποία παρατηρείται φοροδιαφυγή, 
δαπάνες για την καταβολή ασφαλίστρων κτλ.
   Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος νομικών προ-
σώπων, προτείνεται η σταδιακή μείωση του φορολογικού 
συντελεστή έως 15%, προκειμένου να καταστεί το ελληνικό 
φορολογικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις και 
την προσέλκυση επενδύσεων.
   Επίσης προτείνεται η μείωση του υφιστάμενου κανονικού 
συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 20% και σταδιακή περαιτέ-
ρω μείωσή του έως 15%, μέτρο που θα συμβάλει και στη 
μείωση της φοροδιαφυγής, καθώς και η καθιέρωση ενιαίου 
συντελεστή Φ.Π.Α. με συγκεκριμένες εξαιρέσεις εφαρμογής 

μειωμένου συντελεστή σε κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών 
με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η υγεία και η παιδεία.
   * Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι γε-
γονός ότι οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις όλων των περασμέ-
νων δεκαετιών δεν επέφεραν ουσιαστικά αποτελέσματα και 
το ασφαλιστικό μας σύστημα παραμένει σήμερα σε μεγάλο 
βαθμό αναξιόπιστο, άδικο, αλλά και αντιαναπτυξιακό, αφού 
επιβάλλει δυσβάσταχτο μη μισθολογικό κόστος, υπονομεύ-
οντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, τις ίδιες 
δηλαδή πηγές από τις οποίες χρηματοδοτείται.
   Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει και σε αυτό το θέμα 
καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, που αφορούν τη 
σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, με 
προσαρμογή στις εθνικές ανάγκες των εμπειριών άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών.
   Το πρώτο βήμα θα πρέπει να αποσκοπεί στον εξορθολογι-
σμό των εισφορών, ενώ θα πρέπει να θεσπιστεί και πλήρης 
φοροαπαλλαγή για τις ιδιωτικές ασφαλίσεις, ώστε να εμπε-
δωθεί στη συνείδηση των πολιτών ο τρίτος προτεινόμενος 
πυλώνας, που θα μπορέσει να δώσει σημαντική ώθηση στις 
συντάξεις.
   Ο πρώτος πυλώνας θα είναι ο κρατικός - αναδιανεμητικός, 
που θα εκφράζει την αλληλεγγύη της κοινωνίας, ο δεύτερος 
θα είναι ο υποχρεωτικός κεφαλαιοποιητικός πυλώνας, σε 
επαγγελματικό ταμείο, που θα αποδίδει συντάξεις καθορι-
σμένων εισφορών με αποθεματικά, ενώ ο τρίτος θα πρέπει 
να αποτελείται από τις ατομικές αποταμιεύσεις, με ισχυρά 
φορολογικά κίνητρα για τους ασφαλισμένους και τις ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις.
   * Η άμεση εξυγίανση και βελτίωση του χρηματοδοτικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.
   Οι τράπεζες είναι το κλειδί για την ανάκαμψη της οικονο-
μίας. Χωρίς υγιείς τράπεζες, χωρίς νέες πιστώσεις, χωρίς 
ανταγωνιστικά επιτόκια, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε 
βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί, 
εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα έλλειψης φθηνής χρη-
ματοδότησης στην οικονομία, με κύρια έκφανση την περιο-
ρισμένη προσφορά προς τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Ωστόσο και οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις 
δανείζονται σήμερα στις διεθνείς χρηματαγορές με υψηλό-
τερα επιτόκια σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές 
τους.
   Προϋπόθεση για να μειωθεί, συγκριτικά με τον ανταγω-
νισμό, το κόστος δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων 
είναι, βεβαίως, η βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής 
οικονομίας, με αντίστοιχη μείωση των spreads των Ελληνι-
κών ομολόγων.
   Όσον αφορά δε τις τράπεζες, είναι κατανοητό ότι εάν δεν 
απομακρυνθούν οι αβεβαιότητες από τους ισολογισμούς 
τους, όπως τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και αν δεν 
υπάρξουν ξεκάθαρες προοπτικές κερδοφορίας τους, θα εί-
ναι δύσκολο να μπουν νέοι επενδυτές και να τις ενισχύσουν 
κεφαλαιακά για μια ακόμη φορά.

   Η επιμελητηριακή κοινότητα διεκδικεί, επιπλέον, την προ-
ώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και μέτρων, οι οποίες 
θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη.
   * Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις για μια αποτελεσματι-
κότερη δημόσια διοίκηση, για αναβάθμιση της ποιότητας 
της νομοθετικής διαδικασίας, αλλά και της λειτουργίας των 
θεσμών.
   * Χρειαζόμαστε επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, 
προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά 
δεδομένα, επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δι-
καιοσύνης, αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα, ολο-
κλήρωση του εθνικού και χωροταξικού σχεδιασμού και 
κωδικοποίηση των χρήσεων γης.
   * Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πολιτική για τη μεταποίηση: 
με ανάδειξη και ενίσχυση δυναμικών κλάδων, με πολιτικές 
για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με νέα στρατηγική 
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.
   * Χρειαζόμαστε μέτρα για την ενίσχυση της Μικρομεσαίας 
Επιχειρηματικότητας: ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική 
μεγέθυνση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την εξωστρέφεια, 
την πρόσβαση στην καινοτομία. 
   * Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερη σύνδεση των Πανε-
πιστημίων με τον κόσμο της παραγωγής. Τη δυνατότητα να 
υπάρξουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, για τη χρημα-
τοδότηση της έρευνας και την αξιοποίηση της γνώσης για 
την ανάπτυξη της καινοτομίας.
   * Χρειάζεται άμεση παρέμβαση ώστε να επιλυθεί το πρό-
βλημα των μεγάλων καθυστερήσεων στην απονομή της 
δικαιοσύνης που πέραν όλων των άλλων προβλημάτων, 
δημιουργεί τεράστια προσκόμματα στην προσέλκυση επεν-
δυτικών κεφαλαίων.
   * Τέλος, χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής κουλτούρας για 
την επίτευξη μεγάλου εύρους συναινέσεων μεταξύ των 
πολιτικών κομμάτων με την προώθηση κοινά αποδεκτών 
μέτρων που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και θα ενι-
σχύσουν την κοινωνική συνοχή.
   Οι κινήσεις της επόμενης κυβέρνησης στα προαναφερό-
μενα σημαντικά μέτωπα, θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την 
προσπάθεια για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στα 
επόμενα χρόνια.
   Τα επιμελητήρια, ως θεσμικός εκφραστής της επιχειρημα-
τικής κοινότητας, θα συνεχίσουν να διατηρούν ανοιχτούς 
διαύλους επικοινωνίας, με τους φορείς λήψης αποφάσε-
ων. Θα συνεχίσουν να επιδιώκουν τη συναίνεση και τη 
συνεργασία, θα συνεχίσουν να συμμετέχουν υπεύθυνα και 
εποικοδομητικά στο διάλογο, ώστε η χώρα να καταφέρει να 
κάνει το μεγάλο βήμα μπροστά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕβΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Κ. Μίχαλος: Εάν δεν απομακρυνθούν οι αβεβαιότητες από τους ισολογισμούς των τραπεζών, όπως τα μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα, θα είναι δύσκολο να έρθουν νέοι επενδυτές
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Μείωση 0,8% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα 
τον Απρίλιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητι-
κών βιομηχανιών περιορίστηκε οριακά κατά 0,2%, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής 
παραγωγής παρουσίασε μείωση 0,8% τον Απρίλιο 2019 σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, έναντι 
αύξησης 2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
το 2018 με το 2017.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των 

δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από τη μείωση:
*Κατά 16,4% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων. 
*Κατά 0,2% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομη-
χανιών. Στην πτώση αυτή, συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις 
στην παραγωγή ειδών ένδυσης (13,3%), παραγώγων πετρε-
λαίου και άνθρακα (11,4%), μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυ-
μουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων (48,7%) και επίπλων 
(17%). Στον αντίποδα, ξεχωρίζει η μεγάλη αύξηση (42,2%) 
στην παραγωγή καπνού. 

*Κατά 5,0% του δείκτη παροχής νερού.
2. Από την αύξηση:
*Κατά 1,4% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.
Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 
2019 παρουσίασε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον αντίστοι-
χο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 2018.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μεί-
ωση 0,6% τον Απρίλιο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του Μαρτίου 2019.

Μεικτή εικόνα παρουσίασε ουσιαστικά ο τζίρος των επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών 
το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
πέρυσι, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ:
*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και 
μεταφορές μέσω αγωγών παρουσίασε μείωση 3,8% το α’ 
τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ 
τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά 
τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2018 προς το 2017.
*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές παρου-

σίασε αύξηση 22,3% το α’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 0,3% 
που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου 
το 2018 προς το 2017.
*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές 
παρουσίασε μείωση 0,6% το α’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 
7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιό-
δου το 2018 προς το 2017.
*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υπο-
στηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες παρουσίασε 

αύξηση 7% το α’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του α’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 14,4% που ση-
μειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2018 
προς το 2017.
*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξι-
διωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, 
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες πα-
ρουσίασε μείωση 2,3% το α’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 
24,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης 
περιόδου το 2018 προς το 2017. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
που εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή Μέσων 
Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, καθώς και μέτρα προληπτικής ιατρικής, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ΚΥΑ αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλή-
λους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, αορίστου και ορι-
σμένου χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης 
έργου των OTA α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το 
αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία Μέσα Ατομι-

κής Προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές 
εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία τους
Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, με ανάρτηση 
στην προσωπική του σελίδα στο facebook έκανε την ακόλου-
θη δήλωση:
«Δημοσιεύτηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση που 
εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή Μέσων 
Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση.
Από το 2017, με νόμο που ψήφισε η κυβέρνησή μας, τα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας χορηγούνται πλέον υποχρεωτικά σε 

όλους τους εργαζόμενους των ΟΤΑ. Τώρα, με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο προβλέπονται αναλυτικά τα μέσα αυτά, ανά ειδικότη-
τα και χώρο εργασίας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των πιθα-
νών εργασιακών κινδύνων.
Επιπλέον, καθιερώνεται ο υποχρεωτικός προληπτικός ιατρι-
κός έλεγχος των εργαζόμενων (ιατρικές εξετάσεις - αναγκαίοι 
εμβολιασμοί) και πρότυπη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού 
κινδύνου, για την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία.
Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την προστασία των δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων γίνεται πράξη».

Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων βίας στους χώ-
ρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
εκφράζει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Κοσμητεία της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του ιδρύματος.
«Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής εκφράζει την έντονη 
ανησυχία της για την αύξηση των κρουσμάτων βίας στους 
χώρους του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και την αγανάκτη-
σή της για την πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφος 
Κωνσταντίνος Τοκμακίδης από «ομάδα φοιτητών», την Τρίτη 

4 Ιουνίου, στο Κτήριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Μέλη της 
ομάδας αυτής άρπαξαν το κινητό του συναδέλφου, τον γρον-
θοκόπησαν και τον απείλησαν με εκπαραθύρωση από τον 7ο 
όροφο, ενώ παράλληλα προπηλάκισαν τον κύριο Πρύτανη 
και την κυρία Αναπληρώτρια Πρύτανη», αναφέρεται σε ψή-
φισμα που εξέδωσε η Κοσμητεία της Σχολής, όπου εκφράζεται 
και απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο μερίδα Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης παρουσίασε το συγκεκριμένο γεγονός. 
Παράλληλα, δηλώνεται η πρόθεση συμπαράστασης «σε κάθε 

προσπάθεια των πανεπιστημιακών αρχών και της Πολιτείας 
να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα βίας και ανομίας».
«Η συνέχιση της ανοχής δεν αποτελεί λύση: πέρα από τους 
κινδύνους που εγκυμονεί για όσους διαφωνούν με τις 
απόψεις των παραβατικών ομάδων, διαπαιδαγωγεί νέους 
ανθρώπους στο να θεωρούν τη βία ως θεμιτό τρόπο διεκδί-
κησης αιτημάτων. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας και 
ας απαιτήσουμε από την Πολιτεία να αναλάβει τις δικές της», 
επισημαίνεται. 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΦΕΤΟΣ

ΜΕΙΚΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Το α’ τρίμηνο εφέτος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

20

Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αξι-
οποίησης της δημόσιας περιουσίας στέλνοντας το μήνυμα ότι 
όταν υπάρχει βούληση και σχέδιο τα πάντα γίνονται.
Το ΑΠΕ - ΜΠΕ βρέθηκε στον χώρο των πρώην κρατητηρίων 
στην πλατεία δικαστηρίων στα Χανιά που μετατράπηκε σε χώρο 
όπου πλέον στεγάζονται τα γραφεία και η βιβλιοθήκη του δικη-
γορικού συλλόγου της πόλης.
Ο χώρος βρίσκεται στο δυτικό ισόγειο του κτηρίου της παλιάς 
Νομαρχίας (σήμερα Αντιπεριφέρειας) ανήκει πλέον στην Πε-
ριφέρεια και εκεί παλαιότερα στεγάζονταν τα κρατητήρια της 
Ασφάλειας και στη συνέχεια, έγιναν χώρος αποθήκευσης του 
αρχείου της πολεοδομίας του δήμου Χανίων.
Η υγρασία και η διάβρωση είχαν δημιουργήσει πολλά προβλή-

ματα στο κτήριο που έμοιαζε περισσότερο εγκαταλελειμμένο 
αν και βρισκόταν ουσιαστικά στον χώρο όπου «χτυπούσε» η 
καρδιά της δικαιοσύνης
Όταν με απόφαση του δημάρχου Χανίων Τάσου Βάμβουκα η 
πολεοδομία μεταφέρθηκε σε δημοτικό χώρο στην περιοχή της 
Σούδας αφού υπήρξε συμφωνία μεταξύ δήμου, Περιφέρειας και 
δικηγορικού συλλόγου, βρέθηκαν οι πιστώσεις που απαιτούντο 
για να πάρει ο χώρος τη σημερινή του μορφή και άμεσα άρχισαν 
οι απαραίτητες εργασίες.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων 
Απόστολος Βουλγαράκης, «η ενέργεια αυτή είναι δείγμα πώς 
μπορεί να αξιοποιηθεί ένας δημόσιος χώρος. Αυτό που χρειά-
ζεται είναι βούληση. Η Περιφέρεια διαθέτοντας ένα ποσό 150 

χιλιάδων ευρώ προχώρησε στην πλήρη διαμόρφωση του 
χώρου ο οποίος και παραχωρήθηκε στο δικηγορικό σύλλογο».
Πλέον ο δικηγορικός σύλλογος φιλοξενεί εκεί τις βασικές του 
δραστηριότητες όπως η γραμματεία του, το λογιστήριο και 
άλλες υπηρεσίες.
Παράλληλα απελευθερώθηκε και αίθουσα στο δικαστικό μέγα-
ρο που ο σύλλογος χρησιμοποιούσε και εκεί γίνονται σήμερα 
δίκες συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια για την απο-
συμφόρηση των δικαστηρίων
Την ικανοποίηση του για το νέο χώρο εκφράζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ 
ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων Γιάννης Δα-
σκαλάκης επισημαίνοντας ότι, «η κοινή προσπάθεια απέφερε 
καρπούς και ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Προσπάθεια να μειώσουν τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων 
στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και όχι μόνο, κάνουν οι επι-
στήμονες του Ινστιτούτου Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών 
Υδάτων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σε μια περίοδο που ο πληθυσμός των συ-
γκεκριμένων ψαριών έχει αυξηθεί στο Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη 
και τα Νότια Δωδεκάνησα. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Νότα 
Περιστεράκη Βιολόγος Ιχθυολόγος του Ινστιτούτου Βιολογικών 
Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ αυτό το διάστημα 
υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος για ένταξη σε πρόγραμμα της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, προκειμένου 
να υπάρξει μια ουσιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης του 
προβλήματος που δημιουργεί ο μεγάλος πληθυσμός των 
λαγοκέφαλων. «Είναι μια καινοτόμα πρόταση που ελπίζουμε 
ότι αν θα πάει καλά, θα βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε και να 
μελετήσουμε τα στοιχεία που αφορούν το λαγοκέφαλο σε συν-
δυασμό με τον περιορισμό του πληθυσμού αλλά και την πιθανή 

αξιοποίησή του» τόνισε η κ. Περιστεράκη, η οποία διευκρίνισε 
ότι το συγκεκριμένο είδος, αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε πε-
ρίοδο αναπαραγωγής και δείχνει ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη 
από τροφή, κάτι που το κάνει όχι πιο επιθετικό αλλά πιο επίμονο 
να εντοπίσει την τροφή του. «Αυτή η περίοδος όπως έχουμε 
εντοπίσει, είναι περίοδος αναπαραγωγής του ψαριού και παρα-
τηρούμε ότι πλησιάζει, περισσότερο, σε κάποιες ακτές, πιθανόν 
για αναπαραγωγικούς λόγους και επίσης επειδή τρώει περισσό-
τερο. Επιτίθεται, θα μπορούσαμε να πούμε, περισσότερο, τρώει 
αλιεύματα, ακόμη και κομμάτια από αλιευτικά εργαλεία αφού 
βρίσκουμε στα στομάχια τους αγκίστρια, δίχτυα κλπ» εξήγησε 
η κ. Περιστεράκη που δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ένα 
πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σε άνθρωπο στα Δωδεκάνησα, 
από λαγοκέφαλο. «Ενημερωθήκαμε για το περιστατικό και αυτό 
που προκύπτει είναι ότι ο άνθρωπος αυτός κουνούσε το δά-
χτυλό του κάτω από το νερό και το ψάρι μάλλον το πέρασε για 

τροφή. Όπως και να έχει, χρειάζεται προσοχή και επειδή αυτά 
τα ψάρια είναι τοξικά, θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή μαζί 
τους ακόμη και επιδερμικά. Μπορεί το συγκεκριμένο περιστατι-
κό να μην ήταν ευτυχώς πολύ σοβαρό, όμως να επισημάνουμε 
ότι αυτό το είδος ψαριού, που επαναλαμβάνουμε ότι σε καμία 
περίπτωση δεν τρώγεται, μπορεί να αφαιρέσει και κομμάτι από 
άνθρωπο. Συνετό οπότε είναι να το αποφεύγουν οι λουόμενοι 
όταν το βλέπουν στις ακτές, να μην το πλησιάζουν, και να μην το 
ταΐζουν. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκδόθηκε και δελτίο τύπου 
προκειμένου να αντιληφθούν όλοι, την επικινδυνότητα». Στις 
θάλασσες της Κρήτης όπως εξήγησε η κ. Περιστεράκη, πλέον ο 
πληθυσμός των λαγοκέφαλων είναι μεγάλος και έχει εξαπλωθεί 
σε όλες τις περιοχές.

Ναός αφιερωμένος στο Γενέσιον της Θεοτόκου, η Κόκκινη 
Εκκλησιά στην Άρτα, στέκεται όρθια εδώ και αιώνες, μέσα σε 
ένα καταπράσινο τοπίο, στις νότιες πλαγιές των Τζουμέρκων. 
Καθώς ο δρόμος ανηφορίζει για το Βουλγαρέλι, σε μία στρο-
φή, τρία χιλιόμετρα πριν φτάσουμε το κεφαλοχώρι, στον 
οικισμό Παλαιοχώρι, ο περίτεχνος ναός, δημιουργεί στον επι-
σκέπτη μια επιβλητική εικόνα, που δεν τον αφήνει αδιάφορο. 
Είναι «Κόκκινη» Εκκλησιά, από τον κεραμοπλαστικό διάκοσμο 
που φέρει εξωτερικά, με έντονο το ερυθρό χρώμα των πλίν-
θων. Οι Βυζαντινολόγοι χαρακτηρίζουν τον ναό, «πλινθοπε-
ρίκλειστο». 
Πρόκειται για σπουδαίο ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο της 
Ηπείρου. Χτίστηκε το 1281 επί ηγεμονίας Δεσπότη Ηπείρου 
Νικηφόρου Α΄ Κομνηνού Δούκα και της συζύγου του Άννας 
Παλαιολογίνας, η οποίοι σύμφωνα με την επιγραφή «σκη-
πτροκρατούσαν τα δυτικά φρούρια».
Ο ναός οικοδομήθηκε με δαπάνη του Θεοδώρου Τσιμισκή, 
πρωτομάστορα της Βυζαντινής Αυλής.
Τις πρώτες πληροφορίες για το μνημείο, δίνει μία επιγραφή 
στη δυτική είσοδο του ναού.
«Από τις τοιχογραφίες και την κτητορική επιγραφή, συνάγεται 
ότι κτήτορες του Ναού ήταν ο πρωτομάστορας Θεόδωρος 

Τσιμισκής και η σύζυγός του Μαρία που αφιέρωσαν την Εκ-
κλησία στα γενέθλια της Θεοτόκου. Η αγιογράφηση του Ναού 
έγινε το 1281 μ.χ. Με πιθανότητα όμως ο Ναός να κτίστηκε 
μέσα στην προηγούμενη 10ετία, πριν και επί “Δεσποτίας” 
του Δεσπότη Θεσσαλίας Ιωάννη Τσιμισκή ( 1271-1287 μ.χ) 
Αδελφού του κτήτορα Θεόδωρου Τσιμισκή και αλάδερφο του 
Νικηφόρου Τσιμισκή “Δεσπότη” Ηπείρου». 
Γερμανός καθηγητής-ερευνητής, θεωρεί πως η αρχιτεκτονική 
της Κόκκινης Εκκλησιάς, αποτέλεσε πρότυπο για την οικοδό-
μηση του ναού του Αγίου Κλήμη στην Οχρίδα και αναφέρει 
πως πιθανόν κτίστηκαν από το ίδιο συνεργείο μαστόρων. 
Η πόρτα της Κόκκινης Εκκλησιάς, ανοίγει κάθε πρωί στις 8 
από τον Νίκο Καραβασίλη, πρόεδρο του ομώνυμου Πολι-
τιστικού Συλλόγου. Είναι ο άνθρωπος που επί πολλά χρόνια 
κάνει προσπάθεια να συντηρεί και να αναδεικνύει το μνημείο, 
όπως λέει στο ΑΠΕ –ΜΠΕ, με αρωγό στην προσπάθεια του, 
την Περιφέρεια Ηπείρου. Ο κ. Καραβασίλης, μας αναφέρει ότι 
κατά καιρούς επισκέπτονται τον ναό μελετητές, ενώ επισημαί-
νει ότι ο χώρος θα μπορούσε να γίνει προορισμός μαθητικής 
εκπαιδευτικής εκδρομής.
Το μνημείο της Βυζαντινής Άρτας, σύμφωνα με την παράδο-
ση λέγεται και «Βασιλομονάστηρο», καθώς πιθανολογείται 

ότι στο μακρινό παρελθόν, ήταν βασιλική μονή, που κάποια 
στιγμή εγκαταλείφθηκε .Ίχνη του παλιού μοναστηριού δεν 
υπάρχουν, αλλά παραμένει ακέραιος ο Ναός.
Στο εσωτερικό του ναού, υπάρχουν φθαρμένες τοιχογραφίες, 
στις οποίες εικονίζονται άγιοι και λαϊκοί, οι οποίες χρονολο-
γούνται από το 1295 .Συναντάμε τους κτήτορες, Θεόδωρο 
Τσιμισκή και τη σύζυγό του Μαρία, τον Δεσπότη της Ηπείρου 
Νικηφόρο Α΄ και την Άννα Παλαιολογίνα. Ξεχωρίζει η εικόνα 
της Παναγίας πάνω απ’ την είσοδο στον κυρίως ναό. Το πα-
λιό γύψινο τέμπλο από το οποίο σώζονται λίγα κομμάτια έχει 
αντικατασταθεί με ένα λιτό ξύλινο .
Ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής είναι τα μεγάλα τοξωτά παράθυρα 
σε όλους τους τοίχους του ναού.
Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου, επισημαίνει, πως 
ειδικά στις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας, ο ιερός ναός λει-
τουργεί, ενώ γίνεται και διοργάνωση εκδηλώσεων, καθώς το 
μνημείο αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία 
και την Ήπειρο γενικότερα. Είναι ένας εμβληματικός ναός, που 
συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, παρακατα-
θήκη για τη νέα γενιά.
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Νέα υπηρεσία από το Επιμελητήριο των Μηχανικών, δωρεάν για τα μέλη του

Προσεχή Σεμινάρια 

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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ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Την αντιμετώπιση των ανισορροπιών μέσω της συνέ-
χισης των μεταρρυθμίσεων -για τις οποίες δεσμεύθηκε 
έναντι των εταίρων, στο πλαίσιο της μεταμνημονια-
κής εποπτείας- ζητεί η Κομισιόν από την Ελλάδα, ενώ 
εντοπίζει και τους τομείς στους οποίους πρέπει να 
επικεντρωθεί η επενδυτική πολιτική. Τα παραπάνω 
περιλαμβάνονται στη σύσταση της Επιτροπής σχετικά 
με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας 
και τη διατύπωση γνώμης σχετικά με το πρόγραμμα 
σταθερότητας της Ελλάδας του 2019.
 Σύμφωνα με το έγγραφο που υποβλήθηκε στο Συμ-
βούλιο EC0FIN για έγκριση, στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Κομισιόν συνιστά 
στην Ελλάδα: 
1. Να επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και 
να αντιμετωπίσει τις υπερβολικές μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας τις 
μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις μεταπρογραμματικές 
δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωο-
μάδας στις 22 Ιουνίου 2018.
 2. Να επικεντρώσει την επενδυτική οικονομική πολιτι-
κή στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών, της περι-
βαλλοντικής προστασίας, της ενεργειακής απόδοσης, 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των έργων 
διασύνδεσης, των ψηφιακών τεχνολογιών, της έρευ-
νας και ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων, 
της απασχολησιμότητας, της υγείας και της ανάπλασης 
των αστικών περιοχών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πε-
ριφερειακές ανισότητες και την ανάγκη διασφάλισης 
της κοινωνικής ένταξης. 
Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση, αρκετά χρόνια 
ανεπαρκών επενδύσεων δημιούργησαν μεγάλα επεν-
δυτικά κενά στην Ελλάδα. Η αύξηση των επενδύσεων 
στους παραπάνω τομείς θα ενισχύσει την ανάπτυξη και 
θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των περιφερεια-
κών ανισοτήτων, τονίζει η Κομισιόν.
 Οι συστάσεις ανά τομέα 
Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιο-
σύνης, αναφέρει ότι, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, 
το ελληνικό δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να αντι-
μετωπίζει προκλήσεις και ανεπάρκειες, καθώς ο χρό-
νος για την έκδοση μιας απόφασης είναι συχνά υπερ-
βολικά μεγάλος και οι εκκρεμείς υποθέσεις επηρεάζουν 
την παραγωγικότητα των δικαστηρίων. Ως τούτου, η 
περαιτέρω στοχευμένη δράση στον αυτόν έχει καθο-
ριστική σημασία, τόσο για να διευκολύνει την ομαλή 

λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο 
και για να συντελέσει στην απελευθέρωση του επενδυ-
τικού δυναμικού της οικονομίας.   Σχετικά με το ελληνι-
κό εκπαιδευτικό σύστημα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι 
αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις λόγω ανεπαρκών 
πόρων, χαμηλής αυτονομίας, μειωμένων επιδόσεων 
σε βασικές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων ψηφι-
ακών) και εμμενουσών αναντιστοιχιών σε δεξιότητες. 
Σε όλα τα επίπεδα υπάρχει εν έλλειψη λογοδοσίας και 
παρακολούθησης, που είναι απαραίτητες για τη βελ-
τίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, 
τονίζεται στην έκθεση. Η προώθηση της ποιοτικής και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με 
μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης και 
των αναγκών της αγοράς εργασίας, η βελτίωση της 
ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και η αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου 
μάθηση είναι σημαντικές για τη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης, αναφέρει η Κομισιόν. 
Στον κοινωνικό τομέα, η έκθεση τονίζει ότι η Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται από υψηλή εισοδηματική ανισότητα 
και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις έχουν τον χαμηλότερο 
αντίκτυπο στη μείωση του κινδύνου φτώχειας στην 
Ε.Ε. (15,83% το 2017, έναντι μέσου όρου 33,98% 
στην EE). Για τη βελτίωση της κατάστασης συνιστά οι 
επενδύσεις να επικεντρωθούν στη βελτίωση της πρό-
σβασης σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας 
κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς, καθώς 
και στην ανάπτυξη κέντρων ημερήσιας φροντίδας. 
Η στήριξη των απόρων και η προώθηση της κοινω-
νικής ένταξης των παιδιών που κινδυνεύουν από τη 
φτώχεια, των ατόμων με αναπηρία, των μεταναστών 
και των προσφύγων, με παράλληλη μέριμνα για την 
εξομάλυνση των γεωγραφικών ανισοτήτων, θα βελτι-
ώσουν την κοινωνική ένταξη στην Ελλάδα, αναφέρει 
η Επιτροπή. Η έκθεση αναφέρεται στην εκτεταμένη 
μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης που δρομολογήθηκε 
από την Ελλάδα το 2017, την οποία θεωρεί ζωτικής 
σημασίας για την εξασφάλιση της πρόσβασης, ενώ χα-
ρακτηρίζει απαραίτητη τη συνέχιση των επενδύσεων 
στον τομέα αυτόν μέσω της ανάπτυξης Τοπικών Μο-
νάδων Υγείας. 
• Ανάπτυξη υποδομών 
Η έκθεση της Κομισιόν αναφέρεται επίσης στην ανε-
παρκή ανάπτυξη των υποδομών, η οποία αυξάνει το 
ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυ-
ριά και αποτελεί εμπόδιο στην αξιοποίηση των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως τονίζει, η Ελλάδα 
αντιμετωπίζει εν προκειμένω μια ιδιαίτερη πρόκληση 
όσον αφορά τη συνδεσιμότητα των νησιών με το ηλε-
κτρικό δίκτυο και τη σύνδεση με τις γειτονικές χώρες. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                       11/06/2019 

Συνέχεια στη Σελ. 27

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και 
της κοινωνίας τονίζει ότι εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόκληση, λόγω της χαμηλής πρόσβασης σε ευρυ-
ζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων που βρίσκονται πολύ κάτω από τον μέσο 
όρο της Ε.Ε. 
Η Ελλάδα πρέπει ιδίως να επενδύσει στην τεχνολογία 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προκειμένου 
να καλύψει επίσης την αποεπένδυση που παρατη-
ρήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η ανεπαρκής 
ευρυζωνική συνδεσιμότητα υψηλότερης ταχύτητας 
δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για τις δυναμικές επι-
χειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η επένδυση 
στην καινοτομία και στις δεξιότητες του πληθυσμού 
δεν επαρκεί για να προωθηθεί η αύξηση της παραγω-
γικότητας, ενώ η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στο 
σύνολο του πληθυσμού αποτελεί τροχοπέδη για την 
εξεύρεση εργασίας και εμποδίζει την ανάπτυξη καινο-
τόμων επιχειρήσεων, αναφέρει η έκθεση. 
• Eurogroup: Εκτός ατζέντας η τρίτη μεταμνημονιακή 
αξιολόγηση
 Αφαιρέθηκε, όπως αναμενόταν άλλωστε, από την 
επίσημη ατζέντα της μεθαυριανής μεθαυριανής συ-
νεδρίασης του Eurogroup το θέμα της συζήτησης 
για την μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Ο υπουργός 
Οικονομικών αναμένεται να δώσει το «παρών» στην 
τελευταία συνεδρίαση πριν από τις εθνικές εκλογές, 
αλλά η όποια συζήτηση για τον ελληνικό προϋπολο-
γισμό αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανεπισήμως, 
καθώς την Πέμπτη η Ελλάδα θα βρίσκεται επισήμως 
πλέον σε προεκλογική περίοδο. Έτσι, όποιο κι αν εί-
ναι το περιεχόμενο των διαλόγων που θα γίνουν, οι 
υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να 
ασχοληθούν επί της ουσίας με το ελληνικό ζήτημα στη 
συνεδρίαση του Eurogroup του Σεπτεμβρίου. Τον Αύ-
γουστο δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού των 
υπουργών Οικονομικών, ενώ τον Ιούλιο το Eurogroup 
είναι προγραμματισμένο για τις 8/7, δηλαδή την επο-
μένη των εθνικών εκλογών.
 Το φλέγον θέμα που θα πρέπει να λυθεί τον προσε-
χή Σεπτέμβριο, δεδομένου ότι στις 15 Σεπτεμβρίου 
θα πρέπει να κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολο-
γισμού της επόμενης χρονιάς στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, δεν είναι άλλο από την πορεία εκτέλεσης του 
φετινού προϋπολογισμού, αλλά και την κατάρτιση του 
προσχεδίου για το 2020. Τα σημεία διαφωνίας ανάμε-
σα στην Κομισιόν και την ελληνική κυβέρνηση έχουν 
αυξηθεί μετά και την κατάθεση της τροπολογίας για τη 
διατήρηση του αφορολογήτου. 
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120 ΔΟΣΕΙΣ: ΜΟΛΙΣ 3 ΜΗΝΕΣ 
ΑΝΤΕΞΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΣΟΙ 
ΗΛΠΙΖΑΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Πάνω από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες ζούσαν και ανέ-
πνεαν μέχρι τον Απρίλιο περιμένοντας πότε θα ανοίξει 
η ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία, για να 
πάρουν ανάσα από τα χρέη που κουβαλούν από το 
παρελθόν. Ωστόσο, πριν καν επωμιστούν και τα φο-
ρολογικά βάρη του 2019 που τους έρχονται μαζεμένα 
από τον Ιούλιο και μετά, πάνω από 12.000 οφειλέτες 
δεν άντεξαν τελικά να πληρώνουν ούτε για 4 μήνες τις 
τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις. Λύγισαν 
και εγκατέλειψαν πρόωρα την μάχη πληρωμής των 
φόρων, παρότι γνώριζαν ότι για να έχουν ελπίδες να 
ενταχθούν στην ρύθμιση χρεών που ερχόταν, θα έπρε-
πε να μην αφήσουν απλήρωτες δόσεις και φόρους του 
2019.

www.protothema.gr

Συνέχεια στη Σελ. 28

Ο κατάλογος των υπό συζήτηση θεμάτων με τους δα-
νειστές περιλαμβάνει πλέον: 
1. Το δημοσιονομικό κόστος που θα προκαλέσει η 
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο για τα 
χρέη στην εφορία όσο και για τα αντίστοιχα στα ασφα-
λιστικά ταμεία. Είναι η μεγαλύτερη διαφωνία των δα-
νειστών με τη σημερινή ία) κυβέρνηση, καθώς οι θε-
σμοί βλέπουν κενό έως 0,6% του ΑΕΠ και η ελληνική 
κυβέρνηση θετική επίπτωση άνω των 300 εκατ. ευρώ. 
2.  Το σενάριο βάσης επί του οποίου χτίζεται ο προ-
ϋπολογισμός του 2019. Οι δανειστές τοποθετούν αρ-
χικό πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,6% (σ.σ.: είναι το 
ποσοστό πριν από τον υπολογισμό των μέτρων) και η 
σημερινή κυ κυβέρνηση στο 4,1 %. 
3. Το κατά πόσο προκαλείται δημοσιονομικό κόστος 
από την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου. 
Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι με την κατάργηση 
των εκπτώσεων φόρου ταυτόχρονα με την ψήφιση 
της διατήρησης του αφορολογήτου, δεν εγείρεται 
δημοσιονομικό ζήτημα. Οι ξένοι, ωστόσο, διατηρούν 
επιφυλάξεις τους, τις οποίες και θα εγείρουν επίσημα 
τον Σεπτέμβριο. 
4. Τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 
2020. Οι θεσμοί δεν αναμένεται να αποδεχτούν την 
πρόταση για πρωτογενές πλεόνασμα 2,5% με «κά-
λυψη» της διαφοράς από τον ειδικό λογαριασμό που 
θα γεμίσει με πόρους από το μαξιλάρι του χρέους. Θα 
περιμένουν, ωστόσο, να διαπιστώσουν αν το θέμα θα 
τεθεί επίσημα μετά τις εκλογές από τη νέα κυβέρνηση. 

Τα αναλυτικά στοιχεία α΄ τετραμήνου για την πορεία 
των ληξιπροθέσμων χρεών προς την εφορία στέλνουν 
κακό προμήνυμα για την δυνατότητα των οφειλετών 
που θα ενταχθούν στις 120 δόσεις να τηρήσουν με 
συνέπεια την ρύθμιση χρεών που τους προσφέρεται 
για τους επόμενους μήνες ή χρόνια. Όπως δείχνουν τα 
στοιχεία αυτά:
- Με δέλεαρ την υπαγωγή στην επικείμενη ρύθμιση και 
καθώς τον Δεκέμβριο του 2018 τελείωσαν οι πληρω-
μές για ΕΝΦΙΑ, φόρους εισοδήματος και τέλη κυκλο-
φορίας, από τον Ιανουάριο και μετά ο αριθμός των 
οφειλετών προς την φορολογική διοίκηση μειωνόταν.
- Από τους συνολικά 4.124.197 οφειλέτες τον Ια-
νουάριο, αυτοί μειώθηκαν σε 3.913.465 και, άρα, οι 
210.732 μπήκαν στη διαδικασία να πληρώνουν.
- Ωστόσο εκείνοι που χρωστούν πάνω από 500 ευρώ 
και απειλούνται με κατασχέσεις (και άρα είχαν λόγους 
να θέλουν να μπουν στη ρύθμιση) μειώθηκαν μεν από 
τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο γιατί πλήρωναν (από 
1.850.734 σε 1.814.042) αλλά τον Απρίλιο ο αριθμός 
τους ξαφνικά αυξήθηκε και πάλι (από 1.814.042 τον 
Μάρτιο σε 1.826.157 τον Απρίλιο) χωρίς να έχουν 
προκύψει ακόμα υποχρεώσεις πληρωμών φόρων του 
2019. Ενώ δηλαδή φάνηκε ότι περίπου 36.000 οφει-
λέτες «μπήκαν ξανά στο παιχνίδι» της πληρωμής των 
φόρων τους για να κρατήσουν την ελπίδα ζωντανή, 
στον επόμενο και πιο καθοριστικό μήνα (τον Απρίλιο) 
οι 12.115 βγήκαν «εκτός μάχης» την πιο κρίσιμη στιγ-
μή, ακριβώς πριν φτάσουν στην «πηγή» των ρυθμίσε-
ων και πιουν «νερό».
- Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών προέκυψε πα-
ρότι 9.005 εξ αυτών με τα χρέη άνω των 500 ευρώ 
υπέστησαν κατάσχεση τον μήνα Απρίλιο. Αν και αυτοί 
δεν πλήρωναν («με το στανιό» βεβαίως) έναντι των 
οφειλών τους, τότε ο αριθμός των 1.826.157 οφειλε-
τών που χρωστούν και απειλούνται με κατασχέσεις θα 
ήταν ακόμα μεγαλύτερος.
Ενδεικτικό της αδυναμίας των οφειλετών να τηρήσουν 
έστω και προσχηματικά τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους ενόψει της πολυπόθητης ρύθμισης, είναι μέχρι και 
λίγο πριν ανοίξει η ρύθμιση των 120 δόσεων, ο αριθ-
μός των συνεπώς φορολογουμένων που πληρώνουν 
στην ώρα τους μάλλον μειώνεται, αντί να αυξάνεται 
φέτος. Συγκεκριμένα:
- Το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής ΦΠΑ τον Απρί-
λιο φέτος ήταν 83%, χαμηλότερος και από τον περσινό 
Απρίλιο που ήταν 84,85% παρότι δεν υπήρχε το κίνη-
τρο συνέπειας των πληρωμών για ρυθμίσεις και «κου-
ρέματα» οφειλών. Αλλά και συνολικά στο α΄ 4μηνο 
φέτος, ο μέσος όρος δεν ξεπερνά το 84%, δηλαδή είναι 
ίδιος ή χειρότερος με τον ετήσιο μέσο όρο εμπρόθε-

σμων πληρωμών ΦΠΑ για το ολόκληρα τα έτη 2016, 
2017 και 2018 (μαζί δηλαδή με το επιβαρυμένο από 
φόρους β΄ εξάμηνο κάθε χρόνου).
Έτσι, τα στοιχεία αυτά δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη για 
το αν τελικά θα μπορέσουν να βγάλουν και την χρονιά 
–έστω- όσοι πραγματικά αδυνατούν να πληρώνουν 
τα χρέη τους σε δόσεις, από την στιγμή που το τέλος 
Ιουλίου ξεκινούν και οι απανωτές πληρωμές φόρων 
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τελών κυκλοφορίας –χωρίς 
να συνυπολογίζονται και τυχόν άλλες δόσεις ρυθμίσε-
ων που γίνονται αυτές τις ημέρες προς τον ΕΦΚΑ, τους 
δήμους ή τις τράπεζες.
Και αν διαφανεί τελικώς ότι τα οφέλη για τις εισπράξεις 
φόρων είναι προσωρινά και όχι διατηρήσιμα, τότε ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος να δικαιωθούν οι θέσεις της Κομι-
σιόν ότι από τις ρυθμίσεις χρεών «ανοίγει τρύπα» 1,1 
δισ. ευρώ εφεξής, αντί για όφελος 300 εκατ. ευρώ που 
υποστηρίζει με βάση τους δικούς του υπολογισμούς το 
υπουργείο Οικονομικών.
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον κριθεί πως η επίτευξη 
του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% ετησίως 
απειληθεί, η κατάργηση του μέτρου της μείωσης του 
αφορολογήτου από 1.1.2020 θα βρεθεί ενδεχομένως 
ξανά να αποτελεί θέμα συζήτησης με τους θεσμούς, ή 
/ και η ανάγκη λήψης άλλων πρόσθετων μέτρων λιτό-
τητας για διασφάλιση του στόχου των πλεονασμάτων.
Με τα ως τώρα δεδομένα πάντως, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την 
εφορία (παλαιών και νέων) ανέρχεται στα 104,3 δισ. 
ευρώ. Εξ αυτών τα 18,4 δισ. έχουν ήδη χαρακτηρι-
στεί ως «ανεπίδεκτα είσπραξης», συρρικνώνοντας το 
«πραγματικό» εισπράξιμο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο σε 
85,8 δισ. ευρώ. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ 100 
ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Επιπλέον περιθώριο 100 ημερών έχουν οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων σε 19 περιοχές της χώρας για να δηλώσουν 
την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο. Πρόκειται για 12 
περιοχές όπου η εξάμηνη παράταση που προβλέπεται 
από τον ισχύοντα νόμο έληξε χθες αλλά και για 7 πε-
ριοχές που το εξάμηνο λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 17 
Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες αυτών των περιοχών έχουν τη 
δυνατότητα, στο πλαίσιο της τελευταίας νομοθετικής 
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ΤΟ ΚΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» 
ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ «ΔΕΣΜΩΤΩΝ» 
ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Τις προϋποθέσεις για την κατασκευή ειδικού κελύφους που θα 
εξασφαλίζει τη μόνιμη προστασία και ανάδειξη των «Δεσμωτών» 
του Φαλήρου, συζήτησαν πρόσφατα τα μέλη του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Παράλληλα, έδωσαν ομόφωνα το 
«πράσινο φως» στις μελέτες που απαιτούνται για την προστασία 
του ευρήματος από την άνοδο των υφάλμυρων υδάτων. Στόχος, 
πάντως, είναι κάποια στιγμή το συγκλονιστικό και άκρως σημα-
ντικό αρχαιολογικό εύρημα των 80 «βιαιοθανάτων», που απο-
καλύφθηκαν το 2016 στην «Εσπλανάδα» στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να γίνει επισκέψιμο από το ευρύ κοινό. 
Όταν ωριμάσουν οι συνθήκες (και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των 
αρμόδιων διευθύνσεων του ΥΠΠΟΑ), οι τρεις συστάδες ταφών θα 
προστατευθούν και θα αναδειχθούν μέσω της κατασκευής ενός 
υπόγειου, λιτού και απέριττου κελύφους μόνιμου χαρακτήρα, που 
θα εντάσσεται αρμονικά και διακριτικά στο ήδη διαμορφωμένο 
περιβάλλον του χώρου της «Εσπλανάδας». Επίσης, θα εξασφα-
λίζονται κατάλληλες και σταθερές συνθήκες μικροκλίματος, σύμ-
φωνα με το πλαίσιο περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Το εν λόγω 
έργο θα έχει εξαιρετικά λιτά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, που θα 
προστατεύουν με επάρκεια και σε βάθος χρόνου το ευαίσθητο και 
σπάνιο αυτό εύρημα, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα 
του (υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ομαδική ταφή σιδηροδέ-
σμιων ατόμων που έχουν υποστεί βίαιο θάνατο). Γι’ αυτό, όπως 
αναφέρθηκε στη συνεδρίαση, τόσο η κίνηση πρόσβασης όσο και 
οι πληροφορίες που θα προσλαμβάνουν οι επισκέπτες, καθώς και 
τα χαρακτηριστικά του προς μελέτη κτιρίου, θα πρέπει να ερμη-
νεύουν το περιεχόμενο του χώρου ως κίνηση-κάθοδο στον χώρο 
των νεκρών και όχι ως ένα απλό «αξιοθέατο».
Θυμίζουμε ότι, το 2016 σημαδεύτηκε αρχαιολογικά από την εύ-
ρεση, εντός του ΚΠΙΣΝ και συγκεκριμένα στην περιοχή «Εσπλανά-
δα», ομαδικής ταφής 80 ανθρώπινων σκελετών χωρισμένων σε 
τρία ορύγματα και αλυσοδεμένων μεταξύ τους στους καρπούς. Το 
εύρημα, που συμπεριλήφθηκε στα 10 σημαντικότερα αρχαιολο-
γικά γεγονότα εκείνης της χρονιάς από το αμερικανικό περιοδικό 
Archaeology, χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο του 7ου αι. π. Χ. 
Μια εποχή γεμάτη ταραχές, εξεγέρσεις και επαναστάσεις μεταξύ 
οπαδών των αριστοκρατών και των επίδοξων ανατροπέων 
(τυράννων), η οποία μπορεί να συσχετιστεί, όσον αφορά το συ-
γκεκριμένο εύρημα, είτε με το Κυλώνειον άγος είτε με αντίστοιχα 
ιστορικά γεγονότα. 

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ  

ρύθμισης (με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας στις 
16 Μαΐου 2019), να δηλώσουν την περιουσία τους στο 
Κτηματολόγιο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019. Η παράτα-
ση αυτή δόθηκε με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος Γιώργου Δημαρά που υπεγράφη την περασμένη 
Παρασκευή και είναι καθ’ οδόν προς το Εθνικό Τυπο-
γραφείο. Διευκρινίζεται ότι η προαναφερόμενη (επιπλέ-
ον) παράταση δίνεται κατά περίπτωση - με υπουργική 
απόφαση - ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν 
κάθε φορά για κάθε περιοχή ξεχωριστά και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους έξι μήνες. 
ΟΙ 19 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 Οι περιοχές στις οποίες δόθηκε παράταση και αναμένε-
ται η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως χωρίζονται σε δυο ομάδες: 
■ Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει, όπως προαναφέρ-
θηκε, 12 περιοχές: Καβάλα, Ροδόπη, Θεσσαλονίκη, 
Γρεβενά, Λάρισα, Ιωάννινα, Αρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, 
Αιτωλοακαρνανία, Μέγαρα και Οινόη. 
■ Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει 7 περιοχές όπου το 
προβλεπόμενο εξάμηνο λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 17 
Ιουνίου: Λασίθι, Αργολίδα, Κορινθία (Β’ Τμήμα), Αρκα-
δία, Πιερία, Ευρυτανία και Φθιώτιδα. Σημειώνεται πως 
νέα παράταση (που δίνεται στο πλαίσιο της τελευταίας 
νομοθετικής ρύθμισης) έχει ήδη δοθεί έως τις 31 Ιου-
λίου 2019 για την Κορινθία (Α’ Τμήμα) και για τα Δω-
δεκάνησα. Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη περιοχή η 
προβλεπόμενη προθεσμία έληξε στις 12 Μαΐου και για 
τα Δωδεκάνησα στις 19 Μαΐου. 
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 Στο μεταξύ, δυο εβδομάδες - έως τις 24 Ιουνίου- περι-
θώριο έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στον Δήμο Αθηναί-
ων προκειμένου να ελέγξουν κατ να διορθώσουν στην 
περίπτωση που υπάρχουν λάθη τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας που έγιναν στο Κτηματολόγιο το 2008. Στο 
διάστημα αυτό υπολογίζονται και τα Σαββατοκύριακα 
επειδή όλη η διαδικασία γίνεται - και - ηλεκτρονικά. 
Πρόκειται για το στάδιο της προανάρτησης - που ακο-
λουθεί τη συλλογή των δηλώσεων - και αφορά 544.682 
ιδιοκτήτες και 7.645 νομικά πρόσωπα (Δημόσιο, εται-
ρείες κ.ά.) που έχουν 726.951 ακίνητα και 65.377 γε-
ωτεμάχια στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας, τα οποία 
δήλωσαν στο Κτηματολόγιο το 2008 πληρώνοντας 35 
ευρώ ανά δικαίωμα. ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Το τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης που βρί-
σκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Νοέμβριο αφορά 
12.608.580 δικαιώματα και περιλαμβάνει πολλά μέρη 
της Ελλάδας ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει πως πολλοί 
ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα σε περισσότερες από μια περι-
οχές, ενώ αρκετές ιδιοκτησίες δεν έχουν σημαντική αξία 
σε σχέση με τις αστικές περιοχές των προηγούμενων 

προγραμμάτων κτηματογράφησης.
 Την ίδια ώρα, τα ακίνητα είναι δυσκολότερο να εντοπι-
στούν στα Γραφεία Κτηματογράφησης, ενώ δεν υπάρ-
χουν (σε πολλές περιπτώσεις) συμβόλαια καθώς η χρη-
σικτησία αποτελεί σε αρκετά μεγάλο ποσοστό τον τρόπο 
κτήσης της περιουσίας. Όπως εξηγούν από το Κτημα-
τολόγιο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι υποχρεωμένοι 
να δηλώσουν τα ακίνητά τους, διότι αν δεν το κάνουν 
κινδυνεύουν να μην κατοχυρώσουν την περιουσία τους 
και να τη χάσουν (!).
 Ωστόσο, όσο εύκολο κι αν ακούγεται, στην πράξη δεν 
είναι καθόλου εύκολο. Κι αυτό το καταλαβαίνουν από το 
Κτηματολόγιο, μια και οι ιδιοκτήτες καλούνται να υπο-
βάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας σε περιοχές κυρίως αγρο-
τικές και στις οποίες σε πολλές περιπτώσεις - είναι πολύ 
δύσκολο να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα. 
«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ» ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
 Κατά το Κτηματολόγιο, όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητα 
από κληρονομιά για τα οποία δεν υπάρχουν πράξεις 
αποδοχής κληρονομιάς μπορούν να υποβάλουν δήλω-
ση συνυποβάλλοντας τα έγγραφά με τα οποία στοιχειο-
θετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμη και πριν 
από τη σύνταξη της πράξης αποδοχής. 
Ειδικότερα απαιτούνται: ληξιαρχική πράξη θανάτου, 
πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί 
μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, 
εφόσον υφίσταται. Ακόμη, στην περίπτωση που υπάρ-
χει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό περί μη 
δημοσιεύσεως διαθήκης.
 Ωστόσο, επειδή η έκδοση κάποιων από τα προαναφε-
ρόμενα έγγραφα ενδεχομένως να καθυστερεί, οι δικαι-
ούχοι μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους συνυ-
ποβάλλοντας οποιοσδήποτε μορφής αποδεικτικό, όπως 
για παράδειγμα μια απλή φωτοτυπία της πρωτοκολλη-
μένης αίτησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει όμως να 
δεσμευτούν ότι θα προσκομίσουν ό,τι έγγραφο λείπει 
μόλις αυτό εκδοθεί.
 Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της χρησικτησίας, οι 
δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν με τη δήλωσή τους 
τουλάχιστον ένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο από το 
οποίο να προκύπτει συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή για 
20 χρόνια (προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, συμ-
βόλαια όμορων ιδιοκτητών, λογαριασμούς κ.ά).
 Επίσης, για τις ένορκες βεβαιώσεις, από το Κτηματολό-
γιο διευκρινίζεται ότι η όποια καθυστέρησή τους - λόγω 
φόρτου εργασίας - δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υπο-
βολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Η προσκόμιση μπορεί να 
γίνει από τους δικαιούχους μόλις αυτές συνταχθούν. Σε 
κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του 
Ε9 στο οποίο αναφέρεται το δηλούμενο ακίνητο. 


