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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1772 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»: Μετάθεση για 15 Σεπτεμβρίου 
της έναρξης του β’ κύκλου 
Σελ1 και από 13 έως 20
Τις πληγές της μετρά η Χαλκιδική - Οι ενέργειες αντιμετώπισης 
των συνεπειών της φυσικής καταστροφής 
Σελ 1
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τεχνικός σύμβουλος για το Ελληνικό
Σελ 3 
Νότης Μηταράκης: Η μεγάλη αλλαγή στο ασφαλιστικό θα 
είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην επικουρική σύνταξη
Σελ 4 
Το Σάββατο η σύσκεψη για το φορολογικό και τις προγραμ-
ματικές δηλώσεις του Χρ. Σταϊκούρα με τον πρωθυπουργό 
Κυρ. Μητσοτάκη 
Σελ 5 
Προβόπουλος-Καλλιτσάντσης: Στόχος η ενδυνάμωση της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Σελ 6 
Γ.Πλακιωτάκης: Δεν είμαι ούτε με τους εφοπλιστές ούτε με 
τους ναυτεργάτες - Να ενισχύσουμε την απασχόληση στην 
ποντοπόρο ναυτιλία και να προχωρήσουν άμεσα επενδύσεις
Σελ 7 
Δυναμική είσοδος του κινεζικού ομίλου τεχνητής νοημοσύ-
νης DeepBlue Technology στην ελληνική αγορά
Σελ 8 
Πέντε σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές αποκτούν οι δήμοι 
Πατρέων και Αγρινίου
Σελ 9 
Θεσσαλονίκη : Εννιά στους δέκα δεν γνωρίζουν την μηνιαία 
κατανάλωση νερού του νοικοκυριού τους
Σελ 10 
Ανάκαμψη παρουσιάζει η εγχώρια αγορά πλαστικών σωλή-
νων τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την ICAP   
Σελ 11
Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων μελέτης 
για το θέατρο του Λυκαβηττού   
Σελ 12 
«Θέλω να διασφαλίσω ότι η οικονομική μεγέθυνση θα μοι-
ράζεται με δίκαιο τρόπο» τόνισε σε συνέντευξή του στο BBC 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψη-
φιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 24,25,26
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Τις πληγές της μετρά η Χαλκιδική μετά τη φονική κακοκαιρία, 
που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, εκ των οποίων οι τέσσε-
ρις υπήκοοι ξένων χωρών, και 23 τραυματίες νοσηλεύονται σε 
νοσοκομεία της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Ένας πολίτης 
αγνοείται και είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του, ανα-
φέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την άμεση αντίδραση 
του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση της φονικής κα-
κοκαιρίας στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Χαλκιδική τόνισε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος εξέφρασε 
τα συλληπητήρια εκ μέρους της κυβέρνησης στους συγγενείς 
των θυμάτων και τη συμπαράσταση στους πληγέντες, κατά τη 
διάρκεια των ανακοινώσεων μετά τη θεομηνία.  Αναφερόμενος 

στο χρονικό των κινήσεων της κυβέρνησης, ο κ. Πέτσας είπε ότι 
η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε προχθες 
στις 5:57 το απόγευμα δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων 
και οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες σε τέσσερις γλώσσες. 
Παράλληλα, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ 
40 οχήματα και 100 άτομα διέθεσε και η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Οι περισσότερες καταστροφές οφείλονται σε πτώ-
σεις δένδρων από τις καταιγίδες, καθώς η ταχύτητα των ανέμων 
ξεπερνούσε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ο πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, έδωσε εντολή σε κλιμάκιο υπουργών να 
μεταβεί στην περιοχή. 
Περισσότερα και αναλυτικά στις σελ 13 έως 20 

Καθήκοντα τεχνικού συμβούλου για το έργο στο Ελληνικό 
αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
Γιώργος Στασινός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, 
πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος, όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο 
Στασινό. Στη συνάντηση παρέστη και ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης και μετά το τέλος της 
συνάντησης, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι αναθέτει στον κ. 
Στασινό καθήκοντα τεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο του θε-
σμικού ρόλου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
Ειδικότερα, ο υπουργός δήλωσε: «Όπως έχουμε τονίσει με κάθε 
ευκαιρία, η εμβληματική επένδυση του Ελληνικού θα προχω-
ρήσει άμεσα. Θέλουμε να δώσουμε με το σημαντικό αυτό έργο, 
ξεκάθαρο μήνυμα ότι στην Ελλάδα γίνονται επενδύσεις και 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Προχωρούμε με συγκε-
κριμένες κινήσεις στην επίλυση όλων των προβλημάτων. Στην 
προσπάθεια αυτή, είναι όχι μόνο χρήσιμη, αλλά απαραίτητη η 

συμμετοχή του ΤΕΕ και του προέδρου, κ. Στασινού, προκειμένου 
οι επιλογές που θα γίνουν να έχουν και την κατάλληλη επιστη-
μονική τεκμηρίωση. Η νέα κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους 
τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς διότι, όπως 
έχουμε τονίσει, οι στόχοι για την ανάπτυξη της χώρας πιστεύ-
ουμε ότι είναι κοινοί και οφείλουμε να ενώσουμε σε αυτόν τον 
αγώνα όσο το δυνατόν περισσότερους». 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Στασινός είπε: 
«Προσπαθούμε με συνέπεια να ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια, 
κάθε κυβέρνησης, που συμβάλλει στην πραγματική ανάπτυξη, 
δημιουργεί δουλειές και εισόδημα. Η επένδυση στο Ελληνικό 
είναι ένα σύνθετο τεχνικό σχέδιο που οφείλουμε να προωθή-
σουμε με τεχνική επάρκεια και επιστημονική πληρότητα. Για μια 
ανάπλαση που έχει αργήσει πολύ, με περιβαλλοντικό όφελος για 
όλη την Αττική. Θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στις κα-
λύτερες δυνατές λύσεις, ώστε να επισπευστεί η προώθηση όλων 
των ζητημάτων, σε κάθε επίπεδο».

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώθηκε 
την Παρασκευή 12/7 στις 14:15, η μετάθεση  για τις 16 Σεπτεμ-
βρίου 2019 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον 
Β’ κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ». 
Η έναρξη ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει προοδευτικά 
από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, ενώ έχει ξεκινήσει επίσης, για 
λόγους μείωσης του φόρτου, η προεγγραφή των χρηστών στο 

πληροφοριακό σύστημα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοί-
νωση, «η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη 
προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των 
πολιτών. Τις επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του 
Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοινωθούν 
οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτή-
σεων ανά ομάδα Περιφερειών.»

ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
Στ. Πέτσας: Σημασία έχει η επιχειρησιακή ετοιμότητα και όχι τα επικοινωνιακά σόου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ tΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜβΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

«ΕξΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 15 ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΝΑΡξΗΣ ΤΟΥ β’ ΚΥΚΛΟΥ 



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

24 - 30 Αυγούστου 2019
Παγκόσμιο Συνέδριο Βιβλιοθηκονομικών Ενώσε-
ων (WLIC2019) «Libraries: dialogue for change»
ΑΘΗΝΑ 

Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιο-
θηκονομικών Ενώσεων (IFLA)

27 - 30 Αυγούστου 2019
Συνέδριο ENHR 19: «Κατοικία, για το επόμενο 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο»
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκό-
πειου Πανεπιστημίου 

5 - 9 Σεπτεμβρίου 2019 
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχα-
νικής και Τεχνικής Σεισμολογίας
AΘHNA

Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμι-
κής Μηχανικής και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Cities oN VolCANoes 11» (CoV11)
Το διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Cities on Volcanoes 
11»(CoV11), θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 27 
Μαΐου 2020 στο Ηράκλειο της Κρήτης, από το Τμήμα 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» 
και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή ιδεών και 
προτάσεων για τις ειδικές συνεδρίες/ημερίδες (Special 
Sessions/Workshops) του «Cities on Volcanoes 11» λήγει 
στις 20 Ιουλίου 2019.
Η επιστημονική εκδήλωση –όπως τονίζεται σε ανακοί-
νωση- αποτελεί τη συνέχεια μίας σειράς 10 επιτυχών 
συνεδρίων που έχουν πραγματοποιηθεί από το 1998 σε 
χώρες, από την Ιταλία μέχρι τις ΗΠΑ (Χαβάη) και από την 
Ιαπωνία μέχρι τον Ισημερινό.
«Η σειρά συνεδρίων με τίτλο «Cities on Volcanoes» σκο-
πό έχει τη σύνδεση της κοινότητας των επιστημόνων της 
γεωλογίας/ηφαιστειολογίας με τα επιτελεία διαχείρισης 

κρίσεων και εκτάκτων αναγκών και την προβολή της δια-
κλαδικής εφαρμοσμένης έρευνας, με τη συμμετοχή και τη 
συνεργασία εκπροσώπων των Φυσικών και Κοινωνικών 
Επιστημών και της Πολιτικής Προστασίας», υπογραμμί-
ζεται στην  ίδια ανακοίνωση.
Πληροφορίες: 
https://citiesonvolcanoes11.com , evinom@geol.uoa.gr
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔΜΕΔΕ 

ΣΤΟ βΟΛΟ, ΤΟ 4Ο ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ iPBA       

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Ερ-
γοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), διοργανώνει 
ημερίδα με θέμα: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομέ-
νων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών»,  η οποία 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 
18.00 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49, 
στη Θεσσαλονίκη). Πληροφορίες εδώ . 

Η Διεθνής Ένωση Branding Τόπου (International Place 
Branding Association) – IPBA, σε συνεργασία με από 
το Τμήμα Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 4ο ετήσιο συ-
νέδριό του, που θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Μηχανι-
κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, στο Βόλο, από την Τετάρτη 27 έως την Παρασκευή 29 
Νοεμβρίου 2019. 
   Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο 
στοχεύει να φέρει σε επαφή ερευνητές, επαγγελματίες και 
φοιτητές του branding τόπου και των συναφών πεδίων 
(branding πόλης, branding χώρας, branding προορι-
σμού, δημόσια διπλωματία). Αποτελεί το κύριο μέσο προ-
ώθησης των στόχων του IPBA και περιλαμβάνει τη δημι-
ουργία ενός φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών γύρω από 
τη θεωρία και την πρακτική του branding τόπου, τη δι-
ασύνδεση των μελών της διεθνούς κοινότητας branding 
τόπου και τη συνάντηση ακαδημαϊκών και επαγγελματι-
ών για την προώθηση της εξάσκησης του επαγγέλματος.
Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ειδικούς του branding τό-
που από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τον 
επαγγελματικό τομέα και τον τομέα της τοπικής και δη-
μόσιας διοίκησης για μια γόνιμη συζήτηση γύρω από το 
ελκυστικό σημείο τομής του μάρκετινγκ, του τουρισμού, 
της οικονομικής ανάπτυξης, της διοργάνωσης ειδικών γε-
γονότων, της διαχείρισης της κληρονομιάς, του χωρικού 
σχεδιασμού, της δημόσιας διπλωματίας και της ανθρω-
πογεωγραφίας. 
Πληροφορίες: http://www.placemarketingbranding.gr/

https://gallery.mailchimp.com/3adeb6a66fdb34ca0a94d165a/files/b2a2052a-d97c-46ca-a1eb-0f111813d256/Prosklhsh_Programma_6h_Hmerida__Thessaloniki.pdf
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«Η ψηφιακή μεταμόρφωση της χώρας αποτελεί προτεραιότη-
τα της κυβέρνησης, ένας στόχος που, όταν επιτευχθεί τελικά, 
αφενός μεν θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών 
αφετέρου δε θα αποτελέσει ένα μέτρο εξοικονόμησης πόρων 
για τη Γενική Κυβέρνηση» δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και βουλευτής Χίου Νότης Μη-
ταράκης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Έτσι, όπως είπε, θα εξοικονομηθούν χρήματα για φοροαπαλ-
λαγές, αλλά και για άλλους τομείς πρώτης προτεραιότητας, 
όπως είναι η παιδεία, η υγεία, κλπ.
Στο ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, ο κ. Μηταράκης τόνι-
σε πως δεν υπάρχει το ακριβές νούμερο από τον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αλλά αποτελεί προτεραιότη-
τα για την κυβέρνηση. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, 
υψηλά στην ατζέντα είναι το ζήτημα με τις συντάξεις χηρείας, 

όπου πρέπει να εφαρμοστούν οι αλλαγές που έχουν γίνει στο 
νομοθετικό πλαίσιο.
Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του 
OPEN για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης όσον αφορά το 
ασφαλιστικό, το μέλλον των συντάξεων, καθώς και τα ζητή-
ματα ασφαλείας που προκύπτουν από το μεταναστευτικό.
Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι η μεγάλη αλλαγή στο ασφαλιστικό 
θα γίνει στις επικουρικές συντάξεις, καθώς θα γίνει κεφαλαι-
οποιητικό, δηλαδή τα χρήματα των ασφαλισμένων θα βρί-
σκονται στο δικό τους λογαριασμό. «Αυτό, σε συνδυασμό με 
την κύρια σύνταξη, θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους 
συνταξιούχους και αισιοδοξία στους σημερινούς νέους για πε-
ρισσότερη ισορροπία στον ασφαλιστικό τους κουμπαρά, ανε-
ξαρτήτως των δημοσιονομικών της χώρας» υπογράμμισε.
Επιπλέον, ο κ. Μηταράκης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα 
θέμα μείωσης συντάξεων, ενώ σημείωσε ότι η νέα κυβέρνη-

ση ευελπιστεί πως με τη βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης 
της οικονομίας θα μπορεί να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα και 
μία αύξηση στις συντάξεις.
Κλείνοντας, ο κ. Μηταράκης επανέλαβε την εξαγγελία του 
πρωθυπουργού για 25% μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών. Όπως ανέφερε, αυτό συνεπάγεται αύξηση στο εισόδημα 
των εργαζομένων και μείωση του μη μισθολογικού κόστους 
των επιχειρήσεων, που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.
Για το μεταναστευτικό, ο κ. Μηταράκης δήλωσε ότι το θέμα 
του μεταναστευτικού, αλλά και το σωφρονιστικό σύστημα, 
«για εμάς είναι ζητήματα ασφάλειας». «Για την κυβέρνηση, 
η ασφάλεια των πολιτών είναι πρωταρχική υποχρέωση της 
πολιτείας» συμπλήρωσε.

Συναντήσεις εργασίας είχε σήμερα, Πέμπτη, η υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, από κοινού με 
τον αρμόδιο υφυπουργό για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, 
Βασίλη Διγαλάκη, στο υπουργείο σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συναντήθηκαν διαδοχικά με το Προεδρείο της Συνόδου των 
Πρυτάνεων και τον πρόεδρο και μέλη της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΠΟΣΔΕΠ).
Σύμφωνα με το υπουργείο, στο επίκεντρο των συναντήσεων 
βρέθηκαν «θέματα άμεσης προτεραιότητας», όπως είναι η 
σχεδιαζόμενη ρύθμιση για την κατάργηση του ασύλου και το 
καθεστώς των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων, όπως προ-

έκυψαν μετά τις συγχωνεύσεις ανώτατων ιδρυμάτων.
Κοινός παρονομαστής των συναντήσεων, η πρόθεση όλων 
των πλευρών για τη συνέχιση ενός εποικοδομητικού διαλό-
γου για όλα τα θέματα που αφορούν στην ανώτατη εκπαί-
δευση.

Στο επίκεντρο το ζήτημα της υποχρεωτικής δίχρονης προ-
σχολικής εκπαίδευσης .Ο Προέδρος της ΚΕΔΕ και νέος Περι-
φερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης θα έχει σήμερα Παρασκευή 
12 Ιουλίου στις 11:30 το πρωί συνάντηση με την Υπουργό 

Παιδείας Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό Σοφία Ζαχα-
ράκη σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Κεντρικό θέμα συζήτησης 
ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προ-
κύψει από την εφαρμογή του νόμου ο οποίος προβλέπει την 

υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαί-
δευσης στα νηπιαγωγεία, σε Δήμους που δεν διαθέτουν τις 
αναγκαίες κτιριακές υποδομές.

Η Twitter Inc ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα καθώς πολλοί 
χρήστες της πλατφόρμας δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν, ανέ-
φερε στο ιστολόγιό της η εταιρεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών λει-
τουργίας Downdetector.com, καταγράφηκαν τουλάχιστον 
περίπου 50.000 περιστατικά ανθρώπων που δεν έχουν πρό-

σβαση στην πλατφόρμα.

Τα εκκρεμή θέματα και οι προκλήσεις του υπουργείου Εργασί-
ας, συζητήθηκαν σε σύσκεψη με την ηγεσία του υπουργείου, 
που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε 
πως υπήρξε ενημέρωση για τις προγραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης, ενώ έθεσε ως προτεραιότητες την ικανοποίηση 

των εκκρεμών συντάξεων, αλλά και την ψηφιοποιημένη σύ-
νταξη.
«Υπάρχει μία διαλυτική κατάσταση στο υπουργείο. Δεκάδες 
εκκρεμείς αποφάσεις που δεν έχουν εκδοθεί, αλλά και συντά-
ξεις που δεν έχουν εκδοθεί λόγω έλλειψης λογισμικού», είπε, 
μιλώντας για την ανάγκη ψηφιοποιημένης μετεξέλιξης του 
υπουργείου Εργασίας.

Επίσης, όπως είπε, στόχος του είναι η άσκηση κοινωνικής πο-
λιτικής. «Στο επίκεντρο θα είναι ο αδύναμος, ο εργαζόμενος, ο 
συνταξιούχος», τόνισε, προσθέτοντας πως εντολή του πρω-
θυπουργού είναι η προστασία των εργαζομένων. Σε αυτή τη 
λογική, ο κ. Βρούτσης είπε πως, χθες, συναντήθηκε με τους 
επιθεωρητές εργασίας από τους οποίους και ζήτησε να εντατι-
κοποιήσουν τους ελέγχους.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑξΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΣΔΕΠ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟβΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣβΑΣΗΣ ΣΤΟ tWitteR ΓΙΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΣΥΝΤΑξΕΩΝ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑξΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Οι προτεραιότητες του υπουργείου



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

Συσκέψεις με τους υφυπουργούς Οικονομικών Απόστολο Βε-
συρόπουλο και Θόδωρο Σκυλακάκη, θα έχει αύριο ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, εν όψει της σύσκεψης το 
Σάββατο με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για το 
φορολογικό νομοσχέδιο και τις προγραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παράλληλα, την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών 
θα συναντηθεί, στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist, 
με τους εκπροσώπους των θεσμών και τον επικεφαλής του ESM 
Κλάους Ρέγκλινγκ. Χθες, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πιέρ Μοσκοβισί, η οποία 

διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα.
Σήμερα, ο κ. Σταϊκούρας είχε επαφές με τον επικεφαλής της 
ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, τον επικεφαλής της Ειδικής Γραμματεί-
ας Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση, στελέχη του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και γενικούς διευθυντές του 
υπουργείου, με αντικείμενο τα έσοδα και τη ρύθμιση των 120 
δόσεων.
Εξάλλου, από σήμερα ανέλαβε καθήκοντα ως πρόεδρος 
του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) στο 
υπουργείο Οικονομικών, ο Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος και 
θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας της Ευρω-

ομάδας (Euro Working Group). Ο κ. Αργυρού γεννήθηκε στη 
Λευκωσία, είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επι-
στήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), και 
κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στα 
Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary). 
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στην Εμπορι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ (Cardiff Business 
School, Cardiff University) και πρόσφατα εκλέχθηκε τακτικός 
καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η διεθνής 
μακροοικονομία/διεθνείς νομισματικές σχέσεις.

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι συζητήσεις του υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, με δημάρχους για την 
επιτάχυνση της επένδυσης στο Ελληνικό. Ο υπουργός συναντή-
θηκε χθες με τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου, 
και με τον δήμαρχο Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη, στο πλαίσιο των 
επαφών του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Συνα-
ντήθηκα σήμερα με τους δημάρχους της Γλυφάδας και του Αλί-
μου, σε συνέχεια της χθεσινής μου συνάντησης με τον δήμαρχο 
του Ελληνικού, για να ενημερωθώ σφαιρικά για τα αιτήματα 

των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με τη μεγάλη επένδυση στο 
Ελληνικό. Κοινή βούληση όλων είναι να την κάνουμε να προ-
χωρήσει στα αλήθεια και να δούμε την Αττική να αλλάζει και να 
βελτιώνεται η ζωή των πολιτών και κυρίως των πολιτών των 
όμορων δήμων».
Από την πλευρά τους, οι κ.κ. Παπανικολάου και Κονδύλης ανέ-
φεραν:
Γ. Παπανικολάου: «Ευχαριστούμε τον υπουργό για την πολύ 
εποικοδομητική συνάντηση. Η ισόρροπη ανάπτυξη της περιο-
χής και όλων των δήμων που συνορεύουν με την επένδυση στο 

Ελληνικό, είναι προτεραιότητα για όλους μας».
Αν. Κονδύλης: «Η επένδυση στον μητροπολιτικό πόλο Ελλη-
νικού-Αγίου Κοσμά είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη χώρα 
και για τις πόλεις μας που πρέπει να το κερδίσουμε. Το μεγάλο 
αυτό στοίχημα έχει πάρα πολλές παραμέτρους και πάρα πολλά 
ζητήματα τα οποία από κοινού με την Πολιτεία, με τον υπουργό 
και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα αισιοδοξούμε ότι θα μπο-
ρέσουμε να τα διευθετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
ώστε να υπάρχουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για την εθνική 
οικονομία, για τις πόλεις μας και για την ίδια την επένδυση».

Στην ηλεκτρονική εποχή εισέρχεται ο δήμος Θεσσαλονίκης, με 
στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η εξυπη-
ρέτηση των πολιτών. Από Δευτέρα 15 Ιουλίου, θα λειτουργεί 
πιλοτικά το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με-
ταξύ όλων των υπηρεσιών του κεντρικού δήμου, καθώς και η 
ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο πλαίσιο σχετικής συνέντευξης Τύπου, που δόθηκε το με-
σημέρι στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο απερχόμενος 
δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, έβαλε την πρώτη ψηφιακή 
υπογραφή σε έγγραφο, αναφέροντας πως ήταν ένα «όνειρο 
που γίνεται πραγματικότητα».
«Στόχος μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Να μην 
είναι απαραίτητο να ακουμπάει σ’ ένα γκισέ και να περιμένει σε 

ουρές. Μπήκαμε στην ηλεκτρονική εποχή. Ξεκινάμε πιλοτικά, 
βάζουμε μπροστά μια νέα προσπάθεια. Οι υπηρεσίες παύουν να 
κυκλοφορούν έγγραφα, όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά με έναν 
και μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου», είπε ο κ.Μπουτάρης.
Πρόσθεσε πάντως ο κ.Μπουτάρης πως το βάρος για τα επόμενα 
βήματα, που αφορά απλούστευση και τυποποίηση των διαδι-
κασιών, πέφτει στη νέα διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα, που 
θα αναλάβει από 1ης Σεπτεμβρίου.
Ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας 
των Πολιτών, Νίκος Φωτίου, πρόσθεσε από την πλευρά του 
πως η εκπαίδευση και τα σεμινάρια των εργαζομένων έχουν 
ολοκληρωθεί και πως βασική επιδίωξη είναι «η εξυπηρέτηση 
του δημότη και η βελτίωση της κατάστασης των υπηρεσιών».

«Κάθε αρχή και δύσκολη. Ξεκινάμε πιλοτικά, όμως θέλουμε 
να είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εφαρμογής όταν 
θα παραδώσουμε στην επόμενη διοίκηση» συμπλήρωσε ο 
κ.Φωτίου, λέγοντας πως έχουν ήδη τοποθετηθεί τα απαραί-
τητα λογισμικά στους υπολογιστές των υπηρεσιών για είσοδο 
στη νέα ηλεκτρονική εποχή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέσω του 
συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ των 
υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης θα εξοικονομούνται κάθε 
χρόνο περίπου 6 εκατ. ευρώ από το χαρτί, τους εκτυπωτές, τα 
αναλώσιμα και τις άσκοπες εργατοώρες των εργαζομένων, ενώ 
θα υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες καθώς θα καταγράφεται 
κάθε ενέργεια.

Η γνώση και οι συμβουλές των ανθρώπων της αγοράς είναι 
απολύτως απαραίτητες για να λάβουμε τις σωστές πολιτικές 
αποφάσεις, επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης, στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών 
Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος), Γιώργο Ραουνά και μέλη 
του συνδέσμου. Στη συνάντηση παρέστη και ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Ζήτησα η πρώτη μου θεσμική συνάντηση να είναι με τον 

ΣΕΣΜΑ, διότι θεωρώ ότι για την επίτευξη του εθνικού στόχου 
της ανόδου της ελληνικής οικονομίας, η εμπειρία, η γνώση και 
οι συμβουλές των ανθρώπων της αγοράς θα είναι απολύτως 
απαραίτητες για να λάβουμε τις σωστές πολιτικές αποφάσεις, 
όσο γίνεται περισσότερο γρήγορα», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, 
και προσέθεσε: «Ο χρόνος είναι χρήμα και θα τρέξουμε όσο μπο-
ρούμε περισσότερο».
   Από την πλευρά του, ο κ. Ραουνάς ανέφερε: «Εμείς θα θέλαμε 
ως Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣΜΑ να ευχαριστήσουμε τον 

υπουργό για την ευκαιρία που μας έδωσε να συναντηθούμε. 
Είναι η πρώτη φορά που μας δέχεται τόσο σύντομα κάποιος 
υπουργός παραγωγικού υπουργείου. Είναι χαρά μας να υπο-
στηρίξουμε την όποια προσπάθεια. Ο σύνδεσμος και τα μέλη 
του κατέχουν τεχνογνωσία, η οποία μπορεί να σας φανεί χρή-
σιμη. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας δώσουμε οποιαδήποτε 
πληροφορία για πράγματα τα οποία καθυστερούν την ανάπτυ-
ξη και τις επενδύσεις και μπορούν να βοηθήσουν στο να γίνουν 
τα πράγματα γρηγορότερα».

ΤΟ ΣΑββΑΤΟ Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Του Χρ. Σταϊκούρα με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ 
Για την επιτάχυνση των έργων στο Ελληνικό

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 
Με την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων και τη ψηφιακή υπογραφή

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜβΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν 
αλλά και τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε εταιρικό, χρηματο-
οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο κατά τον πρώτο χρόνο 
της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΕΛ-
ΛΑΚΤΩΡ, έλαβαν οι μέτοχοι κατά τη σημερινή Τακτική Γενική 
Συνέλευση σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Προβόπουλος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, προ-
χώρησαν -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- σε μία 
λεπτομερή παρουσίαση των πρωτοβουλιών που ελήφθησαν 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες, με στόχο την ενδυνάμωση 
του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την εξέλιξή του σε ένα σύγχρονο 
και κερδοφόρο Όμιλο, πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς 
αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης.
Ο κ. Προβόπουλος σημείωσε πως ήταν μία γεμάτη χρονιά 
κατά τη διάρκεια της οποίας η νέα Διοίκηση εκπλήρωσε τις 
δεσμεύσεις της και στους τέσσερις βασικούς πυλώνες προ-
τεραιότητας, που είχε παρουσιάσει στους μετόχους κατά την 
Τακτική Γενική Συνέλευση του περασμένου Ιουλίου.
Συγκεκριμένα, ως προς την ενδυνάμωση της Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης, που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, ο κ. 
Προβόπουλος ανέφερε οτι ενοποιήθηκαν οι μέχρι πρότινος 
ξεχωριστές Επιτροπές Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, 
ώστε να υπάρχει σφαιρική αντιμετώπιση ως προς την επι-
λογή αλλά και την ανταμοιβή των μελών ΔΣ. Παράλληλα, 
δημιουργήθηκε η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την ενσωμάτωση θεμάτων βιώσι-
μης ανάπτυξης στην ήδη υπάρχουσα Επιτροπή Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζει πόσο στενά 
συνυφασμένες είναι πλέον για τον Όμιλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ οι 
έννοιες της αυτορρύθμισης και της ανάληψης δεσμεύσεων 
πάνω και πέρα από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
νομοθεσία.
Παραχωρήσεις, Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας αποτελούν τις τρεις μηχανές ανάπτυξης του Ομίλου, 

τόνισε ο κ. Προβόπουλος. Η επιστροφή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην 
κερδοφορία βασίζεται μεσοπρόθεσμα σε αυτούς τους τρεις 
κλάδους, μολονότι σε αυτήν την ενδιάμεση φάση η ομιλική 
κερδοφορία εξαρτάται καθοριστικά από την επιτυχή έκβαση 
των προσπαθειών για εξυγίανση του Κατασκευαστικού Κλά-
δου.
Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν αυστηρά μέτρα παρακο-
λούθησης κι ελέγχου του κατασκευαστικού βραχίονα, ενώ 
συνεχίζονται οι προσπάθειες για επιστροφή της ΑΚΤΩΡ στην 
κερδοφορία. Για την ΑΚΤΩΡ, η τάση συρρίκνωσης της κατα-
σκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθιστά μονό-
δρομο τη βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής της 
λειτουργίας εκτός συνόρων, προκειμένου να διεκδικήσει και 
να εκτελέσεικερδοφόρα έργα που δημοπρατούνται σε χώρες 
που έχειήδη παρουσία.
Στον Κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος προχώρησε στην 
εξαγορά επιπλέον ποσοστού 6,5% στην Αττική Οδό, ενώ 
διεκδίκησε επιτυχώς την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου 
για 40 χρόνια. Για την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, σε σχέση με 
νέα έργα, η εταιρεία εστιάζει στην Εγνατία Οδό και τους τρεις 
κάθετους άξονές της, στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας 
και στο Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, λαμβάνοντας θέση 
μάχης, όταν και όποτε αυτοί οι διαγωνισμοί προχωρήσουν.
Στον Κλάδο του Περιβάλλοντος, το επιχειρηματικό πλάνο της 
ΗΛΕΚΤΩΡ προβλέπει τη διατήρηση και επέκταση των υπαρ-
χόντων συμβολαίων της, καθώς και τη διεκδίκηση οποιων-
δήποτε ευκαιριών προκύψουν για ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμ-
μάτων στην Ελλάδα. Παράλληλα, εστιάζει στη διεύρυνση των 
τεχνικών της δεξιοτήτων προκειμένου να μπορεί να δραστη-
ριοποιηθεί περαιτέρω αποδοτικά εκτός συνόρων στο μέλλον.
Στον Κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,βρίσκεται σε 
εξέλιξη η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπει 
την κατασκευή 5 νέων αιολικών πάρκων συνολικής εγκατε-
στημένης ισχύος 196 MW μέχρι το τέλος του έτους, ώστε η 
συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Κλάδου να προσεγγίσει τα 
500 MW, από 296 MWπου είναι σήμερα. Πέραν της συνεπούς 

υλοποίησης του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου και της 
αποτελεσματικής διαχείρισης του παρόντος χαρτοφυλακίου 
έργων, θα εκτιμηθούν οι δυνατότητες επέκτασης σε επιλεγμέ-
νες χώρες και η δραστηριοποίηση σε έργα EPC.
Στον Κλάδο Ανάπτυξης Ακινήτων, σε πλήρη εξέλιξη και 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που προβλέπει την ολο-
κλήρωση της Β’ φάσης ανάπτυξης του Smart Parkεντός του 
φθινοπώρου, κινείται και η επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ 
από τη REDS, επεκτείνοντας τα παρόντα 36.500 τ.μ. κτηρίων 
σε συνολικά 50.000 τ.μ. και διπλασιάζοντας τον αριθμό των 
καταστημάτων και των χώρων εστίασης.
Αναφερόμενος στο έργο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
κ. Προβόπουλος δήλωσε: «Σήμερα μπορούμε να ελπίζουμε 
βάσιμα πως, παράλληλα με τις δικές μας προσπάθειες για επι-
στροφή του Ομίλου σε βιώσιμη κερδοφορία, και η χώρα ει-
σέρχεται σε μία πιο αισιόδοξη πορεία, ικανή να προσφέρει κα-
λύτερες προοπτικές στις εγχώριες επιχειρήσεις. Μπορούμε να 
ελπίζουμε επομένως βάσιμα πως η τραυματισμένη αξιοπιστία 
της χώρας θα αποκαθίσταται σταδιακά, ώστε να βελτιωθεί το 
αρνητικό σήμερα επενδυτικό κλίμα και να φέρει την Ελλάδα 
σε μονοπάτι βιώσιμης οικονομικής προόδου και ευημερίας. Η 
μάχη για την εξυγίανση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεχίζεται εντατικά 
αλλά δεν έχει ακόμα κριθεί.
Για μία διεργασία που προσομοιάζει περισσότερο σε εξελικτι-
κή διαδικασία, έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομί-
λου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, σημειώνοντας 
οτι «Το έργο που αναλάβαμε είναι κολοσσιαίο και προφανώς 
δεν ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο. Άλλωστε η αλλαγή είναι 
που έρχεται εν μία νυκτί, όχι όμως και η εξέλιξη. Η αλλαγή 
του Διοικητικού Συμβουλίου πέρυσι ήταν μόνο η αρχή. Η 
δουλειά που γίνεται και πρέπει να γίνει στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι 
μία επίπονη και χρονοβόρα εξελικτική διαδικασία, αλλά όπως 
πρεσβεύει και το νέο μας εταιρικό δόγμα, η αξία βρίσκεται 
στην εξέλιξη».

Απαλλάχθηκε οριστικά ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτι-
ληναίος από το Εφετείο, καθώς όπως προέκυψε από την 
πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, δεν προκύπτει ζημία για 
το δημόσιο, από τις πράξεις που του είχαν αποδοθεί. Απαλ-

λακτική ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες αφορούσαν υπόθεση 
από 15ετίας, σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της ανά-
θεσης της μονάδας της ΔΕΗ στο Λαύριο, στην τότε θυγατρι-

κή ΜΕΤΚΑ. Η ίδια υπόθεση είχε κριθεί και στο παρελθόν. Η 
πρώτη φορά ήταν με δικαστική απόφαση που δικαίωνε την 
εταιρεία του κ. Μυτιληναίου και η δεύτερη είχε καταλήξει με 
απαλλακτικό βούλευμα.

Ο εθνικός αερομεταφορέας της Κίνας, η Air China, υπέγραψε 
σήμερα συμφωνία για την αγορά 20 αεροσκαφών A350-900 
από την εταιρία Airbus σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις 
δυνατότητες της στις αεροπορικές μεταφορές σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ..

Η αξία της συμφωνίας ανέρχεται στα 6,537 δισεκ. δολάρια 
περίπου βάσει των τιμών καταλόγου, ενώ στη συνέχεια θα 
υπάρξει προσαρμογή του ποσού το οποίο θα καταβληθεί σε 
δόσεις, όπως ανέφερε η Air China σε ανακοίνωσή της στο 
Χρηματιστήριο της Σανγκάης.

Οι παραδόσεις των αεροσκαφών θα γίνουν σταδιακά από το 
2020 έως το 2022. Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τις 
δυνατότητες του ομίλου Air China κατά 9,7%, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση.

ΠΡΟβΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΑΠΑΛΛΑΧΘΗΚΕ Ο ΕΥ.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Η AiR CHiNA ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ 20 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ A350-900 ΑΠΟ ΤΗΝ AiRBUs
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Για το πως θα κινηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στο 
υπουργείο Ναυτιλίας και για τις πρωτοβουλίες που πρόκειται 
να αναληφθούν, αφού ενημερωθεί αναλυτικά πρώτα από 
τους αρμόδιους φορείς, περιέγραψε χθες στην πρώτη του συ-
νάντησή του, με τους διαπιστευμένους ναυτιλιακούς συντά-
κτες, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης 
Πλακιωτάκης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις των συντακτών για τις επενδύ-
σεις στα λιμάνια, για τον αρχηγό του Λιμενικού, την ιδιωτική 
ναυτική εκπαίδευση και τις σχέσεις του με τους εφοπλιστές 
και τους συνδικαλιστές, ο υπουργός είπε ότι βρίσκεται μόλις 
δεύτερη ημέρα στο υπουργείο προσθέτοντας ότι ανέλαβε το 
συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο όχι για να κάνει διαχείριση αλλά 
πράγματα.
Είπε ότι το Λιμενικό Σώμα θα παραμείνει στο υπουργείο Ναυ-
τιλίας διαψεύδοντας παράλληλα πληροφορίες περί διχοτόμη-
σης του λιμενικού και «μετακόμισης» αρμοδιοτήτων του που 
αφορούν τομείς όπως το μεταναστευτικό στο υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη. Για τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος 
τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και συνεχίζουμε κανονικά.
Αναφερόμενος στη χθεσινή φονική κακοκαιρία στη Χαλκιδική 
είπε ότι από την πρώτη στιγμή του συμβάντος βρέθηκε στο 
θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας όπου ενη-
μερώθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού για την 
εξέλιξη των επιχειρήσεων.
«Έχω ζητήσει από όλους να έχω άμεση ενημέρωση για 
οποιοδήποτε περιστατικό κρίνετε ως σοβαρό από στρατιωτι-
κή ηγεσία» ανέφερε και πρόσθεσε «θέλω να έχω προσωπική 
γνώση και άποψη τουλάχιστον για όλα τα μείζονα θέματα 
όπως με τη θεομηνία».
Σε ερωτήσεις για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας στην ποντοπόρο ναυτιλία και την απασχόληση των 
Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός τόνισε ότι όλοι θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι η χώρα περνάει ειδικά τα τελευταία 
δέκα χρόνια μία δύσκολη δημοσιονομική περίοδο.
«Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα νέα παιδιά να προσεγγίσουν 
το ναυτικό επάγγελμα σε μία ναυτιλιακή χώρα όπως η Ελλά-
δα» δήλωσε ο κ.Πλακιωτάκης και πρόσθεσε ότι επιδιώκει συ-
νεργασία με όλα τα ναυτεργατικά σωματεία και με την Πανελ-
λήνια Ναυτική Ομοσπονδία και ότι σε καμία περίπτωση δεν 
πρόκειται να αιφνιδιάσει ούτε να πάρει μονομερείς αποφάσεις.
«Δεν είμαι ούτε με τους εφοπλιστές ούτε με τους ναυτεργάτες. 
Είμαι με όλους. Είμαι εκπρόσωπος του ελληνικού λαού και 
των Ελλήνων. Δεν χρωστάω ούτε οφείλω την ύπαρξη μου σε 
κανέναν. Θέλουμε οι Έλληνες να επανέλθουν στην ποντοπόρο 
ναυτιλία και να ενισχυθεί η απασχόληση και κατά προέκταση 
το ασφαλιστικό ταμείο των ναυτικών. Υπάρχει πεδίο δόξης 
λαμπρών για όλους. Εδώ πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος 
των περιστάσεων πέρα από κομματικές και πολιτικές στρατη-
γικές. Θα ενισχύσω την όποια προσπάθεια στην κατεύθυνση 
η εξεύρεσης λύσης προκειμένου να διατηρηθεί η ελληνική 
ναυτοσύνη που είναι στο DNA του Έλληνα. Υπάρχει εθνικό 
συμφέρον και το εθνικό συμφέρον είναι διατηρηθεί η ελληνι-
κή ναυτοσύνη που δυστυχώς κινδυνεύει» δήλωσε.
Επεσήμανε επίσης την ανάγκη αναβάθμισης της ναυτικής εκ-
παίδευσης, μέσα από βελτιωμένες δημόσιες σχολές αλλά και 
τη λειτουργία ανταγωνιστικών ιδιωτικών σχολών.
«Θα πρέπει να ισχύει ότι ισχύει σε άλλες ανταγωνίστριες 
χώρες. Γιατί τα ελληνόπουλα θα πρέπει να πηγαίνουν στην 
Κύπρο και τη Βουλγαρία και να μη φοιτούν στην Ελλάδα;» 
αναρωτήθηκε.
Αναφερόμενος στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς 
του ΙΜΟ για τη χρήση αποθειωμένων καυσίμων που θα 
ισχύσουν από το 2020 στα πλοία της ακτοπλοΐας αλλά και της 
ποντοπόρου ναυτιλίας είπε ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα 
από την προηγούμενη κυβέρνηση αναφορικά με προβλή-

ματα που προκύπτουν από το κόστος την ποιότητα και την 
επάρκεια των συγκεκριμένων καυσίμων.
«Το τι θα κάνουμε εμείς αυτό θα αποφασιστεί σε συνεργασία 
με τους θεσμικούς φορείς την επόμενη εβδομάδα σε συνερ-
γασία με τους ακτοπλόους και την Πανελλήνια Ναυτική Ομο-
σπονδία που θα μας προτείνουν κάποια μέτρα που θα πρέπει 
άμεσα εμείς να λάβουμε ως κυβέρνηση για την αντιμετωπί-
σουμε την κατάσταση» είπε.
Ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε επίσης ότι θα πρέπει να 
αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο θέμα 
γιατί διαφορετικά το κόστος της επιβάρυνσης των καυσίμων 
θα την πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Η μείωση του ΦΠΑ στα 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα είναι ενδεχομένως μία πρόταση που 
μπορεί να πέσει στο τραπέζι των συνομιλιών με τους θεσμι-
κούς εκπροσώπους, ανέφερε.
Για το master plan του ΟΛΠ, είπε ότι μόλις ενημερωθεί θα 
εκφράσει την άποψή του. Πρόσθεσε ότι το κάθε λιμάνι έχει 
τις δικές του δυνατότητες και ιδιαιτερότητες και αυτό που 
ενδιαφέρει μία χώρα που στενάζει οικονομικά είναι να προ-
χωρήσουν άμεσα επενδύσεις. Για το αν θα ακολουθεί το μο-
ντέλο των υποπαραχωρήσεων στα δέκα μεγάλα λιμάνια που 
ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ είπε ότι δεν μπορεί να αναλαμβάνεις μία 
νομοθετική πρωτοβουλία και να προχωρείς σε παραχωρή-
σεις η υποπαραχωρήσεις την ώρα που δεν γνωρίζεις όλα τα 
δεδομένα όπως μία μελέτη αξιολόγησης.
«Εάν η ολική παραχώρηση συμφέρει από τη μερική παραχώ-
ρηση τις θα πεις επειδή εγώ έχω νομοθετήσει την υποπαρα-
χώρηση θα πρέπει να προχωρήσω με αυτό» διερωτήθηκε 
ο υπουργός προσθέτοντας ότι για το κάθε λιμάνι θα πρέπει 
να υπάρξει ξεχωριστεί μελέτη αξιολόγησης και γιατί υπάρχει 
ενδιαφέρον από επενδυτές. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη 
επικαροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων.

Ο ΟΠΕΚ προέβλεψε σήμερα ότι η παγκόσμια ζήτηση για 
πετρέλαιο που αντλούν τα κράτη-μέλη του θα μειωθεί την 
επόμενη χρονιά καθώς παράγουν περισσότερο οι ανταγωνι-
στές τους, γεγονός που αποτελεί ένδειξη για μια επιστροφή σε 
πλεόνασμα παρά τη συμφωνία υπό τον ΟΠΕΚ για περιορισμό 
της παραγωγής σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παρουσιάζοντας τις πρώτες προβλέψεις του για το 2020 σε 
μηνιαία έκθεσή του, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών 
Κρατών (ΟΠΕΚ) ανακοίνωσε ότι ο κόσμος θα χρειαστεί 29,27 
εκατ. βαρέλια την ημέρα από τα 14 κράτη-μέλη του την επό-
μενη χρονιά, κατά 1,34 εκατ. λιγότερα βαρέλια την ημέρα σε 
σχέση με φέτος.
Η μείωση στη ζήτηση για το αργό του ΟΠΕΚ τονίζει την 
ώθηση που δίνει στο αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο 
και την παραγωγή των ανταγωνιστών του η πολιτική του 

Οργανισμού να στηρίξει τις τιμές μέσω του περιορισμού της 
παραγωγής. Αυτό ενδεχομένως δίνει μεγαλύτερο περιθώριο 
στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει τις 
κυρώσεις σε βάρος του Ιράν και της Βενεζουέλας, που είναι 
κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ.
Ο ΟΠΕΚ στην έκθεσή του προέβλεψε επίσης ότι η παγκόσμια 
ζήτηση για πετρέλαιο θα αυξηθεί με τον ίδιο ρυθμό όπως και 
φέτος και η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί με τον φετινό 
ρυθμό, παρά την βραδύτερη ανάπτυξη στις ΗΠΑ και την Κίνα.
«Η πρόβλεψη για το 2020 βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν θα 
υλοποιηθούν περαιτέρω καθοδικοί κίνδυνοι, ιδιαίτερα ότι δεν 
θα κλιμακωθούν περαιτέρω τα θέματα που σχετίζονται με το 
εμπόριο», ανέφερε ο ΟΠΕΚ στις οικονομικές του προοπτικές. 
«Το Brexit θέτει έναν πρόσθετο κίνδυνο, όπως και η συνέχιση 
της τρέχουσας επιβράδυνσης στη μεταποιητική δραστηριό-

τητα».
Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του παρέτειναν την περασμένη 
εβδομάδα τη συμφωνία για μείωση της παραγωγής έως τον 
Μάρτιο του 2020, επικαλούμενοι την ανάγκη να αποφευ-
χθεί η συσσώρευση των αποθεμάτων που θα μπορούσε να 
πλήξει τις τιμές. Ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε επίσης ότι η παραγωγή 
πετρελαίου των κρατών-μελών του μειώθηκε τον Ιούνιο 
κατά 68.000 βαρέλια την ημέρα στα 29,83 εκατ. βαρέλια 
την ημέρα, πάνω από την πρόβλεψη για τη ζήτηση το 2020. 
Αυτό υποδηλώνει ότι θα υπάρξει πλεόνασμα της παραγωγής 
το 2020 άνω των 500.000 βαρελιών την ημέρα εάν ο ΟΠΕΚ 
συνεχίζει την άντληση αργού με τον ρυθμό του Ιουνίου και οι 
υπόλοιπες συνθήκες παραμείνουν σχετικά αμετάβλητες.

Ο ΟΠΕΚ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Να ενισχύσουμε την απασχόληση στην ποντοπόρο ναυτιλία και να προχωρήσουν άμεσα επενδύσεις
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Τη δυναμική του είσοδο στην ελληνική αγορά με εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με στόχο να αλλάξουν ριζικά οι δη-
μόσιες μεταφορές, οι πληρωμές, το λιανικό εμπόριο και συνολικά 
το σύγχρονο αστικό περιβάλλον, ανακοίνωσε πρόσφατα ο κο-
ρυφαίος κινεζικός όμιλος ΑΙ τεχνολογίας DeepBlue Technology 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. Μιλώντας στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο Dr Kun 
Tang, πρόεδρος της Academy of Biological Sciences της DeepBlue 
Technology, έδωσε έμφαση στην επέκταση του Ομίλου στην Ελ-
λάδα, εστιάζοντας στην μακρόχρονη παράδοση της χώρα μας 
στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης που γυρνάει πίσω στα χρό-
νια της αρχαιότητας. Οι κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες 
δημιουργούν τις προοπτικές για την επέκταση του Ομίλου στην 
Ελλάδα με νέα προϊόντα και τεχνολογίες, πρόσθεσε.
Επισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικά τοποθετημένη ως 
πύλη μεταξύ της Ασίας και της Ευρώπης και είναι επίσης κατά μή-
κος του παραδοσιακού Δρόμου του Μεταξιού. Αυτό σημαίνει ότι 

η Ελλάδα έχει θετική αξία τόσο στους ευρωπαϊκούς όσο και στους 
ασιατικούς πολιτισμούς και πιστεύουμε ότι στη νέα οικονομία που 
δημιουργείται η στρατηγική αυτή θέση και η αξία θα «λάμψουν» 
στην παγκόσμια σκηνή. Θέλουμε να είμαστε στην Ελλάδα και να 
αναπτυσσόμαστε μαζί με την ελληνική κοινωνία και οικονομία, 
είπε επίσης. Τα λιμάνια της Ελλάδας είναι τα πιο πολυσύχναστα 
στην περιοχή της Μεσογείου και η ελληνική παραγωγή, έρευνα 
και ανάπτυξη έχουν πολλές προοπτικές και δυνατότητες στο μέλ-
λον. Ο Dr Kun Tang επισήμανε επίσης στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ότι η Ελλάδα 
μπορεί να αποτελέσει μια χαρακτηριστική περίπτωση πώς θα 
προοδεύσει η κοινωνία προς το καλύτερο μέσω τεχνολογιών τε-
χνητής νοημοσύνης (AI), συνδυάζοντας την παράδοση και τις νέες 
τεχνολογίες. Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας ψηφιοποίησης μπο-
ρούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να επιτύχει τη μέγιστη αξία, πρό-
σθεσε. Οι επενδύσεις του Ομίλου επικεντρώνονται μεταξύ άλλων 
στον τομέα των μεταφορών με την παραγωγή του αυτοκινούμε-

νου λεωφορείου, Panda Bus, και στις ΑΙ εφαρμογές για «Έξυπνες 
Πόλεις»», πρόσθεσε. Επισήμανε μεταξύ άλλων ότι ο κινεζικός Όμι-
λος στοχεύει να συμβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη των ελλη-
νικών πόλεων, υιοθετώντας τις τεχνολογίες δεδομένων, τεχνικής 
νοημοσύνης και i cloud, ώστε μεταξύ άλλων να προετοιμαστούν 
να υποδεχθούν τα δίκτυα νέας γενιάς 5G όταν έρθει η κατάλληλη 
ώρα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συνεργαστούμε με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους απλούς πολίτες, ώστε όλοι 
να διαδραματίσουν ένα ρόλο στην δημιουργία μιας πραγματικής 
πόλης που θα βασίζεται στην τεχνική νοημοσύνη στο μέλλον, είπε.
Ο Dr Kun Tang έδωσε έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της 
χώρα μας που διαθέτει υψηλές δεξιότητες, με προοπτικές ακόμη 
μεγαλύτερης κινητοποίησης και αξιοποίησης, ενώ ερωτηθείς σχε-
τικά επισήμανε ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν 
να βρουν πεδίο εφαρμογής στη Βιομηχανία και την Γεωργία και 
φυσικά στον εκσυγχρονισμό των πόλεων.

Η Fiat Chrysler Automobiles, όπως και όλες οι αυτοκινητοβιομη-
χανίες, επενδύουν στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Μάλιστα 
όσο εντείνονται οι συνέπειες από την κλιματική αλλαγή τόσο πε-
ρισσότερο θα ασκούνται πιέσεις στους κατασκευαστές αυτοκινή-
των για να μειώσουν τους ρύπους των οχημάτων σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρά όρια 
για το μέσο όρο των εκπομπών CO2, που εκπέμπουν τα μοντέλα 
τα οποία απαρτίζουν την γκάμα της κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του Reuters, η ιταλική αυτοκινητοβι-
ομηχανία FCA, σχεδιάζει να διατηρήσει το υπάρχον μοντέλο 500 
στη γκάμα της και παράλληλα να προσφέρει μια αμιγώς ηλεκτρική 

έκδοση. Ειδικότερα, το Fiat 500, είναι το best seller της μάρκας και 
θα εξακολουθήσει να παράγεται με βενζινοκινητήρες. Η καινούρ-
για ηλεκτρική έκδοση, έχει διπλό στόχο, την μείωση του μέσου 
όρου των ρύπων της μάρκας αφού πρόκειται για μια έκδοση 
μηδενικών ρύπων καθώς και την παρουσία της εταιρείας στη νέα 
κατηγορία των ηλεκτρικών μοντέλων, που αναμένεται να αυξη-
θεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Η Fiat Chrysler Automobiles, 
θα επενδύσει 788 εκατομμύρια δολάρια για να κατασκευάσει 
μια γραμμή παραγωγής για τη νέα ηλεκτρική έκδοση του μο-
ντέλου 500, δήλωσε ο Pietro Gorlier, διευθύνων σύμβουλος της 
FCA για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η FCA, 

την Πέμπτη εγκατέστησε το πρώτο ρομπότ παραγωγής για τη 
μελλοντική γραμμή παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων Fiat 500 
στο εργοστάσιο στο Mirafiori, της Ιταλίας. O προγραμματισμός 
προβλέπει την κατασκευή 80.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων Fiat 
500 τον χρόνο. Η παραγωγή θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 
2020.Η επένδυση για τα 500 EV, αποτελεί μέρος ενός προγράμ-
ματος ύψους 5,6 δισ. δολαρίων, το οποίο θα υλοποιηθεί έως το 
2021, ανακοίνωσε η FCA. Εκτιμάται, ότι σταδιακά η παραγωγική 
ικανότητα θα επεκταθεί περαιτέρω.

Τη συνεργασία τους ανανεώνουν η MKO PRAKSIS και το Citi 
Foundation για τη συνέχιση του προγράμματος PRAKSIS Business 
Coaching Center (BCC), με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικό-
τητας στην Ελλάδα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.    Συγκεκριμένα, το 
Ίδρυμα Citi ανανεώνει, μέχρι τον Ιανουάριο 2021, τη χρηματοδότη-
ση του προγράμματος επιχειρηματικότητας PRAKSIS BCC, με στόχο 
την υποστήριξη τουλάχιστον 120 νέων επιχειρηματιών με τα εφόδια 
που χρειάζονται, προκειμένου να μετατρέψουν την επιχειρηματική 
ιδέα τους σε βιώσιμη επιχείρηση. Όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, το Citi Foundation, μέσω της παγκόσμιας πρωτο-
βουλίας Pathways to Progress, είναι αποκλειστικός χρηματοδότης 

του PRAKSIS BCC από τον Αύγουστο 2016 και, μέχρι τώρα, αυτή η 
συνεργασία έχει να επιδείξει τρεις βραβεύσεις (Education Business 
Awards 2017 & 2018), τη δημιουργία 85 μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων και 200 θέσεων εργασίας. Η μεθοδολογία του PRAKSIS BCC 
στηρίζεται στην ολιστική στήριξη των νέων επιχειρηματιών, αφενός 
μεν υποστηρίζεται η επιχειρηματική ιδέα με τη συμβουλευτική, τον 
προγραμματισμό και τη στρατηγική που χρειάζεται, προκειμένου να 
μετατραπεί σε βιώσιμη επιχείρηση αφετέρου δε ενισχύεται ο ίδιος ο 
επιχειρηματίας, με την ενδυνάμωση των προσωπικών δεξιοτήτων 
του, προκειμένου να επιτύχει στην επιχειρηματική σκηνή.
   Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το PRAKSIS BCC έχει ανα-

πτύξει συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς, όπως Deloitte, 
Oriflame, ΚΕΜΕΛ, The People’s Trust, AFI, Saint Startup, που συμ-
μετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, το PRAKSIS 
BCC έχει κινητοποιήσει μία ομάδα διακεκριμένων προσωπικοτήτων 
που απαρτίζουν την ομάδα των «Ambassador» του προγράμματος. 
Μεταξύ αυτών οι: Αιμ. Κυριάκου (Citi Country Officer) Αλ. Αγγελό-
πουλος (CEO, Aldemar Resorts), Κ. Μαρινάκης (CEO, Oriflame), Σ. 
Μπατζιάς (Principal on Strategy, Deloitte), Δ. Κρις (CEO, Tuvunu), 
Μ. Λαμπράκη (Chef, συγγραφέας), Γ. Καρακάσης (Master of Wine), 
Δ. Φουντουκάκου (Γεν. Διευθύντρια, IST College) και H. Mangipudi 
(CEO, finUNO).

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου, υλοποιήθηκε ο διαγωνισμός επιχειρημα-
τικότητας «PRAKSIS BCC Business Awards-Powered by the Citi 
Foundation», όπου βραβεύθηκαν οι καλύτερες επιχειρηματικές 
ιδέες που συμμετείχαν στους τρεις τελευταίους κύκλους του προ-
γράμματος.
Το πρώτο βραβείο και το έπαθλο των 3.000 ευρώ έλαβε η 

BlackLight, η κοινωνική επιχείρηση η οποία εκπαιδεύει εταιρεί-
ες λιανικού εμπορίου πώς να εξυπηρετούν τους καταναλωτές 
με προβλήματα όρασης. Το δεύτερο έπαθλο των 2.000 ευρώ 
απονεμήθηκε στην Alios Tours, την επιχείρηση εναλλακτικών 
ξεναγήσεων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Το τρίτο 
έπαθλο των 1.000 ευρώ έλαβε η Why Math, η οποία θέλει να κά-

νει τα παιδιά να αγαπήσουν τα μαθηματικά, μέσω εναλλακτικών 
εργαστηρίων.  Αιτήσεις συμμετοχής για το PRAKSIS BCC γίνονται 
δεκτές, μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το praksisbcc.gr

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
DeePBlUe teCHNoloGY ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η FiAt CHRYsleR, ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 788 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ FiAt 500

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΝ PRAKsis ΚΑΙ Citi FoUNDAtioN 
Για τη συνέχιση του προγράμματος «PRAKSIS Business Coaching Center»

PRAKSIS BCC Business Awards-Powered by the Citi Foundation



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές αποκτούν οι δήμοι Πα-
τρέων και Αγρινίου, μέσω της στρατηγικής βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης που έχει εντάξει η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 
2014 - 2020» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκαν στο πρόγραμμα πέντε έργα, 
συνολικού ύψους 600.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με 
την Περιφέρεια, πρόκειται να αναβαθμίσουν ψηφιακά και 
τις δύο πόλεις.
«Εφαρμογές που αναδεικνύουν τον θεματικό τουρισμό 
και έξυπνοι αισθητήρες για τη βελτίωση της ποιότητας 
του αστικού περιβάλλοντος στην Πάτρα, όπως επίσης 
τεχνολογίες που σχετίζονται με την κυκλοφορία και τις 
μετακινήσεις στο Αγρίνιο εισάγουν τους δύο δήμους 
στην ψηφιακή εποχή και τους εντάσσουν στον κύκλο των 
ευρωπαϊκών πόλεων που επενδύουν συστηματικά στη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω σύγχρονων εργαλείων», 
ανέφερε ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, το-

νίζοντας ταυτόχρονα, «ότι γίνεται ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, προοπτική που η 
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει ψηλά στις προτε-
ραιότητές της».
Ειδικότερα, για το δήμο Πατρέων προβλέπονται δύο έργα. 
Το πρώτο θα είναι έξυπνες εφαρμογές τεχνολογίας πλη-
ροφορικής και επικοινωνίας για την προώθηση του θε-
ματικού τουρισμού που αναμένεται να προσφέρουν απο-
τελεσματική πλοήγηση των επισκεπτών και των πολιτών 
με παροχή πληροφοριών τουριστικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παράλληλα υπηρεσίες που 
εκμεταλλεύονται χωρικά δεδομένα.
Το δεύτερο θα είναι η ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθη-
τήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περι-
βάλλοντος. Έτσι οι πολίτες θα μπορούν παρακολουθούν 
σε πραγματικό χρόνο την ανάλυση των δεδομένων, σχε-
τικά με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, όπως 
για παράδειγμα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επίπεδα 

θορύβου, μόλυνση της ατμόσφαιρας, κ.α.
Όσον αφορά τον δήμο Αγρινίου, προβλέπονται τρία έργα. 
Το πρώτο θα είναι η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης 
ελεγχόμενης στάθμευσης και πληροφόρησης. Το έργο 
που αφορά στην παρόδια στάθμευση των οχημάτων, δί-
νοντας έτσι τη δυνατότητα στους οδηγούς να δαπανούν 
λιγότερο χρόνο για την εύρεση μιας θέσης.
Το δεύτερο έργο είναι η εφαρμογή συστήματος διαχείρι-
σης οχημάτων του δήμου Αγρινίου, για τη μείωση δαπα-
νών που σχετίζονται με πόρους του, όπως τα καύσιμα, οι 
υπερωρίες, ο ανεφοδιασμός, οι συντηρήσεις των οχημά-
των, τα δρομολόγια και η βέλτιστη διαχείριση ανθρώπι-
νου δυναμικού.
Τέλος, το τρίτο έργο είναι η επέκταση και αναβάθμιση 
του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του δήμου 
Αγρινίου, που θα υποστηρίζεται από δωρεάν λογισμικά 
ανοιχτού κώδικα, με βασικό στόχο την δημιουργία διαδι-
κτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η πολεοδομική μελέτη των Καμινίων, παρουσιάστηκε το 
μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στη 
Λότζια σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης 
Λαμπρινός, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Η παρουσί-
αση της μελέτης των Καμινίων ανοίγει το δρόμο για την 
τελική έγκριση και, εν συνεχεία, την υλοποίησή της. Κα-
ταφέραμε να ξεκολλήσουμε μια βαλτωμένη μελέτη και το 
ίδιο κάνουμε και με αρκετές ακόμα, που βρίσκονται σε πα-
ρόμοιο στάδιο και αφορούν σε διάφορες περιοχές της πό-
λης. Η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι 

εξαιρετικά χρονοβόρες με αποτέλεσμα συχνά να περνούν 
δεκαετίες μέχρι να εγκριθεί μια μελέτη. Ευελπιστώ ότι εν 
προκειμένω η ολοκλήρωσή της θα είναι πιο σύντομη από 
ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν».
Τη μελέτη παρουσίασαν η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας 
Στέλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη, οι ανάδοχοι μελετητές, 
Σπύρος Τσαγκαράτος, Άννα Μπιτσακάκη, Γεώργιος Σμυρ-
λόγλου και Χαράλαμπος Γκούβας, καθώς και ο διευθυ-
ντής Πολεοδομίας, Γιώργος Φουρναράκης.
Η ολοκλήρωση του Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέ-
της τμήματος των Καμινίων εκκρεμούσε επί σειρά ετών 

και αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την αλλαγή φυσιογνω-
μίας της περιοχής και την επίλυση πολλών και σημαντι-
κών προβλημάτων.
Η μελέτη θα αναρτηθεί στα γραφεία της Πολεοδομίας, κα-
θώς και στο site του Δήμου Ηρακλείου, από τη Δευτέρα 
15 Ιουλίου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη 
δυνατότητα να τη δουν και να υποβάλλουν προτάσεις ή 
και ενστάσεις. Εν συνεχεία και αφού τα αρμόδια όργανα 
αποφανθούν επί τυχόν ενστάσεων, θα προχωρήσει η 
έγκρισή της.

Σύστημα έξυπνης στάθμευσης (smart parking) με γνώ-
μονα τη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και 
την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του 
Ρεθύμνου είναι έτοιμος να υλοποιήσει ο Δήμος Ρεθύμνης, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμμα-
τος CIVITAS DESTINATIONS σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης www.rethymno.
gr αναρτήθηκε στις 9 Ιουλίου 2019 η διακήρυξη του 
δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
«Destinations- Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου 
Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για το Δήμο Ρεθύ-

μνης» για την επιλογή του Αναδόχου προϋπολογισμού 
452.848 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 
9 Αυγούστου στις 15.30 μ.μ.
Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση Συ-
στήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης μέσω αισθητήρων 
που θα τοποθετηθούν στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευ-
σης, αλλά και η υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου 7 υφιστάμενων υπαίθριων χώρων στάθμευσης 
- στις θέσεις Μαρίνα 1 & 2, Τέσσερις Μάρτυρες, Ρέμα 
Συναντσάκη, Λιμάνι, Δικαστήρια και Άγιος Γεώργιος. Οι 

οδηγοί θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω εφαρμογής 
σε πραγματικό χρόνο (real time) αφενός για τις ακριβείς 
διαθέσιμες-ελεύθερες θέσεις εντός των ορίων της ελεγ-
χόμενης στάθμευσης και αφετέρου για το πλήθος των 
ελεύθερων θέσεις στους προαναφερόμενους χώρους 
στάθμευσης. Επιπλέον θα γίνει προμήθεια μίας ενιαίας 
Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης για την υποστήριξη και τη 
διαχείριση των αισθητήρων η οποία θα είναι συμβατή 
για να φιλοξενήσει και άλλους τομείς της «έξυπνης» πόλης 
όπως είναι ο οδοφωτισμός.

ΠΕΝΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕξΥΠΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ
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Εννέα στους δέκα πολίτες δεν γνωρίζουν (ή δεν αναφέρουν) 
τη μηνιαία κατανάλωση νερού του νοικοκυριού τους, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
σε 1722 νοικοκυριά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονί-
κης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. Η έρευνα, την οποία διενήρ-
γησε τηλεφωνικά η εταιρεία ερευνών και δημοσκοπήσεων 
«Παλμός Ανάλυσις», έγινε στους Δήμους Θέρμης, Θερμαϊ-
κού, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας- Χορτιάτη και 
παρουσιάστηκε σε ημερίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ανατολική Α.Ε.», για τις «καλές 
πρακτικές χρήσης του νερού στις επιχειρήσεις». Έδειξε, επί-
σης, ότι ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες δεν γνωρίζει (ή 
δεν αναφέρει) ούτε το αντίστοιχο κόστος της κατανάλωσης 
νερού.
Κατά μέσο όρο η μηνιαία κατανάλωση όγκου νερού στα 
νοικοκυριά του δείγματος ανέρχεται σε 13 κυβικά μέτρα και 
ο αντίστοιχος μέσος όρος μηνιαίου κόστους στα 16,6 ευρώ. 
Συγκεκριμένα, το 25% των συμμετεχόντων στην έρευνα δα-
πανά σε μηνιαίο επίπεδο από μηδέν έως δέκα ευρώ, το 25% 
από δέκα έως είκοσι ευρώ και το 25% από είκοσι ως σαράντα 
ευρώ. Ποσοστό 25% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.
Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης νε-
ρού αφορά σε ανάγκες μπάνιου και ατομικής υγιεινής ενώ το 
μικρότερο ποσοστό στο πλύσιμο αυτοκινήτου. Το 92% των 
ερωτηθέντων καταναλώνει καθημερινά ή τρεις με πέντε φο-
ρές την εβδομάδα, νερό για μπάνιο και ατομική υγιεινή, ενώ 
σχεδόν 9 στους 10 δηλώνουν ότι δεν καταναλώνουν νερό για 
πλύσιμο αυτοκινήτου.
Καταγράφοντας τα μέτρα εξοικονόμησης νερού που γνωρί-
ζουν οι συμμετέχοντες, οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι το 
κλείσιμο της βρύσης κατά το βούρτσισμα των δοντιών, το 
κλείσιμο της βρύσης κατά το πλύσιμο των πιάτων και η ελαχι-
στοποίηση της ροής του νερού κατά τη διάρκεια του μπάνιου. 
Ένα μικρό ποσοστό, της τάξης του 5% αναφέρει ότι κάνει 
ανακύκλωση νερού με τη χρήση των απόνερων για πότισμα 

και άλλες χρήσεις. Χαμηλότερα ποσοστά της χρήσης μέτρων 
εξοικονόμησης νερού αναφέρουν η ηλικιακή ομάδα άνω των 
εξήντα ετών και οι απόφοιτοι δημοτικού.
Εξάλλου, η πλειοψηφία του δείγματος (60%) θεωρεί ότι η πο-
σότητα των διαθέσιμων υδάτων επηρεάζεται από την οικιακή 
χρήση του νερού ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που αναφέρεται 
στην αγροτική χρήση είναι 22%, στη βιομηχανική κρίση 15% 
και στην τουριστική χρήση 10%.
Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στη διαχείριση του νερού στην 
Θεσσαλονίκη, ως σημαντικότερα αναφέρονται η ρύπανση 
του νερού από λιπάσματα και εντομοκτόνα σε ποσοστό 49%, 
η ρύπανση του νερού από απόβλητα σε ποσοστό 19% και 
η έλλειψη πόσιμου νερού σε ποσοστό 10%. Σχετικά με τους 
φορείς που θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σε σχέση με την εξοικονόμηση νερού της κάθε 
περιοχής, οι Δήμοι καταγράφονται ως ο κύριος αρμόδιος 
φορέας (77%) ενώ ακολουθούν οι πολίτες (44%) και έπειτα 
η Περιφέρεια (35%).
Στο μεταξύ, έρευνα που διεξήχθη επίσης από την εταιρεία 
«Παλμός Ανάλυσις» σε 180 στελέχη επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και του τουρι-
σμού, με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης, έδειξε ότι 
το 17% των μεταποιητικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το 
νερό ως πρώτη ύλη ή βασικό στοιχείο λειτουργίας. Επίσης 
οι επιχειρήσεις μεταποίησης θεωρούν σε ποσοστό 65% ότι 
το βασικό ζήτημα διαχείρισης του νερού είναι εκείνο της ρύ-
πανσής του από λιπάσματα και εντομοκτόνα. Άλλα σημαντικά 
ζητήματα θεωρούνται η ρύπανση του νερού από απόβλητα 
(55%) η έλλειψη αντιπλημμυρικών σχεδίων (34%) και η 
έλλειψη πόσιμου νερού (31%). Σχετικά με την αντιμετώπιση 
των ζητημάτων αυτών, η έλλειψη συντονισμού σε ποσοστό 
56%, θεωρείται το βασικότερο εμπόδιο.
Στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων, το νερό είναι βα-
σικό στοιχείο για τη λειτουργία τους, οι βασικότερες χρήσεις 
του αφορούν τη γενική καθαριότητα (97%), τις υπηρεσίες 

κουζίνας (84%), τη χρήση νερού για τα δωμάτια (63%), για 
κήπους (29%) και για πισίνες (18%). Στη συντριπτική πλειο-
ψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων (92%) δεν υφίσταται 
κάποιο στάδιο στη λειτουργία τους που μπορεί να παραλει-
φθεί ή να αντικατασταθεί με κάποιο που να απαιτεί λιγότερο 
νερό ενώ μόνο το 18% των επιχειρήσεων αυτών δηλώνουν 
ότι εφαρμόζουν κάποια μέθοδο επαναχρησιμοποίησης νε-
ρού.
Παρόμοια έρευνα που διενεργήθηκε σε 160 αγρότες έδειξε ότι 
οι επτά στους δέκα ποτίζουν τις καλλιέργειές τους. Από αυτούς 
το 59% χρησιμοποιεί ιδιωτικές γεωτρήσεις, το 27% κάποιο 
συλλογικό δίκτυο και 5% έναν συνδυασμό των παραπάνω. 
Μεταξύ όσων ποτίζουν τις καλλιέργειές τους, το 58% δηλώ-
νουν ότι δεν πληρώνουν για το νερό άρδευσης που χρησι-
μοποιούν, έναντι του 42% που δηλώνουν ότι πληρώνουν. 
Εξάλλου στο δείγμα των αγροτών, το 67% παραδέχεται ότι 
δεν γνωρίζει τη συνιστώμενη ποσότητα ετήσιας κατανάλω-
σης για τη δική τους καλλιέργεια, ενώ το 50% δηλώνει ότι 
χρησιμοποιεί μεθόδους εξοικονόμησης νερού άρδευσης, 
έναντι επίσης 50% που δεν χρησιμοποιούν.
Η ημερίδα, στο πλαίσιο της οποίας έγινε η παρουσίαση της 
έρευνας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έργου «Best Water Use – BESTU». Το έργο που υλοποιείται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία, 
έχει στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων μέσω 
της προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» 
για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών, τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και τη δημιουργία αισθήματος ευθύνης σε 
μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, το έργο 
σκοπεύει να υποστηρίξει σχολεία και παιδικούς σταθμούς, 
αγρότες και επιχειρήσεις, τοπικούς φορείς και κατοίκους της 
περιοχής παρέμβασης.

Η Διεθνής Έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα, 
iENA, θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Νυρεμβέργη Γερμανίας, 
από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου, συγκεντρώνο-
ντας καινοτόμες προτάσεις από όλο τον κόσμο σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνογερμανικό Επι-
μελητήριο, οι εφευρέσεις, που θα φιλοξενηθούν στην iENA, 

θα ξεπεράσουν τις 800, προερχόμενες από 30 εθνικές αγορές, 
ενώ την έκθεση υπολογίζεται ότι θα επισκεφθούν 12.000 
επαγγελματίες από 40 χώρες. Οι συμμετέχουσες εταιρίες θα 
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εφευρέσεις τους, 
όπως και τα προϊόντα τους σε πιθανούς πελάτες και επενδυ-
τές, αναζητώντας ευκαιρίες ανάπτυξης και εξωστρέφειας.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έκθεσης πρόκειται να απονε-

μηθούν διακρίσεις για τις καλύτερες εφευρέσεις, ενώ τιμώμε-
νη χώρα της φετινής διοργάνωσης είναι η Κροατία.
Τέλος, αναφέρεται ότι για περισσότερες πληροφορίες και για 
τη συμμετοχή στην iENA 2019, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρη-
ση μπορεί να ανατρέξει στην ειδική ιστοσελίδα του Ελληνο-
γερμανικού Επιμελητηρίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΕΝΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΣΤΗ ΝΥΡΕΜβΕΡΓΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ «ΡΑΝΤΕβΟΥ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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Ανάκαμψη παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η εγχώρια αγο-
ρά πλαστικών σωλήνων, μετά τη σημαντική μείωση που 
κατέγραψε τα προηγούμενα χρόνια, όπως προκύπτει από τα 
αποτελέσματα κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση 
Οικονομικών Μελετών της ICAP ΑΕ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η εξέλιξη της οικοδομικής και κατασκευστικής δραστηριότη-
τας, η υλοποίηση δημόσιων έργων, καθώς και η αρδευτική 
δραστηριότητα, αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν τη ζήτηση των πλαστικών σωλήνων.
Σύμφωνα με τη Μαρία Φλώτσιου, Consultant Οικονομικών 
Μελετών της ICAP, η οποία επιμελήθηκε της παρούσας μελέ-
της, η εγχώρια βιομηχανία πλαστικών σωλήνων χαρακτηρίζε-
ται από συγκέντρωση, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος της καλύ-
πτεται από λίγες επιχειρήσεις. Οι ανακατατάξεις των τελευταίων 
ετών, λόγω αποχώρησης μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων 
από την εγχώρια αγορά, έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό. Ο 
υφιστάμενος ανταγωνισμός υποχρεώνει τις (μεγαλύτερες 
κυρίως) παραγωγικές επιχειρήσεις να πραγματοποιούν επεν-
δύσεις με σκοπό την ανανέωση του μηχανολογικού τους 
εξοπλισμού, τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση της 
παραγωγικής τους διαδικασίας, καθώς και την επέκταση του 
δικτύου διανομής. Ο κυριότερος, ωστόσο, παράγοντας που 
διαμορφώνει το ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι η σημαντική 
πτώση της εγχώριας ζήτησης, την τελευταία δεκαετία, λόγω 
της οικονομικής κατάστασης της χώρας, η οποία επηρέασε 
αρνητικά όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριότητας που είναι 
πελάτες των εταιρειών του κλάδου.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή πλαστικών σωλήνων παρου-
σίασε, σύμφωνα με την Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια 
Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP, κατακόρυφη 

μείωση την τελευταία δεκαετία. Η σημαντική μείωση της κατα-
σκευαστικής – οικοδομικής δραστηριότητας, η συρρίκνωση, 
αλλά και η μη υλοποίηση επενδύσεων λόγω της οικονομικής 
κατάστασης της χώρας (περίοδος ύφεσης), επηρέασε αρνητι-
κά και την παραγωγή των εξεταζόμενων προϊόντων. Ωστόσο 
τα τελευταία έτη, η παραγωγή παρουσιάζει ανάκαμψη. Το 
2018 ο όγκος της παραγωγής εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 4% 
σε σχέση με το 2017. Όσον αφορά τη συμμετοχή της κάθε κα-
τηγορίας στο σύνολο της παραγωγής για το 2018, οι σωλήνες 
πολυαιθυλενίου συμμετείχαν με ποσοστό 51%, οι άκαμπτοι 
σωλήνες (κυρίως από PVC) εκτιμάται ότι κάλυψαν το 35%, 
ενώ οι εύκαμπτοι από PVC εκτιμάται ότι κατέλαβαν μερίδιο 
14%.
Η εγχώρια ζήτηση πλαστικών σωλήνων καλύπτεται κυρίως 
από παραγόμενα προϊόντα, η δε εισαγωγική διείσδυση κυμαί-
νεται σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα, την τελευταία τριετία το 
ποσοστό συμμετοχής των εισαγωγών στο σύνολο της αγοράς 
κυμάνθηκε μεταξύ 16%-19%. Το μέγεθος της εγχώριας αγο-
ράς κατέγραψε έντονη πτωτική πορεία το χρονικό διάστημα 
2009-2015. Ωστόσο, τα επόμενα έτη (2016-2018), η αγορά 
παρουσίασε ανάκαμψη. Ειδικότερα, το 2018 η αγορά αυξήθη-
κε 3,3% σε σχέση με το 2017. 
Αναφορικά με τις εισαγωγές, οι άκαμπτοι σωλήνες είναι η κα-
τηγορία που καλύπτει διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό του 
συνόλου των εισαγωγών.
Σύμφωνα με την μελέτη, η σημαντική πτώση της κατασκευα-
στικής – οικοδομικής δραστηριότητας, η υστέρηση στις δημό-
σιες επενδύσεις επηρέασαν αρνητικά και την εξεταζόμενη αγο-
ρά, η οποία ωστόσο παρουσιάζει ανάκαμψη τα τελευταία έτη.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου αναμένεται να συνεχίσουν τις 

προσπάθειές τους με σκοπό, πρωτίστως, τη διεύρυνση της 
εξωστρέφειας, την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής τους δι-
άρθρωσης, τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, κ.ά. 
Τέλος, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγο-
ράς, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η συνολική εγχώρια 
αγορά πλαστικών σωλήνων θα παρουσιάσει μικρή άνοδο την 
τριετία 2019-2021 με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3%-
5% (σε όρους ποσότητας).
Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονο-
μική ανάλυση του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών 
και συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος 
επιχειρήσεων. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολο-
γισμού εννέα αντιπροσωπευτικών παραγωγικών εταιρειών 
πλαστικών σωλήνων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοι-
χεία για τη περίοδο 2013-2017, προκύπτουν τα εξής: 
Tο σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε μείωση κατά 14,8% 
το 2017/13. Tα ίδια κεφάλαια κινήθηκαν πτωτικά την ίδια 
περίοδο (σωρευτική μείωση 20,8% σε σχέση με το 2013). Οι 
συνολικές μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις 
κατέγραψαν σημαντική μείωση (σωρευτική μείωση 58,3% 
το 2017/2013) την περίοδο 2013- 2017. Oι βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα το 2017 σε σχέση με 
το 2016, αλλά εμφανίζονται αυξημένες κατά 29% έναντι του 
2013. Οι συνολικές πωλήσεις των 9 εταιρειών παρουσίασαν 
αυξομειώσεις την εξεταζόμενη πενταετία (μείωση κατά 0,2% 
2017/13). Τα μικτά κέρδη ακολούθησαν ανάλογη πορεία 
(2017/2013:3,2%). Ωστόσο, λόγω υψηλών λειτουργικών 
εξόδων (υπερβαίνουν τα μικτά κέρδη) τόσο το λειτουργικό 
αποτέλεσμα όσο και το καθαρό (προ φόρου) αποτέλεσμα ήταν 
αρνητικό καθ’ όλη την πενταετία, πλην του 2014.

Με ανακοίνωση της σήμερα προς τα μέλη της επιστημο-
νικής κοινότητας του ιδρύματος, η πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου Χρυσή Βιτζιλάκη κάνει επίσημα γνωστή 
δωρεά προς το ίδρυμα ποσού 600.000 δολαρίων ΗΠΑ από 
τον 93χρονο Θανάση Παλαιολόγου, μετανάστη από το χω-
ριό Νάπη της Λέσβου στην Αμερική αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ευχαριστεί θερμά τον ευπατρίδη 
κ. Αθανάσιο Παλαιολόγου, ο οποίος δώρισε το ποσό των 
600.000 δολαρίων ΗΠΑ για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλι-
οθήκης στη Μυτιλήνη, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών και φοιτητρι-
ών» αναφέρει.
Ο κ. Παλαιολόγου επισκέφθηκε χθες Τετάρτη, 10 Ιουλίου, 
το κτίριο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη, 

όπου και συναντήθηκε με την πρύτανη καθηγήτρια Χρυσή 
Βιτζιλάκη και υπέγραψε το σχετικό έγγραφο της δωρεάς, 
παρουσία και του αντιπρύτανη καθηγητή Δημήτρη Πα-
παγεωργίου και της Αντιπρυτάνεως καθηγήτριας Έλενας 
Θεοδωροπούλου.
«Με την πράξη του αυτή ο κ. Παλαιολόγου αποδεικνύει ότι 
οι διαχρονικές αξίες της ανιδιοτελούς προσφοράς προς την 
κοινότητα δεν έχουν χαθεί στη δίνη της σύγχρονης επιδί-
ωξης της πρόσκαιρης φήμης και των εγωκεντρικών επιδι-
ώξεων. Παράλληλα, με το παράδειγμά του αναδεικνύεται 
ως σύμβολο της αγάπης και της ενεργής υποστήριξης των 
νησιωτών του Αιγαίου στο Πανεπιστήμιό τους, μια αγάπη 
και μια υποστήριξη που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βιώνει 
καθημερινά, ακόμα και όταν δεν απολαμβάνει επαρκούς 

στήριξης από τους πολιτειακούς φορείς, όπως συμβαίνει 
ενίοτε» σημειώνει με δήλωση της η κ. Βιτζιλάκη.
Όπως ενημέρωσε με σχετικό τηλεγράφημα το ΑΠΕ-ΜΠΕ την 
περασμένη Τρίτη, με καημό για τη στήριξη της εκπαίδευσης 
που εκείνος δεν είχε, ο «κυρ Θανάσης» ήταν επί πολλά 
χρόνια μετανάστης στην Αμερική όπου και συγκέντρωσε 
εργαζόμενος μεγάλα χρηματικά ποσά. Έχοντας επιστρέψει 
στη Μυτιλήνη όπου και ζει, ήδη στήριξε τη δημόσια βιβλι-
οθήκη Μυτιλήνης χρηματοδοτώντας τη μελέτη επισκευής 
του κτιρίου όπου στεγάζεται. Η πρόταση δωρεάς του στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου τις επόμενες μέρες θα συζητηθεί 
προκειμένου να γίνει δεκτή από τη Σύγκλητο του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ iCAP   

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Στον 93χρονο Θανάση Παλαιολόγου για τη δωρεά των 600.000 δολ.
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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. προκηρύσσει –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων 
Μελέτης υλοποίησης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την 
εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Διαμόρφω-
ση Περιβάλλοντος Χώρου Και Υποστηρικτικών Εγκαταστάσεων 
Θεάτρου Λόφου Λυκαβηττού-Λυκαβηττός Πανόραμα».
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η ανάπλαση του πλα-

τώματος που περιβάλλει το Θέατρο του Λυκαβηττού καθώς και 
των τμημάτων του φυσικού αναγλύφου που περιβάλλουν την 
περιοχή και βρίσκονται εντός των ορίων παρέμβασης, ιδιοκτη-
σίας ΕΤΑΔ.
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ανασχεδιάσουν τον υπαίθριο 
αυτό χώρο, επαναπροσδιορίζοντας την κεντρική περιβαλλοντι-
κή και πολιτιστική σημασία του για την πρωτεύουσα, απαντώ-

ντας στους στόχους της ανάπλασης.
Το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων ανέρχεται στο 
ποσό των 34.400 ευρώ. Η κατανομή των βραβείων στους βρα-
βευθέντες έχει ως εξής:
Α  ́ΒΡΑΒΕΙΟ 15.500 ευρώ
Β  ́ΒΡΑΒΕΙΟ 11.350 ευρώ
Γ  ́ΒΡΑΒΕΙΟ 7.550 ευρώ

Συγχαρητήριες επιστολές στον Πρωθυπουργό και όλα τα 
μέλη της νέας κυβέρνησης, με ευχές για εποικοδομητική θη-
τεία, έστειλε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος και το διοικη-
τικό συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Πειραιώς, ενώ ζητά να επισκεφτεί όλους τους αρμόδιους 
υπουργούς και υφυπουργούς στο άμεσο μέλλον. 
   Επισημαίνεται, από το ΕΒΕΠ, ότι οι προκλήσεις είναι πολλές 
όμως όπως σημειώνεται: «τώρα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, 
είναι η στιγμή της ανάταξης για την εφαρμογή δομικών με-
ταρρυθμίσεων, που να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη, τη στα-
θερότητα, την ασφάλεια, τόσο στο επιχειρείν, όσο και στην 
κοινωνία και η χώρα μας οφείλει να ακολουθήσει τον δρόμο 
της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της ισχυρής ανάπτυξης 
μέσα από την εργασία και το επιχειρείν». 
   Στο κείμενο της επιστολής του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη 
Κορκίδη, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μεταξύ 
άλλων αναφέρονται τα εξής:
   «....Επιθυμούμε να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις 

στις  προτεραιότητες που έχετε θέσει και, ιδιαιτέρως, στη δη-
μιουργία σύγχρονων δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
που αποδομούν τη γραφειοκρατία, καθώς και στον ταχύτερο 
και αποδοτικότερο ψηφιακό εκσυγχρονισμό της πολυπαθούς 
σχέσης κράτους και επιχειρηματικότητας. Πρότασή μας είναι 
η μετεξέλιξη των επιμελητηρίων σε σύγχρονα «κέντρα εξυπη-
ρέτησης επιχειρήσεων» και σε «κέντρα ψηφιακών γνώσεων», 
που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στην ψηφιακή οικονομία 
και σε μία βιώσιμη ανάπτυξη, αντίστοιχη των οικονομικά 
ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών. ‘Αλλωστε, τα Επιμελητήρια 
της Χώρας, όπως γνωρίζετε, προσφέρουν δημόσιες υπηρεσί-
ες στον ιδιωτικό τομέα με χρήματα των επιχειρήσεων, χωρίς 
να επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό, γι’ 
αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο από την 
Κυβέρνησή σας.
   Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς έχει 
σχεδιάσει και δρομολογήσει «επτά θύρες ανάπτυξης» στην 
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής. Συγκε-

κριμένα, επικεντρώνεται στην απλοποίηση των διαδικασιών 
του εφοδιασμού πλοίων και των ναυτιλιακών υπηρεσιών, 
την επίσπευση υλοποίησης του «Master Plan» της ΟΛΠ ΑΕ, 
την ενίσχυση των logistics σε Ασπρόπυργο, Θριάσιο και των 
«city logistics», τη δημιουργία «Open Malls» στα εμπορικά 
κέντρα των πόλεων, τη δημιουργία της «Ιπποδάμειας Αγοράς 
Τροφίμων» στο λιμάνι του Πειραιά, την ασφαλή ψηφιοποίη-
ση των επιχειρήσεων και, τέλος, την αναβάθμιση της ναυπη-
γοεπισκευής με εξειδίκευση στο «blue growth» και εφαρμογή 
οικολογικών τεχνολογιών για τη ναυτιλία του μέλλοντος.
   Είναι γεγονός ότι έχουμε πολλές προσδοκίες και επιθυμούμε 
πολλές ενέργειες άμεσα. Θεωρούμε ιδιαίτερα κρίσιμο το β’ 
εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους και πολύ σημα-
ντικό, το α’ εξάμηνο της νέας ελληνικής Κυβέρνησης για την 
πορεία της οικονομίας, αλλά έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη 
σε εσάς και στον κυβερνητικό σχηματισμό και σχεδιασμό του 
οποίου ηγείστε...»

Το 71% των Ρώσων επιχειρηματιών εκτιμούν ότι οι προϋ-
ποθέσεις στην Ρωσία για την άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας δεν είναι ευνοϊκές, ωστόσο δεν προτίθενται σε 
ποσοστό 76% να εγκαταλείψουν την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα. Επίσης το 51% θεωρεί ότι η κατάσταση τα 
επόμενα πέντε χρόνια θα επιδεινωθεί. Την εικόνα αυτή έδωσε 
ο αρμόδιος διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Μελέτης της Κοι-
νής Γνώμης (VICIOM) Κιρίλ Ρόντιν παρουσιάζοντας τα στοι-
χεία της έρευνας με τίτλο «Η επιχειρηματική δραστηριότητα 
στην Ρωσία: ματιά από τα μέσα», η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο διάστημα 11-17 Ιουνίου και στην οποία συμμετείχαν 500 
επιχειρηματίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Ο Κιρίλ Ρόντιν διευκρίνισε ότι κύριοι παράγοντες που επηρε-
άζουν αρνητικά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών, είναι 
το βιοτικό επίπεδο των Ρώσων πολιτών (81%), η διαφθορά 
(72%) και το κόστος της ενέργειας (71%). Παράλληλα θεω-
ρούν ότι το επίπεδο ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, η 
σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και η πρόσβαση στην 
δανειοδότηση, επηρεάζουν θετικά το επιχειρηματικό κλίμα.
Ωστόσο παρά τις γενικές αυτές διαπιστώσεις, το 80% θεωρεί 
ότι το κράτος δεν δίνει επαρκή προσοχή στην υιοθέτηση μέ-
τρων για την στήριξη των εποιχειρήσεων, αλλά παρότι υπάρ-

χει μια τέτοια εκτίμηση το 76% δηλώνει ότι σε περίπτωση που 
θα έπρεπε να επιλέξουν, θα επέλεγαν να έχουν την δική τους 
επιχείρηση.
Το 15% θεωρεί ότι το κράτος στηρίζει ενεργά τους επιχειρη-
ματίες, το 27% ότι στην χώρα υπάρχουν καλές προϋποθέσεις 
για την επιχειρηματική δραστηριότητα και το 20% πως οι 
προϋποθέσεις αυτές θα βελτιωθούν μελλοντικά.
Οι ρώσοι επιχειρηματίες, στους παράγοντες που επηρεάζουν 
αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμ-
βάνουν εκτός από το βιοτικό επίπεδο, την διαφθορά, τις τιμές 
στην ενέργεια και το νομοθετικό πλαίσιο της δικαιοσύνης που 
αφορά την λειτουργία των επιχειρήσεων. Το 62% των Ρώ-
σων επιχειρηματιών, δεν είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο 
λειτουργίας του δικαστικού συστήματος και την νομοθεσία 
που αφορά την προστασία των κατόχων ιδιοκτησίας, το 62% 
από το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και 
το 63% από το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την άσκηση επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας, είναι για τους Ρώσους επιχειρηματί-
ες ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά (47%) , η πολιτική 
σταθερότητα (35%) και η πρόσβαση στην δανειοδότηση 
(28%) .
Ως πλέον πιθανούς κινδύνους για το επιχειρείν οι Ρώσοι 

επιχειρηματίες θεωρούν τη μείωση της ζήτησης σε είδη και 
υπηρεσίες (72%), την αύξηση της φορολογίας (70%) τις 
απρόβλεπτες αλλαγές στην νομοθεσία (64%), τα προβλήμα-
τα που δημιουργούν οι παρεμβάσεις των αρχών ασφαλείας 
(41%) και τι πιθανότητες της εξαναγκαστικής αρπαγής της 
επιχείρησης (25%).
Το 52% των επιχειρηματιών φοβούνται ότι δεν μπορούν να 
υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενώπιον της δικαιοσύνης εξαι-
τίας τη έλλειψης βελτιώσεων του δικαστικού συστήματος και 
του χαμηλού ποσοστού αποφάσεων που να τους δικαιώνουν.
Το λιγότερο που φοβούνται οι Ρώσοι επιχειρηματίες είναι η 
χρεοκοπία και η αποσταθεροποίηση της οικονομίας (20%) 
όπως και την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης (22%)
Το 10% δήλωσε ότι θεωρεί ότι το καλύτερο business plan για 
τα επόμενα τρία χρόνια είναι να σταματήσουν την επιχειρη-
ματική τους δραστηριότητα και να κλείσουν την επιχείρηση 
τους, το 33% σχεδιάζουν να συνεχίσουν την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα στα ίδια επίπεδα, το 26% να εξελίξουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα με κατεύθυνση την τα-
χύτερη απόδοση και το 23% θέτουν ως προτεραιότητα να 
επενδύσουν μακροπρόθεσμα.
Πηγές: TASS, Interfax, VISIOM

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΛΥΚΑβΗΤΤΟΥ   

«ΕΠΤΑ ΘΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΕβΕΠ

ΤΟ 71% ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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«Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να επαναφέρουμε την Ελλάδα 
σε μια τροχιά ισχυρής ανάπτυξης», τόνισε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή 
HARDtalk του BBC και την Ζεϊνάμπ Μπαντάουι και πρόσθεσε 
ότι «αυτό που θέλω να διασφαλίσω είναι ότι η οικονομική με-
γέθυνση θα μοιράζεται με δίκαιο τρόπο. Για μένα, αυτή θα είναι 
και η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθώ να αντιμετωπίσω» 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ..
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να δώσει την πρώτη του συ-
νέντευξη ως πρωθυπουργός σε μια από τις πιο επιτυχημένες 
δημοσιογραφικές εκπομπές διεθνώς, το γνωστό HARDtalk του 
BBC, που είναι διάσημο για τις σκληρές ερωτήσεις που θέτει 
στους καλεσμένους του.
Επισήμανε ότι η εδραίωση της αξιοπιστίας της χώρας θα ανοίξει 
τον δρόμο στην διαπραγμάτευση για τη μείωση του ύψους των 
πρωτογενών πλεονασμάτων κάτω από το 3,5% του ΑΕΠ. Ερω-
τηθείς για το αν το φιλόδοξο πρόγραμμα μείωσης των φόρων 
που θα υλοποιήσει η νέα κυβέρνηση, θέτει σε κίνδυνο τα κοι-

νωνικά επιδόματα και τις συντάξεις, ο πρωθυπουργός απέρριψε 
κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας πως «κανέ-
νας δεν μιλάει για κανενός είδους περικοπή στο ασφαλιστικό μας 
σύστημα». 
«Ο πρώτος γύρος μείωσης των φόρων και της φορολογίας για 
τις επιχειρήσεις και τον ΕΝΦΙΑ, θα συμβεί την 1η Ιανουαρίου του 
2020. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο ώστε 
να γίνει πράξη στον Προϋπολογισμό του 2020» πρόσθεσε.
Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας για την εικόνα που θα ήθελε να 
αντανακλά η Ελλάδα στο εξωτερικό σε τρία χρόνια από σή-
μερα, το 2021, σημείωσε πως στόχος του είναι η Ελλάδα να 
αποπνέει «δυναμισμό και αισιοδοξία, με μία ισχυρή Ομογένεια 
που θα στηρίζει τη χώρα» και ανέφερε πως θέλει η Ελλάδα «να 
είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός διαρκώς με-
ταβαλλόμενου κόσμου και να πάψει να θεωρείται φορέας των 
προβλημάτων που χαρακτηρίζουν την Ευρώπη».
Ερωτηθείς για τον μικρό αριθμό γυναικών στο κυβερνητικό 
σχήμα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι προφανώς θα ήθελε να είναι 

μεγαλύτερη η συμμετοχή τους, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. 
«Δυστυχώς, δεν είχαμε τόσες γυναίκες να ενδιαφέρονται να 
μπουν στην πολιτική», είπε και υπογράμμισε πως το 40% των 
υποψηφίων της ΝΔ ήταν γυναίκες, αλλά δεν εξελέγησαν με αντί-
στοιχο ποσοστό στη Βουλή. 
«Εγώ ωστόσο είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσα να βρω έμπειρες 
γυναίκες στην Ελλάδα και να τις τοποθετήσω στις κυβέρνηση 
και ως εξωκοινοβουλευτικές υπουργούς» τον διέκοψε η δημο-
σιογράφος για να λάβει την εξής απάντηση: «Ζήτησα από πολ-
λές γυναίκες να μπουν (με αυτόν τον τρόπο) στην κυβέρνηση, 
αλλά ήταν πολύ πιο διστακτικές από ό,τι οι άντρες».
Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι δεν είναι χα-
ρούμενος για τη σύνθεση (της κυβέρνησης) με κριτήριο το φύλο 
και υπογράμμισε πως «οι γυναίκες που έχουμε είναι πάρα πολύ 
ικανές και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν εξαιρετική δουλειά». Στο 
θέμα δε της αναλογίας, πρόσθεσε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο 
βελτίωσης, προαναγγέλλοντας εμμέσως ότι πολύ περισσότερες 
γυναίκες θα ενταχθούν στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό.

‘Αμεσα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει 
επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων από το Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Αυτό προκύπτει από τη συνάντηση 
που είχε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις 
Γεωργιάδης, με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων Ελλάδος και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Μίχαλο. Στη συνάντηση συμμετείχε 
και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.  Μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: 
«Συναντηθήκαμε με τον κ. Μίχαλο και συμφωνήσαμε στην άμε-

ση κατάθεση του νομοσχεδίου που θα βοηθήσει στην επιτάχυν-
ση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων από το ΓΕΜΗ, έτσι ώστε η 
εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται με τον ταχύτερο δυνατό 
τρόπο».  Από την πλευρά του, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε: 
«Με πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνι Γεωργιάδη, συναντηθήκαμε με τον κ. Μίχαλο και συμ-
φωνήσαμε ότι προέχει η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, έτσι 
ώστε να προκύπτουν τα αναγκαία δικαιολογητικά με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Η ανάπτυξη έρχεται. Το μήνυμά μας είναι ισχυρή 
ανάπτυξη, αυτοδύναμη Ελλάδα».  

Τέλος, ο  κ. Μίχαλος είπε: «Στη συνάντηση που είχα σήμερα 
με τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και τον 
αρμόδιο υφυπουργό, Νίκο Παπαθανάση, συζητήσαμε για τα 
θέματα της επιτάχυνσης των διαδικασιών, που είναι ένα μείζον 
θέμα για την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά 
και γενικότερα για όλα τα υπόλοιπα εργαλεία, τα οποία πρέπει 
να εισαχθούν στην καθημερινότητα των επιμελητηρίων που 
τηρούν για λογαριασμό της πολιτείας το ΓΕΜΗ, ώστε να διευ-
κολύνουμε τις επιχειρήσεις, όχι μόνο στην ίδρυσή τους, αλλά και 
στη λειτουργία τους».

«Το ύψος των μισθών που αντέχει να πληρώνει μία οικονομία 
δεν μπορεί να εξαρτάται από τις επιθυμίες ή τις καλές προθέσεις 
της εκάστοτε Κυβέρνησης αλλά από την παραγωγικότητα και 
την ανταγωνιστικότητά της οικονομίας, καθώς και το μέγεθος 
της ανεργίας και της αδήλωτης εργασίας» σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ. Αυτό αναφέρει ο ΣΕΒ σε διευκρινιστική ανακοίνωση 
σχετικά με την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε από κοινού με 6 
περιφερειακούς συνδέσμους (ΣΒΑΠ, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΣΕ, ΣΕΒΙΠΕ&ΔΕ, 
ΣΘΕΒ, ΠΑ.ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.) κατά της εγκυκλίου του υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες.
Η εγκύκλιος εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου ενώ η αίτηση, 
όπως αναφέρει ο ΣΕΒ κατατέθηκε στις 17 Απριλίου 2019, και όχι 
λίγες ημέρες πριν τις εκλογές.
Ο σύνδεσμος αναφέρει ακόμη τα εξής:
«Οι τριετίες έχουν καταργηθεί όσον αφορά τον νομοθετημένο 
κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο, βάσει του άρ-

θρου 103 του ν.4172/2013 όπως ισχύει, και μετά την προσθήκη 
με το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΙΑ.6 περ.2 του Ν.4254/2014. Οι 
τριετίες ίσχυαν με αναστολή, για όσους τις δικαιούνταν μέχρι το 
2012 (έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 
10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμέ-
νου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπη-
ρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012). Ίσχυαν επίσης 
με αναστολή έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 103 του 
ν.4172/2013, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει.
Με την προσφυγή τους ο ΣΕΒ, ο ΣΒΑΠ, ο ΣΒΘΚΕ, ο ΣΒΣΕ, ο ΣΕ-
ΒΙΠΕ&ΔΕ, ο ΣΘΕΒ, ο ΠΑ.ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ. άσκησαν το νόμιμο δικαίωμά 
τους απέναντι σε ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο κακοδιοίκη-
σης, δηλαδή να εξουδετερώνεται ή να αλλοιώνεται η νομοθεσία 
διά της έκδοσης εγκυκλίων, όπως συνέβη με την προσβαλλόμε-
νη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.
Υπάρχει όμως και μία ουσιαστική παρατήρηση: Η χρεοκοπία, η 
δεκαετής κρίση που βιώσαμε όλοι, πολίτες, επιχειρήσεις και ερ-

γαζόμενοι, και τα 4 μνημόνια θα έπρεπε να καταστήσουν κατα-
νοητό ότι η προέλευση και η αιτία τους ήταν ότι δανειζόμασταν 
για να καταναλώνουμε, υποσκάπτοντας και απομειώνοντας 
την εγχώρια παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα της. Το 
ύψος των μισθών που αντέχει να πληρώνει μία οικονομία δεν 
μπορεί να εξαρτάται από τις επιθυμίες ή τις καλές προθέσεις της 
εκάστοτε κυβέρνησης αλλά από την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά της οικονομίας, καθώς και το μέγεθος της 
ανεργίας και της αδήλωτης εργασίας. Στο σημερινό εργασιακό 
και μισθολογικό περιβάλλον αποτελεί μείζονα προτεραιότητα η 
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων με μεί-
ωση στην φορολογία της εργασίας και μείωση των εισφορών. 
Ο ΣΕΒ έχει επανειλημμένως τονίσει ότι ο στόχος για πολλές και 
καλοπληρωμένες δουλειές στη χώρα, συνδέεται άμεσα με τον 
παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας της. Και εκεί πρέ-
πει να δοθεί το βάρος κατά τα επόμενα χρόνια».

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΩ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΘΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΠΟ»
Τόνισε σε συνέντευξή του στο BBC ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΥΖΗΤΗΣΕ Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΧΑΛΟ

ΣΕβ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ
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Τις πληγές της μετρά η Χαλκιδική μετά τη φονική κακοκαιρία, 
που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, εκ των οποίων οι τέσ-
σερις υπήκοοι ξένων χωρών, και 23 τραυματίες νοσηλεύονται 
σε νοσοκομεία της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Ένας πο-
λίτης αγνοείται και είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό 
του, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την άμεση 
αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση της 
φονικής κακοκαιρίας στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Χαλ-
κιδική τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο 
οποίος εξέφρασε τα συλληπητήρια εκ μέρους της κυβέρνησης 
στους συγγενείς των θυμάτων και τη συμπαράσταση στους 
πληγέντες, κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων μετά τη θε-
ομηνία. 
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων οι τέσσερις 
υπήκοοι ξένων χωρών, και 23 τραυματίες νοσηλεύονται σε 
νοσοκομεία της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Ένας πο-
λίτης αγνοείται και είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό 
του.
Αναφερόμενος στο χρονικό των κινήσεων της κυβέρνησης, ο 
κ. Πέτσας είπε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
εξέδωσε χθες στις 5:57 το απόγευμα δελτίο έκτακτων καιρι-
κών φαινομένων και οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες 
σε τέσσερις γλώσσες. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε η πυρο-
σβεστική υπηρεσία, ενώ 40 οχήματα και 100 άτομα διέθεσε 
και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περισσότερες κα-
ταστροφές οφείλονται σε πτώσεις δένδρων από τις καταιγίδες, 
καθώς η ταχύτητα των ανέμων ξεπερνούσε τα 100 χιλιόμετρα 

την ώρα.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε εντολή σε 
κλιμάκιο υπουργών να μεταβεί στην περιοχή. Πρόκειται για 
τους υπουργούς Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκος, Υποδο-
μών, Κώστα Καραμανλή και Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρο 
Καράογλου. Παράλληλα, επικοινώνησε με τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και του ανέθεσε τον 
συντονισμό των ενεργειών. Ο υπουργός συντόνιζε μέχρι τις 
2:00 τις ενέργειες από την Αθήνα και στη συνέχεια μετέβη στη 
Βόρεια Ελλάδα, όπου μετείχε σε σύσκεψη με τη συμμετοχή 
των υπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων στις 6:00.
Επίσης, ο πρωθυπουργός είχε -μέσω του υπουργού Υγείας, 
Βασίλη Κικίλια- ενημέρωση για τα θύματα. Κλιμάκια του 
ΕΛΓΑ, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό, Μάκη 
Βορίδη, μετέβησαν για εκτίμηση των ζημιών στις περιοχές της 
Χαλκιδικής, της Ροδόπης, της Ημαθίας και της Λάρισσας. Ακό-
μη, ο στρατός συνδράμει στην αποκατάσταση του δικτύου και 
των υποδομών. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η αποτίμηση των 
ζημιών στις περιουσίες αλλά και στις δημόσιες υποδομές. Στο 
μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει αποκατασταθεί η 
κυκλοφορία των οχημάτων.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζη-
δάκης, είναι σε επαφή με τη διοίκηση της ΔΕΗ για την απο-
κατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η ηλεκτροδότηση ήδη 
αποκαταστάθηκε σε νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης 
από τα μεσάνυχτα και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το 
Σάββατο, 13 Ιουλίου, παρά τα μεγάλα προβλήματα.

Ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι δεν λειτουργεί ο αριθμός 112 για 
την έκτακτη ενημέρωση των πολιτών. Υπογράμμισε πως η 
ενεργοποίηση του αριθμού αποτελεί προτεραιότητα για τον 
πρωθυπουργό και ότι θα υπάρξει σύσκεψη με τους υπευθύ-
νους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ώστε αύριο να γίνει 
πειραματική δοκιμή του αριθμού.
Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε 
να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια του υπουργείου 
Υποδομών και εφόσον χρειαστεί να γίνει χρήση του αποθεμα-
τικού του κρατικού προϋπολογισμού, κονδύλια για έκτακτες 
ανάγκες.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε, ακόμη, ότι αυτό 
που επείγει είναι η αναδιοργάνωση της υπηρεσίας Πολιτι-
κής Προστασίας και η έκδοση επιχειρησιακών σχεδίων. Ο κ. 
Χαρδαλιάς, ο οποίος θα είναι ο επόμενος γγ έχει εγκατασταθεί 
στη Χαλκιδική για να συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες στο 
επιχειρησιακό πεδίο
Σε ερώτηση εάν ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις περιοχές 
που επλήγησαν, ο κ. Πέτσας απάντησε ότι αντιμετωπίζουμε 
τις κρίσεις ουσιαστικά και δεν κάνουμε επικοινωνιακά σόου. 
Το αν θα πάει ο πρωθυπουργός θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. 
«Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι η επιχειρησιακή ετοιμό-
τητα», τόνισε.
Κλείνοντας την ενημέρωσή του, ο κ. Πέτσας έκανε έκκληση 
στους πολίτες να ενημερώνονται από τα πανελλαδικά και το-
πικά δίκτυα για τα καιρικά φαινόμενα.

Λύσεις για την επούλωση του προβλήματος ηλεκτροδότησης 
της Χαλκιδικής με την εγκατάσταση ηλεκτρογεννητριών έως 
ότου αποκατασταθούν οι ζημιές στο δίκτυο υψηλής τάσης, 
αναζητά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 
επισήμανε ο υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή 
του σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό «Real FM».
Θα δοθεί, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, προτεραιότητα στην κάλυ-
ψη των πιο επειγουσών αναγκών για το νερό, τα νοσοκομεία, 
τα Κέντρα Υγείας και τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερες συ-
γκεντρώσεις πληθυσμού.
«Πήρα προσωπικά τηλέφωνα όλους τους μεγάλους παίκτες 
της ενεργειακής αγοράς της χώρας για να δούμε αν υπάρχουν 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, τα οποία να σταλούν επειγόντως 
εκεί. Υπάρχουν, αλλά λίγα, διότι και αυτά που υπάρχουν 
έχουν σταλεί από τη ΔΕΗ και από εκείνους στην Κρήτη και 
στη Σαντορίνη, διότι το σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας στη 
χώρα είναι στα όριά του πολλαπλώς», πρόσθεσε ο υπουργός.
Υπήρξε επικοινωνία με εταιρεία ακόμη και στο Βέλγιο, αλλά οι 
ηλεκτρογεννήτριες που βρέθηκαν εκεί χρειάζονται τρεις ημέ-
ρες για να έρθουν και να εγκατασταθούν. Παράλληλα, έγινε 
επαφή με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να στείλει και ο 
στρατός τις γεννήτριες που είναι διαθέσιμες.
Η κατεύθυνση του πρωθυπουργού, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, 
είναι να χειριστούμε το θέμα με ψυχραιμία, με ταχύτητα γιατί 

υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής και 
τουρίστες, χωρίς με την όποια λύση δοθεί να έχουμε διακιν-
δύνευση της ασφάλειας.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως, τόνισε, τις συνέπειες για την κα-
θημερινότητα των ανθρώπων, τον τουρισμό και την τοπική 
οικονομία.
Ως προς τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης ο υπουργός 
ανέφερε πως η κατεύθυνση που έχει δοθεί από το διευθύνο-
ντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, κ. Μανουσάκη, στους τεχνικούς 
είναι να πάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται. «Θα εκτιμήσουν οι ίδιοι 
την κατάσταση. Οι τεχνικοί έχουν τον πρώτο λόγο», σημείωσε 
ο κ. Χατζηδάκης.

H αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στη Χαλκιδική συζητή-
θηκε στη σύσκεψη που έγινε στο δημαρχείο Μουδανιών υπό 
τον υπουργό Υποδομών, Κώστα Καραμανλή και με τη συμ-
μετοχή του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου 
Τζιτζικώστα, του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
Νίκου Χαρδαλιά και των διευθύνοντων συμβούλων του 
ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΔΔΗΕ.
Για πρωτόγνωρο φαινόμενο στο οποίο συνέπεσαν η μεγαλύ-
τερη καταιγίδα των τελευταίων 35 χρόνων στην περιοχή και η 

μεγαλύτερη βλάβη δικτύου στην ιστορία της ΔΕΗ έκανε λόγο 
ο γγ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς με δηλώσεις του 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
“Κάνουμε αγώνα για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση το 
επόμενο 24ωρο, ενώ το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν για 72 
ώρες”, τόνισε. Όπως επισήμανε, πέντε πυλώνες υψηλής τάσης 
της ΔΕΗ ουσιαστικά καταστράφηκαν και τα συνεργεία θα συ-
νεχίσουν να δουλεύουν όλο το βράδυ για την αποκατάσταση 
των ζημιών.

Ο καθαρισμός του οδικού δικτύου έχει ολοκληρωθεί δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής του Αυτοτελούς Τμήματος Πο-
λιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Μπάμπης Στεργιάδης,
Πρόσθεσε, δε, ότι αύριο οι μηχανικοί της Περιφέρειας θα ξεκι-
νήσουν ελέγχους σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
Στ. Πέτσας: Σημασία έχει η επιχειρησιακή ετοιμότητα και όχι τα επικοινωνιακά σόου

Κ. Χατζηδάκης: Ηλεκτρογεννήτριες για τη Χαλκιδική έως ότου αποκατασταθούν οι ζημιές στο δίκτυο υψηλής τάσης

«Κάνουμε αγώνα για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στη Χαλκιδική μέσα στο επόμενο 24ωρο» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γγ 
Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς
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Σε διάστημα 24 ωρών έως 30 ωρών θα έχει ομαλοποιηθεί 
η ηλεκτροδότηση στη Χαλκιδική δήλωσε ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης που 
βρίσκεται από το πρωί στην περιοχή. Στο σημείο που έχουν 
σημειωθεί οι βλάβες στο δίκτυο λόγω της κακοκαιρίας έχει 
μεταφερθεί ειδικός φωτισμός προκειμένου τα συνεργεία 
που έχουν κατάσταση από όλη την Ελλάδα να δουλέψουν 
και κατά τις νυχτερινές ώρες.
    «Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για την άμεση 
αποκατάσταση των βλαβών και εκτιμούμε ότι η μέγιστη 
διάρκεια για την ομαλοποίηση της ρευματοδότησης είναι 
24-30 ώρες εφόσον οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν 
επιδεινωθούν. Είναι σε εξέλιξη συνεργασία όλων των αρ-
μόδιων φορέων και της ηλεκτρικής βιομηχανίας της χώρας 
ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτοφανή φυσική 
καταστροφή και να αποκαταστήσουμε την ομαλότητα το 
ταχύτερο δυνατόν» ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κ. Μνα-
ουσάκης.
   Ειδικότερα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον 
ΑΔΜΗΕ:

   -Εντατικοποιούνται οι ενέργειες για την αποκατάσταση 
των βλαβών στην Γραμμή Μεταφοράς 150 kV (κιλοβόλτ) 
Μουδανιών-Κασσανδρείας με κινητοποίηση Συνεργείων 
του Διαχειριστή και υπεργολάβων του από όλη τη χώρα.
   -Η διακοπή της τροφοδοσίας του Υποσταθμού της 
Κασσανδρείας οφείλεται στη θέση εκτός λειτουργίας της 
Γραμμής Μεταφοράς 150 kV Μουδανιών - Κασσανδρείας, 
που προκλήθηκε από την απώλεια δύο ιστών της εν λόγω 
Γραμμής Μεταφοράς στην περιοχή της Ποτίδαιας εξαιτίας 
της σφοδρής κακοκαιρίας. Οι ζημιές αυτές δεν προκάλε-
σαν την πτώση των αγωγών από τους υπόψη ιστούς και 
πρέπει πριν από την αντικατάσταση των βλαβέντων ιστών 
να αφαιρεθούν οι αγωγοί από αυτούς. Η αφαίρεση των 
αγωγών μεταβάλλει τις δυνάμεις που ασκούνται στα υγιή 
τμήματα της Γραμμής Μεταφοράς και συνεπώς η έναρξή 
της προϋποθέτει την εξασφάλιση της σταθεροποίησης των 
υγιών τμημάτων της Γραμμής Μεταφοράς εκατέρωθεν της 
βλάβης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σταθεροποί-
ησης θα ξεκινήσουν οι εργασίες αντικατάστασης των ιστών. 
Τα Συνεργεία του ΑΔΜΗΕ έχουν εγκαταστήσει ειδικό φωτι-

σμό για να συνεχίσουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια όλης 
της νύχτας και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την περάτωση των εργασιών το ταχύτερο δυνατό. Επιπλέον 
καλαθοφόρα οχήματα είναι διαθέσιμα για τις εργασίες επι-
σκευής και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός έχει μεταφερθεί 
πλέον στον χώρο των επισκευών με κινητοποίηση από την 
Ν. Ελλάδα, την Αττική και όλη την Βόρεια Ελλάδα που ξεκί-
νησε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
   -Αναμένεται από τον ΔΕΔΔΗΕ εντός της ημέρας να προ-
χωρήσει στην εξασφάλιση τροφοδότησης φορτίων 15 MW 
μέσω των κυκλωμάτων Μέσης Τάσης από την περιοχή των 
Μουδανιών.
   -Ο ΑΔΜΗΕ έχει επίσης εξασφαλίσει από όλη την Ελλάδα 
τα διαθέσιμα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (γεννήτριες δυνα-
μικότητας 5 MW), τα φορτία των οποίων θα αξιοποιηθούν 
για την ηλεκτροδότηση κρίσιμων υποδομών, σε σημεία και 
εγκαταστάσεις που θα ορίσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας. Οι γεννήτριες μεταφέρονται στους χώρους 
εγκατάστασης και η σύνδεση τους θα πραγματοποιηθεί 
εντός της ημέρας.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 1.182 κλήσεις κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης της σφοδρής κακοκαιρίας στην 
Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ για την 
αντιμετώπιση των συμβάντων συμμετείχαν συνολικά 243 
πυροσβέστες με 96 οχήματα, σύμφωνα με τα όσα τόνισε 
ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βα-
θρακογιάννης, κατά την αποψινή ενημέρωση.
Αρχικά ο Β.Βαθρακογιάννης εξέφρασε την βαθιά θλίψη του 
Πυροσβεστικού Σώματος και τα συλλυπητήριά του στις οι-
κογένειες των θυμάτων, ενώ επισήμανε: «Μετά την έκδοση 
έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ, χθές 
το μεσημέρι, στις 15:30, με εντολή του αρχηγού του Π.Σ, η 
Υπηρεσία μας άμεσα προέβη στην έκδοση διαταγής, για την 
ενεργοποίηση του πυροσβεστικού μηχανισμού με διασπο-
ρά οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή, που αναμένονταν και 
τελικά εκδηλώθηκαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ειδικότερα:
-Στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκρι-
μένα στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης και Ημαθίας 
με την συμμετοχή 142 πυροσβεστών και 54 οχημάτων. 

Στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η Πυροσβεστική 
δέχθηκε συνολικά 1.045 κλήσεις.
-Στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και συγκεκρι-
μένα στους νομούς Ροδόπης και Έβρου με την συμμετοχή 
55 πυροσβεστών και 19 οχημάτων. Στην περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 109 
κλήσεις.
-Στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή της 
Εορδαίας όπου η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 35 κλή-
σεις με την συμμετοχή 10 πυροσβεστών και 5 οχημάτων και
-Στην περιφέρεια της Ηπείρου και συγκεκριμένα στους νο-
μούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρεβέζης με την συμμε-
τοχή 36 πυροσβεστών και 18 οχημάτων. Στην περιφέρεια 
της Ηπείρου οι κλήσεις ήταν συνολικά 23.
Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με 
την ΕΛΑΣ, το ΕΚΑΒ τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 
1ου και 2ου βαθμού, τους εθελοντές, καθώς και τους συ-
ναρμόδιους στην αντιμετώπιση των καταστροφών φορείς, 
συμμετείχαν σε επιχειρήσεις παροχής βοηθείας, από κα-
τοικίες και οχήματα, πραγματοποιώντας αντλήσεις, πολλές 

κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.
Ανέσυραν 6 νεκρά άτομα από τις περιοχές Σωζόπολη, Νέα 
Πλάγια και Ποτίδαια, ενώ ενημερωθήκαμε ότι δυνάμεις του 
Λ.Σ. ανέσυραν ένα επιπλέον άτομο και πλέον ο αριθμός των 
νεκρών ανέρχεται στους 7.
Παράλληλα, διακομίστηκαν πολλοί τραυματίες με ασθενο-
φόρα του ΕΚΑΒ στα κατά τόπους νοσοκομεία.
Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται κυρίως στην περιοχή του νο-
μού Χαλκιδικής, εκεί όπου η Πυροσβεστική δέχθηκε συνο-
λικά 600 κλήσεις και παραμένει δύναμη 87 πυροσβεστών 
με 37 οχήματα και 21 άτομα πεζοπόρο τμήμα για την αντι-
μετώπιση ανάλογων περιστατικών. Αυτή την ώρα γίνεται 
αποκλιμάκωση της κινητοποίησης σταδιακά.
Ο εκπρόσωπος του Π.Σ υπογράμμισε: «διανύουμε την 
αντιπυρική περίοδο και θα θέλαμε να παρακαλέσουμε 
τους πολίτες για την δική τους ασφάλεια να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των 
αρμόδιων Αρχών».

ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΑΔΜΗΕ: Ομαλοποίηση της ηλεκτροδότησης στη Χαλκιδική σε 24- 30 ώρες

Σε 1.182 ανέρχονται οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για την αντιμετώπιση των συμβάντων από την κακοκαιρία
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Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, με αφορμή την τραγωδία στη Χαλκιδική έκανε την 
ακόλουθη δήλωση:
«Καταρχάς, να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μου και τα συλ-
λυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και 
ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες από την πρωτοφανή 
κακοκαιρία που έπληξε τη Χαλκιδική.
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων κινητοποιήθηκε άμεσα, δίνοντας σαφείς κατευθύν-
σεις προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επί-
σπευση της καταγραφής των ζημιών και την τεκμηρίωση 
του κόστους τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Κύρια ευθύνη μας είναι ο καθορισμός των αναγκών χρη-
ματοδότησης για έργα αποκατάστασης ή ενέργειες ανακού-
φισης του τοπικών πληθυσμών, καθώς και η εκτίμηση της 
δυνατότητας κινητοποίησης αντίστοιχων χρηματοδοτικών 

μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στη δυνατότη-
τα έγκαιρης και εμπρόθεσμης υποβολής αιτήματος ενεργο-
ποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης.
Το Υπουργείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό 
των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας και κινητοποιεί 
όλα τα διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα για την άμεση 
ανακούφιση των πληγέντων».

Μετά από εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Πα-
ναγιωτόπουλου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έδωσε διαταγή για ενερ-
γοποίηση τμημάτων του σχεδίου «Δευκαλίων» που αφορά 
στη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών από τα ακραία φαινόμενα που έπληξαν 
τη Χαλκιδική. Η εντολή δόθηκε χθες το βράδυ μετά το σχε-
τικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, χθες το βράδυ, ελικόπτερο Σούπερ Πούμα 
της Πολεμικής Αεροπορίας πέταξε πάνω από τη θαλάσσια 
περιοχή της Νέας Καλλικράτειας για τον εντοπισμό του 
αγνοούμενου ψαρά, ωστόσο, λόγω των δυσμενών και-
ρικών συνθηκών επέστρεψε στη βάση του. Ακολούθησε 
νέα προσπάθεια από ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, 

αλλά συνάντησε, επίσης, τις ίδιες κακές καιρικές συνθήκες 
και επέστρεψε στο Κοτρώνι. Σήμερα το πρωί, ελικόπτερο 
Σούπερ Πούμα ξαναπέταξε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή 
όπου οι συνθήκες είχαν βελτιωθεί. Τις έρευνες συνεχίζουν 
μέσα του Λιμενικού.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του σχεδίου «Δευκαλίων» 
τίθενται σε ετοιμότητα για την παροχή οποιασδήποτε 
βοήθειας προς τις αρχές όπου και εφόσον ζητηθεί, με εξει-
δικευμένες μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως το 
Μηχανικό, η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 
(ΚΟΜΑΚ), η Κινητή Ομάδα Συντήρησης Υποβρυχίων και 
Θαλασσίων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΘΕ), η 31η Μοίρα Επι-
χειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (ΜΕΕΔ) της Πολεμικής Αερο-

πορίας, ελικόπτερα CHINOOK της Αεροπορίας Στρατού και 
προσωπικό για θέματα Διοικητικής Μέριμνας. Η συνδρομή 
αφορά, μεταξύ άλλων, και υποστήριξη στην αποκατάσταση 
υποδομών.
Στο πλαίσιο του σχεδίου τίθενται, επίσης, σε ετοιμότητα 
στρατιωτικά νοσοκομεία για την παροχή υγειονομικής υπο-
στήριξης, εφόσον ζητηθεί.
Όπως έγινε γνωστό, μέχρι στιγμής διατίθενται 5 γεννήτριες 
για την κάλυψη των αναγκών αστυνομικών και πυροσβε-
στικών τμημάτων σε Νέα Μουδανιά, Νέα Καλλικράτεια, Νέο 
Μαρμαρά και Κασσάνδρα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Τουρισμού, μετά τη φονική κακοκαιρία που 
έπληξε την Χαλκιδική με θύματα και τουρίστες.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση που ανάρτησε το υπουργείο 
στο δικτυακό του τόπο, όπου ο υπουργός Χάρης Θεοχάρης 
και ο υφυπουργός Μάνος Κόνσολας, εξέφρασαν τα θερμά 
τους συλλυπητήρια για τα θύματα, και την συμπαράσταση 
τους σε όσους επλήγησαν από τις καταστροφές, δόθηκε 
εντολή στον ΕΟΤ να κινητοποιηθούν άμεσα τα γραφεία 
εξωτερικού, ενημερώνοντας και καθησυχάζοντας τους του-
ρίστες πώς δεν υπάρχει πλέον λόγος διακοπής ή αναβολής 

των διακοπών τους.
Ήδη, με σχετική κατεύθυνση, της ηγεσίας του υπουργείου, 
οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού της Κεντρικής Μακε-
δονίας αλλά και την Αν. Μακεδονίας και Θράκης ξεκίνησαν 
επιτόπιους ελέγχους καταγραφής των ζημιών ώστε να συμ-
βάλλουν στην ταχύτερη αποκατάστασή τους.
Μάλιστα ο κ. Θεοχάρης ήρθε σε επικοινωνία με τον πρόε-
δρο ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρη Τάσιο ο οποίος και τον 
ενημέρωσε για την κατάσταση που υπάρχει και τις ζημίες 
που καταγράφονται, επιβεβαιώνοντας πώς δεν υπάρχουν 
ζημιές σε κτιριακές υποδομές διανυκτέρευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχει κινητο-
ποίηση των αρμοδίων υπουργείων και υπηρεσιών ώστε 
να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν τα όποια 
προβλήματα έχουν δημιουργηθεί.
Ο κ. Θεοχάρης, επίσης, βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις 
πρεσβείες των χωρών από τις οποίες προέρχονται τα θύ-
ματα και δίδονται οι διαβεβαιώσεις πως η Πολιτεία στέκεται 
αρωγός σε όσους δοκιμάστηκαν από την ακραία θεομηνία 
που έπληξε την Χαλκιδική.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, εξέφρασε την οδύνη του για τα 
θύματα και τους τραυματίες της καταστροφικής κακοκαιρίας στη Χαλκιδική. Ειδικότερα, στη 
δήλωσή του ο κ. Παυλόπουλος αναφέρει:
«Εκφράζω την οδύνη μου για τα θύματα της καταστροφικής κακοκαιρίας στη Χαλκιδική 

και διαβιβάζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή μου 
προς τις οικογένειές τους και τους οικείους τους. Στους, δε, νοσηλευόμενους τραυματίες εύ-
χομαι όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάρρωση».

Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στους τρεις δήμους της Χαλκιδικής που επλήγησαν από 
τις φυσικές καταστροφές, ενέκρινε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εσωτερικών Πα-
ναγιώτης Θεοδωρικάκος. Συγκεκριμένα οι πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές δήμοι 
Νέας Προποντίδας, Κασσάνδρας και Σιθωνίας Χαλκιδικής θα επιχορηγηθούν εκτάκτως για 

την κάλυψη εξόδων αποκατάστασης των δημοτικών υποδομών από 200.000 ευρώ οι δύο 
πρώτοι και με 100.000 ευρώ ο τρίτος.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα επικοινώνησε 
σήμερα και ώρα 15:00, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και του 

εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια καθώς και τα συλλυπητήρια του πορτογαλικού 
λαού, για τα θύματα της καταστροφικής κακοκαιρίας στη Χαλκιδική.

ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
«Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απέστειλε αίτημα για την άμεση ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για φυσικές 
καταστροφές»

ΥΕΘΑ: Σε εφαρμογή το σχέδιο «Δευκαλίων» για τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα στη Χαλκιδική

Οι ενέργειες του υπουργείου Τουρισμού μετά τη φονική κακοκαιρία στη Χαλκιδική

Την οδύνη του για τα θύματα της καταστροφικής κακοκαιρίας στη Χαλκιδική, εξέφρασε ο ΠτΔ, Πρ. Παυλόπουλος

Έκτακτη επιχορήγηση των τριών πληγέντων δήμων της Χαλκιδικής 

Συλλυπητήρια για τα θύματα στη Χαλκιδική από τον Πρόεδρο της Πορτογαλίας σε επικοινωνία με τον Πρ. Παυλόπουλο
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Σε σχέση με την αποκατάσταση των ζημιών και την περί-
θαλψη πληγέντων από την σφοδρή θύελλα στη Χαλκιδική, 
σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από κυβερνητικές πηγές, 
το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο έχει αποκατασταθεί 
πλήρως (πλην του οδικού αξονα Μουδανιών-Κασσάνδρας, 
όπου και κατέρρευσαν οι πυλώνες της ΔΕΗ), ενώ δέκα κά-
τοικοι που αντιμετώπισαν πρόβλημα στέγασης, εξασφάλι-
σαν περίθαλψη και φιλοξενία σε ξενοδοχεία και δωμάτια της 
περιοχής.
Κατά τις ίδιες πηγές διατέθηκε υλικοτεχνική υποδομή για 
την αποκατάσταση καταυλισμού και φιλοξενία Ρομά στην 
Νέα Ποτίδαια ενώ 15 συνεργεία με 30 μηχανικούς της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις πρώτες πρωινές 
ώρες και μέχρι αυτήν την ώρα, συνεχίζουν τις αυτοψίες 
για τον εντοπισμό ζημιών σε βασικές υποδομές και επιχει-
ρήσεις. Παράλληλα, μηχανικοί της ΔΑΕΦΚ του υπουργείου 
Υποδομών, προχωρούν σε αυτοψίες μετά από αιτήσεις των 
πολιτών.
Ακόμη, κλιμάκιο του ΙΓΜΕ μετέβη στην περιοχή Συκιάς του 
δήμου Σιθωνίας, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο ευστά-
θειας επικίνδυνων πρανών και βράχων. Διατέθηκαν γεννή-

τριες για την λειτουργία των αντλιοστασίων σε δήμους και 
σε στρατηγικής σημασίας υποδομές (ΑΤ Κασσανδρείας, ΑΤ 
Προποντίδος, πυροσβεστικός σταθμός Μαρμαρά, δημαρ-
χείο Μουδανιών κλπ) σε συνεργασία με το 3ο Σώμα Στρα-
τού, όπου τα προβλήματα ηλεκτροδότησης παραμένουν 
και δημιουργήθηκαν χώροι διάθεσης πόσιμου εμφιαλω-
μένου νερού για τους κατοίκους και στους 3 δήμους του 
νομού, για χωριά όπου δεν λειτουργούν τα αντλιοστάσια. 
Νερό διατέθηκε επίσης για λόγους υγιεινής και σε μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις. 
Ακόμη, αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα ηλεκτροφωτι-
σμού σε Ιερισσό-Ουρανούπολη- Πολύγυρο-Νικήτη, ενώ 
συνεχίζεται η σταδιακή αποκατάσταση των βλαβών στον 
υπόλοιπο νομό. Στον Μαρμαρά, τη Σάρτη, τη Συκιά και την 
Τορώνη, γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί αργά την νύ-
χτα η αποκατάσταση (σε κάθε περίπτωση έχουν αποσταλλεί 
γεννήτριες για την λειτουργία αντλιοστάσιων και γεωτρήσε-
ων και την εξασφάλιση νερού). 
Επίσης, δρομολογήθηκε για αύριο η αποστολή πολυπλη-
θούς κλιμακίου μηχανικών από το υπουργείο Υποδομών, 
το οποίο μεταβαίνει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για 

την καταγραφή των ζημιών σε κτίρια, σχολεία και υποδο-
μές. 
Κατά τις ίδιες πήγες, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του 
ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα και την ομάδα του, ολοκληρώθηκε 
η από αέρος (μέσω drones) καταγραφή των ζημιών, και 
αναμένονται σήμερα το βράδυ τα αποτελέσματα της μα-
γνητοσκόπησης για περαιτέρω ανάλυση. Για τις 19:30, και 
συγκεκριμένα στο δημαρχείο Μουδανιών το οποίο λειτουρ-
γεί απο χθες ως άτυπο επιχειρησιακό κέντρο διαχείρισης της 
κρίσης, θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη υπό τον υπουρ-
γό Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, στην οποία θα μετέχουν 
μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, οι διευθύνοντες σύμβουλοι 
του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΔΔΗΕ. Κεντρικός στόχος της σύσκε-
ψης είναι η εκτίμηση των μέχρι τώρα ενεργειών και ο καλύ-
τερος δυνατός συντονισμός τις επόμενες ώρες, προκειμένου 
το συντομότερο δυνατόν να αποκατασταθεί πλήρως ο ηλε-
τροφωτισμός των πληγεισών περιοχών.

Διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, είχαν σήμερα οι βου-
λευτές της ΝΔ στον Έβρο, Τάσος Δημοσχάκης και Σταύρος 
Κελέτσης προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις κατα-
στροφές που υπέστησαν οι καλλιέργειες στο νομό, λόγω 
των έντονων χαλαζοπτώσεων, που έπληξαν την περιοχή το 
τελευταίο τριήμερο.
Ειδικότερα ο κ. Δημοσχάκης αναφέρθηκε στην ολοσχερή 
καταστροφή των καλλιεργειών βαμβακιού, μηδικής και 
μποστανιού, στις περιοχές Πετάλου, Πέπλου, Πόρου και 

Βρυσούλας Φερών Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην 
ολική καταστροφή των ελαιώνων στις περιοχές Μάκρης, 
Δικέλλων, Μεσημβρίας, Περάματος και Κομάρου, ζητώ-
ντας τη στήριξη των παραγωγών, υπογραμμίζοντας πως 
οι ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους είναι ανεπα-
νόρθωτες.
Στις καταστροφές των καλλιεργειών που σημειώθηκαν 
στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, από τη χα-
λαζόπτωση αναφέρθηκε και ο κ. Κελέτσης, ζητώντας την 
άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών για την 

καταγραφή των ζημιών ώστε να προχωρήσει η διαδικασία 
αποζημιώσεων, προκειμένου να στηριχθούν οι πληγέντες 
παραγωγοί.
Σημειώνεται πως με εντολή του κ. Βορίδη κλιμάκια επιθεω-
ρητών θα προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή των ζη-
μιών, στις καλλιέργειες των περιοχών οι οποίες επλήγησαν 
από ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να κινηθεί άμεσα η δι-
αδικασία των αποζημιώσεων προτού εκπνεύσουν οι νόμι-
μες προθεσμίες για τις δηλώσεις που κάνουν οι παραγωγοί.

«Μικρές ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου, 
λόγω πτώσης δέντρων, και μεσαίες ή μικρές ζημιές στο 
Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού και στο Βυζαντινό Μουσείο 
Χαλκιδικής στα Ν. Φλογητά δημιουργήθηκαν εξαιτίας των 
ακραίων καιρικών φαινομένων στον νομό», αναφέρει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε σχετική ανακοί-
νωσή του, κατόπιν ενημέρωσης της υπουργού Πολιτισμού 
Λίνας Μενδώνη από τη γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πολυξένη Βελένη και από τον 
προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής, Γιάννη 
Κανονίδη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, οι ιερές μονές 
του Αγίου Όρους δεν επλήγησαν από τη χτεσινή κακοκαι-
ρία, ενώ δεν υπήρξαν προβλήματα και σε εκκλησιαστικά 
μνημεία, σύμφωνα με ενημέρωση από τις μητροπόλεις 

της Χαλκιδικής και τον ηγούμενο της Ι. Μονής Αγίας Ανα-
στασίας. Κανονικά λειτουργούν οι επισκέψιμοι αρχαιολογι-
κοί χώροι και τα μνημεία της ανατολικής Χαλκιδικής, των 
χερσονήσων της Σιθωνίας και της Κασσάνδρας, ο Πύργος 
Γαλάτιστας στη βόρεια Χαλκιδική, που επίσης δεν επλήγη-
σαν από τη θεομηνία. Επίσης δεν καταγράφηκαν ζημιές στα 
εργοτάξια των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο μεγά-
λων επενδυτικών προγραμμάτων (Άγιος Ιωάννης Νικήτης, 
Ελληνικός Χρυσός).
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τις ζημιές, η ανακοίνωση ση-
μειώνει πως στον αρχαιολογικό χώρο αρχαίας Ολύνθου, 
«υπήρξε μικρή φθορά σε τοιχοποιΐα αρχαίας κατοικίας, ενώ 
δεν βλάφθηκαν οι υποδομές. Κατόπιν εντολής της υπουρ-
γού Πολιτισμού ο χώρος παρέμεινε σήμερα κλειστός για το 
κοινό ενώ το εκεί προσωπικό της Εφορείας και το συνεργείο 

καθαρισμού της βλάστησης εργάζεται στην κοπή και απο-
μάκρυνση των πεσμένων δέντρων και τον καθαρισμό του 
χώρου.
Στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού και στο Βυζαντινό 
Μουσείο Χαλκιδικής στα Ν. Φλογητά σημειώθηκαν ζημιές 
μεσαίας και μικρής κλίμακος στα κτίρια και τον περιβάλ-
λοντα χώρο τους (υφαρπαγή κεράμων από τις στέγες των 
κτιρίων, καταστροφή στεγάστρων, μετακίνηση και μερική 
καταστροφή προκατασκευασμένων οικίσκων, καταστροφή 
προσωρινής περίφραξης πτώση δέντρων)».
«Ολοκληρωμένη εικόνα θα υπάρξει όταν επανέλθει η ηλε-
κτροδότηση και ελεγχθεί η καλή λειτουργία για τα ηλεκτρο-
μηχανολογικά συστήματα των μουσείων και των αρχαιο-
λογικών χώρων» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
Αποκατάσταση ζημιών και περίθαλψη πληγέντων από τη θύελλα στη Χαλκιδική

Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ Έβρου  με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη για τις καταστροφές των καλλιεργειών από τη χαλαζόπτωση

Ενημέρωση του ΥΠΠΟΑ για την κατάσταση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στη Χαλκιδική μετά τη θεομηνία
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Επί ποδός βρίσκονται οι υπηρεσίες των περιφερειακών ενο-
τήτων της Κεντρικής Μακεδονίας για την καταγραφή και την 
αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε σχέση με τη Χαλκιδική, που βρέθηκε στο 
επίκεντρο της καταστροφής, τα προβλήματα είναι σαφώς 
μικρότερα στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, 
ωστόσο, με το πρώτο φως της ημέρας, γίνεται περισσότερο 
αντιληπτή η κατάσταση που διαμορφώθηκε. 
Για μεγάλα προβλήματα στη φυτική παραγωγή της Ημαθίας 
έκανε λόγο στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, 
Κώστας Καλαϊτζίδης. Ο ίδιος επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή 
πραγματοποιείται σύσκεψη για το θέμα, προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 
«Στην Πιερία δεν είχαμε τα θέματα που είχε η Χαλκιδική, 
ωστόσο υπήρξαν κάποια προβλήματα», ανέφερε από την 
πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου. 
«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περίπου κατά τις 2.30 τα ξημε-
ρώματα, ξέσπασε ξαφνικά μπουρίνι με καταιγίδες, που είχαν 
ως αποτέλεσμα την πτώση κορμών δέντρων. Συγκεκριμένα, 
κορμός δέντρου έπεσε στην περιοχή του Πλαταμώνα, με 
αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας (στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στη διαδρομή με κα-
τεύθυνση Θεσσαλονίκη – Λάρισα. Στο Αιγίνιο σημειώθηκε 
παρόμοια περίπτωση πτώσης δέντρου, ενώ ένα βαγόνι που 
ήταν σε κυκλοφορία, ακινητοποιήθηκε» σχολίασε στο ΑΠΕ – 

ΜΠΕ. 
Επιπλέον ανέφερε ότι υπήρξαν πτώσεις κλαδιών λόγω των 
ισχυρών ανέμων που κάλυψαν σε ορισμένα σημεία το οδό-
στρωμα, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο οδικό δί-
κτυο της Πιερίας. «Όλα είναι υπό έλεγχο. Νωρίς το ξημέρωμα 
είχαμε επικοινωνία με την πολιτική προστασία και την τεχνική 
υπηρεσία, τον διοικητή της Πυροσβεστικής Λιτοχώρου και 
Κατερίνης και τον αναπληρωτή αστυνομικό διευθυντή Πιερί-
ας, δημάρχους και φορεία για θέματα γεωργικών καλλιεργει-
ών. Τέτοιου είδους προβλήματα είχαμε στο Κίτρος στη βόρεια 
Πιερία, όμως ό,τι προκλήθηκε είναι υπό έλεγχο» τόνισε. 
Η κ.Μαυρίδου διευκρίνισε ότι μόλις εκδόθηκε το έκτακτο 
δελτίο για τα καιρικά φαινόμενα, η Περιφερειακή Ενότητα 
εξέδωσε οδηγίες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, 
γνωστοποίησε ότι θα έχει συνάντηση με τον διοικητή της 
πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των όποιων προβλη-
μάτων έχουν δημιουργηθεί και διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες 
βρίσκονται σε επιφυλακή για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται 
σε ισχύ το έκτακτο δελτίο. «Επειδή είμαστε και τουριστικός νο-
μός, βλέπουμε μετά την ξαφνική καταιγίδα, αν μπορούμε να 
μπούμε σε καθαρισμούς ρεμάτων, ώστε να αντιμετωπίσουμε 
τα όποια προβλήματα με μικροκαθαρισμούς» πρόσθεσε. 
Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας σημειώθηκε βροχή, 
ιδιαίτερα έντονη κατά τόπους και ισχυρή στις περιοχές της 
Έδεσσας και των Γιαννιτσών, ωστόσο δεν είχε πολύ μεγάλη 

διάρκεια και έτσι δεν σημειώθηκαν πλημμύρες. Ο προϊστάμε-
νος της Πολιτικής Προστασίας Πέλλας, Χρήστος Μπιμπίτσος, 
επισήμανε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ότι θα ελεγχθεί όλο το δίκτυο, κα-
θώς είναι πάρα πολλά τα ρέματα και τα ποτάμια στην περιοχή. 
«Οι μηχανικοί της αντίστοιχης διεύθυνσης τεχνικών έργων και 
του τμήματος περιβαλλοντικών υποδομών θα διενεργήσουν 
αυτοψίες και θα διερευνήσουν την κατάσταση στα ρέματα, 
αλλά δεν είχαμε επίσημες μαρτυρίες για πλημμυρικά φαινό-
μενα» τόνισε.
Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, είπε ότι ήταν ιδιαίτερα ισχυροί 
ενώ στην πεδιάδα των Γιαννιτσών, κοντά στην περιοχή της 
Κρύας Βρύσης ξεριζώθηκαν δέντρα και προκλήθηκαν μικρές 
υλικές ζημιές σε κατοικίες και εγκαταστάσεις. Καθαρισμοί δεν 
χρειάστηκε να γίνουν στο εθνικό οδικό δίκτυο ενώ οι υπηρε-
σίες παραμένουν σε ετοιμότητα. 
Μικρά ήταν τα προβλήματα στις περιοχές του Κιλκίς και των 
Σερρών όπως ανέφεραν οι αντιπεριφερειάρχες Ανδρέας Βερ-
γίδης και Γιάννης Μωϋσιάδης, αντίστοιχα. «Δεν είχαμε πολλά 
προβλήματα. Η βροχόπτωση δεν ήταν τόσο ισχυρή ώστε να 
προκαλέσει καταστροφές του μεγέθους που έχουν γίνει στη 
Χαλκιδική» είπε ο κ. Βεργίδης. «Οι γεωπόνοι της Περιφερεια-
κής Ενότητας Σερρών ξεκίνησαν ελέγχους και αυτοψίες. Μόλις 
επιστρέψουν θα έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης από τις 
καλλιέργειες» σημείωσε ο κ. Μωϋσιάδης. 

«Η μεγάλη μάχη που δίδεται είναι να αποκατασταθεί το οδικό 
δίκτυο και η ηλεκτροδότηση, που είναι το πιο μεγάλο πρό-
βλημα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας- Θράκης), βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, 
Θεόδωρος Καράογλου, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθη-
ναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 
104,9 FM», για την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, 
με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της φυσικής κατα-
στροφής, που έπληξε τη Χαλκιδική.
«Η Ελλάδα θρηνεί έξι αθώα τμήματα, έξι τουρίστες, οι οποίοι 
ήλθαν για διακοπές και δυστυχώς έπεσαν θύματα του ακραί-
ου αυτού καιρικού φαινομένου. Είναι κάτι το οποίο έχει συ-
γκλονίσει τους πάντες» είπε ο κ. Καράογλου.
Σε ό,τι αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα, διευκρίνισε ότι 
«το πρώτο πόδι έχει τεράστιο πρόβλημα, ένας πυλώνας της 
ΔΕΗ έχει πέσει, έχει κλείσει και τον δρόμο που κατεβαίνει για το 
πρώτο πόδι και δεν υπάρχει ρεύμα στο πρώτο πόδι», γι’ αυτό 

«έχει έλθει ήδη γερανός από την περιφέρεια να σηκώσει τον 
πυλώνα αυτό, για να ανοίξει ο δρόμος». 
«Από τα χαράματα ήταν εδώ ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη, κύριος Χρυσοχοΐδης κι ο υπουργός Εσωτερικών, κύριος 
Θεοδωρικάκος, εγώ, ο υπουργός Υποδομών, κ. Καραμανλής, 
ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιάς 
και προσπαθούμε σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη, τον 
αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και τον δήμαρχο Προποντίδας 
να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήμα-
τα. Ευτυχώς είναι ήρεμη η κατάσταση, με την έννοια ότι δεν 
έχουμε αυτή τη στιγμή ακραία καιρικά φαινόμενα, αυτό όμως 
που είναι το μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί 
και δεν εξαρτάται από εμάς, είναι να αποκατασταθεί η ηλε-
κτροδότηση. Περιμένουμε τον ΑΔΜΗΕ να φέρει συνεργεία, 
καταρχήν να διακόψει το ρεύμα, για να σηκωθεί ο πυλώνας 
που έχει κλείσει τον δρόμο και στη συνέχεια να δούμε με ποιον 
τεχνικό τρόπο -με bypass από ό,τι λένε οι τεχνικοί- θα αποκα-

τασταθεί η ηλεκτροδότηση, γιατί αυτό είναι και το μεγαλύτερο 
πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε λίγο δεν 
θα έχουμε νερό, και βεβαίως υπάρχει κίνδυνος για τα προϊ-
όντα, με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονται εδώ 
πέρα», ανέφερε ο υφυπουργός. 
Σχετικά με την καταγραφή των ζημιών διευκρίνισε ότι «ήδη 
συνεργεία των δήμων και της Περιφέρειας, καθώς και κλιμά-
κια του ΥΠΕΧΩΔΕ με μηχανικούς, έχουν ξεκινήσει τη διαδικα-
σία της καταγραφής».
Σε ό,τι αφορά την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Κα-
ράογλου δήλωσε: «Δεν θα γίνει η τελετή. Σε λίγο θα πάμε με 
τον κ.Θεοδωρικάκο να συναντήσουμε την απερχόμενη υφυ-
πουργό κ. Χατζηγεωεργίου. Δε θα γίνει τελετή, θα γίνει απλά η 
διαδικασία ανάληψης καθηκόντων, παρουσία του υπουργού. 
Είναι σήμερα οι συνθήκες τέτοιες, που δεν επιτρέπουν τελετή 
επίσημη».
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ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
Επί ποδός οι υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας   

Μεγάλη μάχη στη Χαλκιδική για την αποκατάσταση οδικού δικτύου και ηλεκτροδότησης
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Η γρήγορη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης είναι αυτή 
την ώρα η κύρια προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού 
και των φορέων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των 
συνεπειών της φυσικής καταστροφής, η οποία έπληξε προ-
χθές τη Χαλκιδική, δήλωσε, από τα Νέα Μουδανιά, ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Υπογράμμισε ότι, ήδη, έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζη-
μιών από την αυτοδιοίκηση για να προχωρήσει η διαδικασία 
αποζημιώσεων προς τους πληγέντες που θα καλυφθούν «με 
εντολή του πρωθυπουργού» , ενώ ειδική ενίσχυση θα δοθεί 
από το Υπουργείο Εσωτερικών στους τρεις δήμους (Ν. Προ-
ποντίδας, Κασσάνδρας, Σιθωνίας) που επλήγησαν από την 
κακοκαιρία.
   Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι γίνεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν η 
ηλεκτροδότηση, με τη συνδρομή και του στρατού που θα πα-
ράσχει γεννήτριες στους φορείς της αυτοδιοίκησης, ενόσω θα 
αποκαθίστανται τα δίκτυα και πρόσθεσε:

   «Έχει υπάρξει παρέμβαση στον διευθύνοντα σύμβουλο του 
ΑΔΜΗΕ, τον κ. Μανουσάκη, και περιμένουμε τις ενέργειες 
τους, προκειμένου να γίνει όσο γίνεται νωρίτερα η αποκατά-
σταση του ρεύματος, αλλά έχει ήδη παρέμβει με εντολή του 
πρωθυπουργού και το τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων -μια 
εντολή επίσης του ΥΕΘΑ του κ. Παναγιωτόπουλου- ο στρατός 
να παρέχει γεννήτριες σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, την Περιφέρεια και τους τρεις δήμους.
   Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις ζημίες, σε κατοικίες και 
σε δημόσιες υποδομές. «Έχει, ήδη, ξεκινήσει η καταγραφή 
των ζημιών και των σπιτιών και των επιχειρήσεων και του 
συνόλου των υποδομών από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 
και των δήμων» είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Με 
εντολή του πρωθυπουργού θα καλυφθούν κανονικά οι απο-
ζημιώσεις για τους πληγέντες από αυτή τη φυσική καταστρο-
φή και το ΥΠΕΣ θα ενισχύσει με έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
τους τρεις δήμους που έχουν πληγεί».
   Ο κ. Θεοδωρικάκος μετείχε σε σύσκεψη στο δημαρχείο Ν. 
Προποντίδας, παρουσία του υπουργού Υποδομών Κώστα 

Καραμανλή, του υφυπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Κα-
ράογλου, του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νί-
κου Χαρδαλιά, του περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας Απόστολου 
Τζιτζικώστα και του δημάρχου Ν. Προποντίδας Μανώλη Καρ-
ρά. Στη σύσκεψη μετείχε κατά την έναρξη της και ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είχε 
πάρει μέρος σε προηγούμενη σύσκεψη και είχε επιστρέψει στο 
δημαρχείο, αφού προηγουμένως επιθεώρησε ζημίες στην 
περιοχή.
    «Έχουν γίνει δύο συσκέψεις στην περιοχή, έχει κινητοποιη-
θεί το σύνολο του κρατικού μηχανισμού» είπε ο κ. Θεοδωρι-
κάκος και υπογράμμισε ότι, από χθες τη νύχτα, ξεκίνησαν και 
συνεχίζονται οι επιχειρήσεις την πυροσβεστική, τα συνεργεία 
πολιτικής προστασίας της ΠΚΜ και των τριών δήμων, την 
αστυνομία και το λιμενικό, «χάρη στις οποίες», όπως είπε, «δε 
θρηνήσαμε άλλα θύματα και ήταν σχετικά πιο μειωμένες οι 
απώλειες σε υποδομές».
   «Δυστυχώς, βέβαια, έχουν χαθεί έξι συνάνθρωποι μας σε 
αυτή την τραγική κατάσταση» είπε ο κ. Θεοδωρικάκος. 

Την οδύνη του για τα θύματα της θεομηνίας στη Χαλκιδι-
κή εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 
δημαρχείο Νέας Προποντίδας στα Νέα Μουδανιά, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Θέλω να εκφράσω την οδύνη μου εκ μέρους όλων […] 
Θρηνούμε για την απώλεια αυτών των ψυχών και είμαστε αλ-
ληλέγγυοι στους συγγενείς τους, στους ανθρώπους που έχα-

σαν τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους», τόνισε ο υπουργός 
και πρόσθεσε: «Θα είμαστε αλληλέγγυοι και θα κάνουμε ό,τι 
είναι δυνατόν ως χώρα για να συμπαρασταθούμε για την 
απώλεια αυτών των ψυχών».
   «Είμαστε εδώ όλοι μαζί για να συμπαρασταθούμε στη Χαλ-
κιδική, να θρηνήσουμε τα αθώα θύματα και ταυτόχρονα να 
κλείσουμε πολύ γρήγορα τις πληγές και θα το κάνουμε γιατί 
αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή είναι η αποστολή των σω-

μάτων ασφαλείας, αυτή είναι η αποστολή των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, αυτή είναι η αποστολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
γιατί τελικά όλοι μας συνεργαζόμενοι μπορούμε να φέρουμε 
ένα πολύ καλό αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός.
   Απένειμε, δε, τα εύσημα σε όλους όσοι εργάζονται για να 
αποκαταστήσουν τις ζημιές και να ομαλοποιήσουν τη ζωή 
των πολιτών στη Χαλκιδική.

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει τα εξής:
 «Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του στις οικο-
γένειες των θυμάτων της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη 
Χαλκιδική.
Τα συνεργεία της Εταιρίας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή 
της εκδήλωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων σε πλήρη 
ετοιμότητα, ξεκινώντας την επιθεώρηση και προχωρώντας 
σταδιακά στην αποκατάσταση των ζημιών στο Δίκτυο, στα 
σημεία που υπήρχε η δυνατότητα πρόσβασης.
Για την περιοχή της Χαλκιδικής, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει το κα-
ταναλωτικό κοινό ότι τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στην 

περιοχή της Σιθωνίας αποκαθίστανται σταδιακά και αναμέ-
νεται η αποκατάσταση των περισσοτέρων μέχρι τις βραδινές 
ώρες. Σε ό,τι αφορά στην περιοχή της Κασσάνδρας, τα συνερ-
γεία της Εταιρίας εργάζονται πυρετωδώς σε συνεργασία με τα 
συνεργεία του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου, αφού αποκατασταθούν 
οι ζημιές στις γραμμές υψηλής τάσης, να επανηλεκτροδοτηθεί 
και το Δίκτυο της μέσης και χαμηλής τάσης.
Στις υπόλοιπες περιοχές της Β. Ελλάδας που επλήγησαν από 
την κακοκαιρία, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι αποκαταστάθηκαν 
οι βλάβες στις περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος 
της Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας, 

Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Έδεσσας, Κοζάνης, Κατερίνης, Κα-
στοριάς και Φλώρινας.
Προβλήματα ηλεκτροδότησης περιορισμένης έκτασης παρα-
μένουν μέχρι αυτή την ώρα σε περιοχές της Κομοτηνής και της 
Βέροιας. 
H Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ ευχαριστεί τους εργαζόμενούς της 
για την άμεση ανταπόκρισή τους και την τεράστια προσπάθεια 
που καταβάλλουν για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δί-
κτυο Διανομής με στόχο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η 
ταλαιπωρία των καταναλωτών».

ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
Ενέργειες για γρήγορη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αποζημιώσεις και ειδική ενίσχυση στους τρεις δήμους που επλήγησαν, 
ανήγγειλε ο Π. Θεοδωρικάκος

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στη Χαλκιδική και να κλείσουμε πολύ γρήγορα τις πληγές»   

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Β. Ελλάδα
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Σπάνιο και πολύ έντονο χαρακτήρισε το καιρικό φαινόμενο που 
έπληξε τη Χαλκιδική ο ομότιμος καθηγητής Μετεωρολογίας 
και Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, Θεόδωρος Καρακώστας. Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ 
επισήμανε ότι «το φαινόμενο εμφανίζεται δύο φορές στα τρία 
χρόνια, δηλαδή ούτε μια φορά το έτος» και ανέφερε: «σίγουρα 
ο απλός πολίτης δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, εκτός αν έχει βρεθεί 
στο παρελθόν σε παρόμοια κατάσταση. Ωστόσο οι μετεωρολό-
γοι έχουν ξανασυναντήσει τέτοιες περιπτώσεις». 

Σε ό,τι αφορά την ένταση της καταιγίδας, υπογράμμισε ότι αυτή 
ανήκει στην κατηγορία «υπερκύτταρο» («super cell»), που είναι 
και η μεγαλύτερη διαβάθμιση, ενώ περιγράφοντας την πορεία 
του φαινομένου, επισήμανε ότι αρχικά το έναυσμα δόθηκε από 
την περιοχή των Πρεσπών.
«Από εκεί ξεκίνησε μια ατμοσφαιρική διαταραχή στην ανώτερη 
ατμόσφαιρα. Μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα κινήθηκε από βορρά 
προς νότο, πέρασε όλη την περιοχή του Βερμίου και των Πιε-
ρίων και κατέβηκε στην κοιλάδα της Ημαθίας και της Πέλλας. 

Κάποια στιγμή έφτασε στα παράλια του Θερμαϊκού Κόλπου, 
ο οποίος είναι μια πολύ θερμή, αβαθής θάλασσα, με μεγάλη 
εξάτμιση και εμπλουτισμό της αέριας μάζας σε υδρατμούς. 
Έτσι η ψυχρή αέρια μάζα που ξεκίνησε από τις Πρέσπες πίεσε 
με καθοδικές κινήσεις τη θερμή και υγρή αέρια μάζα, την οποία 
ανάγκασε να κινηθεί προς τα πάνω. Η καταιγίδα ενισχύθηκε με 
υγρασία και δυνάμωσε ακόμη περισσότερο. Καθώς, μάλιστα, το 
φαινόμενο κινούνταν αρκετά γρήγορα, έγινε πάρα πολύ έντονο 
και έδωσε αυτά τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα» επισήμανε. 

Συνδυασμός μετεωρολογικών φαινομένων ήταν η αιτία της 
καταστροφής, που έλαβε χώρα σε τμήμα της Χαλκιδικής και δη 
στην περιοχή της Κασσανδρείας, σύμφωνα με τον φυσικό-με-
τεωρολόγο Σάκη Καραγιαννίδη, επιστημονικό συνεργάτη του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Δεν 
έχουμε τόσο μεγάλα ύψη βροχής, όσο πάρα πολύ ισχυρούς 
ανέμους, οι οποίοι και δημιούργησαν τα προβλήματα σε ό,τι 
αφορά τα ατυχή γεγονότα που είχαμε, με τους θανάτους των 
συνανθρώπων μας δυστυχώς, είχαμε βίαια φαινόμενα αλλά 
όχι με πολύ μεγάλα ύψη βροχής», τόνισε μιλώντας στον ραδι-
οφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9FM» και 

συμπλήρωσε: «ήδη μέσα από τη νύχτα η κατάσταση ήταν πολύ 
καλύτερη». Σύμφωνα με τον κ.Καραγιαννίδη επρόκειτο για ένα 
κύμα που σάρωσε όλη την Κεντρική Μακεδονία, δημιουργώ-
ντας προβλήματα κατά περιοχές, με αποκορύφωμα την περιοχή 
της Χαλκιδικής.
Κατά τον επιστημονικό συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να έχουν πλη-
ρέστερη εικόνα για τα χαρακτηριστικά των φαινομένων, αφού 
δουν τα στοιχεία και μπορέσουν να έχουν μια «εκτίμηση της 
κατάστασης» ενώ το γεγονός της εμφάνισης των φαινομένων 
στο συγκεκριμένο γεωγραφικό τμήμα δεν ήταν κάτι τόσο πρω-

τοφανές ή ιδιαίτερο. 
«Υπάρχουν κατά περιόδους ευρύτερες περιοχές, οι οποίες σα-
ρώνονται από ένα ευρύτερο μέτωπο κακοκαιρίας, όπως μπορεί 
κάποιος να το χαρακτηρίσει δεν έχουν όμως παντού τα ίδια 
φαινόμενα (σ.σ να εμφανίζονται σε αυτές) και αυτό είναι κάτι, 
που εκ των προτέρων είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί» 
τόνισε ο επιστήμονας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 
«Το αν θα έχουμε για παράδειγμα τόσο ισχυρούς ανέμους στην 
Κασσανδρεία και όχι στη Σιθωνία δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί 
να προβλεφθεί, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να μελετήσουμε 
εκ των υστέρων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.Καραγιαννίδης.

«Ακόμη και αν τα στοιχεία πολλές φορές δείχνουν ότι μάλλον σε 
συγκεκριμένο σημείο θα έχουμε τον μεγαλύτερο όγκο των φαι-
νομένων, ακόμη και αυτά μερικές φορές είμαστε διστακτικοί να τα 
δώσουμε (γνωστοποιήσουμε), καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις, 

όπου παρότι το έχουμε «δει» (σ.σ στα επιστημονικά δεδομένα που 
προσλαμβάνουν οι επιστήμονες), τελικά το τελικό αποτέλεσμα δεν 
είναι και τόσο ισχυρό, οπότε ο πανικός (από μια προειδοποίηση), 
ίσως δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα από αυτά 

που θα είχαμε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση» αναφέρει, ερω-
τηθείς για τις δυνατότητες και το εύρος έγκαιρης ενημέρωσης, που 
μπορούν να λάβουν σε αυτές τις περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες από τους ειδικούς επιστήμονες ο ειδικός φυσικός μετεωρολόγος.

Χαρακτηριστικά αιφνίδιας προσβολής, έντονης ραγδαιότητας και 
υψηλών ταχυτήτων στους ανέμους, καθώς και μικρής χρονικής 
διάρκειας είχαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον 
χώρο της Β. Ελλάδας και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Αυτό εξηγεί ο 
Δρ. Ευθύμης Λέκκας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρ-
μοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και 
Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο ΕΚΠΑ, 
καθώς και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας.
«Τα φαινόμενα αυτά σε συνδυασμό με τις ακραίες θερμοκρασίες 
που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εντάσσονται 
στις διαφοροποιήσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και συνι-
στούν έναν αυτοτροφοδοτούμενο, επιταχυνόμενο κύκλο φαινο-

μένων με όλο και μεγαλύτερες επιπτώσεις», εξηγεί ο καθηγητής.
Περαιτέρω παρατηρεί ότι οι μεγάλες βλάβες αντιστοιχούν κατά 
κύριο λόγο σε δευτερεύουσες κατασκευές προς εξυπηρέτηση 
εποχικών αναγκών στις τουριστικές περιοχές και σε γραμμές ζωής 
(lifelines), σημειώνοντας ότι «σε αυτές τις περιπτώσεις η τρωτότη-
τα είναι αυξημένη λόγω έλλειψης κανονισμών και προχειρότητας 
σε επίπεδο κατασκευής». «Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει 
έλεγχος στο σύνολο των κατασκευών αυτών και ειδικά σε τουρι-
στικές περιοχές», εκτιμά.
Ο κ. Λέκκας τονίζει ότι «η έγκαιρη προειδοποίηση που υπήρξε από 
την ΕΜΥ και το Αστεροσκοπείο Αθηνών ήταν πολύ χρήσιμη - είναι 
αμφίβολο ωστόσο αν η μαζικότερη διάδοσή της θα επέφερε απο-
τελέσματα, δεδομένου ότι ο πληθυσμός δεν είναι εκπαιδευμένος 

και εξοικειωμένος με τέτοιου είδους ενημέρωση». Επισημαίνει, 
δε, την ανάγκη «να υπάρχει προπαρασκευή του πληθυσμού σε 
τέτοιες μεθόδους ενημέρωσης».
«Θα πρέπει να υπάρχει αναδιαμόρφωση και επικαιροποίηση των 
σχεδίων Πολιτικής Προστασίας με βάση την ταχέως εξελισσόμενη 
επιστημονική γνώση, και δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε ήδη 
νέους τύπους κινδύνων, η ένταση και η έκταση των φαινομένων 
διαφοροποιείται συνεχώς, αλλά και συνοδούς και συμπλεκόμε-
νους κινδύνους, οι οποίοι δημιουργούν ένα εξαιρετικά σύνθετο 
περιβάλλον αντιμετώπισης», καταλήγει ο καθηγητής.

Εντυπωσιακό αν και «σε καμία περίπτωση πρωτοφανές» ήταν και 
το σημαντικό πλήθος των κεραυνών που κατεγράφησαν από τους 
επιστήμονες. «Τις τελευταίες 24 ώρες, με την αναφορά να γίνεται 
περισσότερο για τις έξι με επτά ώρες του μεσημεριού και του απο-
γεύματος της Τετάρτης 10 Ιουλίου, πράγματι σε όλη την επικράτεια 
και σύμφωνα με μια καταμέτρηση και άθροιση των κεραυνικών 
χτυπημάτων, που έγινε από το σύστημα ΖΕΥΣ του Αστεροσκοπεί-

ου Αθηνών στις 11 το βράδυ, είχαμε πάνω από 5000 κεραυνούς. 
Είναι πολλοί μεν, αλλά όχι πρωτοφανής αριθμός. Επρόκειτο για 
κεραυνικά χτυπήματα, τα οποία ήταν εστιασμένα κυρίως σε 
Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και ανατολικά της ηπειρωτικής και 
νότιας χώρας, δηλαδή Θεσσαλία κι Ανατολική Πελοπόννησο, τα 
περισσότερα όμως ήταν όντως στην περιοχή της Θράκης και στην 
Κεντρική Μακεδονία, εστιασμένα στα δύο πόδια της Χαλκιδικής με 

πολύ μεγάλη πυκνότητα κεραυνών να αποτυπώνεται και στην 
ειδική χαρτογράφηση που έχει γίνει», τόνισε ο φυσικός, μετεωρο-
λόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ερωτηθείς δε για τη 
διάχυση της πληροφόρησης που δίδεται ως έγκαιρη, προ τέτοιων 
φαινομένων, από τους επιστήμονες, επισήμανε πως σημαντικός 
παράγοντας είναι «να υπάρχει και δεκτικότητα από τους πολίτες 
και τις υπηρεσίες που τυχόν θα πάρουν αυτές τις ενημερώσεις».

ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
«Σπάνιο και πολύ έντονο το καιρικό φαινόμενο στη Χαλκιδική. Εμφανίζεται δύο φορές στα τρία χρόνια»   

Συνδυασμός καιρικών φαινομένων η αιτία της καταστροφής σε τμήμα της Χαλκιδικής  

Σε ποιο επίπεδο μπορεί να φτάσει η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης από την πλευρά των επιστημόνων

Ο καθ. Ευθ. Λέκκας εξηγεί τα χαρακτηριστικά των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη Β. Ελλάδα

Μεγάλος αλλά όχι πρωτοφανής αριθμός κεραυνικών χτυπημάτων στην επικράτεια
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Την άμεση και όσο το δυνατόν ταχύτατη αποκατάσταση των 
καταστροφών από τη θεομηνία που έπληξε τη Χαλκιδική στη 
καρδιά της τουριστικής περιόδου, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Ξενοδόχων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΠΟΞ διευκρινίζει ότι 
δεν παρατηρούνται προβλήματα στη διαμονή των τουριστών, 
καθώς δεν έχουν σημειωθεί ζημιές σε δωμάτια ξενοδοχείων, 
παρά μόνο σε εξωτερικούς χώρους μονάδων που βρέθηκαν 
αντιμέτωπες με τα πρωτοφανή και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος εξέφρα-
σε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμά-
των, ενώ υπογράμμισε πως «οι ξενοδοχειακές κτιριακές υποδο-
μές της Χαλκιδικής άντεξαν, διότι είναι σύγχρονες και ασφαλείς 
για τους τουρίστες».
Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στις εντατικές προσπάθειες του 
κρατικού μηχανισμού ώστε να αντιμετωπιστούν το συντομό-
τερο δυνατόν οι μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, στην 
ηλεκτροδότηση και στις υποδομές, κάνοντας λόγο για «αγώνα 

δρόμου που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζεται με 
αμείωτο ρυθμό».
Ο κ. Τάσιος υπενθύμισε το πάγιο αίτημα της ΠΟΞ για να ανα-
βαθμιστούν οι φθίνουσες υποδομές αρκετών τουριστικών πε-
ριοχών της χώρας - μεταξύ των οποίων και η Χαλκιδική – που 
χρήζουν όπως είπε «άμεσων παρεμβάσεων, εκσυγχρονισμού 
και βελτίωσης της λειτουργικότητάς τους».

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από βουλευτές και στελέχη 
του κόμματος, επισκέφθηκε σήμερα τις πληγείσες από τη χθεσι-
νή θεομηνία περιοχές της Χαλκιδικής.
Αρχικά επισκέφθηκαν το δήμο Προποντίδας όπου και συνα-
ντήθηκαν με το δήμαρχο, Μανώλη Καρρά ο οποίος τους ενη-
μέρωσε για τα προβλήματα που δημιούργησε η καταστροφική 
θεομηνία. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο υπουργός Μετα-
φορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας καθώς και 
υπηρεσιακοί παράγοντες του στρατού και της αστυνομίας. Τα 
μέλη της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενημερώθηκαν για την 

κατάσταση που επικρατεί και όλοι συμφώνησαν πως αυτό που 
προέχει είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές στα δίκτυα ύδρευ-
σης και ηλεκτρισμού, να καταγραφούν οι ζημιές και να ξεκινήσει 
το ταχύτερο η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων.
Στη συνάντηση συμμετείχαν το μέλος της ΠΣΕ Κ. Μακεδονίας 
του κόμματος, Κώστας Γκοντίνος, ο περιφερειακός σύμβουλος 
Κ. Μακεδονίας, Λάζαρος Τόσκας, ο συντονιστής της Ν.Ε. Α  ́Θεσ-
σαλονίκης, Χρήστος Δουϊτσης, και οι βουλευτές Κυριακή Μάλα-
μα (Χαλκιδικής), Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης 
(Α΄Θεσσαλονίκης). Στη συνέχεια μέρος της αντιπροσωπείας 
κατευθύνθηκε προς τη Σιθωνία προκειμένου να ενημερωθεί 

για τις ζημιές που σημειώθηκαν εκεί και τα υπόλοιπα μέλη της 
αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν τα Φλογητά, το Διονυσίου 
και τα Νέα Πλάγια, όπου συναντήθηκαν με τους κατοίκους κι 
ενημερώθηκαν για την κατάσταση στην περιοχή. Σύμφωνα 
με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης στο δεύτερο αυτό 
κλιμάκιο συμμετείχαν ο συντονιστής της Ν.Ε. Α  ́Θεσσαλονίκης 
του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Δουίτσης, τα μέλη της γραμματείας Γιούλα 
Δαούλα και Γιάννης Κωτίδης,, ο υπεύθυνος της επιτροπής για τα 
Σώματα Ασφαλείας, Νίκος Παυλίδης καθώς και οι βουλευτές Α΄ 
Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιάννης Αμανατίδης.

«Είναι πολύ θετικό που η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε και κινη-
τοποιήθηκε άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών που προ-
κλήθηκαν από τη χθεσινή φονική κακοκαιρία στη Χαλκιδική και 
σε άλλες περιοχές, όπως των Νομών Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας και 
Έβρου», αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ σε επιστολή της προς την κυβέρνη-
ση, ενώ καλεί τους υπουργούς και τον περιφερειάρχη, πέραν των 
ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί η κυβέρνηση να λάβουν 
υπόψη τους και το ακόλουθο πλαίσιο προτάσεων και δράσεων 
που, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «θεωρούμε ότι αποτυπώ-
νει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για την ανακούφιση 
των συμπολιτών μας που υπέστησαν τις συνέπειες των ακραίων 
καιρικών φαινομένων».
Σημειώνεται ότι πρωτίστως η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή συλ-
λυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαρά-
στασή της στους πληγέντες. Απέστειλε, δε, ήδη προς τα αρμόδια 
υπουργεία (Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας 
και Κοιν. Υποθέσεων και περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) 
επιστολή, προτείνοντας μια σειρά μέτρων για την ανακούφιση 
των πληγέντων.

Συγκεκριμένα το πλαίσιο ενεργειών που προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ είναι 
το εξής:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[1] Πλήρης αποζημίωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται 
άμεσα από την καταστροφή που έχει συντελεστεί.
[2] Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα προϊόντα με βάση τις τρέ-
χουσες τιμές.
ΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
[1] Για όσους επαγγελματίες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί 
ζημιές δυνατότητα απαλλαγής (και όχι μόνο αναστολής) από την 
καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ για τουλάχιστον ένα εξάμηνο δι-
ατηρώντας το δικαίωμα στην ασφάλιση υγείας.
[2] Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για 
όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής για το τρέχον έτος. Απαλ-
λαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι το τέλος του έτους.
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
[1] Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Μετά την αποτίμηση των 
ζημιών, ισοαναλογική απομείωση χρεών. Παράλληλα, να εξετα-

στεί η παροχή διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια για όσους 
επιθυμούν να επανεπενδύσουν στην επιχείρηση (ανακατασκευή, 
αγορά προϊόντων, μεταγκατάσταση κοκ)
[2] Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις που έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια.
[3] Ειδική ρύθμιση- παράταση για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές
[4] ‘Αμεση καταβολή των ποσών που προκύπτουν από ιδιωτική 
ασφάλιση κτιρίων και αγαθών.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
[1] Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά της πληγείσας περιοχής για χρονικό διάστημα ενός 
έτους
[2] Απελευθέρωση πόρων από προγράμματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου για την αποκατάσταση των ζημιών.
[3] Ειδικό καθεστώς πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και 
παροχές για τις οικογένειες που έχουν πληγεί (βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, βοήθεια στο σπίτι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)».

ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Χωρίς προβλήματα η διαμονή των τουριστών στη Χαλκιδική - Οι ξενοδοχειακές υποδομές «άντεξαν»

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές της Χαλκιδικής

Μέτρα για την ανακούφιση των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών επιχειρήσεων από τα χθεσινά ακραία καιρικά φαινόμενα, 
ζητάει η ΓΣΕΒΕΕ



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

Προσεχή Σεμινάρια 

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

18/07/2019 :  Ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών (2ος κύκλος)

12/09/2019 : Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτήρια & Έργα Υποδομής  με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ / ΕΝ 1998-3)

24/10/2019 :  Τοπικά Χωρικά Σχέδια

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.





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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βΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Μεγαλύτερο αριθμό και μικρότερα ποσά μηνιαίων δόσεων για 
περίπου 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενους που χρωστούν 
στη φορολογική διοίκηση ποσά μέχρι 3.000 ευρώ προβλέπει το 
σχέδιο της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών 
για τη βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων. 
Στο φορολογικό νομοσχέδιο που προγραμματίζεται να κατατε-
θεί για ψήφιση στη Βουλή μέχρι το τέλος Ιουλίου θα περιλαμ-
βάνονται διατάξεις που θα προβλέπουν μείωση του ελάχιστου 
ποσού μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ για όσους έχουν 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση τα οποία δεν 
υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ. 
Έτσι σε όσους από τους φορολογούμενους αυτούς χρωστούν 
από 2.400 έως 3.000 ευρώ θα δοθεί το δικαίωμα να εξοφλή-
σουν τις οφειλές τους σε 120 μηνιαίες δόσεις των 20-25 ευρώ 
εκάστη. Επίσης σε όσους οφείλουν ποσά από 200 έως 2.400 
ευρώ θα παρασχεθεί η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών 
τους σε 10 έως 120 δόσεις των 20 ευρώ εκάστη. 
Στοιχεία της ΑΑΔΕ
 Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι με βασικές 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο μέχρι 3.000 ευρώ 
ανέρχονται σε 2.410.000. Για τους φορολογούμενους αυτούς 
ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ως αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δεσμευθεί κατά την προεκλο-
γική περίοδο ότι θα απλοποιήσει και θα καταστήσει ακόμη πιο 
ευνοϊκούς τους όρους ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
τους προς τη φορολογική διοίκηση, δίδοντάς τους τη δυνατό-
τητα να πληρώνουν 20 ευρώ το μήνα. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης, σε πρόσφατη συνέντευξή του 
λίγες μέρες πριν από τις εκλογές είχε αναφέρει ότι η κυβέρνησή 
του, μέσω βελτιώσεων που θα νομοθετήσει στη ρύθμιση των 
120 δόσεων, θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μικρών οφει-
λών προς το Δημόσιο και ειδικότερα τις πολλές περιπτώσεις των 
φορολογουμένων που χρωστούν μέχρι 3.000 ευρώ. Είχε διευ-
κρινίσει δε ότι γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα νομοθετηθούν απλές 
ρυθμίσεις που θα προβλέπουν ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 
20 ευρώ, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι μικροοφειλέτες να μπορούν να 
πληρώνουν και να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος απώλειας της 
ρύθμισης λόγω οικονομικής αδυναμίας. 
Σημειώνεται ότι με το ισχύον σήμερα καθεστώς ρύθμισης του 
ν. 4611/2019, ο οποίος ψηφίστηκε από την προηγούμενη 
κυβέρνηση τον περασμένο Μάιο, όσοι φορολογούμενοι χρω-
στούν ποσά μέχρι 3.000 ευρώ μπορούν να αποπληρώσουν τις 
οφειλές τους ως εξής:
 ■ Όσοι έχουν δηλώσει ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ 
για το έτος 2017, μπορούν να διακανονίσουν την εξόφληση 
των οφειλών τους με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 30 ευρώ. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-3                                                      12/07/2019

Αυτό σημαίνει ότι για ποσά οφειλών της τάξεως των 1 20-540 
ευρώ, οι μηνιαίες δόσεις κυμαίνονται από 3 έως 18 , ενώ για 
μεγαλύτερα ποσά οι δόσεις είναι τουλάχιστον 18 και μπορούν 
φθάσουν μέχρι τις 100 μόνο αλλά μόνο για οφειλές 3.000 ευρώ.
 ■ Για όσους έχουν δηλώσει ετήσια εισοδήματα άνω των 
10.000 ευρώ για το έτος 2017, ο αριθμός των μηνιαίων δό-
σεων καθορίζεται με βάση μία προοδευτική κλίμακα συντελε-
στών, που ξεκινούν από το 4% και φθάνουν μέχρι το 25 % για 
όσους δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα και μειώνονται κατά 1-3 
ποσοστιαίες μονάδες για όσους έχουν εξαρτώμενα τέκνα. Συ-
γκεκριμένα για όσους δεν βαρύνονται με τέκνα οι συντελεστές 
κλιμακώνονται ως εξής: 
α) 4% για το τμήμα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 
10.000.01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ, 
β) 6% για το τμήμα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 
15.000.01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ, 
γ) 8% για το τμήμα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 
20.000.01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ, 
δ) 10% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 
25.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ, ε) 12% για το τμήμα ετή-
σιου καθαρού κέρδους από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 50.000 
ευρώ, στ) 15% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 
50.000.01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ, ζ) 20% για το τμήμα ετή-
σιου καθαρού κέρδους από τα 75.000,01 ευρώ έως τα 100.000 
ευρώ, η) 25% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους πάνω 
από τα 100.000 ευρώ. 
Οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται κλιμακωτά επί του ετήσιου 
δηλωθέντος εισοδήματος του έτους 2017 και έτσι προσδιορίζε-
ται το ποσό που είναι δυνατό να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση 
από τον οφειλέτη ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματός 
του.
 Στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσό που μπορεί να πληρώνεται 
κάθε μήνα κατόπιν: 
α) διαίρεσης του ετήσιου ποσού με τον αριθμό 12, για να προ-
κύψει το μηνιαίο ποσό πληρωμής 
β) διαίρεσης του συνολικού ποσού της οφειλής με το μηνιαίο 
ποσό πληρωμής 
γ) στρογγυλοποίησης του αποτελέσματος της προηγούμενης 
διαίρεσης στο ακέραιο κομμάτι του προκύπτοντος πηλίκου 
δ) προσαρμογής στους προβλεπόμενους περιορισμούς που 
ορίζουν ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 30 ευρώ και ελάχιστο 
αριθμό δόσεων 18.
 Με βάση το παραπάνω σύστημα, ο αριθμός των μηνιαίων 
δόσεων που προκύπτει για τους οφειλέτες ποσών 3.000 ευρώ 
οι οποίοι έχουν δηλώσει ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 
ευρώ για το έτος 2017 κυμαίνεται από 18 έως 98 ανάλογα με 
το ύψος του εισοδήματος.
 Για παράδειγμα, σε οφειλέτη με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ 
και χωρίς εξαρτώμενα τέκνα που χρωστά 2.000 ευρώ, το πα-
ραπάνω σύστημα υπολογίζει τις μηνιαίες δόσεις στις 48 των 
41,66 ευρώ εκάστη. 
Για οφειλέτη με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ χωρίς τέκνα και 

με χρέος 3.000 ευρώ το παραπάνω σύστημα υπολογίζει τις μη-
νιαίες δόσεις σε 25 των 120 ευρώ εκάστη. 
- Ελάχιστο μηνιαίο ποσό στα 20 ευρώ 
Με το νέο σύστημα, το οποίο θα προβλέπεται στο πρώτο φο-
ρολογικό νομοσχέδιο της νέας κυβέρνησης, το ελάχιστο ποσό 
μηνιαίας δόσης για οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ θα μειωθεί από 
τα 30 στα 20 ευρώ, με αποτέλεσμα να ευνοηθούν κυρίως όσοι 
μικροοφειλέτες έχουν δηλώσει για το 2017 ετήσιο εισόδημα 
μέχρι 10.000 ευρώ. Για τους οφειλέτες αυτούς, ο αριθμός 
των μηνιαίων δόσεων θα αυξηθεί σημαντικά καθώς σε κάθε 
περίπτωση η οφειλή θα διαιρείται με ελάχιστο ποσό δόσης 20 
ευρώ αντί 30 ευρώ. Π.χ. για οφειλέτη ποσού σού 2.000 ευρώ, 
θα επιτρέπεται πλέον αποπληρωμή σε 100 μηνιαίες δόσεις των 
20 ευρώ εκάστη, ενώ σήμερα επιτρέπεται αποπληρωμή σε 66 
μηνιαίες δόσεις των 30,30 ευρώ εκάστη.
 Άλλες διευκολύνσεις 
Πέραν της μείωσης του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξετάζει κι άλλες 
βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4611/2019 ειδικά για 
όσους οφείλουν μέχρι 3.000 ευρώ στη φορολογική λογική 
διοίκηση. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται περισσότερα ευεργετή-
ματα, όπως η διευκόλυνση όσων μικροοφειλετών έχουν ήδη 
δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν χρήματα που εισέρχονται στους λογαρια-
σμούς αυτούς για να μπουν στη ρύθμιση, δεδομένου ότι αυτά 
κατάσχονται αμέσως, ενώ δεν αποκλείονται και παρεμβάσεις 
στον τρόπο υπολογισμού λογισμού των μηνιαίων δόσεων για 
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται οφειλές του ίδιου 
φορολογούμενου σε περισσότερες της μιας υπηρεσίες της 
ΑΑΔΕ όπου με το ισχύον καθεστώς δεν προβλέπεται άθροιση 
των οφειλών, αλλά ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε οφειλή, με 
αποτέλεσμα να προκύπτει για τον οφειλέτη μικρός αριθμός και 
μεγάλα ποσά δόσεων. 

Ο “ΓΡΙΦΟΣ” ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΑξΙΩΝ - ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναν δύσκολο γρίφο στον κλάδο της φορολογίας των 
ακινήτων καλείται να λύσει η νέα κυβέρνηση. Ο γρίφος 
αφορά το αν θα πρέπει να γίνει πράξη η μεταμνημονια-
κή δέσμευση που είχε αναλάβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖA να 
πραγματοποιηθεί δεύτερη αναπροσαρμογή των αντι-
κειμενικών αξιών, προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος 
για την ευθυγράμμιση των τιμών ζώνης με τις εμπορικές 
αξίες των ακινήτων. 

capital.gr
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Ο γρίφος είναι δύσκολο να λυθεί, καθώς αλλαγές στις 
αντικειμενικές αξίες δημιουργούν αλυσιδωτές επιπτώ-
σεις σε όλο το φάσμα της φορολογίας ακινήτων, και όχι 
μόνο σε αυτό. Προκαλούν ακόμα και ανάγκη παρεμ-
βάσεων στη φορολογία εισοδήματος, καθώς από την 
αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των φορο-
λογούμενων εξαρτάται μέχρι και το τεκμαρτό εισόδημά 
τους από παραχώρηση κατοικίας ή εκμίσθωση ακινή-
του. Την ίδια ώρα, οι τιμές των ακινήτων στην κτημα-
ταγορά, που εξαρτώνται και από τις αντικειμενικές αξίες, 
αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα για την αξία του 
χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων των τραπεζών, 
που, με τη σειρά του, επηρεάζει τους ισολογισμούς τους.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων στο πρώτο τρίμηνο 
του έτους κατέγραψαν αύξηση κατά 4%, έναντι αύξη-
σης 1,4% που κατέγραψαν για το σύνολο του 2018. Με 
βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα 
και προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα, η αύξηση 
των τιμών το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 4% για τα «νέα» δι-
αμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών, και 3,9% για 
τα «παλαιά» διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας άνω των 5 
ετών.
Η αύξηση αυτή έχει τόσο θετική όσο και αρνητική επί-
δραση. Στον τομέα της φορολογίας δημιουργεί πίεση 
προς την κατεύθυνση να πραγματοποιηθεί νέα αναπρο-
σαρμογή των αντικειμενικών αξιών, η δεύτερη μετά τον 
Ιούνιο του 2018, όπου έγιναν αυξήσεις σε περίπου 4.000 
περιοχές. Οι περιοχές αυτές είναι κατά κύριο λόγο του-
ριστικές και παραλιακές, είναι περιοχές της λεγόμενης 
«λαϊκής» κατοικίας (π.χ. δυτική Αττική και δυτική Θεσ-
σαλονίκη), καθώς και μεσαίες περιοχές των μεγάλων 
αστικών κέντρων που γνώρισαν οικιστική ανάπτυξη 
πριν από την κρίση (π.χ. βορειοανατολική Αττική). Με 
τις αυξήσεις που έγιναν σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα 
με τα τεχνικά κλιμάκια των «θεσμών», δεν ολοκληρώ-
θηκε η ευθυγράμμισή τους με τις εμπορικές αξίες και 
θα πρέπει να γίνει και νέα αύξηση εντός του 2019 ή το 
αργότερο το 2020. 
Το υπουργείο Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ είχε, υπό την 
καθοδήγηση των «θεσμών», προχωρήσει στη δημιουρ-
γία ενός μόνιμου μηχανισμού υπολογισμού των εμπο-
ρικών αξιών των ακινήτων, ο οποίος λειτουργεί μέσω 
της συγκέντρωσης δεδομένων από την κτηματαγορά, 
όπως είναι οι τιμές που αναγράφονται στα συμβόλαια 
μεταβίβασης και οι σχετικές δηλώσεις που κατατίθενται 
στην Εφορία, αγγελίες με τις ζητούμενες τιμές από τους 
πωλητές, καθώς και στοιχεία από τις τράπεζες – όπως οι 
εκτιμήσεις που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες τους στο 
πλαίσιο των εγγραφών υποθηκών για χρηματοδοτή-
σεις. Από τη λειτουργία του μόνιμου αυτού μηχανισμού 

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΑΕΕΑΠ ΚΑΙ ξΕΝΩΝ 
FUNDs ΑΚΙΝΗΤΑ ΑξΙΑΣ 40 ΕΚΑΤ
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Τα πρώτα ακίνητα που περιλαμβάνονταν ως εγγυήσεις 
στα χαρτοφυλάκια δανείων που αγοράστηκαν το 2018 
από επενδυτές βρίσκονται ήδη προς πώληση στην εγ-
χώρια αγορά. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πη-
γές, η Bain Capital έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργα-
σίες με εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων ακινήτων, 
προκειμένου να διατεθούν στην αγορά ακίνητα συνο-
λικής αξίας της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ. Οι πρώτες 
προσφορές μάλιστα πρόκειται να κατατεθούν μέχρι 
αύριο, ενώ όλη η διαδικασία αναμένεται να «τρέξει» 
σταδιακά έως το τέλος Ιουλίου.
Πρόκειται για ακίνητα που περιλαμβάνονταν στο χαρ-
τοφυλάκιο Amoeba, το οποίο περιείχε κόκκινα δάνεια 
με εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Το εν λόγω χαρτοφυλά-
κιο αποκτήθηκε πέρυσι από την Bain Capital έναντι 
ποσού 432 εκατ. ευρώ. Μετά μια μακρά διαδικασία 
προετοιμασίας, εντέλει, τα πρώτα ακίνητα, κυρίως 
κτίρια (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες) και οικόπε-
δα, έχουν πλέον ανατεθεί προς πώληση, με το σχετικό 
εγχείρημα να έχει αναληφθεί από τις εταιρείες Proprius 
(Cushman), Savills Hellas και Δανός & Συνεργάτες/
BNP Paribas Real Estate. Πρόκειται για καταξιωμένες 

και σύμφωνα με τις έρευνες που πραγματοποιεί, σε υπη-
ρεσιακό επίπεδο η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών υποστήριζε ότι δεν απαιτείται να γίνει νέα 
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στα ακίνη-
τα.
Μια αναπροσαρμογή θα δημιουργούσε αμέσως την 
ανάγκη για παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ προκειμένου να 
μην αυξηθεί το φορολογικό βάρος για τους ιδιοκτήτες, 
ενώ θα προκαλούσε και ζητήματα πολιτικού κόστους, 
καθώς οι αυξήσεις θα έπρεπε να γίνουν κατά κύριο λόγο 
στις λεγόμενες «λαϊκές» περιοχές. 
Υπάρχει, όμως, μια θετική επίπτωση από την αύξηση 
των αντικειμενικών αξιών και των εμπορικών λόγω της 
βελτίωσης των συνθηκών στην κτηματαγορά. Τραπεζι-
κά στελέχη δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους από την 
έστω και δειλή άνοδο των εμπορικών τιμών έπειτα από 
σχεδόν μία δεκαετία πτώσης, καθώς η άνοδος αυτή βελ-
τιώνει την καθαρή θέση των τραπεζών και περιορίζει 
σημαντικά τον όποιο κίνδυνο για νέα ανακεφαλαιοποί-
ησή τους. 
Το τι θα γίνει τελικά με τις αντικειμενικές αξίες θα αποφα-
σιστεί από την νέα κυβέρνηση. Αφού σταθμιστούν όλα 
τα δεδομένα και γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις 
με τους «θεσμούς», θα αποφασιστεί το αν και το πότε θα 
γίνει η αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων χρόνων 
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκαν δεκάδες νέες 
φορολογικές επιβαρύνσεις. Αγαπημένος στόχος φορο-
λόγησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τα ακίνητα, κατεξοχήν περι-
ουσιακό μέσο και μέσο αποταμίευσης της μεσαίας τάξης. 
Δεν είναι τυχαίο ότι επιβλήθηκαν οι εξής νέες επιβαρύν-
σεις στα ακίνητα:
- Αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% 
στο 24%. Ο συντελεστής αυτός επιβάλλεται και στις πα-
ραδόσεις νεόδμητων ακινήτων.
- Αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για το εισόδη-
μα από ενοίκια. Ο συντελεστής για εισόδημα έως 12.000 
ευρώ αυξήθηκε από το 11% στο 15%, για εισόδημα από 
12.000 έως 35.000 ευρώ αυξήθηκε από το 33% στο 
35% και για εισόδημα πάνω από 35.000 ευρώ αυξήθηκε 
από το 33% στο 45%.
- Επιβλήθηκε φόρος εισοδήματος στις βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις κατοικιών (π.χ. Αirbnb).
- Αυξήθηκαν οι συντελεστές του συμπληρωματικού 
ΕΝΦΙΑ από 0,1% έως 1% που είναι σήμερα σε έως και 
1,15%, αλλά ο φόρος αρχίζει να επιβάλλεται από χαμη-
λότερη αξία, καθώς μειώνεται το αφορολόγητο από τα 
300.000 ευρώ στα 200.000 ευρώ.
- Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του ΕΝ-
ΦΙΑ στα οικόπεδα.
- Αυξήθηκε από 5 τοις χιλίοις σε 5,5 τοις χιλίοις ο συ-
μπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα.

- Αυξήθηκαν το 2018 οι αντικειμενικές αξίες σε περίπου 
4.000 περιοχές.
Οι δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης για τα ακίνητα 
Στον κυβερνητικό σχεδιασμό η μείωση της φορολογίας 
για την ακίνητη περιουσία έχει δεσπόζουσα θέση. Η νέα 
κυβέρνηση θεωρεί ότι ο κλάδος των ακινήτων μπορεί 
να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονο-
μίας. Αποτελούσε, άλλωστε, μέσω της οικοδομής την 
παραδοσιακή ατμομηχανή της οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα 
ακίνητα προβλέπει τα εξής:
- Μείωση εντός διετίας κατά 30% του ΕΝΦΙΑ για όλους 
τους ιδιοκτήτες. 
- Θέσπιση έκπτωσης από τον φόρο εισοδήματος ή τον 
ΕΝΦΙΑ έως 50% των δαπανών αισθητικής, λειτουργικής 
ή ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων.
- Αναστολή για μία τριετία του φόρου υπεραξίας στα 
ακίνητα και του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα. 
- Σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης η 
οποία επιβάλλεται και στο εισόδημα από ακίνητα.
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«ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ» ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ «ΣΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ» ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Την κατάσταση στην Οικονομία θα εξετάσει σήμερα -σε πλήρη 
σύνθεση- η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ενόψει 
της συσκέψεως που θα έχει υπό τον Πρωθυπουργό το Σάβ-
βατο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, για να σχεδιάσουν τις 
προγραμματικές δηλώσεις αλλά και το νέο φορολογικό νομο-
σχέδιο που θα καταθέσει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στην 
Βουλή.
Την ίδια ώρα, δύο νέες εκθέσεις διεθνών οργανισμών στέλνουν 
μήνυμα στην Αθήνα να δώσει προτεραιότητα σε μεταρρυθμί-
σεις υπέρ των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα ενόψει της ύφεσης που 
έχει ξεκινήσει ήδη στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.
Η βασική διαπίστωση για το πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική 
Οικονομία, έρχεται από τον ΟΟΣΑ. Η έκθεση «Tax Foundation» 
αποκαλύπτει ότι μόνο στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις βρέθηκαν 
«στο κόκκινο», αφού στην δεκαετία 2008-2018 ο πραγματικός 
φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε κατά 5,8%. Με εξαίρεση 
την Κύπρο (+2,4%) σχεδόν παντού αλλού στην Ευρώπη οι 
φόροι επιχειρήσεων μειώνονταν. Η Ελλάδα κατατάσσεται έτσι 
στην τελευταία θέση (31η) μεταξύ των κρατών – μελών του 
ΟΟΣΑ, με την χειρότερη για τις επιχειρήσεις επίδοση. Η διαπί-
στωση αυτή δικαιολογεί ίσως γιατί η κυβέρνηση επείγεται να 
περιλάβει στο φορολογικό νομοσχέδιο τη μείωση του φορολο-
γικού συντελεστή από 28% σε 20% και άμεσα το 2020.
Την ίδια στιγμή, «καμπανάκια» ηχούν για τη χώρα μας και 
στην τελευταία -ενδεχομένως- έκθεση που ανακοινώνει το 
ΔΝΤ για την πορεία της Ευρωζώνης, πριν η επικεφαλής του 
Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ μετακομίσει από την Ουάσιγκτον 
στη Φραγκφούρτη τον Οκτώβριο, για να αναλάβει στο τιμόνι 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σε μια εποχή που τα διεθνή κεφάλαια αποσύρρονται από πα-
ραγωγικές επενδύσεις και αναζητούν αμυντικές (ομόλογα, 
χρυσός) το ΔΝΤ στέλνει μηνύματα ανησυχίας στις αγορές για 
την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αποτιμώντας αρνη-
τικά την οπισθοχώρηση στις μεταρρυθμίσεις από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ στο α΄εξάμηνο του 2019.
Όπως επισημαίνει η έκθεση:
οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος (σσ: όπως η Ελλάδα και η 
Ιταλία) θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συνετή πορεία σταδι-
ακής δημοσιονομικής προσαρμογής, ακόμη και αν η ανάπτυξη 
έχει επιβραδυνθεί. Όσες διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο (σσ: 
η Αθήνα το δαπάνησε ήδη πριν καν προκύψει φέτος για προε-
κλογικές παροχές) πρέπει να επωφεληθούν από το χαμηλό κό-
στος δανεισμού για επενδύσεις που ενισχύουν την Ανάπτυξη, 
μειώνοντας και τα μεγάλα υπερπλεoνάσματα.

Σε 30 χρόνια από τώρα το ένα πέμπτο των μεγαλουπόλε-
ων του πλανήτη μας θα βρίσκεται αντιμέτωπο με «άγνω-
στες» κλιματικές συνθήκες, καθώς η άνοδος της θερμο-
κρασίας αυξάνει τον κίνδυνο ξηρασίας από τη μία και των 
πλημμυρών από την άλλη.
 Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι επιστήμονες του 
Κλίματος στο Crowther Lab του Ελβετικού Ομοσπονδι-
ακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, οι οποίοι ανέλυσαν τα 
δεδομένα 520 πόλεων σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ 
των οποίων όλες οι πρωτεύουσες και τα αστικά κέντρα με 
πληθυσμό άνω του 1.000.000. 
Προβλέψεις
 Οι ερευνητές του ελβετικού ινστιτούτου, αφού μελέτησαν 
τις κλιματικές συνθήκες που ισχύουν σήμερα, προέβλεπαν 
τι μπορεί να συμβεί αν οι θερμοκρασίες αυξηθούν κατά 
μισό βαθμό, πλησιάζοντας τον 1,5 βαθμό Κελσίου που 
έχει τεθεί ως στόχος από τη Συμφωνία του Παρισιού του 
2015 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σύμ-
φωνα με τα ευρήματα των επιστημόνων, όσο προχωρού-
με προς το 2050, το 22°/ο των πόλεων του πλανήτη θα 
αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες κλιματικές συνθήκες, όπως 
περισσότερες περιόδους ξηρασίας και μουσώνων. 
Σύμφωνα με το σενάριο της μελέτης, το 2050 το κλίμα 
του Λονδίνου θα μοιάζει με το σημερινό κλίμα της Βαρ-
κελώνης, στη Μαδρίτη οι συνθήκες θα είναι αντίστοιχες 
του Μαρακές σήμερα, το Σιάτλ θα μοιάζει με το Σαν Φραν-
σίσκο τώρα και το Τόκιο με την Τσανγκσά της κεντρικής 
Κίνας. 
Στο μεταξύ, περισσότερα από 7.000 κολέγια, πανεπιστή-
μια και τεχνικές σχολές από πολλές χώρες του κόσμου δε-
σμεύτηκαν προχθές στη μάχη κατά της κλιματικής αλλα-
γής. Με κοινή επιστολή που απέστειλαν προς τον ΟΗΕ υπό 
τον τίτλο «Κλιματική έκτακτη ανάγκη», οι σχολές αυτές 
δεσμεύονται να καταφέρουν να μηδενίσουν τις εκπομπές 
του διοξειδίου του άνθρακα ως το 2030 ή το αργότερο ως 
το 2050, να κινητοποιήσουν περισσότερους πόρους για 
την έρευνα και να προσφέρουν ευκαιρίες στους φοιτητές 
να αναπτύξουν τις ικανότητές τους με στόχο την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
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εταιρείες της ελληνικής αγοράς συμβούλων ακινήτων, 
όλες με συνεργασίες με ξένους ομίλους του ίδιου αντι-
κειμένου.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί επίσης είναι ότι οι ενδι-
αφερόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 
κάποιο πακέτο ακινήτων, καθώς δεν έχει γίνει ομα-
δοποίησή τους. Εν ολίγοις, το κάθε ακίνητο πωλείται 
μεμονωμένα, κάτι που σημαίνει ότι, σε μεγάλο βαθμό, 
τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία συγκεντρώ-
νουν αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. είτε ως 
κτίριο αυτό καθεαυτό είτε ως τοποθεσία όπου αυτό 
βρίσκεται). Οπως σημειώνουν στελέχη του κλάδου, 
το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα πωλούμενα ακίνητα 
είναι σημαντικό και προέρχεται τόσο από εταιρείες του 
κλάδου των ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων 
σε Ακίνητη Περιουσία) όσο και από επενδυτικά funds.
Εκτός από τα παραπάνω ακίνητα, το επόμενο διάστη-
μα αναμένεται να διατεθούν σταδιακά και άλλα ακίνη-
τα, καθώς έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την 
πώληση τουλάχιστον πέντε μεγάλων χαρτοφυλακίων, 
άνω των 2.000 ακινήτων, απευθείας από τις τράπεζες. 
Ειδικότερα, η κάθε τράπεζα αναμένεται να αναθέσει 
είτε σε εξωτερικούς συνεργάτες είτε σε εσωτερικές 
υπηρεσίες π.χ. πακέτα αποτελούμενα από 200, 300 ή 
500 ακίνητα τη φορά. Στη συνέχεια, οι εταιρείες που 
θα κληθούν να διαχειριστούν την πώληση των πακέ-
των αυτών προχωρούν σε επιμέρους ομαδοποιήσεις, 
π.χ. ανάλογα με την αξία ή με τα χαρακτηριστικά. Ετσι, 
ακίνητα αξίας άνω των 3-4 εκατ. ευρώ θα πωληθούν 
με τη διαδικασία του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού. Αλλα ακίνητα, που δεν είναι εύκολο να συνε-
νωθούν με άλλα, θα διατίθενται μεμονωμένα, μέσω 
ανάθεσης σε μεσιτικά και δικηγορικά γραφεία, ενώ κά-
ποια θα πωλούνται με βάση τον χαρακτήρα τους, π.χ. 
διαμερίσματα κατάλληλα για εκμετάλλευση μέσω βρα-
χυχρόνιων μισθώσεων σε διάφορα σημεία της χώρας.
Οπως σημειώνουν άνθρωποι που παρακολουθούν 
στενά τη σχετική διαδικασία, είναι προφανές ότι επι-
χειρείται η επιτάχυνση του ρυθμού πώλησης, δεδο-
μένης και της ταχύτητας με την οποία εισρέουν πλέον 
ακίνητα στους ισολογισμούς των τραπεζών, απόρροια 
του μεγάλου ποσοστού ανακτηθέντων ακινήτων μέσω 
της διαδικασίας των πλειστηριασμών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε ποσοστό που ξεπερνάει 
το 80%, τα ακίνητα που πωλούνται μέσω πλειστηρι-
ασμού, εντέλει, καταλήγουν στα χέρια της τράπεζας. 
Αφού ρυθμιστούν οι απαιτούμενες πολεοδομικές και 
νομικές εκκρεμότητες, μια πολυδάπανη και χρονοβό-
ρος διαδικασία, σταδιακά αυτά τα ακίνητα ομαδοποι-
ούνται με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους και 
άλλες παραμέτρους, και πλέον οδεύουν προς πώληση 
στην αγορά.


