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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3,4,5,6 και 7
ΥΠΕΝ: Παρουσίαση «εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» - Β  ́φάση και πρό-
γραμμα «Ηλέκτρα» - Μέσα Ιουλίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το 
νέο «εξοικονομώ» -  Τι ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου στο ΥΠΕΝ - Γ. 
Στασινός: Το ΤΕΕ θα είναι παρών με ανθρώπινο δυναμικό τεχνογνωσία 
και Τεχνικές Οδηγίες.
Σελ 8 
Υπεγράφη η ΚΥΑ, που επιβάλλει κυρώσεις στους ΟΤΑ, που δεν προω-
θούν την ανακύκλωση
Σελ  9
Επενδύσεις 43 εκατ. ευρώ από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία την επόμενη 
τριετία
Σελ 10 
Ανακοινώθηκε ο οριστικός πίνακας με τα 31 δημόσια έργα που εντά-
χθηκαν Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2022   
Σελ 11
Κουπόνια τεχνολογίας για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία 
Σελ 12
Επιστολή ΔΕΗ προς την ΛΑΡΚΟ  
Σελ 13 και 14 
Ο νέος πρύτανης και οι τέσσερις αντιπρυτάνεις του ΑΠΘ - Συνάντηση 
των νέων με τις απερχόμενες πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ
Σελ 15
Διανομή μερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευ-
ση των Μετόχων του ΟΤΕ
Σελ 16 
Αύξηση του κύκλου εργασιών για πέμπτη συνεχή χρονιά παρουσίασε 
η Βosch Ελλάδας
Σελ 17
«Ευρωπαϊκός φάρος η ελληνογερμανική συνεργασία για Μεταφορά 
Γνώσης και Τεχνολογίας» δηλώνει  ο Τόμας Ράχελ, υφυπουργός Παι-
δείας και Έρευνας της Γερμανίας:
Σελ 18
WWF: Πέντε γραμμάρια πλαστικό καταπίνει κάθε εβδομάδα ο μέσος 
άνθρωπος   
Σελ 19
Ανάλυση ΣΕΒ για το ΑΕΠ   
Σελ 20
Handelsblatt: «Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της Κύπρου»   
Σελ 21
Διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ σχετικά με τον τρόπο παρακράτησης των οφει-
λόμενων εισφορών σε υποψήφιους συνταξιούχους, λόγω αναπηρίας
Σελ 22
Ημερίδα ΤΕΕ: «Οι Υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο» - 
18 Ιουνίου 2019, με την υποστήριξη του ΙΕΝΕ
Σελ 23
Εσπερίδα TEE: «Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και η Νέα Τεχνική 
Οδηγία του ΤΕΕ» - 20 Ιουνίου 2019
Σελ 26
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 27,28,29
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός, στη συνέντευξη Τύπου, που 
διοργάνωσε το ΥΠΕΝ για να παρουσιάσει το δεύτερο κύκλο του 
προγράμματος «εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» και το πρόγραμμα 
ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων «Ηλέκτρα».  Χαρα-
κτήρισε τα δύο προγράμματα ως «πολύ σημαντική πρωτοβου-
λία, όχι μόνο επειδή θα κινήσει την αγορά αλλά κι επειδή είναι 
στην κατεύθυνση του σημαντικού περιβαλλοντικού στόχου, που 
έχει η χώρα και δεν πρέπει με τίποτα να τον εγκαταλείψουμε». Ο 
κ. Στασινός έδωσε «συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες 
στο πρόγραμμα, ξεκινώντας από το Υπουργείο και όλους τους 

χρηματοδοτικούς φορείς», υπογράμμισε ότι «όποιο έργο έχει κά-
νει μια κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει και η επόμενη», όπως 
επίσης ότι «πρέπει να είναι καλά οργανωμένα και να υπάρχει 
παρακολούθηση των ενδιάμεσων σταδίων των προγραμμάτων, 
ώστε να μπορούν να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν» ενώ 
δεσμεύτηκε ότι «το ΤΕΕ όπου μπορεί να βοηθήσει θα είναι παρόν – 
αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια, με ανθρώπινο 
δυναμικό,  τεχνογνωσία και τεχνικές οδηγίες.»
Αναλυτικά στις σελ 3,4,5,6 και 7

Γ. Στασινός: Το ΤΕΕ θα είναι «παρών» με ανθρώπινο δυναμικό τεχνογνωσία και Τεχνικές Οδηγίες.

Στα μέσα Ιουλίου προβλέπει ο προγραμματισμός του ΥΠΕΝ να 
ξεκινήσει  η υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο κύκλο του προ-
γράμματος «εξοικονόμηση κατ́ οίκον ΙΙ», όπως  ανακοίνωσε χθες 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, με 
διευρυμένα εισοδηματικά όρια προκειμένου να έχουν δυνατότη-
τα ένταξης και νοικοκυριά με μεγαλύτερο οικογενειακό εισόδημα, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ έγιναν στην διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκαν το πρόγραμμα ενεργειακής 
αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών και το νέο πρόγραμμα ενερ-
γειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων με την ονομασία «Ηλέ-
κτρα».
Το νέο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ́ οίκον ΙΙ», θα έχει συνολι-
κό προϋπολογισμό 400 εκατομμύρια ευρώ (250 εκατ. δημόσια 
χρηματοδότηση και 150 εκατομμύρια ιδιωτική συμμετοχή) ενώ 
υπολογίζεται ότι θα ενταχθούν 25.000 ιδιωτικές κατοικίες.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα λοιπά χαρακτηριστικά του 
προγράμματος είναι ίδια με εκείνα που ίσχυσαν στον πρώτο κύκλο 
του Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ο οποίος προκηρύχθηκε πέρυσι. Η 
μόνη διαφορά είναι ότι το ανώτατο εισοδηματικό όριο που ήταν 
50.000 ευρώ για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα αυξηθεί 
σημαντικά η ενδεχομένως ακόμη και θα καταργηθεί ώστε, όπως 
επεσήμανε ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πό-
ρων Μιχάλης Βερροιόπουλος, πολίτες που ανήκουν στα μεσαία 
στρώματα να μπορούν να τύχουν της ευνοϊκής μεταχείρισης του 
προγράμματος.
Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο ποσοστό επιδότησης για τις παρεμ-
βάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων είναι 70%, ποσοστό 
που εφαρμόζεται στα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ενώ 
στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα το ποσοστό επιδότησης 
μειώνεται και τελικά αντί επιδότησης παρέχεται άτοκο δάνειο.
Το σύνολο των χαρακτηριστικών του προγράμματος θα γίνει 

γνωστό τις επόμενες ημέρες με την δημοσίευση του Οδηγού εφαρ-
μογής.
Μιλώντας κατά την παρουσίαση του προγράμματος ο κ. Σταθά-
κης υπενθύμισε ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 
43.000 κατοικίες εκ των οποίων οι 15.000 έχουν ήδη αναβαθμι-
στεί ενεργειακά ενώ οι επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν έφτασαν 
τα 640 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Βερροιόπουλος σημείωσε εξάλλου 
ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του 10% των κτιρίων της χώρας που 
προβλέπεται από το εθνικό σχέδιο ενέργειας και κλιματικής αλλα-
γής οδηγεί σε επενδύσεις άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ 
κατά τη δεκαετία 2020 - 2030 καθώς και σε δημιουργία πάνω από 
25.000 νέων θέσεων εργασίας.
Παράλληλα ανακοινώθηκε η προκήρυξη προγράμματος ενεργει-
ακής αναβάθμισης κτιρίων του Δημοσίου συνολικού προϋπολο-
γισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη φάση θα ενταχθούν 
στο πρόγραμμα ώριμα έργα προϋπολογισμού 101 εκατομμυρίων 
ευρώ που είναι έτοιμα προς δημοπράτηση και αφορούν σχολεία, 
πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κολυμβητήρια και λοιπά δημοτικά 
κτίρια.
Ο γενικός γραμματέας ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής ανέφερε ότι η 
αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων θα γίνει με χρηματοδότηση 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενώ κάλεσε τους εν-
διαφερόμενους φορείς να μελετήσουν ενεργειακά τα κτίριά τους 
ώστε να είναι έτοιμοι να υποβάλουν προτάσεις. Ο ΥΠΕΝ, Γιώργος 
Σταθάκης, παραχώρησε τη συνέντευξη Τύπου από κοινού με: τον 
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλη 
Βερροιόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή, τον Ηλία Παπαγεωργίου από το 
Γραφείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Αθήνα, τον 
πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κωνσταντί-
νο Βαρλαμίτη και τον πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, Βασίλη Τσολακίδη. 

ΥΠΕΝ: β΄ΦΑΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ» - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΗΛΕΚΤΡΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
Μέσα Ιουλίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το νέο «εξοικονομώ» 
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2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

18 Ιουνίου 2019
Εκδήλωση: «Οι Υδρογονάνθρακες στην Ανα-
τολική Μεσόγειο» 
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με 
την υποστήριξη του ΙΕΝΕ

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

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

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

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
Αρσάκεια Πατρών 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΡΑΚΙΝΟ – ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥχΙΑΣ»               

• Στην παγκόσμια ναυτιλία και τη θαλάσσια οικονομία επι-
κεντρώνεται το 7ο Export Summit, που πραγματοποιείται 
σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων 
Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξε-
ως διοργανώνει το «4ο Ετήσιο Ιρακινο-Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων», που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 10 και 11 Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani 
Caravel Αθηνών.
Το Φόρουμ –όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση- περι-
λαμβάνει συνεδρίες που θα διερευνήσουν τον ευρωπαϊκό 
παράγοντα στις δυνατότητες ανοικοδόμησης του Ιράκ, το 
όραμα της ιρακινής 
πλευράς για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της χώρας, 
περιπτωσιολογικές μελέτες μεταφοράς τεχνογνωσίας στο 
Ιράκ, καθώς και συναντήσεις Β2Β μεταξύ των συμμετεχό-
ντων επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος.
Δηλώσεις συμμετοχής, ως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 
2019 και ώρα 16:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://bit.ly/31vHeWk
Πληροφορίες: http://www.arabhellenicchamber.gr/,
τηλ.: 210 6711 210/ 6773 428 (εσ.101), fax: + 30 210 6746 
577, e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει 
εκδήλωση με τίτλο: «Έρευνα και επιχειρηματικότητα: 
Μαθαίνοντας από τους τολμηρούς – Ιστορίες επιτυχί-
ας», στο πλαίσιο του 3ου Hellenic Innovation Forum, 
που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2019, στην 
Αθήνα (ξενοδοχείο Divani Caravel). 
«Το ΕΚΤ δίνει τον λόγο σε νέες ερευνήτριες και ερευνη-
τές που πέρασαν στη σφαίρα της παραγωγικής αξιο-
ποίησης των ιδεών τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση. 
Πώς ξεκινά κανείς από τον χώρο της έρευνας και πώς 
μεταβαίνει στη σφαίρα της επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας; Ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί αυτής της πορεί-
ας; Πώς συνδέεται στην Ελλάδα η επιχειρηματική δρα-
στηριότητα με τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο; 
Ποιες είναι οι δυσκολίες και ποιες οι προοπτικές αυτής 
της διασύνδεσης; Πώς μπορούν να βοηθήσουν φορείς 
διαμεσολάβησης όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης;
Πέντε νέες ερευνήτριες και ερευνητές που επιχείρησαν 
αυτή τη μετάβαση αφηγούνται την ιστορία τους και 
μοιράζονται με το κοινό την εμπειρία και τα δικά τους 
ερωτήματα σε ένα ξεχωριστό πάνελ στο πλαίσιο του 
3ου Hellenic Innovation Forum. 
Στο πάνελ συμμετέχουν οι: Ζωή Κούρνια, PhD, Ερευνή-
τρια Γ’, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας 

Αθηνών, ιδρύτρια της Ingredio, Καίτη Μηλιώνη, PhD, 
ιδρύτρια και Διευθύντρια της MyHabeats, Στέλλα Τάκα, 
PhD, συνιδρύτρια και Διαχειρίστρια της StArtBio, Ηλί-
ας Νασιόπουλος, PhD, ιδρυτής της GIVE, Τεχνολογικό 
Πάρκο «Λεύκιππος», Γιώργος Σκρέτας, PhD, ιδρυτής 
και Γενικός Διευθυντής της ResQ Biotech.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά 
απαιτείται εγγραφή. Με την εγγραφή τους στην εκδή-
λωση του ΕΚΤ, οι συμμετέχοντες μπορούν να παρα-
κολουθήσουν χωρίς κόστος όλες τις εκδηλώσεις του 
Hellenic Innovation Forum 2019.
Πληροφορίες: Γιώργος Μέγας, megas@ekt.gr, 210 
7273921, Παναγιώτης Φραντζής, pfrantzis@ekt.gr, 
210 7273 933, Θανάσης Χαρέμης, acharemis@ekt.gr, 
210 7273 965

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

press@central.tee.gr
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Δύο σημαντικά βήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας του κτη-
ριακού αποθέματος, ιδιωτικού και δημόσιου, σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση του υπουργείου παρουσίασε χθες ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε από κοινού με: τον Γενικό Γραμματέα 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλη Βερροιόπουλο, 
τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Πανα-
γιώτη Κορκολή, τον Ηλία Παπαγεωργίου από το Γραφείο της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Αθήνα, τον πρόεδρο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη 
και τον πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
Βασίλη Τσολακίδη.
Ο κ. Σταθάκης ξεκίνησε υπογραμμίζοντας ότι «οι δυο πρωτοβου-
λίες που παρουσιάζουμε εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική 
της χώρας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και 
το Κλίμα. Στο σκέλος της εξοικονόμησης ενέργειας, στόχος είναι 
έως το 2030 να καταναλώνουμε 32,5% λιγότερη ενέργεια σε 
σχέση με τις προβλέψεις του 2009. Ετησίως χρειαζόμαστε περίπου 
ένα πρόγραμμα «εξοικονομώ» κάθε χρόνο, γνωρίζοντας ότι το 
2018 πάνω από το 70% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας αφορά στον τομέα των κτηρίων».
Στη συνέχεια ο Υπουργός υπενθύμισε ότι «πριν ένα χρόνο ξεκίνη-
σε το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ», αφού προηγούμενα είχε φτιαχτεί 
ένα πρόγραμμα γέφυρα για το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον Ι» που είχε 
προκηρυχθεί παλαιότερα. Εγκρίθηκαν περί τις 43.000 αιτήσεις 

υπαγωγής, συνολικού προϋπολογισμού έργων 640 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 362 εκατ. ευρώ προέρχονται από επιδοτήσεις. 
Να θυμίσω το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» σε σχέση με το «Εξοικο-
νομώ κατ’ οίκον Ι» είχε δυο καινοτομίες: αυξημένο ποσοστό επι-
χορήγησης μέχρι το 70% και εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου 
να στηριχθούν οι χαμηλότερες κατηγορίες που είχαν αποκλειστεί 
προηγουμένως».
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι 

«τελικά εντάχθηκαν 43.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 15.000 
έχουν ήδη ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις και λάβει τις επιδοτή-
σεις και 24.000 ολοκληρώνουν τις παρεμβάσεις και επίκεινται οι 
εκταμιεύσεις. Πετύχαμε τον στόχο ενίσχυσης των ασθενέστερων 
εισοδηματικά, καθώς πάνω από 66% των αιτήσεων προήλθε από 
οικογένειες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ».
Για τη συνέχεια ο Υπουργός δήλωσε: «Με τους ίδιους όρους και τις 
ίδιες διαδικασίες ακριβώς συνεχίζεται το πρόγραμμα με επιπλέον 
250 εκατ. ευρώ τα οποία θα καλύψουν 25.000 κατοικίες. Μαζί με 
την συμμετοχή των ιδιωτών, το ύψος των παρεμβάσεων αναμέ-
νεται να υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να κλείνει ο 
κύκλος του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» με έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ».
Σε σχέση με το πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης για τα 
δημόσια κτήρια με την επωνυμία «Ηλέκτρα», ο κ. Σταθάκης δή-
λωσε ότι θα έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, με προοπτική 
αύξησης.
«Η χρηματοδότηση των έργων πραγματοποιείται μέσω των 
επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, με πόρους του ΠΔΕ και της ΕΤΕπ», σημείω-
σε. Υποστήριξε πως «το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» έχει πολύ μεγάλη 
σημασία. Για πρώτη φορά το Δημόσιο οφείλει να δώσει το καλό 
παράδειγμα στην εθνική προσπάθεια, αναβαθμίζοντας ενεργει-
ακά, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσια κτήρια κλπ».
Τέλος, σε σχέση με τη συνολική συζήτηση για την ενεργειακή 

αναβάθμιση, έκανε ειδική αναφορά σε πρόσφατη πρόταση του 
κ. Μητσοτάκη για κίνητρο προς τις ξενοδοχειακές μονάδες να 
προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση, με την κατά παρέκ-
κλιση αναγνώριση αυξημένου συντελεστή δόμησης. «Ελπίζω 
να μην υποστηρίζει εγχειρήματα όπως εκείνα που προηγήθηκαν 
του 1974 αλλά να συντάσσεται με μια λελογισμένη πολική ανα-
βάθμισης των κτηρίων, που τηρεί το ευρύτερο χωροταξικό και 
περιβαλλοντικό πρότυπο», δήλωσε ο κ. Σταθάκης.

Ο Μιχάλης Βερροιόπουλος ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφέ-
ροντας: «Η περιστολή της ενεργειακής ζήτησης και η έμφαση στην 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν βασικό στόχο 
της χώρας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών δεσμεύ-
σεων της. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηριακού 
αποθέματος της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Εθνι-
κού Ενεργειακού Σχεδιασμού με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον δίνοντας καταρχήν έμφαση 
στον κτηριακό τομέα».
Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι «στο ΕΣΕΚ προβλέπεται συνέχιση επι-
τυχημένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υιοθέτηση νέας 
δέσμης οικονομικά αποδοτικών δράσεων για την κινητοποίηση 
των απαιτούμενων επενδύσεων στο πλαίσιο της μακροπρόθε-
σμης στρατηγικής ανακαίνισης του κτηριακού αποθέματος.
•  Η ενεργειακή αναβάθμιση του 10% των κατοικιών εντός δεκα-
ετίας 2012-2030 καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης του κτηριακού αποθέματος στο σύνολο του, εντός του ίδιου 
χρονικού διαστήματος, αναμένεται να οδηγήσει σε άνω των 10 
δις. ευρώ επενδύσεις και στη δημιουργία και διατήρηση άνω των 
25.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
•  Στον τομέα των δημοσίων κτηρίων για κάθε 1 εκατ. ευρώ που 
διατίθεται για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονομούνται 553 
MWh ανά έτος, δημιουργείται ετήσιο οικονομικό όφελος 94.000 
ευρώ, δημιουργούνται 31 νέες θέσεις εργασίας, μειώνεται η ει-
σαγωγή πετρελαίου κατά 110 κυβικά μέτρα ετησίως και επιτυγ-
χάνεται η μείωση της εκπομπής των ρύπων του διοξειδίου του 
άνθρακα κατά 553 τόνους ετησίως».
Για τον λόγο αυτό «η ανακατασκευή παλαιών και ενεργοβόρων 
κτηρίων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, προσφέροντας την 
ευκαιρία να εφαρμοστούν οικονομικά αποδοτικά μέτρα και να 
μετατραπούν σε κτήρια αποδοτικά από πλευράς πόρων και φιλικά 
προς το περιβάλλον με αυξημένη κοινωνική και οικονομική αξία. 
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» ανα-
μένεται να συμβάλει καίρια στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού 
στόχου ενεργειακής απόδοσης. Βασικός σκοπός του «ΗΛΕΚΤΡΑ» 
είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος που 
ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με 
παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτηρίου, 
στα διάφορα συστήματα ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστά-
σεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβά-
λουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, συμπεριλαμ-
βανομένης της στατικής ενίσχυσης και του ελέγχου της στατικής 
επάρκειας, όπου απαιτείται».
Τέλος, αποσαφήνισε ότι «φορέας διαχείρισης του «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορί-
ζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Απο-
δοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 
και πως σε διακριτή ιστοσελίδα στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ θα αναρ-
τώνται οι όροι χρηματοδότησης των δικαιούχων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επικοινωνία με τους δικαιούχους, η δημοσιότητα 
και η διαφάνεια της πορείας υλοποίησης του προγράμματος». 
Συνέχεια στη σελ 4 
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Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Κορκολής, ξεκίνησε την τοποθέτησή του επισημαίνοντας 
«την οικονομική υπεραξία τέτοιων παρεμβάσεων, πέρα από την αυταπόδειχτη χρησιμότητα 
τέτοιων προγραμμάτων στο περιβάλλον και στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Έχουμε μια 
κλασσική αλυσίδα αξίας, που ενισχύεται με κλάδους της ελληνικής οικονομίας, κυρίως μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που ωφελούνται περαιτέρω από αυτή την 
παρέμβαση. Δεν έχουμε απλά μια χρηματοδότηση ενός έργου που το μεγαλύτερο μέρος της 
υπεραξίας διαχέεται είτε σε λίγους είτε σε εισαγωγές έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά 
βάση που δουλεύουν πίσω από τα υλικά και τις παρεμβάσεις στα κτήρια. Άρα είναι πολύ χρή-
σιμο η βιομηχανία αυτή να έχει έναν όγκο χρηματοδότησης για να κινηθεί και φυσικά έχουμε 
και τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς που πάντα σε τέτοια προγράμματα, όχι τόσο στα 
μεγάλα έργα, βρίσκουν ευκαιρίες, που σημαίνει απασχόληση και καλύτερους όρους εργασίας. 
Ένα δείγμα πώς ωφελείται η μεσαία τάξη είναι αυτό το πρόγραμμα».  Στη συνέχεια ο κ. Κορκο-
λής περιέγραψε το χρηματοδοτικό σχήμα, το οποίο «είναι παρόμοιο με το πρόγραμμα για την 
κατάρτιση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων ή το πρόγραμμα «Φιλόδημος» στους δήμους. Πρόκειται 
για επενδυτικά δάνεια χωρίς να επιβαρύνουν τον τελικό αποδέκτη, τους φορείς του δημοσίου, 
ο δήμος, το νοσοκομείο, η περιφέρεια, το κεντρικό κράτος. Η αποπληρωμή τους γίνεται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».
Ολοκλήρωσε, δε, την τοποθέτησή του λέγοντας ότι «για να προχωρήσει το πρόγραμμα επιλέ-
ξαμε να βρούμε έργα που να είναι ώριμα, τα οποία αποτελούν την πρώτη μαγιά. Και μετά στη 
συνέχεια να ανοίξει η χρηματοδότησδη και στα υπόλοιπα έργα. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει 
12 έργα περίπου 57 εκατ. ευρώ τα οποία θα αρχίσουν να χρηματοδοτούνται άμεσα και στη 
συνέχεια θα βγουν ανοιχτές προσκλήσεις προς όλους τους φορείς να υποβάλλουν τις μελέτες 
τους, τα έργα του για χρηματοδότηση».
Στην ομιλία του ο Ηλίας Παπαγεωργίου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων (ΕΤΕπ), μίλησε για τις συνεχείς επενδύσεις που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 
εξοικονόμησης ενέργειας, μέρος των οποίων σχετίζονται με το κτηριακό απόθεμα. 
Περιέγραψε τη σημαντική συμβολή της ΕΤΕπ, σημειώνοντας: «Πάνω από το 65% των χρη-
ματοδοτήσεων της Τράπεζας στην εξοικονόμηση ενέργειας αφορούν στον κτηριακό τομέα». 

Επιπλέον, επισήμανε ότι κατά την τελευταία 5ετία η ΕΤΕπ έχει διαθέσει 2,2 δισ. ευρώ στην Ελλά-
δα, για τη στήριξη νέων ενεργειακών επενδύσεων, τόσο στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (π.χ. αιολικά πάρκα) όσο και στην ενίσχυση του δικτύου διανομής και μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κωνσταντίνος βαρ-
λαμίτης, αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη σημασία 
της εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης και της λειτουργικότητας 
στη συνέχεια. «Η ευθύνη που έχουν οι ανάδοχοι σε αυτά τα έργα είναι μεγάλη. Ο ανάδοχος 
δεν παραδίδει το έργο και φεύγει, θα έχει την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης της 
επένδυσης σε βάθος χρόνου, σε βάθος δεκαετίας. Είναι ένα πρόγραμμα πολυσύνθετο, καλύ-
πτει διαφορετικά κτήρια σε όλη τη χώρα, με μεγάλο αριθμό φορέων. Ωστόσο, η εμπειρία που 
έχουμε αποκτήσεις τα χρόνια μας δίνει την πεποίθηση ότι η διαχείριση θα είναι αποτελεσματική, 
γρήγορη και λειτουργική».
Ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βασίλης Τσολακί-
δης, παρουσιάστε ορισμένα στοιχεία για τη σημασία της ενεργειακής εξοικονόμησης με έμφα-
ση στον κτηριακό τομέα τονίζοντας τη σημασία του προγράμματος «Ηλέκτρα». 
«Τα κτήρια που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας έχουν εμβαδόν περίπου 500 εκατ. τετρα-
γωνικών μέτρων. Από αυτά περίπου το 10% χρησιμοποιείται από το Δημόσιο, περίπου 50 
εκατ. τετραγωνικά μέτρα, από τα οποία σχεδόν τα μισά είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, 
πανεπιστήμια κλπ. Το συνολικό ενεργειακό κόστος στα κτήρια υπολογίζεται σε 10-12 δισ. 
ευρώ ετησίως, ανάλογα με τη διακύμανση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το 10% αφορά το 
Δημόσιο, δηλαδή 1 δισ. ευρώ ξοδεύει κάθε χρόνο το Δημόσιο για να πληρώνει την ενέργεια 
που καταναλώνει στον κτηριακό τομέα. Τι μπορεί να γίνει; Όταν κάνουμε ριζικές επεμβάσεις 
η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να φτάσει το 80%. Αυτό σημαίνει μπορούν να 
εξοικονομηθούν περί τα 8 δισ. ευρώ το χρόνο. Η ριζική ανακαίνιση αυτή έχει τεράστιο κόστος. 
Έχει περίπου 100 δισ. ευρώ κόστος. Για να πιάσουμε όμως το στόχο που είναι περίπου 1/3 
εξοικονόμηση ενέργειας αυτό θα κοστίσει περίπου 20 δισ. ευρώ. Άρα 2 δισ. ευρώ το χρόνο 
ώστε να επιτύχουμε τους στόχους στη δεκαετία, μόνο για τα κτήρια».
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
Γιώργος Στασινός, στη συνέντευξη Τύπου, που διοργάνωσε το ΥΠΕΝ για να παρουσίασει 
το δεύτερο κύκλο του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» και το πρόγραμμα ενερ-
γειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων «Ηλέκτρα».  Χαρακτήρισε τα δύο προγράμματα ως 
«πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όχι μόνο επειδή θα κινήσει την αγορά αλλά κι επειδή είναι 
στην κατεύθυνση του σημαντικού περιβαλλοντικού στόχου, που έχει η χώρα και δεν πρέπει 
με τίποτα να τον εγκαταλείψουμε». Ο κ. Στασινός έδωσε «συγχαρητήρια σε όλους τους συμ-
μετέχοντες στο πρόγραμμα, ξεκινώντας από το Υπουργείο και όλους τους χρηματοδοτικούς 
φορείς», υπογράμμισε ότι «όποιο έργο έχει κάνει μια κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει και η 
επόμενη», όπως επίσης ότι «πρέπει να είναι καλά οργανωμένα και να υπάρχει παρακολούθηση 
των ενδιάμεσων σταδίων των προγραμμάτων, ώτσε να μπορπούν να προχωρήσουν και να 
ολοκληρωθούν» ενω δεσμεύτηκε ότι «το ΤΕΕ όπου μπορεί να βοηθήσει θα είναι παρόν – αυτό 
έχουμε κάνει μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια, με ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και τεχνι-
κές οδηγίες.»
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Σε ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ σημειώνονται τα ακόλουθα: Το πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» συνίσταται στην παροχή κινήτρων για την υλοποίηση 
παρεμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, τη 
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους 
των νοικοκυριών.
Κατά την α’ φάση υλοποίησής του χρηματοδοτήθηκαν παρεμβάσεις συνολικού προ-
ϋπολογισμού 640 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 362 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν 
μέσω επιδοτήσεων από πόρους του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ. Συνολικά αναβαθμίστηκαν 
ενεργειακά περί τις 43.000 κατοικίες.

Στη β’ φάση  Οι διαθέσιμοι πόροι θα ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτιμάται 
ότι θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις σε 20.000 – 25.000 κατοικίες.
Στο πρόγραμμα  μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονω-
μένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό 
έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις 
οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα. Μπο-
ρούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κύριας  κυριό-
τητας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. 
Το πρόγραμμα ενεργοποιείται στις αρχές του β’ εξαμήνου, προκειμένου να υπάρξει 
το χρονικό περιθώριο ώστε να αξιοποιηθούν ως μεγέθη αναφοράς τα εισοδήματα 
του 2018. Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι προτεραιότητα δίνεται στην 
ένταξη  οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά) και 
νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει 
επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου 
δανείου. Ισχύει η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή 
στο πρόγραμμα, δηλαδή η λήψη δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Ο προϋπολογισμός 
της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους 
στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προ-
γράμματος,  όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Οι αιτήσεις 
θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυ-
νης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται 

οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω της ηλε-
κτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν 
χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετο-
χής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον 
οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη 
συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενερ-
γειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαι-
τούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα 
επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο 
την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, 
θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν 
επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.  
Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον 
βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να 
γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:
1. αντικατάσταση κουφωμάτων
2. τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
3. τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος
4. αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
5. αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης
Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:
-  ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
- επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% 
της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του 
πίνακα
- επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% 
της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

ΥΠΕΝ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ» - β΄ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΑ»
Τι Ενημερωτικό σημείωμα «εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» - Β΄φάση
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Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρεται σε ενη-
μερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ στο οποίο αναλυτικά σημειώνεται 
ότι: Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος 
της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Εθνικού Ενεργει-
ακού Σχεδιασμού με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανά-
λωσης στο αστικό περιβάλλον δίνοντας καταρχήν έμφαση στον 

κτιριακό τομέα. Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
προβλέπεται συνέχιση επιτυχημένων χρηματοδοτικών προγραμ-
μάτων και υιοθέτηση νέας δέσμης οικονομικά αποδοτικών μέ-
τρων/δράσεων για την κινητοποίηση των απαιτούμενων επενδύ-
σεων στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης 
του κτιριακού αποθέματος. Η ανακατασκευή παλαιών και ενεργο-
βόρων κτιρίων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, προσφέρο-
ντας την ευκαιρία να εφαρμοστούν οικονομικά αποδοτικά μέτρα 
και να μετατραπούν σε κτίρια αποδοτικά από πλευράς πόρων και 

φιλικά προς το περιβάλλον με αυξημένη κοινωνική και οικονομική 
αξία. Αναμένεται να συμβάλει καίρια στην επίτευξη του εθνικού 
ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, (ν. 4342/2015, Οδη-
γία 2012/27/ΕΕ) και παράλληλα η εκπλήρωση των απαιτήσεων 
του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου 
της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της 
θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, 
που αποτελεί το 3% του συνολικού εμβαδού και την προώθηση 
του υποδειγματικού ρόλου του δημοσίου.

βασικός σκοπός του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» 
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα 
συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που 
αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της 
στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται. Συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος: Για όλη τη 
διάρκεια εφαρμογής του ανέρχεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ με δυνατότητα 
τροποποίησης. Φορέας διαχείρισης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργεια-
κών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Χρηματοοικονομική Διαχείριση: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Σύσταση Τεχνικής Γραμματείας: Για την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενερ-
γειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
συστήνεται Τεχνική Γραμματεία, η οποία εδρεύει στο ΥΠΕΝ και έχει την ευθύνη για την έκδοση του 
Οδηγού του προγράμματος. Συμμετέχουν επίσης: ΚΑΠΕ, ΤΠΔ, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΚτΥπ)

Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα»

ΥΠΕΝ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ» - β΄ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΑ»
Ενημερωτικό σημείωμα για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Δημοσίων Κτιρίων – Πρόγραμμα Ηλέκτρα 

α/α Κατηγορία 
κτιρίου

Αρμόδιος φορέας Τίτλος έργου Συνολικός π/υ Βαθμός 
ωριμότητας

Περιγραφή Παρεμβάσεων

1 Σχολείο Δήμος Πατρέων
Συγκροτήματα Α'βάθμιας και Β'βάθμιας 
εκ/σης

8.500.000,00 € 4
παρεμβάσεις στο κέλυφος

2 Σχολείο Δήμος Λαγκαδά ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ,ΕΠΑΣ Λαγκαδά 1.670.000,00 € 4 παρεμβάσεις στο κέλυφος

3 Νοσοκομείο Γ.Ν. Κατερίνης Γ.Ν. Κατερίνης 3.400.000,00 € 4
συμπαραγωγή, ηλιακό, 
μαγνητικές επαφές 
κουφωμάτων, φωτιστικά, BEMS 
και εσωτερικό δίκτυο CNG

4 Νοσοκομείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ 
Γενικό Επιτελείο Στρατού

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 11.200.000,00 € 4
σύμπαραγωγή, παρεμβάσεις 
στο κέλυφος, φωτισμός, 
ηλιακά, BEMS

5 Nοσοκομείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ 
Γενικό Επιτελείο Στρατού

Παρεμβάσεις  Ενεργειακής  Αναβάθμισης 
Κτηριακού Κελύφους και Η/Μ Εγκαταστάσεων 
της Νέας  Πτέρυγας του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ

2.434.000,00 € 4

Παρεμβάσεις Ενεργειακής 
Αναβάθμισης
Κτηριακού Κελύφους και Η/Μ 
Εγκαταστάσεων της Νέας 
Πτέρυγας του Νοσοκομείου
ΝΙΜΤΣ

6 Μουσείο
Λαογραφικό Μουσείο 
Αλεξάνδρειας Ημαθίας

Λαογραφικό Μουσείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας 850.000,00 € 4
γεωθερμία, φωτοβολταϊκά

7 Κολυμβητήριο Κολυμβητήριο Δήμου Ωραιοκάστρου 3.400.000,00 € 4
ειδικό ανοιγόμενο στέγαστρο, 
μονάδα συμπαραγωγής, 
φωτιστικά

8 Δημαρχείο
Eνεργειακή αναβάθμιση δημαρχείου 
Ωραιοκάστρου

500.000,00 € 4

9 Κολυμβητήριο
Γ. Γ. Αθλητισμού / Εθνικά 
Αθλητικά Κέντρα 
Θεσσαλονίκης

Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσ/κης 2.000.000,00 € 4 Μονάδα συμπαραγωγής, 
φωτισμός, BEMS

10 Σχολεία Δήμος Θερμαϊκού

Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών 
κτηρίων
1ου Γυμνασίου-Νέας Μηχανιώνας, Γυμνασίου 
Νέων Επιβατών, ΕΠΑΛ Επανομής

2.200.000,00 € 4

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

11 Σχολεία Δήμος Χαλκηδόνας
Γ/Λ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΑΔΕΝΔΡΟΥ,1Ο ΕΠΑΛ 
ΚΟΥΦΩΛΙΩΝ

2.420.000,00 € 4

Ενεργειακή αναβάθμιση 
Γυμνασίου-Λυκείου Αγίου 
Αθανασίου, Γυμνασίου-
Λυκείου Αδένδρου, 1ου ΕΠΑΛ
Κουφαλίων του Δήμου 
Χαλκηδόνος

38.574.000,00 €

1 Μονή
Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου στην Ορμυλία 
Χαλκιδικής

Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στην Ορμυλία Χαλκιδικής

5.000.000,00 € 3

αντικατάσταση κουφωμάτων, 
γεωθερμία, σύστημα ηλιακής 
ψύξης, φωτισμός, 
φωτοβολταϊκά, αναβάθμιση 
BEMS

2
Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας

Παράρτημα ΑΜΕΑ Ευβοίας (Θεραπευτήριο 
χρόνιων παθήσεων Βαθύ Αυλίδος)

1.500.000,00 € 3
παρεμβάσης στο κέλυφος, 
φωτιστικά, γεωθερμία, 
φωτοβολταϊκά, ηλιακά και BMS

3
Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας

Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας (Θεραπευτήριο 
χρόνιων παθήσεων Δομοκού)

900.000,00 € 3 φωτιστικά, θέρμανση - ψύξη, 
φωτοβολταϊκά, ηλιακά και BMS

4 Κολυμβητήριο
Γ. Γ. Αθλητισμού / Εθνικά 
Αθλητικά Κέντρα 
Θεσσαλονίκης

Ανοικτό Κολυμβητήριο Νεάπολης 1.500.000,00 € 3 Μονάδα συμπαραγωγής, 
φωτισμός, BEMS

5 Κτίριο ΑΕΙ ΑΠΘ
Ενεργειακή Αναβάθμιση Πτερύγων 
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

2.275.000,00 € 3

6 Σχολείο Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Γυμνασίου 1.600.000,00 € 3

7 Σχολείο
Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Λυκείου 
Τρικάλων

1.200.000,00 € 3

8 Σχολείο

Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων - Αντισεισμική ενίσχυση, του 
συγκροτήματος των διδακτηρίων 2ου 
Γυμνάσιου και 2ου Λυκείου Τρικάλων

3.000.000,00 € 3

9 Σχολείο Δήμος Ν. Προποντίδας ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών 2.210.000,00 € 3
19.185.000,00 €

# Σχολεία Δήμος Αιγάλεω

1. 1ο Γυμνάςιο Αιγάλεω
2. 3ο Λύκειο Αιγάλεω
3. 10ο Δημοτικό Αιγάλεω
4. 7ο Γυμνάςιο Αιγάλεω
5. 11ο Δημοτικό Αιγάλεω

2.200.000,00 € 2
Παρεμβάσεις στο κέλυφος, ΑΠΕ 
και Η/Μ

Δήμος Ωραιόκαστρου

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
ΠΕΣΤΕ

Δήμος Τρικκαίων

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Συνέχεια στην σελ.7
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ΥΠΕΝ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ» - β΄ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΑ»
Τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα»

Συνέχεια από σελ. 6

1 Σχολείο Δήμος Πατρέων
Συγκροτήματα Α'βάθμιας και Β'βάθμιας 
εκ/σης

8.500.000,00 € 4
παρεμβάσεις στο κέλυφος

2 Σχολείο Δήμος Λαγκαδά ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ,ΕΠΑΣ Λαγκαδά 1.670.000,00 € 4 παρεμβάσεις στο κέλυφος

3 Νοσοκομείο Γ.Ν. Κατερίνης Γ.Ν. Κατερίνης 3.400.000,00 € 4
συμπαραγωγή, ηλιακό, 
μαγνητικές επαφές 
κουφωμάτων, φωτιστικά, BEMS 
και εσωτερικό δίκτυο CNG

4 Νοσοκομείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ 
Γενικό Επιτελείο Στρατού

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 11.200.000,00 € 4
σύμπαραγωγή, παρεμβάσεις 
στο κέλυφος, φωτισμός, 
ηλιακά, BEMS

5 Nοσοκομείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ 
Γενικό Επιτελείο Στρατού

Παρεμβάσεις  Ενεργειακής  Αναβάθμισης 
Κτηριακού Κελύφους και Η/Μ Εγκαταστάσεων 
της Νέας  Πτέρυγας του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ

2.434.000,00 € 4

Παρεμβάσεις Ενεργειακής 
Αναβάθμισης
Κτηριακού Κελύφους και Η/Μ 
Εγκαταστάσεων της Νέας 
Πτέρυγας του Νοσοκομείου
ΝΙΜΤΣ

6 Μουσείο
Λαογραφικό Μουσείο 
Αλεξάνδρειας Ημαθίας

Λαογραφικό Μουσείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας 850.000,00 € 4
γεωθερμία, φωτοβολταϊκά

7 Κολυμβητήριο Κολυμβητήριο Δήμου Ωραιοκάστρου 3.400.000,00 € 4
ειδικό ανοιγόμενο στέγαστρο, 
μονάδα συμπαραγωγής, 
φωτιστικά

8 Δημαρχείο
Eνεργειακή αναβάθμιση δημαρχείου 
Ωραιοκάστρου

500.000,00 € 4

9 Κολυμβητήριο
Γ. Γ. Αθλητισμού / Εθνικά 
Αθλητικά Κέντρα 
Θεσσαλονίκης

Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσ/κης 2.000.000,00 € 4 Μονάδα συμπαραγωγής, 
φωτισμός, BEMS

10 Σχολεία Δήμος Θερμαϊκού

Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών 
κτηρίων
1ου Γυμνασίου-Νέας Μηχανιώνας, Γυμνασίου 
Νέων Επιβατών, ΕΠΑΛ Επανομής

2.200.000,00 € 4

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

11 Σχολεία Δήμος Χαλκηδόνας
Γ/Λ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΑΔΕΝΔΡΟΥ,1Ο ΕΠΑΛ 
ΚΟΥΦΩΛΙΩΝ

2.420.000,00 € 4

Ενεργειακή αναβάθμιση 
Γυμνασίου-Λυκείου Αγίου 
Αθανασίου, Γυμνασίου-
Λυκείου Αδένδρου, 1ου ΕΠΑΛ
Κουφαλίων του Δήμου 
Χαλκηδόνος

38.574.000,00 €

1 Μονή
Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου στην Ορμυλία 
Χαλκιδικής

Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στην Ορμυλία Χαλκιδικής

5.000.000,00 € 3

αντικατάσταση κουφωμάτων, 
γεωθερμία, σύστημα ηλιακής 
ψύξης, φωτισμός, 
φωτοβολταϊκά, αναβάθμιση 
BEMS

2
Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας

Παράρτημα ΑΜΕΑ Ευβοίας (Θεραπευτήριο 
χρόνιων παθήσεων Βαθύ Αυλίδος)

1.500.000,00 € 3
παρεμβάσης στο κέλυφος, 
φωτιστικά, γεωθερμία, 
φωτοβολταϊκά, ηλιακά και BMS

3
Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας

Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας (Θεραπευτήριο 
χρόνιων παθήσεων Δομοκού)

900.000,00 € 3 φωτιστικά, θέρμανση - ψύξη, 
φωτοβολταϊκά, ηλιακά και BMS

4 Κολυμβητήριο
Γ. Γ. Αθλητισμού / Εθνικά 
Αθλητικά Κέντρα 
Θεσσαλονίκης

Ανοικτό Κολυμβητήριο Νεάπολης 1.500.000,00 € 3 Μονάδα συμπαραγωγής, 
φωτισμός, BEMS

5 Κτίριο ΑΕΙ ΑΠΘ
Ενεργειακή Αναβάθμιση Πτερύγων 
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

2.275.000,00 € 3

6 Σχολείο Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Γυμνασίου 1.600.000,00 € 3

7 Σχολείο
Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Λυκείου 
Τρικάλων

1.200.000,00 € 3

8 Σχολείο

Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων - Αντισεισμική ενίσχυση, του 
συγκροτήματος των διδακτηρίων 2ου 
Γυμνάσιου και 2ου Λυκείου Τρικάλων

3.000.000,00 € 3

9 Σχολείο Δήμος Ν. Προποντίδας ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών 2.210.000,00 € 3
19.185.000,00 €

# Σχολεία Δήμος Αιγάλεω

1. 1ο Γυμνάςιο Αιγάλεω
2. 3ο Λύκειο Αιγάλεω
3. 10ο Δημοτικό Αιγάλεω
4. 7ο Γυμνάςιο Αιγάλεω
5. 11ο Δημοτικό Αιγάλεω

2.200.000,00 € 2
Παρεμβάσεις στο κέλυφος, ΑΠΕ 
και Η/Μ

Δήμος Ωραιόκαστρου

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
ΠΕΣΤΕ

Δήμος Τρικκαίων

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
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Υπεγράφη από τους υπουργούς Εσωτερικών, Αλέξη 
Χαρίτση, και αναπληρωτή Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
Σωκράτη Φάμελλο και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (2218 
Β/08.06.2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την 
οποία καθορίζεται η μέθοδος επιμέτρησης των διοικητι-
κών προστίμων που επιβάλλονται στους ΟΤΑ α’ βαθμού, 
οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις για την εναλ-
λακτική διαχείριση και τη χωριστή συλλογή των δημοτι-
κών αποβλήτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι παραβάσεις διακρίνονται ανάλο-
γα με τη σοβαρότητά τους και με βάση την επιλογή του 
κάθε ΟΤΑ να οργανώσει την ανακύκλωση των δημοτικών 
αποβλήτων σε συνεργασία με Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης ή αυτοτελώς, οπότε ο δήμος αναλαμβάνει 
περισσότερες αρμοδιότητες.
Η μέθοδος περιλαμβάνει διαβάθμιση υπέρ των ΟΤΑ που 

έχουν ξεκινήσει τον σχεδιασμό ή και την υλοποίηση ερ-
γασιών χωριστής συλλογής έστω και σε μικρότερο βαθμό 
από τον προβλεπόμενο στα τοπικά τους σχέδια και επι-
βάρυνση των ΟΤΑ που δεν αναλαμβάνουν καμία δράση 
για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή των 
χωριστών ρευμάτων αποβλήτων.
Η έκδοση ΚΥΑ προβλέπεται στον νόμο για την αναβάθμιση 
της ανακύκλωσης (ν. 4496/2017) και είναι σε εναρμόνιση 
με το νέο θεσμικό πλαίσιο που αποσαφηνίζει τις αρμοδιό-
τητες των δήμων και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ν. 4555/2018) και ενισχύει τον ρόλο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το πάγιο αίτημα της.
Στην ΚΥΑ ορίζεται η ειδική επιμέτρηση των προστίμων 
που θα εφαρμόζονται στην περίπτωση που διαπιστώνο-
νται παραβάσεις από τους ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη πρό-
σθετα κριτήρια σε σχέση με τις παραβάσεις των λοιπών 

υπόχρεων φορέων, που σχετίζονται ιδίως με δημογραφι-
κά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των Δήμων, σε ακο-
λουθία με τη νέα κατηγοριοποίηση των δήμων σύμφωνα 
με τον «Κλεισθένη».
Συμπληρωματικά με τα κριτήρια αυτά τον προσδιορισμό 
της βαρύτητας των κυρώσεων καθορίζουν και άλλες πα-
ράμετροι, όπως η συμμόρφωση μετά τη διαπίστωση της 
παράβασης ή -αντίθετα - η επανάληψη της παράβασης, ο 
βαθμός υπαιτιότητας και η διάρκεια της παράβασης.
Τέλος, το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 7% των ετήσιων εσόδων του δήμου από 
το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού 
του προηγούμενου έτους από τη βεβαίωση της παράβα-
σης.

Η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας 
και Σερβίας στους τομείς των εξοπλισμών και της αμυντικής 
βιομηχανίας βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών των 
αντιπροσωπειών των δύο χωρών στην Αθήνα, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αμυντικο-τεχνικής 
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας.

Την ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούσαν επιτελείς της 
Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσε-
ων (ΓΔΑΕΕ) με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή αντιναύ-
αρχο ε.α. Κυριάκο Κυριακίδη και τη σερβική εκπρόσωποι 
του υπουργείου Άμυνας της Σερβίας με επικεφαλής τον 
γενικό διευθυντή της σερβικής ΓΔΑΕΕ υφυπουργό Nenad 
Miloradovic.

Κατά την παραμονή της στην Ελλάδα η σερβική αντιπρο-
σωπεία συνοδευόμενη από επιτελείς της ΓΔΑΕΕ επισκέ-
φθηκε τις εταιρείες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ISI 
Hellas, Miltech Hellas, Space Hellas και Theon Sensors.

Σε θετικό κλίμα και με συνισταμένη την «αμοιβαία συνερ-
γασία για το καλό των πολιτών», πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη συνάντηση της περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δού-
ρου με τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, 
στα γραφεία της Περιφέρειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά τη συνάντηση, διάρκειας περίπου μιας ώρας, δρο-
μολογήθηκαν τα πρώτα βήματα της συνεργασίας, η οποία 
θα ξεκινήσει άμεσα σε γραφεία εντός της Περιφέρειας που 
διέθεσε η κ. Δούρου, για την καλύτερη ενημέρωση των 
συνεργατών του κ. Πατούλη, ώστε την 1η Σεπτεμβρίου να 
συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του φορέα της ΤΑ. 
Είτε για να συνεχιστεί το έργο που έχει δρομολογηθεί είτε 
ότι άλλο απαιτηθεί «μέσα από τη σύνθεση να πραγματο-
ποιήσουμε», όπως σημείωσε ο κ. Πατούλης.
Εξάλλου, στη συνεννόηση και τη σύνθεση στο νέο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο -«ως προϋπόθεση για τον κοινό στόχο: 
το όφελος των πολιτών»- και που πλέον επιβάλλει η απλή 
αναλογική, εστίασε στη δήλωση της αμέσως μετά τη συ-
νάντηση η Ρ. Δούρου λέγοντας συγκεκριμένα:

«Η απλή αναλογική, ως μία δημοκρατική τομή για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτεί συνεννόηση, συνθέσεις, 
συνεργασία. Καλωσορίσαμε σήμερα τον κ. Πατούλη και 
τους συνεργάτες του σε μία πρώτη εθιμοτυπική, εν αρχή, 
συνάντηση προκειμένου, όπως είπα και το βράδυ των 
εκλογών, να μην χρειαστεί για τα τεράστια προβλήμα-
τα των συμπολιτών μας, εδώ στην Περιφέρεια Αττικής, 
να περιμένουμε την ημερολογιακή αλλαγή. Η «Δύναμη 
Ζωής» που έχω την τιμή να προΐσταμαι είναι μία περιφε-
ρειακή παράταξη που δεν περίμενε τις νομοθετικές αλλα-
γές και την απλή αναλογική. Έχει δώσει διαπιστευτήρια 
σύνθεσης, συνεννόησης και συνεργασίας. Με αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας ξεκινάμε για το 
επόμενο χρονικό διάστημα μία συνεργασία που αντίπαλο 
θα έχει τα προβλήματα των συμπολιτών μας».
Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης αναφερόμενος στη συνάντηση με 
τη Ρένα Δούρου, την ευχαρίστησε «για την πάρα πολλή 
φιλόξενη διάθεση» η οποία, όπως είπε, θα συνεχιστεί για 

το καλό της Αττικής και των πολιτών της». Στάση η οποία, 
όπως σημείωσε ο κ. Πατούλης, «μας δίνει δύναμη να συ-
νεχίσουμε για να λύσουμε τα προβλήματα της Αττικής. 
Επίσης να συνεχιστεί ό,τι έχει ξεκινήσει με ορθολογικό 
τρόπο και να πραγματοποιήσουμε ό,τι άλλο πρέπει, μέσα 
από τη σύνθεση». «Νομίζω, ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί 
και θα δώσει λύσεις γιατί πάνω από όλα αυτό που προέχει 
είναι το συμφέρον των πολιτών και προφανώς η ανάπτυ-
ξη της χώρας και της Αττικής μας. Συνεχίζουμε», ολοκλή-
ρωσε ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης .
Σε σύντομη συζήτηση λίγο μετά τη συνάντηση, ο κ. Πα-
τούλης αναφέρθηκε στη διάθεση χώρου εντός των γρα-
φείων της Περιφέρειας προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
έγκαιρα η ενημέρωση των συνεργατών του από τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες και εστίασε στα θέματα που 
χρήζουν άμεσης διευθέτησης, όπως είπε, αναφερόμενος 
στην απορροή των όμβριων, στα στερεά απόβλητα και 
την Πολιτική Προστασία.

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΥΑ, ΠΟΥ ΕΠΙβΑΛΛΕΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΕΡβΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ρ. ΔΟΥΡΟΥ – Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ: ΑΜΟΙβΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Επενδυτικό πλάνο ύψους 43 εκατ. ευρώ δρομολογεί την 
επόμενη τριετία η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Όπως υπογράμ-
μισε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος, Αλέξανδρος Δανι-
ηλίδης κατά την ξενάγηση δημοσιογράφων στη γραμμή 
παραγωγής μηλίτη του εργοστασίου της Πάτρας, «τα τε-
λευταία εννέα χρόνια, δηλαδή μέσα στην περίοδο της κρί-
σης, επενδύσαμε στην Ελλάδα πάνω από 150 εκατ. ευρώ, 
σε μια περίοδο που ο τζίρος και τα κέρδη βρέθηκαν υπό 
μεγάλη πίεση ενώ δεν εθίγησαν καθόλου τα εργασιακά 
δικαιώματα. Επενδύουμε συνεχώς σε νέα καινοτόμα προ-
ϊόντα για την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό», σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα τον κ. Δανιηλίδη, οι νέες επενδύσεις της Αθη-
ναϊκό Ζυθοποιίας, ύψους 43 εκατ. ευρώ, για την επόμε-
νη τριετία θα κατευθυνθούν στον εκσυγχρονισμό των 
γραμμών παραγωγής, την παραγωγή νέων καινοτόμων 
προϊόντων, στα πληροφοριακά συστήματα και στην πα-
ραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για τη μείωση του ενεργεια-
κού αποτυπώματος.
Αναλύοντας την στρατηγική του ομίλου για την πράσινη 
ενέργεια, ο επικεφαλής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είπε ότι 
εξετάζονται διάφορα σενάρια σχετικά με τον τρόπο που 
θα εμπλακεί η εταιρεία στην παραγωγή και εμπορία ενέρ-
γειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου στην παρούσα 
φάση είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με φορείς.
«Δουλεύουμε σοβαρά σε αυτή την κατεύθυνση γιατί 
έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τον όμιλο, ωστόσο 
δεν εξαρτάται μόνο από εμάς» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αυτή η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό 
σχεδιασμό του ομίλου Heineken, ο οποίος στοχεύει το 
70% της ενέργειας που καταναλώνουν τα εργοστάσια του 

ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο να προέρχονται από ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης, ο κ. Δανιηλίδης 
έκανε εκτενή αναφορά στις δυνατότητες που ανοίγονται 
και στις προοπτικές που υπάρχουν από την έναρξη παρα-
γωγής μηλίτη στο εργοστάσιο της Πάτρας.
Τα προϊόντα «Μηλοκλέφτης» και «Strongbow» θα παρά-
γονται πλέον στην Ελλάδα από 100% ελληνικές πρώτες 
ύλες, με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία να έχει στόχο για το 
2019 την παραγωγή 3 εκατομμυρίων λίτρων μηλίτη.
Η συγκεκριμένη επένδυση υπολογίζεται ότι θα δημιουρ-
γήσει πάνω από 2 εκατ. ευρώ επιπλέον προστιθέμενη αξία 
για τη χώρα, καθώς και 65 νέες θέσεις εργασίας (άμεσες 
και έμμεσες).
Σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδης η παραγωγή μηλίτη στην 
Ελλάδα ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Αθη-
ναϊκής Ζυθοποιίας τα τελευταία χρόνια. Μόλις ολοκληρώ-
θηκε, πέρυσι τον Αύγουστο, η νομοθετική αναθεώρηση 
που επέτρεψε στα ζυθοποιεία της χώρας την παραγωγή 
μηλίτη, η εταιρεία προχώρησε άμεσα σε επένδυση 1,5 
εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της Πάτρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2010 μέχρι το 2019 επεν-
δύθηκαν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο περί τα 27 εκατ. 
ευρώ για την αναβάθμιση του ζυθοποιείου.
Η πρώτη χώρα στο εξωτερικό όπου θα ξεκινήσουν οι εξα-
γωγές μηλίτη, όπως όλα δείχνουν, είναι η Κύπρος όπου 
ήδη διεξάγονται σχετικές συζητήσεις.
Για την Ελλάδα αποτελεί μία σχετικά νέα κατηγορία η 
οποία όμως γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής τα τελευ-
ταία χρόνια.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η εγχώρια κατανάλωση μηλίτη 
ανέρχεται σε 40.000 εκατόλιτρα με την αξία να διαμορ-

φώνεται σε περίπου 7 με 8 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με την πορεία της αγοράς μπίρας, ο κ. Δανιη-
λίδης επεσήμανε ότι μέχρι στιγμής κινείται σε επίπεδα χα-
μηλότερα από ότι περίμενε ο κλάδος σημειώνοντας πως 
βασική αιτία για αυτή τη δυσμενή εξέλιξη είναι οι άστατες 
καιρικές συνθήκες στο πρώτο πεντάμηνο του έτους. «Δεν 
έχουμε ξαναδεί τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες» επεσή-
μανε και εκτίμησε ότι η κάμψη στην κατανάλωση μπίρας 
ξεπερνάει το 5%.
Παράλληλα εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η αγορά θα ανα-
κάμψει στο δεύτερο εξάμηνο λέγοντας ότι υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις να αναπτυχθεί.
Ερωτηθείς για τη στρατηγική της εταιρείας στο θέμα των 
προσφορών, ο επικεφαλής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας τό-
νισε πως γίνεται προσπάθεια να γίνουν πιο στοχευμένες 
και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των 
καταναλωτών επισημαίνοντας ότι στα προηγούμενα 
χρόνια υπήρξε «βομβαρδισμός» των καταναλωτών από 
προσφορές που δεν ανταποκρίνονταν στα ζητούμενα της 
αγοράς.
Ειδική αναφορά έγινε στην μπίρα «ΜΑΜΟΣ» η οποία 
αυξάνει την απήχησή της στους καταναλωτές πέραν της 
Πάτρας και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στόχος είναι 
να αποκτήσει πανελλαδική παρουσία.
Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο της Αθηναϊκό Ζυθοποιίας 
στην Πάτρα, με σχεδόν 35 χρόνια λειτουργίας και 260 
εργαζόμενους, αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγική μο-
νάδα της εταιρείας και το μεγαλύτερο εργοστάσιο μπίρας 
στα Βαλκάνια. Συνολικά κάθε χρόνο παράγονται εκεί 150 
προϊοντικοί κωδικοί και 1.400.000 εκατόλιτρα μπίρας, εκ 
των οποίων περίπου τα 90.000 εξάγονται.

Κατά 150.000 ευρώ αυξάνεται το επιλέξιμο ποσό επένδυ-
σης ανά επιχείρηση οινοπαραγωγής, σύμφωνα με από-
φαση που υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης και η υφυπουργός, 
Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία καθορίζει τη διαδικασία 
χρηματοδότησης των «Επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινο-
παραγωγής» για την περίοδο 2020-2023, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η 
οποία αναμένεται σύντομα να δημοσιευθεί στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης, το επιλέξιμο ποσό επένδυσης ανά 
δικαιούχο, από τις 200.000 ευρώ που όριζε προηγούμενη 
απόφαση, αυξάνεται στα 350.000 ευρώ. Κατώτερο ποσό 
επένδυσης, ανά δικαιούχο, ορίζονται οι 10.000 ευρώ, ενώ 
στα ίδια επίπεδα (500.000 ευρώ) παραμένει το ανώτερο 
ποσό επένδυσης για συλλογικά σχήματα.

Επίσης, καθορίζεται ως σημαντικότερο κριτήριο (συντε-
λεστής βαρύτητας 0,20) για την επιλογή ενός επενδυτικού 
σχεδίου, η υποβολή του από συλλογικό σχήμα, όπως ορ-
γάνωση παραγωγών, ένωση οινοπαραγωγών, διεπαγ-
γελματική οργάνωση ή συνεταιρισμό.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελί-
δα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(www.minagric.gr), από την 1η Ιουλίου έως και την 10η 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, το πρόγραμμα εφαρμόζεται 
στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:
α) Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτι-
κής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συν-
δυασμό με τη βελτίωση της εμπορίας.
β) Τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε 

αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν περαιτέρω οι-
κονομικά.
γ) Την ενίσχυση συλλογικών σχημάτων.

Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του προγράμματος είναι:
α) Η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιη-
μένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, ποικιλιακών, ονομασία κατά 
παράδοση) κατά 5%.
β) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρη-
ματοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως εκ 
των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις και τα 5 συλλογικά σχήματα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 43 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑϊΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣχΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
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Σε συνολικά 31 ανέρχονται τα δημόσια έργα που θα χρηματο-
δοτηθούν μέσω της δράσης «υποδομές εγγειων βελτιώσεων 
-έργα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ» (Δράση 4.3.1) του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), σύμφωνα με 
τον πίνακα των αποτελεσμάτων που δόθηκε στη δημοσιότη-
τα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  O προϋπολογισμός των παραδε-
κτών προτάσεων πρόκειται να καλυφθεί από τις πιστώσεις της 
πρόσκλησης (ύψους 180 εκ. ευρώ), καθώς και από πιστώσεις 
υπερδέσμευσης η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του υφυ-
πουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ευστάθιου Γιαννακίδη.
 Σημειώνεται ότι συνολικά υποβλήθηκαν 45 προτάσεις έρ-
γων, συνολικού προϋπολογισμού 680 εκατ. ευρώ περίπου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα έργα που αναμένεται να υλοποι-
ηθούν «καλύπτουν μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας 
και αφορούν βελτίωση αρδευτικών υποδομών, υποδομές 
για την αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χει-
μερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), καθώς 
και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών 
υποδομών». 
 Επίσης, σημειώνεται πως «κατά την αξιολόγηση των προ-
τάσεων και στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση 
υφιστάμενων φραγμάτων μέσω της σύνδεσής τους με νέα 

δίκτυα, καθώς και στον εκσυγχρονισμό δικτύων τα οποία 
σήμερα λόγω παλαιότητας είναι πλέον μη λειτουργικά και πα-
ρουσιάζουν σημαντικές απώλειες ύδατος» και επισημαίνεται 
ότι «η χρηματοδότηση των έργων θα γίνει από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημό-
σιο με ποσοστό ενίσχυσης 100%». 
Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «έχουν εκδοθεί από 
τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειών και βρί-
σκονται σε εξέλιξη αντίστοιχες προσκλήσεις στις Περιφέρειες 
της Χώρας, ύψους 108 εκ. ευρώ, για την επιλογή και υλοποί-
ηση εγγειοβελτιωτικών έργων προϋπολογισμού έως 2,2 εκ. 
ευρώ». 

Μείωση 20,6% σημειώθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- στον 
όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάρτιο 
εφέτος σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2018, καθώς, σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ εκδόθηκαν 1.152 οικοδομικές άδειες, που αντι-

στοιχούν σε 220,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 899,3 χιλιάδες 
m3 όγκου. Παρουσιάστηκε έτσι μείωση 14,2% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, 19,9% στην επιφάνεια και 20,6% 
στον όγκο.

Το α’ τρίμηνο εφέτος, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα 
εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση 9,2% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, 18,3% στην επιφάνεια και 18,7% 
στον όγκο σε σχέση με το α’ τρίμηνο πέρυσι. 

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 33 εκατ. ευρώ, σε βάρος των πι-
στώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο 

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής της 
πληρωμής του επιδόματος στέγασης μηνός Ιουνίου 2019, 
σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιό-

γλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης των δυο διατηρητέων 
σχολείων της Λέσβου, που υπέστησαν ζημιές κατά τους σει-
σμούς του περασμένου καλοκαιριού, προχωρά –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- η ΚΤΥΠ ΑΕ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιάννης Χαρωνίτης 
υπέγραψε προχθές την σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης 
της στατικής και γεωτεχνικής μελέτης για το διατηρητέο κτίριο 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου.
Η συμβατική δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε 27.735,70 

ευρώ και θα την εκπονήσει το μελετητικό γραφείο Χ. Μαρα-
βέας και Συνεργάτες ΙΚΕ, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 
δυο μηνών.
Πρόκειται για την τρίτη και τελική μελέτη που απαιτείται για 
την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης. Ήδη εκπονούνται 
η Η/Μ μελέτη καθώς και η Αρχιτεκτονική μελέτη.
Εντός Ιουλίου θα υπογραφεί και η σύμβαση για την ανάθεση 
εκπόνησης της στατικής μελέτης για το διατηρητέο 1ο Δημο-
τικό Σχολείο Πολυχνίτου, για το οποίο ήδη εκπονούνται οι 

υπόλοιπες μελέτες.
Επιπλέον, ολοκληρώνεται εντός των επόμενων ημερών η 
στατική μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο Πλαγιάς.
Εξάλλου, στο τελικό στάδιο βρίσκονται δυο διαγωνισμοί 
έργων αποκατάστασης σε πέντε ακόμα σχολεία του νησιού 
και συγκεκριμένα στα ΕΠΑΛ Πλωμαρίου, Νηπιαγωγείο Τρυ-
γώνας και Νηπιαγωγείο Πολυχνίτου, καθώς και στο Δημοτικό 
Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου.

Την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης με τους εκπροσώ-
πους του Σωματείου των Εργατών του Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς, μετά από διαδικασία διαπραγματεύσεων, ανακοί-
νωσε ο ΟΛΠ. Η διάρκεια της νέας σύμβασης ορίζεται τριετής. 
Τη σύμβαση συνυπέγραψε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (Ο.Φ.Ε.) Συμεών Λευθεριώτης, 

σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Να σημειωθεί ότι ήδη έχει υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση 
με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας ΟΜΥΛΕ 
(εκπροσώπους υπαλλήλων) και τον Σύνδεσμο Εποπτών - Αρ-
χιεργατών ΟΛΠ. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt. 
Fu Chengqiu σε δηλώσεις του ανέφερε: «Με την υπογραφή 

της Νέας Συλλογικής Σύμβασης με το Σωματείο των Εργατών, 
έχουν πλέον υπογραφεί Συλλογικές Συμβάσεις με όλες τις 
κατηγορίες των εργαζομένων της ΟΛΠ Α.Ε. Επιβεβαιώνεται 
η καλή σχέση μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων και προ-
χωράμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια για την επίτευξη των 
στόχων μας».

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) δηλώνει ότι βρίσκεται 
στο πλευρό των εργαζομένων στην εξορυκτική βιομηχανία 
της χώρας και στηρίζει την απόφαση των πρωτοβάθμιων 
σωματείων και της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας 
(ΟΜΕ) να προχωρήσουν σε τρίωρη πανελλαδική στάση ερ-
γασίας, την Πέμπτη 13 Ιουνίου, διεκδικώντας την υπογραφή 
νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) του κλάδου και 

τονίζοντας ότι πρέπει να καταστεί υποχρεωτική και σε όσους 
χώρους δουλειάς δεν έχει εφαρμοστεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το ΕΚΑ καλεί 
τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων να αφήσει στην 
άκρη την αδιαλλαξία και τα εκβιαστικά διλλήματα και να δι-
απραγματευτεί επί της ουσίας για την υπογραφή νέας ΣΣΕ».

Η διοίκηση του ΕΚΑ θα είναι παρoύσα στη συνέντευξη Τύ-
που που θα πραγματοποιήσει η ΟΜΕ την Πέμπτη 13 Ιουνίου 
2019, στις 11.00 π.μ., στα γραφεία του ΕΚΑ, καθώς και στην 
αγωνιστική παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 
μ.μ. στο υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
κλαδικός χαρακτήρας της προτεινόμενης ΣΣΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ 31 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΕΝΤΑχΘΗΚΑΝ ΔΡΑΣΗ 4.3.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2022

ΜΕΙΩΣΗ 20,6% ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ 33 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΣχΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣβΟ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΟΛΠ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ βΙΟΜΗχΑΝΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΣΕ 
Στήριξη από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας
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          Κουπόνια τεχνολογίας για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στην Κεντρική Μακεδονία θα είναι διαθέσιμα μέσω του ΕΣΠΑ το 
επόμενο χρονικό διάστημα καθώς η σχετική πρόσκληση έχει ήδη 
ανοίξει, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή 
μέχρι τις 5 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης, 
προκειμένου οι ωφελούμενες επιχειρήσεις να μπορέσουν μέσα 
στο 2019 να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, όπως 
ανέφερε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας, μιλώντας στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 - 2020.
         «Είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε και διασφαλίσαμε 
πόρους για να προκηρύξουμε μια δράση με 100% επιδότηση. Οι 
επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προτάσεις από 5.000 έως 
15.000 ευρώ, για να αναβαθμίσουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
τους και να παρέχουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πελάτες 
τους» πρόσθεσε ο κ. Τζιτζικώστας. 
   Νέες προσκλήσεις το επόμενο διάστημα
         Ανακοίνωσε, άλλωστε, τον προγραμματισμό των επόμενων 
προσκλήσεων σε τρεις άξονες ειδικά για τον τομέα της επιχειρημα-
τικότητας και της καινοτομίας, εντός του 2019. Συγκεκριμένα, θα 
προκηρυχθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2019 οι δράσεις Κουπό-
νια Καινοτομίας με 5 εκατ. ευρώ και τα Επενδυτικά Σχέδια Καινο-
τομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης με 6 εκατ. ευρώ. Επίσης θα προκη-
ρυχθεί η δράση που αφορά στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων 
από επιχειρήσεις πληροφορικής με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ 
το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Προετοιμάζεται, τέλος, μια μεγάλη 
δράση για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων με 100% επιδότη-

ση και συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2019 και μία στοχευμένη δράση για την αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, η οποία θα αφορά 
την ενίσχυση των εμπόρων και των παραγωγών λαϊκών αγορών 
με 5 εκατ. ευρώ επίσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
   Η πρόοδος του ΕΣΠΑ
         Για την πρόοδο του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι έχουν εξειδικευθεί δράσεις 
ύψους 1,086 δισ. ευρώ, έχουν εκδοθεί 166 προσκλήσεις συνολι-
κού ύψους 1,028 δισ. ευρώ και εντάχθηκαν 656 έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 893,4 εκατ. ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη 
ενεργοποιηθεί συμβάσεις ύψους 449 εκατ. ευρώ.
         Εξάλλου, αναφέρθηκε στις πράξεις που χρηματοδοτούνται 
για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Τουριστικών 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
μεταποίησης και τουρισμού (πρόσκληση ανοιχτή μέχρι το τέλος 
Αυγούστου), τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπη-
ρεσιών (πρόσκληση που κλείνει στις 15 Ιουλίου), τη δημιουργία 
συνεργατικών σχηματισμών, των λεγόμενων «Clusters» για την 
προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα 
(πρόσκληση που είναι στη φάση αξιολόγησης των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν).
         Ο περιφερειάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δράσεις 
που υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ για την προώθηση της κοινω-
νικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και επανέλαβε 
ότι βασικός πυλώνας της πολιτικής της Περιφέρειας είναι η στήριξη 

των αδύναμων συμπολιτών μας. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες ανα-
γνώρισαν το έργο που γίνεται και έδωσαν στον συνδυασμό του 
το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής και εμπιστοσύνης σε όλη την 
Ελλάδα και διαβεβαίωσε ότι με το ίδιο ζήλο και την ίδια αποφα-
σιστικότητα θα συνεχίσει την προσπάθεια και τα επόμενα χρόνια.
   Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών 
         Στη συνεδρίαση παρέστησαν ακόμη έξι στελέχη, εκπρόσωποι 
των ευρωπαϊκών θεσμών, υπό τον Κριστόφ Ρουιγιόν (Christophe 
Rouillon), μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Η εν λόγω αντιπροσωπεία, 
τις τελευταίες μέρες παρακολούθησε τους τομείς εφαρμογής της 
στρατηγικής και του σχεδίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, η οποία φέρει τον τίτλο της επιχειρηματικής περιφέ-
ρειας της Ευρώπης για το 2018. Ο ίδιος δήλωσε ότι παρουσιάζο-
νται πολύ σημαντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στους τομείς 
του τουρισμού και της αγροτικής οικονομίας και τόνισε ότι η επι-
τροπή εντυπωσιάστηκε από την επιχειρηματική στρατηγική της 
Περιφέρειας που φαίνεται να αντανακλά τις ανάγκες των επιχειρή-
σεων της περιοχής. Επισήμανε, παράλληλα, ότι η αντιπροσωπεία 
θα παρέχει στη συνέχεια σχετικές συμβουλές προς την Περιφέρεια. 
         Από την πλευρά του ο Γιώργος Λογοθέτης προϊστάμενος της 
ειδικής υπηρεσίας συντονισμού εφαρμογής του ΕΣΠΑ, ως εκπρό-
σωπος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων επενδύσεων και ΕΣΠΑ, 
Παναγιώτη Κορκολή, επισήμανε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας είναι κατ’ εξακολούθηση και σταθερά στην πρώτη θέση 
της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Χαιρετισμό στη συ-
νεδρίαση απηύθυνε και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου. 

Σημαντικά ισχυροποιεί την παρουσία της στην αγορά του Κατάρ η 
ΑΒΑΞ, καθώς επιλέχθηκε από την Alvarez & Marsal μέσω διεθνούς 
ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας, για την εξαγορά των 
εταιρειών Conspel Construction Specialist Limited, J&P Qatar WLL 
και Abu Dhabi J&P LLC, ανακοινώθηκε χθες . 
Η εξέλιξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του συνολικού πλάνου 
ανάπτυξης της εταιρείας το οποίο, όπως έχει ήδη ανακοινώσει 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ-  προβλέπει διεύρυνση των δραστηριοτή-
των της ΑΒΑΞ σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού όπως αυτή 
του Κατάρ.
Με τη σημαντική τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει η ΑΒΑΞ από 
την παρουσία και δραστηριοποίησή της για πάνω από μία δεκαε-
τία στην αγορά της Μέσης Ανατολής μέσω ενός συνδυασμού οδι-
κών, δημόσιων και τεχνικών έργων, η εταιρεία τιμά την παρουσία 
της στην περιοχή εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση των 
υψηλού προφίλ έργων των τριών εταιρειών και διασφαλίζοντας 
τη σχετική απασχόληση των υπαλλήλων τους.
Παράλληλα η ABAΞ διευρύνει την παρουσία και τις προοπτικές της 
στην ευρύτερη περιοχή, με την πλήρη αξιοποίηση του χαρτοφυ-

λακίου και των δυνατότητων των προς εξαγορά εταιρειών, το συ-
νολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των οποίων αγγίζει τα $250 εκ. ενώ 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επέκταση εργασιών 
στον τομέα των ηλεκτρολογικών έργων, ο οποίος χαρακτηρίζε-
ται από σταθερή ροή δημοπράτησης, έργων μεγάλης κλίμακας 
και σημαντικά περιθώρια κέρδους. Τα έργα αυτής της φύσης 
συνιστούν μια κατηγορία που τεχνογνωσία και εμπειρία διαθέτει 
περιορισμένος αριθμός εταιρειών, μεταξύ των οποίων και η ΑΒΑΞ.
Με την εν λόγω εξαγορά ο Όμιλος της ΑΒΑΞ καθίσταται παράλλη-
λα μέτοχος πλειοψηφίας της κοινοπραξίας κατασκευής του έργου 
«Qatar Foundation Stadium» στο Κατάρ, στην οποία κατείχε πο-
σοστό 24%. Το στάδιο, συνολικού κατασκευαστικού αντικειμένου 
$650εκ, συνιστά ένα έργο βαρύνουσας σημασίας για τη χώρα και 
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022, που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2019.
Στόχος της ΑΒΑΞ είναι η άμεση λειτουργική ενσωμάτωση των τρι-
ών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ισχυρές ανώτατες διοικητικές 
ομάδες και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διεκδίκηση και εκτέλεση 
έργων στην περιοχή, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό 

ενιαίο μέτωπο διεκδίκησης έργων, προσαρμοσμένο στις συνθή-
κες της αγοράς.
Η εξαγορά πραγματοποιείται μέσω της νεοσυσταθείσας Κυπρι-
ακής εταιρείας AVAX MIDDLE EAST Ltd, θυγατρικής της επίσης 
Κυπριακής J&P AVAX INTERNATIONAL Ltd η οποία με τη σειρά της 
ανήκει κατά 100% στην ΑΒΑΞ ΑΕ και αφορά το 100% της Conspel 
Construction Specialist (Isle of Man) Limited, το 49% της J&P 
Qatar WLL και το 49% της Abu Dhabi J&P LLC. Ο προβλεπόμενος 
κύκλος εργασιών των τριών εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο 
του 2019 αναμένεται να ξεπεράσει τα 200$ εκ. 
Σημειώνεται πως η εξαγορά υπόκειται σε εγκρίσεις από τοπικούς 
πελάτες, συνεργάτες και αρχές που αναμένεται να ληφθούν εντός 
των επόμενων εβδομάδων. Το τίμημα είναι μη σημαντικό για τα 
οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΑΒΑΞ, ενώ η ενσωμάτωση της 
εξαγοράς θα γίνει στις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΑΞ του 1ου 
εξαμήνου 2019, με την ολοκλήρωση των σχετικών εγκρίσεων.

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ΑβΑΞ ΙΣχΥΡΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ J&P OVERSEAS
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Επιστολή προς την ΛΑΡΚΟ με την οποία θα την καλεί να καλύ-
ψει τις τρέχουσες οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ αποστέλλει η ΔΕΗ, όπως 
ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδια στελέχη της επιχείρησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, πρόσθεταν, η ΔΕΗ θα προχωρή-
σει σε άρση της εκπροσώπησης της βιομηχανίας. Υπενθυμίζε-
ται ότι στις αρχές του έτους οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε 
συμφωνία για την συνέχιση της ηλεκτροδότησης της ΛΑΡΚΟ 

με εγγυήσεις για την πληρωμή της τρέχουσας κατανάλωσης 
ρεύματος και διευθέτηση των συσσωρευμένων οφειλών που 
κυμαίνονται στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η Βρετανία θα θέσει πιο αυστηρούς στόχους και θα δεσμευτεί 
για τον μηδενισμό των εκπομπών των αερίων που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου ως το 2050, ανακοίνωσε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- η βρετανική κυβέρνηση.
Ο στόχος αυτός καθιστά το Ηνωμένο Βασίλειο την πρώτη χώρα 
μέλος της G7 που θέτει έναν τέτοιο στόχο.
Η Βρετανία ήταν προσηλωμένη μέχρι σήμερα στον στόχο να 
μειώσει τις εκπομπές των αερίων αυτών κατά 80% από τα επί-
πεδα του 1990 ως το 2050.
Ωστόσο οι ακτιβιστές που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση 
των κλιματικών αλλαγών υποστήριζαν ότι ο στόχος αυτός δεν 
επαρκεί για την εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας του 
Παρισιού για το κλίμα του 2015 για τον περιορισμό σε 1,5 βαθ-
μό Κελσίου της αύξησης της θερμοκρασίας που οφείλεται στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου.
«Τώρα είναι ώρα να προχωρήσουμε περισσότερο και γρηγορό-
τερα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον για τα παιδιά μας», 

υπογραμμίζει η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι σε ανακοίνωσή της.
«Η επίτευξη μηδενικών εκπομπών ως το 2050 είναι ένας φιλό-
δοξος στόχος, αλλά είναι ζωτικής σημασίας να τον επιτύχουμε 
για να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τον πλανήτη μας για 
τις μελλοντικές γενιές», προσθέτει.
Σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο στις 12 
Ιουνίου. Με αυτό θα τροποποιείται ο σημερινός νόμος για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ώστε να ενσωματώνεται 
σε αυτόν ο νέος στόχος, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Μέι.
Το ανεξάρτητο όργανο παροχής συμβουλών για το κλίμα, η 
Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, ανακοίνωσε τον περα-
σμένο μήνα ότι η χώρα πρέπει να κινηθεί προς τον νέο στόχο, 
κάτι το οποίο απαιτεί την παραγωγή περισσότερης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και μπορεί να αξιώσει και την σταδιακή 
κατάργηση των νέων βενζινοκίνητων και ντιζελοκίνητων αυ-
τοκινήτων ως τουλάχιστον το 2035.
Αλλαγές θα χρειαστεί επίσης να γίνουν και στα νοικοκυριά, τα 

οποία θα πρέπει να απεξαρτηθούν από την θέρμανση με φυσικό 
αέριο και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως είναι το 
υδρογόνο ή οι αντλίες θέρμανσης.
Η Κάρολιν Φέρμπερν, γενική διευθύντρια της Συνομοσπονδίας 
της Βρετανικής Βιομηχανίας (CBI), χαιρέτισε την κίνηση αυτή.
«Ορισμένοι τομείς θα χρειαστούν σαφείς δρόμους για να κα-
ταστεί δυνατή η επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει 
διακυβερνητικός συντονισμός όσον αφορά τις πολιτικές και τις 
ρυθμίσεις που χρειάζονται για να επιτευχθεί ένα καθαρό μέλ-
λον», σημείωσε.
Η Βρετανία ελπίζει ότι η απόφασή της αυτή θα ενθαρρύνει κι 
άλλες χώρες να υιοθετήσουν πιο φιλόδοξους στόχους για το 
κλίμα και σημείωσε ότι μια περαιτέρω εκτίμηση θα γίνει εντός 
πέντε ετών για να επιβεβαιωθεί αν κι άλλες χώρες αναλαμβά-
νουν παρόμοια δράση.

Απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα από το Ριάντ εγκαινίασε 
η Saudi Arabian Airlines (Saudia). Η Saudia, που ξεκίνησε τις 
πτήσεις την περασμένη Τετάρτη 5 Ιουνίου, θα εκτελεί 4 απευ-
θείας πτήσεις στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, κάθε Δευτέρα, 
Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η πτήση SV 191 αναχώρησε από το Ριάντ στις 09:35 και 
έφθασε στην Αθήνα μετά από πτήση διάρκειας τεσσάρων 
ωρών στις 13:35. Την πρώτη πτήση της Saudia στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών καλωσόρισαν υψηλόβαθμοι εκπρόσω-
ποι από τη διοίκηση του αεροδρομίου, επίσημοι προσκεκλη-
μένοι από την Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα, 

εκπρόσωποι από το τμήμα διεθνών πωλήσεων της Saudia, 
καθώς και οι Έλληνες αντιπρόσωποι από την Intermodal Air. 
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών καλωσόρισε εορταστικά την 
πρώτη πτήση με την παραδοσιακή υδάτινη αψίδα στην πίστα 
του αεροδρομίου.
Την προηγούμενη ημέρα της πρώτης πτήσης, η Saudia και ο 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρέθεσαν δεξίωση και δείπνο 
για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, γιορτάζοντας την έναρξη 
των νέων απευθείας πτήσεων. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, η Saudia θα διαθέτει 
στόλο 200 αεροσκαφών έως το τέλος του 2020, συμπερι-

λαμβανομένων των ολοκαίνουριων και πλέον τεχνολογικά 
εξελιγμένων τύπων ευρείας ατράκτου που σήμερα διατίθε-
νται: B787-9, B777-268L, B777-300ER, Airbus A320-200, 
Airbus A321, και Airbus A330-300. Κάθε χρόνο περισσότεροι 
από 34 εκ. επιβάτες πετούν με τη Saudi Arabian Airlines, έναν 
από τους μεγαλύτερους αερομεταφορείς στην αγορά της Μ. 
Ανατολής. Ο εθνικός αερομεταφορέας του Βασιλείου της Σα-
ουδικής Αραβίας εκτελεί πτήσεις προς 95 προορισμούς σε όλο 
τον κόσμο και είναι μέλος της διεθνούς αεροπορικής συμμαχί-
ας SkyTeam, προσφέροντας στους επιβάτες της πρόσβαση σε 
ένα παγκόσμιο διευρυμένο δίκτυο αεροπορικών εταιρειών.

Ανοικτός και επισκέψιμος για το κοινό θα παραμείνει –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου ο σταθμός «Ευκλεί-
δης» του Μετρό Θεσσαλονίκης, η κατασκευή του οποίου ολο-
κληρώθηκε πρόσφατα.
Στον σταθμό, που άνοιξε το περασμένο Σάββατο, φιλοξενείται 
έκθεση φωτογραφίας από τη ζωή και το έργο του Γρηγόρη 
Λαμπράκη, με τίτλο: «Φάκελος Λαμπράκη».

Η έκθεση, που συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών και από την Αττικό Μετρό ΑΕ, φέρνει στο φως 
τα απόρρητα αρχεία της Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας 
Ασφαλείας και διατρέχει την εποχή που ο Λαμπράκης υπήρξε 
μέλος του ΕΑΜ, τη συμμετοχή του στην Παγκόσμια Κίνηση Ει-
ρήνης και την καριέρα του ως πολιτικός, αθλητής και γιατρός, 
αναδεικνύοντας τη λυσσαλέα δίωξη που υπέστη καθ  ́όλη τη δι-

άρκεια της ζωής του, ακόμη και μετά το θάνατό του, που επήλθε 
από τα δολοφονικά χτυπήματα παρακρατικών.
Ο σταθμός «Ευκλείδης» του Μετρό Θεσσαλονίκης (είσοδος από 
Κωνσταντινουπόλεως) θα είναι ανοιχτός για το κοινό τα απο-
γεύματα από τις 18.00 έως τις 20.00.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΑΡΚΟ

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ βΑΣΙΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ χΩΡΑ ΣΤΗΝ G7 ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟχΟ ΤΟΝ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
Τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ως το 2050

Η SAUDI ARABIAN AIRLINES ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ΡΙΑΝΤ - ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ 
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ   
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Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατο-
μική των Ζώων» στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης είναι ο νέος πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος 
εξελέγη χθες με ποσοστό 54,45% έναντι του ανθυποψηφίου 
του, καθηγητή Θεόδωρου Λαόπουλου, που συγκέντρωσε 
ποσοστό 45,55%, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αντιπρυτάνεις εξελέγησαν από ξεχωριστό ψηφοδέλτιο 11 
υποψηφίων και με μονοσταυρία οι: καθηγητής Χαράλα-
μπος Φείδας (με ποσοστό 19%), καθηγητής Δημήτριος 
Κωβαίος (με ποσοστό 12,55%), καθηγητής Ανδρέας Γιαν-
νακουδάκης (με ποσοστό 11,64%) και αναπληρωτής καθη-
γητής Ευστράτιος Στυλιανίδης (με ποσοστό 11,16%).
Το σώμα των εκλεκτόρων στις πρυτανικές εκλογές αποτε-
λείτο από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του ΑΠΘ, καθώς και από τα μέλη του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και τους διοικητικούς υπαλλήλους. 
Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ανήλθε στο 82,7%.
Η θητεία των νέων πρυτανικών αρχών ξεκινά την 1η Σε-
πτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 
2022.
Ποιος είναι ο νέος πρύτανης
Ο κ. Παπαϊωάννου αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή 
του ΑΠΘ το 1988. Το 1991 έγινε διδάκτορας  της  Κτηνια-
τρικής Σχολής Α.Π.Θ. στο αντικείμενο της Παθολογικής Ανα-
τομικής, με βαθμό ομόφωνα «Άριστα». Από το 1991 έως 
το 1995 διετέλεσε άμισθος επιστημονικός Συνεργάτης του 
Εργαστηρίιου Παθολογικής Ανατομικής της  Κτηνιατρικής 
Σχολής ΑΠΘ. Από το 1995 έως το 2000 ήταν Λέκτορας και 
από το 2000 έως το 2005 επίκουρος καθηγητής Παθολογι-
κής Ανατομικής στην Κτηνιατρική Σχολή  ΑΠΘ. Εξελίχθηκε 
σε αναπληρωτή καθηγητή το 2005 έως το 2012, που έγινε 
τακτικός καθηγητής. Από το 2013 έως σήμερα είναι διευ-
θυντής του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Κτηνια-
τρικής Σχολής ΑΠΘ και από το 2017 έως σήμερα πρόεδρος 
του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, καθώς και αναπληρωτής 
κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.
Ο Ν. Παπαϊωάννου έχει μετεκπαιδευτεί σε εργαστήρια του 
εξωτερικού (Zurich, Utrecht, Madison USA) σε θέματα ανο-
σοϊστοπαθολογίας, νευροπαθολογίας και παθολογίας του 
οφθαλμού), έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 205 εργα-
σίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, 
έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, 
έχει επιβλέψει 4 διδακτορικές διατριβές στο ΑΠΘ, και συνε-
πιβλέψει μία ακόμη διδακτορική διατριβή σε πανεπιστήμιο 
του εξωτερικού (Ουτρέχτη), ενώ έχει συμμετάσχει σε άλλες 
12 τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών δια-
τριβών. 
Έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνος σε έξι ελληνικά και 

ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενώ συμμετείχε ως 
κύριος ερευνητής σε αρκετά άλλα.
Είναι κριτής πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών 
περιοδικών, έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση πανευρω-
παϊκού επιστημονικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη ενώ 
του έχει ανατεθεί η διοργάνωση του πανευρωπαϊκού συνε-
δρίου κτηνιάτρων παθολογοανατόμων στην Αθήνα (ESVP/
ECVP). Είναι μέλος ελληνικών και ευρωπαϊκών επιστημονι-
κών εταιρειών.
Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας από το 
2015 ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΥΔ (Εθνι-
κός Οργανισμός Διαπίστευσης Ποιότητας) και μέλος του ΔΣ 
του ΔΟΑΤΑΠ (2013-2017). Μιλάει αγγλικά και γερμανικά. 
Τα βιογραφικά των αντιπρυτάνεων
Χαράλαμπος Φείδας: Είναι καθηγητής Δορυφορικής Με-
τεωρολογίας και Κλιματολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας και 
Πρόεδρος του Τμήματος. Γεννήθηκε στο Βόλο το 1968. 
Έλαβε το πτυχίο Φυσικής και στη συνέχεια απέκτησε Μετα-
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία και Διδα-
κτορικό Δίπλωμα στη Δορυφορική Μετεωρολογία, από το 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε 
στη βαθμίδα του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή στο 
Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2001-08) 
στο ίδιο αντικείμενο. Εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Επίκου-
ρου καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ το 2008. Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε εφαρμογές της 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την έρευνα του περιβάλ-
λοντος με έμφαση στην ατμόσφαιρα, τον καιρό και το κλίμα. 
Έχει δημοσιεύσει 44 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 44 
εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και 11 κεφάλαια βιβλίων. 
Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων 
σε 12 εκ των οποίων ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Διδάσκει 
μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας σε τρία τμή-
ματα του ΑΠΘ και δυο ΠΜΣ. Κατέχει τη θέση του Προέδρου 
του Τμήματος Γεωλογίας (2017 – σήμερα) και διετέλεσε 
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας (2015-
17), Διευθυντής του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολο-
γίας (2016-17) και Διευθυντής του ΠΜΣ «Μετεωρολογία, 
Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» (2013-16). 
Διετέλεσε Πρόεδρος (2015-19) και ταμίας (2013-15) του ΔΣ 
του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ, Γραμματέας (2017-19) και μέλος της 
Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ (2013-19). 
Δημήτρης Κωβαίος: Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχο-
λής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
κάτοχος δύο διδακτορικών διπλωμάτων, ενός από τη Γεω-
πονική Σχολή του ΑΠΘ και ενός από το Department of Pure 
and Applied Ecology, University of Amsterdam, στην Ολ-
λανδία. Για περισσότερα από 38 έτη στη Γεωπονική Σχολή 
(Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος) του ΑΠΘ και σε άλλα Πανεπιστήμια, 
διδάσκει μαθήματα με αντικείμενα σχετικά με τη βιολογία, 

οικολογία και αντιμετώπιση φυτοφάγων και αρπακτικών 
εντόμων και ακάρεων. Από το 1990, διδάσκει τέσσερα προ-
πτυχιακά και δύο μεταπτυχιακά μαθήματα Εντομολογίας, 
Ακαρολογίας και Οικολογίας Εντόμων και Ακάρεων στο 
Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, σε περισσότερους από 500 φοι-
τητές κάθε έτος. Ως επισκέπτης καθηγητής δίδαξε, επίσης, 
μαθήματα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας για πέ-
ντε ακαδημαϊκά έτη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
και για ένα ακαδημαϊκό έτος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
Κοσμήτωρ της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως σήμερα. 
Αντιπρόεδρος της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του 
ΑΠΘ από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως σήμερα. Διευθυντής 
του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ζωολογίας και Παρασιτο-
λογίας (Εντομολογίας), του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, 
2015 έως σήμερα. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για τρία χρόνια, από το Μάρτιο του 
2014 έως τον Μάρτιο 2017. 
Ανδρέας Γιαννακουδάκης: Πτυχιούχος Μαθηματικών με Δι-
δακτορικό Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο Τμήμα 
Χημείας διδάσκει 39 χρόνια. Σήμερα είναι καθηγητής του 
Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, Διευθυντής στο Εργαστήριο 
Χημικής Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στη Χημεία. Έχει διατελέσει αντιπρύτανης Οι-
κονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, μέ-
λος στο Συμβούλιο του Ιδρύματος του ΑΠΘ, πρόεδρος στο 
Τμήμα Χημείας (3 θητείες), πρόεδρος στην Επιτροπή πα-
ρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ για το ΑΠΘ, πρόεδρος της Επιτροπής Ναυταθλητισμού 
του ΑΠΘ, μέλος στην Επιτροπή Οικονομικού Προγραμμα-
τισμού των Ελληνικών Πανεπιστημίων, πρόεδρος στον 
Σύλλογος Φίλων του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών του 
ΑΠΘ, μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Ζώνης 
Καινοτομίας, μέλος στην Ένωση Ελλήνων Χημικών, μέλος 
στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων 
Χημικών, μέλος στον Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος 
και μέλος στην Ένωση Ελλήνων Μαθηματικών.
Στράτος Στυλιανίδης: αναπληρωτής καθηγητής Φωτογραμ-
μετρίας-Γεωδαισίας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, στο οποίο υπηρετεί 
από την ίδρυσή του. Τα κύρια διδακτικά και ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα είναι η φωτογραμμετρία, η γεωχωρική 
μηχανική και οι τεχνολογίες, και η στενή τους σύνδεση με τις 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προς όφελος 
της αποτύπωσης, της καταγραφής, της τεκμηρίωσης και 
της απεικόνισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλ-
λοντος. Είναι ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής ομάδας UAV-
iRC (Ερευνητικό Κέντρο Μη-επανδρωμένων Αεροχημάτων) 
στο ΚΕΔΕΚ αλλά και της ερευνητικής ομάδας MERG (Medical 
Experts Research Group).

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
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Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογί-
ας (European Molecular Biology Organization - EMBO) 
εκλέχθηκε ένας ακόμη Έλληνας επιστήμονας, ο Γιώργος 
Γαρίνης, καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανε-
πιστήμιου Κρήτης και συνεργαζόμενος ερευνητής του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η διεθνής αυτή διάκριση -έως τώρα 16 Έλληνες 
έχουν εκλεγεί μέλη του ΕΜΒΟ- δίδεται σε επιστήμονες με 
γνώμονα την εξαιρετική συνεισφορά τους στην επιστήμη 
και την αποδεδειγμένη, με μελέτες και επιτεύγματα αιχμής, 
προαγωγή των Επιστημών της Ζωής.
Ο ΕΜΒΟ, από το 1963 που δημιουργήθηκε, έχει ως στόχο 
την προώθηση της επιστημονικής αριστείας στο πεδίο της 
Μοριακής Βιολογίας και σήμερα αριθμεί συνολικά περί 
τα 1.800 μέλη, πολλοί εκ των οποίων έχουν τιμηθεί με το 
βραβείο Νόμπελ. Ο κ.Γαρίνης βρίσκεται ανάμεσα στα 56 
νέα μέλη που εξελέγησαν από όλο τον κόσμο. Η επίσημη 

τελετή υποδοχής του θα γίνει στη Χαϊδελβέργη της Γερμα-
νίας στις 29-31 Οκτωβρίου. 
Ο Γιώργος Γαρίνης είναι διευθυντής ερευνών του Ινστι-
τούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) 
του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου Γενωμικής Αστά-
θειας και Φυσιολογίας Θηλαστικών. Είναι επίσης καθηγη-
τής Γενετικής και Γονιδιωματικής του Τμήματος Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι διδάκτορας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταδιδακτορικές 
σπουδές στο Ιατρικό Κέντρο Έρασμος στο Ρότερνταμ.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη 
των μηχανισμών επιδιόρθωσης των γενετικών βλαβών 
και στις επιπτώσεις της σταδιακής συσσώρευσής τους 
στον άνθρωπο. Το εργαστήριό του έχει συμβάλει ση-
μαντικά στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών 
που προάγουν τη γήρανση και τον καρκίνο. Έχει επίσης 
συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών 

εργαλείων και μεθόδων για τη μελέτη των μηχανισμών 
που διέπουν τη μακροβιότητα και την καρκινογένεση. 
Έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά συγγράμματα σε 
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, καθώς 
και πολλά εκλαϊκευτικά επιστημονικά άρθρα.
Έχει σημαντικές διεθνείς κι εθνικές διακρίσεις, μεταξύ των 
οποίων μια επιχορήγηση ERC consolidator grant του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Έχει επίσης τιμηθεί με 
το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Μοριακής Βιολογίας (EMBO) και το βραβείο Αριστείας 
στη Βιολογία «Φώτης Καφάτος». Σήμερα συντονίζει δύο 
ευρωπαϊκά προγράμματα για τις γενετικές βλάβες και 
τη γήρανση, με συμμετοχή 30 εργαστηρίων και εταιρει-
ών-τεχνοβλαστών σε περισσότερες από 20 χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα Πρύτανη του ΑΠΘ, κα-
θηγητή Νίκο Παπαϊωάννου και τους νέους αντιπρυτάνεις, 
είχε το πρωί ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Περικλής 
Μήτκας και οι απερχόμενοι αντιπρυτάνεις. «Σε ιδιαίτερα 
φιλικό κλίμα», όπως επισημαίνεται από την πρυτανεία 
«συζητήθηκαν συνοπτικά σημαντικά τρέχοντα θέματα 
του Πανεπιστημίου, καθώς και η διαδικασία της επικεί-
μενης ενδελεχούς ενημέρωσης των νέων Πρυτανικών 
Αρχών, που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού». Σ΄΄υμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ νωρίτερα, ο 
νέος Πρύτανης του ΑΠΘ, απέστειλε μήνυμα προς τα μέλη 
της πανεπιστημιακής κοινότητας. «Είμαι βαθύτατα συγκι-
νημένος για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε, εκλέγοντάς 
με Πρύτανη στο Πανεπιστήμιό μας. Η εμπιστοσύνη αυτή 
θα είναι για μένα οδηγός στα δύσκολα, που γνωρίζω πως 
θ’ αντιμετωπίσω στην θητεία μου», ανέφερε στο μήνυμα 
του ο κ Παπαϊωάννου.
«Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και από βάθους 
καρδιάς τον καθένα και την καθεμία από εσάς και να σας 
διαβεβαιώσω ότι δεν θα διαψεύσω τις προσδοκίες σας. Θα 
παραμείνω ο συνάδελφος που γνωρίσατε όλη αυτή την 
περίοδο και σας υπόσχομαι πως θα τον έχετε πάντα δίπλα 
σας. Συγχαίρω τον ανθυποψήφιό μου καθηγητή Θεόδω-
ρο Λαόπουλο για το επίπεδο της αντιπαράθεσης που είχα-
με και καλώ όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας 
να δώσουμε μαζί τη μάχη για το Πανεπιστήμιο που μας 
αξίζει», επισήμανε, καταλήγοντας: «Θα ήταν παράλειψη 
αν δεν συνέχαιρα τους υποψηφίους αναπληρωτές πρύτα-

νη, ιδιαίτερα δε τους εκλεγέντες μεταξύ αυτών Χαράλαμπο 
Φείδα, Ανδρέα Γιαννακουδάκη, Στράτο Στυλιανίδη και 
Δημήτρη Κωβαίο, με τους οποίους είμαι βέβαιος πως θα 
ζήσουμε συναρπαστικές στιγμές στην κοινή μας προσπά-
θεια να κάνουμε πράξη όσα σας υποσχεθήκαμε».
«Το μήνυμα του απερχόμενου πρύτανη»
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, απέστειλε σε όλα τα μέλη του Ιδρύ-
ματος μήνυμα για τη διεξαγωγή και το αποτέλεσμα των 
χθεσινών πρυτανικών εκλογών: «Εκ μέρους των Πρυτα-
νικών Αρχών του ΑΠΘ συγχαίρω θερμά τον νέο Πρύτανη, 
Νίκο Παπαϊωάννου, και τους νέους Αντιπρυτάνεις Χαρά-
λαμπο Φείδα, Δημήτρη Κωβαίο, Ανδρέα Γιαννακουδάκη 
και Στράτο Στυλιανίδη, για την εκλογή τους στη Διοίκηση 
του Πανεπιστημίου μας. Συγχαίρω ακόμη όλες και όλους 
τους υποψηφίους για τον αγώνα που έδωσαν και την 
προσπάθεια που κατέβαλαν και, κυρίως, για τη διάθεσή 
τους να προσφέρουν στο Αριστοτέλειο, στη συνεχιζόμενη 
δύσκολη περίοδο που διανύουμε», ανέφερε κ. Μήτκας, 
εκφράζοντας ευχαριστίες «για το υψηλό ποσοστό συμμε-
τοχής σας στις φετινές Πρυτανικές Εκλογές, που καταδει-
κνύει τη συμμετοχικότητα που διακρίνει το Πανεπιστήμιό 
μας και το ποιόν των ανθρώπων του, που το έχουν ανα-
δείξει σε ένα σπουδαίο και ανταγωνιστικό Πανεπιστήμιο».
«Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Κεντρικής και των επιμέ-
ρους Εφορευτικών Επιτροπών, καθώς και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης για τη συνεισφορά 
τους στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Εύχομαι υγεία, 
καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις νέες Πρυτανικές 

Αρχές, ώστε να ανεβάσουν το Πανεπιστήμιό μας ακόμη 
ψηλότερα, στο νέο διαμορφούμενο χάρτη της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και στο διεθνές στερέω-
μα, προς όφελος των νέων και της χώρας μας», επισήμανε 
ο κ.Μήτκας.
«Συγχαρητήρια στον νέο πρύτανη από τον ανθυ-
ποψήφιό τους στις εκλογές»
«Το ΑΠΘ εξέλεξε κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία, 
με μεγάλη συμμετοχή των μελών του, τη νέα διοίκηση 
για την επόμενη τριετία. Συγχαίρω τον νέο Πρύτανη και 
τους νέους Αντιπρυτάνεις για την εκλογή τους και εύχομαι 
δύναμη, ψυχραιμία και φρόνηση για να επιτύχουν στο 
δύσκολο έργο που θα αναλάβουν», ανέφερε στο μήνυμά 
του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα ο ανθυποψήφιος 
του κ. Παπαϊωάννου στις πρυτανικές εκλογές, καθηγητής 
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, Θεόδωρος Λα-
όπουλος.
«Προσωπικά έθεσα στη διάθεση του ΑΠΘ τη διαθεσιμό-
τητα μου και μια πρόταση για τον τρόπο διοίκησής του, η 
οποία δεν έτυχε της επιλογής της πλειοψηφίας των μελών 
του. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τα μέλη του εκλογι-
κού σώματος που επέλεξαν με την ψήφο τους την πρότα-
ση αυτή, και κυρίως αυτούς που τη στήριξαν ενεργά και 
την συνδιαμόρφωσαν μαζί μου στη διάρκεια της προε-
κλογικής περιόδου. Σήμερα, μετά τις εκλογές, όλη η κοινό-
τητα του πανεπιστημίου μας χρειάζεται να βρίσκεται στη 
διάθεση της νέας διοίκησης για «Νέες Πρωτοβουλίες και 
Σύνθεση Δυνάμεων» στην επόμενη περίοδο», επισήμανε.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΤΕ ΕΞΕΛΕΓΗ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ βΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕΡχΟΜΕΝΕΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡχΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
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Τη διανομή μερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε σήμε-
ρα η 67η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ. Το 
μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τετάρτη 10 Ιουλίου. 
Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η 
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, κατά πλειοψηφία, οι 
μέτοχοι αποφάσισαν επίσης: 
-Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, 
της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018  και την απαλλαγή 
των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το 
άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
-Τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡ-
ΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσε-
ων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 
2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς.   
-Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και των επιτροπών του για τη χρήση 2018 
και τον καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων για τη 
χρήση 2019.  
-Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 
παρ.3, 99 παρ. 1,2  και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συ-
νέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2019 έως 31/12/2020, 
της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της 
ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την 
άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή 
εξουσιών τους. Επίσης, εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση ο 
κ. Eelco Blok, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (με την 
ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικη-
τικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας 
και το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 4 του Ν.3016/2002 & 
παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017), σε αντικατάσταση 
του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κ. Πανα-
γιώτη Ταμπούρλου.                        
Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει για 
πρώτη φορά ο κ. Eelco Blok.  
Κατόπιν συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται-
ρείας σε σώμα την ίδια μέρα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου έχει ως εξής:
 1. κ. Mιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό μέλος
2. κ. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό 
μέλος
3. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος
4. κ. Srinivasan Gopalan, Μη εκτελεστικό μέλος
5. Δρ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος
6. κ. Michael Wilkens, Μη εκτελεστικό μέλος
7. κα. Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος
8. κ. Ανδρέας Ψαθάς, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
9. κα. Βασιλική Κουφορίζου, Μη εκτελεστικό μέλος
10. κ. Παναγιώτης Σκευοφύλαξ, Μη εκτελεστικό μέλος
Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λή-
γει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.
Αντίστοιχα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της 
ανωτέρω εκλογής και της συγκρότησης της Επιτροπής σε 
σώμα την ίδια μέρα, έχει ως εξής: κ. Eelco Blok (Πρόεδρος 
- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ. Ανδρέας 

Ψαθάς (Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) 
και κ. Παναγιώτης Σκευοφύλαξ (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέ-
λος του Δ.Σ.). Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, 
η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου, ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγκρότηση της 
Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού από τους κ. 
Eelco Blok (Πρόεδρο - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του 
Δ.Σ.),  κ.  Srinivasan Gopalan (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
του Δ.Σ.) και κα. Kyra Orth (Μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος του 
Δ.Σ.). 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επιπλέον, με σκοπό μια 
αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία για την ανάδειξη 
υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύσταση 
Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου αποτελούμενης από τους κ. Eelco Blok (Πρόεδρο 
- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ.  Srinivasan 
Gopalan (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κα. Kyra 
Orth (Μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.). 
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση 
περαιτέρω βέλτιστων πρακτικών του Ελληνικού Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (2013) όπως η εκχώρηση ειδικών 
αρμοδιοτήτων στον ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκχώρηση επιπλέον αρμοδιο-
τήτων στην Επιτροπή  Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού 
και η διενέργεια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του 
Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου 
τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο. 

Λύση στα προβλήματα των δασωμένων αγρών και των χορ-
τολιβαδικών εκτάσεων του αγροτικού χώρου έδωσε η μέχρι 
τώρα σύνταξη των δασικών χαρτών, σύμφωνα με ανακοί-
νωση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, Βαγγέλη Αποστόλου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα στο σύνολό του, αλλά έχει 
λύσει παθογένειες δεκαετιών τις οποίες τόνισα εξ αρχής, όταν 
ξεκίνησε το πρόγραμμα ανάρτησης των δασικών χαρτών και 
είχα προτείνει λύσεις που με χαρά βλέπω σήμερα να υλοποι-
ούνται», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο βουλευτής Ευβοίας. 
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «η διαδικασία αυτή έρχεται με 

καθυστέρηση μισού αιώνα, με αποκλειστική ευθύνη αυτών 
που κυβέρνησαν τη μεταπολιτευτική Ελλάδα» και «είναι επό-
μενο να εμφανίζονται προβλήματα». 
Προσθέτει, επίσης, πως το πρόβλημα με τις χορτολιβαδικές 
εκτάσεις, το οποίο αφορούσε κατά κύριο λόγο τις νησιωτικές 
και παραθαλάσσιες περιοχές, «προέκυψε από το χαρακτη-
ρισμό των φρυγανωδών εκτάσεων ως δασικών, με αποτέ-
λεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αγροτικές, 
αλλά και να αμφισβητείται η κυριότητά τους».
Αναφερόμενος στη δυνατότητα χρήσης των αγρών που 
έχουν μετατραπεί σε δάση, αποκλειστικά για γεωργική ή 

δενδροκομική καλλιέργεια, έως και 30 στρέμματα, ο πρώην 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημειώνει πως πριν από την 
τροπολογία για τους δασικούς χάρτες, «αν ήταν δασική έκτα-
ση είχε το δικαίωμα εκχέρσωσης και μετατροπής σε αγροτική 
έκταση, ενώ αν ήταν δάσος δινόταν στον πολίτη τίτλος ιδιωτι-
κού δάσους που προφανώς δεν μπορούσε να κάνει οποιαδή-
ποτε άλλη χρήση πλην του δάσους», ενώ με τη νέα ρύθμιση 
«για έκταση μέχρι 30 στρέμματα, ανεξάρτητα αν μέχρι σήμερα 
έχει τη μορφή του δάσους, αν πληροί τις υπόλοιπες προϋπο-
θέσεις, δηλαδή τίτλος 1946, και αγροτική μορφή το 1945, έχει 
το δικαίωμα να μετατρέψει την έκταση σε αγροτική». 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 0,46 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟχΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟχΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ

β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ «ΔΟΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΣΤΑ χΡΟΝΙΑ ΠΡΟβΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΜΕΝΩΝ ΑΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
χΟΡΤΟΛΙβΑΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ χΩΡΟΥ»
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Στοιχεία αναφορικά με τους ανοδικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης που κατέγραψε για πέμπτη συνεχή χρονιά στην 
ελληνική αγορά παρουσίασε η Βosch Ελλάδας, μέλος 
του διεθνούς ομίλου Bosch, με παρουσία 106 χρόνων 
στην Ελλάδα, σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε στον 
εκθεσιακό χώρο της BSH, θυγατρική του ομίλου. Επι-
πλέον, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έγινε ανα-
φορά στις «δράσεις της εταιρείας τόσο ως εργοδότης, 
όσο και ως εταιρεία με υψηλό αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, το 2018, η Βosch Ελλάδας κατέγραψε 
θετικά μεγέθη, με τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 
12,3%, σε σύγκριση με το 2017. Επιπρόσθετα, βάσει 
ενοποιημένων στοιχείων, το EBIT της εταιρείας κυμάν-
θηκε στο 4,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν 
στα 1,76 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Bosch Eλλάδας 
ανακοίνωσε τη συνεχή καταγραφή ανοδικών ρυθ-
μών ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, επιτυγχάνοντας 
37,8% αύξηση πωλήσεων, το πρώτο τετράμηνο του 
2019.

Όσον αφορά τους τζίρους ανά τμήμα, το τμήμα Ανταλ-
λακτικών Αυτοκινήτου εμφάνισε συνολική αύξηση 
+10,1%, συγκριτικά με το 2017, το τμήμα Βιομηχα-
νικής Τεχνολογίας +12,9%, το τμήμα Ηλεκτρικών 
Εργαλείων ολοκλήρωσε «μία εξίσου εξαιρετική πορεία 
με συνολική αύξηση +16,9%», ενώ, τέλος, το τμήμα 
Ενέργειας και Τεχνολογίας Κτιρίων κατέγραψε αύξηση 
+12,8%.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Bosch Eλλάδας Ιωάννης 
Κάπρας, δήλωσε σχετικά: «Η πορεία της εταιρείας ήταν 
καλή, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά. 
Καταφέραμε για 5η συνεχή χρονιά να αυξήσουμε την 
παραγωγή μας, κάτι που μας γεμίζει αισιοδοξία για το 
μέλλον. Στόχος μας για το 2019 είναι να συνεχίσουμε 
να προσφέρουμε «Τεχνολογία για τη ζωή», παρέχο-
ντας τόσο τις «παραδοσιακές» μας αξιόπιστες λύσεις, 
όσο και ένα νέο χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από ΙοΤ 
προϊόντα και υπηρεσίες για τη διασυνδεδεμένη αυτο-
κίνηση, το έξυπνο σπίτι και την έξυπνη γεωργία».
Μεταξύ άλλων, η Bosch Eλλάδας ανακοίνωσε τη λει-

τουργία ενός επιπλέον υποστηρικτικού τμήματος στην 
εταιρεία, αυτό του Business Development, με σκοπό 
τον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου 
της και τη διείσδυσή της σε νέους εμπορικούς τομείς 
της ελληνικής αγοράς. Ήδη, πάνω από 60 συστήματα 
έξυπνης γεωργίας της Bosch έχουν εγκατασταθεί και 
δοκιμάζονται σε οκτώ διαφορετικούς νομούς της Ελ-
λάδας, ενώ επιπρόσθετα αναμένονται για την ελληνική 
αγορά αισθητήρες πάρκινγκ, βασικό προϊόν για τις 
έξυπνες πόλεις. Τέλος, η Bosch θα εισάγει στην Ελλάδα 
και ένα νέο καινοτόμο προϊόν για τη διασυνδεδεμένη 
αυτοκίνηση, το Call4U. Πρόκειται για μία συσκευή 
retrofit που, μέσω bluetooth, συνδέεται με το κινητό 
του οδηγού και, σε περίπτωση ατυχήματος, στέλνει 
ειδοποιητήριο SMS σε τέσσερις αριθμούς που έχει 
προδηλώσει ο χρήστης. Το Call4U μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε οποιοδήποτε όχημα, ακόμη και σε όσα είναι 
παλιάς τεχνολογίας.

Οι διήμερες εργασίες της ολομέλειας της Διεθνούς 
Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων (Αρ-
χεία Arolsen), την τρέχουσα προεδρία της οποίας έχει 
η Ελλάδα, ξεκίνησαν χθες το πρωί στο γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Βασικό θέμα 
συζήτησης είναι η ανάγκη ψηφιοποίησης των αρχείων 
Arolsen για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Η Διεθνής Υπηρεσία Αναζητήσεων, η οποία μετονο-
μάστηκε φέτος σε Αρχεία Arolsen (Arolsen Archives), 
διατηρεί το σημαντικότερο Αρχείο εγκλείστων των 
ναζιστικών στρατοπέδων, που ανέρχονται σε 17,5 
εκατομμύρια και κατά προσέγγιση αριθμεί 55 εκατομ-
μύρια φακέλους, και έχει ως αποστολή την αναζήτηση 
στοιχείων σχετικά με την τύχη των θυμάτων της να-
ζιστικής θηριωδίας για λογαριασμό των οικογενειών 
τους.
Το σημαντικότερο Αρχείο εγκλείστων των ναζιστικών 
στρατοπέδων είναι εκείνο της Διεθνούς Υπηρεσίας 
Αναζητήσεων (ITS – International Tracing Service) 
στο Bad Arolsen, μια μικρή κωμόπολη έξω από το Κά-

σελ, στην Έσση της Γερμανίας. Η αποστολή της Υπηρε-
σίας ξεκίνησε το 1948 με ευθύνη των Συμμάχων, όταν 
θύματα και συγγενείς τους ζητούσαν πληροφορίες για 
τον εγκλεισμό τους στα ναζιστικά στρατόπεδα και τα 
μαρτύρια που υπέστησαν.
Το 1955, με την υπογραφή της Συμφωνίας της Βόννης 
από δέκα κράτη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, η ευ-
θύνη διαχείρισης πέρασε σε Διεθνή Επιτροπή που τη 
σχημάτιζαν οι εθνικοί εκπρόσωποι των δέκα κρατών 
– μελών (στη δεκαετία του 1990 εντάχθηκε και η Πο-
λωνία και η Διεθνής Επιτροπή αριθμεί πλέον 11 μέλη). 
Αποκλειστική αρμοδιότητα του ITS ήταν η αναζήτηση 
στοιχείων σχετικά με την τύχη των θυμάτων της γερ-
μανικής θηριωδίας για λογαριασμό των οικογενειών 
τους.
Το 2006 έλαβε χώρα η πρώτη σημαντική τροποποίη-
ση της Συμφωνίας της Βόννης, σύμφωνα με την οποία 
δόθηκε πρόσβαση στο Αρχείο και στους ακαδημαϊκούς 
ερευνητές/ιστορικούς, ενώ ξεκίνησε και η ψηφιοποίη-
σή του.
Την προεδρία της Διεθνούς Επιτροπής αναλαμβάνουν 

με αλφαβητική σειρά τα κράτη – μέλη της και διαρκεί 
ένα έτος. Το έτος που διανύουμε, την Προεδρία έχει η 
Ελλάδα.
Οι στόχοι της Ελληνικής Προεδρίας, σύμφωνα με την 
προεδρεύουσα της Διεθνούς Επιτροπής πρεσβευτή 
Φωτεινή Τομαή, συνοψίζονται στην ενίσχυση της δι-
αφάνειας και της δυνατότητας πρόσβασης και επαφής 
του κοινού με το μοναδικής ιστορικής αξίας υλικό που 
φυλάσσεται εκεί, αλλά και στην ανάπτυξη πρωτο-
βουλιών στο εσωτερικό της χώρας, όπως η απόφαση 
υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος και Αρχείων στο Bad Arolsen, η 
διοργάνωση έκθεσης που έλαβε χώρα τον παρελθό-
ντα Φεβρουάριο στο υπουργείο των Εξωτερικών με 
τίτλο #Stolen Memory με αντικείμενα οκτώ Ελλήνων 
εγκλείστων των ναζιστικών στρατοπέδων και στόχο 
να επιστραφούν στις οικογένειές τους, και πάνω από 
όλα με τα εγκαίνια στην Ελλάδα (πρώτη ανάμεσα σε 
όλα τα κράτη-μέλη) του συστήματος τηλε-πρόσβασης 
στο ψηφιοποιημένο υλικό των αρχειακών φακέλων.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕχΗ χΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η βOSCH ΕΛΛΑΔΑΣ
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Εγκαινιάστηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» η Ελλη-
νο-Γερμανική Συνάντηση εργασίας (workshop) για την Μετα-
φορά Γνώσης και Τεχνολογίας, από τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Φωτάκη και 
τον Γερμανό ομόλογό του, τον Χριστιανοδημοκράτη (CDU) 
υφυπουργό Παιδείας και Έρευνας Τόμας Ράχελ και την γενική 
γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τη συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο του νέου διακρατικού 
προγράμματος συνεργασίας των δύο χωρών στην Έρευνα 
και Καινοτομία, η οποία πραγματοποιείται δύο μέρες (12-13 
Ιουνίου) συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας( Γ.Γ.Ε.Τ) του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και το γερμανικό υπουργείο Παιδείας και 
Έρευνας σε συνεργασία με το παγκοσμίου φήμης Ίδρυμα για 
την Έρευνα και την Τεχνολογία «Frauenhofer» με έδρα την 
Λειψία.
Ο διευθυντής του «Τμήματος Μεταφοράς Γνώσης και Τεχνο-
λογίας» του Ινστιτούτου αναφέρθηκε διεξοδικά στον τομέα 
ευθύνης του και δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Οι ελληνογερμανι-
κές συνεργασίες στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης είναι 
πολύπλευρες. Στην παρούσα φάση εξετάζουμε ως κοινωνικο-
οικονομικό Ινστιτούτο Φράουνχοφερ/Frauenhofer ερευνητι-
κά προγράμματα τα οποία δίνουν έμφαση στην αξιοποίηση 
και τη μεταφορά γνώσης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συμ-
μετοχή μας στο πρόγραμμα συνεργασίας σε θέματα έρευνας 
και καινοτομίας τις επόμενες δύο μέρες με τους Έλληνες συ-
ναδέλφους μας».
 Οι Έλληνες ομιλητές αναφέρθηκαν στην αποστολή της Γενι-
κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η οποία συ-
νίσταται στον σχεδιασμό και τον συντονισμό της υλοποίησης 
της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτο-
μίας (ΕΤΑΚ). Επιπροσθέτως επισήμαναν πως στην τρέχουσα 
δύσκολη οικονομική συγκυρία, η επένδυση στην επιστήμη, 
στην έρευνα και στην τεχνολογία, αποτελεί κεντρική στρατη-
γική προτεραιότητα για την ΓΓΕΤ για ένα αναπτυξιακό μοντέλο 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην 
υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και σε νέες 
καινοτόμες ιδέες.
Τόσο ο κ. Φωτάκης όσο και ο κ. Ράχελ εξήραν την σημασία 
της ελληνογερμανικής επιστημονικής συνεργασίας αυτού του 
υψηλού επιπέδου. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι το μοναδικό 
διμερές και προσανατολισμένο σε διάφορα πεδία πρόγραμμα 
στο οποίο συμμετέχει η Γερμανία με ένα άλλο ευρωπαϊκό 
κράτος. «Μπορούμε, επομένως, δικαίως να ισχυριστούμε 
ότι η ελληνογερμανική συνεργασία αποτελεί έναν φάρο συ-
νεργασίας και ότι, επιπλέον, συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό 
στην υλοποίηση της «Ελληνογερμανικής Εταιρικής Σχέσης» 
του έτους 2010», επανέλαβε με έμφαση, όπως και στη χτεσινή 
του δήλωσή στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσε-
ων. 
Ο κ. Φωτάκης και η κ. Κυπριανίδου αναφέρθηκαν μεταξύ 
άλλων και στην ευρεία ανταπόκριση και στις υψηλής ποιότη-

τας προτάσεις (213) που κατατέθηκαν από την ελληνική και 
τη γερμανική επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, οι 
οποίες καταδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον και τις υψηλές 
προσδοκίες για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Όπως 
επισήμανε και πάλι ο κ. Ράχελ: «Η έρευνα και η καινοτομία 
συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Αυτό αποδεικνύ-
εται από την ανάπτυξη στη Γερμανία. Οι μεγάλες παγκόσμιες 
προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με διεθνή 
συνεργασία. Η Ελλάδα με τους εξαιρετικούς της επιστήμονες 
αποτελεί έναν πολύ καλό εταίρο για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού. Και η Ελλάδα χρησιμοποιεί, πλέον, σε μεγάλο βαθμό 
την παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήριες δυ-
νάμεις για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης».
Οι ομιλητές υπενθύμισαν στους χαιρετισμούς τους ότι η Ελλά-
δα και η Γερμανία συνδέονται με μακρόχρονη διακρατική συ-
νεργασία στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Ενδει-
κτικά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έχουν υπογραφεί 
16 πρωτόκολλα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας 
και έχουν χρηματοδοτηθεί 642 κοινά ερευνητικά έργα. Μέσω 
αυτών ενισχύθηκαν οι δεσμοί μεταξύ της Ελληνικής και Γερ-
μανικής επιχειρηματικότητας και ερευνητικής και ακαδημαϊ-
κής κοινότητας και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την 
συνέχιση και περαιτέρω διεύρυνση της επιτυχούς διμερούς 
αυτής συνεργασίας. Στο πλαίσιο μάλιστα της διακρατικής 
συνεργασίας υπάρχει η πρόθεση υποστήριξης μακροχρόνι-
ων συνεργασιών ευρύτερης κλίμακας μεταξύ ακαδημαϊκών 
κέντρων, επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων των δύο 
χωρών, οικοδομώντας πάνω στις στέρεες βάσεις που έχουν 
μέχρι τώρα τεθεί. 
«Το υψηλό επίπεδο των προγραμμάτων ήταν ένας από τους 
σημαντικότερους λόγους, για τον οποίο συμφωνήθηκε τον 
Ιούλιο του 2016 η ανανέωση του προγράμματος. Και στο 
νέο πρόγραμμα εστιάζουμε σε θέματα, που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο χώρες. Σε αυτά συγκατα-
λέγονται η έρευνα γύρω από θέματα υγείας, η βιοοικονομία, 
η ενέργεια, η έρευνα υλικών και οι καίριες τεχνολογίες αιχμής 
(π.χ. φωτονικές τεχνολογίες)», όπως επισήμανε ο Χριστιανο-
δημοκράτης Γερμανός.
Αναλυτικά σε αυτά τα θέματα και τις προοπτικές τους ανα-
φέρθηκε στον χαιρετισμό του και ο Αλέξανδρος Κρητικός, δι-
ευθυντής ερευνών του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών 
Ερευνών (DIW) του Βερολίνου.
Ο κ. Φωτάκης και η κ. Κυπριανίδου τόνισαν επίσης ότι βασική 
κατεύθυνση του σχεδιασμού και της προώθησης της πολι-
τικής για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-
2020, είναι η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης, η οποία 
εστιάζει σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει ή μπορεί να αποκτήσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ανάδειξη των προτεραιο-
τήτων προκύπτει από τη διαδικασία της επιχειρηματικής 
ανακάλυψης που στοχεύει στον εντοπισμό νέων επιχειρημα-
τικών ευκαιριών για την αξιοποίηση της νέας γνώσης και την 
ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας. Η διαδικασία υλοποιεί-
ται μέσα από τη συνεχή, δυναμική διαβούλευση όλων των 

παραγόντων που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας 
(όπως είναι οι επιχειρήσεις, τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα, 
τα υπουργεία, οι περιφέρειες κλπ), ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο 
παίζουν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς γενικότερα. 
Τομείς προτεραιότητας της ΓΓΕΤ για την Στρατηγική της Έξυ-
πνης Εξειδίκευσης είναι: η Αγρο-διατροφή, οι Βιοεπιστήμες, η 
Υγεία και τα Φάρμακα, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών, η Ενέργεια, το Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
οι Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), τα Υλικά- 
Κατασκευές, ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός και οι Δημιουργικές 
Βιομηχανίες. Οι δράσεις που σχεδιάζονται από τη ΓΓΕΤ σε 
κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς στοχεύουν στην ανά-
πτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά 
τεχνολογίας, στην υποστήριξη του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού και στην ενδυνάμωση και αξιοποίηση των ερευ-
νητικών υποδομών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην Ευρω-
παϊκή διάσταση (συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το 
Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και άλλες δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας), στην ανάπτυξη καινοτομικής 
νοοτροπίας και στη διεύρυνση της συμμετοχής των κοινωνι-
κών εταίρων στους ερευνητικούς θεσμούς.
Επίσης τονίστηκε ότι οι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς 
που εποπτεύει η ΓΓΕΤ έχουν να παρουσιάσουν σημαντικό επι-
στημονικό και ερευνητικό έργο στην Ιατρική και Βιοϊατρική, 
στην Αστροφυσική, στις Φυσικές Επιστήμες, στις Ανθρωπι-
στικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στη Θαλάσσια Έρευνα, στην 
ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων, στην Τεχνολογία, στην 
Πληροφορική και στις στις Τηλεπικοινωνίες.
Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ερευνητές και εκπρόσωποι 
των ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων των 24 ερευνητι-
κών προγραμμάτων που συν-χρηματοδοτούνται από τις δύο 
χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργα-
σίας Ελλάδας- Γερμανίας (2016-2019). Στο τριετές πρόγραμ-
μα συνεργασίας, με διευρυμένο προϋπολογισμό, διατίθενται 
συνολικά 18 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), 9 εκατ. ευρώ από 
την κάθε χώρα. Σκοπός είναι να παρουσιαστεί η πρόοδος των 
24 αυτών προγραμμάτων αλλά και η περαιτέρω ευαισθητο-
ποίηση και ενθάρρυνση της μεταφοράς γνώσης και τεχνολο-
γίας ανάμεσα στους ερευνητικούς φορείς και τις επιχειρήσεις 
των δύο χωρών. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει διαλέξεις, 
αλλά και πρακτικές ασκήσεις για την αποτελεσματικότερη 
επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
των κοινών ερευνητικών έργων.  
Τα 24 κοινά ερευνητικά προγράμματα επελέγησαν για χρη-
ματοδότηση μέσα από εξαιρετικά ανταγωνιστικές διαδικασίες, 
μετά από ανοιχτή προκήρυξη και αξιολόγηση και από τις δύο 
χώρες. Τα έργα αυτά εμπίπτουν στους τομείς της υγείας και 
βιοεπιστημών, της αγροδιατροφής, της ενέργειας, των νέων 
υλικών, των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (KETs) 
καθώς και στη διεπιστημονική συνεργασία στους τομείς των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, πολιτισμού & 
τουρισμού.

« ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Η ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑΣ» 
Δηλώνει  ο Τόμας Ράχελ, υφυπουργός Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας
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Ένας μέσος άνθρωπος καταπίνει έως και 5 γραμμάρια πλαστικό 
κάθε εβδομάδα, δηλαδή το βάρος μιας πιστωτικής κάρτας, ανα-
φέρει έκθεση που συντάχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Νιούκα-
στλ της Αυστραλίας για λογαριασμό της οργάνωσης Παγκόσμιο 
Ταμείο για τη Φύση (WWF), αναφέρει σε δημσοίευμά του το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης αυτής που δημοσιεύ-
θηκαν προχθές και αποτελούν απάνθισμα 50 ερευνών που έχουν 
διεξαχθεί για την κατανάλωση πλαστικού από τους ανθρώπους, 
κάθε άνθρωπος καταπίνει περίπου 2.000 μικρά κομματάκια και 
σωματίδια πλαστικού κάθε εβδομάδα, δηλαδή περίπου 250 
γραμμάρια ετησίως. 
«Αν και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν όλο και 
περισσότερο την ύπαρξη των μικροπλαστικών και τις επιπτώσεις 
τους στο περιβάλλον, η έκθεση αυτή προσφέρει για πρώτη φορά 
έναν συγκεκριμένο υπολογισμό για το ποσοστό κατανάλωσής 
τους» από τους ανθρώπους, εξήγησε η Τάβα Παλινισάμι καθη-
γήτρια του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ. Αυτό «θα συμβάλει 

στην κατανόηση των πιθανών τοξικολογικών κινδύνων για τους 
ανθρώπους», πρόσθεσε. 
Βασική πηγή του πλαστικού που καταπίνουν οι άνθρωποι είναι 
το νερό, κυρίως αν είναι εμφιαλωμένο.
Μεταξύ των άλλων προϊόντων που αναλύθηκαν, τα οστρακο-
ειδή, η μπύρα και το αλάτι περιέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
πλαστικού. 
Σύμφωνα με καναδική έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουνίου 
και βασίστηκε στον τρόπο ζωής του μέσου Αμερικανού, ένας 
ενήλικας καταπίνει έως και 52.000 μικροσωματίδια πλαστικού 
ετησίως, στα οποία προστίθενται ακόμη 90.000 αν πίνει νερό 
αποκλειστικά από πλαστικά μπουκάλια (και 4.000 αν πίνει νερό 
βρύσης).
Αν λάβουμε υπόψη μας τη μόλυνση του αέρα, ο αριθμός αυτός 
ξεπερνά τα 121.000 μικροσωματίδια, με τον αριθμό να διαφέρει 
κατά τι ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τον τόπο κατοικίας, ανα-
φέρει η έκθεση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental 
Science and Technology. 

«Aυτό είναι ένα σήμα κινδύνου για τις κυβερνήσεις μας: τα πλα-
στικά δεν μολύνουν μόνο τα ποτάμια και τους ωκεανούς μας, δεν 
σκοτώνουν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά βρίσκονται μέσα σε 
όλους μας», υπογράμμισε ο Μάρκο Λαμπερτίνι γενικός διευθυ-
ντής της WWF International σε ανακοίνωσή του. 
«Αν και η έρευνα εξετάζει τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις 
του πλαστικού στην υγεία των ανθρώπων, είναι ξεκάθαρο ότι 
πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να επιλυθεί 
μόνο αν αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της μόλυνσης: αν δεν θέλουμε 
το πλαστικό στον οργανισμό μας, πρέπει να σταματήσουμε τους 
εκατομμύρια τόνους του υλικού αυτού που εξακολουθούν να 
καταλήγουν στη φύση κάθε χρόνο», πρόσθεσε. 
Ο Λαμπερτίνι ζήτησε να αναληφθεί δράση «σε επίπεδο κυβερ-
νήσεων, εταιρειών, καταναλωτών» και να συναφθεί «μια πα-
γκόσμια συμφωνία» για την αντιμετώπιση της μόλυνσης των 
ωκεανών, η οποία θα θέτει εθνικούς στόχους. 

Το καλό νέο είναι ότι ολοένα περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν 
για την παραπληροφόρηση και αναζητούν μέσω διαδικτύου πιο 
αξιόπιστες online πηγές ειδήσεων, αναφέρει δημοσίευμα του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το κακό νέο είναι ότι συνεχίζουν να μην έχουν διάθε-
ση να πληρώσουν συνδρομή για να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
καλή δημοσιογραφία και όχι σε fake news. 
Αυτός είναι ο βασικός «τίτλος» της νέας διεθνούς Έκθεσης Ψη-
φιακών Ειδήσεων (Digital News Report 2019) του Ινστιτούτου 
Ρόιτερς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία βάσισε τα 
συμπεράσματά της σε διαδικτυακή έρευνα σε 75.000 χρήστες σε 
38 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Οι χρήστες δείχνουν μεγαλύτερη όρεξη να αγοράσουν μια μη-
νιαία συνδρομή στο Netflix ή στο Spotify παρά σε μια ψηφιακή 
εφημερίδα. Τα περισσότερα νοικοκυριά διεθνώς, λόγω του περι-
ορισμένου οικογενειακού προϋπολογισμού τους, έχουν μόνο μία 
πληρωμένη online συνδρομή το μήνα. Στην ερώτηση αν απο-
φάσιζαν να πληρώσουν για μία μόνο online μηνιαία συνδρομή, 
τι θα διάλεγαν, το 37% απάντησαν ότι προτιμούν μια υπηρεσία 
τύπου Netflix, το 15% μια υπηρεσία μουσικής τύπου Spotify και 
μόνο το 7% διαλέγουν τις online ειδήσεις. 
Το 55% των ερωτώμενων απάντησαν ότι είναι ανήσυχοι για την 
παραπληροφόρηση, παρά τις προσπάθειες τόσο των κυβερνή-
σεων όσο και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κ.α.) 
να την καταπολεμήσουν. Το ποσοστό ανησυχίας για την αξιοπι-
στία των ειδήσεων στο Ίντερνετ ποικίλει από 85% στη Βραζιλία 
έως 31% στην Ολλανδία, ενώ είναι υψηλό στη Βρετανία (70%) 
και στις ΗΠΑ (67%). 

Περίπου ένας στους τέσσερις ανθρώπους διεθνώς (το 26%) 
αναζητά κάποια πιο αξιόπιστη ειδησεογραφική πηγή - αν και το τι 
σημαίνει αξιοπιστία ενέχει εκ των πραγμάτων κι ένα υποκειμενικό 
στοιχείο. Για πολλούς πάντως σημαίνει ότι έχουν περισσότερη 
εμπιστοσύνη στα μεγάλα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης τύ-
που BBC (σταθερά το Νο 1 σε αξιοπιστία μέσο στη Βρετανία) και 
«Γκάρντιαν».
Από την άλλη όμως, φαίνεται μια τάση να μειώνεται διεθνώς η 
εμπιστοσύνη στις ειδήσεις γενικώς. Το μέσο επίπεδο εμπιστοσύ-
νης του κοινού είναι 42%, κατά 2% μικρότερο σε σχέση με το 
2018.
Η μείωση της εμπιστοσύνης είναι αισθητή σε χώρες όπως η 
Γαλλία (έχει πέσει κατά 11% σε σχέση με πέρυσι, μόλις στο 24%), 
ίσως λόγω έντονων διαφωνιών σχετικά με το πώς έχουν καλυ-
φθεί τα γεγονότα για τις κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων». 
Όσο πιο πολωμένη είναι η κοινή γνώμη μιας χώρας για ένα θέμα 
(το αντίστοιχο διχαστικό θέμα στη Βρετανία π.χ. είναι το Brexit), 
τόσο περισσότερο αυξάνει το ποσοστό όσων δηλώνουν ανήσυ-
χοι για την αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης. Στις ΗΠΑ, όπου 
τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης επικρίνουν συστηματικά 
τον πρόεδρο Τραμπ (και αυτός τα έχει χαρακτηρίσει «εχθρό του 
λαού»), η εμπιστοσύνη της αμερικανικής Δεξιάς στις καθιερωμέ-
νες πηγές ειδήσεων έχει καταρρεύσει μόλις στο 9%.
Εν μέσω αυτού του μάλλον αντιφατικού κλίματος, δεν φαίνεται 
να αυξάνεται το ποσοστό όσων ανθρώπων είναι πρόθυμοι να 
πληρώσουν συνδρομή ή να κάνουν δωρεά για online πρόσβα-
ση σε ποιοτικά μέσα ενημέρωσης (μια βελτίωση παρατηρείται 

μόνο στις σκανδιναβικές χώρες). Στις ΗΠΑ, μετά από μια αρχική 
«έκρηξη» συνδρομών το 2017 στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των 
«Τάιμς της Νέας Υόρκης» και της «Ουάσιγκτον Ποστ», λίγο μετά 
την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, το ποσοστό των επί πληρωμή 
αναγνωστών έχει μείνει στάσιμο στο 16% (περίπου ένας στους 
έξι), έναντι μόνο 9% στη Βρετανία. 
Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να αυξάνεται το ποσοστό 
των ανθρώπων, ιδίως των νεότερων σε ηλικία, που ενημερώ-
νονται για τις ειδήσεις μέσω του «έξυπνου» κινητού τους (το 
66% των χρηστών) και από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Το Facebook παραμένει με διαφορά το δημοφιλέστερο 
κοινωνικό δίκτυο για ενημέρωση του τι συμβαίνει στον κόσμο, 
αλλά αυξάνεται σταδιακά επίσης η χρήση του Instagram και του 
Whatsapp (που είναι πια πρώτα σε προτιμήσεις σε μερικές χώρες 
όπως Βραζιλία, Μαλαισία, Νότια Αφρική κ.α.). 
Αυτό όμως, σύμφωνα με την έκθεση, αυξάνει την πιθανότητα οι 
χρήστες να εκτεθούν εν αγνοία τους σε παραπληροφόρηση, κα-
τευθυνόμενη ή μη. Δεδομένου ότι το Instagram και το Whatsapp 
ανήκουν επίσης στο Facebook, γίνεται κατανοητό γιατί ο Μαρκ 
Ζάκερμπεργκ δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από όλες τις πλευρές να 
βάλει «φρένο» στη διασπορά ειδήσεων μέσω της «αυτοκρατο-
ρίας» του.
Ακόμη, η έκθεση διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι με λαϊκιστικές από-
ψεις είναι πιθανότερο να βασίζονται στην τηλεόραση για βασική 
πηγή ειδήσεων και στο Facebook για κύριο μέσο online ενημέ-
ρωσης, εμπιστευόμενοι λιγότερο τα πιο παραδοσιακά μέσα.

WWF: ΠΕΝΤΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΕβΔΟΜΑΔΑ Ο ΜΕΣΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕχΟΥΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙ’ ΑΥΤΕΣ   



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

19

Στην αύξηση των εισαγωγών και την εξασθένιση των εξαγω-
γών οφείλεται κατά κύριο λόγο η αποδυνάμωση του ρυθμού 
ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, 
παρά την σημαντική αύξηση των επενδύσεων, σύμφωνα με 
την ανάλυση του ΣΕΒ που παρουσιάστηκε χθες, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι η μέχρι τώρα ανάκαμψη της 
οικονομίας δεν έχει βασιστεί στην αύξηση της παραγωγικότη-
τας και της ανταγωνιστικότητας, γεγονός που σε συνδυασμό 
με την αυξανόμενη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, θέτει 
σε κίνδυνο την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελ-
ληνικής οικονομίας. «Από την άλλη πλευρά, η επίτευξη των 
στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ δεν αφή-
νει πολλά περιθώρια για την εφαρμογή πολιτικών τόνωσης 
της ιδιωτικής κατανάλωσης. Συνεπώς, η οικονομία χρειάζεται 
μεγαλύτερη εξωστρέφεια και περισσότερες επενδύσεις», ανα-
φέρει ο ΣΕΒ.
 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, κατά το 1ο τρίμηνο του 

2019 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε σε +1,3%, έναντι 
+2,6% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +1,9% συνολικά το 2018. 
Με βάση την ανάλυση του ΣΕΒ: 
- Η αποδυνάμωση αυτή οφείλεται κυρίως στην εξασθένιση της 
δυναμικής των εξαγωγών αγαθών (-0,7% έναντι +11,1% το 
1ο τρίμηνο του 2018 και +8,4% συνολικά το 2018) και στην 
ταχύτερη άνοδο των συνολικών εισαγωγών (+9,5% έναντι 
πτώσης -7,5% το 1ο τρίμηνο του 2018 και αύξησης +4,2% 
συνολικά το 2018). Έτσι, η συμβολή των καθαρών εξαγωγών 
στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν αρνητική κατά -1,9 π.μ.
- Αντίθετα, οι επενδύσεις, περιλαμβανομένης της μεταβολής 
αποθεμάτων, εμφανίζουν άνοδο +21,2%, έναντι υποχώ-
ρησης -23,2% το 1ο τρίμηνο του 2018 και αύξησης +1,8% 
συνολικά το 2018, συμβάλλοντας θετικά κατά +3,4 π.μ. στην 
αύξηση του ΑΕΠ. 
 - Οι επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό εμφανίζουν άνοδο 
+19% ενώ οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αυξή-
θηκαν κατά +2,6% (έναντι +22,7% το 1ο τρίμηνο του 2018 

και +15,9% συνολικά το 2018). Παράλληλα οι επενδύσεις σε 
κατοικίες συνέχισαν να κινούνται σε θετικό έδαφος (+6,4%), 
τροφοδοτούμενες κατά μεγάλο μέρος από την άνοδο του του-
ρισμού και τη διάδοση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τέλος, 
οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές εμφάνισαν ανάκαμψη 
(+10,9%), κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των δημοσίων 
κατασκευών.
 - Από την πλευρά της καταναλωτικής δαπάνης, η ιδιωτική 
κατανάλωση συνεχίζει να ανακάμπτει με σχετικά αργούς 
ρυθμούς (+0,8%, έναντι +0,5% το 1ο τρίμηνο του 2018 και 
+1,1% συνολικά το 2018), καθώς το εισόδημα των νοικο-
κυριών δέχεται πιέσεις από την υπερφορολόγηση. Αντίθετα, 
η υποχώρηση της δημόσιας κατανάλωσης συνεχίστηκε με 
εντονότερο ρυθμό (-4,1%, έναντι -0,3% το 1ο τρίμηνο του 
2018 και -2,5% συνολικά το 2018), αντανακλώντας την πε-
ρικοπή δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα. 

Αύξηση 0,5% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο δείκτης μι-
σθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας εκτός από τον 
πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, 
χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθ-
μό των εργασίμων ημερών), το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 
4,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 προς το 2017.
Ο ίδιος δείκτης, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως 
προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, παρουσίασε αύξηση 
1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 

2018, έναντι αύξησης 5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 
2018 προς το 2017.
Ενώ, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών 
αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σημείωσε αύξηση 0,3% σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2018, έναντι 
αύξησης 4,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το προς το 2017.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης μισθολογικού κόστους υπο-
λογίζεται ως το πηλίκο του ωρομισθίου του εκάστοτε τριμήνου 
ως προς το μέσο ετήσιο ωρομίσθιο του έτους βάσης 2016. Ως 
ωρομίσθιο, ορίζεται το πηλίκο των ακαθάριστων αμοιβών 

προς τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας.
Οι ακαθάριστες αμοιβές περιλαμβάνουν τους μισθούς και τα 
ημερομίσθια, (τακτικές αμοιβές και υπερωρίες), τα επιμίσθια και 
τις έκτακτες αμοιβές (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα 
αδείας και κάθε μορφή bonus που δεν καταβάλλεται τακτικά), 
καθώς και τις αμοιβές για τις ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε 
εργασία (π.χ. ημέρες άδειας, αργίας, κύησης, λοχείας, ασθένειας, 
αποζημιώσεις απόλυσης έως το δ’ τρίμηνο του 2012 κ.λπ.). Από 
το α’ τρίμηνο του 2013 και μετά, οι αποζημιώσεις απόλυσης δε 
συνυπολογίζονται στις ακαθάριστες αμοιβές.

Σε φορολογούμενους με μηνιαίες συναλλαγές μέσω καρτών 
από 100 ως 1.500 ευρώ θα αντιστοιχούν περισσότεροι λαχνοί 
της φορολοταρίας του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα κάθε φορολογούμενος θα έχει τη 
δυνατότητα να κερδίζει στη φορολοταρία μέχρι δύο φορές το 
χρόνο.
 Πρόκειται για δύο βασικές αλλαγές που προβλέπονται σε από-
φαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία 
επιχειρείται να δοθούν κίνητρα στα χαμηλότερα εισοδήματα για 
την ενίσχυση των συναλλαγών με κάρτες και άλλες μορφές ηλε-
κτρονικού χρήματος.
 Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, η απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέ-
πει τα ακόλουθα:
 Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το 
άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνι-
αίων συναλλαγών του κάθε φορολογούμενου έως εξής:
- Για συνολικό άθροισμα συναλλαγών μέχρι 200 ευρώ αντιστοι-

χεί ένας λαχνός για κάθε 1 ευρώ.
- Για τα επόμενα 300 ευρώ, δηλαδή συνολικό άθροισμα από 
201 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, αντιστοιχεί ένας λαχνός για κάθε 2 
ευρώ.
- Για τα επόμενα 500 ευρώ, δηλαδή για συνολικό άθροισμα 
συναλλαγών από 501 ευρώ μέχρι 1.000 ευρώ, αντιστοιχεί ένας 
λαχνός για κάθε 3 ευρώ.
- Για συνολικό άθροισμα συναλλαγών πάνω από 1001 ευρώ, 
αντιστοιχεί 1 λαχνός για κάθε 6 ευρώ, με ανώτατο όριο συ-
ναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες του προ-
γράμματος των δημοσίων κληρώσεων, το ποσό των πενήντα 
χιλιάδων 50.000 ευρώ.
- Κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί τυχερός μέχρι 2 φορές 
μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που συμμετέ-
χων αναδειχθεί τυχερός περισσότερες από δύο φορές, το χρη-
ματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο καταβάλλεται στον 1ο, 
2ο κ.ο.κ. δικαιούχο, κάτοχο του 1ου, 2ου κ.ο.κ. αναπληρωματι-

κού λαχνού της εκάστοτε κλήρωσης.
 - Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δη-
λώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία 3 μηνών από 
την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προ-
κειμένου να δηλώσουν τον λογαριασμό πληρωμών στον οποίο 
επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή 
προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet. Η πίστωση 
του ποσού που αντιστοιχεί στο χρηματικό έπαθλο θα γίνεται 
ατόκως, μετά τη δήλωση του λογαριασμού πληρωμών.
 -- Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το χρηματικό ποσό που 
αντιστοιχεί στο έπαθλο καταβάλλεται στον 1ο, 2ο κ.ο.κ. δικαι-
ούχο, κάτοχο του 1ου, 2ου κ.ο.κ. αναπληρωματικού λαχνού 
της συγκεκριμένης κλήρωσης, ο οποίος ενημερώνεται επίσης 
μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό του 
στο TAXISnet. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕβ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΠ   

ΑΥΞΗΣΗ 0,5% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΛΑχΝΟΙ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΩΣ 1.500 ΕΥΡΩ
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Για πολύ καιρό η Κύπρος, εκτός από φορολογικός παράδεισος, 
θεωρείτο τεράστιο καταφύγιο «μαύρου» χρήματος, υποστηρί-
ζει η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt προσθέτοντας –όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ- ότι τώρα η κυπριακή κυβέρνηση υπό την πίε-
ση των ΗΠΑ, κλείνει τους ύποπτους λογαριασμούς. 
 Το νέο θέμα που αναδεικνύεται τώρα στην Κύπρο είναι η εξόρυ-
ξη του φυσικού αερίου, που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό 
θαύμα τη χώρα, ενώ και σε αυτό οι ΗΠΑ έχουν ρόλο-κλειδί.
Σύμφωνα με την Handelsblatt μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, η Κύ-
προς έγινε δημοφιλής τόπος ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, 
προερχόμενου κυρίως από τη Ρωσία και την Ουκρανία, με τα 
ανεπίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να εκτι-
μούν ότι το ποσό ανερχόταν στα 12 δισ. ευρώ πριν έξι χρόνια, 
ενώ σήμερα σε λιγότερο από 5 δισ. ευρώ.
 Όπως αναφέρεται, οι ΗΠΑ πιέζουν τη Λευκωσία να σταματήσει 
κυρίως τις ύποπτες συναλλαγές Ρώσων ολιγαρχών στη χώρα. 
Η εισροή ρωσικού χρήματος στην Κύπρο δημιούργησε μια γι-
γάντια φούσκα, καθώς το 2010 ο ισολογισμός των εμπορικών 
τραπεζών ήταν εννεαπλάσιος του ΑΕΠ της χώρας. Όπως ανα-
φέρει η γερμανική εφημερίδα οι κυπριακές τράπεζες επένδυαν 
μεγάλο μέρος των χρημάτων στα υψηλής απόδοσης, αλλά 
ταυτόχρονα υψηλού ρίσκου, ελληνικά ομόλογα και το 2012 η 
Κύπρος εισήλθε στη δίνη της ελληνικής οικονομικής κρίσης, με 
αποτέλεσμα να χρειαστεί πρόγραμμα διάσωσης ύψους 10 δισ. 

ευρώ από την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
 Αφού η χώρα αντιμετώπισε τις συνέπειες της κρίσης, η κατα-
πολέμηση του μαύρου χρήματος ήρθε πάλι στο προσκήνιο. «Οι 
δουλειές αυτές έχουν παρέλθει, δεν τις θέλουμε πλέον», δηλώνει 
ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Οι τρά-
πεζες πλέον εξετάζουν εξονυχιστικά τους πελάτες. Παράκτιες 
εταιρείες; που δεν παρουσιάζουν επιχειρηματική δραστηριό-
τητα και δεν έχουν φυσική παρουσία στο νησί; καταργούνται. 
Χωρίς να έχουν δώσει επίσημα στοιχεία οι τράπεζες, άτομα με 
εσωτερική γνώση του θέματος εκτιμούν ότι έχουν κλείσει γύρω 
στους 70.000 ύποπτους λογαριασμούς, όπως αναφέρεται στο 
δημοσίευμα.
 Στο παρελθόν ο οικονομικός τομέας μαζί με τον τουρισμό 
αποτελούσαν τους πυλώνες τις κυπριακής οικονομίας, αλλά 
τώρα αναδύεται ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τη χώρα 
που αφορά την εξόρυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Η 
κυπριακή κυβέρνηση εκτιμά ότι περισσότερα από 1 τρισ. κ.μ. 
θα αποδώσει το κοίτασμα «Αφροδίτη» τα επόμενα 18 χρόνια. 
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ενέργειας Γ. Λακοτρύπης εκτιμά ότι 
τα έσοδα θα ανέλθουν στα 8 δισ. ευρώ. Ένα κονσόρτσιουμ εται-
ρειών που αποτελείται από τη Shell (Ολλανδία), Noble Energy 
(ΗΠΑ) και Delek (Ισραήλ) θα ξεκινήσει την εξόρυξη το 2024.
Και η «Αφροδίτη» αποτελεί ένα μόνο από τα κοιτάσματα που 
έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο. Ο ενεργειακός κολοσσός Exxon 

Mobil ανακοίνωσε το Φεβρουάριο ότι το πλοίο-γεωτρύπανο 
«Stena Max» εντόπισε νοτιοδυτικά της Κύπρου «ένα από τα 
μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου της τελευταίας τριετί-
ας», ενώ ένα χρόνο πριν η ιταλική Eni επίσης εντόπισε κοίτασμα 
φυσικού αερίου.
Ωστόσο, ο εντοπισμός των κοιτασμάτων φυσικού αερίου απο-
τελεί από πολιτικής άποψης «εκρηκτική ύλη», καθώς η Τουρκία, 
που κατέχει το βόρειο τμήμα του νησιού από το 1974, διεκδι-
κεί μέρος της κυπριακής ΑΟΖ. Το 2017, η Τουρκία κατέπλευσε 
με πολεμικά πλοία στη διεκδικούμενη περιοχή, εμποδίζοντας 
τη γεώτρηση πλοίου της Eni. Αν και οι Ιταλοί υποχώρησαν, οι 
Αμερικανοί ξεκαθαρίζουν τη θέση τους, αναφέρει η εφημερίδα. 
Η Exxon Mobil έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον για το σχέδιο 
εξόρυξης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. 
Οι ΗΠΑ επίσης υποστηρίζουν το σχέδιο Κύπρου-Ελλάδας-Ισρα-
ήλ για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο 
από την Ανατολική Μεσόγειο στη Δυτική Ευρώπη. Ο Αμερι-
κανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο συναντήθηκε με 
τους ηγέτες των τριών χωρών για την προώθηση του έργου. 
Η Ουάσιγκτον βλέπει το σχέδιο για τον αγωγό της Ανατολικής 
Μεσογείου ως αντίβαρο στo Nord Stream 2- που θα μπορούσε 
να συμβάλλει στον περιορισμό της ρωσικής επιρροής στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Πρεσβευτές 19 χωρών, μαζί με τον δήμαρχο της Φιλιππού-
πολης, Ιβάν Τότεφ, μίλησαν για τα ψηφιδωτά της Επισκοπικής 
Βασιλικής του Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη) που αναστηλώθηκε, 
στο πλαίσιο του έργου ανασκαφής, αποκατάστασης και παρου-
σίασης των ρωμαϊκών ψηφιδωτών, το οποίο στηρίζεται από το 
Ίδρυμα «America for Bulgaria», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη διάρκεια των χαιρετισμών που απηύθυναν, οι πρέσβεις 
μίλησαν για ένα κοινό μέλλον και πίστη στις κοινές αξίες της 
κατανόησης, του σεβασμού και της ενότητας. Η επικεφαλής 
του Ιδρύματος «America for Bulgaria», Νάνσι Σίλερ δήλωσε 

ότι η Επισκοπική Βασιλική θα αποτελέσει όχι μόνο ένα υπέροχο 
ιστορικό ορόσημο, αλλά και ένα πολιτιστικό, τουριστικό και κοι-
νοτικό κέντρο. Τα μηνύματα που εκπέμπονται από την εξέλιξη 
και την ολοκλήρωση του έργου θα εμπνεύσουν τις μελλοντικές 
γενιές, σημείωσε. Ο δήμαρχος του Πλόβντιβ Ιβάν Τότεφ ευχαρί-
στησε τους φορείς που στηρίζουν την ολοκλήρωση του έργου 
αποκατάστασης και ανάδειξης της Επισκοπικής Βασιλικής, η 
οποία - όπως είπε - είναι μνημείο της ιστορικής συνέχειας μεταξύ 
των ηλικιών και των πολιτισμών. Το νέο «πρόσωπο» της Επι-
σκοπικής Βασιλικής, έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών 

αποκατάστασης, θα αποκαλυφθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, 
ημέρα στη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν στο κοινό τα 
ψηφιδωτά δάπεδα, οι κίονες και όλα τα αρχιτεκτονικά ευρήματα 
που ανακαλύφθηκαν κι αποκαλύφθηκαν μέχρι σήμερα. 
Η αρχαιολόγος Ζένη Τάνκοβα δήλωσε ότι το τελευταίο εύρημα 
στο χώρο είναι μια αρχαία ελληνική επιγραφή, από τις αρχές 
του 2ου αιώνα, η οποία ανακαλύφθηκε μόλις την περασμένη 
εβδομάδα. Η Επισκοπική Βασιλική έχει εγγραφεί στον κατάλογο 
UNESCO για τους σημαντικούς χώρους φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Μείωση 2,4%, από 7.186.080 μετρικούς τόνους σε 7.016.759 
μετρικούς τόνους, σημείωσε η κατανάλωση πετρελαιοειδών 
στη χώρα πέρυσι σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με τη σχετική 
έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η μείωση αυτή, προήλθε, κατά κύριο λόγο, από τη μείωση στην 
κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 17,4% και της 
αμόλυβδης βενζίνης κατά 2,8%. Αντίθετα, σημειώθηκε αύξηση 

στις ακόλουθες κατηγορίες πετρελαιοειδών: βενζίνη σούπερ 
αμόλυβδη 98/100 (6,6%), πετρέλαιο κίνησης (2,6%) και υγρα-
έριο (2,2%). Η κατανάλωση των κατηγοριών μαζούτ χαμηλού 
θείου και μαζούτ υψηλού θείου, παρουσίασε αύξηση 5% και 
μείωση 6,3%, αντίστοιχα.
Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλω-
ση είναι η Αττική (29,3%) και η Κεντρική Μακεδονία (17,8%) 

και ακολουθούν οι περιφέρειες της Θεσσαλίας (6,7%), Στερεάς 
Ελλάδας (6,6%), Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Πελοποννήσου 
(5,8%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (5,6%), Κρήτης 
(5,5%), Ηπείρου (3,8%), Νοτίου Αιγαίου (3,3%) και Δυτικής 
Μακεδονίας (3,2%). Η χαμηλότερη κατανάλωση παρατηρείται 
στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων (2,1%) και του Βορείου 
Αιγαίου (1,3%). 

HANDELSBLATT: «ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»   

βΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ βΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΟβΝΤΙβ

ΜΕΙΩΣΗ 2,4% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΟ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ
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Οδηγίες σχετικά με την παρακράτηση οφειλών υποψήφι-
ων συνταξιούχων, λόγω αναπηρίας, από τη σύνταξη, δίνει 
εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στους υποψήφιους συ-
νταξιούχους του φορέα που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές 
εισφορές, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον 
το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνω-
ρίσεις δεν είναι μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατώτατων 
ορίων συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε 
φορά, το οποίο, προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη, δεν 
ήταν μεγαλύτερο του ποσού των 20.000 ευρώ για τον τ. ΟΑΕΕ 
και 15.000 ευρώ για το τ. ΕΤΑΑ και 4.000 ευρώ για τον τ. ΟΓΑ. 
Τα παραπάνω ποσά οφειλής συμψηφίζονταν ή παρακρατού-
νταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν 
ήταν δυνατόν να υπερβαίνουν τις 40.
Από τις 17 Μαΐου 2019, ισχύουν τα ακόλουθα: Τα ανωτέρω 
ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα 
ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί 
να είναι περισσότερες από 60 για όλες τις περιπτώσεις συντα-
ξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση 
παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.
Με την παρ. β του άρθρου 40, επέρχεται ουσιώδης διαφορο-
ποίηση στον τρόπο παρακράτησης των οφειλόμενων εισφο-
ρών σε υποψήφιους συνταξιούχους, λόγω αναπηρίας.
Η προαναφερθείσα διάταξη θα έχει εφαρμογή για αιτήματα 
συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από την 1 Οκτωβρίου 

2019 και έπειτα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής 
στη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του ν. 4611/19 έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Ειδικότερα:
α) Για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου, ανεξαρ-
τήτως διάρκειας, το ποσό της μηνιαίας δόσης προκύπτει από 
τη διαίρεση του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω με τον μέγιστο αριθμό δό-
σεων 60.
β) Εάν, μετά από νέα κρίση της υγειονομικής επιτροπής, η 
σύνταξη παραταθεί εκ νέου, αλλά με συντάξιμο ποσοστό μι-
κρότερο από την προηγούμενη κρίση, το ποσό της μηνιαίας 
δόσης επανυπολογίζεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο.
γ) Εάν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν παραταθεί, το υπόλοι-
πο της οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), όπως αυτή είχε προσδι-
οριστεί κατά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, γνω-
στοποιείται στον συνταξιούχο με σχετικό έγγραφο οφειλής και 
αναζητείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ελάχιστο 
ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 
50 ευρώ.
Παράδειγμα:
Ασφαλισμένος που θα υποβάλει αίτηση για σύνταξη ανα-
πηρίας στις 5 Οκτωβρίου 2019 με χρόνο ασφάλισης μόνον 
του πρώην ΟΑΕΕ, κρίνεται από την Υγειονομική Επιτροπή 
του ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% για ορισμένο χρο-
νικό διάστημα 24 μηνών, με αρχική οφειλή 20.000 ευρώ. 
Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση 

με παρακράτηση της οφειλής σε 60 μηνιαίες δόσεις (20.000 
ευρώ/60= 333,33 ευρώ).
1) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος κριθεί για παράταση του συντα-
ξιοδοτικού δικαιώματος από την Υγειονομική Επιτροπή του 
ΚΕΠΑ για άλλους 12 μήνες με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας 
80%, εκδίδεται απόφαση παράτασης συνταξιοδότησης και η 
παρακράτηση της οφειλής συνεχίζεται, όπως είχε οριστεί στην 
αρχική απόφαση συνταξιοδότησής του, για άλλους 12 μήνες.
2) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος κριθεί για νέα παράταση από την 
Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ για 12 μήνες με ποσοστό 
αναπηρίας 67%, δικαιούται μικρότερο ποσό σύνταξης.
Από την οφειλή του έχει ήδη εξοφληθεί το ποσό των 11.999,88 
ευρώ (36*333,33 ευρώ) και το υπόλοιπο της οφειλής ανέρχε-
ται στο ποσό των 8.000,12 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να παρα-
κρατηθεί σε 60 μηνιαίες δόσεις (8.000,12 ευρώ/60=133,34 
ευρώ). Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των 12 παραπάνω μηνών, 
έχουν κρατηθεί (133,34 ευρώ*12=1.600,08 ευρώ).
3) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος, μετά από νέα υγειονομική κρίση 
του ΚΕΠΑ, λαμβάνει μη συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, εκδί-
δεται απορριπτική απόφαση σύνταξης.
Το ποσό οφειλής που υπολείπεται, ύψους 6.400,04 ευρώ 
(20.000 ευρώ-11.999,88 ευρώ-1.600,08 ευρώ), γνωστοποι-
είται στον συνταξιούχο με έγγραφο οφειλής, με δίμηνη προθε-
σμία καταβολής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού, τότε αυτό βεβαιώ-
νεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Τις προοπτικές συνεργασίας των ελληνικών πανεπιστημίων 
με τα καζακικά, σκιαγραφεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρύτανης του 
Παντείου Πανεπιστημίου Ισμήνη Κριάρη, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. «Οι προοπτικές συνεργασίας είναι πολύ καλές, γιατί η 
καζάκικη κοινωνία έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, η 
ελληνική αρχαιότητα είναι γνωστή και σεβαστή και υπάρχουν 
πολλά αντικείμενα στα οποία η συνεργασία θα είναι επωφελής 
και για τις δύο χώρες» τονίζει χαρακτηριστικά η πρύτανης. 
   Σε δήλωσή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων μετά τις εκλογές της Κυριακής στο Καζακστάν, στις 
οποίες συμμετείχε ως εθνικός ανεξάρτητος παρατηρητής, 
καλεσμένη από την εκλογική επιτροπή της χώρας αυτής της 
κεντρικής Ασίας, η κ. Κριάρη εστιάζει στους τομείς συνεργασί-

ας της ακαδημαϊκής κοινότητας των δύο κρατών, με έμφαση 
τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
«Η Ελλάδα και το Καζακστάν έχουν αναπτύξει τα τελευταία 
χρόνια στενές σχέσεις σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν 
τουλάχιστον 20 Έλληνες πανεπιστημιακοί που εργάζονται 
σε πανεπιστήμια της Αστάνα» σημειώνει και προσθέτει ότι 
τα ελληνικά πανεπιστήμια επιδιώκουν να έχουν μορφωτικές 
συνεργασίες με τα αντίστοιχα του Καζακστάν και ειδικότερα 
να συνεργαστούν στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους, 
δεδομένου ότι η ΕΕ δίνει αυτή τη δυνατότητα. 
   Οι επιστημονικές συνεργασίες αφορούν επίσης στην εξέταση 
των θεμάτων πολιτικής γεωογραφίας και στρατηγικής, τα 
οποία έχουν μεγάλη επικαιρότητα λόγω της κινεζικής πρωτο-

βουλίας One Belt One Zone, επισημαίνει περαιτέρω. 
   Μιλώντας για τις σχετικές δράσεις του Παντείου Πανε-
πιστημίου, η πρύτανής του αναφέρει πως πρόσφατα είχε 
διοργανώσει εκδήλωση για τις πνευματικές σχέσεις Ελλά-
δας-Καζακστάν, στην οποία παρουσιάστηκε το βιβλίο που 
έγραψε μια Καζάκα-Ελληνίδα επιστήμων σχετικά με ελληνι-
κού ενδιαφέροντος βιβλία, κυρίως της κλασικής αρχαιότητας 
βιβλιογραφίας, τα οποία βρίσκονται στην εθνική βιβλιοθήκη 
του Καζακστάν, στην Άλματι. 
   Πέραν αυτού, η κ. Κριάρη ονίζει ότι το Πάντειο έχει ήδη ανα-
λάβει πρωτοβουλίες με το Πανεπιστήμιο Κάζγκου (Kazgou) 
και το Πανεπιστήμιο της Ευρασίας, και συνεχίζει τις επαφές με 
το Πανεπιστήμιο Νουρσουλτάν. 

Ο Αντώνης Ρουπακιώτης αναλαμβάνει νέος -υπηρεσιακός- 
υπουργός Εσωτερικών. Η ορκωμοσία του θα γίνει σήμερα, 

ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Πρ. Παυλοπούλου 
και παρουσία του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥχΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΑΝΤ. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ   
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  ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τ.Ε.Ε. 
   Με την υποστήριξη του Ι.Ε.Ν.Ε. 

 

ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 
Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 

 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ  

Νίκης 4, Σύνταγμα Αθήνα 
(1ος όροφος) 

 
Ώρα έναρξης 12 μμ 

Είσοδος Ελεύθερη 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου 
 

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Απαιτείται προεγγραφή  
πατήστε εδώ

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


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


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

Προσεχή Σεμινάρια 

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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Πληθαίνουν τα σημάδια ανησυχίας για την πορεία της ελλη-
νικής οικονομίας κατά τη φετινή χρονιά. Με δεδομένη πλέον 
την απόκλιση που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο -όταν 
η ανάπτυξη περιορίστηκε στο 1,3%, δηλαδή μία ολόκληρη 
ποσοστιαία μονάδα κάτω από τον φετινό στόχο- άρχισαν να 
υπάρχουν αρνητικά σημάδια και για το δεύτερο τρίμηνο. Ο 
γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής έκλεισε με μείω-
ση, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε και 
τον Απρίλιο, ενώ ο πληθωρισμός τον Μάιο ήταν στα όρια 
της στασιμότητας, παρά το γεγονός ότι τον συγκεκριμένο 
μήνα υπήρξαν αλλεπάλληλες ενέσεις ρευστότητας των νοι-
κοκυριών μέσα από τη μαζική καταβολή επιδομάτων αλλά 
και την πληρωμή της λεγόμενης 13ης σύνταξης. 
Τον Σεπτέμβριο
 Δεδομένου ότι και ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι καθαρά 
προεκλογικοί μήνες -κάτι που σημαίνει ότι οι οικονομικές 
αποφάσεις αναβάλλονται μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το 
πολιτικό τοπίο- υπάρχει έντονος προβληματισμός για το 
ποια θα είναι η πορεία του ΑΕΠ κατά το β’ τρίμηνο. Τα σχετι-
κά στοιχεία θα αποκαλυφθούν από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή στις αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε μια εξαιρετικά 
κρίσιμη χρονική περίοδο, καθώς λίγες ημέρες αργότερα 
το νέο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα πρέπει να 
παρουσιάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Με ένα δεύτερο τρίμηνο εκτός των φετινών στόχων είναι 
πολύ πιθανό ότι θα χρειαστεί να υπάρξει αναθεώρηση του 
πήχη και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αλλά και στο 
μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής για την 
περίοδο 2019-2023. 
Ήδη, και ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τράπεζα 
της Ελλάδος αλλά και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβού-
λιο βάζουν τον πήχη της ανάπτυξης χαμηλότερα από το 
2,3% που είναι ο επίσημος στόχος της ελληνικής κυβέρ-
νησης, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένεται να 
δημοσιεύσει την καινούργια εκτίμησή του προς το τέλος του 
μήνα. Ρευστότητα 
Στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς το ΑΕΠ στηρίχθηκε 
κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση αλλά και στις επενδύ-
σεις, οι οποίες αν και έχουν υποχωρήσει σε πολύ χαμηλό 
επίπεδο, εμφάνισαν σημάδια αύξησης. Το εμπορικό ισο-
ζύγιο δεν βοήθησε, ενώ αρνητική ήταν η συμβολή και της 
κατανάλωσης των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Στο 
δεύτερο τρίμηνο υπήρξε μια μαζική ένεση ρευστότητας 

στην αγορά. 
Μέσα στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου και λίγο πριν από τις 
ευρωεκλογές καταβλήθηκαν όλα τα επιδόματα (στέγασης, 
παιδιών, αναπηρικά κ.λπ.), συν τη 13η σύνταξη, η οποία 
από μόνη της ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα με 830 εκατ. 
ευρώ. Τα στοιχεία για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλω-
σης κατά τον μήνα Μάιο δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.
 Ωστόσο, τα στοιχεία του πληθωρισμού που δόθηκαν προ 
ημερών στη δημοσιότητα αποτυπώνουν την αδυναμία των 
τιμών να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα. Βέβαια, ο Μάιος ήταν 
και ο μήνας της μείωσης του ΦΠΑ, η οποία σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις πέρασε αυτόματα στην αγορά (π.χ. είδη σούπερ 
μάρκετ, ορισμένα καταστήματα εστίασης κ,λπ.), οπότε έχει 
παίξει και αυτή ρόλο στα στοιχεία του Μαΐου. 
Εμπορικό έλλειμμα
 Στοιχεία που αρχίζουν να σχηματίζουν την εικόνα του β’ 
τριμήνου είναι και τα ακόλουθα: η μείωση του γενικού 
δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,8%, αλλά και η 
διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος στο τετράμηνο συ-
γκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το εμπορικό 
έλλειμμα στη φετινή περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου έχει 
φτάσει στα 7,6 δισ. ευρώ από 7 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ, αν 
εξαιρεθούν πλοία και πετρελαιοειδή, και πάλι υπάρχει διεύ-
ρυνση ελλείμματος, στα 5,6 δισ. ευρώ από 5,2 δισ. ευρώ 
πέρυσι. Χθες ανακοινώθηκε η νέα μείωση της οικοδομικής 
δραστηριότητας. Τα στοιχεία αφορούσαν Μάρτιο και το 
πρώτο τρίμηνο, αλλά η πτώση είναι τόσο μεγάλη (άνω του 
20% για έναν ακόμη μήνα) που δύσκολα θα αντιστραφεί 
από τον έναν μήνα στον άλλο. Πλέον το ενδιαφέρον εστιάζε-
ται στην πορεία του τουρισμού κατά τις πρώτες εβδομάδες 
της φετινής σεζόν -προβληματίζει ιδιαίτερα η προεκλογική 
περίοδος εν μέσω θέρους- στην πορεία της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης, αλλά και στο κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η 
αποκλιμάκωση της ανεργίας με αντίστοιχο με τον περσινό 
ρυθμό. 
Επισημάνσεις 
Η μέχρι τώρα ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει βασιστεί 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικό-
τητας, εκτιμά ο ΣΕΒ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 
αυξανόμενη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως 
λόγω των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο που προκα-
λούν οι πολιτικές των ΗΠΑ και της Κίνας, θέτουν σε κίνδυνο 
την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας. 
Από την άλλη πλευρά, όπως τονίζεται αρμοδίως, η επίτευξη 
των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την εφαρμογή πολιτικών 
τόνωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Συνεπώς, η οικονο-
μία χρειάζεται μεγαλύτερη εξωστρέφεια και περισσότερες 
επενδύσεις. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4-5                                                   13/06/2019 

Στο μηνιαίο δελτίο του Συνδέσμου καταγράφεται, ειδικότε-
ρα, ότι η ανάκαμψη της οικονομίας συνεχίστηκε το 1ο τρί-
μηνο του 2019, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να παρουσι-
άζει, ωστόσο, αποδυνάμωση σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Αναλύοντας τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στον 
ΣΕΒ σημειώνουν ότι κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 ο ρυθ-
μός ανάπτυξης διαμορφώθηκε σε +1,3%, έναντι +2,6% 
το 1ο τρίμηνο του 2018 και +1,9% συνολικά το 2018. Η 
αποδυνάμωση αυτή οφείλεται κυρίως στην εξασθένιση της 
δυναμικής των εξαγωγών αγαθών (-0,7% έναντι +11,1% 
το 1ο τρίμηνο του 2018 και +8,4% συνολικά το 2018) και 
στην ταχύτερη άνοδο των συνολικών εισαγωγών (+9,5% 
έναντι πτώσης 7,5% το 1ο τρίμηνο του 2018 και αύξησης 
4,2% συνολικά το 2018). Έτσι, η συμβολή των καθαρών 
εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν αρνητική κατά -1,9 
π.μ. 
Αντίθετα, οι επενδύσεις, περιλαμβανομένης της μεταβολής 
αποθεμάτων, εμφανίζουν άνοδο 21,2%, έναντι υποχώρη-
σης 23,2% το 1ο τρίμηνο του 2018 και αύξησης 1,8% συνο-
λικά το 2018, συμβάλλοντας θετικά κατά 3,4 π.μ. στην αύ-
ξηση του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι η μεγάλη υποχώρηση των 
επενδύσεων κατά το 1ο τρίμηνο του 2018 ήταν αποτέλεσμα 
της πτώσης των εισαγωγών πλοίων, η οποία είχε αποτυπω-
θεί στη μείωση των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό 
(-56%). Η συγκυριακή αυτή επίδραση αποτυπώνεται και 
στα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2019, με τις επενδύσεις 
σε μεταφορικό εξοπλισμό να εμφανίζουν άνοδο 19%. Την 
ίδια ώρα, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αυξή-
θηκαν κατά 2,6% (έναντι +22,7% το 1ο τρίμηνο του 2018 
και +15,9% συνολικά το 2018), ενώ παράλληλα οι επενδύ-
σεις σε κατοικίες συνέχισαν να κινούνται σε θετικό έδαφος 
(+6,4%), τροφοδοτούμενες κατά μεγάλο μέρος από την 
άνοδο του τουρισμού και τη διάδοση της βραχυχρόνιας 
μίσθωσης. Τέλος, οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές εμφά-
νισαν ανάκαμψη (+10,9%), κυρίως λόγω της επιτάχυνσης 
των δημόσιων κατασκευών. 
Επιφυλάξεις 
Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στην 3η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας κάνει λόγο για ικα-
νοποιητική πορεία της Ελλάδας κατά τη μεταμνημονιακή 
περίοδο, διαπιστώνοντας ωστόσο σημαντικές καθυστερή-
σεις στην υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσε-
ων και ιδιωτικοποιήσεων. Ταυτόχρονα, διατυπώνει επιφυ-
λάξεις για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 7 Μαΐου από 
τον πρωθυπουργό, εκτιμώντας ότι αυτά θα προκαλέσουν 
δημοσιονομική επιβάρυνση ίση με 1% του ΑΕΠ από το 2019 
και μετά, θέτοντας σε κίνδυνο τον στόχο για το πρωτογενές 
πλεόνασμα. 
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ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ 
ΕΠΑΦΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕ 
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

www.capital.gr

Το βλέμμα στραμμένο στην επομένη της 7ης Ιουλίου και στην 
αλλαγή κυβέρνησης την οποία προεξοφλούν, έχουν οι διεθνείς 
επενδυτές, όπως φάνηκε από τις επαφές τους με τις ελληνικές 
τράπεζες στο διήμερο road show του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών στη Νέα Υόρκη.
Οι εκατέρωθεν συναντήσεις, αν και λιγότερες από πέρυσι λόγω 
της πληθώρας συνεδρίων αυτή την εβδομάδα (HSBC Emerging 
Markets στη Νέα Υόρκη, Wood στην Αθήνα), είχαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, αφού συμπίπτουν χρονικά με τη σύντομη προε-

κλογική περίοδο, αλλά και την αναμονή σημαντικών κινήσεων 
στο τραπεζικό σύστημα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, πρωταρχικό ερώτημα των ξένων 
επενδυτών ήταν οι εκτιμήσεις των τραπεζών για την πορεία της 
οικονομίας μετά τις εκλογές και οι προσδοκίες για την τόνωση 
της ανάπτυξης από τη νέα κυβέρνηση.
Για τις προοπτικές του τραπεζικού κλάδου, το ζητούμενο της 
ανάπτυξης είναι κρίσιμο δεδομένου του άθλου που πρέπει να 
επιτευχθεί για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων και την εξυ-
γίανση των τραπεζικών ισολογισμών. Η ταχύτητα με την οποία 
προσδοκάται να κινηθεί η αύξηση του ΑΕΠ θα καθορίσει την τα-
χύτητα ίασης των προβληματικών δανείων και τη δυνατότητα 
διάθεσης νέων κεφαλαίων στην Οικονομία, κρίνοντας το πόσο 
γρήγορα οι ελληνικές τράπεζες θα επανέλθουν στον παραδοσι-
ακό τους ρόλο και σε πλήρη κανονικότητα.
Στο πλαίσιο της μείωσης των «κόκκινων» δανείων και πέρα από 
τα σχέδια των τραπεζών για την επίτευξη του στόχου αυτού, ένα 
νέο στοιχείο αναδύθηκε στις επαφές με τους επενδυτές. Πρόκει-
ται για την πορεία της αγοράς ακινήτων.
Οι εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών δέχτηκαν πολλές 
ερωτήσεις γύρω από την πορεία των τιμών των ακινήτων, 
παρουσίασαν τα τελευταία στοιχεία από τους δείκτες οικιστικών 
ακινήτων της ΤτΕ για το α  ́τρίμηνο 2019  και έλαβαν τη θετική 
αποδοχή των επενδυτών.
Τα στοιχεία της ΤτΕ πιστοποιούν το ανοδικό γύρισμα της αγο-
ράς ακινήτων, καθώς έδειξαν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων 
(σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 
4,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Για το σύνολο του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, 
οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 
1,6% (0,5%, 1,2%, 2,2% και 2,6% το α ,́ β ,́ γ  ́και δ  ́τρίμηνο 
του 2018 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 1,0% το 2017. 
Τα πολύ «δυνατά» σημάδια ανάκαμψης στην αγορά ακινήτων 
συνδέθηκαν ευθέως από τους ξένους επενδυτές με τα ενέχυρα 
των τραπεζών στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η άνοδος των 
τιμών στο real estate είναι ιδιαίτερα θετική για τα χαρτοφυλάκια 
των τραπεζών, καθώς ανεβάζει τις αξίες των ενεχύρων και με-
γιστοποιεί τις ανακτήσεις οφειλών, ενώ παράλληλα δημιουργεί 
προϋποθέσεις για ανάκαμψη της ζήτησης για δάνεια.
Για τους ξένους επενδυτές, η ελληνική αγορά ακινήτων αποτελεί 
το επενδυτικό next big thing, μετά τα ελληνικά NPLs. Για το λόγο 
αυτό, οι ξένοι συνωστίζονται για να λάβουν προεκλογικά θέσεις 
σε μια αγορά όπου διαβλέπουν έντονη κινητικότητα και μεγάλη 
δυναμική ανόδου τιμών και αποδόσεων.
Συγκεκριμένα, οι ξένοι βλέπουν ότι βρίσκεται στα σκαριά η ανα-
διάταξη και του χάρτη real estate της χώρας που θα ξεκινήσει 
πιο μαζικά το αμέσως προσεχές διάστημα, με τις τιτλοποιήσεις 
μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις πωλήσεις «πακέτων» ακι-
νήτων των τραπεζών.
«Πακέτα» 30 έως 700 ακινήτων αρχίζουν να βγαίνουν στην 
αγορά, καθώς μέσα στην επόμενη τριετία, οι τράπεζες θα έχουν 
να διαχειριστούν ένα στοκ περίπου 100.000 ακινήτων. 

Τέλος, οι ερωτήσεις για τις πωλήσεις «πακέτων» μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων κατά το προσεχές διάστημα και τα σχέδια 
της κάθε τράπεζας, επαναλήφθηκαν στο road show της Ν. 
Υόρκης.
Αυτή τη φορά συνδυάστηκαν με την προοπτική της συλλογικό-
τερης αντιμετώπισης του ζητήματος των «κόκκινων» δανείων 
μέσω των λύσεων που έχουν προτείνει το ΤΧΣ και η ΤτΕ, με τους 
ξένους επενδυτές να ρωτούν πού βρίσκεται το σχέδιο του ΤΧΣ 
για τις κρατικές εγγυήσεις και τι γίνεται με το σχέδιο της ΤτΕ.

EΡχΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ βΙβΛΙΑ ΚΑΙ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ 

Στην ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων αλλά και στην ηλε-
κτρονική τήρηση βιβλίων προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει και στην 
κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – 
προμηθευτών, μέσα στο 2019.
Πάνω από ένα εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, αυ-
τοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες θα έχουν μέσα στους 
επόμενους μήνες τη δυνατότητα να εκδίδουν τα τιμολόγια 
τους ηλεκτρονικά ενώ online θα ενημερώνουν και τα φο-
ρολογικά βιβλία τους.
Σύμφωνα με το νέο σύστημα, κάθε τιμολόγιο που θα εκδίδει 
ή θα λαμβάνει η επιχείρηση θα καταχωρίζεται αυτομάτως 
στην ηλεκτρονική μερίδα που θα τηρεί στο Taxisnet, η 
οποία θα αντικαταστήσει τα χάρτινα βιβλία που τηρεί στις 
εγκαταστάσεις της. 
Στα ηλεκτρονικά βιβλία θα καταχωρίζονται αυτόματα και οι 
αποδείξεις λιανικής πώλησης. Αυτό σημαίνει ότι όσα στοι-
χεία εκδίδονται σήμερα χειρόγραφα ή από ταμειακές μη-
χανές θα καταχωρίζονται online στο «ηλεκτρονικό βιβλίο» 
που θα τηρεί κάθε επιτηδευματίας στο Taxisnet.
Με τον τρόπο αυτό θα καταργηθεί το «χαρτοβασίλειο» και η 
εφορία θα περάσει εξ ολοκλήρου στην ηλεκτρονική εποχή.
Έτσι, θα αποτελούν παρελθόν τα εικονικά παραστατικά 
τα οποία προκαλούν τεράστια ζημιά στα δημόσια έσοδα 
καθώς επηρεάζουν τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος φυ-
σικών και νομικών προσώπων, αλλά και τις ασφαλιστικές 
εισφορές.

www.in.gr

Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος και Ιθάκη μπαίνουν σε ρυθμούς κτη-
ματογράφησης, καθώς ξεκινά η συλλογή δηλώσεων από τις 
18 Ιουνίου. Παράταση ωστόσο δίνεται από το Κτηματολόγιο 
για Ηλεία, Μαγνησία και Λασίθι, ενώ ήδη πίστωση χρόνου 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για 3 
μήνες πήραν 18 ακόμα περιοχές. Πρόκειται για τις: Καβάλα, 
Ροδόπη, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Λάρισα, Ιωάννινα, Αρτα, 
Πρέβεζα, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Μέγαρα και Οινόη των 
οποίων η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Σεπτεμβρίου.
 Παράταση 
Παράλληλα, αναμένεται να βγει σε ΦΕΚ παράταση για τις 
περιοχές σης οποίες λήγει η προθεσμία στις 17 Ιουνίου. Πιο 
συγκεκριμένα, αφορά σε Αργολίδα, Κορινθία (Β Τμήμα), Αρ-
καδία, Πιερία, Ευρυτανία και Φθιώτιδα, οι οποίες επίσης θα 
έχουν καταληκτική ημερομηνία τις 15 Σεπτεμβρίου. Η προθε-
σμία για την υποβολή δηλώσεων για Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο 
και Ιθάκη αρχίζει στις 18-6-2019 και λήγει στις 18-9-2019 για 
τους κατοίκους του εσωτερικού και στις 18-12-2019 για τους 
κατοίκους του εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Παράλ-
ληλα, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουλίου η συλλογή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας, για τους κατοίκους της Ελλάδας, σε δύο ακόμα 
περιφερειακές ενότητες, την Ηλεία και τη Μαγνησία. Αντίστοι-
χα, παρατείνεται μέχρι την 7η Οκτωβρίου η συλλογή δηλώ-
σεων ιδιοκτησίας, για τους κατοίκους εσωτερικού, για τους 
κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, επί των ακι-
νήτων που κτηματογραφούνται στις υπόλοιπες Περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. 
Οσοι ιδιοκτήτες διαμένουν στην Αττική, μπορούν να επισκε-
φτούν το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στα Ολυμπι-
ακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λεωφόρος Βεΐκου 137, Γαλάτσι) 
καθημερινά 8 το πρωί με 16:00 και κάθε Τετάρτη από τις 8 
μέχρι τις 20:00. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρε-

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, 
ΖΑΚΥΝΘΟ, ΙΘΑΚΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-23                                                      13/06/2019 

Συνέχεια στη Σελ. 29



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

29

ΚΟΙΝΩΝΙΑ χΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ ΔΕΚΑ 
χΡΟΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

βΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2019: ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟΙ 
βΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η ΙΝΔΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟ 
ΣΚΑΦΟΣ CHANDRAYAAN-2   

Σε κοινωνία όπου δεν θα χρησιμοποιούνται καθόλου με-
τρητά πιστεύει το 67% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ότι 
θα έχει μετατραπεί η ελληνική εντός της επόμενης δεκαετί-
ας. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που συναντάται 
μεταξύ των 25 χωρών στις οποίες διενεργήθηκε η μελέτη 
της Intrum, μελέτη που πέραν των καθυστερήσεων στις συ-
ναλλαγές εξετάζει και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
λεγόμενη κουλτούρα πληρωμών.
Το γεγονός ότι δύο στις τρεις επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
έχουν την παραπάνω πεποίθηση σχετίζεται ίσως με το 
ότι πολύ απότομα –το καλοκαίρι του 2015 λόγω capital 
controls– μπήκαν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στη ζωή μας 
και υιοθετήθηκαν, εξ ανάγκης, πολύ γρήγορα. Μάλιστα, ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτές, περίπου το 40%, εκτιμά 
πως η μετάβαση σε μια κοινωνία χωρίς μετρητά θα έχει γίνει 
πολύ νωρίτερα, εντός της προσεχούς πενταετίας.
Σε σύνολο 11.856 επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην 
έρευνα, το ποσοστό εκείνων που εκτιμούν ότι εντός της 
επόμενης δεκαετίας θα ζούμε και θα λειτουργούμε σε μια 
κοινωνία χωρίς μετρητά ανέρχεται στο 48%. 
Η μετάβαση σε μια κοινωνία όπου στις συναλλαγές μας δεν 
θα χρησιμοποιούμε μετρητά θεωρείται από τις επιχειρήσεις 
ότι κρύβει κινδύνους, με το 53% σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
να θεωρεί ότι θα είναι εκτεθειμένο σε κυβερνοεπιθέσεις. 
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη «βλέπουν» από τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με «πλαστικό 
χρήμα» κυρίως θετικές συνέπειες. Το 35% πιστεύει ότι θα 
είναι πιο αποτελεσματικές οι πληρωμές, το 34% αξιολογεί 
ως θετικό το γεγονός ότι οι πληροφορίες των συναλλαγών 
θα είναι διαθέσιμες στις επιχειρήσεις, το 31% θεωρεί θετική 

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τις κρίσιμες εκλογές 
της 7ης Ιουλίου με τους υποψηφίους βουλευτές όλων των 
κομμάτων να έχουν ξεκινήσει τη μάχη του «σταυρού».
Μετά και τις αλλαγές που έχουν προκύψει από το «σπά-
σιμο» περιφερειών, οι περισσότεροι βουλευτές που θα 
εκλεγούν αφορούν το νότιο τομέα της Β΄ Αθήνας (18), 
ακολουθεί αυτή του βόρειου τομέα Β΄ Αθήνας (15) ενώ 
14 βουλευτές θα εκπροσωπήσουν τα κόμματα στην Α΄ 
Αθηνών.
Οι ψηφοφόροι εκλέγουν συνολικά 288 βουλευτές ενώ τις 
12 υπόλοιπες έδρες καταλαμβάνουν βουλευτές από τα 
ψηφοδέλτια Επικρατείας των κομμάτων.
Δείτε αναλυτικά τις έδρες που βγάζει η κάθε εκλογική πε-
ριφέρεια 
Α’ ΑΘΗΝΩΝ 14
Β1 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 15
Β2 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 11
Β3 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 18
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8
Α’ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10
Β’ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3, ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3, ΑΡ-
ΤΗΣ 3, ΑΧΑΪΑΣ 9,  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3, ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1, ΔΡΑΜΑΣ 3, 
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Η Ινδία παρουσίασε το διαστημικό σκάφος 
Chandrayaan-2 που προγραμματίζει να εκτοξεύσει στα 
μέσα Ιουλίου και το οποίο προορίζεται να προσεληνωθεί 
στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αν η αποστολή είναι επιτυχής, η 
Ινδία θα γίνει η τέταρτη χώρα του κόσμου που θα έχει 
πετύχει μια ελεγχόμενη «μαλακή» προσελήνωση, μετά 
τις ΗΠΑ, την ΕΣΣΔ-Ρωσία και την Κίνα.
   Είναι η δεύτερη σεληνιακή αποστολή της Ινδίας, μετά 
την εκτόξευση του Chandrayaan-1 το 2008, το οποίο 
είχε απλώς τεθεί σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι και 
δεν είχε επιχειρήσει προσελήνωση, αλλά είχε από ψηλά 
βοηθήσει να επιβεβαιωθεί η παρουσία νερού στο δορυ-
φόρο της Γης. Το Chandrayann-2 (σημαίνει «σεληνιακό 
όχημα» στα σανσκριτικά), αν τα καταφέρει να «πατήσει» 
στη Σελήνη, θα συλλέξει στοιχεία από την επιφάνεια (για 
νερό, ορυκτά κ.α.). 
   Η κόστους 144 εκατομμυρίων δολαρίων μη επανδρω-
μένη αποστολή θα περιλαμβάνει μια άκατο προσελήνω-
σης, ένα μικρό σεληνιακό δορυφόρο και ένα μικρό ρό-
βερ. Η κατασκευή τους έγινε από τον Ινδικό Οργανισμό 
Διαστήματος και Ερευνών (ISRO), σύμφωνα με το BBC 
και το πρακτορείο Ρόιτερς. Αρχικά το Chandrayaan-2 
σχεδιαζόταν, σε συνεργασία με τη Roscosmos, ως μια 
κοινή ινδο-ρωσική αποστολή, αλλά το 2013 η Ινδία 
-λόγω τεχνικών διαφορών- αποφάσισε να προχωρήσει 
μόνη της. 
   Η άκατος με το ρόβερ σχεδιάζεται να κατέβουν κοντά 
στο νότιο πόλο της Σελήνης, μια περιοχή που δεν έχει 
«πατηθεί» ξανά. Το ρόβερ αναμένεται να λειτουργήσει 
για δύο εβδομάδες, αναλύοντας δεδομένα από τη σελη-
νιακή επιφάνεια και στέλνοντας τα, μαζί με εικόνες, πίσω 
στη Γη.
   Τον Ιανουάριο η Κίνα είχε καταφέρει να προσεληνώσει 
το σκάφος Chang’e-4 στη ‘σκοτεινή’ πλευρά της Σελή-
νης, ενώ τον Απρίλιο το ισραηλινό σκάφος Beresheet 
δεν τα κατάφερε και συνετρίβη στην επιφάνεια του φεγ-
γαριού. 
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ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ωτική, καθώς σε αντίθετη περίπτωση επέρχονται οι κατά το 
νόμο κυρώσεις, οι οποίες προβλέπουν ότι τα «αγνώστου ιδι-
οκτήτη ακίνητα» περιέρχονται στο Δημόσιο. Στην περίπτωση 
αυτή, οι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, 
αλλά μόνο για να διεκδικήσουν αποζημίωση και όχι για την 
επιστροφή της κυριότητας του ακινήτου. Οσον αφορά το κό-
στος της διαδικασίας, το πάγιο τέλος κτηματογράφησης είναι 
35 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κα-
τάστημα, οικόπεδο κλπ.).
 Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευ-
σης), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν 
χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως πα-
ρακολουθήματα, το τέλος κτηματογράφησης είναι 20 ευρώ 
για κάθε δικαίωμα. 

τη μείωση του κόστους των συναλλαγών. Επιπλέον, το 26% 
των επιχειρήσεων εκτιμά πως μια κοινωνία χωρίς μετρητά 
θα έχει συνέπειες στις δαπάνες των καταναλωτών, θετικές 
υπό την έννοια ότι τείνουν να κάνουν μεγαλύτερες αγορές, 
αλλά και αρνητικές, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
εκτροχιασμό του οικογενειακού προϋπολογισμού.


