
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1810 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Επένδυση στο Ελληνικό: Υπεγράφη και η τελευταία Κοινή Υπουργική 
Απόφαση - Μέσα σε τρεις μήνες ολοκληρώθηκε το πλέον πολύπλοκο 
εγχείρημα -Σειρά των επενδυτών τώρα 
Σελ 1 και 4
ΥΠΕΝ:  Δημόσια διαβούλευση για τους υβριδικούς σταθμούς- Στόχος η 
εγκατάσταση 14.000 ΜW ΑΠΕ έως το 2030
Σελ 1 και 3
Επιπλέον χρηματοδότηση, ύψους 10 εκατ. ευρώ, από την Περιφέρεια 
Αττικής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
Σελ 3
Συνέδριο ΣΕΓΜ 2019: Πραγματικότητα η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλί-
ου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ)
Σελ 4
ΥΠΕΝ:  Δημόσια διαβούλευση για τους υβριδικούς σταθμούς- Στόχος η 
εγκατάσταση 14.000 ΜW ΑΠΕ έως το 2030
Σελ 5
Άνω του 60% το ποσοστό υποβολής δηλώσεων για  τις περιοχές που η 
διορία έληξε το Σεπτέμβριο
Σελ 6 
Βουλή: κύρωση κοινοτικών οδηγιών για δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊ-
κού δικτύου σιδηροδρόμων
Σελ 7 
Συνεργασία ΥΠΕΝ με τις οικολογικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση 
της διαρροής πλαστικών σε θάλασσες και ποταμούς 
Σελ 8 
Συνεδριάζει την Τετάρτη η ΕΣΑΛ για τα δύο νέα έργα του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς
Σελ 9 
Περί τα τέλη Νοεμβρίου έρχεται το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για περι-
οχές εξαρτώνται από τον λιγνίτη- Απάντηση της υποψήφιας Επιτρόπου 
Ενέργειας στην Μαρία Σπυράκη 
Σελ 10 
Τον Απρίλιο 2020 θα ολοκληρωθεί η υδροδότηση της Αίγινας από το 
Δίκτυο της ΕΥΔΑΠ
Σελ 11
Ενδιαφέρον για έρευνες υδρογονανθράκων σε νέες περιοχές, διαπιστώ-
νει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων
Σελ 12
«Υιοθέτησε την πόλη σου», το νέο καινοτόμο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων
Σελ 13
Δωρεάν παραχώρηση διατηρητέων κτιρίων του ΟΑΕΔ για τις ανάγκες 
των εκδηλώσεων «Ελευσίνα–Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
2021»
Σελ 14 
Η Intrasoft International ανέλαβε νέο έργο από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Χημικών Προϊόντων
Σελ 15 
Τι ισχύει ως προς την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους 
στην εργασία συνταξιούχους, σύμφωνα με εγκύκλιο του αρμόδιου υφυ-
πουργού Ν. Μηταράκη
Σελ 16 
Έργο εθνικής σημασίας το εγγειοβελτιωτικό σύστημα των τριών φραγ-
μάτων στο Ρέθυμνο, τόνισε ο διευθυντής Υδραυλικών Έργων του 
υπουργείου Υποδομών, Αντ. Κοτσώνης
Σελ 17 και 18  
Τι πείθει έναν επενδυτή να βάλει τα χρήματά του σε μια καινοτόμο επι-
χείρηση και ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη των startupers; Απαντά ο 
startup coach Δημήτρης Κουρτέσης
Σελ 18 
Στο ΣτΕ η ΓΣΕΕ για την προστασία της επέκτασης των κλαδικών Συλλο-
γικών Συμβάσεων Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 
εργαζομένων σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις  
Σελ 19 
Από τα Fake News στα Deep Fakes
Σελ 20
Συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο η βελτίωση στο δείκτη οικονομικού κλί-
ματος, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός)  επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Έκλεισε χθες και η τελευταία εκκρεμότητα από μέρους του Δη-
μοσίου για τη μεγάλη επένδυσης το Ελληνικό. Το   protohema.gr 
γράφει ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το Υπ. Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων υπεγράφη η τέταρτη Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, η οποία αφορά την πολεοδόμηση του ακινήτου. Πρό-
κειται επί της ουσίας για απόφαση με την οποία ολοκληρώνεται 
η λεγόμενη πολεοδομική ωρίμανση του ακινήτου και ακολουθεί 
τις ΚΥΑ  για το μητροπολιτικό πάρκο, το καζίνο και για τις ζώνες 
ανάπτυξης. Είχε προηγηθεί η έκδοση Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου ώστε να ξεπεραστούν τα κωλύματα που υπήρχαν. 
Ουσιαστικά πρόκειται για άθλο της κυβέρνησης και προσωπικά 
του υπ. Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, που ανέλαβε όλο τον 
κυβερνητικό συντονισμό, καθώς μέσα σε τρεις μήνες επιτεύχθη-

κε αυτό που για χρόνια βάλτωνε. Πλέον τα βλέμματα στρέφο-
νται στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών στο διαγωνισμό 
για την άδεια καζίνο που λήγει σήμερα. Όπως όλα δείχνουν 
Mohegan και Hard Rock International θα κονταροχτυπηθούν 
για την άδεια την οποία θέλουν για να προχωρήσουν στην ανέ-
γερση και λειτουργία ενός resort που θα καταστήσει την Αθήνα 
τον κορυφαίο προορισμό ψυχαγωγίας στη Νότια Ευρώπη. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις ανάδοχος θα μπορούσε να προκύψει εντός 
1,5 μήνα στην περίπτωση που δεν υπάρξουν προσφυγές και εν-
στάσεις από τους διεκδικητές. Το resort εξάλλου είναι και το κλειδί 
ώστε να προχωρήσει το πρότζεκτ. Ήδη η Lamda Development 
έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων 
με τη δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στον σημαντικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσουν τα 
νησιά στην επίτευξη του στόχου που προβλέπεται στο Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για εγκατάσταση 
περίπου 14.000 MW ΑΠΕ αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας,  Αλεξάνδρα Σδούκου, κατά την ομιλία 
της στο Πανευρωπαϊκό Φόρουμ για την Καθαρή Ενέργεια στα 
νησιά που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Ρόδο, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ. Η κ. Σδούκου προανήγγειλε 
επίσης την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τον τρόπο και το 
ύψος αποζημίωσης των υβριδικών σταθμών, που συνδυάζουν 
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως τόνισε, «Η μετάβαση σε καθαρές 

μορφές ενέργειας είναι ιδιαίτερα αναγκαία για τα ελληνικά νησιά  
-που ηλεκτροδοτούνται κατά βάση από συμβατικές, ρυπογόνες 
μονάδες παραγωγής- τόσο για περιβαλλοντικούς, όσο και για οι-
κονομικούς λόγους.  Στόχος του ΕΣΕΚ είναι η εγκατάσταση μέχρι 
το 2030 περίπου 14.000 MW ΑΠΕ  σε όλη τη χώρα. Τα νησιά δεν 
μπορούν να μείνουν θεατές σε αυτήν την κοσμογονία επενδύσε-
ων, αλλά πρέπει να παίξουν και αυτά το ρόλο τους στον βαθμό 
που τους αναλογεί.  Τα περισσότερα μέσω της διασύνδεσής 
τους με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΜΗΕ) και της ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ και όσα δεν διασυν-
δεθούν, μέσω της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης σε 
συνδυασμό με σταθμούς ΑΠΕ. Αναλυτικά στη σελ 4

«Έχουμε τη βούληση και με συγκεκριμένες πολιτικές θα δημι-
ουργήσουμε όλοι μαζί την «πράσινη» Αττική, μία περιφέρεια φι-
λική για όλους τους πολίτες», δηλώνει ο περιφερειάρχης Αττικής, 
Γιώργος Πατούλης, με αφορμή την ικανοποίηση του αιτήματος 
του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, 
να χρηματοδοτήσει με επιπλέον πόρους, ύψους 10 εκατ. ευρώ, 
το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ. Αναφορικά με την επιστολή-αίτημα του κ. Χατζηδάκη προς 
την Περιφέρεια Αττικής να εξεταστεί η δυνατότητα «διάθεσης 
πρόσθετων πόρων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, προ-
κειμένου να καλυφθούν αρχικά οι καταχωρημένες στο σύστημα 
αιτήσεις και ενδεχομένως κάποιες επιπλέον αιτήσεις, δεδομένου ότι 

υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες για το Πρόγραμμα», 
ο κ. Πατούλης επισημαίνει: «Στην περίπτωση της Αττικής, μέσω 
του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Αττική» 2014-2020, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί με το ποσό των 
15 εκατ. ευρώ περίπου τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
σε κατοικίες. Ωστόσο και με δεδομένη την τεράστια ζήτηση που έχει 
καταγραφεί, ο περιφερειάρχης αποφάσισε τη χρηματοδότηση με 
επιπλέον πόρους ύψους 10 εκατ. ευρώ του προγράμματος εξοικο-
νόμησης κατ’ οίκον». Αναλυτικά στη σελ 3

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Μέσα σε τρεις μήνες ολοκληρώθηκε το πλέον πολύπλοκο εγχείρημα - Σειρά των επενδυτών τώρα

ΥΠΕΝ:  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ- 
ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14.000 ΜW ΑΠΕ ΕΩΣ ΤΟ 2030

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΥΨΟΥΣ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Από την Περιφέρεια Αττικής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»



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

7 Οκτωβρίου 2019

Εκδήλωση: «Προστασία Κύριας Κατοικίας – Ρυθ-
μίσεις  οφειλών δημοσίου ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Κόκκι-
να Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης 
Χρεών Νομικών κ Φυσικών Προσώπων»
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, 
Επιμελητήριο Αχαΐας, Δικη-
γορικός Σύλλογος Πάτρας

9 Οκτωβρίου 2019

Συνέδριο: «Athens Investment Forum 2019: 
Η Ελληνική Οικονομία στη Νέα Εποχή των 
Επενδύσεων και της Ανάπτυξης»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
Vertical Solutions SA

11 - 13 Δεκεμβρίου 2019

3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωρ-
γία και στο Περιβάλλον
ΑΘΗΝΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ελληνική Εταιρεία 
Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών

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

press@central.tee.gr

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑΒυΤ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνο-
λογίας (ΕΔΑΒυΤ) διοργανώνει για το επόμενο χρονικό διάστημα 
τις παρακάτω διαλέξεις:
Οκτώβριος 2019
- 7 Οκτωβρίου, Αικατερίνη Κυπαρίσση - Αποστολίκα, Δρ. αρ-
χαιολόγος, (Επίτ. Δ/ντρια της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας 
και Σπηλαιολογίας του YΠΠΟ): «Τεχνολογικές Καινοτομίες του 
Προϊστορικού Πληθυσμού του σπηλαίου Θεόπετρας 130.000 
έτη πριν (έως το 4.000 π.Χ.)».
- 21 Οκτωβρίου, Χαρίλαος Τσέλιος, Δρ. Αρχαιολόγος, (Υπουρ-
γείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων 
& Πολιτιστικής Κληρονομιάς): «Λαύριο -Σίφνος-Κρήτη-Μυκή-
νες. Η παραγωγή και η διακίνηση του αργύρου στο Αιγαίο της 
Ύστερης Εποχής του Χαλκού».
Νοέμβριος 2019
- 4 Νοεμβρίου, Ευστράτιος Γρ. Ανδριάνης, τ. επιστημονικός συ-
νεργάτης ΕΜΠ, Πολ. Μηχανικός, Λιμενολόγος, «Ο βυθισμένος 
λιμένας της Απολλωνίας στη Λιβύη».
- 20 Νοεμβρίου, πανηγυρική τελετή ανακήρυξης επιτίμων 
μελών της ΕΔΑΒυΤ των Γεωργίου Βαρουφάκη και Δημήτρη 
Καλλιγερόπουλου.
- 25 Νοεμβρίου, Ηλίας Μαμαλάκης, Χημικός, «Αρχαία Ελληνική 
μαγειρική τεχνική».
Δεκέμβριος 2019
- 2 Δεκεμβρίου, Σοφία Βακιρτζή, Δρ. Αρχαιολόγος, «Ξετυλίγο-
ντας τον μίτο της προϊστορικής κλωστοϋφαντουργίας: από τις 
τεχνικές στις τέχνες».
- 9 Δεκεμβρίου, Γεώργιος Παπαδημητρίου, Δρ. Μηχανικός 
Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, «Από τους 
μπρούτζους αρσενικού στους μπρούτζους κασσιτέρου: εξε-
λικτική πορεία και τομές στον ελλαδικό χώρο, βεβαιότητες και 
ερωτήματα».
Οι διαλέξεις φιλοξενούνται ευγενώς στην αίθουσα του Συλλόγου 
των Αθηναίων (Κέκροπος 10, Πλάκα).Ώρα έναρξης: 18:30
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Πληροφορίες: e-mail: edabyt.tee@gmail.com, 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/edabyt

Στις 29 Οκτωβρίου 2019 θα φιλοξενηθεί στη Λευκω-
σία το διεθνές συνέδριο για θέματα φυσικού αερίου 
και πετρελαίου, υπό την αιγίδα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. 
Το συνέδριο συνδιοργανώνουν ο Διεθνής Οργανι-
σμός Εταιρειών Παραγωγής Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου και η νεοσυσταθείσα Επιτροπή του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου για την Μεσόγειο.  Στην συγκεκρι-
μένη Επιτροπή συμμετέχουν εκτός από τα μεσογειακά  
κράτη- μέλη της ΕΕ και άλλα 15 κράτη εκτός Ένωσης, 
ανάμεσα τους και η Τουρκία.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Κορινθί-
ας διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 
«Προστασία Κύριας Κατοικίας - Ρυθμίσεις οφειλών 
δημοσίου ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ - Κόκκινα Δάνεια - Εξωδι-
καστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών & 
Φυσικών Προσώπων», την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 
και ώρα έναρξης 12:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας (Ερμού 2, Κόρινθος).

Κεντρικός ομιλητής , ο Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός 
Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Η εκδήλωση –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- 
εστιάζει στην παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου 
για την προστασία της κύριας κατοικίας και του εξω-
δικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρή-
σεων και ελευθέρων επαγγελματιών και είναι ανοικτή 
για το κοινό.
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Με καθολική επιδοκιμασία υποδέχθηκε ο τεχνικός κόσμος την 
ανακοίνωση της ίδρυσης του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας 
Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) που ανακοίνωσε ο Γιώρ-
γος Συριανός, Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ, στο Συνέδριο του ΣΕΓΜ 
2019 «Οι Μελετητικές – Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις μπροστά 
στις νέες απαιτήσεις και αγορές», το οποίο πραγματοποιήθηκε 
με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Hilton Athens, στις 26 και 27 Σε-
πτέμβριου. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία του, διαχέοντας 
την αγωνία του κλάδου για την επόμενη μέρα, ο Γιώργος 
Συριανός, ανακοίνωσε επισήμως την ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, εκ-
προσωπώντας τους τρεις ιδρυτικούς φορείς του κλάδου ΣΑΤΕ, 
ΣΤΕΑΤ και ΣΕΓΜ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική 
πλειοψηφία του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου 
της Χώρας σε επίπεδο παραγωγής έργου και εργαζομένων. Βα-
σικός στόχος του ΕΣΒΥΚ, το οποίο συστήθηκε κατά τα πρότυπα 
των άλλων αναπτυγμένων κρατών, είναι η ενιαία έκφραση 
όλων των εμπλεκομένων στην κατασκευαστική βιομηχανία, η 
παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης και αντικειμενικής πλη-

ροφόρησης και η διατύπωση επεξεργασμένων προτάσεων για 
τη διαμόρφωση και την υλοποίηση διαρκούς μεταρρυθμιστι-
κής πολιτικής στον τομέα των Υποδομών και Κατασκευών. Στην 
παρουσίαση, καταδείχθηκαν η σημερινή ζοφερή πραγματικό-
τητα στην εγχώρια αγορά παραγωγής έργων, με τις μεγάλες 
εκπτώσεις, τα προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο, η απόλυτη 
έλλειψη έργων, η αγωνία για τη μελλοντική πορεία του κλάδου, 
και, συνακολούθως, η μεγάλη ανάγκη για την χώρα για ισχυρή 
ανάπτυξη σήμερα, με άμεσα μέτρα, με εφαρμογή τους τώρα. 
Οι τρεις Σύνδεσμοι (ΣΑΤΕ – ΣΕΓΜ – ΣΤΕΑΤ) με τη διαμόρφωση 
κοινού μετώπου, με τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας με σημα-
ντικό έργο, με τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και, 
εν τέλει, με την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας 
Υποδομών και Κατασκευών, ως απάντηση στη διαχρονική έλ-
λειψη ενιαίας εκπροσώπησης του ευρύτερου τεχνικού κλάδου, 
έκαναν πράξη την απαίτηση αλλαγής σελίδας και γόνιμης συ-
νεργασίας όλων για την έξοδο από την καταστροφική πορεία, 
την ανάκαμψη του κλάδου και την ουσιαστική συμμετοχή του 

στην προσπάθεια ταχείας ανάπτυξης της χώρας μας. Οι ομά-
δες εργασίας του ΕΣΒΥΚ έχουν συντάξει ήδη σειρά προτάσεων 
άμεσης εφαρμογής και απόδοσης, με πλήρη νομοτεχνική επε-
ξεργασία, τόσο για την αντιμετώπιση/άμβλυνση χρόνιων πα-
θογενειών του κλάδου (Διαγωνιστικές Διαδικασίες, Διαφάνεια, 
Έλεγχος Μελετών και Επίβλεψη Έργων, Αναθέσεις Μελετών και 
Έργων, ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, κ.ά.), όσο και για την άμεση 
συνεισφορά στην ανάπτυξη και στην κάλυψη του επενδυτικού 
κενού με αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως είναι 
οι Πρότυπες ή Αυτόκλητες Προτάσεις (Unsolicited Proposals). 
Στο πλαίσιο αυτό, οι τρεις φορείς ζητούν την ουσιαστική συ-
νεργασία της Πολιτείας και των λοιπών Φορέων με το Εθνικό 
Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), 
για την αξιοποίηση του πλούτου των γνώσεων, την κατάστρω-
ση στρατηγικών σχεδίων και αναπτυξιακών πολιτικών, την 
ιεράρχηση των προβλημάτων και την προώθηση της πρώτης 
δέσμης των επεξεργασμένων προτάσεων άμεσης απόδοσης.

Από την 01/10/2019 προστίθεται στην ενότητα «ΘΕΑΣΗ» της 
εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων η επιλο-
γή «Αναφορά Σύγκρισης». Η «Αναφορά Σύγκρισης» είναι μια 
νέα λειτουργία ελέγχου που παράγεται από το σύστημα για τις 
περιοχές του Κτηματολογίου. Περιέχει συγκριτικά στοιχεία της 
γεωμετρίας των ακινήτων του υποβληθέντος διαγράμματος σε 
σχέση με την τρέχουσα κτηματολογική βάση. Τα στοιχεία αυτά 

παρέχονται τόσο σε μορφή κειμένου όσο και σε ψηφιακή δια-
νυσματική μορφή (SHP). Σκοπό έχει, μαζί με τους λοιπούς ελέγ-
χους του συστήματος, να συνεπικουρήσει τους μηχανικούς στις 
εργασίες σύνταξης των διαγραμμάτων τους, τοπογραφικών και 
γεωμετρικών μεταβολών, προκειμένου να είναι τεχνικά εφαρ-
μόσιμα στη χωρική βάση του κτηματολογίου. Θα βρίσκεται σε 
δοκιμαστική λειτουργία έως την έναρξη ισχύος της προβλεπό-

μενης στο νόμο Ν. 4602/19 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΝ, 
με τη οποία ο συντάκτης μηχανικός θα έχει την υποχρέωση να 
δηλώνει στα διαγράμματα των δικογράφων την τεχνική εφαρ-
μοσιμότητα και δεκτικότητα της εισαγωγής τους στην τηρού-
μενη κτηματολογική βάση. Αποτελέσματα και παρατηρήσεις 
από τις δοκιμές μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: Professionalservices@ktimatologio.gr

«Έχουμε τη βούληση και με συγκεκριμένες πολιτικές θα δημι-
ουργήσουμε όλοι μαζί την «πράσινη» Αττική, μία περιφέρεια 
φιλική για όλους τους πολίτες», δηλώνει ο περιφερειάρχης 
Αττικής, Γιώργος Πατούλης, με αφορμή την ικανοποίηση του 
αιτήματος του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή 
Χατζηδάκη, να χρηματοδοτήσει με επιπλέον πόρους, ύψους 10 
εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Ανα-
λυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:  Εκτός από τα 15 εκ. 
ευρώ, επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 10 εκ. ευρώ από την 
Περιφέρεια Αττικής στο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον, 
με απόφαση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη. Γ. Πατούλης: « 
Έχουμε τη βούληση και με συγκεκριμένες πολιτικές θα δημιουρ-
γήσουμε όλοι μαζί την «πράσινη» Αττική, μία Περιφέρεια φιλική 
για όλους τους πολίτες». Επιστολή προς τον υπ. Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη με την οποία τον ενημερώνει για 
την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να ανταποκριθεί θετικά 
στο σχετικό αίτημα του υπουργείου και να χρηματοδοτήσει 
με επιπλέον πόρους ύψους 10 εκ. ευρώ το πρόγραμμα εξοι-
κονόμησης κατ΄οίκον, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης. Επισημαίνεται ότι το υπουργείο με επιστολή που 
απέστειλε προς την Περιφέρεια Αττικής, ζήτησε να εξεταστεί η 

δυνατότητα «διάθεσης πρόσθετων πόρων από τα Επιχειρη-
σιακά Προγράμματα, προκειμένου να καλυφθούν αρχικά οι 
καταχωρημένες στο σύστημα αιτήσεις και ενδεχομένως κάποιες 
επιπλέον αιτήσεις, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον 
από τους πολίτες για το Πρόγραμμα». Στην επιστολή ο κ. Πα-
τούλης επισημαίνει ότι στην περίπτωση της Αττικής, μέσω του 
Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Αττική» 2014-2020, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί με το ποσό 
των 15 εκ. ευρώ περίπου τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κατοικίες. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, με δεδο-
μένη την τεράστια ζήτηση που έχει καταγραφεί, την ανάγκη 
στήριξης των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και της αγοράς που 
δραστηριοποιείται γύρω από την οικοδομή, καθώς και τη σύμ-
φωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας, 
αποφασίστηκε η χρηματοδότηση με επιπλέον πόρους ύψους 
10 εκ. ευρώ του προγράμματος εξοικονόμησης κατ’ οίκον. Με 
αυτή την πρωτοβουλία, όπως σημειώνει, πέρα από τα άμεσα 
οφέλη (ενεργειακή αναβάθμιση επιπλέον 1.200 κατοικιών), 
καταγράφονται σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας 
(επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας 5,6 MWh ετησίως), καθώς 
και στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 

(περαιτέρω μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 1.400 
tn CO2 ετησίως). Ολοκληρώνοντας την επιστολή ο κ. Πατούλης 
επισημαίνει πως οι στόχοι απορρόφησης που έχουν τεθεί από τη 
νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, «επιβάλλουν εγρήγορση 
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς» και στο πλαίσιο αυτό 
ζητά «να ενισχυθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες διαχείρισης 
του Προγράμματος, οι προσπάθειες ελέγχου και διενέργειας 
πληρωμών προκειμένου οι σχετικές δαπάνες να δηλωθούν το 
συντομότερο στην Ε.Ε». Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο κ. 
Πατούλης σε μήνυμα του τονίζει: «Με πράξεις και όχι με λόγια 
στηρίζουμε έμπρακτα ουσιαστικές πολιτικές που είναι φιλικές 
προς το περιβάλλον και προστατεύουν τη δημόσια υγεία. Στό-
χος είναι η Αττική να αποτελέσει Περιφέρεια - Πρότυπο ευζωίας 
και σε αυτή την κατεύθυνση ήδη δίνουμε λύσεις σε προβλήμα-
τα που έχουν στερήσει στους πολίτες ένα σύγχρονο και βιώσιμο 
σύστημα περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Με στρατηγικό σχέδιο 
και σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος, θα δρομολογήσουμε 
παρεμβάσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο για το περιβάλ-
λον, όσο και για το ενεργειακό ισοζύγιο».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΓΜ 2019: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΣΒΥΚ)

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΥΨΟΥΣ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
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Από το ΥΠΕΝ ανακοινώθηκαν βασικά σημεία της ομιλίας της Γε-
νικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο 
Πανευρωπαϊκό Φόρουμ της Ρόδου για την Καθαρή Ενέργεια 
στα Νησιά. Ειδικότερα στον σημαντικό ρόλο που αναμένεται 
να διαδραματίσουν τα νησιά στην επίτευξη του στόχου που 
προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ) για εγκατάσταση περίπου 14.000 MW ΑΠΕ αναφέρθηκε 
η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Αλεξάνδρα 
Σδούκου, κατά την ομιλία της στο Πανευρωπαϊκό Φόρουμ για 
την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά που πραγματοποιείται σήμερα 
και αύριο στη Ρόδο. Η κ. Σδούκου προανήγγειλε επίσης την 
έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τον τρόπο και το ύψος 
αποζημίωσης των υβριδικών σταθμών, που συνδυάζουν 
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως τόνισε, «Η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι 
ιδιαίτερα αναγκαία για τα ελληνικά νησιά  -που ηλεκτροδοτού-
νται κατά βάση από συμβατικές, ρυπογόνες μονάδες παρα-
γωγής- τόσο για περιβαλλοντικούς, όσο και για οικονομικούς 
λόγους.  Στόχος του ΕΣΕΚ είναι η εγκατάσταση μέχρι το 2030 πε-
ρίπου 14.000 MW ΑΠΕ  σε όλη τη χώρα. Τα νησιά δεν μπορούν 
να μείνουν θεατές σε αυτήν την κοσμογονία επενδύσεων, αλλά 
πρέπει να παίξουν και αυτά το ρόλο τους στον βαθμό που τους 
αναλογεί.  Τα περισσότερα μέσω της διασύνδεσής τους με το 
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και 
της ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ και όσα δεν διασυνδεθούν, μέσω 
της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης σε συνδυασμό 
με σταθμούς ΑΠΕ. 

Το σύνολο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σήμερα έχουν 
σχεδόν κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα και συνεπώς δεν μπορούν 
να υποστηρίξουν την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ πέραν 
των περιθωρίων που ανακοινώνει η ΡΑΕ. Σύμφωνα με το υφι-
στάμενο θεσμικό πλαίσιο, για να καταστεί δυνατή η σημαντική 
ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, είναι αναγκαία η εγκατάστα-
ση στα νησιά αυτά υβριδικών συστημάτων αποτελούμενων 
από μονάδες ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας 
Ήδη στην Ελλάδα λειτουργούν δύο υβριδικοί σταθμοί, στην 
Ικαρία και στην Τήλο, ενώ προχωρά και το έργο του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  στον Άγιο Ευστράτιο. 
Στόχος είναι οι σταθμοί αυτοί να πολλαπλασιαστούν στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά της χώρας ώστε να μειωθεί το κόστος 
της ηλεκτροπαραγωγής και να ενισχυθεί η διείσδυση των ΑΠΕ. 
Όμως, οι υβριδικοί σταθμοί έχουν παραμείνει τα τελευταία χρό-
νια στο πρώτο στάδιο αδειοδότησης, την λήψη άδειας παραγω-
γής, ελλείψει πλαισίου τιμολόγησης.
Καθώς το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει το πρόβλημα –είπε η κ. Σδού-
κου-  θα προχωρήσει σύντομα σε δημόσια διαβούλευση μίας 
ενιαίας πρότασης που θα αφορά στον τρόπο και στο ύψος 
αποζημίωσης των υβριδικών σταθμών.  Μετά το πέρας της, θα 
αξιολογήσει τα σχόλια που θα υποβληθούν και θα κοινοποιήσει 
στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για έγκριση ένα νέο, δια-
φανές πλαίσιο τιμολόγησης για τους υβριδικούς σταθμούς που 
πέραν από την απόσβεση των επενδύσεων θα διασφαλίζει την 
μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενέργειας.
Παράλληλα όμως, για να προχωρήσει η αξιολόγηση και η χο-

ρήγηση αδειών παραγωγής  για τις  170 περίπου αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ και να δοθεί η δυνατότητα στους 
επενδυτές να ωριμάσουν τα έργα τους και να εξακριβωθεί 
ποια και πόσα από τα έργα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν, το 
ΥΠΕΝ εξετάζει την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης η οποία 
θα απλοποιεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και θα αφαιρεί την 
υποχρέωση αναφοράς στις άδειες παραγωγής για υβριδικούς 
σταθμούς των ακριβών τιμών αποζημίωσής τους.
«Πέρα όμως από τους υβριδικούς σταθμούς, θα πρέπει να δι-
ευρύνουμε την οπτική μας και να σκεφτούμε πρόσθετες λύσεις 
ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά 
συστήματα που να παρέχουν τη δυνατότητα σε απλούς παρα-
γωγούς ΑΠΕ να συμμετάσχουν στο εγχείρημα αυτό.  Θα μπο-
ρούσε να εξεταστεί η εγκατάσταση σε ένα αυτόνομο νησιωτικό 
σύστημα ενός συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
που θα δώσει τη δυνατότητα να αυξηθούν τα περιθώρια εγκα-
τάστασης νέων μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ από ιδιώτες 
και η ΡΑΕ να προβεί στη συνέχεια σε διενέργεια διαγωνισμού 
για εγκατάσταση π.χ. αιολικών και φωτοβολταϊκών στο νησί 
αυτό, περιορίζοντας έτσι το κόστος για τους καταναλωτές.  Θα 
μπορούσε επίσης να διερευνηθεί και η δυνατότητα διενέργειας 
διαγωνισμού για έργα ΑΠΕ που θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από μικρή μπαταρία».
Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε τέλος στον θεσμό των ενεργειακών 
κοινοτήτων και τη συμμετοχή των νησιών στο Εθνικό Σχέδιο 
Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών 
καυσίμων.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Η τακτική συνεδρίαση 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών 
Αρχών (ΕΝΕΑ-ΜΑ) πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 
1 Οκτωβρίου 2019, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνου Αραβώση και της Ειδικής 
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κας Νίκης Δανδόλου.  Στη 
συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα εφαρμογής της πολιτικής υδά-
των, επενδυτικές ανάγκες, καλές πρακτικές συγχρηματοδοτήσεων 
μέσω του ΕΣΠΑ, καθώς και μελλοντικών προοπτικών (2021-2027).  
Σημαντική ήταν η παρουσία και οι τοποθετήσεις εκπροσώπων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  
•         MyriamBovéda, SanderHappaerts (Μονάδα Έξυπνης & Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης) και Δήμητρας Κανελλοπούλου (Μονάδα Κύπρου 
& Ελλάδας) από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής 
Πολιτικής (DG REGIO),
•         AnnaMarczak, Nele-FrederikeRosenstock (Μονάδα Θαλάσ-
σιου Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας Ύδατος) και SabineBourdy, 

YvetteIzabel (Μονάδα Ενσωμάτωσης & Περιβαλλοντικών Εκτιμή-
σεων από την  Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG ENV),
•         InesisKiskis, Διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκής Υποστήρι-
ξης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Λιθουανίας και 
•         VenelinaVarbova ειδική εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος και 
Αποδοτικότητας Πόρων της πλατφόρμας κατάρτισης του Interreg.
Ο συντονιστής της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων, κ. Κώστας Αρ-
βανίτης παρουσίασε την πρόοδο του «Εθνικού Επιχειρησιακού Σχε-
δίου Υποδομών Λυμάτων» για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, 
στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας κ.Αραβώσης αναφέρθηκε 
στον προγραμματισμό του Υπουργείου σχετικά με την προστασία 
και διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας και ανακοίνωσε 
την αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας των 
Υδατικών διαμερισμάτων. Εξέφρασε την αναγκαιότητα άμεσης 
προώθησης προγραμμάτων για μέτρα, που αφορούν στη βελτί-
ωση της κατάστασης των θαλασσών της χώρας, στο πλαίσιο της 
Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική και των Προγραμ-
μάτων Δράσης περιοχών ευπρόσβλητων από την νιτρορρύπανση 

γεωργικής προέλευσης. 
Επιπλέον, ανακοίνωσε την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα Πλαστι-
κά Μιας Χρήσης και την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις πλαστι-
κών για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και επανακατάρτιση των 
εργαζομένων. Κεντρική δράση του Υπουργείου είναι η συνεργασία 
με σημαντικά ιδρύματα και παραγωγούς, όπως το Δίκτυο των 30 
ΜΚΟ που έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες.
 Τέλος, ο κ. Αραβώσηςαναφέρθηκε στη συμβολή της επαναχρησι-
μοποίησης νερού, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, για την αντι-
μετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας, που επιδεινώνονται από 
την κλιματική αλλαγή, για την οποία προωθείται ειδική νομοθετική 
ρύθμιση. Επεσήμανε την ανάγκη βελτίωσης της ποσοτικής και της 
ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την 
αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδάτων, καθώς και 
την εφαρμογή μέτρων στήριξης για πρόληψη, αντιμετώπιση των 
πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση της φυσικής ροής 
των ρεμάτων και των ποταμών.

ΥΠΕΝ:  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
- ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14.000 ΜW ΑΠΕ ΕΩΣ ΤΟ 2030

ΥΠΕΝ: «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»
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Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με αυξητικούς ρυθμούς 
συνεχίζεται η υποβολή δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. H διαδικασία κτηματογράφησης βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς από τα εκτιμώμενα 39,1 εκ. συνολικά δικαιώματα στην Ελλάδα 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 12,9 εκ. (33%), είναι σε εξέλιξη 22,7 εκ. (58%), εκκρεμούν 2,7 εκ 
(7%) σε μελέτες που δεν έχουν ανατεθεί ως σήμερα, ενώ πρέπει να ενσωματωθούν ακόμα 0.8 
εκ (2%) από ειδικές περιπτώσεις.
Το Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υποβολή δηλώσεων στις Περιφερειακές Ενότη-
τες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Κορινθίας και Λάρισας καθώς και στις 
νήσους Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως και Ρόδος. Το ποσοστό δηλώσεων ξεπερνά τον τεχνικό και 
συμβατικό στόχο του 55% που εξ αρχής είχε τεθεί με τους αναδόχους, με την τελευταία εν-
σωμάτωση στοιχείων να δείχνει πως το συνολικό ποσοστό φτάνει στο 57% και αναμένεται να 
ξεπεράσει τις επόμενες ημέρες το 63% λόγω της ενσωμάτωσης των δηλώσεων «εμπρόθεσμης 
προσέλευσης».
Μάλιστα, στα νησιά Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως και Ρόδος τα στοιχεία δείχνουν πως το συνολι-
κό ποσοστό δηλώσεων φτάνει στο 75% και θα προσεγγίσει τις επόμενες ημέρες ακόμη και το 
85% λόγω της ενσωμάτωσης των δηλώσεων «εμπρόθεσμης προσέλευσης». 
Η διαδικασία κτηματογράφησης στις περιοχές αυτές συνεχίζεται και για περίοδο δυο ακόμη 
εβδομάδων για όσους πολίτες δεν έχουν προσέλθει να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους 
στα κατά τόπους κτηματογραφικά γραφεία, χωρίς την ενεργοποίηση, μέχρι σήμερα, των προ-
βλεπόμενων προστίμων για όσους προσέλθουν εγκαίρως. 
Η αύξηση της υποβολής των δηλώσεων για τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες και τα νη-
σιά υπήρξε κατακόρυφη τον μήνα Σεπτέμβριο, όπως αποτυπώνεται και στα γραφήματα που 
ακολουθούν:

Πρόοδος υποβολής δηλώσεων ανά ημέρα τον μήνα Σεπτέμβριο:

Οι περιφερειακές ενότητες στις οποίες λήγει η διορία εμπρόθεσμων δηλώσεων έως τις 31 
Οκτωβρίου είναι οι εξής:
ΔΡΑΜΑΣ / ΞΑΝΘΗΣ 31 . 10 . 2019
ΚΑΒΑΛΑΣ / ΡΟΔΟΠΗΣ 31 . 10 . 2019
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 14 . 10 . 2019

ΓΡΕΒΕΝΩΝ  31 . 10 . 2019
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  31 . 10 . 2019
ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΦΩΚΙΔΑΣ 31 . 10 . 2019
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 31 . 10 . 2019
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ31 . 10 . 2019
ΗΛΕΙΑΣ  31 . 10 . 2019
ΑΡΚΑΔΙΑΣ  31 . 10 . 2019
ΛΑΣΙΘΙΟΥ  31 . 10 . 2019
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ι  31 . 10 . 2019
Δυτικής Αττικής 31 . 10 . 2019
Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας    31 . 10 . 2019
Μαγνησίας  31 . 10 . 2019

Καμία άλλη παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων δεν πρόκειται να δοθεί. 
Οι πολίτες καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα στην δήλωση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους προκει-
μένου να ωφεληθούν από μια σειρά πλεονεκτημάτων αλλά και για την αποφυγή περαιτέρω ταλαι-
πωρίας. « Καθυστέρηση των πολιτών στις δηλώσεις δεν σημαίνει αυτόματη απώλεια της περιουσίας 
τους. Συνεπάγεται ωστόσο αδυναμία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, αδυναμία μεταβίβασης 
ακινήτων και αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενδεχομένως δικαστικές περιπέτειες, καθώς και 
αυξημένο κόστος λόγω της μελλοντικής ενεργοποίησης των προστίμων. 
Έγκαιρη δήλωση της ακίνητης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο σημαίνει:
• Οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών
• Ταχύτερες διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας. 
• Διαφάνεια και ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων  
• Αναβάθμιση της αγοράς ακινήτων και αύξηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια την 
προσέλκυση επενδύσεων
• Πλήρη διασφάλιση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας 
• Αποτελεσματική προστασία του Περιβάλλοντος. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αι-
γιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
• Ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας και διευκόλυνση των επενδύσεων. 
Με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου ένας τεράστιος όγκος γραφειοκρατίας θα εκλείψει. Θα υπάρ-
ξει πλήρης εκσυγχρονισμός του πλαισίου διαχείρισης γης και ο κάθε πολίτης θα μπορεί να γνωρίζει 
ανά πάσα στιγμή πληροφορίες που αφορούν το ακίνητο του ή την περιοχή στην οποία θέλει να επεν-
δύσει. Αποτελεί επίσης το πρώτο βήμα για την δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη στον οποίο 
θα αποτυπώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσεων, τα όρια των 
προστατευόμενων περιοχών, τα όρια των αρχαιολογικών χώρων, οι γραμμές των αιγιαλών, οι όροι 
δόμησης, οι χρήσεις γης και φυσικά τα όρια των οικοπέδων. 
Διευκολύνσεις πολιτών
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων σε περιόδους αιχμής, όπως συμβαίνει κατά κανόνα 
στις τελευταίες ημέρες συλλογής δηλώσεων, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την αποφυγή της 
πολύωρης αναμονής πολιτών, εφαρμόζει την διαδικασία διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευ-
σης», προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσης τους σε μεταγενέστερο χρόνο με 
ραντεβού. 
• Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες από τους Αναδόχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης από εξειδικευ-
μένους δικηγόρους και τοπογράφους σχετικά με την διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα 
έντυπα, έγγραφα, εντοπισμό, κλπ.
• Εναλλακτικά της επίσκεψης των πολιτών στα Γραφεία Κτηματογράφησης, υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων μέσα από την ιστοσελίδα της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 
• Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης δωρεάν υπηρεσίας για τον εντοπισμό και την οριοθέτηση ακινήτου με 
χρήση εφαρμογής μέσω κινητού τηλεφώνου.
• Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής του παγίου τέλους με δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρ-
τας.
• Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 210 6505600 ή στον τετραψήφιο αριθμό 1015 
• Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr

ΑΝΩ ΤΟΥ 60% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 
Η ΔΙΟΡΙΑ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
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Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραγωγής 
και Εμπορίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, που αφορά την ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των κοινοτικών οδηγιών για τη δημιουργία ενός 
ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου σιδηροδρόμων, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής του με συντριπτική 
πλειοψηφία, έχοντας τη στήριξη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ και 
μόνο το ΚΚΕ το καταψήφισε, ενώ η Ελληνική Λύση και η 
ΜεΡα25 εξέφρασαν επιφυλάξεις.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμαν-
λής, υπογράμμισε ότι η μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών, 
που καθυστέρησαν από τον Δεκέμβριο του 2018 να ενσω-
ματωθούν στο ελληνικό δίκαιο, θα επηρεάσουν θετικά τον 
ελληνικό σιδηρόδρομο, ο οποίος θα αυξήσει το μερίδιο του 
στην αγορά μεταφορών.
Όπως είπε ο κ. Καραμανλής, η αποτελεσματική εφαρμογή 
του νέου θεσμικού πλαισίου που απελευθερώνει την εγχώρια 
αγορά, σε συνδυασμό με την υλοποίηση κρίσιμων έργων 
υποδομής, θα βάλουν τη χώρα σε «ράγες ανάπτυξης και θα 
την κάνουν πύλη εισόδου».
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα ενισχυθεί η ανεξάρτητη 
αρχή σιδηροδρόμων, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τις 
αιτιάσεις που εξέφρασαν ΚΚΕ και τη ΜεΡΑ25 για πλήρη ιδι-
ωτικοποίηση του ΟΣΕ.
«Η υποδομή και η διαχείριση του δικτύου του σιδηροδρό-

μου παραμένει υπό τον έλεγχο του κράτους. Ο ΟΣΕ θα δίνει 
πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και θα κάνει τη δια-
χείριση της κυκλοφορίας του. Τα σιδηροδρομικά έργα είναι 
προτεραιότητα μας, όπως και η τρέχουσα αλλά και η επόμενη 
χρηματοδότηση από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, για τις οποίες 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εκσυγχρονισμός του δικτύ-
ου. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΟΣΕ παραμένει ο κύριος διαχειριστής 
των υποδομών. Μιλάμε για ΣΔΙΤ, και το να ζητούμε τη συν-
δρομή ιδιώτη δεν σημαίνει ότι θα του παραχωρήσουμε τον 
ΟΣΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής.
Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, 
Θέτη Πέρκα, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για ιδιωτικο-
ποίηση, αλλά για άνοιγμα της εγχώριας αγοράς.
«‘Έγινε ένα βήμα μπροστά από την προηγούμενη κυβέρνηση, 
που προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκό-
μενους φορείς. Στην ουσία, με τη σημερινή κύρωση των κοι-
νοτικών οδηγιών επιτυγχάνεται η ενίσχυση και βελτίωση των 
ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Η απελευθέρωση 
της εγχώριας αγοράς γίνεται με κανόνες και είναι ιδιαίτερα 
θετικό ότι διατηρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας των σιδηρο-
δρομικών μεταφορών, ενώ διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του 
ΟΣΕ που είναι και ο διαχειριστής των υποδομών», υπογράμ-
μισε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο εισηγητής της ΝΔ, Βασίλης Γιόγιακας, έκανε λόγο για άνοιγ-
μα της εγχώριας αγοράς, με σιδηροδρομικές μεταφορές πιο 
ανταγωνιστικές και με καλύτερες υπηρεσίες που θα ανταπο-

κρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. «Διασφαλίζεται η ανεξαρ-
τησία του ΟΣΕ και ο εποπτικός και ρυθμιστικός του ρόλος, ενώ 
παραμένει μακριά από αθέμιτες παρεμβάσεις», σημείωσε ο κ. 
Γιόγιακας.
Ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ, Χρήστος Γκόκας, ανέφερε ότι 
η κύρωση των κοινοτικών οδηγιών συνιστούν ένα σύγχρονο 
πλαίσιο σε μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα με κανόνες και 
καλύτερη επικαιροποιημένη πρόταση για το ελληνικό σιδη-
ροδρομικό δίκτυο.
Κατά επί της αρχής και επί των άρθρων δήλωσε ο ειδικός 
αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, υποστηρίζοντας ότι 
πρόκειται για πλήρη ιδιωτικοποίηση των ελληνικών σιδη-
ροδρόμων και η οποία οδηγεί στη διασφάλιση μόνο των 
συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της ΕΕ.
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, 
εξέφρασε επιφυλάξεις για ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου 
και ζήτησε περαιτέρω αποσαφηνίσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά 
τις αρμοδιότητες και τα θέματα του ελέγχου.
Επιφυλάξεις επί της αρχής εξέφρασε και ο ειδικός αγορητής 
του ΜέΡΑ 25, Γιώργος Λογιάδης, κάνοντας λόγο για ασάφειες 
που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, ενώ κατηγόρησε την κυβέρ-
νηση ότι επιλέγει να εφαρμόσει ένα οριζόντιο μοντέλο που 
προστατεύει τους ιδιώτες.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδά-
κης, θα συμμετάσχει, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, στο 
Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στο Λουξεμβούργο. 
Τα σημαντικότερα θέματα στην ατζέντα του Συμβουλίου είναι 
τα ακόλουθα: 
-         Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κλιμα-
τική αλλαγή, ενόψει της επικείμενης διάσκεψης των Ηνωμένων 

Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP25 στη Χιλή (2-13 Δεκεμ-
βρίου 2019). 
-         Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
-         Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας για τη μετάβαση σε 
μία βιώσιμη κοινωνία. 
-         Η ανάγκη θέσπισης του 8ου προγράμματος δράσης για 
το περιβάλλον.
 Ο υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης θα προωθήσει στο Συμ-
βούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος την πρωτοβουλία της Ελλά-

δας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη 
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Η πρόταση παρουσιάστηκε 
πριν λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα και 
ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα μας θα διοργανώσει 
Σύνοδο Κορυφής στην Αθήνα το 2020.
Η ελληνική πρόταση έχει ήδη υποστηριχθεί από την UNESCO, 
το ICOMOS και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό κα-
θώς και από  περισσότερες από 40 χώρες μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών. 

Της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γο-
νέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία
Για τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
με αναπηρία, στις σχέσεις και τις συναλλαγές τους με το κρά-
τος, ενημερώθηκε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος 
Γεωργαντάς, ο οποίος μαζί με τον γενικό γραμματέα Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνί-
δα Χριστόπουλο, συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους της 
ηγεσίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και 
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία διμερούς ομά-
δας εργασίας για την εισήγηση και επεξεργασία προτάσεων 
για πολιτικές απλούστευσης των διαδικασιών στους τομείς 

ενδιαφέροντος των Ατόμων με Αναπηρία. Από την πλευρά 
τους πάντως, ο υφυπουργός και ο γενικός γραμματέας ενημέ-
ρωσαν τους εκπροσώπους των δύο ενώσεων σχετικά με τους 
στόχους και τις υπό εξέταση παρεμβάσεις του υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως προς τα ζητήματα που αφο-
ρούν τα άτομα με αναπηρία.

ΒΟΥΛΗ: ΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
«Ναι» επί της αρχής από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, «Όχι» του ΚΚΕ και επιφυλάξεις από Ελληνική Λύση και ΜεΡΑ25

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΝ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΑΜΕΑ
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 
Με αφορμή την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) 
για τον περιορισμό των μικροπλαστικών σε προϊόντα διακι-
νούμενα στην ευρωπαϊκή αγορά, πραγματοποιήθηκε στις 20 
Σεπτεμβρίου συνάντηση–συζήτηση για το ζήτημα των πρω-
τογενών μικροπλαστικών και την προστασία των θαλασσών 
στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία του Δικτύου Μεσόγειος SOS 
και τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλ-
λοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, κ. Κωνσταντίνου Αραβώση.  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έρευνα, 
που διεξάγει το Δίκτυο με τίτλο «Building CapaCity among 
Microplastics INDustry Stakeholders» και συγχρηματοδοτεί-
ται από την πρωτοβουλία Beyond Plastic Med, στην οποία 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τις ερευνήτριες του 
Δικτύου κα Αθανασία Νικολοπούλου και κα Παναγιώτα 
Τσιώτα.  
Στο τραπέζι διαλόγου, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, συμ-
μετείχαν οι Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, κα Χρυσή 
Καραπαναγιώτη, η Χημικός Ωκεανογράφος του ΕΛΚΕΘΕ, κα 
Χριστίνα Ζέρη, η Βιολόγος Οικοτοξικολόγος του ΕΛΚΕΘΕ, κα 
Κατερίνα Τσαγκάρη, ο εκπρόσωπος της ΕΔΕΥΑ, κ. Αργύρης 
Παπακωνσταντίνου, και ο εκπρόσωπος του ΣΒΠΕ κ. Δημή-

τρης Σύρμος.  
Συμμετείχαν επίσης με παρεμβάσεις τους οι εκπρόσωποι του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας 
(ΣΥΒΙΠΥΣ), κ. Δ. Μαντής και Κ. Παπάζογλου, εκ μέρους της 
GreenPeace ο κ. Α. Καφετζής, εκ μέρους του WWFo κ. Κ. 
Τσουκαλάς και εκ μέρους του Δικτύου Μεσόγειος SOS ο κ. 
Βαγγέλης Κουκιάσας. 
Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν να έρθουν σε επαφή 
βιομηχανία, κοινωνία, δημόσιοι φορείς και επιστημονικό 
κοινό για την εκκίνηση ενός διαλόγου, σχετικά με το φλέγον 
περιβαλλοντικό ζήτημα, να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατά-
σταση σχετικά με τις πηγές και τις επιπτώσεις και εν τέλει να 
συνδιαμορφωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, που αφορούν 
στη διαχείριση και τη μείωση διαρροής των μικροπλαστικών 
στο περιβάλλον. 
Το συμπέρασμα της αδήριτης ανάγκης συνεργασίας της Πο-
λιτείας και όλων των εμπλεκομένων φορέων της παραγωγής, 
της επιστήμης και της κοινωνίας ενόψει της όξυνσης του προ-
βλήματος συνόψισε ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος 
Αραβώσης. Ανακοίνωσε τον προγραμματισμό του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για άμεση νομοθετική ρύθμι-
ση απαγόρευσης των Πλαστικών Μιας Χρήσης από το 2021 
και την παροχή κινήτρων  στις επιχειρήσεις του χώρου για 
προσαρμογή στην κυκλική οικονομία μέσα από εκσυγχρονι-

σμό του εξοπλισμού και επανακατάρτιση των εργαζομένων. 
Επίκεντρο της δράσης του ΥΠΕΝ είναι η συνεργασία με σημα-
ντικά ιδρύματα και παραγωγούς, όπως το δίκτυο των 30 ΜΚΟ 
που έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. 
«Ας μην ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., μεγάλη 
ευθύνη για την παράκτια ρύπανση έχουν τα πλαστικά μιας 
χρήσης (50%, ενώ άλλα πλαστικά είναι 7% και αλιευτικά δί-
χτυα 27%) και ανάμεσα στα 10 πρώτα πλαστικά μιας χρήσης, 
εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν οι λεπτές πλαστικές σακού-
λες. Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία από τις εκστρατείες 
καθαρισμού ακτών της HELMEPA, οι πλαστικές σακούλες, τα 
πλαστικά μπουκάλια, τα πώματα, οι πλαστικές συσκευασίες 
τροφίμων, τα καλαμάκια και τα αποτσίγαρα, συμπεριλαμβά-
νονταν στα 10 πολυπληθέστερα απορρίμματα στις ακτές το 
2017, ενώ το πλαστικό αποτελούσε το 84%.  
Ήδη οι ευρωπαϊκές πολιτικές ενθαρρύνουν την αντιμετώπιση 
της παράκτιας πλαστικής ρύπανσης και ιδιαίτερα από τα μι-
κροπλαστικά. Aπειλούνται οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα, 
η υγεία του ανθρώπου αλλά και ο τουρισμός, η αλιεία και οι 
μεταφορές. Ενθαρρύνουν το νέο οικολογικό σχεδιασμό των 
πλαστικών προϊόντων και θέτουν υποχρεώσεις ανακυκλωσι-
μότητας στις πλαστικές πρώτες ύλες με συγκεκριμένους στό-
χους και χρονοδιαγράμματα», ανέφερε σε παρέμβασή του ο 
κ. Αραβώσης.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:  
Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Πε-
ριβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, συναντήθηκε με 
την αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αττικής, κα Λουκία 
Κεφαλογιάννη και τους εκπροσώπους της «ΠοδηλΑττικής 
Κοινότητας» κ.κ. Χάρη Κουγιουμτζόπουλο, Παναγιώτη Πι-
τσιλό και Αντώνη Σηφάκη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν 
η εκπονούμενη Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο και την 
ολοκλήρωση εκκρεμών υποδομών για το ποδήλατο στην Ατ-
τική, όπως εξαγγέλθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, κατά την Ποδηλατοδρομία 
της 21ης Σεπτεμβρίου. 
Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της 
πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο, αναφορικά 

με τις προτεραιότητες και τους στόχους στους επιμέρους 
θεματικούς άξονες: α) προώθηση ποδηλατικών υποδομών, 
β) προώθηση ποδηλατικού τουρισμού, γ) ενίσχυση κοινο-
χρήστων συστημάτων ποδηλάτου, δ) ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση, ε) παροχή κινήτρων για την αύξηση της χρήσης 
του ποδηλάτου, στ) βελτίωση νομοθετικού πλαισίου εφαρμο-
γής δράσεων και πολιτικών για την ενίσχυση της χρήσης του 
ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις και την ύπαιθρο. 
Επιπλέον, συζητήθηκαν εκκρεμότητες σχετικά με την ενοποί-
ηση του ποδηλατικού δικτύου της διαδρομής Κηφισιά- Φάλη-
ρο, καθώς και η ολοκλήρωση του Μητροπολιτικού Δικτύου 
Ποδηλάτου για την Αττική.  
Συμφωνήθηκε η δημιουργία διαρκούς επιτροπής με τη 
συμμετοχή φορέων, οργανισμών και των αστικών ποδηλα-
τιστών για τη θωράκιση της Εθνικής Στρατηγικής για το πο-

δήλατο, ενώ ζητήθηκε η συμβολή των συμμετεχόντων στον 
καταρχήν εμπλουτισμό των αξόνων και μέτρων της.  
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μπακογιάννης με την ολοκλήρωση 
της συνάντησης δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
αναπτύσσεται Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο, μία στρα-
τηγική που σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης αποτελεί 
πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον τομέα της μείωσης της 
ρύπανσης και της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος. 
Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση για τα οφέλη του ποδη-
λάτου ως μέσου μετακίνησης, η παροχή κινήτρων για τους 
χρήστες ποδηλάτου, η ανάπτυξη των υποδομών για το πο-
δήλατο, η προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού μέσα από 
μια σειρά αξόνων και προτεραιοτήτων, που θα βελτιώσουν 
τη δημόσια εικόνα του ποδηλάτου και θα αυξήσουν τη χρήση 
του».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
Του  Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, με την αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα 
Αττικής και εκπροσώπους της «ΠοδηλΑττικής Κοινότητας»  
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Τα δύο νέα έργα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς που προτά-
θηκαν τον Αύγουστο του 2019 στο νέο masterplan του Οργα-
νισμού, και αφορούν την επέκταση των container και του car 
terminal, αναμένεται να εξεταστούν την Τετάρτη στη συνεδρί-
αση της επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) 
στο υπουργείο Ναυτιλίας, υπό την προεδρία του γενικού γραμ-
ματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
σεων, Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Οι δήμαρχοι Κερατσινίου και Περάματος αλλά και ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας Βα-
σίλης Κανακάκης, κάνουν λόγο για λάθη στην επικοινωνιακή 
πολιτική του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ζητούν την τήρηση 
τη σύμβασης παραχώρησης, διάλογο επί του θέματος, ενώ δεν 
αποκλείουν και το ενδεχόμενο δικαστικών προσφυγών.
   Ο δήμαρχος Κερατσίνιου, Χρήστος Βρεττάκος, μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι σε καμία περίπτωση ο ΟΛΠ δεν προχώρη-
σε σε διαβούλευση για το θέμα του νέου επενδυτικού σχεδίου, 
ενώ δεν απέκλεισε δικαστική προσφυγή για το θέμα. «Δεν 

υπάρχει καμία παραχώρηση προς την κοινωνία» τονίζει ο κ. 
Βρεττάκος, προσθέτοντας ότι οι «αποφάσεις της διοίκησης του 
ΟΛΠ βάζουν απέναντι την κοινωνία».
   «Απαιτούμε την αναβολή της συνεδρίασης της ΕΣΑΛ, καθώς 
δεν εκπληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης 
παραχώρησης τόνισε από την πλευρά του ο δήμαρχος Περά-
ματος, Γιάννης Λαγουδάκης, εκφράζοντας και τη δυσφορία του 
για το ότι «δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με το δήμο».
   Για λάθη στην επικοινωνιακή πολιτική του ΟΛΠ απέναντι 
στους φορείς και τους δημάρχους της ευρύτερης περιοχής 
του Πειραιά, κάνει λόγο από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Βασίλης 
Κανακάκης. Ο πρόεδρος του ΣΕΝΑΒΙ αναφέρει ότι θα πρέπει να 
υπάρξει τήρηση της σύμβασης παραχώρησης του ΟΛΠ, που 
δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να είναι διαχειριστές των 
υποδομών και εκμισθωτές σε τρίτους. Ο κ. Κανακάκης υποστή-
ριξε πως η κινεζική πλευρά εκδηλώνει προθέσεις ανάληψης και 
ναυπηγοεπισκευαστικού ρόλου, κάτι που, όπως υπογράμμισε, 

αντιβαίνει στη σύμβαση του ΟΛΠ.
   «Πρέπει να έχουμε ελεύθερη διακίνηση στους ναυπηγοεπι-
σκευαστικούς χώρους, όπως ορίζει η σύμβαση» τόνισε ο πρό-
εδρος του ΣΕΝΑΒΙ. 
Σημειώνεται ότι το σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται 
στο master plan του ΟΛΠ και είχε αποδεχτεί στην τελευταία της 
συνεδρίαση η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 
στις αρχές Ιουλίου, ενέκριναν στη προηγούμενη τους συνεδρί-
αση τα μέλη της ΕΣΑΛ στο υπουργείο Ναυτιλίας υπό την προ-
εδρία του γενικού γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελου Κυριαζόπουλου.
   Ωστόσο αποφασίστηκε για τα δύο νέα έργα που προτάθη-
καν τον Αύγουστο του 2019 και αφορούν στην επέκταση των 
container και του car terminal, να δοθεί χρόνος για τη διατύ-
πωση απόψεων την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, και να επανέλθει 
η ΕΣΑΛ εντός 10ημέρου για την λήψη οριστικής απόφασης επί 
αυτών.

Παράταση στην εφαρμογή του κανονισμού του Διεθνούς Ναυ-
τιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που προβλέπει την επιβολή ορίου 
0,5% στην περιεκτικότητα θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα από 
τις αρχές του 2020, ζητεί με συνέντευξή του στην Lloyd’s List, 
ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θ. Βενιάμης, 
ζύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η καθυστέρηση θα πρέπει να δοθεί, μέχρι να εγγυηθεί η πετρε-
λαϊκή βιομηχανία την επάρκεια των νέων καυσίμων, αναφέρει, 
εκφράζοντας την εκτίμηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη 

χρόνος και τρόπος για να δοθούν λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα 
και να εξασφαλισθεί η χρήση ασφαλών καυσίμων για την πα-
γκόσμια ναυτιλία.
Είναι αδιανόητο, τονίζει ο πρόεδρος των Ελλήνων εφοπλιστών, 
να αναμένεται να λειτουργήσουν πλοία, χρησιμοποιώντας μη 
δοκιμασμένα και ασφαλή καύσιμα.
«Η προθεσμία του 2020 που τέθηκε συνεπαγόταν τις κατάλ-
ληλες επενδύσεις από τα διυλιστήρια προκειμένου να υπάρχει 
παγκοσμίως επαρκής διαθεσιμότητα των νέων καυσίμων. 

Όμως, μέχρι στιγμής, τα καύσιμα αυτά δεν επαρκούν, καθώς 
υπολογίζεται ότι θα καλυφθεί μόνο το 50% των αναγκών», 
τονίζει ο πρόεδρος της ΕΕΕ, προσθέτοντας ότι η ημερομηνία 
προσαρμογής αποδεικνύεται λανθασμένη.
Ο κ. Βενιάμης τάσσεται και κατά της χρήσης των scrubber και 
εκτιμά ότι σύντομα θα απαγορευτούν, καθώς ουσιαστικά επι-
βαρύνουν το περιβάλλον.

Μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αε-
ροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO) για την 
τριετία 2019-2022 εξελέγη η Ελλάδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
Στην ψηφοφορία, που –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019, κατά τη διάρκεια της 40ής 
Γενικής Συνέλευσης (40th Triennial ICAO Assembly) στην έδρα 
του Οργανισμού, στο Μόντρεαλ, η Ελλάδα έλαβε 159 ψήφους 
από το σύνολο των 177 κρατών-μελών που συμμετείχαν στην 
ψηφοφορία και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία της 
μεταξύ δεκατεσσάρων υποψηφίων κρατών-μελών του Διεθνούς 
Οργανισμού.
 «Η ύψιστη αυτή διάκριση για τη χώρα μας, δεύτερη κατά σειρά 
στο πλαίσιο του ICAO μετά την επιλογή Ελληνίδας εμπειρογνώ-
μονα στην Επιτροπή Αεροναυτιλίας (Air Navigation Commission) 

του Οργανισμού κατά την τριετία 2016-2019, είναι το επιστέγασμα 
συντονισμένης, επίμονης και επίπονης προσπάθειας που πραγμα-
τοποιήθηκε κατά τα τελευταία έτη από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας, με τη στήριξη του υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών και του υπουργείου Εξωτερικών», αναφέρει, στην ανακοί-
νωση της, η ΥΠΑ.
 Η Ελλάδα, από τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού, εξελέγη για 
πρώτη φορά μετά από 75 χρόνια στην κατηγορία III του Συμβου-
λίου, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Πολιτικής 
Αεροπορίας (European Civil Aviation Conference/ECAC), εκπρο-
σωπώντας την Ομάδα Κεντρικής Ευρώπης (Central European 
Rotation Group/CERG), της οποίας κατέχει την προεδρία και συ-
νιστά τη μεγαλύτερη ομάδα της ECAC, καθώς συντίθεται από 10 
κράτη-μέλη.
 Ως ένα από τα δύο όργανα διοίκησης του ICAO, το Συμβούλιο δίνει 

συνεχή καθοδήγηση στο έργο του ICAO, υιοθετεί τα διεθνή πρό-
τυπα και συνιστώμενες πρακτικές (SARP), τα οποία ενσωματώνο-
νται ως Παραρτήματα της Σύμβασης του Σικάγο και, γενικότερα, 
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας 
και της κανονικότητας των διεθνών αεροπορικών μεταφορών.
 «Η εκλογή της Ελλάδας στο Συμβούλιο του ICAO συνιστά αδιαμ-
φισβήτητα μία ιδιαίτερα ευνοϊκή εξέλιξη για τη χώρα μας και τα 
ζωτικά της συμφέροντα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, 
ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις για ενεργό 
συμμετοχή και συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, ώστε κατά τη 
διάρκεια της θητείας της να αποτελέσει μία χώρα που τιμά με την 
παρουσία και το έργο της την εμπιστοσύνη των εταίρων της και 
της διεθνούς αεροπορικής κοινότητας», επισημαίνει η ΥΠΑ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΣΑΛ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τους δημάρχους Κερατσινίου και Περάματος. Θα πρέπει να υπάρξει τήρηση της σύμβασης 
παραχώρησης του ΟΛΠ, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΕΝΑΒΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2020 
Ζητεί με συνέντευξή του στην Lloyd’s List ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θ. Βενιάμης

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2022  
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Η Κομισιόν ετοιμάζει Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για να 
υποστηρίξει τις περιοχές που εξαρτώνται από τον άνθρακα, 
όπως η Δυτική Μακεδονία. Όπως δήλωσε η υποψήφια επί-
τροπος ενέργειας της Ε.Ε., Kadri Simson, κατά τη διάρκεια 
της ακρόασής της στο Ευρωκοινοβούλιο, σε ερώτηση της 
Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μαρί-
ας Σπυράκη, η πρωτοβουλία για την σύσταση του Ταμείου 
αναμένεται να αναπτυχθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η κα. Simson ανέφερε πως το ακριβές ποσό που θα διαθέτει 
συνολικά το ταμείο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και τελεί 
υπό διαπραγμάτευση. Η ίδια πρόσθεσε ότι το ταμείο δίκαιης 
μετάβασης θα περιλαμβάνει βοήθεια και προς τα μικρά νη-
σιά της Ε.Ε., που δεν διαθέτουν διασύνδεση με το ηπειρωτι-
κό σύστημα ηλεκτρισμού.
Σε άλλη ερώτηση της κας Σπυράκη αναφορικά με το διασυ-
νοριακό φόρο άνθρακα που εξετάζει να επιβάλει μελλοντικά 
η Κομισιόν, η κ. Kadri Simson είπε ότι θα αντικαταστήσει το 
σημερινό μηχανισμό με στόχο την αποφυγή της “διαρροής” 
άνθρακα. Πάντως, προς το παρόν δεν υπάρχει ένα σαφές 
πλαίσιο, παρά μόνο ιδέες και διαβούλευση με τα κράτη-μέ-
λη που δηλώνουν ανήσυχα για το εν λόγω φαινόμενο. 
Παράλληλα, η Σίμσον είπε ότι χρειάζεται προσοχή στο συ-
γκεκριμένο μέτρο διότι υπάρχουν ζητήματα ανταγωνισμού 
που δεν μπορούν να αγνοηθούν.
Αναλυτικά παρατίθεται ο ακριβής διάλογος της υποψήφιας 
Επιτρόπου Ενέργειας με την Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυρά-
κη: 
 Μαρία Σπυράκη: Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο θέματα που 

σχετίζονται με τον κοινό μας στόχο για την ουδετερότητα 
του άνθρακα.
Αρχικά, πότε θα δημιουργηθεί το Ταμείο Δίκαιης Μετάβα-
σης, ποιό είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που θα 
είναι διαθέσιμο και πως οι 41 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που 
εξαρτώνται από τον άνθρακα θα επωφεληθούν από αυτό;
Δεύτερη σχετική ερώτηση: Σύμφωνα με την Προέδρο 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στα σχέδια της Κομισιόν είναι η 
δημιουργία ενός συνοριακού φόρου άνθρακα που έχει σκο-
πό τη μείωση της διαρροής άνθρακα στα σύνορα και στη 
συνέχεια να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ευρω-
παϊκής πολιτικής στα σύνορα της. Μπορείτε να μας δώσετε 
περισσότερες λεπτομέρειες;
 Kadri Simson: Η πρώτη ερώτηση ήταν σχετικά με το Τα-
μείο Δίκαιης Μετάβασης. Η επίτροπος που θα υλοποιήσει 
και θα προωθήσει το σχέδιο θα είναι η επίτροπος Φερέιρα. 
Εγώ θεωρώ ότι το Ταμείο θα βοηθήσει τα μικρά νησιά τα 
οποία δεν έχουν σύνδεση με την ηπειρωτική Ευρώπη. Έτσι 
θα βοηθηθεί κάθε περιοχή να προετοιμαστεί καλύτερα για 
την μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Το ακριβές ποσό που θα έχει αυτό το τα-
μείο είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση επειδή θα ενταχθεί 
στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι μία 
πρωτοβουλία που θα συζητήσουμε στις επόμενες επιτρο-
πές. Προβλέπω ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε ήδη 
ξεκάθαρες απαντήσεις. Εγώ θα κάνω ότι μπορώ να προικο-
δοτηθεί επαρκώς, ώστε να υποστηρίξει αυτές τις περιοχές 
για να προετοιμαστούν για την μετάβαση.
O συνοριακός φόρος άνθρακα είναι συνεργατικό έργο. 

Απαιτείται συνεργασία Επιτρόπων Εμπορίου, Οικονομικών 
και θα συμβάλλω και εγώ φυσικά. Δυστυχώς δεν μπορώ να 
σας αναλύσω περισσότερα.
 Μαρία Σπυράκη: Σας υποβάλλω μία υποερώτηση γιατί θα 
ήθελα να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφο-
ρά την υλοποίηση και την λειτουργία του επονομαζόμενου 
μηχανισμού συνοριακής ρύθμισης;
Η ερώτηση είναι: Υπάρχει κάποια προετοιμασία στην επι-
τροπή για να αρχίσουμε τις εργασίες ή είναι απλά ένα θέμα 
προς συζήτηση;
Κadri Simson: Ο συνοριακός φόρος για τον άνθρακα ως 
θέμα πρέπει να αντικαταστήσει τον σημερινό μηχανισμό και 
να είναι καλύτερος από τον σημερινό μηχανισμό που ασχο-
λείται με τη διαρροή άνθρακα.
Δεν υπάρχει κάποιο ειδικό σχέδιο, όμως υπάρχουν πολλές 
ιδέες, ακούμε και απόψεις από διάφορα κράτη – μέλη που 
έχουν συγκεκριμένα προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού.
Αλλά αυτός ο φόρος θα πρέπει να είναι συμβατός με τους 
κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.).
Δεν πρέπει να περιορίζει το διεθνές εμπόριο. Ξέρω αυτός ο 
φόρος μπορεί να εξεταστεί και ανά κλάδο και περιφερειακά. 
Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κλείνουμε τα δικά μας ερ-
γοστάσια και ξαφνικά εισάγουμε ενέργεια που παράγεται με 
άνθρακα από άλλες χώρες όπως στον τομέα του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Μιλάμε για περιφερειακές, τοπικές αγορές.
Έχουμε μία τέτοια υπόθεση αθέμιτου ανταγωνισμού ουσια-
στικά, όπως συμβαίνει με την Ισπανία και το Μαρόκο.
Αυτές είναι οι τομεακές υποθέσεις που πρέπει να επαναδια-
πραγματευτούμε και να αναλύσουμε.

Ένας τυπικός ηλιακός θερμοσίφωνας μειώνει τις εκπομπές 
ρύπων κατά 1500 κιλά διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο, 
όσο περίπου εκπέμπει ένα μέσο αυτοκίνητο στην Ευρώπη 
ενώ συνολικά η ελληνική βιομηχανία ηλιακής ενέργειας 
(με τους συλλέκτες που έχουν εγκατασταθεί μέχρι στιγμής) 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών κατά 3,2 εκατ. τόνους 
το χρόνο.
Τα στοιχεία αυτά ανέφερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) 
Χάρης Μιχαλόπουλος μιλώντας σήμερα σε συνέντευξη Τύ-
που στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για 
την παρουσίαση του έργου «MAIA-TAQA - Mobilizing new 
Areas of Investments And Together Aiming to increase 
Quality of life for All», μέσω του οποίου ελληνική τεχνο-

γνωσία στην εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας θα μετα-
φερθεί σε χώρες της Μεσογείου.
Το έργο, με προϋπολογισμό 3,17 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 90% (2,85 εκ. ευρώ), έχει 
τριετή διάρκεια και σκοπός του είναι η μεταφορά τεχνογνω-
σίας για την ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών 
και τεχνολογιών, από την Ευρώπη στις χώρες της Μέσης 
Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Το MAIA-TAQA παρουσιάζει 
έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς, όπως σημείωσε 
ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ Σπύρος Οικονόμου, «μέσω της ενερ-
γής συμμετοχής της ΕΒΗΕ σε αυτό, θα προωθηθεί δυναμικά 
η μεταφορά της τεχνολογίας των Θερμικών Ηλιακών Συ-
στημάτων, στην οποία η χώρα μας έχει ηγετικό ρόλο, στις 
αναπτυσσόμενες αγορές της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και 

του Λιβάνου».
Η ελληνική βιομηχανία ηλιακών συστημάτων κατέχει ηγε-
τική θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά, με ετήσιο κύκλο εργα-
σιών της τάξης των 300 εκ. ευρώ και 4.000 εργαζόμενους. 
Οι ελληνικές βιομηχανίες παράγουν 270.000 συλλέκτες και 
120.000 δεξαμενές (τανκς) το χρόνο και εξάγουν πάνω από 
το 50 % της παραγωγής τους σε 40 χώρες του κόσμου. 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Solar Heat Europe) 
εξελέγη τον περασμένο Νοέμβριο ο κ. Κώστας Τραβασάρος, 
ο οποίος σημείωσε ότι το πρόγραμμα MAIA-TAQA δημι-
ουργείο και ευκαιρίες επιχειρηματικών συνεργασιών με 
βιομηχανίες του κλάδου που είναι ήδη εγκατεστημένες στην 
Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Λίβανο.

ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ
ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΓΝΙΤΗ
Απάντηση της υποψήφιας Επιτρόπου Ενέργειας στην Μαρία Σπυράκη

ΚΑΠΕ: ΕΡΓΟ 3,17 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ 
ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
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Τον Απρίλιο 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί η υδροδότηση 
της Αίγινας από το Δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, μετά την απόφαση που 
υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρό-
πουλος, για την παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού, παραλί-
ας, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας για την 
εκτέλεση χερσαίων έργων απαραίτητων για την πόντιση του 
υποθαλάσσιου αγωγού από το Πέρανι της Σαλαμίνας μέχρι 
τον Λιμένα Λεοντίου της Αίγινας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Με την υπογραφή αυτή ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρω-
ση του έργου, συμβάλλοντας στην τελική αδειοδότησή του, 

που αναμενόταν από το 2015, οπότε και δημοπρατήθηκε. 
Η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον Δεκέμβριο 2017 και οι 
εργασίες πόντισης του αγωγού, που ουσιαστικά είχαν σταμα-
τήσει από το 2018, εγκρίθηκαν και ξεκινούν να υλοποιούνται 
άμεσα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου, σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής, 
προχώρησε σε αυτές τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να δρο-
μολογηθεί η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού υδρο-
δότησης της Αίγινας. Το έργο αυτό, αναφέρεται σε σχετική 

ανακοίνωση, το οποίο είχε τελματώσει για πολλά χρόνια, θα 
παρέχει τη δυνατότητα στο νησί να έχει ποσοτική και ποιοτική 
επάρκεια νερού, καθώς πλέον θα υδροδοτείται από την ΕΥ-
ΔΑΠ. 
Οι σχετικές συζητήσεις έγιναν στη συνάντηση του υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού Οικο-
νομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
Απόστολου Βεσυρόπουλου, με τον περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργο Πατούλη, παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Νήσων 
Βάσως Θεοδωρακοπούλου- Μπόγρη.

Μέσα στον Οκτώβριο θα έχουν ολοκληρωθεί –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- οι διαδικασίες για την έγκριση χωροθέτησης του 
καταδυτικού πάρκου σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου 
Χανίων.
 Όπως αναφέρει ανακοίνωση του δήμου, «την Τρίτη 1η Οκτω-
βρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υφυπουργού 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Δημήτρη Οικονό-
μου, με τον δήμαρχο Αποκορώνου, Χαράλαμπο Κουκιανάκη 
και τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, διευθυντή του πολιτικού 
γραφείου της βουλευτού Χανίων Ντόρας Μπακογιάννη, πα-
ρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου.
 Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η ολοκλήρωση των δια-
δικασιών για τη χωροθέτηση του έργου «Καταδυτικό πάρκο 
στη θαλάσσια περιοχή Όρμος Μπρος Γιαλός» Δημοτικής 
Ενότητας Βάμου Δήμου Αποκορώνου, της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων. Ο Δήμος Αποκορώνου έχει υποβάλλει 
σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Χωροταξίας του υπουργείου 

Περιβάλλοντος, σε συνέχεια της από 26-3-2018 Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία 
του έργου. Ο κ. Κουκιανάκης, αφού τόνισε τη μεγάλη αναπτυ-
ξιακή σημασία του καταδυτικού πάρκου στον Αποκόρωνα, 
ζήτησε να ενημερωθεί για το χρονοδιάγραμμα οριστικής 
εγκρίσεως της χωροθέτησης. Όπως σημείωσε, πρόκειται για 
το τελευταίο στάδιο εγκρίσεων, πριν την υποβολή του αιτή-
ματος χρηματοδότησης και τη δημοπράτηση του έργου. Ο 
κ. Οικονόμου συμφώνησε πλήρως με τη σημαντικότητα και 
την αναπτυξιακή διάσταση του έργου και διαβεβαίωσε ότι η 
διαδικασία της έγκρισης χωροθέτησης θα έχει ολοκληρωθεί 
εντός μηνός Οκτωβρίου 2019».
Το καταδυτικό πάρκο θα χωροθετηθεί εκτός περιοχής Ναtura 
2000. Εντός του πάρκου πρόκειται να ποντισθούν τεχνητοί 
ύφαλοι τεχνολογίας του ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και δύο παροπλισμέ-
να πλοία που έχει παραχωρήσει το Πολεμικό Ναυτικό.
Για την ασφαλή λειτουργία του πάρκου θα αναπτυχθούν, 

μεταξύ άλλων, επιφανειακοί πλωτήρες επισήμανσης ορίων 
καταδυτικού πάρκου, πλωτήρες πρόσδεσης σκαφών, περιο-
χές πόντισης δύο πλοίων και τρεις καταδυτικές διαδρομές, με 
τρόπο ώστε το πάρκο να μπορεί ταυτόχρονα να φιλοξενήσει 
ισάριθμες ομάδες επισκεπτών.
Η πρώτη διαδρομή θα είναι μήκους 370 μέτρων και βάθους 
20 μέτρων, στην οποία θα ποντιστεί ένα σκάφος και μία ομά-
δα πέντε υφάλων. Η δεύτερη διαδρομή θα είναι μήκους 350 
μέτρων βάθους 20 μέτρων, στην οποία θα ποντιστεί το δεύτε-
ρο σκάφος και μία ομάδα οκτώ υφάλων. Στην τρίτη διαδρο-
μή, μήκους 250 μέτρων και βάθους 10 μέτρων, θα ποντιστεί 
μία ομάδα οκτώ υφάλων.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εξυπηρέτηση του καταδυτικού 
πάρκου θα έχει αφετηρία τα λιμάνια Γεωργιούπολης, Αλμυρί-
δας, Καλυβών, Μαραθίου και Μπρος Γιαλού. Φορέας υλοποί-
ησης του έργου θα είναι ο Δήμος Αποκορώνου.

Την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα τόσο η λειτουργία της 
νέας Ανεξάρτητης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας όσο και η με-
τατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε φο-
ρέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ώστε να καλυφθεί 
το κενό που έχει δημιουργηθεί, επισήμαναν ο επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), 
Patrick Ky και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώ-
στας Αχ. Καραμανλής, κατά τη διάρκεια προχθεσινής συνά-
ντησής τους.

Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, η συζήτησή 
τους επικεντρώθηκε -κατά κύριο λόγο- στο μέλλον της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, «η οποία - παρά το 
γεγονός ότι ο ιδρυτικός της νόμος εκδόθηκε το 2016- λόγω 
των χειρισμών της προηγούμενης κυβέρνησης δεν έχει ακό-
μα τεθεί σε λειτουργία».
Σημειώνεται, ότι η νεοσύστατη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας 
έχει ως αποστολή την άσκηση ρυθμιστικών, κανονιστικών 

και εποπτικών αρμοδιοτήτων στον τομέα των αερομεταφο-
ρών, της αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων, 
όντας ο οικονομικός ρυθμιστής της αγοράς αερομεταφορών, 
ενώ η ΥΠΑ αποτελεί τον «Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αερο-
ναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων» 
και έχει υπό τον έλεγχό της τα λοιπά περιφερειακά αεροδρόμια 
που δεν περιήλθαν στη διαχείριση της Fraport Greece.

Δεν υπάρχει σχέδιο για απομάκρυνση των πασαλακίων από 
κεντρικούς δρόμους της πόλης και οποιαδήποτε παρέμβαση 
θα γίνει μετά από διαβούλευση με την τροχαία, τους εκπρο-
σώπους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Εμπορικών Συλλό-
γων και του ΟΑΣΘ, όπως διευκρινίζεται από κύκλους της διοί-
κησης του δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, τονίζεται πως μέχρι στιγμής δεν έχει απομακρυνθεί 
κανένα πασαλάκι, τα οποία τοποθετήθηκαν επί διοίκησης του 
Γιάννη Μπουτάρη σε αρκετούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, 
όπως η Μητροπόλεως, η Λεωφόρος Στρατού, η Λαμπράκη 
κ.α. μετά από δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους από τον δήμο Θεσσαλονί-

κης, δεν θα γίνουν ενέργειες που θα αιφνιδιάζουν ή θα επι-
δρούν επιβαρυντικά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης 
καθώς επιθυμία είναι η ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και των 
μέσων μαζικής μεταφοράς.

Την Κεφαλονιά με την ιταλική πόλη Μπολόνια, θα συνδέει η Ryanair από τον Μάρτιο του 2020. 
Το δρομολόγιο θα εκτελείται 2 φορές την εβδομάδα και εντάσσεται στο θερινό πρόγραμμα δρο-

μολογίων του 2020 της ιρλανδικής εταιρείας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020 ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ   

MΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (EASA) ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΣΑΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

RYANAIR ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2020
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Ενδιαφέρον της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας για τις 
θαλάσσιες περιοχές στο κεντρικό Ιόνιο και νότια της Κρήτης 
που δεν έχουν παραχωρηθεί έως τώρα για έρευνες υδρογο-
νανθράκων, διαπιστώνει –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η Ελληνι-
κή Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), από τις 
παρουσιάσεις που κάνει τους τελευταίους μήνες σε συνέδρια 
και συναντήσεις στελεχών πετρελαϊκών εταιρειών. 
   Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΕΥ Γιάννη Μπασιά, δεν 
αποκλείεται το ενδιαφέρον να εκδηλωθεί τους επόμενους 
μήνες, οπότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία που εφαρμόστηκε 
νωρίτερα και με τις περιοχές του Ιονίου και δυτικά - νοτιοδυ-

τικά της Κρήτης. Δηλαδή, εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις 
εταιρίες, προκήρυξη διαγωνισμού, υπογραφή και κύρωση 
των συμβάσεων από τη Βουλή. 
   Οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις, όπως εκτίμησε ο κ. 
Μπασιάς, στις θαλάσσιες περιοχές που παραχωρήθηκαν 
αναμένονται μετά από περίπου τρία χρόνια, οπότε και θα 
είναι διαθέσιμη η τεχνολογία που απαιτείται για έρευνες στα 
θαλάσσια βάθη της περιοχής που φθάνουν και τα 3600 μέτρα. 
Ενθαρρυντικά είναι εξάλλου, εκτιμά ο ίδιος, τα συμπεράσματα 
που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων της 
χερσαίας περιοχής στα Ιωάννινα όπου η γεώτρηση, πάντα για 

ερευνητικούς σκοπούς και όχι ακόμη για παραγωγή υδρο-
γονανθράκων, τοποθετείται στο 2021. Όπως επεσήμανε, η 
περιοχή γεωλογικά αποτελεί συνέχεια της Αλβανίας, όπου 
υπάρχουν σημαντικές ανακαλύψεις υδρογονανθράκων.
   Νωρίτερα - μέσα στο 2020 - η κοινοπραξία των Ελληνικών 
Πετρελαίων προγραμματίζει με την Έντισον ερευνητική γεώ-
τρηση στο Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο, όπου, ο υπό διερεύνηση 
γεωλογικός στόχος είναι της τάξης των 140 εκατομμυρίων 
βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου.

Με ανακοίνωσή του το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστι-
τούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών του ΕΜΠ 
υπογραμμίζει τα παρακάτω:
«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι αστικές ομάδες έρευνας και διάσωσης, αλλά και 
οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως η αστυνομία, οι ιατρικές 
υπηρεσίες και οι δομές πολιτικής προστασίας, σε περιπτώσεις 
φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών είναι ο άμεσος και 
αποτελεσματικός ρυθμός αντίδρασης που πρέπει να επιδεί-
ξουν, ώστε εντοπίσουν τους επιζώντες εντός του κρίσιμου 
χρονικού περιθωρίου των 72 ωρών. Συχνά τέτοιες κατα-
στάσεις ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου, λόγω των πολλών 
αστάθμητων παραγόντων και του εύθραυστου περιβάλλο-
ντος, που μπορεί να αποτελέσει απειλή ακόμη και για τις ζωές 
των ίδιων των διασωστών. Το νέο Ευρωπαϊκό Έργο CURSOR 
πρόκειται να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες με χρήση 
drones, μικροσκοπικού ρομποτικού εξοπλισμού και προηγμέ-
νων αισθητήρων, με στόχο την ταχύτερη ανίχνευση των επι-
ζώντων που έχουν παγιδευτεί σε κατεστραμμένα κτίρια, αλλά 
και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των διασωστών.
Το έργο προσφέρει το καινοτόμο CURSOR Search and Rescue 
Kit, το οποίο περιλαμβάνει μικροσκοπικά ρομπότ και δια-
φορετικούς τύπους drones. Τα ρομπότ είναι εξοπλισμένα με 
χημικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν ένα ευρύ φάσμα χη-
μικών ουσιών που υποδηλώνουν ανθρώπινη παρουσία και 
μεταφέρονται από την έδρα των επιχειρήσεων στο σημείο 

της καταστροφής με drones. Τα ρομπότ εργάζονται ανεξάρ-
τητα σε ομάδες αναζητώντας επιζώντες. Επιπλέον, το UAV 
Mothership (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) λειτουργεί ως 
εναέριος κόμβος που παράγει απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας 
και ακρίβειας της ζώνης καταστροφής και επιτρέπει την επι-
κοινωνία με το κέντρο ελέγχου.
Απώτερος στόχος του έργου είναι να καλύψει πλήρως τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων διάσωσης, αξιοποιώντας τις σύγ-
χρονες τεχνολογικές δυνατότητες. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, στο πρωτοποριακό έργο CURSOR συμμετέχουν 16 
εταίροι, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών Ομάδων 
Έρευνας και Διάσωσης από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, 
ερευνητικούς οργανισμούς που θα παρέχουν τεχνολογία 
αιχμής, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα ανα-
πτύξουν το βασικό καινοτόμο εξοπλισμό του έργου και θα 
εμπορευματοποιήσουν τα αποτελέσματά του. Τους σκοπούς 
του έργου θα ενισχύσουν επίσης άλλοι επαγγελματικοί φορείς 
ως μέλη της Επιτροπής Διασωστών, υπεύθυνης για τις δρα-
στηριότητες επικύρωσης και τυποποίησης της τεχνολογίας.
«Οι διασώστες έχουν πρακτική εμπειρία αντιμετώπισης αυ-
τών των έκτακτων καταστάσεων και οι επιστημονικοί συ-
νεργάτες του έργου διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία 
για την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογικών εργαλείων», εξηγεί 
ο Klaus Dieter Büttgen, συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έργου 
CURSOR στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Οργανισμό Τεχνικής 
Βοήθειας (THW). «Μέσω αυτής της μοναδικής συνεργασίας 

μεταξύ τεχνικών εταίρων, βιομηχανίας, ακαδημαϊκών και 
διασωστών, η τεχνογνωσία θα μετατραπεί σε μια πρωτοπο-
ριακή τεχνολογία που συμβάλλει στον εντοπισμό των θαμμέ-
νων θυμάτων πιο γρήγορα και με μικρότερο κίνδυνο για τους 
ανθρώπους που διεξάγουν την έρευνα», συμπληρώνει.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 7 εκατ. ευρώ στην ερευ-
νητική πρόταση CURSOR στο πλαίσιο του προγράμματος 
Horizon 2020. Το έργο ξεκίνησε επίσημα το Σεπτέμβριο του 
2019 και θα έχει διάρκεια τρία χρόνια.
Το έργο CURSOR συνενώνει τεχνολογίες αιχμής στην ρομπο-
τική, τις επικοινωνίες, τη διαχείριση κρίσεων, την μικρό-η-
λεκτρονική, αλλά και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
έρευνας και διάσωσης παρέχοντας καινοτόμες εφαρμογές 
για την αποτελεσματική διάσωση θυμάτων σε συντρίμμια 
και αποτελεί συνέχεια της έρευνας που πραγματοποιείται από 
την ερευνητική ομάδα I-SENSE του Ερευνητικού Πανεπιστη-
μιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολο-
γιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) τα τελευταία 5 χρόνια. Το ΕΠΙΣΕΥ κατέχει 
το ρόλο του Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονιστή του Έρ-
γου CURSOR και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη μονάδων 
εντοπισμού για το ρομποτικό εξοπλισμό. Επιπλέον συμβάλλει 
στη διαδικασία προώθησης της προόδου που επιτυγχάνεται 
στο Έργο». 

Εντός χρονοδιαγράμματος προχωρά η κατασκευή της Πλω-
τής Μονάδας Παραγωγής, Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης 
(Floating Production Storage and Offloading - FPSO) της 
Energean, που θα εγκατασταθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όπως γνωστοποίησε χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η εταιρεία, 
το κύτος του Energean Power μετακινήθηκε από τον ντόκο 

στο αγκυροβόλιο των ναυπηγείων της COSCO στο Ζουσάν 
της Κίνας όπου θα παραμείνει έως το τέλος του έτους, οπότε 
θα αναχωρήσει για το ναυπηγείο Admiralty της Sembcorp 
Marine στη Σιγκαπούρη, προκειμένου να τοποθετηθούν τα 
έξαλα (topsides), η κατασκευή των οποίων επίσης χαρακτη-
ρίζεται από σημαντική πρόοδο. 

To project προχωρεί με βάση τον προγραμματισμό της 
Energean για έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου από το 
θαλάσσιο κοίτασμα Καρίς στο Ισραήλ στο πρώτο τρίμηνο του 
2021. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Διαπιστώνει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ 
Αναπτύσσει το νέο Ευρωπαϊκό έργο CURSOR

ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ENERGEAN ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
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«Υιοθέτησε την πόλη σου» είναι το πρόγραμμα του Δήμου 
Αθηναίων, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της, μικρές και 
μεγάλες επιχειρήσεις, ιδρύματα και φορείς αλλά και κάθε ενδι-
αφερόμενος να «υιοθετήσουν» έναν δρόμο, ένα πεζοδρόμιο, 
ένα πάρκο, μία πλατεία, μία παιδική χαρά, μία γειτονιά, ακόμα 
κι ένα δέντρο ή ένα παγκάκι της πρωτεύουσας, αναλαμβάνο-
ντας, ταυτόχρονα, και την ευθύνη για την φροντίδα και τη συ-
ντήρησή του, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων όπου 

και όταν χρειάζεται.
 Το πρόγραμμα –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανακοίνωσε και πα-
ρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, 
μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρί-
ου. Όπως ανέφερε, «πρόκειται για ένα νέο μοντέλο άσκησης 
δημόσιας πολιτικής, όπου αλληλεπιδρούν το Δημόσιο με τις 
επιχειρήσεις, με την κοινωνία των πολιτών, με τα πανεπιστή-
μια, με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η πρωτεύουσα, η 

Αθήνα, η πόλη μας, είναι υποχρέωση του Δήμου Αθηναίων, 
είναι υποχρέωση του δημοτικού συμβουλίου, είναι υποχρέ-
ωση του δημάρχου. Είναι όμως ταυτόχρονα και δικαίωμα 
όλων. Και η ευθύνη για την πόλη είναι κατά 50% του δήμου, 
είναι όμως και κατά 50% ευθύνη του δημότη».
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν: 216 
700 3325 και info@athenspartnership.org και www.
athenspartnership.org.

Τα διεθνή Βραβεία LafargeHolcim απονέμει για 6η χρονιά το 
Ίδρυμα για Αειφόρες Κατασκευές της LafargeHolcim, μητρική 
του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η διοργάνωση με βραβεία ύψους 2 εκατ. δολαρίων αναζητά 
και αναδεικνύει έργα και ιδέες από τους κλάδους της αρχιτεκτο-
νικής, της μηχανικής, του πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και 
της τεχνολογίας υλικών και κατασκευών, που συνδυάζουν τις 
αειφόρες και αποδοτικές λύσεις με την αρχιτεκτονική αριστεία. 
Πιο αναλυτικά, η κύρια κατηγορία του διαγωνισμού των Βρα-
βείων LafargeHolcim αφορά σε κορυφαία έργα αειφόρων 
κατασκευών από επαγγελματίες, τα οποία θα πρέπει να βρί-
σκονται σε προχωρημένο στάδιο μελέτης και να έχουν μεγάλη 
πιθανότητα υλοποίησης. Η κατασκευή των έργων αυτών δεν 

θα πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019. 
Επιπλέον, φοιτητές και νέοι επαγγελματίες μέχρι 30 ετών έχουν 
την ευκαιρία να συμμετέχουν στην κατηγορία «Επόμενη Γενιά» 
και να υποβάλουν τις φρέσκες, τολμηρές και πρωτοποριακές 
ιδέες τους που βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο μελέτης. 
Η τελική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών στις δύο κα-
τηγορίες του διαγωνισμού είναι η 25η Φεβρουαρίου 2020.
Ανεξάρτητοι κριτές σε πέντε γεωγραφικές περιοχές: Ευρώπη, 
Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή – Αφρική και 
Ασία – Ειρηνικός, θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις συμμετοχής βά-
σει των πέντε στόχων για αειφόρες κατασκευές του Ιδρύματος 
LafargeHolcim. Τα κριτήρια αφορούν στην καινοτομία και τη 
δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας, τα δεοντολογικά πρό-

τυπα και την κοινωνική ένταξη, την αποδοτική χρήση πόρων 
και την περιβαλλοντική απόδοση, την οικονομική βιωσιμότητα 
και συμβατότητα, καθώς και την αισθητική. Ο διαγωνισμός 
προάγει την κυκλική οικονομία και τη μείωση των εκπομπών 
CO2 σε όλους τους κλάδους. Παράλληλα, αναδεικνύει τις ιδέες 
που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν τις 
σημερινές προκλήσεις της εντεινόμενης αστικοποίησης και να 
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα https://
www.lafargeholcim-foundation.org/awards/6th-cycle.

Σε ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, τονίζο-
νται τα εξής: 
«Κατόπιν σχετικού αιτήματος που είχε διατυπώσει ο Πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, το υπ. Εσω-
τερικών με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, παρα-
τείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων πολιτών προς τους 
Δήμους και τα Νομικά  τους Πρόσωπα, για ευνοϊκή ρύθμιση 
των οφειλών τους προς τους ΟΤΑ έως το τέλος του χρόνου.
Ειδικότερα, στην απόφαση διευκρινίζεται πως για οφειλές που 

έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29 Νοεμβρίου 
του 2019, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για 
υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 
2019.
Οι οφειλέτες θα μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους στους 
Δήμους σε έως 100 δόσεις, καθώς και να απαλλαγούν από προ-
σαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα.
Με αφορμή τη σχετική απόφαση σε δηλώσεις του ο κ. Πατού-
λης τονίζει:  «Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ  θερμά 

την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών για το γεγονός ότι 
επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, 
ανταποκρινόμενη στο αίτημα της ΚΕΔΕ. Η επικείμενη ρύθμιση 
θα δώσει σημαντική ανάσα σε χιλιάδες πολίτες και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και θα τους δώσει την ευκαιρία να τακτοποιήσουν 
οικονομικές τους υποχρεώσεις που χρονίζουν.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό των 
πολιτών, με προτεραιότητα την άμεση και αποτελεσματική εξυ-
πηρέτησή τους». 

Σε ελέγχους για προϊόντα απομίμησης σε καταστήματα ηλε-
κτρονικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας προχώρησε η γενική 
γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης των φαινομένων παραεμπορίου. 
Όπως ανακοινώθηκε, η επιχείρηση έγινε στο κέντρο της Αθήνας, 
υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης 

Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της γενικής γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και 
Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, συνεπικουρούμενοι από ειδι-
κό πραγματογνώμονα για τη διαπίστωση κατοχής και διάθεσης 
προϊόντων απομίμησης. 

Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 512 τεμάχια ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και επεβλήθησαν πρόστιμα για έλλειψη παρα-
στατικών και παράνομης διακίνησης, συνολικού ύψους 4.500 
ευρώ.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της επικράτειας.

   Ισχυρή σεισμική δόνηση, με μέγεθος 5,1 βαθμών της κλίμα-
κας Ρίχτερ, που προέρχεται από απόσταση 470 χλμ, ανατολι-
κά/νοτιοανατολικά της Αθήνας, σημειώθηκε χθες στις 07:44, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκ μέρους των τεσσάρων 
φορέων συγκρότησης του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου. Το 
επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 37 χλμ 
νοτιοανατολικά της Ρόδου και είχε εστιακό βάθος 17 χλμ.    Σύμ-

φωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός 
ήταν 5,4 βαθμών Ρίχτερ σε απόσταση περίπου 30 χλμ νοτιοα-
νατολικά της Ρόδου και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων. 

«ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ», ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ LAFARGEHOLCIM ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ   

ΚΕΔΕ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ 5,1 ΡΙΧΤΕΡ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ  
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Σύμβαση χρησιδανείου για τη δωρεάν παραχώρηση παλαι-
ών διατηρητέων κτιρίων και μίας παλαιάς υψικαμίνου του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για 
99 χρόνια στο Δήμο Ελευσίνας, υπέγραψαν, σήμερα η διοί-
κηση του Οργανισμού με τη Δημοτική Αρχή. Η παραχώρηση 
γίνεται, προκειμένου να αποκατασταθούν τα κτίρια ώστε να 
χρησιμοποιηθούν για πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου 
το 2021, όταν η Ελευσίνα θα είναι η «Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του 
ΟΑΕΔ, το χρησιδάνειο αφορά τη δωρεάν παραχώρηση κατά 
χρήση για 99 χρόνια:
- Ενός παλαιού διατηρητέου βιομηχανικού κτιρίου (πρώην 
Ελαιουργική) μετά του περιβάλλοντος χώρου, επί της παρα-
λιακής οδού Κανελλοπούλου, που βρίσκεται στον υπό αποπε-
ράτωση οικισμό εργατικών κατοικιών ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV.
- 40 κατοικιών, δύο παλαιών διατηρητέων βιομηχανικών 

κτιρίων (πρώην ΙΡΙΣ) μετά του περιβάλλοντος χώρου τους, 
καθώς και
- μίας παλαιάς υψικαμίνου, που βρίσκεται στον υπό αποπε-
ράτωση οικισμό εργατικών κατοικιών («ΕΛΕΥΣΙΝΑ V») 40 
κατοικιών.
Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης με τον Δήμο Ελευ-
σίνας, ο διοικητής ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ανέφερε τα 
εξής: «Ως ΟΑΕΔ, δηλώνουμε «παρών» στις ανάγκες που εκ-
δηλώνονται τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, στο 
μεγάλο αγώνα για τη μείωση της ανεργίας, αλλά και για μία 
σειρά κοινωνικών ζητημάτων. Προχωράμε στην παραχώρη-
ση παλαιών διατηρητέων κτιρίων του ΟΑΕΔ (40 κατοικιών 
και ενός παλαιού βιομηχανικού κτιρίου) και μίας υψικαμίνου, 
που θα χρησιμοποιηθούν για τις πολιτιστικές δράσεις που θα 
λάβουν χώρα το 2021, όταν η Ελευσίνα θα είναι Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Θέλουμε να ακούμε τις ανάγκες 
των πολιτών και να ανταποκρινόμαστε, καταβάλλοντας κάθε 

φορά τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Ο «νέος ΟΑΕΔ» θέλου-
με να είναι συγχρονισμένος και με τις ανάγκες των τοπικών 
κοινωνιών».
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οι-
κονόμου, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό 
Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, για την άμεση ανταπόκρισή του 
στο αίτημά μας για την υπογραφή χρησιδανείου και το νέο 
διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, για τις συντονισμέ-
νες ενέργειες που έπραξε, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν 
όλα μέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η Ελευσίνα και η 
Δυτική Αττική είναι περιοχές στις οποίες υπήρχε μεγάλη βιο-
μηχανική ανάπτυξη. Προσβλέπουμε μέσα από συντονισμένες 
και από κοινού δράσεις και παροχές, όπως της ολοκλήρωσης 
των Εργατικών Κατοικιών, για την ικανοποίηση διαχρονικών 
αιτημάτων που έχει η κοινωνία της πόλης μας».

  Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα βρέθηκε στο επί-
κεντρο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν εχθές, η Εrnst & 
Υoung σε συνεργασία με τη Velos Advisory, με την παρουσία 
εκπροσώπων επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων, σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί σήμερα 
κορυφαία πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την 
ελληνική οικονομία γενικότερα. Η τήρηση σύγχρονων και 
αυστηρών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, όπως και 
η διαφάνεια, η ποιότητα και η αξιοπιστία των οικονομικών 
στοιχείων, αποτελούν προϋπόθεση για την εμπέδωση της 
εμπιστοσύνης της κοινωνίας, αλλά και των επενδυτών, προς 
τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η εκδήλωση αυτή, εντάσσεται στις 
πρωτοβουλίες της ΕΥ και της Velos Advisory για τη συμβολή 
στον δημόσιο διάλογο γύρω από το θέμα, με στόχο την ευαι-
σθητοποίηση των επιχειρήσεων, της Πολιτείας και των επο-
πτικών αρχών γύρω από το ζήτημα.
   Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, την εκδήλωση 
άνοιξε ο Άκης Σκέρτσος, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουρ-
γώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, 
ο οποίος τόνισε: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανάταξη της 
χώρας, η αποκόλληση από το τέλμα και τον φαύλο κύκλο της 
υστέρησης και της υπανάπτυξης δεν θα επιτευχθεί, αν δεν 
αντιμετωπίσουμε το πρωταρχικό αίτιο, την ποιότητα και τον 
χαρακτήρα της διακυβέρνησης, τόσο στο κράτος όσο και στις 
επιχειρήσεις - δημόσιες και ιδιωτικές. Με τον πρώτο νόμο που 
ψηφίστηκε για το επιτελικό κράτος και με δύο νέες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για την αναδιοργάνωση της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς και την εταιρική διακυβέρνηση, είμαστε αποφασι-

σμένοι να θέσουμε τις βάσεις ώστε η Ελλάδα, και σε κρατικό 
και σε εταιρικό επίπεδο να λάμψει ξανά».
   Κοινή διαπίστωση όσων συμμετείχαν στο panel ήταν ότι 
η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης θα βελτιώσει την 
πρόσβαση σε κεφάλαια των ελληνικών επιχειρήσεων και θα 
μειώσει το κόστος χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, ανα-
φέρθηκε ότι, οι επενδυτές γνωρίζουν πως η σωστή εταιρική 
διακυβέρνηση οδηγεί συνήθως σε καλύτερες μακροπρόθε-
σμες επιδόσεις, ενώ το έλλειμμα διακυβέρνησης οδηγεί συ-
στηματικά στην αποτυχία. Οι ομιλητές συμφώνησαν επίσης, 
για τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να παίξουν τα ανεξάρ-
τητα μέλη των ΔΣ στη σχέση των επιχειρήσεων με τους επεν-
δυτές. Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι τα μέλη των ΔΣ πρέπει να 
θυμούνται πως έχουν μια περιορισμένη εντολή, η οποία λήγει 
με την επόμενη γενική συνέλευση. Τέλος, οι ξένοι ομιλητές 
παρατήρησαν ότι οι ελληνικές εταιρείες παραμένουν αρκετά 
εσωστρεφείς και εξέφρασαν την επιθυμία τους για έναν πιο 
ανοικτό, συνεχή και έγκαιρο διάλογο με πρωτοβουλία των 
ίδιων των επιχειρήσεων.
   Οι Βασίλης Καμινάρης, Head of Assurance Services της EY 
στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Αιμιλία Βάρ-
φη, διευθύνουσα σύμβουλος της Velos Advisory, εξειδικευμέ-
νη εταιρεία στην παροχή διασυνοριακών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, αναφέρθηκαν αναλυτικά στον ρόλο της εταιρικής 
διακυβέρνησης για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελ-
λάδος ως επενδυτικού προορισμού.
   Ο κ. Καμινάρης αναφέρθηκε στην πρόσφατη έρευνα της 
ΕΥ, Attractiveness Survey: Ελλάδα, η οποία κατέγραψε τις 
απόψεις της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας έναντι της 

χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού. Όπως εξήγησε ο κ. 
Καμινάρης, «η έρευνα διαπιστώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σή-
μερα ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών, ωστόσο, για να με-
τατραπεί το ενδιαφέρον αυτό σε επενδυτικά έργα θα πρέπει η 
χώρα να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές σε τομείς όπως 
η φορολογία, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και των ανθρώπι-
νων δεξιοτήτων, η στήριξη της καινοτομίας και του κλάδου 
της τεχνολογίας και η μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Πλην αυτών, όμως, είναι αυτονόητο ότι η εμπέδωση 
της εταιρικής διακυβέρνησης θα παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών». 
   Η Αιμιλία Βάρφη, ανέλυσε τα ευρήματα μελέτης αντιλήψε-
ων, που ανατέθηκε ειδικά για την παρούσα εκδήλωση στην 
Investor Update, ομάδα εμπειρογνωμόνων που εδρεύει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ειδική στην ανάλυση των κεφαλαιαγο-
ρών και των μετοχικών συνθέσεων, και μία εκ των συνε-
ταίρων της Velos Advisory. Η έρευνα η οποία διεξήχθη τον 
Σεπτέμβριο του 2019, αποτυπώνει τις αντιλήψεις των χρημα-
τοπιστωτικών αγορών για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες, 
τις προκλήσεις και τους κινδύνους μίας επένδυσης στην Ελ-
λάδα, την ποιότητα των επενδυτικών σχέσεων (IR), τη χρη-
ματοοικονομική επικοινωνία, και την εταιρική διακυβέρνηση 
των ελληνικών εταιρειών. Όπως τόνισε η κα. Βάρφη, «παρά 
την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς το 2019, επιβάλλεται να 
επαναδημιουργηθεί η εμπιστοσύνη με τη διεθνή κοινότητα, 
και ενώ έχει αναγνωριστεί πως έχει υπάρξει κάποια βελτίωση 
των επενδυτικών σχέσεων τα τελευταία δύο χρόνια, παραμέ-
νει η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ποιότητας των IR και 
της επικοινωνίας περί τα χρηματοοικονομικά».

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 
Για τις ανάγκες των εκδηλώσεων «Ελευσίνα–Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021»

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕRNST & ΥOUNG
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Η Intrasoft International ανέλαβε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- νέο έργο 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), το 
οποίο καλύπτει υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, 
παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και λειτουργικής 
υποστήριξης.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο οποίος 
ιδρύθηκε το 2007 και έχει έδρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ασχο-

λείται με την εφαρμογή της πρωτοποριακής νομοθεσίας της ΕΕ 
για τα χημικά προϊόντα, προς όφελος της υγείας του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος. Για την επόμενη τετραετία, η Intrasoft 
International θα είναι επικεφαλής κοινοπραξίας για το έργο της 
παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, κα-
θώς και τεχνικής, λειτουργικής υποστήριξης. Η σύμβαση καλύπτει 
επίσης την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, υποστή-

ριξης εσωτερικών εργασιών, καθώς και άλλες ειδικά σχεδιασμένες 
υπηρεσίες για την εκπλήρωση του στρατηγικού σχεδίου, της απο-
στολής και του οράματος του ECHA. Επιπλέον, η Intrasoft θα παρέ-
χει καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό τον ευέλικτο 
μετασχηματισμό του ECHA προς μια Agile μεθοδολογία, με στόχο 
ολοκληρωμένες διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού (DevOps) στο 
σύνολο του οργανισμού.

Για πάγωμα της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης κάνει 
λόγο σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, απαντώντας ουσιαστικά σε πρόσφατη δημόσια 
τοποθέτηση του πρώην γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτι-
κής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναλυτικά, ο πρώην γ.γ. του υπουργείου σχολιάζοντας την 
πρόσφατη συμφωνία μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του Συνδέσμου 
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) εκτίμη-
σε μεταξύ άλλων πως «θίγουν τα συμφέροντα του αγροτικού 
κόσμου».
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την πλευρά του τόνι-
σε πως «η πρώην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία με μια σειρά πράξεων και 
παραλείψεών της πάγωσε ένα από τα σημαντικότερα επενδυτι-
κά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συνολικής 
δημόσιας δαπάνης 316 εκατ. ευρώ».
Σε ότι έχει να κάνει με τους γεωργικούς ελκυστήρες (τρακτέρ) το 
ΥΠΑΑΤ σχολιάζει «η προηγούμενη πολιτική ηγεσία, επιλέγοντας 
να προχωρήσει στην αξιολόγηση των δαπανών των γεωργι-
κών ελκυστήρων στη βάση των τριών προσφορών, απέδειξε 
εκ του αποτελέσματος ότι ούτε σωστά προετοιμασμένη ήταν, 
ούτε είχε λάβει υπόψη τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Ελε-
γκτικού Συνεδρίου». Και συνεχίζει «αντίθετα, εξέδωσε εγκύκλιο 
3 (!) μήνες μετά την έναρξη των αξιολογήσεων, ρυθμίζοντας 
ουσιαστικά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για 

τους γεωργικούς ελκυστήρες εκ νέου και με διαφορετικό τρόπο 
από αυτόν που προβλεπόταν στην υπουργική απόφαση».
Υπογραμμίζει πως λόγω αυτών των ενεργειών πέρασε ένας 
χρόνος χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Σχεδίων 
Βελτίωσης.
Έτσι, όπως σημειώνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης προχωρά άμεσα «στην ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης με επιτάχυνση της δια-
δικασίας, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 
αλλά και το συμφέρον του αγροτικού κόσμου, εξοικονομώντας 
ταυτόχρονα δημόσια δαπάνη ύψους 17 εκατ. ευρώ» και συ-
μπληρώνει «αυτό που δεν έλυναν για 2 χρόνια, το λύνουμε σε 
2 μήνες».

Προθεσμία έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 έχουν οι υπό-
χρεοι για την υποβολή Πόθεν Έσχες, ενημερώνει –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Η διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την 31η Ιουλίου 2019, ηλε-
κτρονικά στο www.pothen.gr, συνεχίζεται υπό την επίβλεψη 
της νέας ανεξάρτητης αρχής, στην οποία υποβάλλονται και 
ελέγχονται οι δηλώσεις, καθώς αποτελεί καθολικό διάδοχο του 
κατηργημένου Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης. 

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Νοεμβρίου 2019 η εκπλήρωση 
της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, θα επιτρέπεται μόνο μετά 
την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου, ενώ η μη εκπλήρωση 
της υποχρέωσης μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2019, επιφέρει 
και ποινικές κυρώσεις. Με την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της 
δήλωσής τους έως την 31η Οκτωβρίου 2019, οι υπόχρεοι απο-
φεύγουν το παράβολο και εξασφαλίζουν δικαίωμα τροποποίη-
σης αυτής, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 
2019 καθώς από την 1η Δεκεμβρίου δεν θα είναι εφικτή καμία 

τροποποίηση υποβληθείσας δήλωσης. 
Αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμα αρχεία βρίσκονται στην αρχική 
σελίδα υποβολής δηλώσεων, ενώ για τυχόν πρόσθετα ερωτή-
ματα και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στον τηλεφωνικό αριθμό 210-
4802100, ή και να αποστείλουν το ερώτημά τους μέσω της ενό-
τητας «Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;», αφού συνδεθούν με τους 
κωδικούς τους, στο www.pothen.gr. 

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο διοργανώνει το Ελληνικό Περίπτερο στη Διεθνή 
Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων AUSA 2019 που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 14-16 Οκτωβρίου 2019 στην Ουάσιγκτον στις 
ΗΠΑ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η διοργάνωση της AUSA Annual Meeting & Exposition η οποία 
έχει καταστεί θεσμός στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας 
συγκεντρώνει περισσότερους από 550 εταιρίες/εκθέτες και 
αποτελεί πόλο έλξης για ειδικούς στον τομέα της άμυνας, κυ-
βερνητικούς αξιωματούχους και αντιπροσώπους των ενόπλων 
δυνάμεων από όλο τον κόσμο, με τον αριθμό των επισκεπτών 
να ξεπερνά τους 30.000 κάθε χρόνο.
Η AUSA αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τις ελληνικές εται-

ρείες άμυνας να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 
στους επαγγελματίες του κλάδου, τον αμερικανικό στρατό αλλά 
και στην παγκόσμια στρατιωτική κοινότητα.
Οι ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στη φετινή διορ-
γάνωση είναι:
HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY, HELLENIC DEFENCE 
SYSTEMS, INTRACOM DEFENCE - IDE, SYSTEMS SUNLIGHT, 
THEON SENSORS, ALPHA SYSTEMS, AEL JOINT VENTURE, 
AEROSERVICES, ALTUS LSA, DEFEA, MILTECH HELLAS
Η Ελληνική συμμετοχή στην AUSA 2019 τελεί υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και την υποστήριξη της γε-
νικής γραμματείας Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων 
(ΓΔΑΕΕ), του Enterprise Greece, της Ένωσης Ελληνικών Εται-

ριών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και ‘Αμυνας και του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρί-
ου Νικόλαος Μπακατσέλος δήλωσε για τη φετινή διοργάνωση: 
«Διανύουμε μια περίοδο, στην οποία οι ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους. Σε αυτή τη 
συγκυρία διαμορφώνονται οι ιδανικές προϋποθέσεις ώστε η 
παρουσία μας στην AUSA να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη 
διασύνδεση ανάμεσα στα δύο κράτη, υπογραμμίζοντας αφενός 
στο γεωπολιτικό επίπεδο τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας, 
αναβαθμίζοντας αφετέρου την ελληνική αμυντική βιομηχανία, 
συμμετέχουσα και συνομιλούσα με τις κυρίαρχες δυνάμεις στο 
παγκόσμιο πλαίσιο».

Η INTRASOFT INTERNATIONAL ΑΝΕΛΑΒΕ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΙΑ «ΠΛΗΘΩΡΑ ΛΑΘΩΝ» ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΥΠΑΑΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ   

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
Στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων AUSA 2019  
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Διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση περιπτώσεων 
συνταξιούχων οι οποίοι, ενώ έχει εκδοθεί η συνταξιοδοτική 
τους πράξη και τους έχει αποδοθεί η εφάπαξ παροχή, συνε-
χίζουν ή επιστρέφουν στην εργασία τους και τη δυνατότητα 
αξιοποίησης του χρόνου αυτού για την απόδοση ή μη συ-
μπληρωματικής εφάπαξ παροχής, δίνει –όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ- εγκύκλιος την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εργα-
σίας, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότης 
Μηταράκης.
Ειδικότερα, από τις 13 Μαΐου 2016, προϋπόθεση για την 
καταβολή της εφάπαξ παροχής αποτελεί α) η λήψη κύριας 
σύνταξης, λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας, δηλαδή να 
έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης γήρατος ή οριστικής 
αναπηρίας και β) η πλήρωση των χρονικών προϋποθέσε-
ων που ορίζονται από το καταστατικό του εντασσόμενου 
φορέα πρόνοιας στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Όπως υπενθυμίζεται στην 
εγκύκλιο, χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών 
του ΕΤΕΑΕΠ αποτελεί α) ο χρόνος για τον οποίον καταβάλ-
λονται ασφαλιστικές εισφορές από την ένταξη των ταμείων, 
τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας και εφεξής και 

β) ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασ-
σόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς πρόνοιας, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και 
εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του.
Στη συνέχεια, η εγκύκλιος παρέχει κάποιες επιπρόσθετες δι-
ευκρινίσεις αναφορικά με τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΕΠ 
οι οποίοι δικαιώθηκαν κύρια σύνταξη και εφάπαξ παροχή, 
αλλά συνεχίζουν να εργάζονται ή επέστρεψαν στην εργασία 
τους και ασφαλίζονται στον κλάδο εφάπαξ παροχών του 
ΕΤΕΑΕΠ.
Αρχικά, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω ασφαλισμένοι:
- Καταβάλλουν εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς, με το 
ν. 4387/2016, δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι προϋποθέσεις 
υπαγωγής.
- Το χρονικό διάστημα καταβολής των εισφορών, μετά την 
1η Ιανουαρίου 2017, θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕ-
ΑΕΠ και, τέλος, η εφάπαξ παροχή έχει ανταποδοτικό χαρα-
κτήρα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι 
το νέο χρονικό διάστημα ασφάλισης θα προσμετρηθεί στον 
κύριο φορέα, με την τροποποίηση της αρχικής συνταξιοδο-

τικής πράξης ή την έκδοση συμπληρωματικής, θα πρέπει 
να αποδίδεται εφάπαξ παροχή για το εν λόγω χρονικό διά-
στημα, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι προαναφερόμενες 
χρονικές προϋποθέσεις.
Παράλληλα, για εργαζόμενους που δικαιώθηκαν κύρια σύ-
νταξη και εφάπαξ παροχή, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2016 
και συνεχίζουν ή αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία, χρόνος 
ασφάλισης για την καταβολή συμπληρωματικής εφάπαξ 
παροχής αποτελεί ο χρόνος καταβολής ασφαλιστικών εισφο-
ρών, μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και ο χρόνος ασφάλισης 
που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους φορείς, μετά 
την επανασφάλισή τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2016. 
Στην περίπτωση που το διάστημα από την επανασφάλιση 
έως και τον Δεκέμβριο του 2016 δεν αποτελούσε χρόνο 
ασφάλισης για τον ενταχθέντα φορέα, δεν θα προσμετρηθεί 
για τον υπολογισμό της παροχής.
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέ-
σεις για τη λήψη εφάπαξ παροχής, θα χορηγείται επιστροφή 
των εισφορών

Εγκατάσταση σημείων ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης 
(Wi-Fi) ξεκινάει σε δημόσιους χώρους στο δήμο Αμαρίου, 
όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, κ.α. μέσα από την 
πρωτοβουλία WiFi4EU, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο δήμος Αμαρίου είναι ένας από τους 115 δήμους της χώρας, 
που επιλέχθηκαν στην παρούσα φάση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία χρηματοδοτεί και το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα. Αυτό αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας 

πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέ-
πτες όλων των χωρών της ΕΕ μέσω σημείων δωρεάν ασύρ-
ματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi). Ο δήμαρχος, Παντε-
λής Μουρτζανός, για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, 
τόνισε ότι «για τον δήμο Αμαρίου, η πρόσβαση των πολιτών 
στο διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότητα. Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που έχουμε σχεδιάσει για την ανάπτυξη ψηφι-
ακών υπηρεσιών, συνεχίζει να πρωτοπορεί, εγκαθιστώντας 

σταδιακά δωρεάν ασύρματα δίκτυα στα χωριά μας. Τώρα, 
με το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα WiFi4EU που προσφέ-
ρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δημότες μας αλλά και οι επισκέ-
πτες της περιοχής, θα μπορούν να συνδεθούν ελεύθερα, σε 
υψηλές ταχύτητες, με το κινητό τους τηλέφωνο, τον φορητό 
υπολογιστή ή το τάμπλετ τους». Για το λόγο αυτό και ο δήμος 
έχει παραλάβει ειδικό κουπόνι WiFi4EU αξίας 15.000 ευρώ.

Για μια «ένωση ανθρώπων» στην οποία κανένας δε θα είναι 
«στο περιθώριο» δεσμεύτηκε ο ορισθείς αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του ευρωπαϊκού 
τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την ακρόασή του 
σήμερα ενώπιον της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και 
της επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Ευρωκοινο-
βουλίου. «Δεσμεύομαι να θέσω ως απόλυτη προτεραιότητα 
τους πολίτες πέρα και πάνω από κομματικές γραμμές. Να κά-
νουμε την Ένωσή μας μια ένωση ανθρώπων, μια ένωση πο-
λιτών στην οποία κανένας δε θα βρίσκεται στο περιθώριο και 

θα ζουν σε συνεκτικές και ανεκτικές κοινωνίες», ανέφερε ο Μ. 
Σχοινάς στην αρχική του τοποθέτηση, προτού ξεκινήσουν οι 
ερωτήσεις των ευρωβουλευτών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Σχοινάς εξήγησε ότι η εργασία του στο πλαίσιο του χαρ-
τοφυλακίου του θα στηριχθεί σε τρεις άξονες: να γίνουν οι 
κοινωνίες πιο δίκαιες συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους 
πολίτες, να επιτευχθεί μια αποτελεσματική συμφωνία για το 
άσυλο και τη μετανάστευση και να ολοκληρωθεί η ένωση 
ασφαλείας.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του τίτλου του χαρτοφυλακίου του, 

που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ο κ. Σχοινάς, σημείωσε ότι 
ο ίδιος ουδέποτε τον ερμήνευσε με αρνητικό τρόπο και έκανε 
λόγο για «προστασία των πιο ευάλωτων στην κοινωνία», για 
πρόσβαση στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια, για ύπαρ-
ξη ίσων ευκαιριών για όλους, για προώθηση του πολιτισμού 
και του αθλητισμού, για εργασία με αξιοπρέπεια και αίσθημα 
ασφάλειας. Τέλος, ο Μ. Σχοινάς δήλωσε «περήφανος» που 
είναι Ευρωπαίος και κυρίως που του έχει δοθεί η ευκαιρία να 
υπηρετήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη θέση του δημό-
σιου λειτουργού.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Σύμφωνα με εγκύκλιο του αρμόδιου υφυπουργού Ν. Μηταράκη

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WI-FI) 

M. ΣΧΟΙΝΑΣ: “ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΘΕΣΩ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»
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Για το σύστημα των τριών φραγμάτων Ελενών Γερακαρίου, 
Φανερωμένης, Πλατύ Ποταμού, έργο ιδιαίτερα αναπτυξιακό 
που αφορά σε μία τεράστια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 
150 εκατομμύρια ευρώ, ενημέρωσε σήμερα σε ειδική εκδή-
λωση τους κατοίκους Αμαρίου, ο διευθυντής Υδραυλικών 
Έργων του υπουργείου Υποδομών, Αντώνης Κοτσώνης, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Κοτσώνης βρέθηκε στο Αμάρι μετά από σχετική εντολή 
του υφυπουργού, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και μαζί με κλιμάκιο 
ενημέρωσε για τις ωφέλειες του έργου, το οποίο μάλιστα χα-
ρακτήρισε ως «εθνική υπόθεση και τεράστια επένδυση». Σύμ-
φωνα μάλιστα με τον περιφερειάρχη Κρήτης, είναι αναγκαία 
η διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής, «για να γνω-
ρίζουν και να έχουν άποψη για τα έργα που τους αφορούν». 
Ο κ. Κοτσώνης επισήμανε ότι «το έργο πρέπει να μελετηθεί 
πολύ σοβαρά, να δούμε όλες τις τεχνοοικονομικές μελέτες και 

τις όποιες επιπτώσεις. Τα έργα αυτά μόνο θα ωφελήσουν την 
περιοχή και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να μελετηθούν 
σοβαρά, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε χρηματο-
δότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξετάσουμε όλες 
τις παραμέτρους ώστε να υπάρχουν τέτοιες μελέτες για να 
αντλήσουμε τους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 
αναγκαίο επίσης οι κάτοικοι να πεισθούν για την ωφελιμότητα 
των έργων ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις». 
«Το όφελος για την ευρύτερη περιοχή θα είναι πάρα πολύ ση-
μαντικό. Οι μελέτες θα ανατεθούν με διεθνή διαγωνισμό και 
η προ-εκτίμηση για τον προϋπολογισμό των έργων ξεπερνά 
τα 150 εκ. ευρώ» ανέφερε ο κ. Κοτσώνης, διευκρινίζοντας 
πάντως, πως το έργο χρειάζεται αρκετά χρόνια για να προχω-
ρήσει και απαιτεί ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
Ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, τόνισε την 
ανάγκη να κατανοήσουν οι κάτοικοι τη σπουδαιότητα των 

εγγειοβελτιωτικών έργων, τα οποία μάλιστα ο περιφερειάρ-
χης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε ως πρώτη προτε-
ραιότητα για την Κρήτη, τονίζοντας παράλληλα πως «είναι 
αναγκαία, και δεν πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις, ώστε να 
προχωρήσουν οι μελέτες. ‘Αλλωστε, οι κάτοικοι είχαν εκφρά-
σει το αίτημά τους να ενημερωθούν από αρμόδιο κλιμάκιο 
του υπουργείου, και εφόσον πειστούν, να προχωρήσουν όλα 
κανονικά. Το έργο αυτό θα δώσει νερό και σε άλλες περιοχές, 
όπου υπάρχουν ανάγκες πέρα του Αμαρίου, και λόγω του ότι 
η ροή θα είναι φυσική θα είναι και φθηνή η χρήση του νερού». 
Ο κ. Αρναουτάκης τόνισε παράλληλα, πως με την παρουσία 
του ο κ. Κοτσώνης μπόρεσε και υποστήριξε το μεγάλο ανα-
πτυξιακό και εμβληματικό έργο των φραγμάτων, και είναι βέ-
βαιος πως τελικά το έργο θα γίνει, διότι θα ωφελήσει αφενός 
την ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου αλλά και την ευρύτερη 
περιοχή της Μεσσαράς».

Στην προδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων και συγκρο-
τημάτων για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο, προχώρησε το 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική δήλωση 
ενδιαφέροντος, προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα 

ακινήτων. Τα ακίνητα πρέπει να έχουν δυναμικότητα τουλά-
χιστον 20 κλινών, να είναι έτοιμα προς χρήση και να έχουν 
άδεια λειτουργίας σε ισχύ. Επίσης, να βρίσκονται σε όλη την 
επικράτεια εκτός απο τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αι-
γαίου. Ως ανώτατο όριο τιμής μονάδος ορίζονται τα δώδεκα 
ευρώ ανά ωφελούμενο ανά ημέρα διαμονής χωρίς Φ.Π.Α.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά με την 
υποβολή σχετικού αιτήματος στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gr), μετά τη σχετική ανάρτηση της οριστι-
κής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 9285151, 210 9285122 και 
210 9285130, email : stegasi@ firstreception.gov.gr

Το ισχυρό ενδιαφέρον για την Ελλάδα ως τουριστικού προ-
ορισμού επιβεβαιώθηκε στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση 
International French Market (IFTM) στο Παρίσι η οποία 
ολοκληρώθηκε χθες σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο υπουργός 
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στον κύκλο επαφών που είχε 
με εκπροσώπους θεσμικών φορέων της Γαλλίας, με στελέχη 
αεροπορικών επιχειρήσεων και παράγοντες της παγκόσμιας 
τουριστικής βιομηχανίας, παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδι-
ασμό για τον ελληνικό τουρισμό. Στις κατ’ ιδίαν επαφές του με 
20 και πλέον παράγοντες του διεθνούς τουρισμού μετέφερε το 

μήνυμα της επωφελούς για όλους συνεργασίας με την Ελλάδα 
στον τουριστικό τομέα. Επίσης εστίασε στις δυνατότητες του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στα θετικά μηνύματα των 
προκρατήσεων για το 2020 και στον σχεδιασμό του υπουρ-
γείου για την ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών.
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε πως σήμερα ο ελληνικός 
τουρισμός δεν είναι μόνο «ήλιος και θάλασσα». «Είναι», όπως 
είπε «ένα πολυεπίπεδο προϊόν που στόχο έχει να καλύψει τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του σύγχρονου επισκέπτη».
Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο Γενικός Γραμ-

ματέας ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν και με τους Έλληνες εκθέτες που συμμετείχαν 
στην έκθεση. Στο περίπτερο του ΕΟΤ συμμετείχαν 21 συνεκ-
θέτες μεταξύ των οποίων οι Περιφέρειες Κρήτης, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης και Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Σκιάθου και ο Δήμος 
Πάρου.

Αντίθετο σε νέες «δομές-στρατόπεδα» για τη φιλοξενία 
προσφύγων και μεταναστών είναι το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), γιατί 
-όπως υποστηρίζει- «σε βάθος τριετίας αποδεικνύονται 
τοξικά για την κοινωνία στη λειτουργία της» σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Το ΔΣ της ΕΝΠΕ, που στη σημερινή του συνεδρίαση συ-
ζήτησε εκτάκτως το θέμα, ζητά ένα αξιόπιστο και άμεσα 
υλοποιήσιμο σχέδιο για το προσφυγικό/μεταναστευτικό 
με βάση τους εξής άξονες δράσης:
   «- Αυστηρή φύλαξη των συνόρων - Άμεσες διαδικασίες 
ταυτοποίησης με στελέχωση των γραφείων ασύλου - 
Γρήγορη επαναπροώθηση των προσφύγων στις χώρες 
τελικού προορισμού τους - Ξεκαθάρισμα και απεμπλοκή 

των ΜΚΟ - Όχι νέες δομές/στρατόπεδα, γιατί σε βάθος 
τριετίας αποδεικνύονται τοξικά για την κοινωνία στη λει-
τουργία της - Ειδική πρόνοια για τα ασυνόδευτα παιδιά 
-Αξιοποίηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στα ορεινά 
κυρίως της χώρας, που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν 
πρόσφυγες - Συνεργασία και συνέργεια με τις τοπικές 
κοινωνίες και τους δήμους- Παράλληλη χρηματοδοτική 
στήριξη από την ΕΕ μέσω του Προγράμματος Κοινωνικής 
Συνοχής για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες της Ελλάδας».
«Είναι ανθρωπιστικό μας καθήκον να βοηθήσουμε τους 
πρόσφυγες, είναι όμως εθνική υποχρέωση να κρατή-
σουμε τη συνοχή του κοινωνικού ιστού στην ελληνική 
κοινωνία, γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε μπροστά σε 
επικίνδυνα φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού», τόνισε 

ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός, στην ομιλία του. Είπε ότι «το προσφυγικό εί-
ναι μια αφορμή να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε από 
την Ευρώπη χρηματοδότηση και για την ενίσχυση της 
ελληνικής κοινωνικής πρόνοιας» και υπογράμμισε: «Χρει-
άζεται ξεκαθάρισμα των ρόλων και των αρμοδιοτήτων 
του κάθε φορέα, ώστε να ξέρουμε ποιος, πού, πώς και με 
ποιους πόρους, ανθρώπινους ή χρηματικούς, καλείται να 
κάνει τι. Αλλιώς εγκυμονεί ο κίνδυνος κοινωνικού αυτο-
ματισμού. Πρώτα ο Έλληνας». Επίσης, ανέφερε ότι θα θέ-
σει όλα τα παραπάνω θέματα σε συναντήσεις που θα έχει 
με Ευρωπαίους αξιωματούχους, την ερχόμενη εβδομάδα, 
στις Βρυξέλλες.

ΕΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Τόνισε ο διευθυντής Υδραυλικών Έργων του υπουργείου Υποδομών, Αντ. Κοτσώνης

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση αιτούντων άσυλο, προχώρησε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΙΣΧΥΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
INTERNATIONAL FRENCH MARKET (IFTM)

ΑΝΤΙΘΕΤΗ Η ΕΝΠΕ ΣΕ «ΔΟΜΕΣ/ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
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Τι είναι αυτό που πείθει έναν επενδυτή να βάλει τα λεφτά 
του σε μια νεοφυή επιχείρηση (startup) και πόσο χρονι-
κό διάστημα μπορεί να μεσολαβήσει μέχρι να μπουν στο 
ταμείο της τα πρώτα χρήματα; Ποια είναι τα σημαντικό-
τερα λάθη που κάνουν οι startupers; Έχει νόημα να κάνεις 
επιχειρηματικό πλάνο, έστω δεκαοκτάμηνο, σε μια αγορά 
με τόση αστάθεια; Πώς μπορεί να διασφαλίσει μια startup 
ότι το προϊόν της θα «περπατήσει» στην ελληνική και ξένη 
αγορά; Γιατί σκοτώνουν την επιχείρηση η αδικαιολόγη-
τη επιμονή στο επιχειρηματικό μοντέλο ή η ανάγκη του 
επιχειρηματία για αυτοεπιβεβαίωση; Πόσο πιθανό είναι 
οι early adopters να μας δώσουν λανθασμένες ενδείξεις 
για την προοπτική της επιχείρησής μας; Και, τελικά, ποιο 
είναι το κυριότερο μάθημα που παίρνει κάποιος από την 
(επιχειρηματική) αποτυχία; 
Απαντήσεις σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα δίνει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον ραδιοφωνικό του σταθμό, «Πρα-
κτορείο 104,9 FM», ο startup coach Δημήτρης Κουρτέ-
σης, program manager στο οικοσύστημα καινοτομίας 
και προθερμοκοιτίδα «OK!Thess», στη Θεσσαλονίκη, ο 
οποίος έχοντας ο ίδιος ιδρύσει μια καινοτόμο επιχείρηση, 
που προσήλκυσε κεφάλαια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά τελικά ναυάγησε, 
εξηγεί τη σημασία της ευελιξίας, των αντανακλαστικών, 
της αφοσίωσης αλλά και της έλλειψης προσκόλλησης σε 
οποιοδήποτε επιχειρηματικό εγχείρημα.
Μόλις το 1% των startup που έχουν κάνει πρώτη 
επαφή με επενδυτή θα λάβει τελικά χρηματοδό-
τηση
Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Κουρτέσης, στο πλαίσιο των 
πέντε demo days (συναντήσεων επιχειρηματιών-επενδυ-
τών) που διοργάνωσε το ΟΚ!Τhess μέχρι σήμερα, πραγ-
ματοποιήθηκαν περίπου 400 συναντήσεις ανάμεσα σε 
εταιρείες και επενδυτές και εχουν ήδη επενδυθεί περίπου 
1,5 εκατ. ευρώ σε πέντε startups, με πολλές ακόμη επεν-
δύσεις να βρίσκονται υπό συζήτηση. Ακόμη όμως και αν 
κλειστεί το πρώτο ραντεβού, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 
ότι μια startup θα λάβει τα χρήματα.
«Το ποσοστό των εταιρειών που θα λάβουν χρηματοδό-
τηση, εφόσον έχουν κάνει μια πρώτη επαφή με επενδυτή, 
είναι περίπου 1%, σύμφωνα με στοιχεία που μας δίνουν 
οι ίδιοι οι επενδυτές. Θα κάνουν 1000 αξιολογήσεις για να 
επενδύσουν σε 10 εταιρείες. Η διαδικασία δεν είναι σύντο-
μη. Η ουσία, όταν κάποιος επενδύει, είναι η εμπιστοσύνη 
και η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται στα 20 λεπτά (που διαρ-
κεί η παρουσίαση της εταιρείας στον επενδυτή στα demo 
days). Μπορεί η όλη διαδικασία να αποδώσει τελικά ενά-

μιση χρόνο αργότερα. Το ιδανικό θα ήταν να ολοκληρω-
θούν τα πάντα μέσα σε δύο μήνες, αλλά αυτό είναι πάρα 
πολύ σπάνιο. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν συνεχίζεις όπως 
μπορείς και στέλνεις updates στους επενδυτές για το πώς 
προχωρά αυτό που κάνεις» υπογραμμίζει.
Τι ψάχνουν τελικά οι επενδυτές;
Απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με το τι μπορεί να πεί-
σει έναν/μία επενδυτή να χρηματοδοτήσει μια νεοφυή 
επιχείρηση, ο Δημήτρης Κουρτέσης επισημαίνει: «Όσοι 
επιχειρούν να δημιουργήσουν μια εταιρεία startup αποτε-
λούν εξερευνητές. Δοκιμάζουν ενα επιχειρηματικό μοντέ-
λο που δεν έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν, προσπαθώντας 
να ανακαλύψουν αν θα ήταν βιώσιμο. Κανείς δεν έχει 
πάει εκεί όπου έχουν διαλέξει να εξερευνήσουν, ώστε να 
επιστρέψει για να μας πει αν υπάρχει πέρασμα ή αν είναι 
ο δρόμος προς την καταστροφή. Όταν εξερευνάς σε ένα 
άγνωστο πεδίο η αβεβαιότητα είναι το μόνο δεδομένο. 
Από την άλλη, οι επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου, δηλαδή τα venture capital funds, επενδύουν 
μόνο εφόσον πειστούν ότι οι πιθανότητες να ανακαλυφθεί 
ένα όντως βιώσιμο καινοτόμο μοντέλο απο την συγκεκρι-
μένη ομάδα είναι υψηλές».
   Προσθέτει ότι η καινοτόμος επιχειρηματικότητα είναι 
αυτονόητο πως έχει ρίσκο. Αυτό που διαφοροποιείται 
είναι το μέγεθος του ρίσκου, που είναι ...από πολύ ως 
πάρα πολύ. «Με το ρίσκο όμως, έρχεται και η ανταμοιβή. 
Οι επενδυτές ψάχνουν να βρουν επιχειρηματικές προσπά-
θειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκθετική ανά-
πτυξη, δηλαδή εταιρείες που ραγδαία θα αναπτυχθούν σε 
τζίρους και πελάτες. Αν είσαι επιχείρηση, προκειμένου να 
έχεις πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, σαν αυτό που ψάχνουν οι 
επενδυτές, δεν μπορείς να περιοριστείς μόνο στην ελληνι-
κή αγορά. Εν κατακλείδι, αυτό που ψάχνουν οι επενδυτές 
είναι εταιρείες που κάνουν κάτι πραγματικά καινοτόμο, το 
οποίο φαίνεται να είναι υψηλής προοπτικής ανάπτυξης, 
δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο το business model (επιχει-
ρηματικό μοντέλο) να οδηγήσει σε εκθετική ανάπτυξη. 
Ψάχνουν εταιρείες που έχουν διεθνή προσανατολισμό και 
που στηρίζονται σε μια ομάδα, η οποία αντιλαμβάνεται ότι 
τα πάντα είναι υποθέσεις και όλα είναι ρευστά και πιθανό-
τατα θα ανατραπούν πολλά πράγματα που θεωρούν δε-
δομένα. Ομάδες που έχουν τις δεξιότητες και τη νοοτροπία 
για να νικήσουν» λέει. 
Εχει το business plan λόγο ύπαρξης σε τόσο ρευ-
στό περιβάλλον;
«Στον τομέα των startups υπάρχει ακραία αβεβαιότητα, 
στην πραγματικότητα τα πράγματα πολύ σπάνια θα εξε-

λιχθούν όπως τα έχεις κατά νου» σημειώνει ο Δημήτρης 
Κουρτέσης και εξηγεί: «Το business plan (επιχειρηματικό 
σχέδιο) είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, εννοείται πως 
πρέπει να έχεις πλάνο, επειδή θα ανατραπεί δεν σημαίνει 
ότι δεν πρέπει να έχεις. Θα έχεις ένα αισιόδοξο, ένα απαι-
σιόδοξο και ένα μέσο σενάριο, για 18 μήνες τουλάχιστον, 
αλλά στο πλάνο που θα κάνεις, θα αναγνωρίζεις τις βα-
σικές υποθέσεις και θα απαντάς σε βασικά ερωτήματα: 
π.χ., ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να ισχύουν, για 
να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτού του είδους την 
αποδοχή προϊόντος από αγορά; Αυτό που κοιτάζουν οι 
επενδυτές είναι ακριβώς ο βαθμός ικανότητας της ομάδας 
να αντιληφθεί ότι τα πάντα είναι υποθέσεις και πιθανότατα 
θα αλλάξουν. Στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα σήμερα 
δεν λειτουργούμε με business plans των 100 σελίδων, 
όπως διδασκόταν παλιά στα πανεπιστήμια. Είμαστε πλέον 
στη λογική του business modeling, κάνουμε μοντελοποί-
ηση της επιχείρησης από 360 μοίρες, αναγνωρίζουμε και 
ιεραρχούμε βασικές υποθέσεις, ως προς την επίδραση 
γεγονότων που μπορεί να ανατρέψουν τις βασικές πα-
ραδοχές του επιχειρηματικού μας μοντέλου και ξεκινάμε 
κάνοντας βήματα για να επιβεβαιώσουμε μία-μία τις υπο-
θέσεις αυτές». 
Αυτό που σκοτώνει τις εταιρείες είναι η επιμονή 
στο αρχικό business model, παρότι δεν υπάρχει 
αποδοχή από την αγορά
 Ως startup coach ο Δημήτρης Κουρτέσης έχει έρθει σε 
επαφή με δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις. Ποια είναι τα κυ-
ριότερα λάθη που έχει εντοπίσει να κάνουν οι startupers, 
με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρνουν να βγουν από τη 
λεγόμενη «Κοιλάδα του Θανάτου»; «Το σημαντικότερο 
λάθος είναι ότι δεν έχουν ευελιξία. Και μου έχει συμβεί 
και εμένα. Είχα μια εταιρεία (σ.σ. τη Goodvidio), που πια 
δεν υπάρχει και στην οποία είχαν επενδυθεί εκατοντάδες 
χιλιάδες ευρώ σε κεφάλαια... Χρειάζεται να έχεις την ευελι-
ξία να αντιληφθείς πως αυτά που είχες ως αρχικές υποθέ-
σεις δεν ισχύουν και άρα πρέπει να αλλάξεις κατεύθυνση. 
Αυτό που σκοτώνει τις εταιρείες είναι να παραμένουν σε 
ένα αρχικό business model, το οποίο δεν έχει την αποδοχή 
που θα ήθελαν να έχει από την αγορά. Αποτυχαίνεις αν δεν 
έχεις αυτή την ευελιξία και τη διάθεση να προσεγγίσεις την 
προσπάθεια σαν μια εξερεύνηση και με πνεύμα μάθησης, 
γιατί είσαι εκεί για να μάθεις και όχι για να αποδείξεις ότι 
είχες δίκιο εξαρχής. Πολλοί θέλουμε απλά να αποδείξουμε 
ότι είχαμε μια καταπληκτική ιδέα. Αυτό είναι πολύ θεμελι-
ώδες λάθος» λέει. Συνέχεια στη σελ 18 

ΤΙ ΠΕΙΘΕΙ ΕΝΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ STARTUPERS;
Απαντά ο startup coach Δημήτρης Κουρτέσης
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Παρέμβαση κατά του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
(ΣΜΕ) κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Γενική Συνο-
μοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), ζητώντας –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- να διατηρηθεί σε ισχύ η υπουργική απόφαση, με την οποία 
κηρύχθηκε γενικά υποχρεωτική η από 30-7-2018 Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας 
των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων 
ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευ-
μάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης».
Με την παρέμβασή της, η ΓΣΕΕ ζητάει να εξακολουθήσουν να 
ισχύουν σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου οι όροι της 
επεκταθείσας ΣΣΕ, «παρά την προσπάθεια του ΣΜΕ, ο οποίος 

ζητάει την ακύρωση της απόφασης αυτής και τη συνακόλουθη 
αποδέσμευση των επιχειρήσεων του κλάδου από τους όρους 
της συλλογικής ρύθμισης, με σκοπό τη μείωση των μισθών στα 
κατώτατα όρια.
Όπως είναι γνωστό, η επέκταση ισχύος μίας συλλογικής σύμβασης 
εργασίας ή διαιτητικής απόφασης υπαγορεύεται από το δημόσιο 
συμφέρον, αφού αποσκοπεί στην εφαρμογή ομοιόμορφων όρων 
εργασίας σε συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα και στην προστα-
σία της συλλογικής ρύθμισης από ανεπιθύμητο ανταγωνισμό ερ-
γοδοτών με κριτήριο το μισθολογικό κόστος» επισημαίνει η ΓΣΕΕ.
«Στο πλαίσιο αυτό», όπως τονίζει, «επικαιροποιείται και πάλι η 
δυνατότητα του υπουργού Εργασίας να κηρύσσει γενικά υποχρε-

ωτική μία κλαδική ΣΣΕ. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται δραστικά, 
σύμφωνα με τις εργασιακές ρυθμίσεις του πρόσφατου «αναπτυξι-
ακού πολυνομοσχεδίου» της κυβέρνησης, όπως έχουμε ήδη ανα-
φέρει στις τεκμηριωμένες θέσεις μας επί των διατάξεων του σχεδί-
ου νόμου για τα εργασιακά, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Με δεδομένη και τη στάση εργοδοτικών οργανώσεων, οι οποί-
ες, με την άρνησή τους να παράσχουν τα αναγκαία στοιχεία των 
μελών τους. δυσχεραίνουν τη δυνατότητα επέκτασης, ανακύπτει 
για μια ακόμη φορά, η ανάγκη, όπως έχει υποστηρίξει η ΓΣΕΕ, για 
διευκόλυνση της επέκτασης των συλλογικών ρυθμίσεων, που 
εξυπηρετεί όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τους εργοδότες» 
καταλήγει η ΓΣΕΕ στην ανακοίνωσή της.

Μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός της χώρας πέρυσι, καθώς 
–όπως αναφέρει το ΑΠΕ- καταγράφηκαν 33.857 περισσότεροι 
θάνατοι από τον αριθμό των γεννήσεων. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία που συγκέ-
ντρωσε η ΕΛΣΤΑΤ από τα ληξιαρχεία και τις δημοτικές αρχές, 
οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2018 ανήλθαν σε 86.440 (44.525 
αγόρια και 41.915 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση 2,4% σε 
σχέση με το 2017, που ήταν 88.553 (45.686 αγόρια και 42.867 
κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις 

νεκρών βρεφών, οι οποίες ανήλθαν σε 335, μειωμένες κατά 7,7 
% σε σχέση με το 2017 που ήταν 363.
Οι θάνατοι, κατά το 2018, ανήλθαν σε 120.297 (61.387 άνδρες 
και 58.910 γυναίκες) καταγράφοντας μείωση 3,4% σε σχέση με 
το 2017, που ήταν 124.501 (63.168 άντρες και 61.333 γυναί-
κες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 
300, αυξάνοντας ελάχιστα τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας 
(θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις 
ζώντων), από 3,46 το 2017 σε 3,47 το 2018.

Οι γάμοι ανήλθαν σε 47.428 (24.418 θρησκευτικοί και 23.010 
πολιτικοί), παρουσιάζοντας μείωση 5,4% σε σχέση με το 2017, 
κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 50.138 γάμοι (24.975 
θρησκευτικοί και 25.163 πολιτικοί). Τα σύμφωνα συμβίωσης 
ανήλθαν σε 6.369, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4% έναντι του 
2017, που ήταν 4.921. Στα σύμφωνα συμβίωσης πέρυσι συ-
μπεριλαμβάνονται 231 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών 
και 55 μεταξύ γυναικών. 

Συνέχεια από  σελ 17

Ερωτηθείς ειδικά για τη δική του αποτυχία και τα μαθήματα 
που άντλησε από την πορεία της εταιρείας του, της Goodvidio, 
απαντά: «Είχαμε λοιπόν μια εταιρεία στην οποία επενδύσαμε 
πολλά χρήματα οι ίδιοι οι ιδρυτές, μπήκαν 800.000 ευρώ από 
venture capital funds (κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, 
κεφάλαια ρίσκου), η εταιρεία έκανε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ σε πωλήσεις και έφτασε να έχει 50 πελάτες σε όλον τον 
κόσμο. Αλλά η εταιρεία δεν υπάρχει σήμερα, γιατί το επιχειρη-
ματικό μοντέλο τελικά δεν επιβεβαιώθηκε στην αγορά. Δεν ήταν 
ένα επιχειρηματικό μοντέλο με προοπτική για εκθετική ανάπτυξη 
κι αυτού του είδους την ανάπτυξη αναζητούν οι επενδυτές. Επι-
μείναμε πολύ σε ένα business model και δεν διαφοροποιήσαμε 
το μοντέλο μας αρκετά στον χρόνο που είχαμε διαθέσιμο, ώστε 
να βρούμε ένα άλλο μοντέλο, που θα μας έδινε την προοπτική 
της ανάπτυξης».
Πόσο μεγάλη είναι η αγορά που θέλει το προϊόν σου; 
Δεν θα στο πουν με ασφάλεια οι early adopters
Κατά τον Δημήτρη Κουρτέση, οι καινοτόμοι επιχειρηματίες πολ-
λές φορές «μπερδεύονται» από τις αρχικές ενδείξεις ανάγκης για 
το προϊόν τους στην αγορά και από τους early adopters (όσους 
σπεύδουν πρώτοι να αγοράσουν ένα καινούργιο προϊόν): 

«Όταν διασφαλίσεις ότι έχεις ένα καλό προϊόν που ικανοποιεί 
πράγματι μια ανάγκη και κυρίως ότι έχεις μια πολύ καλή ομάδα, 
χρειάζεται να δεις ξανά και ξανά το κατά πόσο η αγορά θέλει το 
προϊόν σου με ένταση, πραγματικά πολύ, αλλά και πόσο μεγάλη 
είναι αυτή η αγορά που το θέλει. Για να υπάρχει η δυνατότητα 
κλιμάκωσης (της ζήτησης). Πολλές φορές μπερδεύουμε μερι-
κές αρχικές ενδείξεις ανάγκης (του προϊόντος από την αγορά) 
με κάτι που δεν είναι (πραγματική ανάγκη). Μπερδεύουμε μια 
αρχική επιτυχία σε μια αγορά από early adopters, όπως έγινε και 
με τη δική μου εταιρεία, με την πιθανή επιτυχία στη mainstream 
market, την αγορά που θα μπορέσει να εξασφαλίσει την πραγ-
ματική ανάπτυξη. Αν έχεις τελικά ένα καλά υλοποιημένο προϊόν, 
που λύνει μια πραγματική ανάγκη και μια μεγάλη αγορά που το 
θέλει με ένταση, τότε δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς, καλή επιτυ-
χία!».
Η ερώτηση-»παγίδα»
Υπάρχει κάτι άλλο, που πρέπει να γνωρίζει οπωσδήποτε ένας/
μία startuper, όταν ξεκινά το δύσκολο ταξίδι της επιχειρημα-
τικότητας; «Υπάρχει ένα κλασικό λάθος που έκανα κι εγώ στο 
παρελθόν: στο ερώτημα «ποιος είναι ο ανταγωνισμός σας», 
η απάντηση είναι συχνά «δεν υπάρχει». Εδώ υπάρχουν δύο 
τινά. ‘Η όντως δεν υπάρχει, οπότε θα πρότεινα στον/στην επι-
χειρηματία να αλλάξει ιδέα, επειδή εκεί που δεν υπάρχει καπνός 

συνήθως δεν υπάρχει φωτιά, δηλαδή συνήθως δεν υπάρχει η 
παροχή λύσεων, επειδή δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη για 
καμία λύση. Το άλλο είναι να μην ξέρεις πραγματικά τι σου γί-
νεται, να μην έχεις αναλύσει επαρκώς τον ανταγωνισμό. Το να 
λες ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός δεν είναι επαρκής απάντηση 
και συνήθως είναι η ερώτηση- παγίδα από τους επενδυτές, για 
να πιάσουν όσους είναι απροετοίμαστοι. Πάντα υπάρχει αντα-
γωνισμός».
Η επιχειρηματικότητα θέλει εξερευνητές, δεν χωράει 
εγωισμό
Ο Δημήτρης Κουρτέσης επισημαίνει ακόμη ότι η ομάδα που 
«τρέχει» την επιχείρηση είναι πολύ πιο σημαντική από ιδέα. «Η 
ιδέα αλλάζει. Η ομάδα όμως είναι τα παν. Πρέπει να είναι συ-
μπληρωματική, να μοιράζεται κοινές αρχές, να έχει την ευελιξία 
να ανασυνταχθεί και να ανταποκριθεί στις ανάγκες εξερεύνησης. 
Εδώ δεν χωράει εγωισμούς και την ανάγκη της αυτοεπιβεβαί-
ωσης. Λειτουργούμε σε αβεβαιότητα, άρα πρέπει να ανακαλύ-
ψουμε. Και το τρίτο που θα έλεγα σε όσους ξεκινούν: να πάνε 
σε μεγάλες αγορές. Οι μεγάλες αγορές συγχωρούν λάθη, σου 
δίνουν ευκαιρίες να ξαναδοκιμάσεις και προσφέρουν όλη αυτή 
την πρώτη ύλη, που θα μπορούσε να είναι το υλικό για να έχει 
μια εταιρεία μια πάρα πολύ σπουδαία εξέλιξη» καταλήγει.

ΣΤΟ ΣΤΕ Η ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις 

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΥΣΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ   

ΤΙ ΠΕΙΘΕΙ ΕΝΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ STARTUPERS;
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Στη διάσημη αλληγορία του, το «Σπήλαιο», ο Πλάτων πα-
ρομοιάζει τον κόσμο των κοινών θνητών με μια σπηλιά, 
όπου οι κρατούμενοι σε αυτήν δεν βλέπουν παρά τις σκι-
ές των όντων που κινούνται πίσω τους. Κι όταν κάποιος 
προσπαθήσει να τους διηγηθεί την πραγματικότητα δεν 
τον πιστεύουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως φαίνεται όμως, τώρα, αποκτούμε τα τεχνολογικά 
εργαλεία για να κατασκευάσουμε τέτοιες «σπηλιές» με 
τη βοήθεια των υπολογιστών, υπονομεύοντας την ίδια 
τη συμφωνία πάνω στα γεγονότα, που συνιστά και το 
θεμέλιο οποιασδήποτε ανθρώπινης κρίσης και έλλογης 
επιλογής και δράσης.
Δεν βρήκαμε ακόμα τρόπο να αντιμετωπίσουμε ικανο-
ποιητικά τα Fake News (τις πλαστές ειδήσεις) και ήδη μας 
απειλεί μια νέα τεχνολογική επανάσταση στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης, η σύνθεση.
Χάρη σε αυτή είναι δυνατό να παραχθούν deep fakes 
(βαθιά πλαστά), δηλαδή ηχητικά ή βίντεο, όπου κάποιος 
εμφανίζεται να λέει ή να κάνει πράγματα που ουδέποτε 
είπε ή έκανε. Μερικοί ειδικοί μάλιστα τα έχουν βαφτίσει 
«συνθετικά μέσα», εγκαθιδρύοντας έμμεσα μια ύποπτη 
ισοδυναμία αλήθειας και ψεύδους, πραγματικότητας και 
απάτης.
Η παραγωγή των deep fakes καθίσταται δυνατή χάρη 
στις δυνατότητες των υπολογιστών να μαθαίνουν τις 
παραμικρές λεπτομέρειες της φωνής, του προσώπου, του 
σώματος και της κίνησής τους και μετά να τις μιμούνται με 
τρόπο που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη τη 
διάκριση πραγματικού και πλαστού.
«Δεν είμαστε καθόλου καλά προετοιμασμένοι για αυτό 
που θάρθει. Και δεν νομίζω ότι το κοινό γνωρίζει το τι 
θα γίνει», είπε πρόσφατα ο επικεφαλής της επιτροπής 
της αμερικανικής Γερουσίας για τις μυστικές υπηρεσίες, 
αναφερόμενος στην ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών 
σύνθεσης. «Προτού καλά- καλά προσαρμοσθούμε σε μια 
κατάσταση όπου η πραγματικότητά μας έμοιαζε εικονι-
κή, πλαστή (fakε), τώρα τα πλαστά πράγματα γίνονται η 
πραγματικότητά μας», σχολίασε ένας αναλυτής.
Γενίκευση της τεχνολογικής απάτης
Οι επιπτώσεις των deep fakes στην οικονομία, την πολιτι-
κή, το έγκλημα και την επικοινωνία είναι δυνητικά τερά-
στιες. Η ηθοποιός Scarlett Johansson ήταν από τους πρώ-
τους που το κατάλαβαν όταν την εμφάνισαν σε ψεύτικα 
πορνογραφικά βίντεο που τα είδαν εκατομμύρια θεατές. 
Το ίδιο συνέβη και με την Ολλανδή τηλεοπτική παρουσιά-
στρια Dionne Stax. Παρότι το σχετικό πορνογραφικό σάιτ 
τα κατέβασε γρήγορα ήδη τα είχαν δει πολλοί άνθρωποι 
και η ζημιά είχε γίνει.

Η Ινδή δημοσιογράφος Rana Ayyub έπεσε θύμα της ίδιας 
μεθόδου, όταν προσπάθησε να ερευνήσει το βιασμό και 
τη δολοφονία ενός οκτάχρονου κοριτσιού από το Κασμίρ.
Την έπαθε όμως ακόμα και η πρόεδρος της αμερικανικής 
Βουλής Νάνσι Πελόζι όταν τροποποιήθηκε η φωνή και 
επιβραδύνθηκαν οι χειρονομίες της, κατά τη διάρκεια 
πραγματικών ομιλιών της, με τρόπο που να εμφανίζεται 
μεθυσμένη. Στο διαδίκτυο έχουν ήδη εμφανισθεί fake 
videos των Προέδρων Ομπάμα και Τραμπ.
Το πιο εξωφρενικό συνέβη στην Γκαμπόν, όπου η μακρά 
απουσία του προέδρου σε συνδυασμό με ένα πιθανώς 
deep fake, έπεισε τις ένοπλες δυνάμεις ότι ο Πρόεδρος έχει 
πεθάνει, ή δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, 
με αποτέλεσμα οι στρατιωτικοί να επιχειρήσουν (ανεπιτυ-
χώς) να καταλάβουν την εξουσία!
Οι εφαρμογές της τεχνολογικής απάτης δεν έχουν περιο-
ρισμό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένας Βρετανός 
διευθυντής επιχείρησης έπεσε θύμα ενός audio deep fake. 
Νομίζοντας ότι είχε μιλήσει με το διευθυντή μιας ουγγρι-
κής εταιρείας, ενέκρινε την αποστολή 250.000 λιρών.
Γνωρίζουμε ήδη τον σημαντικό (μερικοί πιστεύουν απο-
φασιστικό) ρόλο των fake news στην πρόσφατη εκλογή 
του Μπολσονάρου στη Βραζιλία και σε άλλες εκλογικές 
αναμετρήσεις στις ΗΠΑ και αλλού. Αλλά φαντάζεται κα-
νείς πόσο διευρυμένες είναι οι δυνατότητες να κριθεί το 
αποτέλεσμα μιας αμφίρροπης εκλογικής αναμέτρησης, αν 
την παραμονή αρχίσουν να κυκλοφορούν στα κοινωνικά 
δίκτυα deep fakes.
Μεγάλες δυνατότητες για τους εγκληματίες
Στην πραγματικότητα βέβαια, οι απλοί άνθρωποι είναι 
αυτοί που κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από τους ηθο-
ποιούς, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς ή τους 
επιχειρηματίες που μπορούν να βρουν κάποια μέσα να 
αμυνθούν.
«Μας έχουν πάρει φαλάγγι», δήλωσε ένας ειδικός στην 
ψηφιακή εγκληματολογία από το Πανεπιστήμιο της Καλι-
φόρνιας στο Μπέρκλεϊ, εξηγώντας ότι εκατό φορές περισ-
σότεροι άνθρωποι εργάζονται για τη σύνθεση deep fakes, 
από όσους εργάζονται για να τα ανιχνεύσουν.
Υπονομεύοντας την δυνατότητα κρίσης των ανθρώπων
Η προσπάθεια του κοινού να διαχωρίσει το τι είναι αληθι-
νό και τι είναι πλαστό ήδη απαιτεί τόσο μεγάλη προσπά-
θεια που καταλήγει τελικά στην απάθεια απέναντι στην 
πραγματικότητα, υπογραμμίζουν κοινωνιολόγοι και επι-
κοινωνιολόγοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι τα παρατάνε, 
στηρίζονται στα βασικά τους ένστικτα και διαισθήσεις, 
αναπαράγουν τις δικές τους προκαταλήψεις και καταλή-
γουν να μην πιστεύουν σε τίποτα. Η λογική και η γνώση, 

τα πιο σπουδαία από τα όπλα του ανθρώπου, χάνουν τη 
σημασία τους και παραμερίζονται. Το χειρότερο μάλιστα 
είναι ότι οι συκοφαντίες εναντίον αντιπάλων γίνονται ευ-
κολότερα πιστευτές.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει σε πολλές χώ-
ρες με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Υπάρχει αυτή 
τη στιγμή ένας καταιγισμός επιστημονικών στοιχείων από 
τον ΟΗΕ, τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, τη 
NASA, το Χάρβαρντ, το Γέιλ, το Πρίνστον, τους αντίστοι-
χους οργανισμούς της Ευρώπης και χιλιάδες από τους 
καλύτερα καταρτισμένους επιστήμονες στον κόσμο. Κι 
όμως, ένα σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης εξακολου-
θεί να πιστεύει ότι «δεν τρέχει τίποτα», ότι όλα αυτά είναι 
ψέματα και «συνωμοσίες», έστω και αν κανείς δεν μπορεί 
να περιγράψει τον σκοπό μιας τέτοιας συνωμοσίας και το 
ποιος έχει τη δύναμη να πείσει όλες τις κυβερνήσεις του 
πλανήτη, τον ΟΗΕ, τους επιστημονικούς οργανισμούς 
διεθνώς κ.λπ. να την υποστηρίξει. Αν υπάρχει όντως κά-
ποια συνωμοσία, είναι πιθανότερο να την έχουν στήσει 
τα ισχυρότατα οικονομικά συμφέροντα που θίγονται από 
μέτρα για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και έχουν 
κάθε λόγο να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει ή δεν φταίνε 
αυτοί που υπάρχει.
Γενικότερα, ένα όλο και αυξανόμενο τμήμα της κοινής 
γνώμης έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ και τους 
πολιτικούς και πιστεύει ότι όλα είναι προϊόν συνωμοσίας. 
Καταλήγει έτσι να μην πιστεύει τα ΜΜΕ και τους πολιτι-
κούς, ακόμα κι όταν λένε αλήθεια!
Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, έτσι και με τα deep 
fakes, η αλματώδης τεχνολογική επανάσταση θέτει τώρα 
πολύ μεγάλες, νέες προκλήσεις στην ανθρωπότητα, οι 
υπάρχοντες θεσμοί της οποίας δεν επαρκούν για να αντι-
μετωπίσουν.

ΑΠΟ ΤΑ FAKE NEWS ΣΤΑ DEEP FAKES
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Ανοδικά κινήθηκε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίμα-
τος και διαμορφώθηκε στις 107,2 μονάδες από 105,3 μονάδες 
τον Ιούλιο.
Όπως επισημαίνεται σε έρευνα οικονομικής συγκυρίας του 
ΙΟΒΕ, «η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη από τον Μάρτιο 
του 2008. Η άνοδος προέρχεται κυρίως από βελτίωση των 
προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο και τους καταναλωτές, ενώ 
στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς τομείς οι μεταβολές είναι 
ήπιες. Ταυτόχρονα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη φθάνει στο 
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών. Είναι φανερό ότι 
η θετική επίδραση του εκλογικού αποτελέσματος στις προσδο-
κίες πολιτών και επιχειρήσεων διατηρείται. Βέβαια, σε αυτή τη 
μέτρηση αξιολογούνται ευνοϊκά, προς το παρόν, περισσότερο 
οι προγραμματικές κατευθύνσεις της νέας κυβέρνησης, καθώς 
σε επίπεδο νομοθετικού έργου οι παρεμβάσεις είναι ηπιότερες. 
Όμως και αυτές (π.χ. μείωση ΕΝΦΙΑ, επέκταση ρύθμισης οφει-
λών έως 120 δόσεις) επηρεάζουν θετικά τις προσδοκίες των 

νοικοκυριών. Η καλή εξέλιξη ορισμένων βραχυχρόνιων δει-
κτών που αφορούν στα νοικοκυριά, όπως της ανεργίας και του 
πληθωρισμού, επίσης επιδρά θετικά στις σχετικές προσδοκίες 
τους, ενώ και από τη σχέση με τους εταίρους και πιστωτές δεν 
προκύπτει προβληματισμός. Φυσικά, παραμένουν ανοικτά ορι-
σμένα κεντρικά ζητήματα που θα επηρεάσουν τις προσδοκίες 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο επόμενο χρονικό διάστημα, 
κυρίως η διαμόρφωση του φορολογικού και συνταξιοδοτικού 
συστήματος. Ειδικότερα οι εξελίξεις αυτές συναρτώνται με τον 
προϋπολογισμό του 2020 και το δημοσιονομικό περιθώριο 
που υπάρχει από τις εφαρμοζόμενες και προγραμματιζόμενες 
παρεμβάσεις και επηρεάζονται και από σημαντικές εστίες αβε-
βαιότητας στο διεθνές περιβάλλον».
Αναλυτικότερα:
- στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για 
τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε, όπως και ο δείκτης 
των εκτιμήσεων για τα αποθέματα ενώ οι προβλέψεις για την 

παραγωγή τους προσεχείς μήνες παρουσίασαν μικρή αλλά 
θετική μεταβολή.
- στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα 
έμειναν σχεδόν αμετάβλητες, όπως επίσης ενισχύθηκαν οι αρ-
νητικές προβλέψεις για την απασχόληση.
- στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες 
πωλήσεις ενισχύονται αισθητά, όπως και οι προβλέψεις για τη 
βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ τα αποθέματα υποχωρούν.
- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση 
υποχωρούν, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα κατάσταση 
των επιχειρήσεων υποχωρούν μεν, αλλά ηπιότερα, όπως και οι 
προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης.
- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυ-
ριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την οι-
κονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους βελτιώνονται, ενώ 
βελτιώνεται και η πρόθεση για αποταμίευση, σε αντίθεση με τις 
προβλέψεις για την ανεργία.

Ανακοινώθηκε η έβδομη τροποποίηση της απόφασης ένταξης 
πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» λόγω ένταξης επιπλέον 39 
επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας 
δαπάνης 5.615.333,14 ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Το σύνολο 
των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στα 270 και η 

συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 42.274.105,55 ευρώ.
Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής 
ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης.
Στο μεταξύ ανακοινώθηκε η τέταρτη τροποποίηση της απόφα-
σης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρο-

νισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών», λόγω ένταξης επιπλέον 85 επενδυτικών σχεδίων 
συνολικού προϋπολογισμού 4.713.022,72 ευρώ. Με την 
τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων ο αριθμός των 
ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 1.784. Η συνολική δημόσια 
δαπάνη ανέρχεται σε 100.374.203,26 ευρώ.

Η πιθανότητα μιας δημοσιονομικής κρίσης είναι ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος για το επιχειρείν παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ μεταξύ επικεφαλής επιχειρή-
σεων, αν και υπάρχουν σημαντικές γεωγραφικές διαφορές σε 
ό,τι αφορά τις απόψεις για το τι αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο.
Στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, οι κυβερνοεπιθέσεις θεω-
ρούνται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
είναι η βασική ανησυχία στη Νότια Ασία, όπου δίνεται έμφαση 
στην κρίση του νερού, και στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνι-
κό, όπου αναφέρονται οι φυσικές καταστροφές.
Συνολικά, τα διευθυντικά στελέχη θεωρούν την πιθανότητα 

μιας δημοσιονομικής κρίσης τον βασικό κίνδυνο τα επόμενα 10 
χρόνια, ενώ ακολουθούν οι κυβερνοεπιθέσεις και η ανεργία ή 
η υποαπασχόληση, σύμφωνα με την έρευνα Executive Opinion 
Survey του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Η έρευνα μεταξύ 12.897 επικεφαλής επιχειρήσεων από 133 χώ-
ρες εντάσσεται στην έκθεση παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 
του WEF, που δημοσιεύεται πριν από το φόρουμ του Νταβός 
τον Ιανουάριο.
«Σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομική ανά-
πτυξη φαίνεται εύθραυστη, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων 
ανησυχούν πολύ για την δημοσιονομική αντοχή των κυβερνή-

σεών τους», δήλωσε ο Εμίλιο Γκρανάδος-Φράνκο, επικεφαλής 
του τμήματος παγκόσμιων κινδύνων και γεωπολιτικής ατζέντας 
στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
«Στο μεταξύ, οι κυβερνοαπειλές παραμένουν σημαντικός κίνδυ-
νος λόγω της ταχείας εξέλιξης τους και της ολοένα και μεγαλύτε-
ρης δυνατότητας τους να προκαλέσουν προβλήματα».
Η έρευνα δημοσιεύθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
μαζί με τις εταιρίες Marsh & McLennan και Zurich Insurance

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο υποχώρησε 
στην Ευρωζώνη κατά 1,4 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 
101,7 μονάδες όπως και στην ΕΕ (μείωση κατά 1,4 μονάδες) 
που διαμορφώθηκε στις 100,0 μονάδες.
Πιο συγκεκριμένα, η πτώση του δείκτη στην Ευρωζώνη εκπο-
ρεύεται κυρίως από την επιδείνωση του κλίματος στη βιομηχα-
νία (-3,0) και στο λιανικό εμπόριο (-0,5) και λιγότερο από την 
μικρή βελτίωση στις υπηρεσίες (+0,3) και την ανοδική πορεία 
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (+0,6), ενώ οι κατασκευές 

(-0,1) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.
Όσον αφορά στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώ-
νης, ο δείκτης υποχώρησε πιο έντονα στην Ολλανδία και την 
Ισπανία (-3,1), λιγότερο έντονα στην Γερμανία (-1,2) και την 
Ιταλία (-0,8), ενώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στην Γαλλία 
(-0,2).
Στην ΕΕ, η υποχώρηση των προσδοκιών προκύπτει κυρίως 
ως αποτέλεσμα της σημαντικής εξασθένισης του δείκτη στο 
Ην. Βασίλειο (-4,5) και λιγότερο στην Πολωνία (-0,1) όπου πα-

ρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Σε τομεακό επίπεδο, η επιδείνωση 
του κλίματος στην βιομηχανία ήταν έντονη, το κλίμα παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητο στις υπηρεσίες και βελτιώθηκε ελαφρά 
στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Αντίστοιχα, οι προσδοκίες 
στην απασχόληση διέφεραν καθώς ενισχύθηκαν σημαντικά 
στις Υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο, ενώ παρέμειναν αμε-
τάβλητες στη βιομηχανία, και επιδεινώθηκαν στις κατασκευές.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ

ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ 39 ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» 
Και 85 για τη δράση ενίσχυσης τουριστικών ΜΜΕ

Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ   
Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ μεταξύ επικεφαλής επιχειρήσεων

Ήπια υποχώρηση στον δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη1, αλλά και στην ΕΕ



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/

7 & 9/10/2019 :  ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση - Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης - Κτίρια nZEB για αρχάριους (διάρκειας 8 ωρών)
16/10/2019 :  Κτηματολόγιο – Τοπογραφικά Διαγράμματα, 2ος κύκλος (επαναληπτικό)

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.





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1
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Με πρόβλεψη για ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης το 2020 
-αισθητά άνω του 2%, ενδεχομένως και στο όριο του 3 
%- με μέτρα που μπορούν να έχουν θετικό δημοσιονο-
μικό αντίκτυπο, χωρίς όμως να επιφέρουν πρόσθετες 
φορολογικές επιβαρύνσεις, με το σύνολο των εξαγ-
γελιών πρωθυπουργού κοστολογημένο με περίπου 1 
δισ. ευρώ, ευρώ, , αλλά και χωρίς καμία πρόβλεψη 
για αξιοποίηση των κερδών από τα ANFAs και τα SMPs 
(τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση) αναμένεται να κατα-
τεθεί την προσεχή Δευτέρα στη Βουλή το προσχέδιο 
του προϋπολογισμού. 
Οι επαφές με τους θεσμούς για την οριστικοποίηση του 
προσχεδίου συνεχίζονται (αναμένεται, μάλιστα, να συ-
νεχιστούν και μετά τη Δευτέρα, καθώς η πραγματική 
καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Οκτωβρίου, όταν 
ο ελληνικός προϋπολογισμός θα σταλεί στην Κομισιόν) 
καθώς, ενώ ο προϋπολογισμός θα προβλέπει πρωτο-
γενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, οι δανειστές εξακο-
λουθούν να διαγιγνώσκουν δημοσιονομικό κενό. 
Οι επαφές με τους θεσμούς 
Το προσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή στις 7 Οκτωβρί-
ου και μία εβδομάδα αργότερα θα πρέπει να σταλεί 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των δι-
αδικασιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η ελληνική 
κυβέρνηση θέλει να συντάξει προϋπολογισμό που θα 
ενσωματώνει το σύνολο των μέτρων που εξήγγειλε 
ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
χωρίς όμως να προκαλέσει «ερωτήματα» από την 
πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έκθεση που 
θα συντάξει αυτή μέσα στον Νοέμβριο. Η νέα κυβέρ-
νηση, δηλαδή, θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει 
καμία διαφορετική αντιμετώπιση του προϋπολογι-
σμού συγκριτικά με πέρυσι, όταν η Ελλάδα μπήκε σε 
μια μικρή λίστα χωρών για τις οποίες η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν διατύπωσε κανένα ερώτημα. 
Οι θεσμοί εξακολουθούν να κάνουν διάγνωση για δη-
μοσιονομικό κενό αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρί-
ων ευρώ και η ελληνική πλευρά επιδιώκει -προσκομί-
ζοντας συνεχώς νέα στοιχεία, αλλά και προτείνοντας 
μέτρα μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα που μπορούν να 
έχουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα- να τεκμηρι-
ώσει τις δικές της θέσεις περί δυνατότητας παραγωγής 
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% το 2020, ακόμη και 
με το σύνολο των μέτρων που ανακοίνωσε στη Θεσ-

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-5                                                      04/10/2019

σαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ενδεχόμενο το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού να καταρτιστεί με 
δύο σενάρια παραμένει ανοικτό, ενώ το οικονομικό 
επιτελείο αναμένεται να ενσωματώσει στο προσχέδιο 
πρόβλεψη για ισχυρή ανάπτυξη στο όριο του 3% για 
το 2020, η οποία όμως επίσης αμφισβητείται από τους 
θεσμούς, δεδομένης και της κρίσης που αρχίζει να γί-
νεται ιδιαίτερα αισθητή στην Ευρώπη.
 Τα μέτρα του 1 δισ. ευρώ 
Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι ο ισχυρός ρυθμός 
ανάπτυξης θα έρθει και από την ενεργοποίηση των φι-
λοαναπτυξιακών μέτρων του 1 δισ. ευρώ (κυρίως τη 
μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσε-
ων), αλλά και την προώθηση μεταρρυθμίσεων, ειδικά 
αυτών που σχετίζονται με την προσέλκυση επενδύ-
σεων. Γι’ αυτό και το προσχέδιο θα προβλέπει πιστή 
εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια υποεκτέλεσης (οι 
δαπάνες του ΠΔΕ ήταν το βασικό εργαλείο παραγω-
γής των υπερπλεονασμάτων μετά το 2015). Αυτή η 
εκτίμηση, βέβαια, αμφισβητείται από τους θεσμούς, 
καθώς για να υλοποιηθεί ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης 
θα πρέπει η Ελλάδα να ακολουθήσει τον δικό της μο-
ναχικό δρόμο. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι το 
2020 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την ευρωπαϊκή 
οικονομία, αυτό δεν θα καταστεί εύκολα εφικτό λόγω 
της μεγάλης εξάρτησης στη μεταβολή του ΑΕΠ, κυρίως 
από τις εξαγωγές και τον τουρισμό. 
Ενδεχόμενο για δύο σενάρια 
Στο ερώτημα αν το προσχέδιο του προϋπολογισμού 
θα ενσωματώνει δύο σενάρια -όπως συνέβη πέρυσι- ή 
όχι, το οικονομικό επιτελείο προς το παρόν δεν δίνει 
απάντηση αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά. Σε 
κάθε περίπτωση, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να 
υπάρχει το «σενάριο βάσης», αλλά και ένας δεύτερος 
πίνακας στον οποίο θα ενσωματώνονται και οι εξαγγε-
λίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης. Για την κοστολόγηση των μέτρων, κυβέρνηση 
και θεσμοί έχουν πολύ κοντά, με τον συνολικό λογα-
ριασμό να εκτιμάται πλέον σε περίπου 1 δισ. ευρώ. 
•«Κλειδί» τα έσοδα του Σεπτεμβρίου 
 Τα επόμενα 24ωρα οι διαβουλεύσεις θα είναι συνεχείς 
με τους θεσμούς, καθώς καταφθάνουν στοιχεία από 
την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού, αλλά και 
από την πορεία της ρύθμισης των 120 δόσεων, που 
επίσης έχει μπει στο μικροσκόπιο, τα οποία η ελλη-
νική πλευρά θέλει να αξιοποιήσει για να τεκμηριώσει 
τη θέση της περί μη ύπαρξης δημοσιονομικού κενού. 
Ήδη από χθες το Γενικό Λογιστήριο έχει πλήρη εικόνα 
για την πορεία των εσόδων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, 
στοιχεία τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά 

για τους ακόλουθους λόγους: 
1. Τον Σεπτέμβριο καταβλήθηκε από τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων η πρώτη δόση του φετινού ΕΝΦΙΑ. Εκτός 
από τους συμψηφισμούς που έκανε η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων και οποίοι «τεχνικά» φουσκώνουν 
την εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ (καθώς τα ποσά από 
επιστροφές φόρου συμψηφίζονται με τις δόσεις του 
ΕΝΦΙΑ), η κυβέρνηση θέλει πολύ υψηλές επιδόσεις σε 
επίπεδο εισπραξιμότητας για να δείξει ότι οι μειώσεις 
που έγιναν (μεσοσταθμικά κατά 22%) περιορίζουν το 
ποσό του απλήρωτου ΕΝΦΙΑ. Ήδη από την ψήφιση του 
νόμου για τον μειωμένο ΕΝΦΙΑ η κυβέρνηση είχε θέσει 
ως στόχο την αύξηση του συντελεστή εισπραξιμότητας 
του φόρου κατοχής ακινήτων από το 75% που ήταν 
πέρυσι στο 82% φέτος.
 2. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο 
συνέπεσε η πληρωμή του φόρου εισοδήματος φυσι-
κών και νομικών προσώπων με τον ΕΝΦΙΑ. Επίτευξη 
του δημοσιονομικού στόχου για τον συγκεκριμένο 
μήνα, εκτός του ότι διασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό την επίτευξη του φετινού δημοσιονομικού στόχου, 
δημιουργεί θετικό κλίμα και για την εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. 
3. Το μεγάλο στοίχημα είναι η πορεία των εισπράξεων 
του ΦΠΑ. Η πολύ θετική πορεία μέχρι τον Αύγουστο 
έχει δημιουργήσει προσδοκίες ότι μπορεί να υπάρξει 
αντίστοιχη πορεία και το 2020. Η προσδοκία έχει δημι-
ουργηθεί επειδή τα έσοδα από τον ΦΠΑ έχουν κινηθεί 
αισθητά πάνω από τον στόχο, παρά τη μείωση των 
φορολογικών συντελεστών. Αντίστοιχη πορεία τον 
Σεπτέμβριο θα πιστοποιήσει ότι η άνοδος των εισπρά-
ξεων από τον ΦΠΑ δεν έχει συγκυριακό χαρακτήρα, 
αλλά οφείλεται σε μόνιμους παράγοντες, όπως η βελ-
τίωση της εισπραξιμότητας ή η αύξηση του βαθμού 
φορολογικής συμμόρφωσης. 
4. Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας γεμάτος από τη ρύθ-
μιση των 120 δόσεων, καθώς οι οφειλέτες λειτούργη-
σαν υπό την πίεση ότι η προθεσμία θα εκπνεύσει στις 
30 Σεπτεμβρίου. Έτσι, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις 
-ανεξάρτητα από το ότι δόθηκε μια ακόμη ολιγοήμερη 
παράταση- είναι πλέον ξεκάθαρες, καθώς η ΑΑΔΕ έχει 
εικόνα για το πόσοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση, για το 
πόσα χρήματα διέθεσαν ως προκαταβολή, αλλά και το 
ποιες θα είναι οι μηνιαίες εισπράξεις από εδώ και στο 
εξής λόγω των δόσεων. 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

25

ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΙ 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-14-15                                              04/10/2019

Ραντεβού με το... Κτηματολόγιο, και μάλιστα εκ-
πρόθεσμα, μπορούν μεταξύ άλλων να κλείσουν 
οι πολίτες προκειμένου να ολοκληρώσουν τη δια-
δικασία κατάθεσης δηλώσεων. Το ότι τα στοιχεία 
αποτυπώνουν 60% αύξηση στο ποσοστό υποβολής 
για τις περιοχές που η διορία έληξε τον Σεπτέμβριο, 
αποδεικνύει και στην πράξη πως δεν θα δοθούν πε-
ραιτέρω πιστώσεις χρόνου. 
Για όσους ιδιοκτήτες υπάρχει προβληματισμός όσον 
αφορά το οικονομικό σκέλος, ο Φορέας δίνει τη δυ-
νατότητα το τέλος να καταβληθεί μέσω πιστωτικής 
κάρτας, ενώ παρέχονται από τα ανάδοχα σχήματα 
δωρεάν δικηγόροι και τοπογράφοι για την επιτυχή 
ολοκλήρωση της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, για 
εκείνους που θα καθυστερήσουν να υποβάλουν δη-
λώσεις δεν σημαίνει αυτόματη απώλεια της περιου-
σίας τους, αλλά συνεπάγεται αδυναμία αξιοποίησής 
της, δηλαδή μεταβίβαση ή αλλαγή ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος, ενώ δεν αποκλείονται οι δικαστικές 
περιπέτειες. Ταυτόχρονα, στις αρχές του έτους πρό-
κειται να ενεργοποιηθούν τα κλιμακωτά πρόστιμα, 
κάτι που θα φέρει και αυξημένο κόστος. 
Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, άνω του 60% είναι 
το ποσοστό υποβολής δηλώσεων για τις περιοχές 
που η διορία έληξε τον Σεπτέμβριο. 
Οπως προκύπτει από τη διαδικασία κτηματογράφη-
σης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, από τα εκτιμώ-
μενα 39,1 εκατ. συνολικά δικαιώματα στην Ελλάδα 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 12,9 εκατ. (33%), είναι 
σε εξέλιξη 22,7 εκατ. (58%), εκκρεμούν 2,7 εκατ. 
(7%) σε μελέτες που δεν έχουν ανατεθεί ως σήμε-
ρα, ενώ πρέπει να ενσωματωθούν ακόμα 0,8 εκατ. 
(2%) από ειδικές περιπτώσεις. 
Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υπο-
βολή δηλώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσ-
σαλονίκης, Πιερίας, Αρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, 
Κορινθίας και Λάρισας, καθώς και στις νήσους Κά-
λυμνος, Κάρπαθος, Κως και Ρόδος. Το ποσοστό δη-
λώσεων ξεπερνά τον τεχνικό και συμβατικό στόχο 
του 55% που εξαρχής είχε τεθεί με τους αναδόχους, 
με την τελευταία ενσωμάτωση στοιχείων να δείχνει 
πως το συνολικό ποσοστό φτάνει στο 57% και ανα-
μένεται να ξεπεράσει τις επόμενες ημέρες το 63% 
λόγω της ενσωμάτωσης των δηλώσεων «εμπρόθε-

σμης προσέλευσης». Μάλιστα, στα νησιά Κάλυμνος, 
Κάρπαθος, Κως και Ρόδος τα στοιχεία δείχνουν πως 
το συνολικό ποσοστό δηλώσεων φτάνει στο 75% 
και θα προσεγγίσει τις επόμενες ημέρες ακόμη και 
το 85% λόγω της ενσωμάτωσης των δηλώσεων 
«εμπρόθεσμης προσέλευσης».
 Σημειώνεται ότι η κτηματογράφηση στις συγκε-
κριμένες περιοχές συνεχίζεται για ακόμη δύο εβδο-
μάδες για όσους πολίτες δεν έχουν προσέλθει να 
δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους στα κατά 
τόπους κτηματογραφικά γραφεία. 
Οπως τονίζει το Κτηματολόγιο, οι πολίτες καλούνται 
να ανταποκριθούν άμεσα στη δήλωση της ακίνητης 
ιδιοκτησίας τους προκειμένου να ωφεληθούν από 
μια σειρά πλεονεκτημάτων, αλλά και για την απο-
φυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας. «Καθυστέρηση των 
πολιτών στις δηλώσεις δεν σημαίνει αυτόματη 
απώλεια της περιουσίας τους. 
Συνεπάγεται ωστόσο αδυναμία αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας, αδυναμία μεταβίβασης ακι-
νήτων και αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, 
ενδεχομένως δικαστικές περιπέτειες, καθώς και αυ-
ξημένο κόστος λόγω της μελλοντικής ενεργοποίη-
σης των προστίμων», σημειώνεται χαρακτηριστικά. 
Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του Κτηματολογί-
ου ένας τεράστιος όγκος γραφειοκρατίας θα εκλεί-
ψει. Θα υπάρξει πλήρης εκσυγχρονισμός του πλαι-
σίου διαχείρισης γης και ο κάθε πολίτης θα μπορεί 
να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες που 
αφορούν το ακίνητό του ή την περιοχή στην οποία 
θέλει να επενδύσει. Αποτελεί, επίσης, το πρώτο 
βήμα για τη δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρ-
τη στον οποίο θα αποτυπώνονται η οικοδομική και 
ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσε-
ων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα 
όρια των αρχαιολογικών χώρων, οι γραμμές των 
αιγιαλών, οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης και, φυ-
σικά, τα όρια των οικοπέδων. 

- Δέλεαρ 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων 
σε περιόδους αιχμής, όπως συμβαίνει κατά κανό-
να στις τελευταίες ημέρες συλλογής δηλώσεων, το 
Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την αποφυγή της πολύ-
ωρης αναμονής πολιτών, εφαρμόζει τη διαδικασία 
διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης» προκει-
μένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλω-
σής τους σε μεταγενέστερο χρόνο με ραντεβού. 
Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες από τους αναδόχους 
στα Γραφεία Κτηματογράφησης από εξειδικευμέ-
νους δικηγόρους και τοπογράφους σχετικά με τη 

διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα 
έντυπα, έγγραφα, εντοπισμό κ.λπ. 
Εναλλακτικά της επίσκεψης των πολιτών στα Γρα-
φεία Κτηματογράφησης, υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων μέσα από την 
ιστοσελίδα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης δωρεάν υπηρεσίας 
για τον εντοπισμό και την οριοθέτηση ακινήτου με 
χρήση εφαρμογής μέσω κινητού τηλεφώνου. 
Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής του παγίου τέ-
λους με δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας. 

Δήλωση, κόστος 
Οι ιδιοκτήτες καλούνται να υποβάλουν δήλωση της 
ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματο-
γράφησης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητό 
τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.
ktimatologio.gr. 
Υπενθυμίζεται ότι το πάγιο τέλος κτηματογρά-
φησης είναι 35 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε κύριο 
χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κ.λπ.). 
Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι 
στάθμευσης), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτη-
σίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν 
αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα, το 
τέλος κτηματογράφησης είναι 20 ευρώ για κάθε 
δικαίωμα. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρό-
σωπα, μόνον, που δηλώνουν περισσότερα από 
δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας στον ίδιο 
προκαποδιστριακό ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγιο τέλος 
για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συ-
νολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον 
συγκεκριμένο ΟΤΑ.     

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 21 
06505600 ή στον τετραψήφιο αριθμό 1015. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
επίσημη ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr. 


