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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1811 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3 και 4
Αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου 
(ν. 4387/2016) έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ
Σελ 1 και 5
Κ. Χατζηδάκης: «Θα υπάρξει και τρίτη φάση του «εξοικονομώ» 
Σελ 1 και 5 
Σ. Πέτσας: Έκπτωση φόρου έως 40% σε δαπάνες λειτουργικής 
αναβάθμισης κατοικιών
Σελ 6 
Χαρτης ερευνών για την ύπαρξη υδρογονανθράκων σε περισ-
σότερες από 30 περιοχές στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή δυτι-
κά και νότια της Κρήτης 
Σελ 7 
Ως εθνικό έργο θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης 
- Αττικής  
Σελ 8
Τ. Θεοδωρικάκος: 180 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ όλης της χώρας για 
αντιπλημμυρικά έργα   
Σελ 9 
Χ. Θεοχάρης: Επανεξετάζεται ακόμα και η πλήρης κατάργηση του 
τέλους διαμονής
Σελ 10 
Χρ. Σταϊκούρας: Όλα τα μέτρα φοροελαφρύνσεων που ανακοίνω-
σε ο πρωθυπουργός θα περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό
Σελ 11
Σε έξι πεδία θα κινηθεί η αναδιαμόρφωση του πλαισίου προσδι-
ορισμού των αντικειμενικών αξιών και η επέκτασή τους από το 
υπουργείο Οικονομικών
Σελ 12 και 13
Εκδήλωση - «Ελληνικό: Η πρωτεύουσα των επενδύσεων
Σελ 13 
Δύο προσφορές υποβλήθηκαν για το Καζίνο στο Ελληνικό, ανα-
κοίνωσε η ΕΕΕΠ   
Σελ 14
Σταθερή η βούληση της κυβέρνησης στη μείωση των φόρων 
ακινήτων δήλωσε ο Υφ. Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος
Σελ 15 
Κατασκευή νέας αποβάθρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας: Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση κρατικής βοήθειας 
47,3 εκατ. 
Σελ 16 
Ελληνικές επιχειρήσεις: Αναζητώντας ευκαιρίες στις διεθνείς αγο-
ρές με την συμμαχία 14 ισχυρών διεθνών τραπεζικών ομίλων
Σελ 17 
Τα Χανιά κερδίζουν το στοίχημα της ανακύκλωσης
Σελ 18 
Δημόσια συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο δυτικής Μακε-
δονίας για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων το 2028
Σελ 19
Δράση για τη σωτηρία των Ελληνικών θαλασσών από την υπερα-
λίευση
Σελ 20 
Υπ. Εργασίας: Αύξηση των προσλήψεων τον Σεπτέμβριο του 2019   
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (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:

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε κατά 
πλειοψηφία αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του νόμου 
Κατρούγκαλου (νόμος 4387/2016). Η Ολομέλεια του ανωτά-
του ακυρωτικού δικαστηρίου, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο 
Μαίρη Σαρπ, δημοσίευσε την Παρασκευή –όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ- πέντε αποφάσεις που αφορούν τον νόμο Κατρούγκαλου, 
και ειδικότερα τον ΕΦΚΑ, τις συντάξεις, τα μπλοκάκια, κ.λπ. 
Επισημαίνεται, ότι η ισχύς των αποφάσεων του ΣτΕ δεν έχουν 
αναδρομική εφαρμογή, καθώς αρχίζει από σήμερα. Ειδικότερα, 
η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία συνταγματικό τον 
ενιαίο ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ και την υπαγωγή σε αυτόν του 
συνόλου των ασφαλισμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων. 
Συγκεκριμένα, έκρινε ότι είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές 
αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, η δημιουργία ενός 
φορέα για όλους με το σκεπτικό ότι αντιμετωπίζουν τους ίδιους 
ασφαλιστικούς κινδύνους (γήρας, ασθένειες, θάνατος). Ακόμη, 
το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές των δημοσίων υπαλλήλων που 
είχαν ζητήσει να μείνουν εκτός ΕΦΚΑ λόγω της ειδικής σχέσης 
που έχουν με το κράτος. Στην απόφαση υπήρξε μειοψηφία σχε-
τικά με τους δημοσίους υπαλλήλους που υποστήριξε ότι πρέπει 
να έχουν χωριστό ασφαλιστικό φορέα
-Αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μπλοκάκια, 

κ.λπ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο 
υπολογισμού των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους 
και τους ελεύθερους επαγγελματίες (μπλοκάκια) σε σύγκριση 
με τους μισθωτούς απασχολούμενους. Δηλαδή, έκρινε αντι-
συνταγματικό το όριο του 20% των εισφορών που προέβλεπε 
ο νόμος Κατρούγκαλου, ενώ για τους μισθωτούς το ανάλογο 
ποσοστό είναι 6% και το υπόλοιπο καλύπτεται από τον εργοδό-
τη. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό του 20% για τους αυτοαπα-
σχολούμενους έχει ήδη μειωθεί με νεότερο νομοθετικό πλαίσιο. 
Σύμφωνα το ΣτΕ, αυτή η διάταξη κρίθηκε αντισυνταγματική 
διότι προσβάλλει τη συνταγματική αρχή της ισότητας. Εξάλλου, 
το ΣτΕ έκρινε συνταγματικό κατά οριακή πλειοψηφία 13 υπέρ 
έναντι 12 ψήφων τη διάταξη που ορίζει ως βάση για τον επανυ-
πολογισμό των συντάξεων την 31η Δεκεμβρίου του 2014. Επί-
σης, σε αυτό το θέμα το ΣτΕ έκρινε ότι στον νόμο Κατρούγκαλου 
υπάγονται όλοι και οι παλαιοί και οι μελλοντικοί απασχολούμε-
νοι. Ανεξάρτητα από το πότε ξεκίνησαν να εργάζονται. Δηλαδή, 
δεν υπάρχουν πλέον ασφαλισμένοι πολλών ταχυτήτων. Αυτό 
κρίθηκε στη λογική ότι όλοι πρέπει να επωμιστούν το βάρος για 
τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, στο πλαίσιο της 
αλληλεγγύης των γενεών και λοιπά. 
Αναλυτικά στις σελ 3 και 4

Νέο πρόγραμμα ενεργειακής βελτίωσης των ακινήτων , ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χα-
τζηδάκης, λέγοντας ότι «θα υπάρξει και τρίτη φάση του «εξοι-
κονομώ». Το νέο πρόγραμμα σύμφωνα με τις δηλώσεις του 
ΥΠΕΝ στον ΑΝΤ1 θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ, 

τα οποία προσδιόρισε ότι θα είναι επιπλέον πόροι της τάξης των 
400 εκατ. ευρώ, οι οποίοι προστιθέμενοι στα 600 εκατ. ευρώ, 
που ήδη διατίθενται στα τρέχοντα προγράμματα θα ανεβάσουν 
τους συνολικούς πόρους του ΕΣΠΑ για το «εξοικονομώ» σε 1 δις 
ευρώ. Αναλυτικά στη σελ 5  

Έκπτωση φόρου που θα αγγίζει το 40 τοις εκατό θα έχουν οι 
πολίτες που θα προβούν σε δαπάνες λειτουργικής αναβάθ-
μισης κατοικιών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Στέλιος Πέτσας μιλώντας στον τ/σ ΣΚΑΙ, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΣΚΑΙ, ο κ. 
Πέτσας διευκρίνισε παράλληλα ότι «η έκπτωση αυτή δύναται 
να εφαρμοστεί και αναλογικά, δηλαδή να συμψηφιστεί μαζί 
με κάποια άλλη οικονομική υποχρέωση του εκάστοτε πολίτη 

προς το κράτος, όπως για παράδειγμα μέσα από την καταβολή 
του ΕΝΦΙΑ, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει απευθείας».
Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα «βασικός σχεδιασμός της κυβέρ-
νησης είναι αν για παράδειγμα κάποιος προβεί σε δαπάνες 
ύψος 10.000 ευρώ, λειτουργικής αναβάθμισης ή ενεργειακής 
θωράκισης ενός ακινήτου του η έκπτωση φόρου να αγγίζει τις 
4.000 ευρώ». Αναλυτικά στη σελ 5  

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ (Ν. 4387/2016) ΕΚΡΙΝΕ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

Σ. ΠΕΤΣΑΣ: ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΩΣ 40% ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ



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

8 Οκτωβρίου 2019

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

ΤΕΕ Πελοποννήσου, 
Επιμελητήριο Κορινθίας

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

ΠΑΤΡΑ

•   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, 
το Επιμελητήριο Αχαΐας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας 
διοργανώνουν σήμερα -στις 16:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 
(Τριών Ναυάρχων 40,  Πάτρα)- ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: 
«Προστασία Κύριας Κατοικίας – Ρυθμίσεις  οφειλών δημοσίου 
ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανι-
σμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών και Φυσικών Προσώπων». 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ GreeNTech SympoSium 2019

Στην προώθηση των πράσινων τεχνολογιών που συνδέο-
νται με τους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
έξυπνων πόλεων, των νέων προηγμένων υλικών, της επι-
χειρηματικότητας και καινοτομίας, στοχεύει το συνέδριο 
GreenTech Symposium, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 
23 και 24 Οκτωβρίου 2019 στην Τεχνόπολη. 
Στόχος του είναι να φέρει σε επαφή ‘Έλληνες επιστήμονες 
και νεοφυείς επιχειρήσεις.
Το GreenTech Symposium συνδιοργανώνεται από το 
Athens Digital Lab του Δήμου Αθηναίων, το Innovathens 
και την Mantis BI, ενώ στηρίζεται επιστημονικά από την 
Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανά-
πτυξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αξιοσημεί-
ωτη είναι ακόμη η στήριξη του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), της 
Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ-

ΔΣΑ), του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου 
(ΕΣΠΒ), της Συνέργειας και του Ecocity. 
Τέλος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κατά την δι-
άρκειά του θα ανακοινωθεί επίσημα και η έναρξη του 
GreenTech Challenge #3, καθώς το ίδιο το πολυσυνέδριο 
αποτελεί προϊόν του διαγωνισμού επιχειρηματικότητας 
και καινοτομίας GreenTech Challenge. 
Στόχος είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση αλλά και η 
δημιουργία ενός μεικτού οικοσυστήματος από τους τομείς 
της έρευνας και της επιχειρηματικότητας γύρω από τις νέες 
πράσινες τεχνολογίες.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθούν:
• 50 Ομιλίες σε 12 θεματικές ενότητες.
• Business Meetings & Networking: Οι ερευνητές θα έχουν 
την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους εταιρειών 
με σκοπό την εμπορική εφαρμογή της έρευνάς τους. Αντί-
στοιχα, οι εκπρόσωποι των εταιρειών θα έρθουν σε επαφή 
με την ακαδημαϊκή έρευνα με σκοπό να βελτιώσουν το 
προϊόν ή την υπηρεσία των εταιρειών τους.
• Panels & Workshops: Ένα ευρύ φάσμα συνομιλιών και 
εργαστηρίων σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και 
προηγμένες πράσινες τεχνολογίες θα είναι διαθέσιμο.
• Exhibition: Η έκθεση θα αποτελείται από εκθέτες που 
είναι startup εταιρίες και από μεγάλες εταιρείες που δρα-

στηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος.
• Call for Papers για ερευνητές και νέα προϊόντα επιχειρή-
σεων
• GreenTech Awards: Στο πλαίσιο του forum θα πραγμα-
τοποιηθεί διαγωνισμός επιχειρηματικής εξέλιξης.
• Συμμετοχή σε matchmaking πλατφόρμα και app για τα 
Β2Β meetings. 
• Πρόσβαση σε πλατφόρμα αξιολόγησης και καταγραφής 
όλων των νέων καινοτόμων εταιρειών (Mantis IMS).
Πληροφορίες: GreenTech Symposium 2019

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

press@central.tee.gr



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε κατά 
πλειοψηφία αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του νό-
μου Κατρούγκαλου (νόμος 4387/2016).
    Η Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, 
με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ, δημοσίευσε 
την Παρασκευή –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- πέντε αποφά-
σεις που αφορούν τον νόμο Κατρούγκαλου, και ειδικότε-
ρα τον ΕΦΚΑ, τις συντάξεις, τα μπλοκάκια, κ.λπ.
    Επισημαίνεται, ότι η ισχύς των αποφάσεων του ΣτΕ δεν 
έχουν αναδρομική εφαρμογή, καθώς αρχίζει από σήμερα.
    Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία 
συνταγματικό τον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ και 
την υπαγωγή σε αυτόν του συνόλου των ασφαλισμένων, 
εργαζομένων και συνταξιούχων.
    Συγκεκριμένα, έκρινε ότι είναι σύμφωνη με τις συνταγ-
ματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, η 
δημιουργία ενός φορέα για όλους με το σκεπτικό ότι αντι-
μετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους (γήρας, 
ασθένειες, θάνατος).
    Ακόμη, το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές των δημοσίων 
υπαλλήλων που είχαν ζητήσει να μείνουν εκτός ΕΦΚΑ 
λόγω της ειδικής σχέσης που έχουν με το κράτος.
    Στην απόφαση υπήρξε μειοψηφία σχετικά με τους δη-
μοσίους υπαλλήλους που υποστήριξε ότι πρέπει να έχουν 
χωριστό ασφαλιστικό φορέα.
Αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματί-
ες, μπλοκάκια, κ.λπ.
    Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο 
υπολογισμού των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμε-
νους και τους ελεύθερους επαγγελματίες (μπλοκάκια) σε 
σύγκριση με τους μισθωτούς απασχολούμενους. Δηλαδή, 
έκρινε αντισυνταγματικό το όριο του 20% των εισφορών 
που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ενώ για τους μι-
σθωτούς το ανάλογο ποσοστό είναι 6% και το υπόλοιπο 
καλύπτεται από τον εργοδότη.
    Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό του 20% για τους αυτοα-
πασχολούμενους έχει ήδη μειωθεί με νεότερο νομοθετικό 
πλαίσιο.
    Σύμφωνα το ΣτΕ, αυτή η διάταξη κρίθηκε αντισυνταγ-
ματική διότι προσβάλλει τη συνταγματική αρχή της ισό-
τητας.
    Εξάλλου, το ΣτΕ έκρινε συνταγματικό κατά οριακή πλει-
οψηφία 13 υπέρ έναντι 12 ψήφων τη διάταξη που ορίζει 
ως βάση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων την 31η 
Δεκεμβρίου του 2014.
    Επίσης, σε αυτό το θέμα το ΣτΕ έκρινε ότι στον νόμο Κα-
τρούγκαλου υπάγονται όλοι και οι παλαιοί και οι μελλοντι-
κοί απασχολούμενοι. Ανεξάρτητα από το πότε ξεκίνησαν 
να εργάζονται. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον ασφαλισμέ-

νοι πολλών ταχυτήτων. Αυτό κρίθηκε στη λογική ότι όλοι 
πρέπει να επωμιστούν το βάρος για τη βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης 
των γενεών και λοιπά.
Αναλογιστικές μελέτες
    Κατά πλειοψηφία το ΣτΕ έκρινε συνταγματικές τις δια-
τάξεις του νόμου Κατρούγκαλου σε ό,τι αφορά τις κύριες 
συντάξεις διότι είχαν προηγηθεί αναλογιστικές μελέτες. 
Ειδικότερα, είχε γίνει αναλογιστική μελέτη από την αρ-
μόδια Αρχή και επίσης είχε υπάρξει και έγγραφο που πι-
στοποιούσε τη σοβαρότητά της από το Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας.
    Αντίθετα, για τις επικουρικές συντάξεις που κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις, η πολιτεία οφείλει 
άμεσα να νομοθετήσει εκ νέου. Κατά συνέπεια, κρίνονται 
αντισυνταγματικές και ακυρώνονται οι αποφάσεις για τις 
επικουρικές και για τις παλαιές και για τις μελλοντικές.
Υπολογισμός επικουρικών συντάξεων
    Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν κατά 
πλειοψηφία αντισυνταγματική τη διάταξη για τον υπολο-
γισμό των επικουρικών συντάξεων. Ειδικότερα, κρίθηκε 
αντισυνταγματική η περικοπή των επικουρικών συντάξε-
ων άνω των 1.300 ευρώ, καθώς αντίκεινται στη συνταγ-
ματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. Συγκε-
κριμένα, τα 1.300 ευρώ υπολογίζονται ως μικτά. Δηλαδή, 
κύρια σύνταξη, επικουρική, εισφορά αλληλεγγύης, προ 
φόρων και λοιπά.
Αναπλήρωση συντάξεων
    Το ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικό το 
ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων -κυρίως για τις 
μεγάλες συντάξεις και τους συνταξιούχους που έχουν 
εργαστεί πολλά χρόνια- ειδικότερα το ανώτατο πλαφόν 
αναπλήρωσης 46,8% για 42 χρόνια ασφάλισης.
    Επίσης, κρίθηκε ότι το κράτος εγγυάται τη χρηματοδό-
τηση του ασφαλιστικού συστήματος σε περίπτωση προ-
βλήματος και ανάγκης.
        Εισηγητές αυτών των αποφάσεων ήταν οι σύμβουλοι 
Επικρατείας Σπυρίδων Μαρκάτης, Γεώργιος Τσιμέκας και 
Άννα Καλογεροπούλου.
    Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει, μεταξύ των άλλων, οι 63 
δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, όπως και οι πρόεδροί 
τους ατομικά, η Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων, οι Δικηγό-
ροι Χωρίς Σύνορα, η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχομέ-
νων Δικηγόρων, ατομικά αλλά και ομαδικά εκατοντάδες 
δικηγόροι από όλη τη χώρα, Συμβολαιογραφικοί Σύλλο-
γοι Αθηνών-Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πατρών, 
Ιωαννίνων, Κρήτης, Ναυπλίου και Κέρκυρας, ομαδικά 
και ατομικά εκατοντάδες συμβολαιογράφοι από όλη τη 
χώρα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Γενική 

Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας, ο 
Σύνδεσμος Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, η Ελλη-
νική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, 
το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και ξενοδόχοι, η 
Ένωση Συνταξιούχων Ταμείων Ασφάλισης Μηχανικών 
και Εργοληπτών, πολιτικοί μηχανικοί και μηχανικοί, ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών, τεχνικές 
εταιρείες, εργολήπτες δημοσίων έργων, ο Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος, οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσ-
σαλονίκης και Πατρών, η Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Ιατρών και Οδοντιάτρων Ενόπλων Δυνά-
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων 
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), 
κ.λπ.
• Για το ΤΕΕ
   ΣτΕ 1882/2019 Ολομ.
Πρόεδρος: κ. Ν. Σακελλαρίου
Εισηγητής: κ. Σ. Μαρκάτης
Ένταξη στον ΕΦΚΑ των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέ-
ρων επαγγελματιών
           Με την ΣτΕ 1882/2019 απόφασή της, η Ολομέ-
λεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε αίτη-
ση ακυρώσεως του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
καθώς και τεσσάρων μελών του μηχανικών με χρόνο 
ασφαλίσεως στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, κατά α) της Φ.80000/
οίκ.60871/16291/2.1.2017 αποφάσεως του Υφυπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης με τίτλο «Παύση από 1-1-2017 της 
λειτουργίας των εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης- Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, 
τομέων και λογαριασμών» (Β΄3/5.1.2017) και β) της 
Δ9/56379/14950/28.12.2016 αποφάσεως του Υφυπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με τίτλο «Διορισμός Διοικητή, Υποδιοι-
κητών, ορισμός Προέδρου, και μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφαλίσεως 
(Ε.Φ.Κ.Α.)» (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 729/30.12.2016, διόρθωση σφάλ-
ματος τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 13/18.1.2017). Οι πράξεις αυτές έχουν 
εκδοθεί κατ’ εφαρμογή διατάξεων του ν. 4387/2016, με 
τις οποίες συνιστάται, ως οργανισμός υποχρεωτικής κύρι-
ας κοινωνικής ασφαλίσεως, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στον οποίο εντάσσονται οι υφιστάμε-
νοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφαλίσεως και υπάγονται 
σ’ αυτόν δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, μισθωτοί, 
αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρό-
τες υπό ενιαίους κανόνες ασφαλιστικών εισφορών και 
παροχών.  Συνέχεια στη σελ 4

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ (Ν. 4387/2016) ΕΚΡΙΝΕ 
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ
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Συνέχεια από τη σελ 3

Ειδικότερα, με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση, εκδοθείσα 
κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 51, 53 και των παραγράφων 
1 και 2β του άρθρου 100 του ν. 4387/2016, «διαπιστώνεται» 
η παύση λειτουργίας των φορέων κ.λπ. που παρατίθενται στο 
ως άνω άρθρο 51 λόγω εντάξεώς τους στον ΕΦΚΑ, μεταξύ των 
οποίων και τομέας ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ, και η από 01.01.2017 κα-
τάργηση των θέσεων των Διοικητών, των Υποδιοικητών, των 
Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και των Διοι-
κητικών Συμβουλίων των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων, 
τομέων, κλάδων και λογαριασμών, πλην του NAT και του ΟΓΑ. 
Περαιτέρω, με τη δεύτερη προσβαλλόμενη διορίσθηκαν, κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 100 παρ. 3 περ. α  ́και 
ί  του ν. 4387/2016, συγκεκριμένα πρόσωπα στη θέση του Δι-
οικητή και των Υποδιοικητών του ΕΦΚΑ, καθώς και τα μέλη του 
Διοικητικού του Συμβουλίου και οι αναπληρωτές του. Με την 
κρινόμενη αίτηση προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι αντίκειται 
στο Σύνταγμα και σε λοιπούς υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες 
δικαίου η κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 δημιουργία  ενι-
αίου φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως με την υπαγωγή σ’ αυτόν 
μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών, πραγματοποιού-
ντων εισόδημα υπό ανόμοιες συνθήκες που δεν επιτρέπουν την 
ίση μεταχείριση των ασφαλισμένων και, δη, των μηχανικών, 
σε σχέση όχι μόνο με τους μισθωτούς αλλά και τους λοιπούς 
ελεύθερους επαγγελματίες, υπό ενιαίους κανόνες εισφορών 
και παροχών, κατά συγχώνευση υφισταμένων ασφαλιστικών 
φορέων με διαφορετικό επίπεδο βιωσιμότητας και χωρίς την 
εκπόνηση της κατάλληλης αναλογιστικής μελέτης.
Το Δικαστήριο, αφού επανέλαβε τα κριθέντα με τη ΣτΕ 
1880/2019 απόφασή του ως προς την έκταση της κρατικής 
μέριμνας για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, τα 
όρια του νομοθέτη κατά την εξειδίκευσή της, καθώς και την 
φύση των εισφορών, έκρινε ότι, εν προκειμένω, η ένταξη, με τις 
διατάξεις του ν. 4387/2016, όλων των υφιστάμενων φορέων 
κύριας κοινωνικής ασφαλίσεως μισθωτών, αυτοαπασχολού-

μενων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών σε ένα ενιαίο 
φορέα και η υπαγωγή των ασφαλισμένων τους σε παρεχόμενη 
από τον νέο φορέα ασφάλιση δεν αντίκεινται, κατ’ αρχήν, στο 
Σύνταγμα από απόψεως διαφοράς είτε του βαθμού επιπέδου 
οικονομικής ευρωστίας και βιωσιμότητας των εντασσόμενων 
φορέων είτε συνθηκών απασχολήσεως των ασφαλισμένων 
και πραγματοποιήσεως εισοδήματος από αυτούς, απορρί-
πτοντας ως αβάσιμο τον λόγο ακυρώσεως, κατά τον οποίο 
το άρθρο 22 παρ. 5 Σ., συνδέοντας την κοινωνική ασφάλιση 
με την επαγγελματική απασχόληση, δεν επιτρέπει την παροχή 
κοινωνικής ασφαλίσεως από τον ίδιο φορέα σε ασφαλισμένους 
με διαφορετικά χαρακτηριστικά απασχολήσεως και ότι η μετα-
βίβαση περιουσίας των βιώσιμων ασφαλιστικών φορέων και 
των ασφαλισμένων τους, όπως ο κλάδος ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ, 
σε άλλο ασφαλιστικό φορέα αντίκειται στο άρθρο 17 Σ. και στο 
άρθρο 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ, ιδίως στο μέτρο που χρηματοδοτούνται 
και ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν έχουν συμβάλει στον σχημα-
τισμό της. Κατά τα λοιπά, ενόψει του ότι α) με την απόφαση 
1880/2019 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 
κρίθηκε ότι αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος η 
δια των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 4387/2016 θέσπιση ασφα-
λιστικών εισφορών για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ 
των μη μισθωτών ασφαλισμένων στο ίδιο ποσοστιαίο ύψος με 
εκείνο των ασφαλιστικών εισφορών που ο νόμος προβλέπει για 
την ασφάλιση των μισθωτών, για τον λόγο δε αυτόν ακυρώ-
θηκαν η  61502/3399/30-12-2016 απόφαση του Υφυπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και η Φ.80000/οικ.60298/1472/23.12.2016 απόφαση του 
ίδιου ως άνω Υφυπουργού, β) συνεπεία της ακυρωτικής αυτής 
αποφάσεως, με την απόφαση  1881/2019 της Ολομελείας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας καταργήθηκε, ελλείψει αντικειμέ-
νου, η δίκη επί της αιτήσεως ακυρώσεως, την οποία οι ήδη αι-
τούντες είχαν ασκήσει κατά της πρώτης από τις ακυρωθείσες ως 
άνω πράξεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν δικονομικές 
περιστάσεις που καθιστούν αλυσιτελή την ακύρωση των παρα-
δεκτώς προσβαλλομένων με την κρινόμενη αίτηση πράξεων, οι 

οποίες, κατά περιεχόμενο, ανάγονται στην, κατά τα εκτεθέντα, 
συνταγματικώς επιτρεπτή, κατ’ αρχήν,  σύσταση του ΕΦΚΑ και 
την ένταξη σ’ αυτόν των υφιστάμενων φορέων κύριας κοινωνι-
κής ασφαλίσεως, για τον λόγο της παραβάσεως της συνταγμα-
τικής αρχής της ισότητας συνεπεία της θεσπίσεως ενιαίων κανό-
νων ασφαλιστικών εισφορών για μισθωτούς και μη μισθωτούς 
ασφαλισμένους, δηλαδή για τον ίδιο λόγο για τον οποίο έχουν 
ήδη ακυρωθεί οι σχετικές με τις ασφαλιστικές εισφορές των μη 
μισθωτών ασφαλισμένων πράξεις. Η δε αλυσιτέλεια συνίσταται 
στο γεγονός ότι τυχόν ακύρωση ουδόλως θα μετέβαλλε το ήδη 
διαμορφωθέν πλαίσιο της υποχρεώσεως της Διοικήσεως σε 
συμμόρφωση προς την ανωτέρω 1880/2019 απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε, 
κατά πλειοψηφία, ότι, συνεπεία της ακυρώσεως των σχετικών 
με τις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων 
πράξεων, αλυσιτελής καθίσταται και ο λόγος ακυρώσεως, με 
τον οποίο πλήσσεται η επάρκεια συνταχθείσας από την Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή εκθέσεως, ως αναλογιστικής μελέτης, στην 
οποία στηρίζεται ο ΕΦΚΑ, καθ’ όσον η εν λόγω έκθεση είχε λάβει 
υπ’ όψη, μεταξύ άλλων, για τα συμπεράσματά της, τις εν λόγω 
ασφαλιστικές εισφορές.  

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς των ασφαλιστι-
κών ενημεροτήτων των τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, 
εφόσον η ιδιότητα των ασφαλισμένων παραμένει σε ισχύ. Όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου 

Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) έλαβε την 
εν λόγω απόφαση, εν αναμονή της εκκαθάρισης των πληρωμών 
των εισφορών των μη μισθωτών (από 1/1/2017), με αίσθημα ευ-
θύνης απέναντι στους ασφαλισμένους και προς αποφυγή περαιτέρω 

ταλαιπωρίας τους.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους ασφαλισμένους δεν είχαν αιτηθεί 
χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ταμείο, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΤΠΕΔΕ ΚΑΙ ΤΕΑΧ   



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Έκπτωση φόρου που θα αγγίζει το 40 τοις εκατό θα έχουν οι 
πολίτες που θα προβούν σε δαπάνες λειτουργικής αναβάθ-
μισης κατοικιών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Στέλιος Πέτσας μιλώντας στον τ/σ ΣΚΑΙ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΣΚΑΙ, ο κ. Πέτσας δι-
ευκρίνισε παράλληλα ότι «η έκπτωση αυτή δύναται να εφαρ-
μοστεί και αναλογικά, δηλαδή να συμψηφιστεί μαζί με κάποια 
άλλη οικονομική υποχρέωση του εκάστοτε πολίτη προς το 
κράτος, όπως για παράδειγμα μέσα από την καταβολή του 
ΕΝΦΙΑ, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει απευθείας».
Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα «βασικός σχεδιασμός της κυβέρ-
νησης είναι αν για παράδειγμα κάποιος προβεί σε δαπάνες 
ύψος 10.000 ευρώ, λειτουργικής αναβάθμισης ή ενεργειακής 
θωράκισης ενός ακινήτου του η έκπτωση φόρου να αγγίζει 
τις 4.000 ευρώ».
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, τόνισε πως «αν χρειαστεί θα 

πρέπει να συνυπολογιστεί και το δημοσιονομικό βάρος».
Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στόχος της κυ-
βέρνησης είναι η τόνωση του τομέα της οικοδομής ο οποίος 
δέχθηκε ισχυρότατο πλήγμα στα χρόνια της κρίσης.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε ως «ξεκάθαρη το-
ποθέτηση» την χθεσινή τοποθέτηση του αμερικανού υπουρ-
γού Εξωτερικών σε ερώτηση «τι να περιμένει από τις ΗΠΑ η 
χώρα μας, σε περίπτωση που τουρκικές δυνάμεις αποβιβα-
στούν σε ένα ελληνικό νησί».
«Η ερώτηση ήταν αν γίνει κάτι ανάλογο όχι ότι θα γίνουν νέα 
Ίμια» είπε ο κος Πέτσας για να υπογραμμίσει «ότι η τοποθέτη-
ση ήταν ξεκάθαρη και έρχεται να συμπληρωθεί στο παζλ που 
έχουμε πει: σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και όχι προκλητικές 
ενέργειες».
Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Μάικ Πομπέο για τις τουρκικές 
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε 
ότι «είναι συνεχεία των προσπαθειών της κυβέρνησης που 

γίνονται το τελευταίο διάστημα με διεθνοποίηση του ζητή-
ματος».
Όπως τόνισε «φαίνεται πως υπάρχουν ανοικτά αυτιά στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως και έρχονται να στηρίξουν την ελ-
ληνική θέση».
Εκτίμησε ότι η καλλιέργεια των σχέσεων με τις ΗΠΑ, τελευ-
ταίως, έφερε μια πολύ σημαντική στήριξη όσον αφορά την 
αναβάθμιση της χώρας μας η οποία έρχεται να παίξει τον 
ρόλο που της αξίζει, ενώ διευκρίνισε πως «ο πρωθυπουργός 
επανέλαβε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ αυτό που λέμε και δημόσια: 
‘Οτι πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση που να βάζει 
φρένο στην τουρκική προκλητικότητα».
Ο κ. Πέτσας, προέβη επίσης στη δέσμευση ότι θα διορθωθούν 
όλες οι αδικίες στο ασφαλιστικό εφόσον η κυβέρνηση μελετή-
σει τις αποφάσεις του ΣτΕ, ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να πάμε 
σε σταδιακή αύξηση συντάξεων σε όσους δούλεψαν 30 και 40 
χρόνια και η ανταποδοτικότητα είναι χαμηλή».

Νέο πρόγραμμα ενεργειακής βελτίωσης των ακινήτων , ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης, λέγοντας ότι «θα υπάρξει και τρίτη φάση του 
«εξοικονομώ».
Το νέο πρόγραμμα σύμφωνα με τις δηλώσεις του ΥΠΕΝ στον 
ΑΝΤ1 θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα οποία 
προσδιόρισε ότι θα είναι επιπλέον πόροι της τάξης των 400 
εκατ. ευρώ, οι οποίοι προστιθέμενοι στα 600 εκατ. ευρώ, που 
ήδη διατίθενται στα τρέχοντα προγράμματα θα ανεβάσουν 

τους συνολικούς πόρους του ΕΣΠΑ για το «εξοικονομώ» σε 
1 δις ευρώ. 
Ο κ. Χατζηδάκης είπε ακόμη ότι οι πόροι για το νέο «εξοικο-
νομώ» σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τις 
Περιφέρειες «κλειδώνουν» αυτό το διάστημα, ενώ μίλησε 
και για το μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής των πολιτών στο 
πρόγραμμα.
Η πλήρης δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη έχει ως εξής:  
«Θα υπάρξει και τρίτη φάση του «εξοικονομώ». Το ποσό που 

θα διατεθεί, το μετράμε αυτή την ώρα με τις Περιφέρειες και 
με το υπουργείο Ανάπτυξης, είμαστε σε επαφή με τον κ Γε-
ωργιάδη. Το τρέχον πρόγραμμα του «εξοικονομώ» ήταν 280 
εκατομμύρια. Συνολικά έχουν δοθεί μέχρι τώρα στο «Εξοικο-
νομώ», σε αυτή τη φάση  περί τα 600 εκατ. ευρώ. Υπάρχει ένα 
τεράστιο ενδιαφέρον. Όλο το ΕΣΠΑ είναι 20 δις ευρώ.  Έτσι 
όπως πάει το πράγμα, το «εξοικονομώ» μόνον ένα πρόγραμ-
μα θα πάρει 1 δις ευρώ. Δεν είναι λίγα, καθόλου λίγα…» 

Απόφαση πρόσθετης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα 
«εξοικονομώ κατ’ οίκον» από το Περιφερειακό Πρόγραμμα 
«Κρήτη 2014-2020», υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης 
Σταύρος Αρναουτάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδοτεί με 10 εκατ. ευρώ το 
πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον», προκειμένου να συ-
μπεριληφθεί το σύνολο των κατοικιών που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον στο νησί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας», 

δήλωσε ο κ. Αρναουτάκης.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 
και οι 900 επιπλέον προτάσεις που είχαν κατατεθεί στο ηλε-
κτρονικό σύστημα, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν διότι είχαν 
εξαντληθεί οι πόροι.
Να σημειωθεί πως στον πρώτο κύκλο έχουν ενταχθεί προτά-
σεις που κατατέθηκαν για περίπου 2.000 κατοικίες και με ποσό 
κοντά στα 20 εκατ. ευρώ. Στο δεύτερο κύκλο του προγράμ-

ματος, το ποσό ξεπερνούσε τα 13 εκατ. και μετά την απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης θα ανέλθει στα 23 εκατ. ευρώ και 
αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση σε περισσότερες από 
2.000 κατοικίες. Συνολικά το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ φτάνει 
τα 43 εκατ. ευρώ και θα καλύψει ανάγκες για 4.000 περίπου 
κατοικίες στο νησί.

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των βορειοελλαδικών επι-
χειρήσεων και η προβολή και προώθηση των «ποιοτικών, 
παραδοσιακών προϊόντων «που παράγονται στη Μακεδονία 
και τη Θράκη» είναι «κεντρικός σκοπός μας», δηλώνει ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Θεόδωρος 
Καράογλου, ο οποίος σήμερα μεταβαίνει στην Κολωνία της 
Γερμανίας για να επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων 
«Anuga Food Fair 2019», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Κεντρικός σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια 

των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων μέσα από την υπογραφή 
εμπορικών συμφωνιών, που θα τους επιτρέψουν να χτίσουν 
στέρεες γέφυρες συνεργασίας με το εξωτερικό, διεκδικώντας 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά» 
τόνισε ο Θόδωρος Καράογλου και πρόσθεσε:
«Θέλουμε το brand name «Μακεδονία» και τα ποιοτικά παρα-
δοσιακά προϊόντα που παράγονται στον τόπο μας να βρεθούν 
στα ράφια των εμπορικών καταστημάτων όλου του κόσμου, 
βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της παραγωγής, 

αλλά και την τόνωση του πρωτογενούς τομέα».
Ο κ. Καράογλου, μαζί με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξα-
γωγέων Β. Ελλάδας (ΣΕΒΕ), Γιώργο Κωνσταντόπουλο, θα 
περιηγηθεί στην έκθεση και θα βρεθεί δίπλα στους Έλληνες 
εκθέτες, στηρίζοντας την προσπάθεια των επιχειρήσεων της 
Βόρειας Ελλάδας να προωθήσουν τα ποιοτικά, παραδοσιακά 
προϊόντα που παράγονται στη Μακεδονία και τη Θράκη και 
να υπογράψουν εμπορικές συνεργασίες με επιχειρήσεις-ηγέ-
τες του κλάδου.

Σ. ΠΕΤΣΑΣ: ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΩΣ 40% ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

ΜΕ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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Περισσότερες από 30 περιοχές – στόχους για έρευνες 
υδρογονανθράκων έχουν εντοπιστεί στο Ιόνιο και τη θα-
λάσσια περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης από τις μέχρι 
στιγμής έρευνες σε «οικόπεδα» που έχουν παραχωρηθεί ή 
είναι υπό παραχώρηση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα 
Βουτσαδάκη, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο χάρτης με τα «οικόπεδα» και 
τις περιοχές – στόχους παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων 
Γιάννη Μπασιά σε ημερίδα για την ενέργεια στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο την Τρίτη, ημέρα που συζητείτο στη Βουλή η 
κύρωση των συμβάσεων μίσθωσης για την παραχώρηση 
των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές σε Κρήτη και 
Ιόνιο. Συζήτηση κατά την οποία ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «η 
χώρα μπήκε με καθυστέρηση και σε αυτόν τον τομέα» και 
πρόσθεσε «δεν είναι η προοπτική της χώρας να κάνει για 
πάντα εξορύξεις όταν η πολιτική της Ευρώπης πάει προς την 
άλλη κατεύθυνση, αλλά δεν είναι και η πολιτική της χώρας 
να βλέπουμε την Τουρκία να κάνει εξορύξεις, να βλέπουμε 
την Κύπρο να κάνει εξορύξεις, να βλέπουμε την Αίγυπτο να 

κάνει εξορύξεις, να βλέπουμε την Ιταλία να κάνει εξορύξεις 
και εμείς να μην το κάνουμε». 
Οι θαλάσσιες περιοχές που παραχωρούνται με τις τέσσερις 
συμβάσεις που κυρώθηκαν από τη Βουλή είναι «Νοτιοδυ-
τικά Κρήτης» και «Δυτικά Κρήτης» που παραχωρούνται 
στην κοινοπραξία Total, ExxonMobil και Ελληνικά Πετρέ-
λαια, τη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο» που παραχωρείται στην 
κοινοπραξία Repsol - Ελληνικά Πετρέλαια και τη θαλάσσια 
περιοχή «Περιοχή 10 Ιόνιο Πέλαγος» (Κόλπος Κυπαρισσίας) 
που παραχωρείται στα ΕΛΠΕ. 
Από τον χάρτη της ΕΔΕΥ προκύπτει ότι οι στόχοι δεν πε-
ριορίζονται στις περιοχές που έχουν παραχωρηθεί αλλά 
εκτείνονται και στα «οικόπεδα» που είναι διαθέσιμα για πα-
ραχώρηση. Τα γεωλογικά στοιχεία των οικοπέδων αυτών, 
στο κεντρικό Ιόνιο και νότια της Κρήτης παρουσιάζονται 
τους τελευταίους μήνες από την ΕΔΕΥ στη διεθνή αγορά και 
κατά τις πληροφορίες από την Αρχή έχουν προσελκύσει το 
ενδιαφέρον διεθνών πετρελαϊκών εταιριών. 
Σε σχέση με την περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, 
από την ΕΔΕΥ τονίζεται ότι οι πιθανοί στόχοι βρίσκονται σε 
πετρώματα θαμμένα βαθιά κάτω από τον βυθό της θάλασ-

σας, ενώ τα θαλάσσια βάθη ξεπερνούν κατά πολύ τα 1.500 
μέτρα. Ο μέσος όρος βάθους νερού σε αυτές τις περιοχές 
ξεπερνάει τα 2.500 μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις είναι 
γύρω στα 3.500 μέτρα. Η τεχνολογία για γεωτρήσεις σε 
τόσο μεγάλα θαλάσσια βάθη προβλέπεται να είναι διαθέσι-
μη σε χρονικό ορίζοντα τριετίας οπότε και θα ληφθούν οι 
αποφάσεις από τις εταιρείες για την πραγματοποίηση ή μη 
ερευνητικών γεωτρήσεων. 
«Είναι εμφανές ότι οι πετρελαϊκές κοινοπραξίες που ενδια-
φέρονται για τα πιθανά ελληνικά κοιτάσματα πρωτοστα-
τούν σε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις», αναφέρεται σε 
σχετική έκθεση της ΕΔΕΥ. 
Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέ-
ρον δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα «κρύβουν» και ποσό-
τητες υδρογονανθράκων, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί 
μόνο με την πραγματοποίηση γεωτρήσεων. Ενθαρρυντικό 
είναι ωστόσο το γεγονός ότι σε γειτονικές χώρες που εμφα-
νίζονται στον χάρτη της ΕΔΕΥ έχουν γίνει ανακαλύψεις και 
υπάρχει παραγωγή υδρογονανθράκων.

    «Θέλουμε η Ελλάδα να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της 
μάχης για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής», 
τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης κατά την παρέμβασή του στο 
συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος που πραγματοποιή-
θηκε στο Λουξεμβούργο. 
   Ο υπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνη-
σης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάνοντας 
ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση για πλήρη απολιγνιτο-
ποίηση της χώρας ως το 2028, την οποία ανακοίνωσε πριν 
λίγες μέρες στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
   «Καμία ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε μιλή-
σει καν για αυτό το ζήτημα, όμως εμείς το έχουμε τοποθετή-
σει στην κορυφή της ατζέντας μας» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. 
   Επιπλέον ενημέρωσε τους ομολόγους του σχετικά με την 
πρωτοβουλία της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη φυσική και πολιτι-
στική κληρονομιά, που παρουσίασε επίσης στη Σύνοδο του 

ΟΗΕ ο πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανωθεί 
Σύνοδος Κορυφής στην Αθήνα το 2020. Η ελληνική πρότα-
ση έχει ήδη υποστηριχθεί από την UNESCO, το ICOMOS και 
τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό καθώς και από 
περισσότερες από 40 χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών.
   Ο υπουργός ανέφερε ακόμη τα εξής :
   Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εθνικής στρατηγικής 
για την Ενέργεια και το Κλίμα, «αυξάνουμε τους στόχους για 
τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (από το 
31% στο 35%), ενώ προωθούμε σημαντικά κίνητρα για την 
προώθηση της ηλεκτροκίνησης και γενικότερα της εξοικο-
νόμησης ενέργειας, αλλά και της κυκλικής οικονομίας».
   Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 
2050 πρέπει να διασφαλίσει μια δίκαιη και κοινωνικά απο-
δεκτή πορεία για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να 
σχεδιάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλίες και να 
καθορίσουμε τα οικονομικά εργαλεία που θα εξασφαλίσουν 
τη δίκαιη μετάβαση στη νέα εποχή, μεταξύ άλλων μέσω ει-
δικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τις περιοχές που 

πλήττονται περισσότερο από την αλλαγή.
   Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός πραγματο-
ποίησε διμερείς συναντήσεις με τον Ιταλό υπουργό Περι-
βάλλοντος, Σέρτζιο Κόστα και τον Γερμανό υφυπουργό 
Περιβάλλοντος, Γιόχεν Φλάσμπαρθ.
   Επίσης είχε την ευκαιρία να συζητήσει κατ’ ιδίαν με τον 
πρόεδρο της επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Πασκάλ Κανφίν, τον γενικό διευθυντή της διεύθυνσης για 
το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντανιέλ Καλέγια 
και τον γενικό διευθυντή της διεύθυνσης για το Κλίμα, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάουρο Πετριτσιόνε.
   Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Λουξεμβούργου, τον μεγαλύτερο ορ-
γανισμό έρευνας και τεχνολογίας της χώρας, υπό την επο-
πτεία του υπουργείου Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας, 
που δραστηριοποιείται στους τομείς του περιβάλλοντος, 
των υλικών και των νέων τεχνολογιών. Σημειώνεται ότι στο 
εν λόγω ινστιτούτο εργάζονται και Έλληνες ερευνητές. 

ΧΑΡΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Σε περισσότερες από 30 περιοχές στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης σε ομιλία του στο συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε.  
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Ως εθνικό έργο, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία ειδικού 
σκοπού «Αριάδνη Interconnection», θυγατρική του Ανε-
ξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα 
προχωρήσει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η ηλεκτρική διασύνδεση 
Κρήτης-Αττικής, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την υλοποί-
ηση του έργου ως τμήμα της διασύνδεσης Κύπρου - Αττικής 
μέσω Κρήτης δεν τελεσφόρησαν. 
Τη σχετική ενημέρωση έκανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, στον Ευρωπαίο Επίτροπο 
Ενέργειας κ. Miguel Arias Canete, σημειώνοντας παράλληλα 
ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διασύνδεση της 
Κύπρου με την Κρήτη και το Ιαραήλ, που θα συμβάλει στην 
άρση της ηλεκτρικής απομόνωσης της Κύπρου. 
«Η ελληνική κυβέρνηση παρέχει ισχυρή πολιτική στήριξη 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο των διασυνδέσεων Κρήτης-Κύπρου 
και Κύπρου-Ισραήλ στον αναθεωρημένο κατάλογο των PCI 
(έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος) λαμβάνοντας 

υπόψη όχι μόνο την ανάγκη ηλεκτρικής διασύνδεσης της 
Κύπρου με την Ευρώπη διαμέσου της Ελλάδας, αλλά και τα 
σχέδια ηλεκτρικής διασύνδεσης των κατεχομένων εδαφών 
της Κύπρου με την Τουρκία».
Το ΥΠΕΝ σημειώνει ακόμη τα εξής :
Η θέση του ΥΠΕΝ υπαγορεύθηκε από την ανάγκη ταχείας 
υλοποίησης του έργου της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής που 
είναι μείζονος εθνικής σημασίας. Και τούτο διότι όχι μόνο δι-
ασφαλίζει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης 
για τις επόμενες δεκαετίες και επιτρέπει τον παροπλισμό των 
ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και θα 
οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ όλων των 
ελληνικών νοικοκυριών, καθώς η μη διασύνδεση της Κρήτης 
συνεπάγεται επιβάρυνση του εν λόγω λογαριασμού κατά 
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Επιθυμώντας να διευκολύνει την άρση της ηλεκτρικής απο-
μόνωσης της Κύπρου, η ελληνική κυβέρνηση ενθάρρυνε 

και υποστήριξε τη διεξαγωγή εντατικών διαπραγματεύσεων 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών το τελευταίο διά-
στημα, προκειμένου να εξευρεθεί συναινετική λύση. Στόχος 
ήταν ν υλοποιηθεί η διασύνδεση Αττικής-Κρήτης ως Έργο 
Κοινού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest-PCI). Οι 
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη δεν τελε-
σφόρησαν.
Σημειώνεται τέλος ότι ο διαγωνισμός για τα καλώδια που θα 
συνδέσουν την Αττική με την Κρήτη -που δεν αμφισβητήθηκε 
από καμία πλευρά κατά τις προαναφερθείσες διαπραγμα-
τεύσεις- ολοκληρώθηκε στις 5 Αυγούστου και βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών που υπο-
βλήθηκαν. Ο δεύτερος διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετα-
τροπής σε Κρήτη και Αττική θα προχωρήσει χωρίς αλλαγές 
και καθυστερήσεις και με τρόπο που δεν δημιουργεί τεχνικά 
ζητήματα διαλειτουργικότητας.

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 Γραμματέ-
ας 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 πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, ση-
μειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 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 ηλεκτρο-
δοτούνται κατά βάση από συμβατικές, ρυπογόνες μονάδες 
παραγωγής- τόσο για περιβαλλοντικούς, όσο και για οικο-
νομικούς 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 
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 Ηλεκτρι-
κής 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 μπο-

ρούν να υποστηρίξουν την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ 
πέραν των περιθωρίων που ανακοινώνει η ΡΑΕ. Σύμφωνα 
με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, για να καταστεί δυνατή η 
σημαντική ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, είναι αναγκαία 
η εγκατάσταση στα νησιά αυτά υβριδικών συστημάτων απο-
τελούμενων 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 τελευ-
ταία χρόνια στο πρώτο στάδιο αδειοδότησης, τη λήψη άδειας 
παραγωγής, 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 κοινο-
ποιήσει στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για έγκριση 
ένα νέο, διαφανές πλαίσιο τιμολόγησης για τους υβριδικούς 
σταθμούς που πέραν από την απόσβεση των επενδύσεων θα 
διασφαλίζει την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των κατανα-
λωτών 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 υβριδι-
κούς σταθμούς των ακριβών τιμών αποζημίωσής τους.
«Πέρα όμως από τους υβριδικούς σταθμούς, θα πρέπει να 
διευρύνουμε την οπτική μας και να σκεφτούμε πρόσθετες 
λύσεις ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στα αυτόνομα 
νησιωτικά συστήματα που να παρέχουν τη δυνατότητα σε 
απλούς παραγωγούς ΑΠΕ να συμμετάσχουν στο εγχείρημα 
αυτό. Θα μπορούσε να εξεταστεί η εγκατάσταση σε ένα αυ-
τόνομο νησιωτικό σύστημα ενός συστήματος αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, που θα δώσει τη δυνατότητα να αυ-
ξηθούν τα περιθώρια εγκατάστασης 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.-

ΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
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Πόρους συνολικού ύψους 180 εκατ. ευρώ διαθέτει το υπουρ-
γείο Εσωτερικών στις περιφέρειες και σε δήμους για έργα αντι-
πλημμυρικής θωράκισης σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε –όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ- ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, από το βήμα ημερίδας της Περιφέρειας Αττικής για την 
Πολιτική Προστασία. 
Από το ποσό αυτό, τα 27 εκατ. ευρώ διατίθενται για έργα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή που πρόκειται να κατασκευαστούν στο 
λεκανοπέδιο Αττικής. 

Ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησε από τους παρευρισκόμενους 
αιρετούς της Αυτοδιοίκησης να εκτελεστούν τα αντιπλημμυρικά 
έργα «με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και να έχουν αποτελέσμα-
τα», ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν συνέστησε να ληφθούν όλα 
τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά 
προβλήματα από ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε, ακόμα, ότι το υπουργείο είναι σε 
συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και, μέ-
χρι το τέλος του έτους, αναμένεται να ανακοινωθεί ένα συνολικό 

αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση «με καινούργιες 
κατευθύνσεις και δυνατότητες και καινούργια χρηματοδότηση, 
που πιστεύω θα είναι ενισχυμένη». 
«Η τετραετία που μόλις ξεκίνησε για όλους μας να είναι μια 
τετραετία που η Αυτοδιοίκηση θα μείνει στους πολίτες για την 
αναπτυξιακή δυναμική της, τα έργα και τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής που οφείλουμε να τους προσφέρουμε», κατέληξε ο 
υπουργός Εσωτερικών.

Σε συνεργασία με το κράτος και τους δήμους κάνουμε νέο ξε-
κίνημα στην πολιτική προστασία, διαμήνυσε ο Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης από τη συνάντηση εργασίας που είχε με 
δημάρχους και εκπροσώπους δήμων της Αττικής, για την καλύ-
τερη θωράκιση της Αττικής στον τομέα της πολιτικής προστασί-
ας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν, ο υπ. 
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γεν. γραμματέας Πολιτι-
κής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και 
καθηγητής του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκκας.
 Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε την ηγεσία του ΥΠΕΣ για την έμπρα-
κτη στήριξη της αυτοδιοίκησης για την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών και τόνισε : «Θέλουμε μία ασφαλή Αττική για 
τους πολίτες της. Μέσα από ένα νέο αποτελεσματικό μηχανισμό 

πολιτικής προστασίας, που θα δίνει βάρος στην πρόληψη, την 
εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, με τη γνώση του επιστημονικού δυναμικού της 
χώρας αλλά και του εθελοντικού κινήματος».
 Ο υπ. Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος, στην τοποθέτηση του 
ανακοίνωσε πως το ΥΠΕΣ διαθέτει πόρους ύψους 180 εκατ. 
ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα σε όλη τη χώρα, εκ των οποί-
ων τα 27 εκατ. στην Αττική. Πρόσθεσε δε, πως σε συνεννόηση 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέχρι το τέλος του 
έτους θα ανακοινώσει νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την 
αυτοδιοίκηση. «Στο νόμο που θα ετοιμάσουμε θα υπάρξει πε-
ραιτέρω ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με νέες αρμοδιότητες και 
με καινούργια χρηματοοικονομικά εργαλεία και πόρους. Είμαι 
αποφασισμένος να ενισχύσουμε περαιτέρω την αυτοδιοίκηση», 

δήλωσε ο υπουργός. 
 Ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς τόνισε ότι προτεραι-
ότητα είναι να «είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί για τους 
πολίτες». Ανακοίνωσε πως το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί 
στην Περιφέρεια Αττικής μελέτη για την καλύτερη αντιπλημμυ-
ρική θωράκιση του λεκανοπεδίου, με έμφαση στα διαδημοτικά 
έργα, ενώ «θα υπάρξει ειδικό χωρικό σχέδιο για την Αττική, με 
στόχο τη διεκδίκηση κονδυλίων από την Ε.Ε».
 Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε τους τρεις πυλώνες στους οποίους 
στηρίζεται η διαχείριση της πολιτικής προστασίας και είναι: Η 
επιστημονική κοινότητα η οποία καλείται να παράξει εφαρμό-
σιμο έργο. Το επιχειρησιακό σχέδιο από τους αρμόδιους φορείς 
και ο ενεργός ρόλος των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι η αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια 
Αττικής θα εστιάσουν στην πρόληψη, προσθέτοντας πως «η 
σημερινή μέρα είναι η αφετηρία για να δούμε ποιοι είμαστε, τι 
εξοπλισμό διαθέτουμε, τι χρειαζόμαστε, πόσες και ποιές είναι οι 
οργανωμένες εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στα 
όρια των δήμων της Αττικής, για να τις να εντάξουμε στο μηχα-
νισμό μας οργανωμένα». 
Στη συνέχεια, ο κ. Πατούλης προσδιορίζοντας τις επόμενες κινή-
σεις της Περιφέρειας είπε: 
 - Θα δημιουργηθεί λειτουργικός χώρος, ως συντονιστικό κέ-
ντρο για να στεγαστεί ο τομέας της πολιτικής προστασίας της 
Περιφέρειας, ο οποίος θα εξοπλιστεί με τα κατάλληλα τεχνικά 
μέσα και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.
- ‘Αμεση καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού και των μέ-
σων που υπάρχει σε κάθε δήμο με τα μέσα που διαθέτουν και 
πώς αυτά μπορεί να αξιοποιηθούν, σε ειδική φόρμα, η οποία θα 
επικαιροποιείται συνεχώς.

-Έμφαση σε παρεμβάσεις και μελέτες που υλοποιεί ή εκπονεί 
η Περιφέρεια, ενώ έχουν καταγραφεί τα επικίνδυνα σημεία κι 
έχουν εκτελεστεί παρεμβάσεις, όπως π.χ. καθαρισμοί ρεμάτων.
- Λειτουργία Παρατηρητήριου Επικινδυνότητας Ρεμάτων, το 
οποίο σε εβδομαδιαία βάση, θα παρακολουθεί τα επικίνδυνα 
σημεία και θα προωθεί παρεμβάσεις, εφόσον χρειάζονται.
- Προώθηση σειράς παρεμβάσεων σε συνεργασία με την επι-
στημονική κοινότητα κι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, όπως 
η χρήση σύγχρονων συστημάτων πυρανίχνευσης, η εκπόνηση 
μελετών επικινδυνότητας ανά δήμο, κλπ. 
- Αξιοποίηση των εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιού-
νται στην Αττική.
 Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης ανακοίνωσε πως στόχος είναι «να 
δοθεί αξία στον εθελοντή», πως στο πλαίσιο αυτό θα ξεκινήσει 
πρακτική εκπαίδευση και θα χορηγηθεί κάρτα εθελοντή που θα 
στηρίζεται σε πιστοποιημένες διαδικασίες. 
 Επίσης τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των Συνδέ-

σμων ώστε να μπορούν να αποτελέσουν φορείς στήριξης και 
έκφρασης της πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του Α’ και Β’ 
βαθμού Αυτοδιοίκησης 
Ολοκληρώνοντας, ο περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι 
απαραίτητη προϋπόθεση για να διαμορφωθεί ένας αποτελε-
σματικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είναι να αρθούν 
από τη νομοθετική εξουσία γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να 
γίνει συστηματική επεξεργασία των διατάξεων του υφιστάμε-
νου θεσμικού πλαισίου. «Είναι προϋπόθεση η εξασφάλιση των 
απαραίτητων πιστώσεων και δίκαιη κατανομή σε Περιφέρειες 
και δήμους, λαμβάνοντας υπόψη γεωλογικά, χωροταξικά και 
μορφολογικά κριτήρια», πρόσθεσε. 
 Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο διευθυντής ερευνών στο 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, X. Κοντοές, παρουσίασε τους 
βασικούς άξονες του προγράμματος Beyond, που παρέχει τη 
δυνατότητα δορυφορικής παρακολούθησης των φυσικών κα-
ταστροφών στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα.

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: 180 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ   

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ
Θα δημιουργήσουμε ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες  

Ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες της Περιφέρειας για τη θωράκιση της Αττικής
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Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξη του 
στην εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής», αναφέρει μεταξύ άλ-
λων ότι η κυβέρνηση είναι ήδη σε συνεννόηση με την Τράπεζα 
της Ελλάδος «ώστε η πτώχευση της Thomas Cook να μην επι-
δεινώσει υπέρμετρα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τουρι-
στικών επιχειρήσεων», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Εγκαλεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την διόγκωση της Thomas 
Cook στην ελληνική αγορά καθώς «δοθηκαν 4,5 εκατ. ευρώ», 
ενώ «σε αντιδιαστολή, ο ΕΟΤ φέτος, έπειτα από εντολή μου έκο-
ψε εντελώς τη χρηματοδότηση της εταιρείας», σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφορικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για τις πλατφόρ-
μες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο υπουργός Τουρισμού είπε ότι η 
κυβέρνηση «θα επανεξετάσει και τη χρησιμότητα του τέλους δι-
αμονής και όλες οι λύσεις είναι στο τραπέζι. Ακόμα και η πλήρης 
κατάργησή του».
Επίσης εκτιμά ότι το υπουργείο Οικονομικών θα έχει τη δυνα-
τότητα να συμπεριλάβει στο πακέτο των φοροελαφρύνσεων 
και «τη μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο που αποτελεί 
προεκλογική δέσμευση της ΝΔ».
Ο Χ. Θεοχάρης αναφέρει ακόμα ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει 
την ευρύτερη δυνατή συναίνεση η οποία σημαίνει «σεβασμό 

στους θεσμούς, αλλά και σεβασμό στο δικαίωμα της ελληνικής 
κυβέρνησης να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις», ενώ χαρα-
κτηρίζει ως «πρόωρη» αλλά και «υπονομεύουσα τον ίδιο τον 
θεσμό» οποιαδήποτε συζήτηση, αυτή τη στιγμή, για την εκλογή 
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τονίζει, καταλήγοντας, οτι στην κατάλληλη στιγμή η πρόταση 
της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη θα διέπεται από 
το πνεύμα ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι ένα 
πρόσωπο που συμβολίζει την ενότητα της χώρας, πέρα απο 
μικροκομματικές σκοπιμοτητες».

   Η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, στηρίζει ανεπιφύ-
λακτα, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, την κατασκευή του 
γηπέδου της ΑΕΚ, σημειώνεται –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- σε σχετική 
ανακοίνωση, με αφορμή δημοσιεύματα κατά της μελέτης υπογειο-
ποίησης οδών πέριξ του γηπέδου. Στον ένα μήνα θητείας της νέας 
περιφερειακής αρχής, τονίζει ο περιφεριάρχης Γ. Πατούλης, «έγιναν 

περισσότερα βήματα μπροστά, στην υλοποίηση των έργων που έχει 
αναλάβει η Περιφέρεια, από όσα είχαν γίνει τον προηγούμενο χρό-
νο».   Την επόμενη βδομάδα, ανακοινώνει ό ίδιος, έχει προγραμμα-
τιστεί στο γραφείο μου συνάντηση με τη διοίκηση και τους τεχνικούς 
συμβούλους της ΑΕΚ, με τη συμμετοχή των αρμοδίων τεχνικών 
υπηρεσιών της Περιφέρειας, όπου θα τεθεί το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των έργων που έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει και 
να εκτελέσει η Περιφέρεια Αττικής, με βάση την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία για την εκτέλεση των δημοσίων έργων.

Η επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων αποτελεί «ιστορική πρόκληση» για την Περιφέρεια 
Αττικής, η οποία θα το αντιμετωπίσει με ρεαλιστικό σχεδιασμό 
και άξονα την αύξηση του όγκου των ανακυκλώσιμων υλι-
κών, τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης κατά την παρουσίαση των θέσεων της Περιφέ-
ρειας στην κοινή συνεδρίαση της ειδικής διαρκούς επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της ειδικής μόνιμης επιτροπής 
Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Βουλή. 
 Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης στην οποία προήδρευσε ο 
Νικήτας Κακλαμάνης, ήταν η ευρωπαϊκή πολιτική για το κλί-
μα και την προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή της 
στην Ελλάδα. Ο κ. Πατούλης, επικέντρωσε την ομιλία του στη 
διαχείριση των αποβλήτων και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. Πλαίσιο στο οποίο πρόσθεσε ως ιδιαιτέρως αναγκαία, 
τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε-
ρου βαθμού με την κεντρική διοίκηση. «Μόνο έτσι θα κατα-
στεί εφικτός ο στόχος της μείωσης του όγκου των απορριμμά-
των που θάβονται με την ταυτόχρονη αύξηση του όγκου των 
ανακυκλώσιμων υλικών», σημείωσε ο κ. Πατούλης. 
Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρο-
νοδιαγράμματα και στόχοι, ενώ επισήμανε ότι έχει ζητήσει 
με επιστολή του από όλες τις παρατάξεις του περιφερειακού 
συμβουλίου Αττικής να καταθέσουν τις δικές τους ολοκλη-
ρωμένες προτάσεις για το ζήτημα, προκειμένου να ληφθούν 
υπόψιν στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου.
Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι «δεν θα 
υπάρξει καμία επιείκεια σε όσους παρανομούν», με αφορμή 
ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με τη λειτουργία ανεξέλε-
γκτων χωματερών, την τσιμεντοποίηση ρεμάτων σύμφωνα 
με τον σχεδιασμό της προηγούμενης διοίκησης και τη λει-
τουργία του πάρκου Τρίτση. Στο θέμα των ρεμάτων ανακοί-

νωσε την πρόθεσή του να αλλάξει τον σχεδιασμό στον τρόπο 
απορροής με μείωση της τσιμεντοποίησης, ενώ αναφέρθηκε 
και στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επεν-
δύσεων για την δημιουργία 7 μεγάλων αντιπλημμυρικών 
έργων στην Αττική. Για το Πάρκο Τρίτση τόνισε ότι αναμένεται 
η έκδοση ΦΕΚ μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων στην Περιφέ-
ρεια και συμφώνησε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν άμεσα έργα 
για την σωστή λειτουργία του πάρκου ως μητροπολιτικού 
περιβαλλοντικού χώρου. Σχετικά με την στεγανοποίηση των 
λιμνών, ανέφερε ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες παρεμ-
βάσεων της Περιφέρειας. 
«Στοχεύουμε εντός του 2020 να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση 
του 50% των δράσεων, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί έως 
το τέλος του 2021. Να επιτύχουμε την οργάνωση δικτύων 
συλλογής βιοαποβλήτων σε όλους τους δήμους και να στα-
ματήσει η ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ 
έως το τέλος της θητείας, ενώ τα οικονομικά οφέλη από την 
αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης θα αξιοποιηθούν για τη 
δημιουργία πολλών μικρών δράσεων και πράσινων θέσεων 
εργασίας».
Ο Γ. Πατούλης ανέπτυξε και τους άξονες, σύμφωνα με τους 
όποιους θα υλοποιηθεί ο στόχος το 2020 να αποτελέσει έτος 
ανακύκλωσης για την Αττική. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι 
η Περιφέρεια στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής αντίληψης 
άμεσα θα προχωρήσει:
• Σε ανασχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης κι επαναχρη-
σιμοποίησης .
• Σε ενίσχυση της ανακύκλωσης με πύκνωση του μπλε κάδου.
Σε δημιουργία πράσινων σημείων σε όλους τους δήμους, γω-
νιών ανακύκλωσης με πολλά καθαρά ρεύματα (γυαλί, πλα-
στικό, χαρτί, μέταλλα, κλπ), δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων 
(καφέ κάδος), μικρών περιφερειακών μονάδων επεξεργασίας 

βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ). Επισήμανε δε, ότι έως το τέλος του 
2023 τα βιοαπόβλητα που δεν κομποστοποιούνται στο σπίτι 
θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται χωριστά από τα άλλα 
απόβλητα.
Ο περιφερειάρχης αναφερόμενος στη συνεργασία με τους 
δήμους είπε ότι εντός διμήνου θα καταθέσουν στοιχεία για 
την πορεία υλοποίησης των τοπικών σχεδίων διαχείρισης και 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Για την διευκόλυνση 
τους, εντός του Οκτωβρίου, η Περιφέρεια θα δημιουργήσει 
ένα help desk που θα απαντά στις απορίες και θα δίνει κατευ-
θύνσεις για την προσαρμογή των τοπικών σχεδίων στις νέες 
οδηγίες, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο θα έχει δημιουργηθεί μια 
σομή εκπόνησης υποστηρικτικών μελετών για διάφορες δρά-
σεις (πράσινα σημεία, γωνιές ανακύκλωσης, τεχνικά δελτία 
ΕΣΠΑ, κ.ά.). 
Ο κ. Πατούλης σημείωσε ότι η Περιφέρεια σε συνεργασία 
με το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και το ΠΕΠ Αττικής θα εξασφαλίσουν τη 
χρηματοδότηση αυτών των δράσεων κατά απόλυτη προτε-
ραιότητα. Επίσης, σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, 
θα επιλύσει θεσμικά προβλήματα όπως οι χωροθετήσεις, ενώ 
θα εξεταστεί η δυνατότητα συμφωνίας με μεγάλους παρα-
γωγούς αποβλήτων (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ) για την 
χωριστή συλλογή των εμπορικών αποβλήτων, προκειμένου 
να μην επιβαρύνονται οι δήμοι. 
Τέλος, ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια θα 
συμβάλει στη δημιουργία της κυκλικής οικονομίας στα προ-
ϊόντα που θα προκύπτουν από τη διαλογή στην πηγή και 
ειδικά για το κομπόστ από τον καφέ κάδο, ενώ θα προχωρή-
σει και στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη 
διαχείριση των διαφορετικών ρευμάτων από τη αποκομιδή 
με διαλογή στην πηγή.

Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ»
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Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέ-
ντευξή του στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» αναφέρει 
ότι «όπως θα φανεί και στο σχέδιο Προϋπολογισμού που θα 
κατατεθεί αύριο στη Βουλή, δεν υφίσταται δημοσιονομικό 
κενό για το 2020».
Τονίζει, επίσης, ότι «όλα τα μέτρα (φορολογικών ελαφρύν-
σεων) που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα περι-
λαμβάνονται στον Προϋπολογισμο», ενώ μεσοπρόθεσμα η 
κυβέρνηση θα προχωρήσει «σε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις 
άμεσων και έμμεσων φόρων, όπως η εισφορά αλληλεγγύης 
και το τέλος επιτηδεύματος», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ομοίως, το φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνη-
ση θα περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχει εξαγγείλει, ενώ σε 
ό,τι αφορά στη φοροδιαφυγή στόχος είναι «η αποτελεσματι-
κότερη στόχευση των ελέγχων, η ενοποίηση βάσεων για την 
αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας και η διεύρυνση 
της ηλεκτρονικοποίησης και των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών».

Ο κ. Σταϊκούρας σημειώνει ότι «δεν προβλέπεται να περικο-
πεί» η «13η σύνταξη» την οποία χαρακτήρισε «επινόηση 
ΣΥΡΙΖΑ» καθώς, όπως είπε «το συγκεκριμένο επίδομα που χο-
ρηγήθηκε προεκλογικά μετράται ως το 1/5 της 13ης σύνταξης 
και είναι ισόποσο της περικοπής του ΕΚΑΣ ή των αυξήσεων 
στις εισφορές υπέρ Υγείας στις κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις που ο ΣΥΡΙΖΑ με μόνιμο τρόπο τα προηγούμενα χρόνια 
επέβαλε».
Τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση επιμένει στην 
ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξι-
ούχων και στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού στήρι-
ξης των οικονομικά αδύναμων.
Ο υπουργός Οικονομικών υπογραμμίζει ότι στον πυρήνα της 
στρατηγικής της κυβέρνησης βρισκεται η μείωση των πρω-
τογενών πλεονασμάτων, ζήτημα που ήδη έχει τεθεί τόσο απο 
τον πρωθυπουργό, όσο και από τον ίδιο στις συζητήσεις με 
τους ηγέτες της ΕΕ και των θεσμών.
Ως προς την επιχειρηματολογία του ΔΝΤ για την αναγκαιό-

τητα μείωσης του αφορολόγητου ορίου, ο Χ. Σταϊκούρας, 
σημειώνει ότι είναι γνωστή η θέση του ΔΝΤ, υπενθυμίζει ότι 
«επί ΣΥΡΙΖΑ το αφορολόγητο μειώθηκε ήδη μια φορά», το-
νίζει ότι «το ζητούμενο είναι η επίτευξη των δημοσιονομικών 
στόχων» και προσθέτει οτι «οι πολιτικές υλοποίησης αυτών 
ανήκουν στην εκάστοτε κυβέρνηση».
«Επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ είναι το αφορολόγητο να δι-
ατηρηθεί ενώ παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1000ευρώ 
για κάθε παιδί, μέχρι και τα 4 τέκνα, διευρύνοντας το υφιστά-
μενο καθεστώς» είπε ο υπουργός Οικονομικών.
Τέλος, ερωτηθείς για το σχέδιο «Ηρακλής» που αφορά στα 
«κόκκινα δάνεια» και το οποίο θα εισαχθεί προς νομοθέτηση 
σύντομα, ο Χ. Σταϊκούρας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, την εκτί-
μηση του ότι «το σχέδιο θα μειώσει την έκθεση των τραπεζών 
σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολύ περισσότερο από τις προ-
βλέψεις που γίνονταν πριν από λίγους μήνες».

Στις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής ανα-
φέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας 
μιλώντας στο 12ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Η Ελλάδα, είπε, καλείται να αποδείξει ότι διδάχθηκε από 
την περιπέτειά της και ότι επανέρχεται στην πλήρη κανονικό-
τητα, εργαζόμαστε να μεταδώσουμε όραμα και στρατηγική 
για την ανάπτυξη της οικονομίας.
Η ανάπτυξη σημείωσε δεν ταυτίζεται με την αύξηση του ΑΕΠ, 
είναι ευρύτερος όρος από την μεγέθυνση. «Στο πεδίο αυτό 
προσπαθούμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, 
να πετύχουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση με παράλ-

ληλη αύξηση της κατανάλωσης. Να δημιουργήσουμε θέσεις 
απασχόλησης με ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με έμφα-
ση στον ιδιωτικό τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μίλησε 
για επτά προτεραιότητες:
Πρώτη προτεραιότητα σταθερά δημόσια οικονομικά, με την 
επίτευξη των συμφωνημένων οικονομικών στόχων και με 
παράλληλη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Δεύτερη, εξυγίανση στο τραπεζικό σύστημα με πιστωτική 
επέκταση και μείωση των κόκκινων δανείων.
Τρίτη, η φορολογική πολιτική: ένα φορολογικό νομοσχέδιο 
ενιαίο και σταθερό που να μειώνει τους φόρους και να ενθαρ-

ρύνει τις επενδύσεις.
Τέταρτη προτεραιότητα να πληρώσει το κράτος ό,τι οφείλει 
στον ιδιωτικό τομέα.
Πέμπτη αποκρατικοποιήσεις: Είμαστε υπέρμαχοι των απο-
κρατικοποιήσεων και της ορθολογικής αξιοποίησης του δη-
μόσιου πλούτου, για να λειτουργήσουν καλύτερα οι δημόσιες 
επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Έκτη, οι διαρθρωτικές αλλαγές. Την άλλη εβδομάδα θα υπάρ-
χει ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.
Έβδομη, ενιαίο ρεαλιστικό σχέδιο αντιμετώπισης του ιδιωτι-
κού χρέους.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη στιγ-
μή επέδειξε γενναιότητα και αποφασιστικότητα έχοντας ήδη 
υλοποιήσει μια σειρά τολμηρών μεταρρυθμίσεων» τονίζει 
στη συνέντευξή του στη Νέα Σελίδα ο υφυπουργός Εργασίας 
αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότης Μηταρά-
κης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η εξασφάλιση ενός μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλι-
στικού συστήματος τριών πυλώνων υπήρξε μία από τις 
βασικές δεσμεύσεις του πρωθυπουργού» υπογραμμίζει ο κ. 

Μηταράκης και συμπληρώνει: «Προς αυτή την κατεύθυνση 
δουλεύουμε στο υπουργείο Εργασίας με την Ομάδα Εργασίας 
προκειμένου οι νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/2021 να μπορούν 
να ωφεληθούν από το νέο επικουρικό μοντέλο ασφάλισης». 
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας αρμόδιο για θέματα 
Κοινωνικής Ασφάλισης «βάσει των εκτιμήσεων που έχουν 
γίνει μέχρι στιγμής, η νέα επικουρική σύνταξη λόγω των απο-
δόσεων αναμένεται να είναι μεσοσταθμικά αυξημένη κατά 
35% σε σχέση με τη σημερινή σύνταξη».

Αναφερόμενος στην αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ ο 
Νότης Μηταράκης λέει ότι «επιλέγει να συνεχίσει τη μετωπική 
επίθεση, χωρίς υπεύθυνες τοποθετήσεις και ουσιαστική εποι-
κοδομητική κριτική».
Για την υπόθεση Novartis ο κ. Μηταράκης σημειώνει: «Όλοι 
έχουν πειστεί ότι η υπόθεση Novartis όσον αφορά τα πολιτικά 
πρόσωπα, υπήρξε μια σκευωρία για να αναδειχθεί το δήθεν 
ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ».

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΔ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΤΟΛΜΗΡΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
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Σε έξι πεδία θα κινηθεί το εγχείρημα του υπουργείου Οικονομικών 
για την αναδιαμόρφωση του πλαισίου προσδιορισμού των αντι-
κειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας και την επέκτασή τους, 
σημειώνει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, το έργο της 
ομάδας εργασίας, η οποία αποτελείται από πανεπιστημιακούς, 
εμπειρογνώμονες και στελέχη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και 
υπουργείων, θα είναι η εξέταση του νομοτεχνικού και τεχνικού 
πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών, η 
αναμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου, η υποβολή προτάσεων 
για την καλύτερη υλοποίηση της μεταρρύθμισης, η δημιουργία 
σχεδίου δράσης και η παρακολούθηση της υλοποίησης του με-
ταρρυθμιστικού εγχειρήματος. 
Ένα εγχείρημα που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει (α) τον εκ-
συγχρονισμό του συστήματος προσδιορισμού αντικειμενικών 
αξιών των ακινήτων μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, (β) 
την τυποποίηση, με βάση τα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα, 
της διαδικασίας εκτιμήσεων από τους ιδιώτες εκτιμητές, (γ) την 
προώθηση της ψηφιοποίησης της διαδικασίας προσδιορισμού 

των αντικειμενικών αξιών ώστε να αυτοματοποιηθεί η εν λόγω 
διαδικασία κατά τα επόμενα χρόνια, (δ) την επέκταση της κάλυ-
ψης των ζωνών του συστήματος προσδιορισμού αντικειμενικών 
αξιών των ακινήτων εντός σχεδίου για να μην υπάρχουν κενά, (ε) 
τη δικαιότερη αντιμετώπιση των ακινήτων που βρίσκονται, σε 
όλη την επικράτεια, εκτός σχεδίου, και (ζ) την προώθηση όλων 
των αναγκαίων νομοθετικών αλλαγών και διατάξεων, ώστε να 
καταστεί το περιβάλλον της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας 
οικονομικά πιο αποτελεσματικό και, κυρίως, κοινωνικά πιο δίκαιο.
Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, με την παρουσία 
του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, η πρώτη συνά-
ντηση της ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση του πλαισίου 
εκτιμήσεων και προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, υπό 
την προεδρία του γενικού γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Χρή-
στου Τριαντόπουλου.
Ο υπουργός έθεσε το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές της 
μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας, εστιάζοντας στην ανάγκη χω-
ρικής επέκτασης, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης 
της αντικειμενικότητας του πλαισίου, ώστε να καταστεί η φορολό-

γηση στην ακίνητη περιουσία οικονομικά πιο αποτελεσματική και 
κοινωνικά πιο δίκαιη.
Η μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία θα εστιάσει, κατά την πρώτη 
φάση, σε δύο πεδία, τα οποία και παρουσιάζουν δομικές αδυνα-
μίες. Το ένα πεδίο αφορά στην επέκταση και στον εξορθολογισμό 
του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της 
ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος της περιου-
σίας είναι εκτός ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού αν και είναι 
εντός σχεδίου, ενώ και η προσέγγιση επί της ακίνητης περιουσίας 
που βρίσκεται εκτός σχεδίου παρουσιάζει αδυναμίες. Συνεπώς, το 
ζητούμενο είναι να διορθωθούν αυτές οι δομικές υστερήσεις μέσα 
από τη χρήση τεχνολογίας και ψηφιακών δεδομένων, αλλά και με 
τη συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων.
Το άλλο πεδίο αφορά στα κενά που εντοπίστηκαν στο σύστημα 
των ιδιωτών εκτιμητών και χρήζουν αλλαγών και βελτίωσης, 
δίνοντας έμφαση στην τυποποίηση της διαδικασίας ώστε να δίνει 
καλύτερα, πιο αξιοποιήσιμα και όσο γίνεται πιο αντικειμενικά απο-
τελέσματα μέσα στην υποκειμενικότητα της εκτίμησης.

Επείγουσα επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Α. Γεωργιάδη και τον υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Ι. Πλακιωτάκη, απέστειλε –όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ- ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά Β. Κορκίδης, διαβιβάζοντας το αίτημα 
των επιχειρήσεων-μελών του, αλλά και των φορέων εκπρο-
σώπησης, για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της 
έγκρισης του Master Plan της ΟΛΠ-COSCO στην ΕΣΑΛ.
Με δεύτερη επιστολή σε διάστημα 10 ημερών, ο πρόεδρος 
του ΕΒΕΠ, ζητά την άμεση παρέμβασή των συναρμόδιων 
υπουργών, προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας, 
της απασχόλησης και της εθνικής μας οικονομίας. 

Η πρώτη επιστολή στις 24/9/19 προς τον πρόεδρο της ΕΣΑΛ 
και Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επεν-
δύσεων κ. Ε. Κυριαζόπουλο, έκανε αναφορά στα σημεία που 
κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στην αρχική συνε-
δρίαση της ΕΣΑΛ στις 25 Σεπετεμβρίου και βεβαίως αντίστοι-
χα της δεύτερης, που μετατέθηκε για τη Τετάρτη στις 9 
Οκτωβρίου. Αναλυτικά τα 5 σημεία που το ΕΒΕΠ, ως επίσημος 
σύμβουλος του κράτους, επισημαίνει στις επιστολές του είναι 
τα εξής:
1. Διαδικασία διαβούλευσης
2. Οριστικές χρήσεις γης αποκλειστικά για τα μικρά ναυπηγεία 
στο Πέραμα
3. Τήρηση πλαισίου κατάρτισης Master Plan του λιμανιού του 

Πειραιά
4. Επαρκείς θέσεις ελλιμενισμού πλοίων ακτοπλοϊας και πλοί-
ων μικρών αποστάσεων
5. Μεταφορά και περιορισμός της ναυπηγοεπισκευαστικής 
δραστηριότητας
στους μόλους Δραπετσώνας και Δ.Ε.Η.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ πιστεύει πως οι προσπάθειες για αμοι-
βαίες εξηγήσεις, διαβεβαιώσεις και προϋποθέσεις ανάπτυξης 
της ναυπηγοεπισκευής, αντί συρρίκνωσης, πρέπει να δοθούν 
άμεσα, κατανοητά και ξεκάθαρα, μεταξύ ΟΛΠ, ακτοπλόων και 
ναυπηγοεπισκευαστών.

Εντός 4 μηνών θα κατατεθεί το νομοθετικό πλαίσιο που θα 
προβλέπει όλο το κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά, την 
ασφάλεια και τη χρήση στις πόλεις, όλων των μικροοχημά-
των όπως τα πατίνια ή τα skate rollers. Τη διαβεβαίωση αυτή 
έδωσε στη Βουλή  - σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υφυπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης απαντώντας 
σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέ-
ρογλου για τα μέτρα ενσωμάτωσης κοινόχρηστων αυτοηλε-
κτροκινούμενων πατινιών στις ελληνικές πόλεις. «Η Ελλάδα 
είναι δύο βήματα μπροστά από την ΕΕ. Κανένα έγγραφο κα-
μία οδηγία δεν έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο 
για την ελεύθερη διακίνηση όχι μόνο των πατινιών αλλά και 
των άλλων μικρών μέσων μετακίνησης. Από το υπουργείο 

Υποδομών έχει ήδη συσταθεί Ειδική Επιτροπή -μετά και την 
επιστολή από την Ένωση Συγκοινωνιολόγων- με τη συμμε-
τοχή και όλων των αρμόδιων φορέων, η οποία εξετάζει όλο 
το πλαίσιο και θα παραδώσει τις προτάσεις της μέσα σε στο 
δεσμευτικό χρονικό περιθώριο των τεσσάρων μηνών», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης. Παράλληλα έκανε 
γνωστό ότι μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος θα 
ανακοινωθεί η εφαρμογή προσωρινών μέτρων για την ελεύ-
θερη διακίνησή τους μέσα στις πόλεις.
Ο κ. Κεφαλογιάννης διευκρίνισε ακόμα ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο θα καθορίζει τους κανόνες, τόσο των τεχνικών τους 
προδιαγραφών όσο και τους συγκεκριμένους χώρους και 
σταθμούς για την κυκλοφορία τους, ενώ θα προβλέπει και 
θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ίδιων οδηγών μι-

κροοηχημάτων.
«Είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα σε ό,τι αφορά την αγορά και 
την ασφάλεια των μικροοχημάτων. Υπάρχει ένα δεσμευτικό 
χρονικό πλαίσιο τεσσάρων μηνών. Πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες τόσο για την αγορά όσο και την κυκλοφορία αυτών 
των οχημάτων και είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις», κατέληξε 
ο υφυπουργός.
Από την πλευρά του, ο κ. Κεγκέρογλου έκανε λόγο για νομο-
θετική πρωτοβουλία που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση 
και τόνισε ότι είναι άμεση ανάγκη η δημιουργία ενός πλαισίου 
με κανόνες και προϋποθέσεις για την ένταξη του νέου αυτού 
οικολογικού μέσου στο σύστημα μετακινήσεων.

ΣΕ ΕΞΙ ΠΕΔΙΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 
Και η επέκτασή τους από το υπουργείο Οικονομικών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Ζητά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΕΝΤΟΣ 4 ΜΗΝΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΠΑΤΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΟΧΗΜΑΤΩΝ
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«Σας καλωσορίζω όλους σε μια ωραία εκδήλωση και σε 
μια ιστορική μέρα για εμάς. Και λέω ιστορική μέρα για 
εμάς διότι όταν φτάναμε στις εκλογές ο Πρωθυπουργός 
της χώρας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, υπεσχέθη στον ελ-
ληνικό λαό ότι αυτό το έργο θα προχωρήσει. 
Και την πρώτη μέρα που πήγα στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, δεν είχα κάτσει στην καρέκλα του 
υπουργού καλά-καλά ακόμη, η πρώτη μου επίσημη συ-
νάντηση ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελ-
λάδας ήταν με τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου και τη LAMDA 
DEVELOPMENT. 
Τότε παραλάβαμε το έργο αυτό το οποίο είχε ακριβώς 
αυτή την κατάσταση που τώρα θα σας περιγράψω. Είχε 
εκδοθεί η μια από τις τέσσερεις απαραίτητες κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις που έπρεπε απαραιτήτως να έχουν εκδο-
θεί βάσει του νόμου πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού 
για το καζίνο, αλλά και αυτή η μια είχε εκδοθεί με έναν 
τέτοιο τρόπο που καθιστούσε την πρόοδο της επενδύσεως 
απολύτως αδύνατη.
Για όσους ξέρουν λίγο το ελληνικό δημόσιο, όταν μια 
υπουργική απόφαση θέλει άλλη 7, άλλη 8, άλλη 9 υπο-
γραφές συναρμοδίων υπουργών για την ελληνική γρα-
φειοκρατία το διάνυσμα του χρόνου που μπορεί να υπο-
λογίσει κάποιος για να εκδοθεί στα αλήθεια είναι αδύνατο 
να προσδιοριστεί. Είναι πέραν παντός προσδιορισμού.
Όταν λοιπόν λάβαμε την εντολή από τον Πρωθυπουργό, 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη να υλοποιήσουμε αυτό το έργο 
καθίσαμε με τον Υφυπουργό μου, κ. Νίκο Παπαθανάση 
και σχεδιάσαμε σε ένα χαρτί με όλους τους συναρμοδίους 
το πώς αυτό το έργο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότη-
τα. Ποια ήταν τα βήματα τα οποία είχαμε μπροστά μας για 
να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. 
Όταν τα διαπιστώσαμε, δεν σας κρύβω ότι μια μικρή λι-
ποψυχία την αισθανθήκαμε. Διότι οι διοικητικές κινήσεις 
που μετρήσαμε ήταν 492! Στην πορεία ήταν πολύ περισ-
σότερες γιατί την πρώτη μέρα δεν είχαμε πλήρη εικόνα το 
τι έλειπε. 
Το προβλεπόμενο διάνυσμα του χρόνου για να ολοκλη-
ρωθούν αυτές ήταν 3.000 χρόνια. Άρα ήταν δύσκολο να 
το κάνουμε στον προβλεπόμενο χρόνο. 
Παρά ταύτα και εδώ θέλω να το πω, υπήρξε χάρη στην 
αμέριστη συμπαράσταση και εντολή του Πρωθυπουργού 
και στην ακέραια πολιτική βούληση της Κυβερνήσεώς μας 
ένας πρωτοφανής συντονισμός για την ελληνική δημόσια 
διοίκηση. 
Όχι μόνο σε επίπεδο υπουργών, όχι μόνο σε επίπεδο γενι-
κών γραμματέων αλλά ακόμα και σε επίπεδο γενικών δι-
ευθυντών, διευθυντών, τμηματαρχών υπουργείων γιατί 
υπήρξαν ατέλειωτες ώρες που στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων συνεδριάζαμε ταυτόχρονα με τους διευ-
θυντές των συναρμοδίων υπουργείων και με τους γενι-
κούς γραμματείς των συναρμοδίων υπουργείων. 
Βλέπω ας πούμε εκεί τον κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, χωρίς 
την αμέριστη προσωπική του παρουσία από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα μετά βεβαιό-
τητας και του αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. 
Είχαμε την τεχνική βοήθεια και πρέπει να το πω αυτό, 
του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. 
Γιώργου Στασινού, ο οποίος πράγματι μας κατηύθυνε 
πάρα πολύ σωστά. Όταν κάναμε δυο-τρεις συσκέψεις 
στο Υπουργείο και είδε τι συνέβαινε λέει “είναι φανταστι-
κό αυτό που έχετε κάνει”. Εμείς είχαμε βάλει τότε όρο να 
βγουν, οι δύο πρώτες κρίσιμες κοινές υπουργικές αποφά-
σεις που μέσα ήταν το καζίνο, μέχρι τέλος Αυγούστου. 
Και μου λέει στο αυτί “θα βγουν 28 Αυγούστου όπως το 
υπολογίζω με τους ρυθμούς που πάτε”. Οι κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις βγήκαν πράγματι 28 Αυγούστου, στις 
23:00 το βράδυ. 
Εν πάση περιπτώσει για να μην μακρηγορώ, φτάσαμε εδώ 
που είμαστε σήμερα. Αύριο θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός 
για το καζίνο. Θέλω να διαβεβαιώσω και τους δύο υπο-
ψηφίους ότι είμαστε και θέλουμε να είμαστε η πιο ουδέτε-
ρη και διάφανη Κυβέρνηση που έχει υπάρξει στην Ελλάδα 
όλων των εποχών σε έναν διεθνή διαγωνισμό.
Πιστεύουμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχει έρθει η ώρα να χτί-
σουμε τη νέα Ελλάδα και η νέα Ελλάδα πρέπει να αφήσει 
πίσω της όλες τις παθογένειες του παρελθόντος. 
Και θέλω να πω αυτό το πράγμα, για να κλείσω. Οραμα-
τιστήκατε, κύριε Πρόεδρε, αυτήν την επένδυση. Ήμουν 
και εγώ όταν την οραματιστήκατε τότε και ακούγαμε μαζί, 
οι λίγοι που είχαμε ακολουθήσει στην αρχή, τις διάφορες 
κατηγορίες από τον κ. Τσίπρα, τον πρώην Δήμαρχο και 
άλλους. Θέλω να τα αφήσω πίσω μου όλα αυτά. 
Αυτή είναι η παλιά Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα της μιζέριας, 
της γκρίνιας, της στεναχώριας, της αλληλοκατηγορίας, 
της χρεοκοπίας. Ξεχάστε την αυτή την Ελλάδα τώρα. Η 
Ελλάδα ευτυχώς έφυγε μπροστά.
Ο ελληνικός λαός πήρε μια απόφαση. Να αφήσουμε αυτή 
την Ελλάδα πίσω και να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα. Μια 
Ελλάδα στην οποία θα δείχνουμε προς τους επενδυτές από 
το εξωτερικό το καλό μας πρόσωπο, θα είμαστε αξιόπιστοι 
στις συναλλαγές μας, αξιόπιστοι στις δεσμεύσεις μας, θα 
ξέρουν ότι εδώ μπορούν να βρουν συνομιλητές για να 
λύνουν προβλήματα και όχι να τους δημιουργούνται 
προβλήματα.
Κυβέρνηση, δημόσιες υπηρεσίες αλλά και πολίτες έχουμε 
πλήρη συνείδηση ότι για να γυρίσει σελίδα η χώρα χρει-
αζόμαστε νέες θέσεις εργασίας. Για να έχουμε νέες θέσεις 

εργασίας χρειαζόμαστε επενδύσεις. Χρειαζόμαστε άρα 
επενδυτές που θα επιλέξουν την Ελλάδα για να έρθουν να 
κάνουν τη δουλειά τους. 
Και η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε τη ζωή τους 
ευκολότερη ώστε όλοι μαζί και αυτοί αλλά και εμείς και 
τα παιδιά μας να κερδίσουμε αυτά που μας αξίζουν. Αυτό 
είναι το όραμα της νέας Ελλάδας. 
Για αυτή την Ελλάδα θα εργαστούμε και θα σας μιλήσω 
τώρα ως ιστορικός. Κάθε νέα εποχή έχει ένα σύμβολο. 
Κάθε νέα εποχή. Και συνήθως και ένα αρχιτεκτονικό σύμ-
βολο, ένα υλικό σύμβολο που κάποιος και μετά από πολλά 
χρόνια μπορεί να το δει και να το θυμηθεί το σύμβολο 
αυτής της εποχής.
Για τη νέα Ελλάδα που ονειρευόμαστε, το Ελληνικό και η 
επένδυσή του θα αποτελέσει το σύμβολο της Ελλάδας που 
πάμε να φτιάξουμε. Της Ελλάδας που θα αφήνει τη μιζέρια 
πίσω της. Της Ελλάδας που θα είναι φωτεινή, της Ελλάδας 
που θα είναι ανταγωνιστική, της Ελλάδας που θα παρά-
γει πλούτο, της Ελλάδας που δεν θα έχει ανάγκη κανέναν 
αλλά αντίθετα θα είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι 
παράδειγμα προς αποφυγήν.
Γιατί να ξέρετε, στον επιτάφιο του Περικλέους έχει μια 
πολύ ωραία φράση ο Περικλής για να δηλώσει την ακμή 
που απολάμβανε η Αθήνα εκείνη την εποχή. “Χρώμεθα 
γαρ πολιτεία ου ζηλούση τους των πέλας νόμους”. Δη-
λαδή έχουμε ένα πολίτευμα που δεν ζηλεύει τους νόμους 
των άλλων. Και αυτό σήμαινε πόσο έχουμε προοδεύσει. 
Σήμερα ζούμε σε μια Ελλάδα που λέμε “Χρώμεθα γαρ 
πολιτεία ζηλούση τους των πέλας νόμους”. Το ακριβώς 
ανάποδο.
Εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στο πρώτο και να γίνουμε 
παράδειγμα προς μίμηση. Επενδύσεις αυτού του τύπου 
που θα γίνουν σωστά, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σε-
βασμό στον κόσμο, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, με 
όραμα και πρόοδο θα γυρίσουν τη σελίδα που έχει ανάγκη 
ο τόπος μας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, αυτό θέλω να σας το 
αναγνωρίσω. Όλοι οι δήμαρχοι είναι χρήσιμοι και αυτό 
είναι ένα έργο που υπερβαίνει τα όρια του Δήμου Ελλη-
νικού και προφανώς και όλοι οι όμοροι δήμοι έχουν να 
ωφεληθούν και έχουν να εμπλακούν σε αυτή τη συζήτηση 
αναμφίβολα και αναμένω και παρόμοιες εκδηλώσεις και 
στους άλλους δήμους και να είμαι και εκεί παρών. 
Όμως πράγματι, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, πολι-
τικά μιλώντας, ήταν αυτός που βγήκε μπροστά από την 
αρχή και αυτό έπρεπε να αναγνωριστεί».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - «ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
Η Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη
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«Ως ένα εθνικό, εμβληματικό έργο πνοής που θα αλλάξει το 
πρόσωπο της Αττικής, χαρακτήρισε την επένδυση στο Ελλη-
νικό ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, χαιρετίζοντας 
την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αρ-
γυρούπολης Γ. Κωνσταντάτος στο Δημαρχείο της πόλης με 
τίτλο «Ελληνικό: Η πρωτεύουσα των επενδύσεων».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρώην πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, 
περίπου 40 Δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, ο Μητροπολίτης 
Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης 
Αντώνιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development 
Ο. Αθανασίου, η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αττικής Δ. 
Νάννου, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Η. Γρη-
γορίου, εκπρόσωποι θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και επενδυτών και 
πλήθος κόσμου. 
Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης τόνισε ότι πρόκειται για μία 
επένδυση πολλών δις ευρώ που θα συμβάλει στο να ξαναμπεί 
η Ελλάδα στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, στη δημιουργία 
χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και θα σημάνει την ανα-

πτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής και υπογράμμισε πως η 
Περιφέρεια Αττικής στηρίζει και επικροτεί την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης επένδυσης. 
Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως σχεδιάζονται σημαντικά έργα 
στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στην ανάπλαση του πα-
ραλιακού μετώπου-όπου προωθείται άμεσα η β φάση, ένα 
έργο που θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, όπως ανέφερε, 
με το έργο του Ελληνικού. 
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη συμβολή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια υλοποίησης του έργου 
επισημαίνοντας ότι παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν Δήμαρχοι όπως ο κ. Κωνσταντάτος αλλά και 
άλλοι Δήμαρχοι, απέδειξε για άλλη μία φορά ότι βάζει ως προ-
τεραιότητα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών. «Γνωρίζω 
καλά πόσο έχει στηρίξει την προσπάθεια να προχωρήσει η 
επένδυση ο Δήμαρχος Ελληνικού ο οποίος δέχθηκε ακόμη και 
μεταφορά δημοτικών υπηρεσιών από το συγκεκριμένο χώρο 
που του είχε παραχωρηθεί στο παρελθόν από το Κεντρικό 
Κράτος προς το Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί γρηγορό-
τερα το έργο» τόνισε και χαρακτήρισε εύλογη την επιθυμία να 
προχωρήσει σε συνεργασία με τους επενδυτές αλλά και την 

Κυβέρνηση η δημιουργία μιας σειράς κρίσιμων υποδομών 
στο χώρο όπως αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
αλλά και η ανέγερση κτιρίου για τον Ποντιακό Ελληνισμό. 
Εμείς θα στηρίξουμε αυτό το σχέδιο, τιμώντας τον Ποντιακό 
Ελληνισμό, επισήμανε.
 Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο κ. Πατούλης συνεχά-
ρη όλους όσοι συνέβαλαν στο να μπει το έργο στην τελική ευ-
θεία ξεπερνώντας χρόνιες παθογένειες όπως η γραφειοκρατία 
και η δαιδαλώδης νομοθεσία και τόνισε: «Ως Περιφέρεια 
Αττικής είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να 
γεφυρωθούν οι όποιες διαφορές και να εξυπηρετηθούν και τα 
επενδυτικά σχέδια, αλλά και τα συμφέροντα των τοπικών κοι-
νωνιών. Θα στηρίξουμε κάθε μεγάλη επένδυση που θα γίνει 
τα επόμενα χρόνια στην Αττική, αρκεί να είμαστε βέβαιοι ότι 
υπηρετεί το συμφέρον των πολιτών της Αττικής και θα έχει 
μακροπρόθεσμα οφέλη. Το οφείλουμε στα παιδιά μας» 
Η εκδήλωση έκλεισε με την συνοπτική παρουσίαση της επέν-
δυσης του Ελληνικού, του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων 
εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Αγίου Κοσμά. 

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών 
των διαγωνιζομένων, στο πλαίσιο της διενέργειας Διεθνούς 
Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας 
Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος 
δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγί-
ου Κοσμά, την Παρασκευή στις 11 το πρωί, ανακοίνωσε η 
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕΕΠ, δύο επενδυτι-
κά σχήματα υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορές στο πλαίσιο 
του ανωτέρω Διαγωνισμού και συγκεκριμένα, κατά αλφαβη-

τική σειρά: 
•MGE Hellinicon B.V. - Mohegan Gaming Advisors LLC - ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
•SHRE/SHRI, LLC
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(ΕΕΕΠ), Ευάγγελος Καραγρηγορίου, με αφορμή την κατάθε-
ση των προσφορών, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η σημερινή 
ημέρα αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση της εμβλημα-
τικής επένδυσης του Ελληνικού και ειδικότερα για την υλο-
ποίηση ενός διεθνούς φήμης τουριστικού και ψυχαγωγικού 
προορισμού, με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία, 

όπως αναμένεται να είναι το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο 
τουριστικό συγκρότημα με καζίνο, σύμφωνα και με τις προ-
διαγραφές που έχουμε θέσει στον Διαγωνισμό.
Μετά την κατάθεση των προσφορών από τους δύο διαγω-
νιζόμενους, ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός σταθμός στην 
πορεία για την επιτυχή εξέλιξη του διαγωνισμού για την χο-
ρήγηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό. Η Ελλάδα, μετά και 
τη σημερινή διαδικασία, αποδεικνύει με τον πλέον εμφατικό 
τρόπο, ότι μπορεί να προσελκύει μεγάλες ξένες άμεσες επεν-
δύσεις και να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης για όλους, 
επισήμανε επίσης.

«H σημερινή ημέρα είναι μία μεγάλη ημέρα για την Ελλάδα και 
η Hard Rock International είναι πολύ υπερήφανη για την κα-
τάθεση της προσφοράς μας στο Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνι-
σμό για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο 
στο Ελληνικό», δήλωσε ο John Eder, Executive Vice President 
& Chief FinancialOfficer της Hard Rock International, παρα-
δίδοντας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων την 

ειδικά κατασκευασμένη σφραγισμένη τροχήλατη βαλίτσα με 
το λογότυπο της Eταιρείας, που περιείχε την προσφορά της 
στο «Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για το Ολοκληρωμένο 
Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο, Ξενοδοχείο και Πολιτιστι-
κό Κέντρο στο Ελληνικό» (νομιμοποιητικά δικαιολογητικά, 
τεχνική και οικονομική προσφορά), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε τον πρωθυπουργό κ. Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του για την επιτάχυνση 
της διαδικασίας. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους Έλ-
ληνες εδώ και τρεις δεκαετίες και ανυπομονούμε να κάνουμε 
αυτόν τον ήδη ισχυρό δεσμό ακόμη πιο δυνατό για πολλά 
χρόνια ακόμη», πρόσθεσε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 
της εταιρίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - «ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
Ο χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στην εκδήλωση του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης 

ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΕΕΠ   

Η hArD rocK iNTerNATioNAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΖΙΝΟ» ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14

Ολοκλήρωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρείων Ελλάδος την 
έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών της, 
σχετικά με την εκτίμηση των ζημιών από την σεισμική ακο-
λουθία που έπληξε την Αττική, στις 19 Ιουλίου 2019, σημει-
ώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στόχος της έρευνας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, 
ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε 
πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας, που είχαν 
αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη, εξ’ αιτίας 
του συγκεκριμένου αιτίου.
Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορι-
σμό των ασφαλισμένων κινδύνων που επλήγησαν, το ύψος 
των ασφαλισμένων κεφαλαίων καθώς και των καλύψεων 
που ενεργοποιήθηκαν. Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιήθηκαν σε 
κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύ-

νους.
Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 26 ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις - μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι 
αθροίζουν το 95,7% της παραγωγής των ασφαλίσεων περι-
ουσίας. 
Η συνολική αποτύπωση των απαντήσεων των επιχειρήσεων 
από τις έως σήμερα αναγγελίες, αναφέρεται σε 3.254 ζημιές, 
των οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχεται συνολικά σε 16,9 
εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημιά φθάνει τα 5.205 
ευρώ για το σύνολο των κινδύνων.
Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά 
τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 7,9 εκατ. ευρώ. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο εν λόγω σεισμός ήταν μέτριας σχε-
τικά έντασης, συνεπώς σημειώθηκαν αρκετές ζημιές μικρού 
μεγέθους. Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή είναι μία διεθνής 

πρακτική που μειώνει κατά ένα ποσό τον ασφαλισμένο κίνδυ-
νο (συνεπώς και την αποζημίωση) η οποία αντισταθμίζεται σε 
βάθος χρόνου με αντίστοιχη ελάφρυνση των ασφαλίστρων, 
αναλόγως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοι-
κίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) με συνολική 
ασφαλισμένη αξία 1,7 δισ. Euro σε περιοχές που υπήρχαν 
συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια έναντι κινδύνου σεισμού 
ύψους 55,9 δισ. Euro. Ενδεικτικά, τα περισσότερα από τα 
ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν στις περιοχές: Περιστέρι, 
Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Ίλιον, ‘Ανω Λιόσια, Αχαρνές, Καματερό, 
Πετρούπολη, Θρακομακεδόνες, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Νί-
καια, Δραπετσώνα και Πέραμα.

«Θέλω να δηλώσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι 
οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, θα είναι έτοιμες 
να προχωρήσουν σε προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ στο πνεύμα 
και την ανάγκη μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης. Δεν 
πρόκειται να κυρωθεί πρακτικά και ουσιαστικά η μείωση που 
έγινε τον Σεπτέμβριο. Επισημαίνω ότι οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ 
αφορούν στο συμπληρωματικό φόρο».
Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, απα-
ντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος 
Αλλαγής Μιχάλη Κατρίνη, που υποστήριξε ότι η αναπροσαρ-
μογή των αντικειμενικών αξιών οδηγεί σε μεγάλη αύξηση 
των φορολογικών επιβαρύνσεων για την πλειοψηφία των 
ιδιοκτητών ακινήτων της ελληνικής περιφέρειας.
«Η βούληση και αποφασιστικότητα της σημερινής κυβέρνη-
σης για τη μείωση των φόρων στα ακίνητα δεν έχει αλλάξει, 
αλλά ούτε και πρόκειται να αλλάξει . Είναι σαφές ότι αν προκύ-
ψει υψηλότερη επιβάρυνση μετά την αναπροσαρμογή, των 
αντικειμενικών αξιών, θα προχωρήσει σε νέα παρέμβαση για 
τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Στόχος μας είναι να υπάρξει αντικειμε-
νικός, αξιόπιστος και δίκαιος προσδιορισμός της αξίας των 
ακινήτων σε όλη τη χώρα», διαβεβαίωσε από την πλευρά του 
ο κ. Βεσυρόπουλος.
Υποστήριξε ακόμα, ότι η ΝΔ, μετά την μνημονιακή υποχρέω-
ση για την επαναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών που 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ της κληροδότησε, είχε δύο επιλογές:

Ή να περιμένει τη διαμόρφωση των νέων αντικειμενικών 
αξιών και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει τη μείωση του 
ΕΝΦΙΑ ή να προχωρήσει άμεσα στη μείωση του.
« Εμείς επιλέξαμε τη δεύτερη λύση για να πάρουν για πρώτη 
φορά οι Έλληνες πολίτες εκκαθαριστικά με μειωμένο φόρο. 
Έπρεπε αυτό να γίνει γιατί υπάρχει υπερφορολόγηση της ακί-
νητης περιουσίας στην Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Βεσυρόπουλος. 
«Με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, δίνεται 
η ευκαιρία επανεξέτασης και βελτίωσης των τιμών όπου κρί-
νεται απαραίτητο. Η αναπροσαρμογή δεν σημαίνει σε κάθε 
περίπτωση αύξηση των τιμών, σημαίνει και μείωση όπου 
επιβάλλεται. Ακόμα κι αν δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση, 
έπρεπε να γίνει για λόγους κοινωνικής και φορολογικής δι-
καιοσύνης», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Οικονομικών και 
συμπλήρωσε:
«Στόχος μας είναι αυτό να γίνει με ορθολογικούς όρους και το 
σύστημα προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών να επε-
κταθεί σε όλη την επικράτεια.
Έχουμε τον ίδιο προβληματισμό για την αξιοπιστία, την 
ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και 
του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζονται οι αντικειμενικές 
αξίες των ακινήτων. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει προσδιορισμός 
από ένα ανεξάρτητο και αδιάβλητο σύστημα. Υπάρχουν μεν 
πιστοποιημένοι εκτιμητές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η δυ-
νατότητα παρέμβασης από το Υπουργείο Οικονομικών, κάτι 
που σημαίνει ότι οι προτάσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών 

δεν δεσμεύουν τον εκάστοτε Υπουργό και μπορεί να τους αλ-
λάξει κατά το δοκούν.
Από την πλευρά του ο κ. Κατρίνης χαρακτήρισε τις διαβεβαι-
ώσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, «γενικόλογες, χωρίς 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και χωρίς δεσμεύσεις ότι δεν 
θα επιβληθούν νέοι αυξημένοι φόρου στα ακίνητα».
«Πάνω από 10 φόροι ακινήτων, όπως ο φόρος μεταβίβασης 
ακινήτων, καθώς και φόροι κληρονομιάς, γονικών παροχών 
και δωρεών ακινήτων, θα επηρεαστούν από την αύξηση των 
αντικειμενικών αξιών με επιβάρυνση έως και 80%», τόνισε ο 
κ. Κατρίνης και πρόσθεσε:
«Δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός σχεδίου και 
αγροτεμαχίων σε λαϊκές περιοχές και στην Περιφέρεια θα 
δουν πολύ σύντομα τη μείωση του ΕΝΦΙΑ να εξανεμίζεται, 
αφού μέσα κιόλας στο επόμενο εξάμηνο θα λάβουν το νέο 
«ραβασάκι» της φορολογίας ακινήτων, με κατακόρυφες αυ-
ξήσεις».
«Εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα πραγματικά αδιάβλητο σύ-
στημα προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, χωρίς 
πολιτικές παρεμβάσεις. Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζουμε 
την αναμόρφωση του συστήματος, μέσα από τη χωρική 
επέκταση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση 
της αντικειμενικότητας, ώστε να καταστεί η φορολόγηση στην 
ακίνητη περιουσία πιο αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δί-
καιη», ανταπάντησε ο κ. Βεσυρόπουλος.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 7,9 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019   

ΣΤΑΘΕΡΗ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Δήλωσε ο Υφ. Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος
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Την πρόθεση της Ελλάδας να χορηγήσει κρατική βοήθεια 
ύψους 47,3 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας αποβάθρας 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ενέκρινε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη βάση των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, στόχος του έργου 
είναι η μείωση της συμφόρησης, των επιβλαβών εκπομπών και 
του κινδύνου ατυχημάτων, μεταφέροντας τις διεθνείς δραστη-

ριότητες του λιμένα σε μια νέα αποβάθρα που βρίσκεται έξω 
από την πόλη της Ηγουμενίτσας. Η Επιτροπή αξιολόγησε το 
μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και 
διαπίστωσε ότι η δημόσια στήριξη ήταν αναγκαία για την υλο-
ποίηση της επένδυσης. Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ηγου-
μενίτσα, αν και είναι ένα σχετικά μικρό λιμάνι με περιορισμένο 
όγκο μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεί μέρος του βασικού 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια στήριξη είναι σύμφω-
νη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου 
ότι θα προωθήσει την κατασκευή των μεταφορικών υποδομών 
πρωταρχικής σημασίας για την ΕΕ και θα μειώσει τους κινδύ-
νους για τους επιβάτες χωρίς να στρεβλώσει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Την ικανοποίηση των τοπικών φορέων στα Χανιά προκαλεί η 
απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα 
με την οποία το έργο με τίτλο «Έργα αξιοποίησης του Υδατικού 
Δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων Κρήτης», χαρακτηρίζεται ως έργο εθνικού επιπέδου, ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με βάση την απόφαση, εγκρίνεται η ένταξή του στον προγραμμα-
τικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργεί-

ου Υποδομών και Μεταφορών. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο αντιπεριφερειάρχης 
Χανίων Νίκος Καλογερής, «πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική 
απόφαση για τον τόπο μας, αφού με το έργο αυτό θα αξιοποιηθεί 
το υδάτινο δυναμικό του ποταμού Ταυρωνίτη για αρδευτικούς 
σκοπούς των δήμων Πλατανιά και Κισάμου, συμβάλλοντας πα-
ράλληλα και στην αντιπλημμυρική προστασία τους». 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αντιπεριφερειάρχη, «για την 

έκδοση της απόφασης συνέβαλλαν τόσο ο Δήμος Κισάμου όσο 
και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Απόστολος Βουλγαρά-
κης, ο οποίος είχε κάνει γραπτή παρέμβαση και συνάντηση με τον 
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.  
Την ικανοποίησή του για την απόφαση του υπ. Υποδομών εξέ-
φρασε με ανακοίνωσή του και ο Δήμος Κισσάμου.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστι-
κών Ελλάδος αναφέρονται τα εξής:
«Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) τονίζει 
και υπενθυμίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η απαγόρευση των 
πλαστικών και η επιλογή εναλλακτικών υλικών δεν αποτελούν 
την πιο ωφέλιμη λύση για το περιβάλλον, όπως έχουν αποδείξει 
μια σειρά από μελέτες [1], [2],[3] κι ενώ στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή τα πλαστικά αντιμετωπίζονται ως μέρος της λύσης, στην Ελλά-
δα δαιμονοποιούνται άκριτα, συλλήβδην και χωρίς επιστημονική 
βάση.
 Διευκρινίζεται σαφώς ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2019/904,[4] η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019, 
δεν πρόκειται να καταργηθούν όλα τα πλαστικά μιας χρήσης. 
Συνεπώς δημόσιες δεσμεύσεις για κατάργηση όλων των πλα-
στικών μιας χρήσης το 2021, που επαναλαμβάνονται από την 
πολιτική ηγεσία έρχονται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή οδηγία, 
δεν βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση και υποβαθμίζουν το 
πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι η μη ορθή απόρριψη των 
απορριμμάτων που δεν καταλήγουν στην ανακύκλωση. 
 Τι ισχύει πραγματικά: 
1. Θα καταργηθούν μόνο 7 κατηγορίες προϊόντων. Τα πλαστικά 
καλαμάκια και αναδευτήρες, τα πλαστικά μαχαιροπήρουνα, τα 
πλαστικά πιάτα, τα οξοβιοδιασπώμενα πλαστικά και τα δοχεία φα-
γητού και ποτών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS). Επίσης, τα 
πλαστικά στηρίγματα, που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλό-
νια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές 
χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών για τέτοια πλαστικά 
στηρίγματα. 

2. Η κατάργηση αυτή θα επέλθει με την προϋπόθεση ότι θα ανα-
πτυχθούν αντίστοιχα προϊόντα σε προσιτές τιμές για τον τελικό 
καταναλωτή και με σημαντικά βελτιωμένο περιβαλλοντολογικό 
αποτύπωμα. 
3. Θα εφαρμοστούν παράλληλα μέτρα προς την κατεύθυνση πε-
ριορισμού μιας σειράς προϊόντων, που χαρακτηρίζονται ως πλα-
στικά μιας χρήσης, όπως ποτήρια ροφημάτων/σκεύη συσκευ-
ασίας έτοιμου φαγητού, καθώς και χάρτινα ποτήρια και σκεύη 
επενδυμένα με πλαστικό. Το ποσοστό της μείωσης θα διαφέρει 
ανά κράτος-μέλος και το ύψος της θα αποφασιστεί έπειτα από 
διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων μερών με την εκάστοτε 
κυβέρνηση. 
Επιπρόσθετα, στην οδηγία τίθενται μια σειρά από στόχους για τα 
πλαστικά απόβλητα και τις συσκευασίες. Το 50% των πλαστικών 
προϊόντων πρέπει να ανακυκλώνονται μέχρι το 2025. Το ποσο-
στό αυτό θα αυξηθεί σε 55% έως το 2030. Όλα τα πλαστικά και 
οι πλαστικές συσκευασίες θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμες μέχρι 
το 2030.
 Σε μια εποχή, που η κλιματική αλλαγή έχει αναδειχθεί ως βασική 
προτεραιότητα παγκοσμίως, πρέπει να επισημανθεί ότι τα πλα-
στικά δεν είναι εχθρός του περιβάλλοντος. Εχθρός είναι τα απορ-
ρίμματα, που δεν καταλήγουν στην ανακύκλωση εξαιτίας της μη 
ορθής απόρριψης τους, έπειτα από τη χρήση τους. Τα πλαστικά 
έχουν και θα συνεχίζουν να έχουν ζωτικό ρόλο στη βελτίωση της 
ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη.
 Όπως δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ε.Ε., Φρανς Τίμερμανς, 
αρμόδιος για τη βιώσιμη ανάπτυξη: «Με την αποτελεσματική 
ανακύκλωση των πλαστικών, θα καθαρίσουμε τον πλανήτη μας 
και θα καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, αντικαθιστώντας 

τα ορυκτά καύσιμα με τα πλαστικά απόβλητα στον κύκλο παρα-
γωγής». [5]
 Η ανωτέρω δήλωση έγινε μόλις δύο εβδομάδες πριν, στις 20 
Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Παγκόσμια 
Ημέρα Δράσης για τη σωτηρία του πλανήτη, όπου υπογράφηκε η 
διακήρυξη της «Συμμαχίας για τα Πλαστικά στην Κυκλική Οικονο-
μία» (Circular Plastics Alliance)
 Στο ίδιο διάστημα στην Ελλάδα διαβάζουμε και ακούμε στα ΜΜΕ 
αφορισμούς του τύπου: «πρέπει να απαλλαγούμε από τα πλαστι-
κά», και διάφορες ανακρίβειες για την υπόθεση του πλαστικού, 
ενταγμένες σε μια αναξιόπιστη, επιστημονικά ατεκμηρίωτη, και 
συναισθηματική ρητορική, η οποία ενισχύει τα λανθασμένα στε-
ρεότυπα, και μας απομακρύνει από τις λύσεις με την εφαρμογή 
της κυκλικής οικονομίας με ανυπολόγιστες πραγματικές συνέπειες 
για το περιβάλλον. Ειδικότερα όταν η συγκεκριμένη ρητορική 
αντανακλά προτεραιότητες στην περιβαλλοντική πολιτική της 
κυβέρνησης, το πρόβλημα μεγεθύνεται και δημιουργεί επίσης 
πολύπλευρες στρεβλώσεις στην αγορά του πλαστικού. 
 Αναφορικά με το θέμα ο πρόεδρος του Σ.Β.Π.Ε, Βασίλης Γούνα-
ρης, δήλωσε: «Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος 
επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα για τις ανακρίβειες που ανα-
παράγονται άκριτα από επίσημα χείλη και ΜΜΕ για το πλαστικό 
και τα πλαστικά μιας χρήσης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι σύντομα 
θα γίνει αντιληπτό από όλους ότι η βιομηχανία των πλαστικών 
η οποία πρωτοπορεί σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και εξοι-
κονόμησης πολύτιμων φυσικών πόρων, με αδιαπραγμάτευτες 
αρχές την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή, θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην δημιουργία ενός πιο βιώσιμου πλανήτη για 
όλους μας». 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ :  Η ΕΕ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 47,3 ΕΚΑΤ. 

ΧΑΝΙΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ
Ικανοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Σ.Β.Π.Ε. : Η ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Μια διεθνή τραπεζική συμμαχία, 14 ομίλων από όλον τον 
κόσμο και η οποία επεκτείνεται διαρκώς, έχουν πλέον ως 
σύμμαχο οι ελληνικές και κυπριακές εξωστρεφείς μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν 
εμπορικά σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για το Trade Club 
Alliance (TCA), την πρώτη παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρ-
μα διασύνδεσης επιχειρήσεων, στην οποία η Eurobank 
συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το TCA λειτουργώντας ως πλατφόρμα διασύνδεσης μεταξύ 
αξιόπιστων αγοραστών και προμηθευτών με ομοειδείς επι-
χειρήσεις σε αγορές από όλον τον κόσμο, στις οποίες παρέχει 
παράλληλα μεγάλο όγκο πολύτιμων πληροφοριών για τις 
αγορές - στόχους της κάθε επιχείρησης, στηρίζει τις εται-
ρίες στην προσπάθεια τους να ενισχύσουν περαιτέρω την 
εμπορική τους δράση στις διεθνείς αγορές. Είναι ενδεικτικό 
στοιχείο της δυναμικής που έχει αυτή η ισχυρή συμμαχία 
ότι μέχρι το 2022 άνω του 90% των διεθνών εμπορικών 
διαδρόμων θα καλύπτονται από την πλατφόρμα υποστηρί-
ζοντας περισσότερες από 1 εκατομμύριο εταιρείες σε όλον 
τον κόσμο.
Πώς όμως οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να 
αξιοποιήσουν τα οφέλη που παρέχει αυτή η, μο-
ναδική στο είδος της διεθνώς, τραπεζική συμμα-
χία του TcA;
Όπως αναφέρουν στελέχη της Eurobank παρέχεται στις 
επιχειρήσεις η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβα-
σης σε βάσεις δεδομένων με στοιχεία για περισσότερους 
από 300.000 εισαγωγείς σε περισσότερες από 40 χώρες, 
προκειμένου να διερευνήσουν τις προοπτικές περαιτέρω 
ενίσχυσης των εξαγωγών τους. Τα δεδομένα αυτά περι-
λαμβάνονται στην ηλεκτρονική πύλη διεθνούς εμπορίου 
«Exporgate» της Eurobank και τροφοδοτούνται από τις 14 
τράπεζες, από Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Μέση Ανατολή 
που συμμετέχουν στην τραπεζική αυτή συμμαχία.
Επανάσταση στον τρόπο αναζήτησης επέκτασης 
σε νέες αγορές
Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις και το στίγμα που έδω-
σε στο Λονδίνο ο πρόεδρος του Trade Club Alliance, Jon 
Baraano, σημειώνοντας ότι η ίδρυση του Trade Club 
Alliance σηματοδοτεί την ενίσχυση μιας σχέσης μεταξύ των 
επιχειρήσεων και των τραπεζών τους, οι οποίες είναι κάτι 
περισσότερο από απλοί χρηματοδότες αλλά λειτουργούν 
ως στρατηγικοί επιχειρηματικοί εταίροι που τις καθοδηγούν 
στο λαβύρινθο του διεθνούς εμπορίου. Αυτή η πλατφόρμα 
θα ενισχύσει τους υφιστάμενους δεσμούς και θα φέρει επα-
νάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναζητούν 
ευκαιρίες σε νέες αγορές, πρόσθεσε.
Η επανάσταση αυτή θα έλθει, εξηγούν επιτελικά τραπεζικά 
στελέχη που συμμετέχουν στο TCA, με τη χρήση νέων τε-
χνολογιών και ειδικά των διευρυμένων δυνατοτήτων που 
παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Με απλά λόγια, με τη χρήση 
αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, μια επιχείρηση θα μπο-
ρεί να επιλέξει μεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων 
που εμφανίζονται να είναι πιο συμβατές για συνεργασία με 

το προφίλ της και οι οποίες βρίσκονται επίσης στη βάση 
δεδομένων της τραπεζικής συμμαχίας. Η επιλογή θα γίνε-
ται αυτόματα ανάλογα με το προφίλ της κάθε επιχείρησης 
χωρίς να απαιτείται χρόνος, κόπος και κυρίως επιπλέον δα-
πάνες από την επιχείρηση. Μετά την επιλογή η επιχείρηση 
θα έχει τη δυνατότητα πλέον να έρθει σε απευθείας επικοι-
νωνία με τις επιχειρήσεις εκείνες που οι αλγόριθμοι τεχνητής 
νοημοσύνης έχουν αναδείξει ότι ταιριάζουν για συνεργασία 
προκειμένου να καταλήξουν σε εμπορικές συμφωνίες. 
Ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν 
προσκλήσεις ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται ετησίως 
από πλήθος χωρών παγκοσμίως και ξεπερνούν το ένα εκα-
τομμύριο.
Στα βασικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Trade Club 
Alliance περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η τοπική υποστή-
ριξη καθώς ομάδες των ειδικών & συμβούλων των τραπε-
ζών του Trade Club Alliance είναι διαθέσιμες για να παρέ-
χουν συμβουλές σε όλα τα στάδια της εξαγωγικής και της 
εισαγωγικής δραστηριότητας και της παροχής εναλλακτι-
κών για χρηματοδότηση. Επίσης παρέχονται περισσότερες 
από 25.000 αναλύσεις από 186 χώρες, αναλύσεις ισοτιμιών 
(μετατροπές 147 νομισμάτων, εβδομαδιαίες και μηνιαίες 
αναλύσεις).
Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά πλεονεκτήματα της πλατφόρ-
μας Trade Club Alliance είναι τα εξής:
- Τεχνολογίες αιχμής: Χρησιμοποιεί τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης και σύγχρονες cloud - based υπηρεσίες, με 
προηγμένες δυνατότητες επιχειρηματικής δικτύωσης και 
ολοκληρωμένη ψηφιακή βάση γνώσης για τις επιχειρήσεις.
- Αποδοτικότητα: Συμβάλλει στην επιτάχυνση ανταλλαγής 
αγαθών και υπηρεσιών προσφέροντας ιδανικές ευκαιρίες 
για εμπορικές συνεργασίες, απλοποιώντας στη συνέχεια τη 
διαδικασία εμπορικών δεσμών.
- Τοπική υποστήριξη: Οι ομάδες των Ειδικών & Συμβούλων 
των τράπεζων του Trade Club Alliance είναι διαθέσιμες για 
να παρέχουν συμβουλές σε όλα τα στάδια της εξαγωγικής 
και της εισαγωγικής δραστηριότητας και της παροχής εναλ-
λακτικών για χρηματοδότηση.
- Ανάλυση αγοράς: Περισσότερες από 25.000 αναλύσεις 
από 186 χώρες.
- Εμπορικοί εταίροι: 2.000 κατάλογοι από 150 χώρες, 
40.000 εμπορικές εκθέσεις, 1.000.000 διεθνείς διαγωνισμοί.
- Διαχείριση φορτίων: Βάσεις δεδομένων για περισσότερες 
από 120 χώρες.
- Ανάλυση ισοτιμιών: Μετατροπές 147 νομισμάτων, εβδο-
μαδιαίες και μηνιαίες αναλύσεις.
- «Εγκατάσταση» στο εξωτερικό: Πληροφορίες για περισ-
σότερες από 180 χώρες με περισσότερες από 2.500 σελίδες.
Εντός τριετίας 20 τραπεζικοί όμιλοι εντάσσονται 
στη συμμαχία 
Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε από την Banco Santander το 
2015, με αρχικό σκοπό τη διασύνδεση επιχειρήσεων από 
την Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική. Μετά την επιτυχία 
του, το πρόγραμμα επεκτάθηκε παγκοσμίως με κατάληξη 

τη δημιουργία του Trade Club Alliance. Οι συνεργαζόμενες 
τράπεζες σε αυτή τη συμμαχία καλύπτουν μερικές από τις 
πιο εδραιωμένες και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές στον 
κόσμο, όπως την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τη Νότι-
οανατολική Ασία.
O αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Κων-
σταντίνος Βασιλείου, σε δηλώσεις του τόνισε η Eurobank 
είναι ιδρυτικό μέλος του Trade Club Alliance, αναγνωρίζο-
ντας εγκαίρως τη μεγάλη δυναμική αυτής της ισχυρής, διε-
θνούς τραπεζικής συμμαχίας και την υψηλή προστιθέμενη 
αξία που μπορεί να προσφέρει σε υγιείς, εξωστρεφείς και 
καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις, η στήριξη των οποίων 
αποτελεί προτεραιότητα για την τράπεζα. «Επιβεβαιώνο-
ντας τον ηγετικό ρόλο της τράπεζας σε Ελλάδα και Κύπρο, 
είναι στρατηγική απόφαση της Eurobank να συμμετέχει σε 
διεθνή αξιόπιστα επιχειρηματικά δίκτυα, συμπράττοντας με 
αναγνωρισμένους εταίρους παγκόσμιας εμβέλειας, προκει-
μένου να προσφέρει στους πελάτες της μοναδικές δυνατό-
τητες και ευκαιρίες για δικτύωση και επέκτασή τους εκτός 
συνόρων», προσέθεσε.
Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται η πλατφόρμα
Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για κάθε αξιόπιστη 
επιχείρηση και θα καλύψει πλήρως τομείς συμπεριλαμβα-
νομένων της γεωργίας, του μηχανικού εξοπλισμού, ένδυ-
σης, χημικών, ειδών ξυλείας, πλαστικών και μετάλλων. 
Κάθε τράπεζα της συμμαχίας φροντίζει για την αξιολόγηση 
των επιχειρήσεων προτού αυτές γίνουν μέλη και εποπτεύει 
τη διαδικασία ένταξής τους, ενώ εντοπίζει και διευκολύνει 
την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών και το συντονι-
σμό εμπορικών αποστολών.
Στα μέλη του TCA θα παρέχεται μια ηλεκτρονική επιχειρη-
ματική κάρτα όπου οι εταιρείες θα μπορούν να δημοσιεύ-
ουν λεπτομέρειες για τις επιχειρηματικές τους προτάσεις, 
τον κλάδο και τους στόχους τους. Εκτός από την παροχή 
πληροφοριών για το διεθνές εμπόριο, μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν 
συμβουλές για χρηματοοικονομικά προϊόντα που θα ταί-
ριαζαν στις ανάγκες τους από οποιαδήποτε τράπεζα- μέλος 
της συμμαχίας.
Οι μέχρι στιγμής συνεργαζόμενες τράπεζες, παγκοσμίως 
είναι: Abu Dhabi Commercial Bank, Attiijariwafa Group, 
Banco BPM, Banco Santander, Royal Bank of Canada, CIMB, 
Credit Agricole Group, Eurobank, KBC Group, Industrial 
Bank of Korea, MUFG, Nordea Group, Siam Commercial 
Bank και Standard Bank.
Στόχος του TCA είναι η εντός 3ετίας ευρύτερη παγκόσμια 
κάλυψη με τη συμμετοχή 20 τραπεζικών ομίλων στην πλατ-
φόρμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Με την συμμαχία 14 ισχυρών διεθνών τραπεζικών ομίλων
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Σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2018 είναι τα ποσο-
στά ανακύκλωσης στα Χανιά, σύμφωνα με στοιχεία της 
Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των που παρουσιάζει το ΑΠΕ - ΜΠΕ.
   Τα στοιχεία αφορούν το πρώτο εννεάμηνο του 2019 με 
τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΙΣΑ Γιάννη Κουτράκη 
να εμφανίζεται ικανοποιημένος από την εξέλιξη.
   Ο κ. Κουτράκης μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ προαναγγέλλει 
και τον καθορισμό «Πράσινων Σημείων», όπου οι πολίτες 
θα μπορούν να εναποθέτουν κυρίως ογκώδη αντικείμενα 
και υλικά, που δεν οδηγούνται σε κάδους απορριμμάτων.
   Όπως λέει μιλώντας για την ανακύκλωση ο κ. Κουτρά-
κης, «η αύξηση στον μπλε κάδο είναι στο 12%, στον κίτρι-
νο κάδο όπου συγκεντρώνεται γυαλί, περίπου 17,43% και 
στα πράσινα απορρίμματα 20,04%
   Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε άμεση προστασία του 
περιβάλλοντος.

   Οι πολίτες ανταποκρίνονται και μπορώ να πω ότι στα 
Χανιά υπάρχει η κουλτούρα της ανακύκλωσης».
   Ειδικότερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τους πρώ-
τους εννέα μήνες του 2019 συγκεντρώθηκαν:
   Ανακυκλώσιμα 13.716,891 κιλά, γυαλί 832.640 κιλά και 
πράσινα απορρίμματα 4. 470,818 κιλά.
   Όλο το 2018 είχαν συγκεντρωθεί 12.246,890 κιλά ανα-
κυκλώσιμα, γυαλί 709.060 κιλά και πράσινα απορρίμματα 
3.724,387 κιλά.
   Σύμφωνα με τον κ Κουτράκη παρά τα σημαντικά απο-
τελέσματα στο θέμα της ανακύκλωσης, το επόμενο διά-
στημα η ΔΕΔΙΣΑ θα δώσει μεγάλο βάρος στην ενημέρωση 
των πολιτών ενώ μια ακόμα δράση που θεωρείται πολύ 
σημαντική είναι η δημιουργία των «Πράσινων Σημείων».
   Όπως επισημαίνει ο κ Κουτράκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «έχουν 
ήδη χαρτογραφηθεί κάποιες περιοχές και σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις».

   Όπως ακόμα εξηγεί, «Πράσινο Σημείο», είναι χώρος που 
μπορεί να επισκέπτεται ο πολίτης και να εναποθέτει ογκώ-
δη αντικείμενα όπως στρώματα, καναπέδες ανακυκλώσι-
μα υλικά, ηλεκτρικές συσκευές.
   Οι χώροι θα είναι φυλασσόμενοι και από εκεί θα τα πα-
ραλαμβάνουν τα συνεργεία της ΔΕΔΙΣΑ και θα τα εναπο-
θέτουν στα σημεία που πρέπει».
   Η συγκεκριμένη δράση θεωρείται πολύ σημαντική για 
την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και 
την εικόνα τής πόλης, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα 
παρατηρούνται φαινόμενα εναπόθεσης μεγάλων αντικει-
μένων σε πεζοδρόμια, δρόμους, κάδους, κάτω από γέφυ-
ρες ακόμα και σε σημεία στάθμευσης που βρίσκονται στο 
οδικό δίκτυο.
   Η ανεξέλεγκτη εναπόθεση αφορά παλιό οικιακό εξοπλι-
σμό, ηλεκτρικές συσκευές, οικοδομικά υλικά, μπάζα, ακό-
μα και είδη υγιεινής. 

Στο 1,05 ευρώ το λίτρο προβλέπεται - με τα σημερινά δε-
δομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας του δολαρίου 
- να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που 
θα διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, σύμφω-
να με το ΑΠΕ - ΜΠΕ.
Αυτό ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος 
Ασμάτογλου στο πλαίσιο πανελλήνιας συγκέντρωσης του 
κλάδου που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο της Αθήνας, προσθέτοντας ότι η τιμή 
είναι υψηλότερη κατά 8 λεπτά περίπου το λίτρο σε σχέση 
με πέρυσι. Ο κ. Ασμάτογλου τόνισε ότι η φορολογία στο 
πετρέλαιο θέρμανσης είναι δυσβάστακτη και επεσήμανε 
την ανάγκη να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
ώστε αφενος τα νοικοκυριά να μπορέσουν να καλύψουν 

τις ανάγκες τους και αφετερου να αυξηθούν (λόγω υψη-
λότερης ζήτησης) τα έσοδα του Δημοσίου.
Η ΠΟΠΕΚ διοργάνωσε χθες στην Αθήνα, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ, συγκέντρωση για τα προβλήμα-
τα του κλάδου, σημειώνοντας ιδιαίτερα την παράνομη 
διακίνηση καυσίμων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την 
πολυνομία.
Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, έξι υπουργεία και η 
ανεξάρτητη Αρχή ανταγωνισμού έχουν συναρμοδιότητα 
για τα πρατήρια, ενώ ταυτόχρονα οι πρατηριούχοι είναι 
υποχρεωμένοι να διαθέτουν και να ανανεώνουν 35 δια-
φορετικές άδειες για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
Ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ σημείωσε ότι τα Κλιμάκια Ελέγχου 
Διακίνησης Αγοράς Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) υπολειτουργούν 
και εξαντλούν τη δραστηριότητά τους στα πρατήρια. «Η 

ανεξέλεγκτη παραβατικότητα οφείλεται στις δομικές αδυ-
ναμίες της Διοίκησης, στην πολυνομία, την σύγχυση αρ-
μοδιοτήτων αλλά και την απροθυμία της πολιτείας να βά-
λει τάξη στην αγορά καυσίμων¨, τόνισε ο κ. Ασμάτογλου.
Υπογράμμισε ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τα παρά-
νομα κυκλώματα διακίνησης καυσίμων και η καθετοποί-
ηση της αγοράς έχουν οδηγήσει - μαζί με την οικονομική 
κρίση - εκατοντάδες πρατήρια σε «λουκέτο». Ανέφερε τέ-
λος ότι είναι αδύνατο ένας πρατηριούχος να λειτουργήσει 
100 % νόμιμα, γιατί είναι τέτοιο το πλήθος των φορολο-
γικών, τελωνειακών, αγορανομικών, υγειονομικών, πο-
λεοδομικών, αστυνομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, 
πυροσβεστικών και άλλων διατάξεων ασφαλείας που 
είναι πραγματικά αδύνατο να τις γνωρίζει κάποιος και να 
τις εφαρμόζει.

Συνεχίζεται στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων η ενάλια αρ-
χαιολογική έρευνα που είχε διακοπεί μετά το 2017. Όπως 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρει σχετική ανακοίνωση του 
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη -το οποίο παραχωρεί 
για τις ανάγκες της έρευνας το πλοίο «Typhoon»-, «στόχος 
της πολυαναμενόμενης αρχαιολογικής έρευνας που θα 
διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες είναι η ανέλκυση εντοπι-
σμένων αρχαιοτήτων, η επικαιροποίηση της σχεδιαστικής 
αποτύπωσης του αρχαιολογικού χώρου και η αξιολόγηση 
της κατάστασης του περίφημου ναυαγίου, έπειτα από δύο 
χρόνια απουσίας δραστηριότητας».
«Η επί χρόνια διευθύντρια της έρευνας δρ. Αγγελική Σί-

μωσι, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, 
αναλαμβάνει δράση πλαισιωμένη από μια εξαιρετική 
διεπιστημονική ομάδα Ελλήνων, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται καταδυόμενοι αρχαιολόγοι, τεχνικοί 
δύτες, κινηματογραφιστές, καθώς και τετραμελής ομάδα 
βαθυκαταδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών 
του Λιμενικού Σώματος», συνεχίζει η ανακοίνωση του 
ιδρύματος.
«Πολύτιμος συνεργάτης για την προσεχή ερευνητική 
εξόρμηση είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λα-
σκαρίδη, το οποίο παραχωρεί για τις ανάγκες της έρευνας 
το πλοίο «Typhoon». Ο «Τυφώνας» προσδίδει πλέον άλλη 

διάσταση στην όλη ερευνητική προσπάθεια καθώς, πέ-
ραν του μεγέθους του, έχει τη δυνατότητα να διατηρείται 
ακίνητος πάνω από οποιοδήποτε σημείο του βυθού, επι-
τρέποντας στους καταδυόμενους αρχαιολόγους να χρησι-
μοποιούν σταθερή βάση εξόρμησης ακριβώς επάνω από 
το αρχαίο ναυάγιο», σημειώνει μεταξύ άλλων το Ίδρυμα 
Αικ. Λασκαρίδη.
Την αρχαιολογική αποστολή στο Ναυάγιο των Αντικυ-
θήρων στηρίζει για μία ακόμη χρονιά η ωρολογοποιία 
Hublot και ο δήμος Κυθήρων.

ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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Η επόμενη ημέρα στη λιγνιτική λεκάνη της δυτικής Μα-
κεδονίας μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για 
την παύση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων 
της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ήταν 
το κεντρικό θέμα συζήτησης στην έκτακτη συνεδρίαση 
του Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τους κεντρικούς στόχους που πρέπει να έχει η περιοχή 
την επόμενη ημέρα της απολιγνιτοποίησης, έθεσε ο 
περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης λέγοντας ότι «επι-
θυμούμε η μεταβολή από την οικονομία που εξαρτάται 
από τον λιγνίτη να γίνει με ομαλότητα χωρίς να διατα-
ραχθούν οι θέσεις εργασίας και η οικονομία της περιο-
χής». Ο κ. Κασαπίδης ανέφερε ότι «θα ζητήσουμε από 
την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ να υπάρξουν ισοδύναμα 
μέτρα και επιλογές που θα αντικαθιστούν την απώλεια 
της εγκατεστημένης λιγνιτικής ισχύος από τα 4500MW 
που ήταν το 2016, στο μηδέν που θα είναι το 2028. Θα 
ζητήσουμε να υπάρξουν ισοδύναμα μέτρα κα επιλογές 
που θα εξασφαλίζουν τις μόνιμες και σταθερές θέσεις 
εργασίας που είχαμε μέχρι σήμερα και ήταν 4000 εργα-
ζόμενοι». Πρόσθεσε ότι «ο παραγόμενος πλούτος της 
ΔΕΗ σε ετήσια βάση ήταν 350 εκατ. ευρώ, που μαζί με 
την περιφερειακή οικονομία άγγιζε τα 1 δισ. ευρώ, και 
θα πρέπει, να αντικατασταθεί με γενναίες επιλογές στα 
νέα σχέδια που η ετοιμάζει κυβέρνηση για την περιο-
χή». Ο κ. Κασαπίδης είπε ακόμη στο περιφερειακό συμ-
βούλιο αλλά και στους πολίτες που παρακολουθούσαν 
τη συνεδρίαση στην κατάμεστη αίθουσα της Κοζάνης 
ότι ο ίδιος έθεσε το θέμα της μεταλιγνιτικής περιόδου 
και τη στήριξη της περιοχής μ’ ένα μεγάλο επενδυτικό 
σχέδιο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 
και μάλιστα ενώπιον τότε του αρχηγού της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης και σημερινού πρωθυπουργού 
«ο οποίος από τότε ανταποκρίθηκε θετικά στο σχέδιο 
μας».
Διευκρίνισε ότι «δεν αποφασίζουμε εμείς τις εξελίξεις 
σε ό,τι αφορά τη σύνταξη του εθνικού σχεδίου ενέρ-
γειας και το κλίμα ΕΣΕΚ αλλά με την παρουσία μας θα 
συμβάλλουμε στην εξασφάλιση των θέσεων εργασίας 
και του εισοδήματος των πολιτών. Δεν συμβιβαζόμα-
στε με την απώλεια θέσεων εργασίας, δεν το αντέχει 
η περιοχή μας και θα δημιουργηθεί κοινωνική κατάρ-
ρευση» κατέληξε ο Γ. Κασαπίδης.
Από την πλευρά του ο πρώην περιφερειάρχης Θόδω-
ρος Καρυπίδης και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο 

περιφερειακό συμβούλιο μίλησε για «σοκ για την πε-
ριοχή» και κάλεσε τον περιφερειάρχη «να ζητήσει από 
τον πρωθυπουργό να πάρει πίσω την εξαγγελία».
Η Γεωργία Ζεμπιλιάδου της ελάσσονος αντιπολίτευ-
σης εξέφρασε την απορία της για το ποιες επενδύσεις 
θα γίνουν στη δυτική Μακεδονία όταν «δεν υπάρχουν 
ακόμη σημαντικές παράμετροι που μπορεί μια περιοχή 
να την κάνουν ελκυστική στις επενδύσεις».

Ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας τόνισε ότι 
«μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια υγιής και δυνατή ΔΕΗ, 
γιατί έχουμε ανοικτά μέτωπα απέναντί της που πρέπει 
να κλείσουν». Ο κ. Μαλούτας δήλωσε ότι «όλοι ξέραμε 
προς τα πού βαδίζαμε ως περιοχή με βάση τις οδηγίες 
της ΕΕ, και τις συμφωνίες του Κιότο και του Παρισιού 
για το κλίμα, αλλά οι ανακοινώσεις του πρωθυπουρ-
γού για το 2028 έφεραν όλα τα πράγματα ξαφνικά 
μπροστά και γρήγορα».
Ο δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, ενός 
κατεξοχήν ενεργειακού δήμου, εξέφρασε την απορία 
του «γιατί ο πρωθυπουργός επέλεξε το 2028 ως τελι-
κή ημερομηνία λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων 
όταν άλλες μεγάλες ενεργειακές δυνάμεις των στέρε-
ων καυσίμων λιγνίτη και του κάρβουνου που είναι 
οι Γερμανοί έχουν δηλώσει ως τελική ημερομηνία το 
2038 ενώ, η κατεξοχήν χώρα του λιγνίτη που είναι η 
Πολωνία που παράγει το σύνολο των ενεργειακών της 
αναγκών από κάρβουνο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει 
κάποια δεσμευτική ημερομηνία».
Ο δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης τόνισε «ότι 
θέλουμε να συνεχίσει να λειτουργεί και μετά το 2028 
η σύγχρονη μονάδα της ΔΕΗ στην Μελίτη Φλώρινας, 
που αναμένεται τα επόμενα δύο χρόνια να τροφοδο-

τήσει με τηλεθέρμανση την πόλη», ενώ εξέφρασε την 
επιθυμία η ΔΕΗ να παραμείνει μια ενεργειακή δύναμη 
για την περιοχή.
Ο ‘Ανθιμος Μπιτακης δήμαρχος Αμυνταίου διαπίστω-
σε ότι «η κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη σε ό,τι αφορά το 
σχέδιο μετάβασης της περιοχής χωρίς το λιγνίτη» και 
ζήτησε μέχρι το 2028 «να μην κλείσει ο ΑΗΣ Αμυνταίου 
αλλά και καμία μονάδα της ΔΕΗ στο λεκανοπέδιο.»
Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης είπε 
ότι η ΓΕΝΟΠ αντιτάχθηκε «με σθεναρότητα σε κάθε 
ενεργειακό σχέδιο που απομείωνε τη δύναμη της ΔΕΗ 
έναντι των ανταγωνιστών της ακόμη και στο 17% που 
έθεσε ως όριο στη συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργει-
ακό μίγμα μέχρι το 2030 το ΕΣΕΚ της προηγούμενης 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». Εκτίμησε ότι από τη διαδικασία 
μετάβασης δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους 
μονίμους εργαζόμενους της ΔΕΗ αλλά «θα αντιμετω-
πίσουν πρόβλημα οι εργαζόμενοι σε δορυφορικές ή 
εργολαβικές επιχειρήσεις και στην υπόλοιπη κοινωνία 
που λειτουργεί περιφερειακά με την ύπαρξη της».
Ο βουλευτής Φλώρινας της ΝΔ Γιάννης Αντωνιάδης 
τόνισε ότι «πρέπει να λάβουμε αποφάσεις στη Φλώρι-
να». Ο Γιώργος Αμανατίδης βουλευτής Κοζάνης της ΝΔ 
πρότεινε η δυτική Μακεδονία «να ενταχθεί σε ειδική 
ζώνη κινήτρων» για να προσελκύσει νέους επενδυτές 
καθώς και «την θέσπιση του Ειδικού Γραμματέα μετά-
βασης της περιοχής» που θα συντονίσει το έργο για την 
επόμενη της δυτικής Μακεδονίας.
Ο Στάθης Κωνσταντινίδης βουλευτής της ΝΔ στην 
Κοζάνη δήλωσε ότι «η αναφορά του πρωθυπουργού 
στον ΟΗΕ είχε ως αποτέλεσμα σήμερα στην Κοζάνη να 
συζητάμε επιτέλους τι θα κάνουμε για την μεταλιγνιτι-
κή περίοδο».
«Δεν πρόκειται για τη μεταλιγνιτικη εποχή που κάποια 
στιγμή θα ερχόταν, πρόκειται για τον πρόωρο θάνατο 
του λιγνίτη και μάλιστα με το πιο βίαιο τρόπο» δήλωσε 
ο επί σειρά ετών δήμαρχος Κοζάνης και πρώην υπουρ-
γός Πάρις Κουκουλόπουλος.
Την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου θα βρίσκονται στην Κοζάνη 
οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας που ετοιμά-
ζουν το «μάστερ πλαν» για την απολιγνιτοποίηση της 
περιοχής και μετά από πρόταση του περιφερειάρχη 
Γιώργου Κασαπίδη η συνάντηση μαζί τους θα γίνει στο 
αμφιθέατρο της Περιφέρειας ώστε είναι ανοικτή στους 
φορείς και το κοινό της περιοχής.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟ 2028
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Την ώρα που το 80% των θαλασσίων ειδών στη Μεσόγειο 
απειλούνται από την υπεραλίευση, για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, επαγγελματίες ψαράδες, οι επικεφαλής των έντεκα 
Φορέων Διαχείρισης Θαλασσίων Προστατευόμενων Περιο-
χών, εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, του λιμενικού και περιβαλλοντικών ΜΚΟ 
κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να αναλάβουν δράση. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ηλία Παλιαλέξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στόχος η σωτηρία των Ελληνικών θαλασσών από την υπερα-
λίευση και η βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας στην Ελλάδα. Οι 
πλέον αρμόδιοι συναντήθηκαν στο πρώτο ελληνικό Θαλάσ-
σιο Πάρκο, σε μία από τις μεγαλύτερες Προστατευόμενες Πε-
ριοχές της Μεσογείου για να βρουν λύσεις. Με πρωτοβουλία 
του Ιδρύματος Thalassa στο Πατητήρι της Αλοννήσου από τις 
30 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, κατέληξαν σε συγκε-
κριμένη δέσμη μέτρων, την οποία και θα προτείνουν στην 
πολιτεία.
Στο επίκεντρο τέθηκαν η ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγ-
χων, η εφαρμογή της νομοθεσίας, η -σε περιπτώσεις- πλή-
ρης απαγόρευση του ψαρέματος, η ενίσχυση του θεσμικού 
πλαισίου και η προώθηση του αλιευτικού τουρισμού. Ενώ, 
αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δημιουργείται Δίκτυο 
Διαχειριστών των ελληνικών Θαλάσσιων Προστατευόμενων 
Περιοχών (ΘΠΠ), με στόχο τον συντονισμό και την εντατικο-
ποίηση των δράσεων των Φορέων.
«Βλέπουμε καθημερινά το εισόδημά μας να μειώνεται λόγω 
της μείωσης των αλιευμάτων και αυτό έχει αρνητικές συνέπει-
ες σε πολλές οικογένειες του νησιού μας που ζουν από το ψά-
ρεμα», επισημαίνει ο Θεόδωρος Μαλαμαντένιας, πρόεδρος 
των αλιέων της Αλοννήσου, και προσθέτει: «εμείς η νέα γενιά 
ψαράδων κατανοούμε ότι η εφαρμογή καλών πρακτικών βι-
ώσιμης αλιείας είναι απαραίτητη για το μέλλον του τόπου μας, 
το δικό μας και των παιδιών μας. Θέλουμε να παραδώσουμε 
στις επόμενες γενιές την κληρονομιά των πατεράδων μας».
«Η συντριπτική πλειοψηφία των αλιευμάτων είναι σε κακή 
κατάσταση, καθώς απειλούνται από την υπεραλίευση», το-
νίζει από την πλευρά του ο Θανάσης Τσίκληρας καθηγητής 
βιολογίας ΑΠΘ, και ξεκαθαρίζει ότι «η ανάκαμψη των αποθε-
μάτων θα φέρει μόνο κέρδη». Όπως εξηγεί, «επιτυγχάνεται το 
μέγιστο κέρδος σε κατάσταση ενδιάμεσης αλιευτικής πίεσης» 
και συμπληρώνει, ότι «εάν μειώσουμε την αλιεία θα τριπλα-
σιαστεί το κέρδος των ψαράδων στα επόμενα δέκα χρόνια».
«Όταν μία χώρα θέλει να κάνει διαχείριση των αποθεμάτων 
της πρέπει να ξέρει τι έχει», αναφέρει από την πλευρά της η 
Αγγελική Αδαμίδου, από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, 
και τονίζει την ανάγκη πλήρους καταγραφής Αναγκαία των 
αλιευμάτων -σύνθεση και ποσότητα- ανά αλιευτικό εργαλείο, 
ανά μήνα.

«To 23% των Εθνικών υδάτων της Ελλάδας είναι θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές, δηλαδή περιοχές που διέπονται 
από αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία και απαιτείται ειδι-
κή διαχείριση», επισημαίνει ο Laurent Sourbes, συντονιστής 
Φ.Δ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου. Όπως 
αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «οι πρωτοβουλίες που αναλαμβά-
νουμε είναι στα πρότυπα του Μεσογειακού Δικτύου MedPAN, 
και συνάδει με την ορθολογική διαχείριση των ΘΠΠ. Είναι στο 
χέρι μας να εκμεταλλευτούμε αυτό το εργαλείο, καθώς ο χρό-
νος είναι περιορισμένος και καλούμαστε να είμαστε άμεσοι, 
γρήγοροι και στις απαντήσεις έτοιμοι. Οφείλουμε να συνερ-
γαστούμε, να σχεδιάσουμε και να πιέσουμε για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας». Επιπλέον, τονίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα 
να συνταχθούν τεκμηριωμένες οικονομοτεχνικές μελέτες, 
προκειμένου οι Φορείς να έχουν έσοδα, συμπληρωματικά με 
τη συμβολή της πολιτείας, για την καλύτερη λειτουργία τους 
και την αποδοτικότερη προστασία.
«Στόχος είναι η εφαρμογή των κανόνων για τη βιώσιμη ανά-
πτυξη προκειμένου να διατηρηθεί και να προστατευτεί το Φυ-
σικό περιβάλλον, αλλά και η ανθρωπογενής δραστηριότητα», 
σημειώνει από την πλευρά του ο Παναγιώτης Βούρος, περι-
βαλλοντολόγος, τακτικό μέλος του ΔΣ του ΦΔΠΠ Κυκλάδων, 
και προσθέτει ότι «εάν υποστηριχθούν οι Φορείς, η απόδοση 
αυτού του έργου θα είναι αποτελεσματικότερη».
Οι επαγγελματίες αλιείς Νίκος Λυμπέρης και Παναγιώτης Κα-
ρανικόλας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζουν ότι «έγινε ένα 
πρώτο σημαντικό βήμα. Οφείλουμε να κάνουμε διάλογο και 
να αναζητούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τη βιώσιμη 
αλιεία και για τη διατήρηση των ισορροπιών, αποφεύγοντας 
την επιβολή πολιτικών που ζημιώνουν και τους επαγγελματί-
ες, αλλά και το περιβάλλον». Επισημαίνουν δε, ότι «οποιαδή-
ποτε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με βάση το Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο, την επιστημονική τεκμηρίωση και τις οδηγίες της Κοι-
νής Αλιευτικής πολιτικής».
Ειδική αναφορά στις σημαντικές προοπτικές του αλιευτικού 
τουρισμού, ως πρότυπη δραστηριότητα βιώσιμης αλιείας, 
αλλά και ως οικονομική δραστηριότητα στην οποία η Ελλάδα 
μπορεί να πρωτοπορήσει στην Ευρώπη, έγιναν από τον Γιώρ-
γο Λουρδή, ιδρυτή του Fishing Trips, αλλά και από τον καπε-
τάνιο Νικολάτο Γιώργο, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά, 
ότι μέσω την εν λόγω δραστηριότητας, «με πολύ μικρότερες 
ποσότητες ψαρέματος, σε πολύ λιγότερο χρόνο, μπορούμε να 
αυξήσουμε σημαντικά το εισόδημά μας και να κρατήσουμε τα 
σκάφη μας». Ενώ, κατά τη διάρκεια του διημέρου, παρουσι-
άστηκαν σημαντικές δυνατότητες μόχλευσης κονδυλίων από 
εκπροσώπους ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Thalassa, Βέρα 
Αλεξανδροπούλου, «το σπουδαιότερο απότοκο του διημέρου 

ήταν η ομόθυμη βούληση για τη δημιουργία Δικτύου Διαχει-
ριστών των ελληνικών ΘΠΠ, το οποίο θα υποστηρίζει το έργο 
τους και θα ενισχύει τη μεταξύ τους δικτύωση και επικοινω-
νία», ενώ επισημαίνει τη συνέχιση της υποστήριξης δράσεων 
για την προστασία των ελληνικών Θαλασσών εκ μέρους του 
Ιδρύματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς, μεταξύ άλλων, απαι-
τείται η άμεση χωροθέτηση αλιευτικών δραστηριοτήτων 
(επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) σε ΘΠΠ, η θεσμοθέτηση 
ρυθμίσεων αλιείας, η επαναφορά της ερασιτεχνικής άδειας 
αλιείας, ο έλεγχος και η αποτελεσματική φύλαξη των ΘΠΠ 
-με εντονότερη συνεργασία και ευελιξία - ΦΔΠΠ, ψαράδες, 
διευθύνσεις αλιείας, λιμεναρχεία, αρμόδιες υπηρεσίες - και η 
απόλυτη εφαρμογή της νομοθεσίας.
Επαγγελματίες ψαράδες σημειώνουν ότι η ερασιτεχνική αλιεία 
πρέπει να απαγορευτεί σε όλες τις ΘΠΠ, ενώ στις νέες θα πρέ-
πει να δοθεί μια διετής παράταση με ζώνες μη απαγόρευσης 
της ερασιτεχνικής αλιείας. Ειδικότερα, στο Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων, οι ψαράδες πρό-
τειναν να ψαρεύουν κατά αποκλειστικότητα οι ντόπιοι παρά-
κτιοι αλιείς για την αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος 
από τις απαγορεύσεις, ενώ πρότειναν επίσης την απαγόρευση 
της μέσης αλιείας σε όλες τις ΘΠΠ.
Επιπλέον, ζητούν να εφαρμοστεί σύστημα καταγραφής και 
αποζημιώσεων για απώλεια εισοδήματος από θαλάσσια είδη.
Επίσης, κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η ολοκλήρωση των 
Περιβαλλοντικών Μελετών, των Διαχειριστικών Σχεδίων, και 
των αναγκαίων ΠΔ, ταυτόχρονη με ενημέρωση και ενεργή 
συμμετοχή των Φορέων Διαχείρισης.
Εκ μέρους των Φορέων Διαχείρισης και ενόψει της διαβού-
λευσης που ξεκινάει στις 9 Οκτωβρίου με το ΥΠΕΝ, ζητήθηκε 
να παραμείνει το σημερινό καθεστώς λειτουργίας των ΦΔΠΠ 
με αυτοτελή και μόνιμη χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, η ολοκλήρωση της έγκρισης και δημοσίευ-
σης των κανονισμών Λειτουργίας τους και των Κανονισμών 
Λειτουργίας των ΔΣ, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας έγκρισης των προϋπολογισμών και απόδοσης χρημά-
των στους νέους ΦΔΠΠ.
Σημειώνεται τέλος ότι στη Συνάντηση Εργασίας συμμετείχαν 
εκπρόσωποι των Φορέων Διαχείρισης από τις παρακάτω 
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές: 1) Αλοννήσου Β. 
Σποράδων, 2) Ζακύνθου, 3) Θερμαϊκού Κόλπου, 4) Βόλβης 
- Χαλκιδικής, 5) Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και 
Θάσου, 6) Έβρου και Σαμοθράκης, 7) Ευβοίας, 8) Καρπάθου 
Σαρίας, 9) Κυκλάδων, 10) Κορινθιακού Κόλπου και 11) Κάρ-
λας - Μαυροβουνίου -Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου - Δέλτα 
Πηνειού.
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«Θετικό πρόσημο (+2.651 θέσεις εργασίας) παρουσίασε και 
πάλι το ισοζύγιο απασχόλησης (προσλήψεις–απολύσεις) τον 
Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφορι-
ακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Το γεγονός αυτό συνιστά θετική 
εξέλιξη για τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς ο Σεπτέμβριος 
αποτελεί μήνα που ιστορικά, λόγω της λήξης της τουριστικής 
περιόδου σε πολλές περιοχές της χώρας, παρουσιάζει συνήθως 
αρνητικές ή οριακά θετικές ροές απασχόλησης».
Αυτό αναφέρει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, σε γραπτή δήλωσή 
του, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πλη-
ροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τον Σεπτέμβριο 2019, 
τονίζοντας ότι το θετικό ισοζύγιο επιβεβαιώνει παράλληλα την 
ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, «μετά το ισχυρό χτύπη-
μα που δέχτηκαν οι τουριστικές επιχειρήσεις από το ναυάγιο 
της «Thomas Cook» στα μέσα του μήνα, αντανακλώντας το 
ευρύτερο κλίμα θετικών προσδοκιών στην οικονομία και την 
απασχόληση».
Εντούτοις, όπως σημειώνει ο κ. Βρούτσης, «έστω και βελτιωμέ-
νο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (41,74% έναντι 
40,89%), το μερίδιο των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης 
παραμένει χαμηλό, ακολουθώντας τη γενική τάση που επικρά-
τησε από το 2015 και μετά. Σε αυτό το σημείο, επισημαίνω και 

πάλι ότι κυρίαρχος και αμετακίνητος στόχος της πολιτικής του 
υπουργείου Εργασίας είναι η ενίσχυση του μεριδίου των συμ-
βάσεων πλήρους απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβά-
σεων εργασίας, αλλά και η έμφαση στην τόνωση του ποσοστού 
της πλήρους απασχόλησης στο σύνολο της μισθωτής εργασίας. 
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, έχουμε αποφασίσει και υλοποιούμε 
για πρώτη φορά –έμπρακτα και όχι με λόγια- μία συγκροτημέ-
νη δέσμη μέτρων και ενεργειών που αποσκοπούν στην κατα-
πολέμηση των φαινομένων της «εικονικής μερικής απασχόλη-
σης», αλλά και οποιασδήποτε καταχρηστικής συμπεριφοράς σε 
βάρος των εργαζομένων, των συνεπών εργοδοτών, αλλά και 
των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία».
Ενδεικτικά, ο υπουργός Εργασίας υπογραμμίζει τα εξής:
«Με τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού των ελεγκτικών 
υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας -του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ)- προχωρούμε με αμείωτο ρυθμό σε στοχευμένους 
ελέγχους, με στόχο την περιφρούρηση της αγοράς εργασίας.
Αυξάνουμε κατά 12% το κόστος των επιπλέον ωρών, σε πε-
ρίπτωση υπέρβασης των συμφωνημένων όρων της μερικής 
απασχόλησης, με σκοπό τη μετατόπιση της αγοράς εργασίας σε 
συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.
Προχωρούμε στη γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφο-

ρών κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (από την 1η Ιουλίου 
2020), επισημαίνοντας, ωστόσο ότι αυτό το ευεργετικό μέτρο 
θα αφορά μόνο περιπτώσεις συμβάσεων πλήρους απασχόλη-
σης.
Με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου παραβατικότητας, 
για πρώτη φορά, στη χώρα μας, πραγματοποιείται η ηλεκτρο-
νική καταγραφή των παραβατικών επιχειρήσεων, προκειμένου 
να αποτελέσει κρίσιμη πηγή πληροφόρησης για στοχευμένους 
και επαναληπτικούς ελέγχους. Αντίθετα, οι συνεπείς επιχειρήσεις 
που σέβονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των 
εργαζομένων θα επιβραβεύονται.
Προχωρούμε στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του 
συστήματος «ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» σε «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Πέραν της δρα-
στικής απλοποίησης και ενιαιοποίησης των λειτουργιών του, 
τη φιλικότητα στο χρήστη και την ενίσχυση των αναλυτικών 
του δυνατοτήτων, η ψηφιακά αναβαθμισμένη πλατφόρμα θα 
υποστηρίζει επιχειρησιακά τους Επιθεωρητές Εργασίας του 
ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ στον προγραμματισμό και την υλοποίηση 
στοχευμένων και αποδοτικών ελέγχων για την οριστική εκρί-
ζωση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας» προσθέτει 
ο κ. Βρούτσης.

Αύξηση σε σχέση με πέρυσι σημείωσαν οι εγγραφές νέων επι-
χειρήσεων στα μητρώα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης (ΒΕΘ) κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2019, ωστόσο, 
όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- επισημαίνει η διοίκηση του φορέα, 
παρότι «ο αριθμός των λουκέτων και των ενάρξεων στο βιοτε-
χνικό επιχειρείν αρχίζει να ισορροπεί, ωστόσο οι «γενναίοι» 
που εισέρχονται στον επαγγελματικό στίβο είναι περιορισμένοι, 
γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας και εφησυχα-
σμού». 
Αναλυτικότερα, στο διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 
τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου του Βι-

οτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εγγραφή έκαναν 363 
βιοτεχνίες, ενώ ρολά κατέβασαν 375. Κάνοντας την αναγωγή 
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οπότε έφτασαν 
τις 325, οι εγγραφές παρουσιάζουν αύξηση κατά 11,6% και οι 
διαγραφές (πέρυσι στο εννεάμηνο σε έξοδο από τον επιχειρη-
ματικό βίο προχώρησαν 374 βιοτεχνίες) καταγράφουν οριακή 
αύξηση, κατά 0,26%.
Πέρα από τις ατομικές επιχειρήσεις που αποτελούν τις αδιαφι-
λονίκητες πρωταγωνίστριες στις ενάρξεις, αλλά και στις δια-
γραφές, διαχρονικά, έντονη κινητικότητα καταγράφουν οι ΙΚΕ 
(Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) καθώς στο εννεάμηνο του 

2019 σε εγγραφή προχώρησαν 55 επιχειρήσεις και σε διαγραφή 
δύο. Πέρυσι, το αντίστοιχο διάστημα 44 ΙΚΕ μπήκαν στο βιοτε-
χνικό χώρο και τρεις τον αποχαιρέτησαν. 
Σε ό,τι αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, στο διάστημα Ιανουαρί-
ου - Σεπτεμβρίου της τρέχουσας χρονιάς 228  έκαναν έναρξη, 
έναντι 216 πέρυσι, ενώ σε παύση λειτουργίας προχώρησαν 301 
αντί 268 στο εννεάμηνο του 2018. Σε πτώχευση κατά το εξετα-
ζόμενο φετινό διάστημα προχώρησε μία επιχείρηση, αριθμός 
αντίστοιχος με τον περσινό, ενώ ασύμφορες κρίθηκαν φέτος 
210 βιοτεχνίες και πέρυσι 197.

Οριακά αυξημένα κατά 3 εκατ. ευρώ ήταν τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Αύγουστο εφέτος, και 
ανήλθαν σε 1,637 δισ. ευρώ από 1,634 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι μεγαλύτερες οφειλές, ύψους 555 εκατ. ευρώ (από 566 εκατ. 
ευρώ τον Ιούλιο) προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και 

ακολουθούν τα νοσοκομεία με 501 εκατ. ευρώ από 507 εκατ. 
ευρώ. Σημειώνεται ότι τα ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ και των 
νοσοκομείων, εμφανίζουν τα μικτά ποσά και υφίσταται απαί-
τηση για rebate και clawback που δεν έχει συμψηφιστεί ακόμα. 
Τα λοιπά νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης έχουν λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές 296 εκατ. ευρώ (από 290 εκατ. ευρώ τον 

Ιούλιο), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 207 εκατ. ευρώ 
(από 211 εκατ. ευρώ) και τα υπουργεία 78 εκατ. ευρώ (από 61 
εκατ. ευρώ). 
Αυξημένες κατά 267 εκατ. ευρώ ήταν και οι εκκρεμείς επιστρο-
φές φόρων, οι οποίες ανήλθαν σε 992 εκατ. ευρώ τον Αύγου-
στο, από 725 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019   

ΟΡΙΑΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ



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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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

«Αποκαλυπτήρια» σήμερα για το προσχέδιο του 
νέου κρατικού προϋπολογισμού του 2020, με τον 
οποίο η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει το σύνολο των 
στόχων που θέτει για ανάπτυξη και πλεονάσματα, 
αλλά και επιμέρους, για έσοδα και δαπάνες.
Δεδομένο πρέπει να θεωρείται, όπως άλλωστε έχει 
ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και ο πρωθυ-
πουργός, ότι στο προσχέδιο θα ενσωματωθούν 
στο ακέραιο όλες οι κυβερνητικές δεσμεύσεις που 
αφορούν το «πακέτο» των φοροελαφρύνσεων, 
καθώς και η πρόβλεψη ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 
θα είναι υψηλότερος του 2019 και θα κινηθεί στο 
2,5% - 3%, χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις 
που έθεταν στόχο 4%. 
Στόχοι που θεωρούνται ιδιαίτερα φιλόδοξοι από 
τους εταίρους μας, αφενός λόγω των φετινών χα-
μηλών «πτήσεων», αλλά κυρίως λόγω των προ-
βλημάτων που έχουν αρχίσει να ανακύπτουν και 
πάλι στο ευρωπαϊκό σκηνικό.
 Όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, το οικο-
νομικό επιτελείο θα μείνει «πιστό» στις δεσμεύσεις 
που έχουν αναληφθεί έναντι των εταίρων και στον 
στόχο του 3,5% του ΑΕΠ.
 Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι οι Βρυξέλλες 
έχουν διαμηνύσει ότι θα περιμένουν μέχρι και τις 
15 Οκτωβρίου, οπότε και το νέο προσχέδιο θα κα-
τατεθεί στην Κομισιόν, προκειμένου να τους πείσει 
η κυβέρνηση ότι και ο στόχος αυτός μπορεί να επι-
τευχθεί και ότι δεν θα θιγεί από τις φοροελαφρύν-
σεις που δρομολογούνται. Εμμέσως πλην σαφώς, 
δηλαδή, έχουν ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους 
ότι μόνο με ποσοτικοποιημένα και πειστικά μεγέθη 
θα άρουν όποιες αμφιβολίες και ενστάσεις έχουν, 
ούτως ώστε και η σχέση εμπιστοσύνης που έχει 
οικοδομηθεί να μη θιγεί, αλλά και να μην απαιτή-
σουν νέα μέτρα ώστε να κλείσει τυχόν κενό.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις αμφιβολίες των 
Βρυξελλών, στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν κά-
νουν βήμα πίσω όσον αφορά την υλοποίηση του 
νέου «πακέτου» ελαφρύνσεων, όπως αυτές ανα-
κοινώθηκαν πριν από περίπου έναν μήνα από τον 
πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και θα 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4-5                                                   07/10/2019

περιληφθούν στο προσχέδιο χωρίς μάλιστα, όπως 
κατηγορηματικά δηλώνουν κορυφαία στελέχη του 
οικονομικού επιτελείου:
  να ληφθούν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα 
που απαιτούνται για να καλυφθεί το «κενό» του 
2020, το οποίο «χωρίζει» κυβέρνηση και θεσμούς 
και υπολογίζεται σε 900 εκατ. ευρώ (0,5% του 
ΑΕΠ). 
 να προσμετρώνται στα έσοδα τα κέρδη των 
ελληνικών ομολόγων που διακρατούν οι Ευρωπα-
ϊκές Κεντρικές Τράπεζες, γεγονός που φυσικά θα 
συνεπαγόταν έμμεση μείωση των πλεονασμάτων. 
Το θέμα άλλωστε αυτό αναμένεται να κριθεί στη 
Σύνοδο του Δεκεμβρίου, όπου οι δανειστές θα αξι-
ολογήσουν πορεία της οικονομίας. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 
ήδη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονο-
μικών, αν και διαβεβαιώνει ότι νέοι φόροι δεν 
θα επιβληθούν, ούτε και περικοπές δαπανών θα 
υπάρξουν, έχει προαναγγείλει ότι το επόμενο έτος 
θα ληφθούν και μέτρα με θετικό δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα, μεταξύ των οποίων είναι το νέο κα-
θεστώς που θα ισχύσει για τις ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές, αλλά και η αναπροσαρμογή των αντικειμε-
νικών αξιών των ακινήτων με την ένταξη σε αυτές 
νέων περιοχών, που θα αποφέρουν πρόσθετα έσο-
δα στον κρατικό προϋπολογισμό. 
Το σίγουρο είναι ότι, ανεξάρτητα από το κείμενο 
του προσχεδίου του νέου κρατικού προϋπολογι-
σμού που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, οι δια-
βουλεύσεις θα συνεχιστούν και θα είναι πυρετώ-
δεις και το επόμενο διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο, 
οπότε και κατατίθεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία 
το τελικό κείμενο του νέου κρατικού προϋπολογι-
σμού. 
Δεν έχει τεθεί θέμα για αφορολόγητο - συντάξεις 
Παρά τις μέχρι σήμερα αμφιβολίες τους, πάντως, 
και την «απόσταση» των περίπου 900 εκατ. ευρώ 
που τους χωρίζει από την κυβέρνηση, οι δανειστές 
σε κανένα στάδιο των συζητήσεων δεν έθεσαν εκ 
νέου θέμα για μείωση του αφορολογήτου και πε-
ρικοπή συντάξεων. 
Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι το εν λόγω 
«κενό», το οποίο θα πρέπει να κλείσει μέχρι το τέ-
λος του τρέχοντος μηνός με συγκεκριμένα μέτρα 
που θα πείσουν τους δανειστές, καθώς ήδη αμφι-
σβητούν την απόδοση μέτρων που έχουν θεσμο-
θετηθεί. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν θεωρούν ρεαλιστική 

την εισπρακτική απόδοση συγκεκριμένων μέτρων, 
μεταξύ των οποίων η ενίσχυση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, η βελτίωση του πλαισίου για την 
παροχή «Χρυσής Βίζας», όπως και κινήτρων για 
να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην 
Ελλάδα ξένες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και 
τον προσδιορισμό αντικειμενικών τιμών σε 7.500 
νέες περιοχές που βρίσκονται εκτός συστήματος 
και εκτός σχεδίου. 
Κίνηση από την οποία το οικονομικό επιτελείο 
προσδοκά να εισπράξει έσοδα 500 εκατ. ευρώ, 
καθώς, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οι-
κονομικών, μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου 
του 2020 όλη η Ελλάδα θα έχει ενταχθεί στο αντι-
κειμενικό σύστημα. Πρόκειται φυσικά για εξέλιξη 
που θα συμβάλει στον περιορισμό του δημοσιονο-
μικού κενού, ενώ θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη της 
κτηματαγοράς. 
Ταυτόχρονα όμως οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η νέα 
ευνοϊκή ρύθμιση για τις 120 δόσεις δεν έχει την 
ανταπόκριση που περίμενε η κυβέρνηση, παρά το 
γεγονός ότι τα τελευταία στοιχεία δικαιολογούν με-
γαλύτερη αισιοδοξία, ενώ περιμένουν και αναλυτι-
κό «λογαριασμό» για τις επιπτώσεις στην είσπραξη 
του ΕΝΦΙΑ μετά τη μεσοσταθμική του μείωση κατά 
22%, από την οποία στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους αναμένουν ότι τα έσοδα θα αυξηθούν από 
τα επίπεδα του 75% στο 82%. 
Χαρακτηριστικό της επιφυλακτικής στάσης που 
τηρούν οι δανειστές είναι ότι αμφιβάλλουν ακόμη 
και για την υπεραπόδοση που καταγράφηκε στην 
είσπραξη του ΦΠΑ στο προηγούμενο οκτάμηνο, 
καθώς πιστεύουν ότι δεν εγγυάται ανάλογη μελλο-
ντική επιτυχία, οπότε Αθήνα και Βρυξέλες βρίσκο-
νται εν αναμονή των στοιχείων του Σεπτεμβρίου. 
Πώς θα διαμορφωθεί το νέο φορολογικό τοπίο 
Στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού θα απο-
τυπώνεται το σύνολο των παρεμβάσεων στη φο-
ρολογία φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά 
και στα ακίνητα, οι σημαντικότερες των οποίων, 
όπως έχει ήδη αποκαλύψει η «Ν», είναι οι εξής:
 1. Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελε-
στή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου 
εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ. 
2. Μείωση των φορολογικών συντελεστών που 
εφαρμόζονται στη φορολογική κλίμακα, πάνω από 
το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, 
κατά μία ποσοστιαία μονάδα και έτσι: 

Συνέχεια στη Σελ 25
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ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ Η 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ

TA NeA
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-20                                                   07/10/2019

Τέλος χρόνου για την υπαγωγή των οφειλετών της 
Εφορίας στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα αναμένεται να κλείσει σήμερα τα 
μεσάνυχτα και όσοι αποφάσισαν να γυρίσουν την 
πλάτη στη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών, εισοδημάτων και άλλων περιουσια-
κών στοιχείων καθώς και πλειστηριασμούς ακινή-
των.
 Τις τελευταίες ημέρες, η ρύθμιση ανέβασε ταχύτη-
τες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το συνολικό 
ποσό για το οποίο έχουν υποβληθεί αιτήσεις υπερ-
βαίνει τα 3,85 δισ. ευρώ (2,65 δισ. ευρώ κεφάλαιο 
και 1,2 δισ. ευρώ προσαυξήσεις). Από αυτά τα 2,3 
δισ. ευρώ έχουν ήδη επικυρωθεί με την καταβολή 
της πρώτης δόσης από τους οφειλέτες. Την τελευ-
ταία εβδομάδα η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πήρε φωτιά ενώ 

συνολικά πάνω από 310.000 ΑΦΜ έχουν υποβάλει 
αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Από το υπουργείο 
Οικονομικών διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να δο-
θεί νέα παράταση, εκτός αν υπάρξουν τεχνικά προ-
βλήματα στην πλατφόρμα. 
Πάντως η πορεία της ρύθμισης τις τελευταίες ημέ-
ρες έχει προκαλέσει ικανοποίηση στο οικονομικό 
επιτελείο το οποίο ποντάρει στις 120 δόσεις για την 
αύξηση των φορολογικών εσόδων το επόμενο έτος.
Η απόδοσή της ενσωματώνεται στα μεγέθη του 
νέου προϋπολογισμού, το προσχέδιο του οποίου 
κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το επόμενο έτος ο πήχης της ανάπτυξης 
μπαίνει μεταξύ 2,5% και 3% ενώ το πρωτογενές 
πλεόνασμα προβλέπεται να διαμορφωθεί λίγο 
πάνω από το 3,5% του ΑΕΠ. 
Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο Δημόσιο 
έχουν λίγες ακόμα ώρες στη διάθεσή τους για να 
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις 120 δόσεις. 
Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στην έκτακτη ρύθ-
μιση θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 
πολλές και μικρές μηνιαίες δόσεις. Η ελάχιστη μη-
νιαία δόση ανέρχεται σε 20 ευρώ ενώ το επιτόκιο 
της ρυθμισμένης οφειλής τους έχει μειωθεί στο 3% 
από 5% με αποτέλεσμα να περιορίζεται η συνολική 
επιβάρυνση του οφειλέτη. 
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση παγώνουν οι κατα-
σχέσεις. Από τη στιγμή που ο φορολογούμενος θα 
γνωστοποιήσει τη Βεβαίωσης Αποδέσμευσης στην 
τράπεζα θα παγώσουν μελλοντικές κατασχέσεις και 
θα ξεμπλοκάρουν οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λο-
γαριασμοί. Σημειώνεται ότι ποσά απαιτήσεων που 
γεννήθηκαν μέχρι την ημερομηνία γνωστοποίησης 
της Βεβαίωσης στην τράπεζα αποδίδονται στο Δη-
μόσιο. 

 Ο συντελεστής φόρου 29% που εφαρμόζεται 
σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 
τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ θα μειωθεί στο 
28%. 
 Ο συντελεστής φόρου 37% που εφαρμόζεται 
σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 
τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 
36%. 
 Ο συντελεστής φόρου 45% που εφαρμόζεται 
σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω 
από τα 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 44%. 
3. Διατήρηση του ισχύοντος αφορολογήτου ορίου, 
με οριακή ενίσχυσή του μάλιστα για τις οικογένειες 
με παιδιά.
 4. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης. 
5. Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, 
με μείωσή του κατά 50% για το 2020 ή για το 2021 
(φορολογικές δηλώσεις έτους 2021 ή 2022) και 
πλήρη κατάργησή του για το 2021 ή το 2022 (φο-
ρολογικές δηλώσεις έτους 2022 ή 2023).
 6. Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης 
(των αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 31 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) το αργότερο 
έως το 2023, όταν πλέον θα έχει τεθεί σε πλήρη 
λειτουργία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και 
θα είναι πλέον εφικτός ο έλεγχος της περιουσιακής 
κατάστασης όλων των Ελλήνων φορολογουμένων. 
7. Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδή-
ματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 
οντότητες, δηλαδή για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις 
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, τις Ομόρρυθμες, 
τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες και τα λοιπά νομικά 
πρόσωπα. Για τη χρήση του 2019, για την οποία 
οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα υποβλη-
θούν το 2020, προβλέπεται μείωση του συντελεστή 
φορολογίας εισοδήματος από το 28% στο 24%. Για 
τη χρήση του 2020, για την οποία οι δηλώσεις θα 
υποβληθούν το 2021, ο συντελεστής θα μειωθεί 
περαιτέρω από το 24% στο 20%.
 8. Μείωση της φορολόγησης στα μερίσματα από 
το 10% στο 5%. Το μέτρο θα ισχύσει από τη χρήση 
του 2019. 
9. Νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ από το 2020 ή το 2021. 
10.Αναστολή της επιβολής του ΦΠΑ στις μεταβι-
βάσεις νεόδμητων οικοδομών για τρία χρόνια, την 
περίοδο 2020-2022. 

11. Έκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης για 
εργασίες που αφορούν ενεργειακή, λειτουργική και 
αισθητική αναβάθμιση, συντήρηση και αξιοποίηση 
των υφιστάμενων ακινήτων. Η έκπτωση θα ισχύσει 
με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν 
το 2021 και οι οποίες θα αφορούν τα εισοδήματα 
του 2020. 
12. Αναστολή του φόρου υπεραξίας, δηλαδή του 
φόρου επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακι-
νήτων, για τρία χρόνια και επανεξέτασή του από 
μηδενική βάση τον τέταρτο χρόνο. Η αναστολή θα 
ισχύσει την περίοδο 2020-2022. 
13. Βελτίωση της διάταξης που προβλέπει τη μείω-
ση του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα 
είδη διατροφής και στην εστίαση, ώστε για όλες 
ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις τροφίμων και ποτών 
να ισχύει ο μειωμένος συντελεστής 13% (να μην 
προβλέπεται π.χ. συντελεστής 24% για τον σερβι-
ριζόμενο καφέ και 13% για τον πωλούμενο καφέ 
από τα σούπερ μάρκετ). 
14. Σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από το 
24% και το 13% στο 22% και στο 11% το αργότερο 
έως το 2023. 


