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ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1848 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 5, 6,7, και 8
Η συζήτηση για το ενεργειακό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ στη Βουλή - Κ. 
Χατζηδάκης: Έχουμε τη συνείδηση μας ήσυχη - Κάνουμε για την 
ΔΕΗ ό,τι έπρεπε να γίνει χρόνια πριν - ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα ονομαστικής 
ψηφοφορίας για οκτώ άρθρα του νομοσχεδίου
Σελ 1 και 3
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο δικαστήριο για 
τις κρατικές ενισχύσεις στη ΛΑΡΚΟ
Σελ 1, 13 και 14
Ημέρα εθνικού πένθους στην Αλβανία
Σελ 3 
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Σελ 4
Άδ. Γεωργιάδης: Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί 
ο πλειοδότης του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό
Σελ 9 
Μεγάλα πρόστιμα για τους διαχειριστές ψηφιακής πλατφόρμας βρα-
χυχρόνιων μισθώσεων εφόσον δεν παρέχουν πληροφορίες που 
τους ζητά η ΑΑΔΕ   
Σελ 10 
«Αυξάνεται από το 20% στο 75% το ποσοστό της πλεονάζουσας 
παραγόμενης ενέργειας από αγρότες με φωτοβολταϊκά» δήλωσε ο 
Μ. Βορίδης   
Σελ 11 
Ισχυρή σεισμική δόνηση 6, 1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μεταξύ 
Κυθήρων και Κρήτης
Σελ 12 
Μέτρα για την ανακούφιση των κατοίκων και την αποκατάσταση 
των ζημιών επιχειρήσεων από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινό-
μενα ζητάει η ΓΣΕΒΕΕ
Σελ 13 
Για τρίτη ημέρα τεχνικά κλιμάκια της Περιφέρειας εραγάστηκαν για 
την αποκατάσταση των προβλημάτων στην Κινέτα
Σελ 15 
ΙΟΒΕ: Αύξηση 16,6% κατέγραψε η αξία των πωλήσεων του κλάδου 
εμπορίας πετρελαιοειδών το 2018 έναντι του 2017
Σελ 16 
Δράμα: Το φράγμα του Θησαυρού, μια «αισθητική» ισορροπία του 
φυσικού περιβάλλοντος κι ενός εντυπωσιακού τεχνικού έργου
Σελ 17
ΤτΕ: Αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας, με 
ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων και της κατανάλωσης
Σελ 18 
Γ. Πλακιωτάκης: Θέλουμε να παράξουμε συγκεκριμένα αποτελέσμα-
τα στον κλάδο της κρουαζιέρας
Σελ 19 
ΥπΑΑΤ: θέτει σε τροχιά υλοποίησης τα μεγάλα αρδευτικά έργα της 
Πελοποννήσου
Σελ 20 
Αυξημένη αισιοδοξία για τις οικονομικές προοπτικές των εταιρειών 
τους, μέσα στους επόμενους 6 μήνες, καταγράφεται από το 56% των 
CFOs στην Ελλάδα   
Σελ 22 
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 3 
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Κ. Χατζηδάκης: Έχουμε τη συνείδηση μας ήσυχη - Κάνουμε για την ΔΕΗ ό,τι έπρεπε να 
γίνει χρόνια πριν
ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για οκτώ άρθρα του νομοσχεδίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΚΟ

ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

«Μέσα σε μερικούς μήνες κάνουμε για τη ΔΕΗ αυτά που έπρεπε 
να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Κι έχουμε ήσυχη τη συνεί-
δησή μας και απέναντι σε αυτούς που μας ψήφισαν και σε αυτούς 
που δεν μας ψήφισαν. Με αυτή την πολιτική κάνουμε το καθή-
κον μας απέναντι στην οικονομία και πρωτίστως απέναντι στην 
πατρίδα μας» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστής Χατζηδάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Με την λέξη 
«ντροπή» ο Κωστής Χατζηδάκης καταφέρθηκε εναντίον του 
ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζοντάς του υποκρισία για την ένσταση αντισυ-
νταγματικότητας που κατέθεσε σχετικώς με την διάταξη για την 
άρση της μονιμότητας των νεοπροσλαμβανόμενων στην ΔΕΗ. 
Μάλιστα, κατέθεσε έγγραφο που αποδεικνύει ότι η προηγού-
μενη κυβέρνηση έκανε το ίδιο στην θυγατρική της επιχείρησης 
«ΔΕΗ Ανανεώσιμες».

Και την ομιλία του στην Ολομέλεια στο νομοσχέδιο για την 
απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό της 
ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και την στήριξη των ΑΠΕ, ο 
κ. Χατζηδάκης απάντησε στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης ότι η κυβέρνηση απαξιώνει τη ΔΕΗ και αντέστρεψε τα 
βέλη λέγοντας πως πολιτική απαξίωσης της ΔΕΗ άσκησε στην 
πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ για την οποία μάλιστα «πρέπει επιτέ-
λους να απολογηθεί στον ελληνικό λαό». 
-Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας: Στο μεταξύ αίτηση διεξαγω-
γής ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε οκτώ άρ-
θρα του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση της αγοράς ενέρ-
γειας, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ 
και την στήριξη των ΑΠΕ. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα 
στις 2 το μεσημέρι στην Ολομέλεια. Αναλυτικά στις σελ 5,6,7και 8

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση του Δικαστηρίου 
του 2017 για την υπόθεση των κρατικών ενισχύσεων της ΛΑΡΚΟ 
αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, στην από-
φαση του 2017, το Δικαστήριο είχε καταδικάσει την Ελλάδα για 
μη εκτέλεση απόφασης της Επιτροπής του 2014 με την οποία 
απαιτήθηκε από την Ελλάδα να ανακτήσει ποσό 135,8 εκατ. 
ευρώ ασυμβίβαστων ενισχύσεων από τη ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλ-
λευτική & Μεταλλουργική Εταιρεία Α.Ε. («ΛΑΡΚΟ»). Τον Μάρτιο 
του 2014, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι διάφορα δημόσια μέτρα 
(υπό μορφή εισφορών κεφαλαίου και κρατικών εγγυήσεων) 

υπέρ της ΛΑΡΚΟ παρείχαν στην εταιρεία αθέμιτο πλεονέκτημα 
έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων 
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή διέταξε την Ελλάδα 
να ανακτήσει την ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση ύψους 135,8 
εκατ. ευρώ, συν τους τόκους. Την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή 
εξέδωσε επίσης απόφαση στην οποία προέβαινε στη διαπίστω-
ση ότι το σχέδιο που πρότεινε η Ελλάδα για την πώληση ορι-
σμένων περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί χωρίς ο αγοραστής να υποχρεούται να επιστρέψει 
οποιαδήποτε ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε 
στη ΛΑΡΚΟ. Το σχέδιο πώλησης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. 
Αναλυτικά στη σελ  3

Στους 31 ανέρχονται οι νεκροί από το σεισμό των 6,4 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ στην Αλβανία, εκ των οποίων οι 11 στην 
κωμόπολη της Θουμάνα κοντά στο Δυρράχιο, η οποία δέχτηκε 
και τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ο αριθμός των νεκρών αναμέ-
νεται να αυξηθεί καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από 
τα ερείπια υπολογίζονται σε πάνω από 20, μεταξύ αυτών τρεις 
πολυμελείς οικογένειες, και όσο οι ώρες περνούν οι πιθανότητες 
για επιζώντες λιγοστεύουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σωστικά 
συνεργεία από 11 χώρες (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) επιχει-
ρούν σε 6 σημεία σε Δυρράχιο και Θουμάνα, ενώ το έργο τους 

δυσκολεύει η μετασεισμική ακολουθία -σημειώθηκαν πάνω 
από 350 μετασεισμικές δονήσεις, η ένταση των οποίων άγγιξε 
σήμερα και τα 3,9 Ρίχτερ-, καθώς εγκυμονεί κινδύνους για την 
ασφάλεια των διασωστών στα ετοιμόρροπα χαλάσματα. Οι 40 
άντρες των δύο ελληνικών μονάδων ΕΜΑΚ έχουν ανασύρει από 
τα ερείπια τρεις ανθρώπους, δύο εκ των οποίων εν ζωή.
Αναλυτικά στις σελ 13 και 14



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

29 Νοεμβρίου 2019

3ο Balkan & EastMed Energy Law Forum
ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαχει-
ριστικής Εταιρείας Υδρογονανθρά-
κων και του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ενεργειακής Ρύθμισης

11 - 13 Δεκεμβρίου 2019

3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφορια-
κών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης 
στη Γεωργία και στο Περιβάλλον
ΑΘΗΝΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συ-
στημάτων Πληροφοριών 

18 - 19 Φεβρουαρίου 
2020

26ο Φοιτητικό συνέδριο: «Επισκευές και 
Ενισχύσεις Κατασκευών 2020» 
ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ/Τμήμα 
Δυτικής Ελλάδος

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης διοργανώνουν το 1ο Ετήσιο Συ-
νέδριο Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Ηράκλειο από σήμερα ως τις 30 Νοεμβρίου 
2019, στο ξενοδοχείο Galaxy.
«Μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία φιλοδοξεί να γίνει θε-
σμός στο δημόσιο τομέα και για ένα τριήμερο θα καταστήσει 
την Κρήτη επίκεντρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με 
σκοπό να αναζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και όλων των εξελίξεων στον 
τομέα της πληροφορικής, τονίζεται σε ανακοίνωση.
Οι συζητήσεις και οι εισηγήσεις θα επιχειρήσουν να δώσουν 
απαντήσεις σε ζητήματα όπως: οι αλλαγές στην καθημερινή 
λειτουργία στον κόσμο της ψηφιακής εποχής, ο ρόλος του αν-
θρώπινου παράγοντα, των επιστημόνων της πληροφορικής 
και των Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και η αύξηση της αποτε-
λεσματικότητας προς τους πολίτες καθώς και η επένδυση στον
τομέα της πληροφορικής».
Πληροφορίες: 
https://www.crete.gov.gr/category/enimerosi/ict_conference_2019/

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διοργανώνει 
εκδήλωση – σεμινάριο που αφορά στην εφαρμογή των 
αρχών της κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις της
Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την 
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 18:00 - 
21:00, στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Μακεδονία Παλ-
λάς).
Τα θέματα που θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν 
–όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- είναι: η εφαρμογή 
της μεθοδολογίας Eco – Canvas για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η 
ακαδημαϊκή προσέγγιση για την προώθηση των αρ-
χών της Κυκλικής Οικονομίας και πως αυτή συνδυά-
ζεται με την πράσινη επιχειρηματικότητα, οι πολιτικές 
ενθάρρυνσης εισαγωγής των αρχών της Κυκλικής Οι-
κονομίας στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, 
και τέλος η παρουσίαση καλών πρακτικών Κυκλικής
Οικονομίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου 
«EMBRACE» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος 

Interreg MED 2014 – 2020, και αφορά σε δράσεις δι-
άδοσης της εφαρμογής της «Κυκλικής Οικονομίας» σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 
Σοφία Πελαγίδου, τηλ. 2310 539817, εσωτ.205, 
email: meletes@sbe.org.gr
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ
Εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί η μελέτη του 
Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ) για τον κλάδο της βιομηχανίας πλαστικών με 
τίτλο: «Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών - Συμβολή 
στην ελληνική οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές 
ανάπτυξης» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Δεκεμ-
βρίου 2019 και ώρα 16.30, στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας 
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Πατριάρχου Γρη-
γορίου Ε’ και Νεαπόλεω3 27, Αγία Παρασκευή). 

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

Πρόσκληση για τη Σύγκληση της Ειδικής Συνεδρίασης της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε απευθύνει η  Πρόεδρος της Αντιπρο-
σωπείας του Τ.Ε.Ε.  Αντωνία Μοροπούλου η οποία έχει ως εξής: 
Καλείστε στην Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 «περί 
κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων δια-
τάξεων», όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 
1486/1984, την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2187/94 και την 
παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2308/95 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δε-
κεμβρίου 2019 και ώρα 4:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Royal Olympic 
(Αθαν. Διάκου 28-34, Αθήνα) με θέματα :
Εκλογή Προέδρου, Α  ́Αντιπροέδρου, Β  ́Αντιπροέδρου, Γενικού 
Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Αντιπρο-

σωπείας του Τ.Ε.Ε.
Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
Εκλογή Προέδρου, Α  ́Αντιπροέδρου, Β  ́Αντιπροέδρου, Γενικού 
Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
Στην ειδική αυτή συνεδρίαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων 
(2/3) του όλου αριθμού των Μελών της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε., σύμφωνα  με τις παρ. 5 του άρθρου 7 και παρ. 2 του άρ-
θρου 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. Η Συνεδρίαση θα συνεχιστεί το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 
2019 και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 7.00 μ.μ. στον 
ίδιο χώρο .
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία η Συνε-
δρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και 

ώρα 10.00 π.μ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος 
όροφος) οπότε αρκεί απαρτία πάνω από το μισό του όλου αριθ-
μού των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχουν μαζί 
τους, για πιστοποίηση της ταυτότητάς τους, την αστυνομική τους 
ταυτότητα ή το δελτίο Μέλους του Τ.Ε.Ε. ή το διαβατήριο ή την 
άδεια οδήγησης.
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να 
μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή 
άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική 
απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.  Η  
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Αντωνία Μοροπούλου

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση του Δικαστηρίου 
του 2017 για την υπόθεση των κρατικών ενισχύσεων της ΛΑΡ-
ΚΟ αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, στην από-
φαση του 2017, το Δικαστήριο είχε καταδικάσει την Ελλάδα για 
μη εκτέλεση απόφασης της Επιτροπής του 2014 με την οποία 
απαιτήθηκε από την Ελλάδα να ανακτήσει ποσό 135,8 εκατ. 
ευρώ ασυμβίβαστων ενισχύσεων από τη ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλ-
λευτική & Μεταλλουργική Εταιρεία Α.Ε. («ΛΑΡΚΟ»). 
Τον Μάρτιο του 2014, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι διάφορα δη-
μόσια μέτρα (υπό μορφή εισφορών κεφαλαίου και κρατικών εγ-
γυήσεων) υπέρ της ΛΑΡΚΟ παρείχαν στην εταιρεία αθέμιτο πλε-
ονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των 

κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή διέταξε 
την Ελλάδα να ανακτήσει την ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση 
ύψους 135,8 εκατ. ευρώ, συν τους τόκους. Την ίδια ημερομηνία, 
η Επιτροπή εξέδωσε επίσης απόφαση στην οποία προέβαινε στη 
διαπίστωση ότι το σχέδιο που πρότεινε η Ελλάδα για την πώληση 
ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί χωρίς ο αγοραστής να υποχρεούται να επιστρέψει 
οποιαδήποτε ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε 
στη ΛΑΡΚΟ. Το σχέδιο πώλησης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. 
Τον Ιανουάριο του 2019, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική 
επιστολή στην Ελλάδα σχετικά με τη μη εφαρμογή της απόφασης 
του Δικαστηρίου του 2017. 
Όπως σημειώνει η Επιτροπή, «μέχρι σήμερα, περισσότερα από 
πέντε έτη μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής και 
μετά την απόφαση του Δικαστηρίου και την προειδοποιητική 

επιστολή της Επιτροπής, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ανακτήσει την 
ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση από τη ΛΑΡΚΟ». 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει πλέον ζητήσει από το Δικαστήριο 
να επιβάλει στην Ελλάδα τις ακόλουθες οικονομικές κυρώσεις:
- καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού περίπου 3.709 ευρώ ημε-
ρησίως για το χρονικό διάστημα από τις 9 Νοεμβρίου 2017 
(ημερομηνία της πρώτης απόφασης του Δικαστηρίου) έως την 
ημερομηνία συμμόρφωσης της Ελλάδας με την απόφαση του 
Δικαστηρίου ή, εναλλακτικά, ελλείψει συμμόρφωσης, την ημε-
ρομηνία έκδοσης της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου. Το 
ελάχιστο κατ’ αποκοπή ποσό δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο 
από 1,3 εκατ. ευρώ.
- ημερήσια χρηματική ποινή ύψους περίπου 26.697 ευρώ από 
την ημέρα έκδοσης της απόφασής της Επιτροπής έως την ημερο-
μηνία κατά την οποία η Ελλάδα θα θέσει τέρμα στην παράβαση.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Πραγματοποιήθηκε στις 26 
Νοεμβρίου η 1η τακτική συνεδρίαση της μόνιμης Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, μετά 
από σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλ-
λοντος & Υδάτων,  Καθηγητή κ. Αραβώση, που συντονίζει τις σχετι-
κές πρωτοβουλίες εκ μέρους του Υπουργείου. Ο κ. Αραβώσης στην 
εισαγωγική του ομιλία τόνισε - μεταξύ άλλων - ότι οι πρωτοβουλίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  συνοψίζονται στη 
μετάβαση από τη γραμμική στην Κυκλική Οικονομία μέσα από έναν 
ευρύ κοινωνικό διάλογο, στοχεύοντας σε πολιτικές στρατηγικού χα-
ρακτήρα και ευρέος κοινωνικού οφέλους και αφορούν οριζόντια σε 
όλη την Ελληνική οικονομία. Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς 
που συμμετέχουν στη Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι: 
•         Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ)
•         Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
•         Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
•         Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ)
•         Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
•         Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

•         Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας 
(ΣΥΒΙΠΥΣ)
•         Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου 
•         Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας περιβάλ-
λοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)
•         Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και 
Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ)
•         Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)
•         Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)
•         Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF 
Ελλάς»
•         Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
 
Σημαντική συμβολή στην ευρεία συζήτηση παρείχαν οι τοποθετή-
σεις όλων των εκπροσώπων των φορέων για τις άμεσες προτεραιό-
τητες στην πορεία της μετάβασης στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής 
ανάπτυξης. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συγκρότηση της 
Επιτροπής και έθεσαν στη διάθεση του Υπουργείου το δυναμικό 
και τις προτάσεις τους.  Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε, εν όψει της 

διαμόρφωσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσεων με στόχους και 
χρονοδιάγραμμα, την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων των 
φορέων στο αμέσως επόμενο διάστημα στα ζητήματα:
•         Αναγκαίων νομοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών
•         Κινήτρων για τις επιχειρήσεις και δεικτών παρακολούθησης
•         Πρωτοβουλιών Ενημέρωσης, ανταλλαγής γνώσης και ευαι-
σθητοποίησης
•         Προτάσεων πιλοτικών έργων
•         Εξειδικευμένων κλαδικών πολιτικών (τρόφιμα, πλαστικά, του-
ρισμός κα)
•         Χρηματοδοτικών εργαλείων Ευρωπαϊκών και ιδιωτικών  
•         Δημιουργίας Παρατηρητηρίου κυκλικής οικονομίας για παρα-
κολούθηση της πορείας της 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων θα αποτελεί 
όργανο μόνιμου χαρακτήρα,  θα δρα ως Εθνικό Συμβούλιο και θα 
συμβάλει στη διαμόρφωση των πολιτικών  για την Kυκλική Oικο-
νομία,  αλλά και στη διοχέτευση μέτρων και πρωτοβουλιών στον 
παραγωγικό ιστό και την κοινωνία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΚΟ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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«Εντός του 2019 θέλουμε να έχουν λήξει όλες οι δικές μας 
εκκρεμότητες ώστε να μπορεί η εταιρία από τις αρχές του 
2020 να προχωρήσει το έργο. Είμαστε στην τελική ευθεία» 
δήλωσε σχετικά με τα έργα στο Ελληνικό, ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευ-
ξή του χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα είπε: «Δεν μπορώ να παρέμβω στην επιτρο-
πή διενέργειας του διαγωνισμού για το καζίνο. Στο τέλος 
ο διαγωνισμός θα καταλήξει σε έναν πλειοδότη. Επιθυμία 
μου ήταν να έχει ανακοινωθεί ο πλειοδότης μέσα στον Νο-
έμβριο. Αυτό δεν κατέστη εφικτό, πάμε για λίγο αργότερα. 
Ελπίζω να είναι στις αρχές Δεκεμβρίου. Εντός του 2019 θέ-
λουμε να έχουν λήξει όλες οι δικές μας εκκρεμότητες ώστε 
να μπορεί η εταιρία από τις αρχές του 2020 να προχωρήσει 
το έργο. Είμαστε στην τελική ευθεία».
Ο υπουργός ανέφερε σχετικά με την κατάθεση του φορολο-
γικού νομοσχεδίου: «Ευτυχώς εξελέγη μια κυβέρνηση που 
μετά από δεκαετίες έρχεται και μειώνει τους φόρους», ενώ 
σε ερώτηση για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

από την 1η Ιανουαρίου του 2020 η Ελλάδα να μπει ξανά 
στη λίστα με τις χώρες του διαπραγματεύσιμου ρίσκου 
σχολίασε: «Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ελληνικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες τα τελευταία 7-8 χρόνια δεν μπορού-
σαν να ανταγωνιστούν ισότιμα τους ανταγωνιστές τους στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μπορούν πλέον να παίρνουν 
δάνεια από τις τράπεζες, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, 
να παίρνουν πράγματα με πίστωση και άρα να ανταγωνίζο-
νται τις άλλες εταιρίες επί ίσοις όροις».
Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με τους διοικητές νο-
σοκομείων ο υπουργός δήλωσε: «Ωραίος ο κανιβαλισμός, 
αλλά πρέπει να έχει και κάποια όρια. Ο κ. Πατέρας επελέγη 
από μια διαδικασία, πήρε τη θέση, έγινε η φασαρία και 
παραιτήθηκε. Ο κ. Κικίλιας έχει βάλει στη συγκεκριμένη δι-
αδικασία κάτι πολύ σημαντικό που δεν υπήρχε πριν. Κάθε 
τρεις μήνες οι διοικητές των νοσοκομείων θα αξιολογούνται 
βάσει αποτελεσμάτων και θα μπορούν να παύονται αζημί-
ως. Αυτή είναι μια σημαντική ασφαλιστική δικλείδα που θα 
δώσει στον υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να παρακολου-
θεί τη χρηστή διοίκηση των νοσοκομείων. Όλοι μπορούν να 

μας ασκήσουν κριτική, ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που έχει κάνει, δεν 
μπορεί».
Ακόμη, για τον θεσμό του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος 
είπε: «Δεν μπορεί κάποιος να λέει άλλα και μετά να τα αναι-
ρεί. Με έχουν βγάλει στα μανταλάκια εδώ και δυόμισι χρό-
νια για μια κυρία που με το ονοματεπώνυμό της στη Βουλή 
λέει τα αντίθετα απ’ αυτά που φέρεται να είπε ως μάρτυρας 
δημοσίου συμφέροντος. Της προσφέρθηκε η ασυλία για να 
πει αυτά που δεν γνωρίζει, όχι αυτά που γνωρίζει. Γιατί αν 
τα γνώριζε και ήταν σίγουρη, θα τα έλεγε και επώνυμα. Έχω 
προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά των προστατευόμενων 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Περιμένω να τελειώσει 
η ιστορία αυτή και θα διεκδικήσω αποζημίωση από το ελ-
ληνικό Δημόσιο».
 Τέλος δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης: «Το να λέει κάθε βουλευτής 
από ένα όνομα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάνει ζημιά. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εκλεγμένος Πρωθυπουργός 
της χώρας, έχει την εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής 
ομάδας. Ας τον αφήσουμε να αποφασίσει».

Στις αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον ναυτι-
λιακό τομέα στη χώρα μας, μετά την έγκριση του νέου αναθε-
ωρημένου master plan της COSCO για το Λιμάνι του Πειραιά, 
αλλά και στην αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών 
λιμανιών, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, στην 1η συνεδρία του 8ου 
Αραβο-ελληνικού Φόρουμ 2019, με θέμα: «Τάσεις στη Ναυτι-
λία, Ευκαιρίες και Μελλοντικές Δυνατότητες», σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Μέσα σε τρεις μήνες καταφέραμε και εγκρίναμε το νέο, ανα-
θεωρημένο master plan της COSCO για το λιμάνι του Πειραιά, 
γεγονός που προσδίδει αξιοπιστία. Η παρουσία του Προέδρου 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ πριν από λίγες 
ημέρες στον Πειραιά, πιστοποιεί και την πραγματική σημασία 

που δίνει η Κίνα στην υλοποίηση της επένδυσης. Ο ρόλος των 
logistics και ο σχεδιασμός των εφοδιαστικών αλυσίδων, σκοπό 
έχουν τη μείωση του κόστους διακίνησης» τόνισε. 
Αναφερόμενος στο θέμα της αξιοποίησης των δέκα μεγάλων 
περιφερειακών λιμανιών στη χώρα, προανήγγειλε την αξιο-
ποίησή τους μέσα στο 2020, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει ήδη 
από το ΤΑΙΠΕΔ, να του παρουσιαστούν όλα τα πιθανά μοντέλα 
αξιοποίησης μέσα στον Νοέμβριο.
«Αφού παρουσιαστεί η συγκεκριμένη μελέτη θα προχωρήσου-
με σε οικονομοτεχνικές μελέτες και το τρίτο στάδιο θα είναι ο 
διεθνής διαγωνισμός» δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης.
   Ο υπουργός έκανε, επίσης, ξεχωριστή αναφορά στις αναπτυξι-
ακές και επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον κλάδο 
της κρουαζιέρας, σημειώνοντας την επαναλειτουργία της Εθνι-

κής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας και επισήμανε τις 
μεγάλες δυνατότητες του θαλάσσιου τουρισμού, τονίζοντας ότι 
η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο κατ  ́εξοχήν χώρος του παγκόσμιου 
yachting.
 Γνωστοποίησε εξάλλου, ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής ετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για όλες τις 
αναπτυξιακές προοπτικές στον τομέα της ναυτιλίας και απηύ-
θυνε ανοιχτή πρόσκληση προς τους υποψήφιους επενδυτές να 
εμπιστευθούν την Ελλάδα, προσθέτοντας ότι «πλέον η χώρα 
και πολιτική σταθερότητα έχει και συγκεκριμένο πρόγραμμα 
δράσης για κάθε τομέα, αλλά και έχει τη βούληση να γυρίσει 
σελίδα». 

Συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον πρωθυ-
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα του Υπουργικού 
Συμβουλίου, που συνεδριάζει στις 11.00 το πρωί στο Μέγαρο 
Μαξίμου βρίσκονται το φορολογικό νομοσχέδιο, οι αρχές του 
νέου ασφαλιστικού, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευ-

σης και το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας για τις 
προμήθειες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συζητούνται επίσης, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα, ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2020 και η 
προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για τις θέσεις των αντιπρο-
έδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αντιπροεδρία 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο πρωθυπουργός στις 09:30, είχε προγραμματισμένη συνάντη-
ση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον επενδυτή Prem Watsa, πρόε-
δρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Fairfax.

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Απηύθυνε ο Γ. Πλακιωτάκης, αναφέροντας τις αναπτυξιακές ευκαιρίες στη χώρα μας, στο 8ο Αραβο-Ελληνικού Φόρουμ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Με την λέξη «ντροπή» ο Κωστής Χατζηδάκης καταφέρθηκε 
εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζοντάς του υποκρισία για την 
ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε σχετικώς 
με την διάταξη για την άρση της μονιμότητας των νεοπρο-
σλαμβανόμενων στην ΔΕΗ. Μάλιστα, κατέθεσε έγγραφο που 
αποδεικνύει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε το ίδιο στην 
θυγατρική της επιχείρησης «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο κ. Χατζηδάκης, υπεραμύνθηκε της συγκεκριμένης διά-
ταξης του νομοσχεδίου τονίζοντας ότι «Είμαστε περήφανοι 
για την κατάργηση της μονιμότητας των νεοπροσλαμβα-
νόμενων» και προσθέτοντας πως η ΔΕΗ δεν είναι αυτό που 
ήταν την δεκαετία του 70, δεν είναι κρατικό μονοπώλιο. «Δεν 
στενοχωριέστε που παραλάβατε τη ΔΕΗ με μερίδιο 96% και 
την δώσατε με μερίδιο 71% και χάσατε 640.000 πελάτες με 
την σφραγίδα του κ. Τσίπρα; Αν εσείς το ανέχεστε, εμείς δεν το 
θέλουμε. Να έρχεται κάθε τρεις και λίγο ο εκάστοτε υπουργός 
Ενέργειας και να ζητά από τους Έλληνες πολίτες να βάζουν το 
χέρι στην τσέπη» είπε.
   Αναφέρθηκε στον Κανονισμό εργασίας της «ΔΕΗ Ανανεώ-
σιμες» που εγκρίθηκε από το ΔΣ της εταιρείας στις 24.7.2017. 
«Πηγαίνετε στο αρ. 24. Θα διαπιστώσετε ότι η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες αυτό που εμείς 
σήμερα θεσπίζουμε για όλη την ΔΕΗ. Ντροπή! Ντροπή! 
Ντροπή!» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: 
«Αυτά που είπατε προηγουμένως για την ένσταση αντισυ-
νταγματικότητας να πάτε να τα πείτε στην ίδια την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ 
και θα διαπιστώσετε ότι αυτό για το οποίο μας καταγγέλλετε, 
το κάνατε πράξη εσείς».
   Ο κ. Χατζηδάκης, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι παρέδωσε την 
ΔΕΗ στο χείλος της κατάρρευσης και υπογράμμισε ότι η κυ-
βέρνηση της ΝΔ έχει σήμερα το χρέος να σώσει την επιχείρη-
ση. «Κάνουμε ότι χρειάζεται για να σωθεί η ΔΕΗ. Γιατί αν πέσει 
η ΔΕΗ, θα πέσουν οι Τράπεζες και μετά θα πέσει η χώρα» και 
επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ότι χάρισε πάνω από 600.000 πελάτες 
της ΔΕΗ σε ιδιώτες» είπε.
   Αναφορικώς με το θέμα της αντισυνταγματικότητας που 
ήγειρε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας επικαλέστηκε και την Έκθεση 
της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής κι ακόμη αναφέρ-
θηκε στον νόμο του 2006 για τον ΟΤΕ που θέτει τις βάσεις 
για ένα αντίστοιχο εργασιακό καθεστώς, σημειώνοντας: «Να 
δούμε λοιπόν, πως πάει σήμερα ο ΟΤΕ και πως πάει η ΔΕΗ. Η 
ΔΕΗ έπεσε θύμα του κρατισμού και του λαϊκισμού». Επιπλέον, 

ο κ. Χατζηδάκης, αναφέρθηκε σε οκτώ Αποφάσεις του Αρείου 
Πάγου, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπονται μισθολογικές 
διαφοροποιήσεις εάν υπαγορεύονται από λόγους δημοσίου 
συμφέροντος ή από λόγους αναδιοργάνωσης της εταιρείας.
   «Θέλω όλοι μας να φανταστούμε τι θα γινόταν αν κάναμε δε-
κτή την αντισυνταγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψηφίσουμε 
σήμερα το νομοσχέδιο. Να σκεφτούμε όλοι ποια θα είναι κα-
τάσταση στην ΔΕΗ, στην μετοχή της, στις τράπεζες και ποιο 
θα είναι το μέλλον του τόπου. Εμείς στηρίζουμε το νομοσχέδιο 
γιατί στηρίζουμε μια Ελλάδα με μέλλον».
    «Η ΔΕΗ ανοίγει συνολικά ένα νέο κεφάλαιο για να μείνει όρ-
θια, να σταθεί στον ανταγωνισμό και να μην επιβαρύνει τους 
καταναλωτές» κατέληξε στην τοποθέτησή του. 
   «Δύο είναι οι βασικοί λόγοι για την αντισυνταγματικότητα 
που ορίζει ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι τη ΔΕΗ από την μέρα 
ισχύς νόμου θα έχουν διαφορετική και χειρότερη μεταχείρι-
ση με τους προσλαμβανόμενους μέχρι μέρα έναρξης ισχύος. 
Έχουμε διαφορετική μεταχείριση ιδίων καταστάσεων με ένα 
αυθαίρετο κριτήριο», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος. Κατηγόρησε δε την 
κυβέρνηση ότι «μας επιστρέφει στις πιο σκοτεινές περιόδους 
του Μνημονίου» και προσέθεσε: «Η κυβέρνηση θέλει να απα-
ξιώσει, να λοιδορήσει και να υπονομεύσει την ΔΕΗ».
   Η πρώην υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, υποστήριξε 
ότι το άρθρο 3 προσκρούει στο Σύνταγμα διότι δημιουργεί 
δυσμενείς διακρίσεις για νέους εργαζόμενους, δημιουργεί 
εργαζόμενους δύο ταχυτήτων ενώ καταστρατηγεί και το δι-
καίωμα της συλλογικής αυτονομίας.
   Εξάλλου, ανέφερε ότι η διάταξη αυτή, προσβάλλει και την 
ειδικότερη έκφραση αρχής της ισότητας για ίση αμοιβή και 
ίση εργασία του Συντάγματος, προωθεί αυθαίρετες διακρίσεις 
σε βάρος των εργαζόμενων, ενώ προσκρούει και σε άλλο συ-
νταγματικό δικαίωμα για την συνδικαλιστική ελευθερία.
   Ο τομεάρχης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Σωκράτης 
Φάμελλος τόνισε μεταξύ άλλων πως με «το νομοσχέδιο ανοί-
γει ο δρόμος για προσλήψεις στη ΔΕΗ μέσω των γραφείων 
της ΝΔ».
   Η Αντιπολίτευση
   Υπέρ της ένστασης αντισυνταγματικότητας η οποία αφορού-
σε κυρίως την άρση της μονιμότητας όσων προσληφθούν 
από εδώ και στο εξής στην ΔΕΗ και τις θυγατρικές της και 
γενικά τις αλλαγές στα εργασιακά και μισθολογικά, τάχθηκε 
και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής 
Ανδρέας Λοβέρδος, αλλά και το ΚΚΕ.
   «Η επιστημονική υπηρεσία Βουλής αξιολογεί ότι οφείλουμε 

προβληματισμό ως εθνική αντιπροσωπεία και η στάθμιση 
πρέπει να αναζητήσει ερείσματα. Στην εισηγητική έκθεση δεν 
βρίσκουμε έρεισμα. Κατά την νομολογία του ΣτΕ η αναζήτηση 
μιας επαρκούς αιτιολογίας διασώζει την συνταγματικότητα 
ενώ η ύπαρξη ανεπαρκούς αιτιολογία οδηγεί σε αντισυνταγ-
ματικότητα. Η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος είναι 
πολύ γενική, γι αυτό στο ΚΙΝΑΛ δεχόμαστε τα επιχειρήματα 
περί αντισυνταγματικότητας» ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος.
   Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθα-
νασόπουλος, είπε ότι το άρθρο 3 καταπατά κάθε έννοια του 
Συντάγματος αλλά κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκριτικό το 
ενδιαφέρον και επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι στην ενέργεια 
δεν έχουν ανάγκη από τεχνάσματα αλλά από αλληλεγγύη.
   Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας 
Σπήλιος Λιβανός αντέκρουσε την ένσταση αντισυνταγματι-
κότητας και έκανε λόγο για την πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ να υπο-
βάλλει αιτήματα αντισυνταγματικότητας και ονομαστικών 
ψηφοφοριών προκειμένου να καλύψει την ένδεια επιχειρη-
μάτων του. Υπερασπίστηκε τη συνταγματικότητα της ρύθ-
μισης, τονίζοντας ότι η επέμβαση στις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας επιτρέπεται όταν αυτό επιτάσσουν λόγοι δημόσιου 
συμφέροντος. 
   Συγκεκριμένα τόνισε: «Το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την 
επιβίωση της ΔΕΗ, διότι η κατάρρευση της ΔΕΗ μπορεί να 
επιφέρει συστημικούς κινδύνους τόσο στην αγορά ενέργειας 
όσο και στο τραπεζικό σύστημα που την έχει δανείσει. Η ΔΕΗ 
έχει πάνω από 10.000 εργαζόμενους, το 70% της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και περίπου 7 εκατ. συνδέσεις σε όλη 
την Επικράτεια. Η έκθεση του τραπεζικού συστήματος στη 
ΔΕΗ είναι της τάξης των 3,957 δισ. ευρώ. Κατά τον κοινοβου-
λευτικό εκπρόσωπο, η πτώση της ΔΕΗ θα είναι εκκωφαντική, 
εάν επιτρέψουμε να συμβεί, και θα παρασύρει την οικονομία 
συνολικά».
    Η ένσταση απερρίφθη από την Ολομέλεια, ωστόσο ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Σωκράτης Φάμελλος εξέ-
φρασαν έντονη διαμαρτυρία στο Προεδρείο της Βουλής, γιατί 
δεν δόθηκε ο λόγος «επί προσωπικού» στην πρώην υπουργό 
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. «Ο υπουργός είπε ανακρίβειες, η 
μονιμότητα έχει καταργηθεί από το 2012», τόνισε ο κ. Τζανα-
κόπουλος. «Το τερατώδες είναι ότι πάνε με νόμο να καταρ-
γήσουν την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Εμείς στην ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες καταργήσαμε τις συλλογικές συμβάσεις αλλά με 
διμερή συμφωνία Διοίκησης και εργαζομένων, όχι με νόμο, 
όπως γίνεται σήμερα».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
Κ. Χατζηδάκης: Η ΝΔ σώζει την ΔΕΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την παρέδωσε σε κατάρρευση 
- Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΣΥΡΙΖΑ
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Ο εισηγητής της ΝΔ, Φίλιππος Φόρτωμας, τόνισε ότι με 
το σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι μπορεί να 
εξυγιάνει και να εκσυγχρονίσει τη μεγάλη δημόσια επιχεί-
ρηση, τη ΔΕΗ, η οποία απαξιώθηκε από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, έχοντας βέβαια ως πρώτο μέλημά της τους 
πολίτες.
   Ο κ. Φόρτωμας κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι μετέτρεψε τη 
μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία σε «βόμβα» για την εθνική 
οικονομία, και αντιμετώπισε το ζήτημα της ΔΕΗ με έναν 
τρόπο, ο οποίος δεν εξυπηρετούσε, ούτε τα συμφέροντα 
της χώρας, αλλά και ούτε την ίδια την εταιρεία. Η ΔΕΗ επί 
των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, πουλούσε ενέργεια κάτω του κό-
στους στους ανταγωνιστές της και εκείνοι έβγαζαν κέρδος 
από τους πελάτες τους και από την πώληση ρεύματος - και 
σήμερα ως αντιπολίτευση διαφωνεί με τα μέτρα τα οποία 
ενισχύουν τον ίδιο τον ιδιωτικο-οικονομικό χαρακτήρα 
της ΔΕΗ. Ο εισηγητής της ΝΔ καταλόγισε υποκρισία στο 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν κατηγορεί 
για τις ιδιωτικοποιήσεις την ΝΔ, όταν ως κυβέρνηση προ-
χώρησε σε αυτές. «Όπως είπε, άλλωστε, και ο αρχηγός 
της παράταξής σας από αυτό το βήμα προχθές, κύριοι της 
μείζονος αντιπολίτευσης, ‘κάποιος δεν είναι ό,τι δηλώνει, 
αλλά ό,τι πράττει’, κι εσείς αναιρείτε και τους ίδιους σας 
τους εαυτούς» είπε ο κ. Φόρτωμας.
   Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε 
ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενέργεια, δεν είναι 
ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, δεν είναι η προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν είναι ούτε καν η 
μεγιστοποίηση του οφέλους του δημόσιου ταμείου, που 
επικαλείται για το ξεπούλημα της ΔΕΗ ο κ. Χατζηδάκης, 
παρά πρόκειται για μία αποτυχημένη και αναχρονιστική 
συνταγή «τρόικας εσωτερικού», ή αλλιώς η κλασική δεξιά 
συνταγή χρεοκοπίας εις βάρος της χώρας και των πολι-
τών. «Είναι μια συνταγή ιδιωτικοποίησης των ενεργεια-
κών εταιρειών, ξεπουλήματος δηλαδή των υποδομών, 
δημιουργίας μονοπωλίων εις βάρος των επιχειρηματιών 
και των πολιτών, και γενικά, μία επιλογή ενάντια στο 
δημόσιο συμφέρον. Και είναι μία συνειδητή επιλογή, ένα 
στρατηγικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να ξεπουλήσει 
και να απαξιώσει τις ενεργειακές υποδομές εις βάρος του 
κοινωνικού οφέλους» είπε ο κ. Φάμελλος. 
   Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε επίσης ότι είναι 
ιδεοληψία της ΝΔ να θέλει να ξεπουλήσει τις υποδομές, 
«όσο-όσο» μάλιστα, και να ενισχύσει έναν απολύτως 
κρατικοδίαιτο και μη παραγωγικό και ανταγωνιστικό κα-
πιταλισμό, ο οποίος είναι επικίνδυνος για τη χώρα. «Γιατί 
την ίδια επιλογή ακολουθήσατε τα προηγούμενα χρόνια 
και χρεοκοπήσατε την πατρίδα μας. Γιατί εσείς ήσασταν 

που χρεοκοπήσατε την Ελλάδα, και η δική μας κυβέρνηση 
ήταν αυτή που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και από 
την κοινωνική και την πολιτική χρεοκοπία» είπε προς τα 
έδρανα της συμπολίτευσης, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρ-
νηση αυτή επιστρέφει την χώρα στις πιο σκοτεινές περιό-
δους του Μνημονίου.
   «Η κυβέρνηση έφερε με συνοπτικές διαδικασίες ένα 
ενεργειακό νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ, χωρίς να καταθέσει 
πριν το επιχειρησιακό σχέδιο για την πορεία της. Φέρνει 
επίσης, μία άτσαλη και περίεργη τριχοτόμηση της ΔΕΠΑ, 
της οποίας τα δύο κομμάτια πηγαίνουν για ιδιωτικοποί-
ηση χωρίς να γνωρίζουμε τον ρόλο του φυσικού αερίου 
στο τελικό σχέδιο του ενεργειακού σχεδιασμού, χωρίς να 
έχει κατατεθεί το ΕΣΕΚ, το οποίο απ’ ό,τι πληροφορούμα-
στε, θα συζητηθεί αύριο στο υπουργικό συμβούλιο. Στις 
δε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα αποσπασματικά, χωρίς 
να δίνει λύση και συνολική απάντηση στα δομικά προβλή-
ματα της αγοράς της ενέργειας» τόνισε ο αγορητής του ΚΙ-
ΝΑΛ, Γιώργος Αρβανιτίδης. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση 
οδηγεί τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ στο άγνωστο, χωρίς πυξίδα, 
ενώ στις ΑΠΕ, ειδικά με την τροπολογία της τελευταίας 
στιγμής, καθιστά τον υπουργό παντοδύναμο ρύθμιση και 
παραμερίζει επιδεικτικά την Ανεξάρτητη Αρχή, τη ΡΑΕ. Για 
την ΔΕΗ, ο κ. Αρβανιτίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση επαί-
ρεται ότι διέσωσε τη ΔΕΗ, η οποία κινδύνευε από κακή 
αξιολόγηση από τον ορκωτό ελεγκτή του Σεπτέμβρη, δεν 
λέει όμως ότι αυτό έγινε με αύξηση των τιμολογίων του 
ρεύματος με αποτέλεσμα να φύγουν οι καλοπληρωτές - 
και ενώ έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει σε μειώσεις εκεί 
που πρέπει δεν έχει κάνει τίποτα ως τώρα.
   Η Διαμάντω Μανωλάκου, ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, κα-
τηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει το νομοσχέδιο 
αυτό ως τομή που κάνει μέσα από πέντε άξονες, ωστόσο 
αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά, είναι ότι προ-
ωθεί ακόμα πιο επιθετικά τη στρατηγική του κεφαλαίου 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας, την οποία υπηρέτησαν προσηλωμένες 
όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, 
ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Πολλαπλά κερ-
δισμένοι - όπως είπε η κ. Μανωλάκου - βγήκαν οι επιχει-
ρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, 
ενώ θύματα από την απελευθέρωση και τις παραπέρα ιδι-
ωτικοποιήσεις ήταν οι εργαζόμενοι στον κλάδο, μέσα από 
χτύπημα μισθών και δικαιωμάτων, εντατικοποίηση, απο-
γείωση των εργατικών ατυχημάτων αλλά και του λαού, 
με πανάκριβα τιμολόγια και ενεργειακή φτώχεια για τα 
εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και ανελέητο κυνηγητό όσων 

αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς «φωτιά».  
 
Η κ. Μανωλάκου επισήμανε πως όλες οι κυβερνήσεις βο-
ήθησαν για τη χρεοκοπία της ΔΕΗ κομμάτι-κομμάτι, και 
τώρα έρχονται να κάνουν κριτική και να τσακώνονται για 
να κρύψουν ότι προωθούν την απελευθέρωση που προ-
ωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αυτές είναι οι αξίες σας. Το 
καπιταλιστικό κέρδος σε βάρος του λαού, και το δικό σας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πολιτική σας 
συνολικά» είπε η κ. Μανωλάκου.
   «Η σημερινή κυβέρνηση είναι υποχείριο των ξένων, 
κρίνοντας από το σημερινό νομοσχέδιο όσον αφορά τον 
τεμαχισμό της ΔΕΠΑ. Για το ξεπούλημά της παρά το ότι 
πρόκειται για μία ενεργειακή εταιρία με συνεχή ανοδική 
πορεία και με πολύ καλές προοπτικές για το μέλλον, πόσο 
μάλλον εάν πραγματικά βρεθούν αποθέματα φυσικού 
αερίου στην πατρίδα μας» ανέφερε ο Β. Βιλιάρδος εκ 
μέρους της Ελληνικής Λύσης. «Να είσαστε σίγουροι πως 
θα ξεπουλήσει τα πάντα, τόσο τη δημόσια περιουσία όσο 
και την ιδιωτική - με τους χιλιάδες πλειστηριασμούς που 
θα δρομολογήσουν οι αφελληνισμένες τράπεζες από την 
αρχή του έτους - κι επίσης, πως παρά το ξεπούλημα, τα 
χρέη μας δεν θα μειωθούν καθόλου, καθιστώντας μας 
σκλάβους χρέους στο διηνεκές». Τέλος, υποστήριξε ότι 
η σημερινή κυβέρνηση, όχι μόνο δεν έχει σχέδιο, αλλά 
και καμία απολύτως περιβαλλοντική ευαισθησία, κρίνο-
ντας από το ότι θέλει να τοποθετήσει ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην εύφορη και εξαιρετικά σημαντική ελληνική 
αγροτική γη, η οποία αποτελεί το θεμέλιο του πρωτογε-
νούς μας τομέα.
   Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια «ακτινογραφία» της 
κυβέρνησης. Αποτελεί «ακτινογραφία», γιατί καταργεί, 
όπως και τόσα άλλα νομοσχέδια, τις συλλογικές συμβά-
σεις, γιατί καταργεί έναν από τους τελευταίους θεσμούς 
αμεροληψίας αυτής της χώρας, μια κοινή ευρωπαϊκή 
πρακτική που παλέψαμε τόσο στην Ελλάδα να κατα-
φέρουμε: το ΑΣΕΠ - τόνισε ο Κρίτων Αρσένης, ειδικός 
αγορητής του ΜεΡΑ25. Με κάθε νομοσχέδιο διαλύεται 
σταδιακά το ΑΣΕΠ υποστήριξε ο Κρ. Αρσένης. Το παρόν 
νομοσχέδιο, εισάγει για μία ακόμα φορά την ιδιωτικοποί-
ηση, ανεξαρτήτως αν είναι προς το συμφέρον του ελληνι-
κού δημοσίου, αν είναι ζημιογόνα η εταιρεία. «Πρόκειται 
για ιδιωτικοποίηση που συμφέρει μια τρίτη χώρα και τον 
ενδιάμεσο, που θα είναι κάποια οικογένεια από την ελλη-
νική ολιγαρχία. Και φέρνετε ‘φωτογραφικές’ διατάξεις, 
όπως σε κάθε άλλο νομοσχέδιο» παρατήρησε.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
Οι εισηγητές των κομμάτων στο νομοσχέδιο στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό 
της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και την στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
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«Μέσα σε μερικούς μήνες κάνουμε για τη ΔΕΗ αυτά 
που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. 
Κι έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας και απέναντι σε 
αυτούς που μας ψήφισαν και σε αυτούς που δεν μας 
ψήφισαν. Με αυτή την πολιτική κάνουμε το καθήκον 
μας απέναντι στην οικονομία και πρωτίστως απένα-
ντι στην πατρίδα μας» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης. 
Και την ομιλία του στην Ολομέλεια στο νομοσχέδιο 
για την απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας, τον εκ-
συγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ 
και την στήριξη των ΑΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης απάντη-
σε στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
ότι η κυβέρνηση απαξιώνει τη ΔΕΗ και αντέστρεψε 
τα βέλη λέγοντας πως πολιτική απαξίωσης της ΔΕΗ 
άσκησε στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ για την οποία 
μάλιστα «πρέπει επιτέλους να απολογηθεί στον ελ-
ληνικό λαό». Χαρακτήρισε δε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
ότι εμφανίζονται σήμερα σαν εισαγγελείς όταν ήταν 
εκείνοι που: 
- πήραν τον Δεκέμβριο του 2014 την ΔΕΗ με 
7.388.624 ενεργούς πελάτες και την άφησαν με 
6.755.916 πελάτες, δηλαδή 640.000 λιγότερους πε-

λάτες
- παρέλαβαν μια ΔΕΗ με μερίδιο αγοράς 96% και την 
παρέδωσαν με μερίδιο αγοράς 74%.
- παρέλαβαν την τιμή της μετοχής της ΔΕΗ στα 7,2 
ευρώ και την παρέδωσαν στο 1,3 ευρώ
«Κι αυτό στο λεξιλόγιο του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς χαρα-
κτηρίζεται στήριξη γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσχωρήσει 
σε μια οργουελιανή αντίληψη για τα πράγματα, βα-
φτίζοντας το κρέας ψάρι», είπε.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρ-
θηκε επίσης σε αντιφάσεις του κόμματος της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης όταν από την μία καταλογίζει 
στην κυβέρνηση ότι αυξάνει το κόστος της ΔΕΗ και 
από την άλλη θα δίνει μισθούς πείνας στους νεοπρο-
σλαμβανόμενους. Σημείωσε πως «αυξημένο κόστος 
με μισθούς πείνας δεν υπάρχει» και κάλεσε τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ να αποφασίσει από ποια πλευρά θα ασκεί κριτική.
Ο κ. Χατζηδάκης, κατηγόρησε την προηγούμενη κυ-
βέρνηση ότι ενώ στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, 
έπραξε όσα η ΝΔ πρεσβεύει, την κατηγορεί σήμερα 
γι αυτό ακριβώς. Μάλιστα σε σκωπτικό τόνο διερω-
τήθηκε: «Ποιος ιδιωτικοποίησε το 49% του ΑΔΜΗΕ 
; Μήπως ένα κόμμα που ξεκινά από Σ και τελειώνει 

σε ΥΡΙΖΑ ; Ποιος ιδιωτικοποίησε το 66% του ΔΕΣΦΑ 
; Μήπως ένα κόμμα με αρχηγό το όνομα του οποί-
ου αρχίζει με Τ και τελειώνει σε σίπρας ; Ποιο κόμμα 
αποφάσισε να πουλήσει τις λιγνιτικές μονάδες της 
ΔΕΗ; Μήπως ένα κόμμα που κάθεται τώρα στα έδρα-
να της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παριστάνει 
τον εισαγγελέα ;».
Αναφορικώς με την κριτική περί της διαδικασίας των 
προσλήψεων στη ΔΕΗ και την συμμετοχή του ΑΣΕΠ, 
ο αρμόδιος υπουργός είπε «για όσους επιμένουν να 
μην καταλαβαίνουν» ότι την διαδικασία αυτή, που 
σήμερα κατηγορεί ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, ακο-
λούθησε με τις προσλήψεις στην ΡΑΕ, ως κυβέρνηση 
στις 10 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. «Το θράσος του 
ΣΥΡΙΖΑ κάπου πρέπει να έχει και όρια», είπε.
Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην διάταξη για 
την άρση της μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβα-
νόμενους στη ΔΕΗ όπως και στην κατάργηση της μο-
νιμότητας για τα Διευθυντικά Στελέχη που θα έχουν 
τριετή θητεία και θα κρίνονται για το έργο τους, 
υπογραμμίζοντας: «Γι αυτή μας την πολιτική είμαστε 
υπερήφανοι. Εμείς, κοιτάμε το αύριο, ενώ εσείς είστε 
κολλημένοι στο χθες».

Για «κατά συρροή» «ψεύδη επιχειρήματα» από τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ολο-
μέλεια της Βουλής, έκανε λόγο η τομεάρχης Εργα-
σίας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου. Με δήλωση της, 
κατηγορεί τον κ. Χατζηδάκη ότι «προκειμένου να 
δικαιολογήσει την απαράδεκτη δυσμενή διάκριση 
που εισάγει το νομοσχέδιό του σε βάρος των νέων 
εργαζομένων της ΔΕΗ επικαλέστηκε τα εξής ψευδή 
επιχειρήματα: 
1.    Ότι παγίως τα δικαστήρια της χώρας δέχονται 
πως ο χρόνος πρόσληψης είναι επιτρεπτό κριτή-
ριο διαφοροποίησης των εργαζομένων για τους 
μισθούς και τους όρους εργασίας. Τούτο είναι ψευ-
δές. (βλ. ενδεικτικά ΟΛ.Α.Π. 14/12, Α.Π. 550/2010, 
Α.Π.524/2008.)Οι αποφάσεις του ανώτατου δικα-
στηρίου στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Χατζηδάκης 
στην ολομέλεια της Βουλής, για να δικαιολογήσει τα 
αδικαιολόγητα, είναι εντελώς άσχετες με το θέμα.
2.    Ο κ. Χατζηδάκης επικαλέστηκε ψευδώς ότι το 

2017 (επί ΣΥΡΙΖΑ) συμφωνήθηκε κανονισμός εργα-
σίας στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ που κάνει ακριβώς αυτό 
που ο ίδιος θεσπίζει σήμερα για ολόκληρη τη ΔΕΗ, 
δηλαδή η μισθολογική διάκριση παλιών και νέων 
εργαζομένων. 
α) Ουδέποτε συμφωνήθηκε κανονισμός εργασίας στη 
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ το 2017. Αντιθέτως, το 2019 επί 
ΣΥΡΙΖΑ συμφωνήθηκε μεταξύ διοίκησης και εργαζό-
μενων η ένταξη των εργαζομένων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩ-
ΣΙΜΕΣ στον γενικό κανονισμό κατάστασης προσωπι-
κού της ΔΕΗ, προκειμένου ακριβώς να υπάρχει ενιαία 
αντιμετώπιση των εργαζομένων σε όλο τον όμιλο, 
παρότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό από το νόμο. 
β) Αλλά ακόμη και το προσχέδιο κανονισμού του 
2017 που ουδέποτε συμφωνήθηκε και εγκρίθηκε 
δεν προβλέπει τίποτα από αυτά που ο κ. Χατζηδάκης 
επικαλέστηκε, καμία δηλαδή μισθολογική διάκριση 
των εργαζομένων στη βάση του χρόνου πρόσληψής 
τους. 

3.    Ο κ. Χατζηδάκης  επικαλέστηκε προς παραλλη-
λισμό τη συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στον 
ΟΤΕ, λέγοντας ότι το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ θεσπίστηκαν 
άλλοι μισθοί για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Είναι 
προφανές ότι ο κ. Χατζηδάκης ή δεν γνωρίζει και 
μπερδεύεται ή νομίζει ότι μιλάει σε ανίδεους. Είναι 
άλλο πράγμα να συμφωνούν στο πλαίσιο της συλλο-
γικής σύμβασης εργασίας εργοδότες και εργαζόμενοι 
μιας ιδιωτικής εταιρείας μισθολογικά κλιμάκια και 
άλλο πράγμα να παρεμβαίνει ο νόμος, όπως κάνει ο 
κ. Χατζηδάκης στη ΔΕΗ, για να καταργήσει ισχύουσα 
συλλογική σύμβαση εργασίας και να ακυρώσει την 
εφαρμογή της στους νέους εργαζόμενους».
 Η κ. Αχτσιόγλου σχολίασε ότι «πέραν του ότι δεν 
φαίνεται να γνωρίζει τη διαφορά ΣΣΕ και νόμου, ο 
κ. Χατζηδάκης προφανώς δεν ξέρει καν να διαβάζει 
μια ΣΣΕ», προσθέτοντας ότι η ΣΣΕ που επικαλέστηκε 
υπογράφηκε το 2014 επί κυβέρνησης ΝΔ, και όχι το 
2017.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
Κ. Χατζηδάκης: Έχουμε τη συνείδηση μας ήσυχη - Κάνουμε για την ΔΕΗ ό,τι έπρεπε να γίνει χρόνια πριν

Ε. Αχτσιόγλου: κατά συρροή ψευδή επιχειρήματα από τον κ. Χατζηδάκη για την ΔΕΗ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

Αίτηση διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, σε οκτώ άρθρα του νομοσχεδίου για την απελευθέ-
ρωση της αγοράς ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την 
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και την στήριξη των ΑΠΕ. 
   Σύμφωνα με το σκεπτικό του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης:
   - Το ‘Αρθρο 3 που αφορά στις προσλήψεις προσωπικού 
αορίστου χρόνου:
   Καταργεί τον ουσιαστικό ρόλο του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις της 
ΔΕΗ, στο όνομα της ευελιξίας και καταργεί την διαφάνεια, την 
ισοτιμία και την αξιοπιστία του συστήματος προσλήψεων. Δη-
μιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων με την κατάργηση 
της συλλογικής σύμβασης της ΔΕΗ για νέους εργαζόμενους, 
οι οποίοι θα δουλεύουν με ατομικές συμβάσεις. Μετατρέπει 
και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ σε παιδιά ενός κατώτερου 
θεού. Έχει σοβαρό πρόβλημα αντισυνταγματικότητας, λόγω 
της μονομερούς κατάργησης της επιχειρησιακής συλλογικής 
σύμβασης με νόμο.
   - Το ‘Αρθρο 4 για τις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου 
χρόνου:
   Καταργεί το πλαφόν στις αποδοχές (άρθρο 28 παρ.1 του 
ν.4354/2015 δηλαδή το όριο των αποδοχών του γενικού 
γραμματέα υπουργείου) για τους αναπληρωτές διευθύνοντες 
συμβούλους, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές 
της εταιρείας που προσλαμβάνονται με τις διατάξεις του πα-
ρόντος. Πρακτικά, ανοίγει ο δρόμος για πρόσληψη γαλάζιων 
goldenboys στη ΔΕΗ με πολύ υψηλές αμοιβές και εμμέσως 
οδηγείται σε εκκαθάριση όλο το προσωπικό των διευθυντι-
κών θέσεων.
   - Το ‘Αρθρο 9, που αφορά στην Πολιτική προμηθειών:
   Δεν περιλαμβάνει ρητά την ικανοποίηση του ευρωπαϊκού 
πλαισίου, αλλά περιέχει επίσης την εξαίρεση της ΔΕΗ από το 
ανώτατο όριο κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων, ανοίγοντας 
ο δρόμος και για αγορά αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού (λι-
μουζίνες) για τα golden boys tης ΔΕΗ.

   - Με το ‘Αρθρο 16 που αφορά σε ρυθμίσεις για την ιδιω-
τικοποίηση της ΔΕΠΑ ΑΕ -Τροποποίηση άρθρων 80ΣΤ επ 
ν.4001/20111:
   Παραχωρείται σε ιδιώτες ολόκληρο το ποσοστό του δη-
μοσίου (65%) τόσο στις Υποδομές όσο και στην Εμπορία. 
Δημιουργείται ένα ιδιωτικό μονοπώλιο στα δίκτυα φυσικού 
αερίου. Το Δημόσιο δεν κρατά ούτε τον ρόλο του μετόχου μει-
οψηφίας, παρότι θίγονται και θέματα ενεργειακής ασφάλειας 
της χώρας.
   Παραχωρεί το δίκτυο, δηλαδή ένα φυσικό μονοπώλιο με 
σταθερό έσοδο, χωρίς να διασφαλίζει την τροφοδότηση όσο 
το δυνατόν περισσότερων πολιτών και επιχειρήσεων με φυσι-
κό αέριο. Η μονοπωλιακή διαχείριση και ιδιοκτησία του δικτύ-
ου θα ανεβάσει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και 
δεν εξασφαλίζει την επέκταση του δικτύου σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες περιοχές.
   - Με το ‘Αρθρο 17 για την τροποποίηση των άρθρων 80 και 
80ΙΒ του ν.4001/2011:
   Καταργούνται για τους εργαζόμενους της ΔΕΠΑ οι προβλέ-
ψεις που υπήρχαν στον 4206/2019 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
που προέβλεπε την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων εργα-
σίας, τη μεταβίβαση των εργασιακών σχέσεων στις νέες εται-
ρείες που θα προκύψουν και την απαγόρευση απολύσεων 
για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των 
μετοχών, για τους .
   - Το ‘Αρθρο 24 για το πλαίσιο εγκατάστασης Φ/Β σταθμών 
σε αγροτική γη:
   Υποβαθμίζει την πρωτογενή παραγωγή της χώρας χρησι-
μοποιώντας υπερβολικά μεγάλο ποσοστό της γης υψηλής πα-
ραγωγικότητας για Φ/Β. Δεν είναι μόνο το 1% της γης υψηλής 
παραγωγικότηττας, αλλά το 1% του συνόλου της αγροτικής 
γης. ‘Αρα πρόκειται για την κατανάλωση ενός πολύτιμου 
φυσικού πόρου και μάλιστα ενός ανταγωνιστικού πόρου για 
την Ελλάδα, δηλαδή υψηλής θρεπτικής και οικολογικής αξίας 
αγροτικών προϊόντων.

   - Με το άρθρο 42 για την τροποποίηση του άρθρου 57 του 
ν.4508/2017 και του άρθρου 4 του ν.4585/2018:
   Δίνεται μόλις ένας μήνας προθεσμία στη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ) να γνωμοδοτήσει για τις αποφάσεις που 
αφορούν τον καθορισμό των εγγυήσεων που χρειάζεται να 
καταβάλουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προς τον 
ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση με τα ΥΚΩ και τον ΔΑΠΕΕΠ σε σχέση με τον 
ΕΛΑΠΕ (απόδοση προς ΔΑΠΕΕΠ πχ του ΕΤΜΕΑΡ, του Ειδικού 
Τέλους Λιγνίτη). Μετά την παρέλευση του μήνα τεκμαίρεται 
ότι η Ρυθμιστική Αρχή έχει γνωμοδοτήσει.
   Επανέρχεται έμμεσα προσπάθεια παράκαμψης του ρόλου 
της ΡΑΕ που εξασφαλίζει την καταβολή εγγυήσεων και ει-
σπραττόμενων πόρων από τους εναλλακτικούς παρόχους. 
Δηλαδή προετοιμάζεται ο δρόμος για ένα νέο σκάνδαλο 
HELAAS ENERGA.
   - Με το ‘Αρθρο 44 που επιφέρει Τροποποιήσεις του 
ν.3468/2006:
   Εξουσιοδοτείται ο υπουργός ΠΕΝ να καθορίσει με ΚΥΑ νέα 
προτεραιοποίηση των σταθμών ΑΠΕ, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης γενικής και ειδικής διάταξης. Η προτεραιοποίηση αφο-
ρά τα πάντα (και περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, και εκκρεμείς 
αιτήσεις σύνδεσης). Εκτός από τις προτεραιότητες, η απόφαση 
θα καθορίζει και όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς για 
κατηγορίες σταθμών, καθώς και τις προθεσμίες που θα έχει ο 
Διαχειριστής να εκδώσει μη δεσμευτική και στη συνέχεια ορι-
στική προσφορά σύνδεσης. Η νέα προτεραιοποίηση αφορά 
όλες τις κατηγορίες έργων (πχ και βιοαέριο, και ενεργειακές 
κοινότητες κλπ).
   Ωστόσο η εξουσιοδότηση είναι εν λευκώ. Παίρνει όλες τις 
εξουσιοδοτήσεις ο υπουργός χωρίς προτεραιότητες και 
υπάρχει βάσιμος κίνδυνος να υποβαθμιστούν οι ενεργειακές 
κοινότητες, που έχουν προτεραιότητα με Νόμο.
   Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι στην 
Ολομέλεια.

Ως «ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της απελευθέρωσης, της 
ιδιωτικοποίησης της ενέργειας, που υλοποιείται διαχρονικά 
από όλες τις κυβερνήσεις» χαρακτήρισε ο γενικός γραμματέας 
του ΚΚΕ, το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ που φέρνει η κυβέρνηση, 
«με πρόσχημα την τάχα «σωτηρία της»», σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Στη σημερινή ομιλία του στη Βουλή, επί του νομοσχεδίου, ο 
κ. Κουτσούμπας επεσήμανε ότι όλα αυτά τα χρόνια κερδισμέ-
νοι είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι στην Ενέργεια και χαμένοι 
οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα σε όλη τη χώρα και 
πρόσθεσε ότι η πολιτική της κυβέρνησης «κινείται στην ίδια 
αντιλαϊκή κατεύθυνση: περαιτέρω εμπορευματοποίηση της 
ενέργειας, διαμόρφωση ακόμα καλύτερων όρων για τη λει-

τουργία της «αγοράς ενέργειας», διασφάλιση της «ανταγωνι-
στικότητας» για όλους τους επενδυτές στην ενέργεια».
   Σημείωσε ότι το νέο στοιχείο είναι «η προώθηση του στό-
χου της πράσινης ενέργειας, της λεγόμενης μεταλιγνιτικής 
εποχής», με την κυβέρνηση χωρίς καμία περιστροφή να δι-
ακηρύσσει ότι μέχρι το 2028 ο λιγνίτης θα έχει καταργηθεί ως 
καύσιμο, ενώ «στην πραγματικότητα σχεδιάζετε το κλείσιμο 
των λιγνιτικών μονάδων πολύ νωρίτερα απ’ τις σχετικές δι-
ακηρύξεις σας».
   Όπως εξήγησε, ο στόχος, μέσω της προώθησης της «πρά-
σινης ανάπτυξης», είναι η διαμόρφωση νέων πεδίων επεν-
δυτικής δραστηριότητας για τα υπερσυσσωρευμένα κεφά-
λαια των ομίλων. «Προωθείτε τη στρατηγική της ΕΕ, που με 

πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, προσπαθεί να 
αναβαθμίσει τη θέση της στον ενεργειακό πόλεμο» πρόσθεσε, 
τονίζοντας: «Σ’ ολόκληρο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ μέχρι τη 
Γερμανία και τη Γαλλία, ένα μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου 
υποστηρίζει την λύση αυτή, που θέλετε και εσείς: το περιβό-
ητο Green New Deal, το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που 
θα αντικαταστήσει τις παλαιές υποδομές με καινούργιες, πρά-
σινες υποδομές».
   Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι οι καινούργιες υποδομές κοστί-
ζουν και καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία σημείωσε ότι 
οι πράσινες υποδομές κοστίζουν ακόμα περισσότερο, και 
«μεταφράζονται σε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, σημαίνουν 
λιγότερη θέρμανση, ακριβές νέες εγκαταστάσεις».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για οκτώ άρθρα του ενεργειακού νομοσχεδίου, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

Δ. Κουτσούμπας: Η λύση για την ΔΕΗ βρίσκεται στην ανάπτυξη μιας άλλης εξουσίας, της κοινωνικής ιδιοκτησίας των 
συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής
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Μεγάλα πρόστιμα από 5.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ 
προβλέπει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το φορολογικό νομοσχέδιο 
προς τους διαχειριστές ψηφιακής πλατφόρμας βραχυχρόνιων 
μισθώσεων, στην περίπτωση που δεν παρέχουν πληροφορίες 
που τους ζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων ΑΑΔΕ σχετικά με 
ιδιοκτήτες ακινήτων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για 
την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου τους.
 Ειδικότερα στο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατό-
τητα της Φορολογικής Διοίκησης να ζητά εντός προθεσμίας, με 
έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής 
πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του 
διαμοιρασμού, ανεξάρτητα από το εάν αυτή έχει μόνιμη εγκα-
τάσταση στην Ελλάδα ή όχι οποιαδήποτε πληροφορία ή στοι-
χείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 
ως πωλητές(ιδιοκτήτες ακινήτων), για τα οποία προκύπτουν ή 
μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα. 
Όπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο, τα πρόστιμα στην περί-
πτωση μη συμμόρφωσης μπορούν να ανέλθουν από 30.000 
μέχρι και 100.000 ευρώ για τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. 
Για άλλες κατηγορίες, όπως ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα που ενοικιάζουν ακίνητα μέσω βραχυχρόνιων 
μισθώσεων τύπου Aibnb, εφόσον δεν παρέχουν πληροφορίες 
που τους ζητά η ΑΑΔΕ, προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 
και 30.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων με το νο-
μοσχέδιο καθορίζεται νέα διαδικασία για την αναπροσαρμογή 
και την επέκτασή τους σε νέες περιοχές. Για τον προσδιορισμό 
των τιμών εκκίνησης λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που 
επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως 

ποιότητα κατασκευής, παλαιότητα, θέση στο οικοδομικό τετρά-
γωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας για τα διαμερίσματα, 
εμπορικότητα δρόμου, ύπαρξη παταριού ή υπογείου για τα 
καταστήματα, καλλιεργητική αξία, τουριστική ή παραθεριστική 
σημασία για τα αγροτεμάχια και άλλα.
Για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινή-
των καταργούνται οι σημερινές περιφερειακές επιτροπές που 
εισηγούνται τις τιμές ζώνης και η ειδική τριμελής επιτροπή. Έτσι 
συγκροτείται επιτροπή για τη σύνταξη εισήγησης για τη δια-
μόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των 
τιμών εκκίνησης, η οποία αποτελείται από τον γενικό γραμματέα 
Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών ως πρόε-
δρο και μέλη τον γενικό γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, τον γενικό 
γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον πρόεδρο 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), τον προϊστάμενο 
του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξι-
ών Ακινήτων της γενικής γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του υπουργείου Οικονομικών και δύο εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται από τον υπουργό Οικονομικών. Έργο της Επιτροπής 
είναι η εισήγηση προς τον υπουργό Οικονομικών σχετικά με τη 
διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης 
των τιμών εκκίνησης.
Το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών 
Ακινήτων της γενικής γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του 
υπουργείου Οικονομικών εισηγείται προς την Επιτροπή τη δια-
μόρφωση των ζωνών και τους συντελεστές αυξομείωσης των 
τιμών (συμμετέχουν σ’ αυτή μεταξύ άλλων και δύο εμπειρο-

γνώμονες) για τη σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση των 
ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνη-
σης, που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορο-
λογητέας αξίας των ακινήτων (σήμερα για τη διεκπεραίωση του 
συγκεκριμένου έργου υφίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
εξαμελής Επιτροπή).
Επίσης συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου με αρμοδιότητα τον 
έλεγχο των εισηγήσεων, που υποβάλλουν οι πιστοποιημένοι 
εκτιμητές, και την εισήγηση στον υπουργό Οικονομικών για 
τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης. Σε περίπτωση αδυναμίας 
προσδιορισμού τιμών εκκίνησης, η εν λόγω Επιτροπή μπορεί 
να εισηγηθεί στον υπουργό Οικονομικών την ανάθεση σύντα-
ξης εισήγησης σε πιστοποιημένο εκτιμητή στον οποίο θα κατα-
βληθεί αμοιβή για τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου. 
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η κατάργηση της υφιστάμενης 
τριμελούς Επιτροπής η οποία έχει ως αρμοδιότητα την εισήγη-
ση των τιμών εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς 
προσδιορισμού τους από τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων 
εκτιμητών.
Σημειώνεται ότι σχετικά με την χορήγηση έκπτωσης φόρου 
40% για δαπάνες που αφορούν την ενεργειακή, λειτουργική και 
αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, το νομοσχέδιο προβλέπει ανώ-
τατο ύψος δαπάνης 16.000 που θα κατανεμηθεί ισόποσοσα σε 
4 χρόνια έναντι 48.000 ευρώ που προέβλεπε το σχέδιο που είχε 
δοθεί στη διαβούλευση. Παραμένει πάντως η έκπτωση 5% για 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων επί των εισοδημάτων που εισπράτ-
τουν από ενοίκια ακόμη και αν κάνουν χρήση της φοροαπαλ-
λαγής για τις επισκευές κατοικιών.

Με αφορμή την έναρξη του A’ κύκλου του προγράμματος 
Roots, το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε την πρώτη ομά-
δα συμμετεχόντων εταιρειών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι εννέα εταιρείες που επελέγησαν για συμμετοχή στο πρό-
γραμμα είναι οι: Αutomation System Hellas, Biosolids, Ecoshop 
«Biologiko Xorio», Epexyl, Halvatzis Makedoniki, Iknowhow, 
Irida Labs, Legendary Food και Control Eat (S. Steniotis). 
Η κάθε μία από τις παραπάνω εταιρείες, θα ξεκινήσει τη δι-
αδρομή της στο πρόγραμμα Roots με τη βοήθεια ενός μέ-
ντορα (Mentor) και ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου 
(Investment Advisor) που θα τις καθοδηγήσουν στην προετοι-
μασία των παραδοτέων του προγράμματος και θα τις συμβου-
λεύσουν σε στρατηγικά επιχειρηματικά ζητήματα.
Οι Mentors είναι έμπειρα στελέχη καταξιωμένων ελληνικών 
επιχειρήσεων οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα Roots 
αναλαμβάνοντας το ρόλο του Corporate Champion και μετα-
φέροντας την τεχνογνωσία τους. Την ιδιότητα του Corporate 

Champion έχουν σήμερα οι εξής εταιρείες: Alpha Bank, Citi, 
ElvalHalcor, Hellas Gold, Εθνική Τράπεζα, Παπαστράτος, ΤΕ-
ΜΕΣ, Τράπεζα Πειραιώς και ΤΙΤΑΝ. 
Το Roots είναι ένα πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε 
συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
και με την υποστήριξη στρατηγικών συνεργατών, που στοχεύει 
στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών των καινο-
τόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση, μέσω της κινητοποίησης 
του ευρύτερου οικοσυστήματος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. 
Στόχο έχει να υποστηρίξει και να βοηθήσει φιλόδοξους επιχει-
ρηματίες να προετοιμαστούν για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης 
των επιχειρήσεών τους, διευκολύνοντας την μεταφορά γνώσης 
και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Το πρόγραμμα προ-
σφέρει πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων, 
ευκαιρίες κατάρτισης και καθοδήγηση που θα επιτρέψει στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να φτάσουν στο σημείο της επενδυ-

τικής ετοιμότητας. 
Καλωσορίζοντας τις εννέα εταιρείες του Α’ κύκλου του Roots ο 
διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
Σωκράτης Λαζαρίδης, αναφέρθηκε στο «ταξίδι» που μόλις 
αρχίζει για εκείνες: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σήμερα 
ξεκινά ο Α  ́κύκλος του προγράμματος Roots. Οι εννέα εταιρείες 
μόλις ξεκίνησαν μία διαδρομή συνολικής προετοιμασίας υπό 
την καθοδήγηση καταξιωμένων στελεχών του εγχώριου επι-
χειρείν. Στο τέλος αυτού του ταξιδιού, θα έχουν αποκτήσει πλέον 
την ωριμότητα και τις δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιηθούν 
με επιτυχία στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα διασφαλίζο-
ντας τα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν».
Στη διάρκεια των επόμενων μηνών, οι επιλεγείσες εταιρείες θα 
καταρτίσουν τα επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά τους 
σχέδια, και θα αποκτήσουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια του Roots.

ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑ Η ΑΑΔΕ  

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ROOTS ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Τροπολογία μέσω της οποίας θα μειωθεί το αγροτικό κόστος 
παραγωγής, κατατέθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για 
τη ΔΕΗ, από βουλευτές της ΝΔ όπως δήλωσε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης κατά τη 
διάρκεια της τελετής παράδοσης - παραλαβής της διοίκησης 
του ΕΛΓΑ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τον κ. Βορί-
δη, η τροπολογία αυτή αναμένεται να γίνει δεκτή έπειτα και 
από συνεννόηση που είχε με τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη και προβλέπει την αύξηση του 
ποσοστού ενέργειας που μπορούν να «πουλήσουν» στη ΔΕΗ 
από το 20% σε 75%.
 «Είναι ένα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης του αγροτικού κό-
σμου, το οποίο συνδέεται με την απόσβεση και τον χρόνο 
απόσβεσης της επένδυσης που κάνει συνολικά στα φωτο-
βολταϊκά ο αγρότης» ανέφερε σχετικά ο αρμόδιος υπουργός. 
Η ρύθμιση αφορά τους αγρότες που έχουν εγκατεστημένα 
φωτοβολταϊκά στις καλλιέργειές τους και χρησιμοποιούν την 
παραγόμενη ενέργεια για ιδιοπαραγωγή (net metering). 
 - Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
 Παράλληλα, τα νέα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η εί-
σοδος της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στη χώρας 
μας, τα οποία περιγράφονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αφορμή το τελευταίο κρούσμα 
της νόσου σε αγριόχοιρο που εντοπίστηκε σε απόσταση 1,2 
χιλιομέτρων των Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων. 
 «Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης είναι να βρεθεί ένα βήμα μπροστά από τη ζωονό-
σο και όχι να την κυνηγάμε όπως κάναμε σε άλλες περιπτώ-
σεις παλαιότερα» δήλωσε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή. 
 Στόχος των μέτρων αυτών είναι η μείωση του πληθυσμού 
των αγριόχοιρων η οποία θα επιτευχθεί μέσω της θήρευσης 
από ειδικά συνεργεία στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και ειδι-
κότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ξάνθη. 
 Παράλληλα, στην ΚΥΑ προβλέπεται η οριοθέτηση Ζωνών 

Προστασίας και Επιτήρησης στις Περιφερειακές Ενότητες 
Δράμας και Ξάνθης. Αυτές περιλαμβάνουν δυο υποπεριοχές 
με την πρώτη να ορίζεται σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων με κέντρο 
το σημείο, που εντοπίστηκε ο θετικός αγριόχοιρος σε χωριό 
της Βουλγαρίας και εκτείνεται σε βάθος 1,5 περίπου χιλιο-
μέτρων από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα επί ελληνικού 
εδάφους.
Η δεύτερη υποπεριοχή ορίζεται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων που 
εκτείνεται σε βάθος 8,5 περίπου χιλιομέτρων από τα Ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα επί ελληνικού εδάφους. Μεταξύ άλλων 
σε αυτές τις περιοχές απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη 
δραστηριότητα εκτός από το κυνήγι αγριόχοιρου, το οποίο 
επιτρέπεται όλες τις μέρες του έτους. Ωστόσο, στην δεύτερη 
υποπεριοχή, μετά από έκδοση ειδικής άδειας από το δασαρ-
χείο θα μπορούν να θηρευθούν και άλλα ζώα. 
 Τα μέτρα για την πρώτη υποπεριοχή θα παραμείνουν σε 
ισχύ 40 μέρες από τον εντοπισμό κρούσματος αφρικανικής 
πανώλης, ενώ στη δεύτερη περιοχή θα παραμείνουν σε ισχύ 
για ένα χρόνο. Εφόσον παρέλθει το χρονικό διάστημα των 40 
ημερών, τότε αυτόματα η πρώτη υποπεριοχή θα περάσει στο 
καθεστώς της δεύτερης υποπεριοχής (ηπιότερα μέτρα) ενώ 
στην περίπτωση εντοπισμού κρούσματος θα επιστρέψει αυ-
τομάτως στην πρώτη κατηγορία. 
 Παράλληλα, προβλέπεται η επιχορήγηση 100 ευρώ σε ειδι-
κά συνεργία ή σε ομάδες κυνηγών για κάθε αγριόχοιρο που 
καρπώνονται ή εντοπίζουν νεκρό. Τα ειδικά συνεργεία θα 
δημιουργούνται σε συνεργασία με τις οργανώσεις κυνηγών, 
τις κτηνιατρικές και δασικές υπηρεσίες Ξάνθης, Σταυρούπολης 
και Δράμας. 
 Όπως τόνισε ο υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, Μάκης Βορίδης, η χώρα μας ζήτησε την ένταξή στο 
μέτρο 1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αφορά περιοχές 
οι οποίες που ναι μεν εν έχουν πληγεί αλλά συνορεύουμε με 
αυτές όπου έχει εντοπιστεί κρούσμα. Το αίτημα δεκτό και στο 
καθεστώς αυτό εντάχθηκαν περιοχές στο Σερρών, Ξάνθης, 
Δράμας, Ροδόπης και Έβρου. 

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής τα ζώα που έχουν θανατωθεί 
στη Ρουμανία ανέρχονται σε 350.000 και στη Βουλγαρία σε 
150.000 ενώ στη χώρα μας δεν έχει σημειωθεί κανένα κρού-
σμα. Όπως διευκρίνισε και ο αρμόδιος υπουργός η νόσος 
αυτή αφορά μόνο τα ζώα και δεν αποτελεί κίνδυνο για την 
ανθρώπινη ζωή.
 - ΕΛΓΑ
 Το πρώτο εξάμηνο του 2020 αναμένεται να έχει ολοκληρω-
θεί η συζήτηση για την είσοδο της ιδιωτικής ασφάλειας στην 
αγροτική παραγωγή, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης κατά την πα-
ράδοση παραλαβή της διοίκηση του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). 
«Σήμερα για το πέραν του 4% των εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ που 
αντιστοιχούν στην κάλυψη συγκεκριμένων ζημιών από τον 
Οργανισμό, ο παραγωγός είναι ελεύθερος να απευθυνθεί 
στον ιδιωτικό τομέα και να ασφαλίσει για επιπλέον κινδύνους 
την παραγωγή του» είπε ο αρμόδιος υπουργός και πρόσθεσε 
πως «το θέμα είναι πώς μέσα σε αυτό το 4% θα ενταχθεί η 
ιδιωτική ασφάλιση». 
Μέχρι στιγμής σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό έχουν γίνει 
συζητήσεις με δυο εταιρίες, μια από τη Γερμανία και μια από 
τη Γαλλία ενώ αναφέρθηκε πως υπάρχει ενδιαφέρον και από 
εγχώριες εταιρίες. 
«Αναλαμβάνουμε μια σημαντική αποστολή» τόνισε ο νέος 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος και δεσμεύθηκε 
πως «θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες των αγροτών». 
Τάχθηκε υπέρ της εισόδου της ιδιωτικής ασφάλισης για την 
κάλυψη των αγροτικών ζημιών τονίζοντας ότι «είμαστε απο-
φασισμένοι να υλοποιήσουμε την κυβερνητική πολιτική στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας». 
Το δημόσιο χαρακτήρα της ασφάλισης υπερασπίστηκε από 
την πλευρά του ο απερχόμενος πρόεδρος του οργανισμού, 
Θανάσης Κουρεμπές. «Μόνο ένα δημόσιο ασφαλιστικό σύ-
στημα μπορεί να είναι διπλά στον αγρότη» ανέφερε σχετικά 
σημειώνοντας ωστόσο «ότι χρειάζονται αλλαγές».

Θέματα συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου συ-
ζήτησαν σήμερα η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, στη συνάντηση που είχε 
στο υπουργείο με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα, Γιοσί 
Αμράνι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, κατά τη συ-
νάντηση συζητήθηκε όλο το πλέγμα των διμερών ενερ-
γειακών σχέσεων των δύο χωρών, Ελλάδας - Ισραήλ. 
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις, καθώς και σε 
θέματα συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου, συ-
μπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης που βρίσκεται 

σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση του καταστατικού του 
οργανισμού φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, 
EastMedGasForum. Παράλληλα, τέθηκαν και θέματα δι-
μερούς συνεργασίας, που άπτονται του σχεδίου αγωγού 
φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 20% ΣΤΟ 75% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΣΡΑΗΛ
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Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν τις 9 
και μισή το πρωί. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 

βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης 
εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 20 χλμ. νότια των Αντικυθήρων 
σε απόσταση 258 χλμ. νότια της Αθήνας. Ο σεισμός που έγινε 

αισθητός στο Ηράκλειο έχει εστιακό βάθος 30 χιλιόμετρα. Αν και 
υπήρξε ανησυχία , καθώς ο σεισμός έγινε αισθητός, δεν αναφέρ-
θηκαν κάποιες καταστροφές, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ. 

Το «πράσινο φως» για την εκταμίευση 4.5 εκατ. ευρώ από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης για την αποκατάσταση των ζημιών από τη 
θεομηνία του περασμένου Φεβρουαρίου στη Δυτική Κρήτη, έδω-
σε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία αυτή, εισηγήτρια 
της οποίας στην Επιτροπή ήταν η Εύα Καϊλή, εγκρίθηκε με 669 
ψήφους υπέρ, 7 κατά και 17 αποχές.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΕΚ, οι πλημμύρες και 
κατολισθήσεις που προκλήθηκαν προκάλεσαν απώλειες ανθρώ-
πινων ζωών και είχαν καταστροφικές συνέπειες για τις υποδομές 

και την οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα τους δρόμους και 
τη γεωργία. Μετά την έγκριση της πρότασης η Ελλάδα θα λάβει 
4.552.517 ευρώ σε συνολική οικονομική βοήθεια, συμπεριλαμ-
βανομένης της προκαταβολής ύψους 10% (455.252 ευρώ) που 
έχει ήδη καταβληθεί, με κύριο στόχο την ενίσχυση της προσπά-
θειας αποκατάστασης του οδικού δικτύου και των επιχειρήσεων 
καθαρισμού.
Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συστάθηκε το 2002 ως απάντη-
ση στις καταστροφικές πλημμύρες της κεντρικής Ευρώπης το 

καλοκαίρι του ίδιου έτους. Τα χρήματα του Ταμείου μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ζημιών και την κάλυψη 
μέρους του κόστους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, της προ-
σωρινής στέγασης, του καθαρισμού και της προστασίας της πολι-
τιστικής κληρονομιάς, ώστε να ελαφρυνθεί το οικονομικό βάρος 
που καλούνται να αναλάβουν οι εθνικές αρχές μετά από φυσικές 
καταστροφές.

Την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει μετασεισμική ακολουθία στο 
σεισμό που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα βορειοδυτικά της 
Κρήτης, εξέφρασε με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής 
Γεωλογίας και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδι-
ασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμης Λέκκας. 
«Ο σεισμός έγινε στα 70 χλμ. βάθος, κατά μήκος του ελληνικού 

τόξου εκεί όπου «συγκρούεται» η Ελλάδα με την Αφρική, μεταξύ 
των Κυθήρων και των Χανίων. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός 
σε όλη τη νότια Ελλάδα. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρχει 
συνέχεια δεδομένου ότι ήταν ένας σεισμός βάθους, χωρίς μετα-
σεισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ισχυρή σεισμική δόνηση 
που καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν τις 9.30 το πρωί ήταν μεγέ-
θους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της σεισμι-
κής δόνησης εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 20 χλμ. νότια των 
Αντικυθήρων σε απόσταση 258 χλμ. νότια της Αθήνας. 

Καμία σχέση με τον σεισμό της Αλβανίας δεν έχει ο σημερινός 
σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε μεταξύ Κυθήρων και 
Κρήτης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού 

Ινστιτούτου, καθηγητής σεισμολογίας, Άκης Τσελέντης.
«Είναι σεισμός ανεξάρτητος από αυτόν της Αλβανίας και λόγω του 
μεγάλου του εστιακού βάθους του -περίπου 70 χιλιόμετρα- δεν 

θα έχει καμία συνέχεια. Αυτού του είδους οι σεισμοί γίνονται άπαξ 
και τελειώνουν. Επίσης λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους τους 
γίνονται αισθητοί σε μεγάλη έκταση» ανέφερε ο κ. Τσελέντης. 

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κρήτη, 
μετά τη σεισμική δόνηση που καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν από 
τις 9 και μισή το πρωί και έγινε αισθητή σε όλο το νησί. Σύμφωνα 
με τον διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Νίκο Λα-
γουδάκη, μετά την πρώτη επαφή που υπήρξε με τις υπηρεσίες, 
δεν έχει καταγραφεί κάποιο πρόβλημα, ωστόσο ο μηχανισμός 
βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί, πιθανό 
πρόβλημα.
«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια αναφορά για ζημιές, ωστόσο 
πυροσβεστικά οχήματα, επειδή το επίκεντρο του σεισμού ήταν 

μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης, έχουν σπεύσει σε σημεία της παρά-
κτιας ζώνης» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαγουδάκης.
Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στα Κύθηρα, μετά τις 
αυτοψίες από το κλιμάκιο των μηχανικών της Περιφέρειας Αττικής
«Δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες» στα δημόσια κτίρια και 
στα σχολεία στα Κύθηρα, αποφάνθηκε το κλιμάκιο των τεσσάρων 
μηχανικών της Περιφέρειας Αττικής, μετά τους ελέγχους που διε-
νήργησε στην πρώτη έκθεση αυτοψίας μετά τον σημερινό σεισμό.
Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, «επιβάλλεται η άμεση απο-
κατάσταση των ζημιών», ωστόσο «δεν προτείνεται η διακοπή 

της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων, διότι οι βλάβες που κα-
ταγράφηκαν είναι ήσσονος σημασίας». Τα βασικά προβλήματα 
εντοπίζονται στον εξωτερικό χώρο του γυμνασίου - λυκείου της 
Χώρας των Κυθήρων και σε αίθουσα του δημοτικού σχολείου 
της Χώρας, η οποία όμως ήταν εκτός λειτουργίας λόγω ζημιών 
από παλαιότερο σεισμό. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και αύριο σε 
γέφυρες και κτιριακές υποδομές, ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά 
τα σχολεία.

Δεν δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στο νησί η ισχυρή 
σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε το πρωί στη θαλάσσια 
περιοχή μεταξύ Κρήτης και Αντικυθήρων και έγινε αισθητή σε 
πολλές περιοχές του νησιού.
«Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Ευτυχώς δεν 
έχουμε κάποια σοβαρά προβλήματα», δήλωσε σήμερα το 
μεσημέρι από τα Χανιά ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος 
Αρναουτάκης, που επισκέφθηκε την Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων όπου συμμετείχε σε υπηρεσιακή σύσκεψη για την 
αποτίμηση της κατάστασης.
Όπως έκανε γνωστό ο κ. Αρναουτάκης βρίσκεται σε άμεση 

επαφή με αντιπεριφερειάρχες και δημάρχους σε όλη την 
Κρήτη, ελέγχοντας τα δεδομένα μετά το σεισμό. Παράλληλα, 
ανακοίνωσε πως είναι σε επαφή με τον υφυπουργό Εσωτε-
ρικών Θεόδωρο Λιβάνιο, τον υφυπουργό Εθνικής ‘Αμυνας 
Αλκιβιάδη Στεφανή, αλλά και το γενικό γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.
«Αν χρειαστούμε οτιδήποτε, οι υπηρεσίες μας είναι σε ετοιμό-
τητα σε όλη την Κρήτη προκειμένου να παρέμβουμε και να 
βοηθήσουμε όπου απαιτηθεί», τόνισε ο περιφερειάρχης, ση-
μειώνοντας πως χρειάζεται ψυχραιμία και σωστή διαχείριση.
Στην ενημερωτική συνάντηση στην Π.Ε. Χανίων συμμετείχαν 

οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων Νίκος Καλογερής και της Πο-
λιτικής Προστασίας Τάσος Κουρουπάκης καθώς και στελέχη 
των τεχνικών υπηρεσιών της ΠΕ. Στα Χανιά τα σχολεία όλων 
των βαθμίδων της εκπαίδευσης λειτούργησαν κανονικά με 
μόνη εξαίρεση τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς του 
δήμου Κισάμου που έκλεισαν κυρίως για προληπτικούς λό-
γους. Τις συναλλαγές της με το κοινό διέκοψε και η Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία Χανίων καθώς το κτήριο στο οποίο 
στεγάζεται είναι παλιό και παρουσιάζει ρωγμές σε διάφορα 
σημεία του, με τον σύλλογο εργαζομένων στην υπηρεσία να 
επαναφέρει το αίτημα για αποκατάσταση του.

ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ 6, 1 ΒΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΡΙΧΤΕΡ, ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟ ΕΚ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΒΟΗΘΕΙΑ 4.5 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ε. Λέκκας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το σεισμό στα Κύθηρα: Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρχει συνέχεια δεδομένου ότι ήταν ένας σεισμός βάθους

Ά. Τσελέντης: Ανεξάρτητος από αυτόν της Αλβανίας ο σεισμός στα Κύθηρα. Δεν θα έχει καμία συνέχεια λόγω του μεγάλου εστιακού του βάθους

Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά τον ισχυρό σεισμό

Χανιά: Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές στην ΠΕ από την ισχυρή σεισμική δόνηση
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Μέτρα για την ανακούφιση των κατοίκων και την αποκατάστα-
ση των ζημιών επιχειρήσεων από τα πρόσφατα ακραία καιρικά 
φαινόμενα ζητάει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιο-
τεχνών Εμπόρων Ελλάδος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε τη σχετική επιστολή της προς τους Χρ. 
Σταικούρα, υπουργό Οικονομικών, Α. Γεωργιάδη, υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ι. Βρούτση, υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Καραμανλή, υπουργό Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Γ. Πατούλη, περιφερειάρχη Αττικής, 
Γ. Χατζημάρκο, περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Ν. Φαρμάκη, 
περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απ. Τζιτζικώστα, περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας, Χρ. Μέτιο, περιφερειάρχη Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης. Ζήτησε να εξεταστεί η εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων για την άμβλυνση των αρνητικών επι-
πτώσεων των πρόσφατων καταστροφών, αλλά και μια σειρά 
παρεμβάσεων που θα διαμορφώσουν ένα σύγχρονο θεσμικό 
πλαίσιο για τους μηχανισμούς πολιτικής και περιβαλλοντικής 
προστασίας.
Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική επιστολή η γενική συνομοσπον-
δία αναφέρει τα ακόλουθα:
«Τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν 
σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Αττικής (Κινέττα), του 
Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος), Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης (Χαλκιδική, Καβάλα και Θάσο), καταδεικνύουν 
την αναγκαιότητα για λήψη άμεσων μέτρων για τις τοπικές 
κοινότητες και σχεδιασμό πολιτικών για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η οποία αποκτά τοπικά και 
περιφερειακά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα στις ευάλωτες περιοχές 
της χώρας.
Είναι σαφές ότι ενώ τα φαινόμενα διατηρούν μια προοδευτική 
ακολουθία, με συχνότερη τάση εμφάνισης και ισχυρότερες 
συνέπειες, η ελληνική πολιτεία, σε συνεργασία με τους τοπι-
κούς, κοινωνικούς αλλά και επιστημονικούς φορείς θα πρέπει 
να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των 
φαινομένων, τόσο κατά την φάση πρόληψης όσο και κατά τη 
φάση άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων. Η ανάπτυξη 
συνδυαστικών εργαλείων εκπαίδευσης, κινητοποίησης και 
αποκατάστασης των πολιτών και των αρμόδιων αρχών πρέπει 
να αποτελέσει στρατηγική επιλογή στην κατεύθυνση ενίσχυσης 
της ασφάλειας των πολιτών και μείωσης των κινδύνων για την 
οικονομική και κοινωνική ζωή.
Σε επίπεδο κεντρικών πολιτικών, η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει ότι:
- Θα πρέπει να υπάρξει πλήρη ενσωμάτωση των εργαλείων 

έγκαιρης προειδοποίησης στις τοπικές κοινότητες, τις επιχειρή-
σεις και τα νοικοκυριά για την προληπτική μείωση της έκθεσης 
σε κινδύνους και ζημίες.
- Θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία ταχείας διεκπεραί-
ωσης των αιτημάτων αποζημίωσης (με κατασταλτικό έλεγχο 
και όχι «προληπτική γραφειοκρατία») και να διαμορφωθεί ένας 
μόνιμος μηχανισμός (task force alert mechanism), για την αντι-
μετώπιση των πρώιμων διοικητικών και άλλων δυσχερειών ή 
υποχρεώσεων που αντιμετωπίζουν πολίτες, νοικοκυριά, τουρί-
στες και επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές.
- Θα πρέπει να διαμορφωθεί ειδικό εκπαιδευτικό περίγραμμα 
για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών (πιλοτικά σε 
περιοχές στόχους, και στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα). Ο ρόλος 
των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού για την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση είναι καίριος.
- Θα πρέπει να κινητοποιηθούν ειδικά χρηματοοικονομικά ερ-
γαλεία που θα ενσωματώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από την υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης και μεσαίας κλίμακας. 
Ακόμη και στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
θα πρέπει να πριμοδοτούνται επενδυτικές δράσεις που ενισχύ-
ουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την αναβάθμιση των 
υποδομών.
- Θα πρέπει να αναβαθμιστούν τα αιτήματα προς την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την 
ανακατανομή πόρων υπέρ των επενδύσεων που ενισχύουν τις 
πιο ευάλωτες περιοχές, με έμφαση στα έργα υποδομής και περι-
βαλλοντικής προστασίας. 
Εκτός από το πλαίσιο εκπόνησης μιας εθνικής στρατηγικής για 
την αντιμετώπιση των κλιματικών φαινομένων, επανυποβάλ-
λουμε το ακόλουθο πλέγμα προτάσεων και δράσεων που θεω-
ρούμε ότι αποτυπώνει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται 
για την ανακούφιση των συμπολιτών μας που υπέστησαν τις 
συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Συγκεκριμένα:
Ι. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
[1] Πλήρης αποζημίωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται 
άμεσα από την καταστροφή που έχει συντελεστεί. Η αποζημίω-
ση για τα κατεστραμμένα προϊόντα να διενεργείται με βάση τις 
τρέχουσες τιμές. 
[2] Διαμόρφωση ενός μηχανισμού αποζημιώσεων, με ελάχιστα 
διοικητικά βάρη και αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών. 
Απάλειψη της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικών φο-
ρολογικής και ασφαλιστικής συμμόρφωσης, δεδομένης μιας 

απογραφείσας πραγματικής ζημιάς (σημειώνεται ότι εκκρεμούν 
ακόμη αιτήματα για αποζημιώσεις από προηγούμενες φυσικές 
καταστροφές). 
ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ 
[1] Για όσους επαγγελματίες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί 
ζημιές δυνατότητα απαλλαγής (και όχι μόνο αναστολής) από 
την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ για τουλάχιστον ένα τρίμη-
νο διατηρώντας το δικαίωμα στην ασφάλιση υγείας.
 
[2] Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος 
για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής για το τρέχον έτος. 
Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι το τέλος του 
έτους.
 
[3] Διαμόρφωση ενός μόνιμου προγράμματος επιδότησης της 
εργασίας και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΟΑΕΔ για επι-
χειρήσεις που πλήττονται από φυσικά φαινόμενα.
ΙΙΙ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
[1] Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Παράλληλα, να εξε-
ταστεί η παροχή διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια για 
όσους επιθυμούν να επανεπενδύσουν στην επιχείρηση (ανα-
κατασκευή, αγορά προϊόντων, μετεγκατάσταση κοκ) με όρους 
βιώσιμης και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
[2] Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις που 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια.
 Ειδική ρύθμιση- παράταση για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές
[3] Αναστολή διατραπεζικών χρεώσεων για συναλλαγές από 
ΑΤΜ των πληγείσων περιοχών.
[4] Μέριμνα για την άμεση καταβολή των ποσών που προκύ-
πτουν από ιδιωτική ασφάλιση κτιρίων και αγαθών.
IV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
[1] Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά της πληγείσας περιοχής για
 χρονικό διάστημα ενός έτους
[2] Απελευθέρωση πόρων από προγράμματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου για την αποκατάσταση των ζημιών και την 
κάλυψη παροχών στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα.
[3] Ειδικό καθεστώς πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και 
παροχές για τις οικογένειες που έχουν πληγεί (βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, βοήθεια στο σπίτι,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη )». 

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τόσο σε ηπειρωτικές όσο και σε νη-
σιωτικές περιοχές της χώρας, πολλοί κεραυνοί και ισχυροί άνεμοι 
συνόδευσαν το οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο -συ-
νοδευόμενο από μετωπικές επιφάνειες- κινήθηκε από την Ιταλία 
προς την Ελλάδα, προκαλώντας την καταστροφική κακοκαιρία 
«Γηρυόνης» από την Κυριακή έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς 
του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το 

μεγαλύτερο ολικό ύψος βροχής καταγράφηκε στον σταθμό των 
Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και ήταν 211 χιλιοστά. Ακολούθη-
σαν Θάσος (186), Λήμνος (186), Αμόνι Κορινθίας (175), ‘Αγιος 
Παύλος-Κουτσούφλιανη (163), Σιμωνόπετρα Αγίου Όρους (161) 
και Έμπωνας Ρόδου (154 χιλιοστά).
Καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα εκδηλώθηκαν 
κατά κύριο λόγο στην κεντρική και στη νότια χώρα. Το σύστημα 
ανίχνευσης κεραυνών «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών κατά το τριήμερο Κυριακής-Τρίτης κατέγραψε συνολικά 

11.605 κεραυνούς, με τους 2.972 να πέφτουν στη θάλασσα και 
τους 8.633 στην ξηρά.
Ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι έπνευσαν κυρίως τη Δευτέρα, οπό-
τε καταγράφηκαν ριπές που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα, με το 
ρεκόρ στην Αμοργό (111 χλμ/ώρα) και στη Φινοκαλιά Λασιθίου 
(101 χλμ/ώρα).

ΓΣΕΒΕΕ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 
ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΓΗΡΥΟΝΗ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ METEO ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ 
11.600 κεραυνοί, ρεκόρ βροχής τα 211 χιλιοστά στους Αγίους Θεοδώρους και ανέμων τα 111 χλμ/ώρα στην Αμοργό
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Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, ο οποίος 
μετέβη στην πληγείσα περιοχή από τις πρώτες ώρες της κα-
ταστροφής και υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη 
Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλου σε συνεργασία και με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη, κλιμά-
κια της Περιφέρειας βρίσκονται σήμερα για τρίτη ημέρα στην 
Κινέτα, με στόχο την καταγραφή των ζημιών και την άμεση 
αποκατάστασή τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στις πρώτες προτεραιότητες είναι η αποκατάσταση της ασφα-
λούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, η πρόσβαση των κατοί-
κων στις κατοικίες, η άντληση υδάτων από την Πυροσβεστική 
και ακολούθως η καταγραφή των ζημιών από κλιμάκια της 
Περιφέρειας Αττικής. Να σημειωθεί ότι από τις πρώτες κιόλας 
ώρες αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε συνεργασία με 
την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου.
Συγκεκριμένα, επιχειρούν στην Κινέτα 28 μηχανήματα της 
Περιφέρειας Αττικής με τη συμβολή μέσων του Δήμου Μεγα-
ρέων προκειμένου, να συμβάλλουν στη διάνοιξη και τον κα-
θαρισμό των δρόμων. Παράλληλα, βρίσκονται στην περιοχή 

κλιμάκια της περιφέρειας προκειμένου να καταγράψουν τις 
ζημιές που έχουν προκληθεί στις επιχειρήσεις και σε υποδο-
μές.
Οι μεγαλύτερες ζημιές προκλήθηκαν στη γέφυρα Πίκα, εξαιτί-
ας της υπερχείλισης του ρέματος το οποίο είχε καθαριστεί πριν 
λίγες ημέρες από συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Δυ-
τικής Αττικής. Στο σημείο, επιχειρούν για να ξεμπλοκάρουν το 
ρέμα δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού, κατόπιν επικοινωνίας 
του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με το Υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης τόνισε 
τα εξής:
«Τα τεχνικά κλιμάκια της Περιφέρειας βρίσκονται στην Κι-
νέτα, από τις πρώτες ώρες που σημειώθηκαν οι ζημιές και 
κινούνται ταχύτατα με στόχο την όσο δυνατόν αμεσότερη 
αποκατάσταση τους. Συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Μεγα-
ρέων και με όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να 
ανακουφίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τους πολίτες σε 
μία περιοχή που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη από τις φυσικές 

καταστροφές. Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των 
πολιτών είναι απόλυτη προτεραιότητά μας. Θα είμαστε στο 
πλευρό τους με στόχο την άμεση ανακούφιση τους».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος, ευχαριστώ-
ντας τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή, που από τις πρώ-
τες πρωινές ώρες έστειλε κλιμάκια της Διεύθυνσης Φυσικών 
Καταστροφών και είχε ξεκινήσει η καταγραφή και οριοθέτηση 
των περιοχών που έχουν πληγεί, τόνισε σε δηλώσεις του ότι:
«Η Πολιτική Προστασία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ήμα-
σταν σε ετοιμότητα και προσπαθήσαμε από την αρχή να 
αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές που άφησε πίσω της η 
κακοκαιρία. Στόχος της Περιφέρειας Αττικής, αμέσως με την 
αποκατάσταση των ζημιών και η καταγραφή που ξεκίνησε 
από τις πρώτες ώρες, η δρομολόγηση των αναγκαίων έργων, 
για την αποτελεσματική θωράκιση της περιοχής. Δεν θέλουμε 
να ξαναζήσουμε τέτοιες εφιαλτικές στιγμές».

Ερώτηση για τις μεγάλες καταστροφές που άφησαν πρόσφα-
τα πίσω τους οι βροχοπτώσεις και η έλλειψη αντιπλημμυρι-
κών έργων στη Ρόδο, στην Κινέτα, στη Χαλκιδική, στη Θάσο, 
στο Ιόνιο (ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τη Ζά-
κυνθο) και τη δυτική Ελλάδα κατέθεσε η Ευρωκοινοβουλευτι-
κή Ομάδα του ΚΚΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Λευτέρης Νικολάου-Αλαβά-
νος στην ερώτηση που κατέθεσε τονίζει, σύμφωνα με σχετική 
ενημέρωση ότι «για πολλοστή φορά αποδεικνύεται ότι η λαϊ-
κή περιουσία είναι ανοχύρωτη, καθώς το κυνήγι του κέρδους 
είναι η βαθύτερη αιτία για τη συστηματική υπονόμευση της 
πολιτικής προστασίας, κόντρα σε όσους μιλούν για «ακραία 

φαινόμενα» και «κλιματική αλλαγή» αποπροσανατολιστικά 
ως πρόσχημα. 
Το πλαίσιο πολιτικής προστασίας από τις πλημμύρες, που 
δημοσίευσε πρόσφατα η κυβέρνηση της ΝΔ, υπηρετεί την 
ίδια στρατηγική βασισμένη στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. 
Με διαχρονική ευθύνη της ΕΕ, των ελληνικών κυβερνήσεων 
και των περιφερειών, τα όποια αντιπλημμυρικά έργα δεν 
εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου αντιπλημμυ-
ρικού σχεδιασμού, αλλά σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 
με κριτήριο την κερδοφορία των κατασκευαστικών ομίλων, 
με μόνιμο αποτέλεσμα τις τεράστιες υπερβάσεις κόστους, την 
αποσπασματικότητα και τη χαμηλή ποιότητα».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ κατέθεσε τα παρακάτω ερωτήμα-
τα στην Ευρ. Επιτροπή:
«-Θα ενεργοποιήσει το λεγόμενο «Ταμείο Αλληλεγγύης» για 
τις παραπάνω πληγείσες περιοχές προκειμένου όχι μόνο να 
αποκατασταθούν οι υποδομές αλλά και να αποζημιωθούν 
πλήρως τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά που αποκλείονται με 
βάση τον υφιστάμενο Κανονισμό; -Πώς τοποθετείται στο ότι 
με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και την πολιτική των κυβερ-
νήσεών της εδώ και δεκαετίες έχουμε οδηγηθεί στη σημερινή 
απαράδεκτη κατάσταση;».

Στους 31 ανέρχονται οι νεκροί από το σεισμό των 6,4 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ στην Αλβανία, εκ των οποίων οι 11 στην 
κωμόπολη της Θουμάνα κοντά στο Δυρράχιο, η οποία δέχτη-
κε και τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ο αριθμός των νεκρών 
αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται 
κάτω από τα ερείπια υπολογίζονται σε πάνω από 20, μεταξύ 
αυτών τρεις πολυμελείς οικογένειες, και όσο οι ώρες περνούν 
οι πιθανότητες για επιζώντες λιγοστεύουν.   Σωστικά συνερ-
γεία από 11 χώρες (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) επιχειρούν 
σε 6 σημεία σε Δυρράχιο και Θουμάνα, ενώ το έργο τους 
δυσκολεύει η μετασεισμική ακολουθία -σημειώθηκαν πάνω 
από 350 μετασεισμικές δονήσεις, η ένταση των οποίων άγγιξε 
σήμερα και τα 3,9 Ρίχτερ-, καθώς εγκυμονεί κινδύνους για 
την ασφάλεια των διασωστών στα ετοιμόρροπα χαλάσματα.   
Οι 40 άντρες των δύο ελληνικών μονάδων ΕΜΑΚ έχουν ανα-
σύρει από τα ερείπια τρεις ανθρώπους, δύο εκ των οποίων 
εν ζωή.   Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας της χώρας και ο 

αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε φθάνοντας τους 658, εκ 
των οποίων 10 παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα και 2, 
σε βαρύτερη κατάσταση, αναμένεται να διακομιστούν σε νο-
σοκομεία της Ελλάδας ή της Ιταλίας.   Τις σεισμόπληχτες περι-
οχές επισκέφτηκε η πολιτική ηγεσία της χώρας.   Η κυβέρνηση 
κήρυξε σήμερα τις δύο περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ζημιές, 
του Δυρραχίου και των Τιράνων, σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και τη σημερινή σε ημέρα εθνικού πένθους.   Ο πρω-
θυπουργός Έντι Ράμα ανέφερε στην έκτακτη σύσκεψη της 
κυβέρνησης ότι μόνο στο Δυρράχιο περίπου 2.000 άτομα πέ-
ρασαν τη χθεσινή πρώτη μετασεισμική νύχτα σε σκηνές, στα 
αυτοκίνητα ή και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Τα σχολεία και 
τα πανεπιστήμια δεν λειτούργησαν σε όλη τη χώρα ούτε και 
σήμερα.   Ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε 
και σήμερα τις σεισμόπληχτες περιοχές, δεν ανέφερε αριθμούς 
σχετικά με τις υλικές ζημιές. Επισήμανε ότι δέχτηκαν μοιραία 
πλήγματα εκείνα τα κτίρια που είχαν υποστεί ζημιές στο σει-

σμό του προηγούμενου Σεπτεμβρίου και δεσμεύτηκε ότι θα 
αποκατασταθούν όλες οι ζημιές. Ο δήμαρχος Τιράνων Εριόν 
Βελίαϊ ανέφερε χθες ότι μόνο στον Δήμο του 500 κτίρια έχουν 
υποστεί ζημιές.   Εντύπωση προκαλεί τον κλίμα αλληλεγγύης 
στη χώρα. Σε όλους τους δήμους συγκεντρώνεται βοήθεια σε 
τρόφιμα, ρουχισμό, φάρμακα και άλλα ιατρικά υλικά. Οι ξε-
νοδόχοι παραχωρούν τα ξενοδοχεία τους, ενώ κάτοικοι των 
Τιράνων προσφέρουν καταλύματα για την προσωρινή στέ-
γαση των σεισμόπληκτων.   Ιδιαίτερη εντυπωσιακή και συ-
γκινητική είναι η χειρονομία του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, 
ό οποίος έθεσε όλους τους δυνατούς θρησκευτικούς χώρους 
στο Δυρράχιο στη διάθεση των σεισμόπληκτων, όπως είναι 
το μοναστήρι του Αγίου Βλάση και ο ορθόδοξος ναός τη πό-
λης. Συνέχεια στη σελ 14

ΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

ΚΚΕ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ. ΣΤΟΥΣ 31 ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
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Συνέχεια από τη σελ 13

Περίπου 300 στρατιωτικοί και 1.900 αστυνομικοί συμμετέ-
χουν στις έρευνες.
Βοήθεια έστειλαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες - ήδη έχουν 
φθάσει και επιχειρούν ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης 
καταστροφών από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την 
Κροατία, ενώ αναμένονται περίπου 100 γάλλοι στρατιωτικοί 
και πολίτες ειδικευμένοι σε επιχειρήσεις διάσωσης που κινη-
τοποίησε το Παρίσι. Ειδικούς έστειλαν επίσης η Σερβία, το 
Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία.
Η Αλβανία είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη, σύμφωνα 
με δεδομένα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με το κατά 
κεφαλήν εισόδημα να μην ξεπερνά το 25% του μέσου όρου 
των 27 κρατών μελών της ΕΕ.
Ο αλβανός σεισμολόγος Ράπο Ορμένι τόνισε ότι ο χθεσινός 
σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περι-
οχή του Δυρραχίου από το 1926.
Ακολουθήθηκε από 250 και πλέον μετασεισμικές δονήσεις, 
σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.
Η κύρια δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος των Βαλκα-
νίων, ως το Σαράγεβο της Βοσνίας, σε απόσταση σχεδόν 400 
χιλιομέτρων, ακόμη και στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, σε από-
σταση περίπου 700 χιλιομέτρων.
Η Ελλάδα συμπαρίσταται στον αλβανικό λαό, δήλωσε ο Στ. 
Πέτσας
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, 
ο Στ. Πέτσας εξέφρασε για μια ακόμη φορά τη συμπαράστα-
ση της Ελλάδας στον αλβανικό λαό που δοκιμάζεται από τις 
συνέπειες του χθεσινού καταστροφικού σεισμού. Όπως είπε, 
κλιμάκιο της ΕΜΑΚ βρίσκεται ήδη από χθές το μεσημέρι 
στη γειτονική μας χώρα και επιχειρεί για τη διάσωση ζωών. 
«Έχουμε ανασύρει 4 άτομα, μεταξύ των οποίων δυστυχώς 
δύο θύματα. Η 1η ΕΜΑΚ Αθηνών στην πόλη Θούμανε ανέσυ-
ρε ζωντανή γυναίκα 45 ετών, ενώ η 5η ΕΜΑΚ των Ιωαννίνων 
στο Δυρράχιο απεγκλώβισε ζωντανό άνδρα 24 ετών. Οι προ-
σπάθειές μας σε συνεργασία με τις αλβανικές αρχές και τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό, συνεχίζονται», κατέληξε ο υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Η αλβανική κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση προς την διεθνή 
κοινότητα για επείγουσα βοήθεια καθώς δεκάδες χιλιάδες άν-
θρωποι είναι αναγκασμένοι να παραμένουν έξω από τα σπίτια 
τους που είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τον ισχυρό 
σεισμό είτε έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες στους φέροντες 
οργανισμούς, οι οποίες τα καθιστούν επικίνδυνα.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Νίκος Δενδιας έσπευ-
σε χθες το βράδυ στην Αλβανία, με πρώτο σταθμό το Δυρ-
ράχιο και επισκέφθηκε μαζί με τον πρωθυπουργό Έντι Ραμα 

πληγείσες περιοχές υποσχόμενος περαιτέρω βοήθεια, πλην 
εκείνης που έχει ήδη σταλεί (ΕΜΑΚ, εξοπλισμός, κ.α.).
Ο κ. Δενδιας ήταν ο πρώτος ξένος αξιωματούχος που μετέβη 
στη γειτονική χώρα λίγες ώρες μετά την καταστροφή και σύμ-
φωνα με πληροφορίες τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένε-
ται η αποστολή επιπλέον βοήθειας (σκηνές, κρεβάτια, φαρ-
μακευτικό υλικό, μηχανικών, γιατρών, κ.ά. από την Αθήνα).
Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών μετέβη στα Τίρανα 
όπου συναντήθηκε με τον Αλβανό Πρόεδρο Ιλίρ Μέτα.
«Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε 
πρώτη» αμέσως μετά τον καταστροφικό σεισμό, είπε ο Πρόε-
δρος της Αλβανίας προς τον Νίκο Δένδια, σύμφωνα με διπλω-
ματικές πηγές. Ο Έλληνας υπουργός τόνισε την ετοιμότητα 
της Ελλάδας να βοηθήσει με κάθε τρόπο. «Για οποιαδήποτε 
ενίσχυση χρειαστείτε απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γε-
νικότερα» σημείωσε και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του προς 
το λαό της Αλβανίας και την ευχή ότι θα επιστρέψει στα Τίρανα 
κάτω από καλύτερες συνθήκες.
«Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε κάτω από 
τόσο δύσκολες συνθήκες, τόσο για σας όσο και για τον λαό 
της Αλβανίας. Βρίσκομαι εδώ με εντολή του πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, για να εκφράσω τα συλλυπητήρια του 
ελληνικού λαού στον αλβανικό λαό και σε εσάς προσωπικά 
και προκειμένου να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια τη 
δύσκολη αυτή ώρα. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει μακρά εμπειρία 
από σεισμούς. Ήδη, δύο μονάδες της ΕΜΑΚ βρίσκονται εδώ 
και παράσχουν βοήθεια» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.
Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον Aρχιεπίσκο-
πο Αλβανίας Αναστάσιο και περιηγήθηκε στον καθεδρικό ναό 
της Αναστάσεως του Κυρίου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας που από τις πρώτες κιόλας ώρες,  
βρέθηκε, επίσης, στο Δυρράχιο στο πλευρό των σεισμοπα-
θών, δήλωσε πως η Εκκλησία θα κάνει ό,τι μπορεί για να 
ανακουφίσει τους πληγέντες.
Ξένοι ηγέτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν, επίσης, τη 
συμπαράστασή τους στην ηγεσία της δοκιμαζόμενης χώρας 
υποσχόμενοι ανθρωπιστική και τεχνική βοήθεια.
Στέγαση των σεισμόπληκτων οικογενειών σε δομές φιλοξε-
νίας
Μολονότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των αρχών η ολο-
κλήρωση των ερευνών για τη ανεύρεση επιζώντων κάτω 
από τα ερείπια, τους σεισμοσπαθείς και την αλβανική κυβέρ-
νηση περιμένει ένας Γολγοθάς. Πρέπει άμεσα να στεγαστούν 
και σύντομα να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους, προ-
οπτική διόλου εύκολη σε μια χώρα με μεγάλες δυσκολίες στην 
οικονομία και τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
Ο πρωθυπουργός Ράμα απηύθυνε έκκληση στους ξενοδό-
χους της περιοχής να στεγάσουν σεισμοπαθείς σε όσες από τις 

μονάδες τους κριθούν κατάλληλες, ενώ μεγάλος αριθμός σει-
σμοπαθών αναμένεται να φιλοξενηθεί σε σκηνές. «Η κυβέρ-
νηση πρόκειται να υπογράψει συμφωνία με δομές φιλοξενίας 
στο Δυρράχιο, τον Αυλώνα και την Κακαβιά», ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι οικογένειες που επλήγησαν από τον 
σεισμό να έχουν στέγαση, δήλωσε.
Επισημαίνεται επίσης η τεράστια ζημιά που προκάλεσε ο 
σεισμός στην οικονομία της Αλβανίας, καθώς στον άξονα Τι-
ράνων- Δυρραχίου, που κατ εξοχήν επλήγη από την δόνηση, 
συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος του πληθυσμού της χώρας, 
αλλά και των οικονομικών δραστηριοτήτων της (τουρισμός, 
βιοτεχνίες, κ.λ.π).
Την πρόθεσή της να προσφέρει βοήθεια στην Αλβανία εξέ-
φρασε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής
Τη βούληση της, για έμπρακτη συμπαράσταση στη δοκιμαζό-
μενη από το φονικό σεισμό, γείτονα χώρα, Αλβανία, εξέφρασε 
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Κλιμάκιο επι-
σκέφθηκε σήμερα την Αλβανή πρέσβη στην Αθήνα, Αρντιάνα 
Χομπντάρι και της τόνισε την πρόθεση της ΠΕΔΑ να βοηθήσει 
τους σεισμοπαθείς στις δύσκολες ώρες που βιώνουν.
Πρωτοβουλία Δημάρχων για την αποστολή βοήθειας στην 
Αλβανία
Συνάντηση με την Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αλβανίας 
στην Ελλάδα Ardiana Hobdari είχε σήμερα (27/11) αντιπρο-
σωπεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) 
και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης της Αττικής, προκειμένου 
να ενημερωθούν για τις ανάγκες και να αποστείλουν ανθρω-
πιστική βοήθεια.
Οι δήμαρχοι εξέφρασαν στην πρέσβη τα βαθιά και ειλικρινή 
τους συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σει-
σμού που έπληξε τη γείτονα χώρα, αλλά και την αμέριστη 
συμπαράστασή τους στον δοκιμαζόμενο λαό της Αλβανίας 
και ιδιαίτερα στους πολίτες των Τιράνων, του Δυρραχίου και 
της πόλης Θουμάνε.
Επίσης ζήτησαν από την πρέσβη να επικοινωνήσουν με τις 
Τοπικές Αρχές των πόλεων που έχουν πληγεί προκειμένου να 
αποσταλεί ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και να επισκεφθεί τις 
πληγείσες περιοχές αντιπροσωπεία τους για να εκφράσουν 
την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους που δοκιμάζονται.
Στη συνάντηση συμμετείχαν από την ΠΕΔΑ ο Δήμαρχος Σα-
ρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία 
της συνάντησης, οι δήμαρχοι: Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, 
Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης, οπρώην δήμαρχος Καισαρια-
νής Ηλίας Σταμέλος και ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Γιάννης 
Κυριακόπουλος.

ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15

Η αξία πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πε-
τρελαιοειδών ενισχύθηκε το 2018 και διαμορφώθηκε σε 11,9 
δισεκ. ευρώ έναντι 10,2 δισεκ. ευρώτο 2017, καταγράφοντας 
αύξηση 16,6%. Αυτό προκύπτει από τα: «Συγκεντρωτικά Στοι-
χεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών 
για το έτος 2018» που δημοσιοποίησε σήμερα το Ίδρυμα Οι-
κονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο όγκος πωλήσεων ενισχύ-
θηκε κατά 7,5% (13.497 χιλ. μετρικοί τόνοι) σε σχέση με το 2017 
(12.555 χιλ. μετρικοί τόνοι). Επομένως, η αύξηση στην αξία των 
πωλήσεων το 2017 οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών 
πώλησης των προϊόντων. Το συνολικό κόστος πωληθέντων, 
αυξήθηκε κατά 17,3% και διαμορφώθηκε το 2018 σε 11,4 
δισεκ. από 9,7 δισεκ. ευρώ το 2017. Το 66,6% του κόστους 
πωληθέντων αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο - με 
δεδομένο ότι εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές των προϊόντων 
πετρελαίου - αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα αύξησης 
του κόστους πωληθέντων και των τιμών το 2018. Οι δασμοί 
και φόροι με ποσοστό 32,7% αποτελούν τον δεύτερο σημαντι-
κότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων, 
ενώ οριακή είναι η επίδραση των άμεσων εξόδων αγορών, που 
συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό 0,7%.Η μι-
κτή κερδοφορία του κλάδου ενισχύθηκε ήπια το 2018 σε 482,3 
εκατ. από 471,6 εκατ. την προηγούμενη χρονιά (+2,3%).
Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου - που σε 
πολύ μεγάλο βαθμό (82%) σχετίζονται με τα λοιπά λειτουργι-
κά έξοδα και τις αμοιβές προσωπικού - παρουσίασαν το 2018 
αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 486,3 εκατ. από 478,4 εκατ. 
ευρώ το προηγούμενο έτος (+1,7%). Αυτό οφείλεται κυρίως 
στη σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων αλλά και των 
αποσβέσεων και των φόρων και εισφορών, καθώς τα υπόλοι-
πα στοιχεία των δαπανών (αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές 

εισφορές) κινήθηκαν οριακά ανοδικά και τα ανόργανα έξοδα 
έντονα πτωτικά.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη του κλάδου (μετά 
από φόρους) να ανέλθουν σε 44,5 εκατ. το 2018 από 38,4 εκατ. 
το 2017. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε εν μέρει από τη με-
γάλη αύξηση στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό 
με τη μικρότερη αύξηση στις συνολικές δαπάνες, γεγονός που 
οδήγησε σε μια αύξηση της τάξης του 27% στα κέρδη προ τό-
κων και φόρων.
 Περιουσιακή διάρθρωση 
Τα μεγέθη που προσδιορίζουν την περιουσιακή διάρθρωση 
των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών, 
παρουσίασαν το 2018 μικτή εικόνα. Αναλυτικότερα, τα πάγια 
ενισχύθηκαν οριακά κατά 1,9% (από Euro 905,7 εκατ. το 2017 
σε Euro 922,8 εκατ. το 2018), ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό 
μειώθηκε κατά 1,2%. Επιπλέον, το βραχυπρόθεσμο παθητικό 
ενισχύθηκε ήπια, κατά 2,9%, από 539 εκατ. σε 554,5 εκατ. Η 
ενίσχυση του βραχυπρόθεσμου παθητικού σε συνδυασμό με 
τη μείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού οδήγησαν σε μεί-
ωση του κεφαλαίου κίνησης, το οποίο διαμορφώθηκε σε Euro 
660,1 εκατ. το 2018 από Euro 689,9, εκατ. το 2017.
Το σύνολο του απασχολούμενου κεφαλαίου παρουσίασε ορια-
κή μείωση (0,8%) το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
κυρίως λόγω της αύξησης του βραχυπρόθεσμου παθητικού. 
Επιπρόσθετα, η καθαρή θέση των επιχειρήσεων του κλάδου, 
αυξήθηκε κατά 1,3% το 2018, στα 660,8 εκατ. από 652,5 εκατ. 
το 2017.
Τέλος, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, υποχώρησαν κατά 
20,8% το 2018 (Euro 350,2 εκατ.) σε σχέση με το 2017 (Euro 
442,3 εκατ.), ενώ η εξάρτηση των εταιριών του κλάδου από 
βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια ενισχύθηκε, όπως προκύπτει 
από την αισθητή αύξηση κατά 13,9% του βραχυπρόθεσμου 
τραπεζικού δανεισμού το 2018 (Euro 529,4 εκατ.) σε σχέση με 

το 2017 (Euro 464,9 εκατ.).
Ανάλυση φορολογίας και ανόργανων εσόδων/εξό-
δων 
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι φόροι και οι έκτακτες εισφορές 
αυξήθηκαν το 2018 κατά 3,3% και διαμορφώθηκαν στα 9,4 
εκ. έναντι 9,1 εκ. το 2017, ενώ τα ανόργανα έξοδα μειώθηκαν 
σημαντικά κατά 41,8%, δηλαδή από τα 13,0 εκατ. το 2017 στα 
7,5 εκατ. ευρώ το 2018. Τέλος, οι φόροι εισοδήματος χρήσεως 
διαμορφώθηκαν σε 28,3 εκ., δηλ. ήταν περισσότερο από 3 φο-
ρές υψηλότερα έναντι του 2017. 
Επενδύσεις και λοιπά στοιχεία του κλάδου 
Οι λοιπές επενδύσεις του κλάδου αυξήθηκαν περαιτέρω το 2018 
σε 70,9 εκατ. από 64,2 εκατ. το 2017. Αντίθετα, οι επενδύσεις 
που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον περιορίστηκαν 
στα 1.758 χιλ. ευρώ το 2018 από 2.931 χιλ. το 2017. Ως απο-
τέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης των λοιπών επενδύσεων, οι 
οποίες αποτελούν το κύριο μέρος των συνολικών επενδύσεων 
(97,6%), οι συνολικές επενδύσεις παρουσίασαν σημαντική αύ-
ξηση κατά 8,3%, σε 72,7 εκατ. το 2018 από 67,1 εκατ. το 2017. 
Ο αριθμός των πρατηρίων μειώθηκε το 2018 σημαντικά, κατά 
15,1%, και διαμορφώθηκε σε 4.835 από 5.694 το προηγούμενο 
έτος. Ως αποτέλεσμα, αυξήθηκαν οι μέσες πωλήσεις καυσίμων 
ανά πρατήριο (σε χιλ. μετρικούς τόνους) κατά 9%. Η χωρητι-
κότητα των ιδιόκτητων και ενοικιασμένων αποθηκευτικών χώ-
ρων των εταιριών εμπορίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, 
όπως και αυτή των πρατηρίων. Αύξηση καταγράφεται στον 
αριθμό των απασχολούμενων αυτοκινήτων (ιδιόκτητων και 
τρίτων), από 1.421 το 2017 σε 1.544 το 2018 (+8,7%). Τέλος, ο 
αριθμός του προσωπικού στις εξεταζόμενες εταιρίες του κλάδου 
ανήλθε το 2018 σε 1.833 άτομα, αυξημένος κατά 2,7% έναντι 
του προηγούμενου έτους.

Στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα παγκοσμίως, επικεντρώθηκε η ετήσια συνάντηση 
της Ομάδας Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣA που πραγματο-
ποιείται στο Παρίσι με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότη Μηταράκη, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η φετινή συζήτηση με τίτλο «Γηράσκων πληθυσμός στις χώ-
ρες του ΟΟΣΑ: Ανταπόκριση στις προκλήσεις- αξιοποίηση των 
ευκαιριών» επικεντρώθηκε στο ζήτημα της δημογραφικής 

μεταβολής και στο πώς αυτή επηρεάζει την οικονομία και το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ο κ. Μηταράκης προήδρευσε 
στο working group II με αντικείμενο την «αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα και το σύστημα 
υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης στις γηράσκουσες κοινω-
νίες», στο πλαίσιο του οποίου παρουσίασε τις θέσεις του.
Με το πέρας της συζήτησης, ο υφυπουργός τόνισε: «Συζητή-
σαμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν διεθνώς τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα στο πλαίσιο των δημογραφικών 

και δημοσιονομικών εξελίξεων. Είναι δεδομένη η ανάγκη διαρ-
κούς βελτίωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος, έτσι ώστε να 
προσφέρει ασφάλεια και να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης για όλες τις γενιές, τους σημερινούς συνταξιούχους, 
εργαζόμενους αλλά και να δίνει προοπτική στα νέα παιδιά. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
προκρίνει την ανάγκη ενός συνταξιοδοτικού συστήματος τριών 
πυλώνων, αξιοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».

ΙΟΒΕ: ΑΥΞΗΣΗ 16,6% ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΟ 2018 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 2017

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
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Είναι λίγες οι φορές που η περιήγηση μέσα στην παρ-
θένα φύση οδηγεί τα βήματα σε ανθρώπινα τεχνικά 
έργα που εντυπωσιάζουν, σημειώνει σε δημοσίευμά 
του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Είναι, επίσης, ακόμα λιγότερες οι 
περιπτώσεις εκείνες, που ένα εντυπωσιακό τεχνικό 
έργο όχι μόνο δε προσβάλει την εικόνα του φυσικού 
περιβάλλοντος αλλά φαίνεται σαν να ταιριάζει με 
αυτό. Όσο κι αν το τελευταίο ακούγεται οξύμωρο, 
αντιδρώντας δικαίως κάποιοι στην εικόνα της επιβά-
ρυνσης της φύσης από τόνους τσιμέντου, υπάρχουν 
ωστόσο περιπτώσεις που η ανθρώπινη παρέμβαση 
στη φύση μπορεί να ήταν επιβαρυντική σίγουρα 
όμως όχι καταστροφική, προσφέροντας ταυτόχρονα 
σημαντικά οφέλη στον άνθρωπο και δημιουργώντας 
μια νέα κατάσταση, όπου φυσικό περιβάλλον και 
τεχνολογία συνυπάρχουν σε μια «αισθητική» ισορ-
ροπία. 
   Μια τέτοια συνύπαρξη, φύσης και τεχνολογίας, 
αποτελεί το υδροηλεκτρικό συγκρότημα Νέστου, στα 
ορεινά της Δράμας, στο δήμο Παρανεστίου, σαράντα 
πέντε περίπου χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας, 
που περιλαμβάνει τα φράγματα της Πλατανόβρυσης 
και του Θησαυρού. Αμφότερα, έχουν δυο σημαντικές 
πρωτιές. Το τελευταίο, το φράγμα του Θησαυρού, 
είναι το μεγαλύτερο λιθόρριπτο (δηλαδή χωμάτινο) 
φράγμα των Βαλκανίων. Το φράγμα της Πλατανό-
βρυσης, έχει μια πρωτοποριακή κατασκευή καθώς 
αποτελεί το πρώτο φράγμα από κυλινδρούμενο 
σκυρόδεμα για την παρασκευή του οποίου χρησι-
μοποιήθηκε ως βασικό υλικό η ιπτάμενη τέφρα των 
θερμοηλεκτρικών σταθμών της Πτολεμαΐδας, επι-
τυγχάνοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη στη ΔΕΗ και 
σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη στο φυσικό τοπίο 
της περιοχής. 
   Το περιβάλλον σαγηνεύει 
   Η διαδρομή προς τα δύο φράγματα ακολουθεί το 
δρόμο για το Παρανέστι και στο μεγαλύτερο μέρος 
της γίνεται παράλληλα με τον ποταμό Νέστο που χα-
ρίζει πραγματικά υπέροχες εικόνες ακόμα και στην 
καρδιά του Φθινοπώρου. Η εποχή αυτή είναι ιδα-
νική για μια επίσκεψη στο φράγμα του Θησαυρού. 
Λόγω του υψόμετρου οι καιρικές συνθήκες γίνονται 
περισσότερο δύσκολες καθώς μπαίνει ο χειμώνας. 
Την Άνοιξη και το Καλοκαίρι πάντως η καταπράσινη 
βλάστηση, τα γαλαζοπράσινα νερά και οι χρυσαφιές 
ακτίνες του ήλιου συνθέτουν ένα υπέροχο μωσαϊκό. 
   Μετά την τοπική κοινότητα Πλατανιάς ο επισκέ-

πτης βλέπει μπροστά του ένα επιβλητικό τούνελ που 
κυριολεκτικά σκάβει το βουνό. Θα το διασχίσει και 
στην άλλη μεριά θα τον υποδεχθεί ο Νέστος σε όλο 
του μεγαλείο. Η εικόνα του ποταμού πάνω από την 
εντυπωσιακή γέφυρα είναι πραγματικά σαγηνευτική. 
Η περιοχή εκεί θυμίζει κάτι από νησί, ίσως και σκαν-
διναβικό φιόρδ. Τα χρώματα του φθινοπώρου ντύ-
νουν τη χλωρίδα της περιοχής προσφέροντας στον 
επισκέπτη εικόνες μοναδικής ομορφιάς. 
   Ο δρόμος συνεχίζει ανηφορικός, αλλά βατός και συ-
νεχώς ασφαλτοστρωμένος περνά μέσα από τις βου-
νοπλαγιές της οροσειράς της Ροδόπης. Τα πλατάνια 
και οι οξιές καθώς ρίχνουν τα φύλλα τους στρώνουν 
το δρόμο με ένα καστανό χαλί για να υποδεχθούν τον 
επισκέπτη όλο και πιο βαθειά μέσα στη φύση. Τους 
χειμερινούς μήνες χρειάζεται προσοχή στις μικρές 
κατολισθήσεις που υπάρχουν στις άκρες του δρόμου 
λόγω των βροχοπτώσεων. Ορισμένες φορές, κατά 
μήκος της ορεινής διαδρομής ο επισκέπτης συναντάει 
αγελάδες με τα μοσχαράκια τους που οι κτηνοτρόφοι 
της περιοχής βγάζουν για βοσκή. Σε αυτή την περί-
πτωση χρειάζεται όχι μόνο προσοχή αλλά και σεβα-
σμός στα ευγενή τετράποδα. 
   Ό,τι τιθασεύει την ορμή του ποταμού
   Μετά από ένα πέταλο που σχηματίζει ο Νέστος, η 
φυσική ομορφιά δίνει τη θέση της στο επιβλητικό 
φράγμα της Πλατανόβρυσης, το πρώτο από τα δυο 
μεγάλα τεχνικά έργα που έχουν κατασκευαστεί στην 
περιοχή. Εκεί, βρίσκονται επίσης, οι εγκαταστάσεις 
και οι υποδομές της ΔΕΗ για τους εργαζόμενους στο 
υδροηλεκτρικό συγκρότημα. Το φράγμα της Πλα-
τανόβρυσης έχει ύψος 95 μέτρα και όγκο 450.000 
κυβικά μέτρα. Οι εικόνες του τεχνικού έργου είναι 
πραγματικά εντυπωσιακές και φανερώνουν τις πα-
ρεμβάσεις του ανθρώπου για να τιθασεύσει την ορμή 
του ποταμού κι όχι μόνο. 
   Τρία περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά συναντάμε 
το φράγμα του Θησαυρού, το μεγαλύτερο λιθόρριπτο 
φράγμα των Βαλκανίων, συνολικού όγκου 11.000. 
000 κυβικών μέτρων και 175 μέτρων ύψους. Η μέ-
γιστη χρήσιμη ικανότητα αποθήκευσης του ταμιευ-
τήρα του είναι 565.000.000 κ.μ. νερού. Η λεκάνη του 
ποταμού Νέστου στη θέση του Θησαυρού είναι 3.698 
τετραγωνικά χιλιόμετρα για τη ροή του ποταμού και 
4.263 τετραγωνικά χιλιόμετρα για τις πλημμύρες του 
ποταμού. Το υπόγειο εργοστάσιο είναι τοποθετημένο 
στο δεξιό αντέρεισμα σε βάθος 400 μέτρων. Λειτουρ-

γούν συνολικά τρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας των 100 μεγαβάτ η καθεμιά, ενώ η ετήσια 
παραγόμενη ηλεκτρικής ενέργειας είναι 440 γιγαντο-
βατώρες. 
   Τα πολλαπλά οφέλη 
   Όσο εντυπωσιακά και αν είναι τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά του φράγματος, δεν συγκρίνονται με την καθ’ 
ολα εντυπωσιακή εικόνα του ταμιευτήρα του Νέστου 
πίσω από το φράγμα. Η λίμνη που σχηματίζεται εκεί 
εκτείνεται κατά μήκος της παλιάς κοίτης του ποταμού 
κάνοντας τον Νέστο να φαντάζει από ψηλά σαν μια 
θάλασσα. 
   Η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών που 
διασχίζει ο Νέστος, η άρδευση των αγροτικών εκτά-
σεων και βέβαια η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
με τη δύναμη του νερού, είναι τα σημαντικότερα 
οφέλη που έχει αποκομίσει ο άνθρωπος από την αξι-
οποίηση και την εκμετάλλευση των δυο φραγμάτων, 
τα οποία αποτελούν μέρος ενός συνολικότερου εθνι-
κού σχεδιασμού για τη συμβολή που έχουν τα υδρο-
ηλεκτρικά εργοστάσια στον ενεργειακό σχεδιασμό 
της χώρας μας. Να σημειωθεί ότι σήμερα στην Ελλά-
δα λειτουργούν περί τους 24 μεγάλους και μικρούς 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς με σημαντικά οφέλη για 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
   Στο δρόμο της επιστροφής μια στάση στο κατάφυτο 
Παρανέστι. Το μεγαλύτερο από τα χωριά της ορεινής 
Δράμας και έδρα του ομώνυμου δήμου θα δώσει 
την ευκαιρία για ξεκούραση και καλό φαγητό στις 
ταβέρνες της περιοχές μέσα σ’ ένα όμορφο φυσικό 
περιβάλλον.
   Τελευταία στάση για έναν παραδοσιακό ελληνικό 
καφέ στο χωριό Νικηφόρος. Τα ερειπωμένα διώροφα 
σπίτια στον κεντρικό δρόμο και τα στενά σοκάκια του 
οικισμού, μαζί με το εγκαταλελειμμένο αλλά όμορφο 
κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού, μαρτυρούν την 
ακμή που είχε κάποτε η περιοχή. Ωστόσο, σήμερα, 
πραγματικό κόσμημα για το χωριό, αποτελεί το γυ-
μνάσιο Νικηφόρου με λυκειακές τάξεις.
    Είναι ίσως το μοναδικό δημόσιο σχολείο στην 
Ελλάδα που διαθέτει αστρονομικό παρατηρητήριο, 
υπαίθριο εργαστήριο φυσικής και πάρκο ηλιακών 
ρολογιών. Με μόλις 63 παιδιά και 17 καθηγητές το 
γυμνάσιο Νικηφόρου με λυκειακές τάξεις μπορεί να 
θεωρηθεί, κι όχι άδικα, ως μια από τις σημαντικότε-
ρες σχολικές μονάδες στην πατρίδα μας, που αξίζει 
κάποιος να επισκεφθεί.

ΔΡΑΜΑ: ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Μια «αισθητική» ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος κι ενός εντυπωσιακού τεχνικού έργου
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Αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα 
μας, παρά την επιβράδυνση στην Ευρώπη, με ανάκαμψη 
των ιδιωτικών επενδύσεων και της κατανάλωσης, προ-
έβλεψε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης 
Στουρνάρας, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση που πραγ-
ματοποίησε η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομι-
κών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, για την «Ημέρα 
Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης 2019», στο Ναυτικό Όμιλο 
Ελλάδος, στον Πειραιά σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
«Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης παρά το γεγονός ότι 
στην Ευρώπη έχει πέσει μία εκατοστιαία μονάδα και αυτό 
επηρεάζει τις εξαγωγές μας, βαίνει αυξανόμενος» τόνισε ο 
κ. Στουρνάρας, προσθέτοντας ότι «οι προβλέψεις της Τρά-
πεζας της Ελλάδας είναι για 1,9% φέτος, όσο περίπου και 
πέρυσι, αλλά και για 2,4% του χρόνου».
«Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν σκεφτεί κάποιος ότι εί-
μαστε σχεδόν η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη, που ο 
αριθμός οικονομικής ανάπτυξης αυξάνει αντί να μειώ-
νεται: τα εσωτερικά στοιχεία της οικονομίας και κυρίως 
οι ιδιωτικές επενδύσεις δείχνουν ότι ανακάμπτουν και 
αναμένουμε ρυθμό διπλάσιο από το 2018 και το 2019 το 
2020» δήλωσε ο κ. Στουρνάρας. Και η ιδιωτική ωστόσο 
κατανάλωση, σιγά-σιγά αρχίζει και αυτή και βελτιώνεται, 
καθώς «αυτό που καθοδηγεί την εσωτερική οικονομία εί-
ναι οι καλύτερες προσδοκίες». 
Αναφερόμενος στον Προϋπολογισμό, είπε ότι αυτός υιοθε-
τήθηκε από την ΕΕ και δεν δημιουργεί δημοσιονομικό κενό 
για το 2019 και το 2020.
Για τα αποτελέσματα των τραπεζών του εννεαμήνου, ο κ. 

Στουρνάρας είπε ότι δείχνουν σημαντική βελτίωση όσον 
αφορά το ρυθμό μεταβολής των κόκκινων δανείων, και 
το 2020 «προσδοκούμε μια σημαντική μείωση στα κόκκι-
να δάνεια» - ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν, και τα 
κόκκινα δάνεια θα είναι μια μεγάλη δυσμενής κληρονομιά 
του παρελθόντος. Δήλωσε επίσης, ότι η κυβέρνηση, για το 
θέμα των κόκκινων δανείων ανέσυρε το ιταλικό σχέδιο και 
αφού έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και εγκρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνει νόμος και θα περά-
σει από τη Βουλή τον Δεκέμβριο. 
Μεταξύ 2018 και 2019 υπήρξε μια πολύ σημαντική επι-
βράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στην 
Ευρώπη (περίπου μία εκατοστιαία μονάδα που για την 
Ευρώπη είναι μεγάλη) ωστόσο τα τελευταία στοιχεία δί-
νουν μία κάποια βελτίωση σε σχέση μ’ αυτά της προηγού-
μενης περιόδου, είπε ο κ. Στουρνάρας. Τόνισε επίσης, ότι 
δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο της ύφεσης, καθώς 
η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ συνεχίζει και δημιουργεί 
προβλήματα, επιβραδύνοντας την παγκόσμια οικονομία. 
Για την ελληνική ναυτιλία, ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος είπε πως «σε μία περίοδο που η ανάπτυξη του 
διεθνούς εμπορίου έχει μειωθεί σημαντικά, η ελληνικών 
συμφερόντων ναυτιλία σύμφωνα με τους ορισμούς της 
Eurostat, παραμένει και ισχυρή και επεκτείνεται». 
«Ο ελληνικός εμπορικός στόλος επεκτείνεται με ρυθμό που 
έφθασε το 2,5% το 2018 και ξεπέρασε για πρώτη φορά 
το όριο των 3.000 πλοίων στα τέλη του 2018» δήλωσε 
ο κ. Στουρνάρας, προσθέτοντας ότι «η δυναμικότητα της 
ελληνικής ναυτιλίας υπερβαίνει για πρώτη φορά φέτος το 

όριο των 200 εκατομμυρίων τόνων». Σημαντικό είπε ότι 
είναι επίσης, να τονιστεί η νεαρή ηλικία του στόλου, όπου 
πάνω από το ήμισυ αφορά σε πλοία κάτω των 10 ετών.
Η αυξανόμενη συμβολή της ναυτιλίας φαίνεται και από τα 
στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, συνέχισε 
ο κ. Στουρνάρας και συμπλήρωσε πως «παρά την, όπως 
αποδείχθηκε, προσωρινή αναστάτωση από την επιβολή 
των capital controls, που παρενέβαλε εμπόδια στις συναλ-
λαγές, τα έσοδα από την ναυτιλία αυξήθηκαν κατά 20% 
από το 2014 μέχρι σήμερα».
«Ο δυναμισμός αυτός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην 
εμπιστοσύνη του ελληνικού και διεθνούς τραπεζικού συ-
στήματος προς την ελληνική ναυτιλία, που επιτρέπει τη 
χρηματοδότηση της επέκτασης και ανανέωσης του στό-
λου. Σε μια περίοδο, κατά την οποία ο τραπεζικός τομέας 
ακολουθεί μια πολιτική απομόχλευσης, η ελληνική ναυ-
τιλία διατηρεί προνομιούχο πρόσβαση στην τραπεζική 
χρηματοδότηση και δεν χρειάστηκε να επιδιώξει εναλλα-
κτικές, αλλά ακριβότερες μορφές χρηματοδότησης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι και διεθνείς τράπεζες που, για τον ένα 
ή τον άλλο λόγο, αποχώρησαν από την Ελλάδα κατά την 
περίοδο της κρίσης, επέλεξαν να διατηρήσουν το χαρτο-
φυλάκιο ναυτιλιακών δανείων», σημείωσε.
Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, ακόμη και σήμερα, μετά 
τις αποχωρήσεις, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στηρίζει 
την ελληνική ναυτιλία, συμμετέχοντας κατά το ένα έκτο 
περίπου στη συνολική χρηματοδότησή της.

Αύξηση κατά 20% εμφανίζουν τα έσοδα από την ναυτι-
λία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παρά την επιβολή των 
capital controls το 2015, γεγονός που καταδεικνύει την 
συμβολή της στην ελληνική οικονομία. 
 Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανέφερε μεταξύ άλλων ο 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας μιλώ-
ντας στη Ναυτιλιακή Λέσχη του Πειραιά σε εκδήλωση της 
Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών 
Ελληνικής Ναυτιλίας.
 Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία επιδεικνύει 

ένα δυναμισμό ο οποίος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και 
στην εμπιστοσύνη του ελληνικού και διεθνούς τραπεζικού 
συστήματος προς αυτήν, γεγονός που της επιτρέπει τη 
χρηματοδότηση της επέκτασης και ανανέωσης του στό-
λου. 
Είναι ενδεικτικό ότι παρά την μείωση των δανείων από τις 
ελληνικές τράπεζες, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί προνο-
μιούχο πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση και δεν 
χρειάστηκε να επιδιώξει εναλλακτικές, αλλά ακριβότερες, 
μορφές χρηματοδότησης. Μάλιστα, οι διεθνείς τράπεζες 

που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, αποχώρησαν από την 
Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης, επέλεξαν να διατη-
ρήσουν το χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων.
 Έτσι σήμερα το σύνολο της έκθεσης των ελληνικών τρα-
πεζών στη ναυτιλία ξεπερνά τα 8 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο 
μέρος της οποίας είναι δάνεια σε ξένο νόμισμα (δολάριο). 
Σημειώνεται ότι ο ελληνικός εμπορικός στόλος ξεπέρασε 
για πρώτη φορά το όριο των 3.000 πλοίων στα τέλη του 
2018. Αντίστοιχα, η δυναμικότητά του υπερέβη επίσης για 
πρώτη φορά εφέτος το όριο των 200 εκατ. τόνων.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΜΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Προέβλεψε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ.Στουρνάρας, σε εκδήλωση της Ένωσης Τραπεζικών Στελεχών της Ελληνικής 
Ναυτιλίας

ΑΥΞΗΣΗ 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
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«Θέλουμε να παράξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στον κλάδο 
της κρουαζιέρας, καθώς αποτελεί μια δραστηριότητα με σημαντι-
κή προστιθέμενη αξία για την εθνική μας οικονομία» τόνισε ο 
υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης στη συνεδρίαση της 
Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας (ΕΣΕΚ), που πραγ-
ματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, στο υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο υπουργός είπε ότι σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να 
παρθούν σημαντικές αποφάσεις για το πώς θα αξιοποιηθεί το κάθε 
λιμάνι, ώστε να καλυφθεί και ο τομέας της κρουαζιέρας, αλλά και 
να εξεταστεί η δυνατότητα, μικρότερα κρουαζιερόπλοια να μπο-
ρούν να επισκεφτούν την τεράστια πολυνησία της Ελλάδας, που 
είναι και το συγκριτικό της πλεονέκτημα.
Την αναγκαιότητα να παραχθεί ένα κοινό αποδεκτό κείμενο 

Εθνικής Στρατηγικής για τον κλάδο, το οποίο αν και είναι χρόνιο 
αίτημα της αγοράς, δυστυχώς αυτό δεν έχει παραχθεί, επεσήμανε 
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος.
   Τόνισε επίσης το γεγονός, ότι όλοι οι κλάδοι του τουρισμού θα 
πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.
   «Ο θαλάσσιος τουρισμός και ειδικά η κρουαζιέρα, αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα ανάπτυξης για τα νησιά μας» δήλωσε από την 
πλευρά της η γενική γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, Χριστιάνα Καλογήρου.
   Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Τουρισμού, Κωνσταντί-
νος Λούλης, αναφέρθηκε στην σημασία της κρουαζιέρας στην 
εθνική οικονομία και στην αναγκαιότητα να λυθούν προβλήματα, 
μερικά από τα οποία, αν και μικρά, δημιουργούν σημαντικές δυ-

σλειτουργίες στην ομαλή εξέλιξη μια τουριστικής περιήγησης με 
κρουαζιερόπλοιο.
   Επίσης ανέφερε, ότι την περίοδο αυτή εκπονείται εξειδικευμένη 
μελέτη που εξετάζει επιτυχημένα παραδείγματα του κλάδου της 
κρουαζιέρας στο εξωτερικό, με σκοπό να γίνει χρήση της επιτυχη-
μένης εμπειρίας και από την χώρα μας.  
   Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων των εργασιών των θεματικών ομάδων της Εθνικής 
Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας, οι οποίες περιελάμβαναν 
την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος της κρου-
αζιέρας εν γένει, αλλά και θέματα των τουριστικών ημερόπλοιων, 
των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, των εφοδιαστών 
κρουαζιέρας αλλά και των τουριστικών γραφείων που συνδέο-
νται με την κρουαζιέρα.

Κινήσεις με τις οποίες ο κλάδος της αλιείας θα καταφέρει να ανα-
δείξει τη δυναμική του προανήγγειλε η υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή κατά την πρωινή 
της επίσκεψή στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Η αρμόδια υφυπουργός σημείωσε πως τόσο η κυβέρνηση όσο 
και το ΥΠΑΑΤ διαθέτουν «ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την 
στήριξη και ανάπτυξη της αλιείας, ένα πρόγραμμα στο οποίο οι 
ιχθυόσκαλες και ιδίως αυτή του Κερατσινίου ως η μεγαλύτερη της 

χώρας έχουν πρωτεύοντα ρόλο καθώς άλλωστε αποτελούν ένα 
βασικό κρίκο στην αλυσίδα αξίας των αλιευτικών προϊόντων».
Προανήγγειλε διοχέτευση πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020), στην πραγματική 
οικονομία και επενδύσεις στον αλιευτικό Τομέα. Μεταξύ αυτών 
βρίσκεται η ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε δράσεις εκσυγχρονι-
σμού και βελτίωσης των υποδομών στις ιχθυόσκαλες καθώς και 
της ασφάλειας των αλιέων με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Στόχος θα είναι όπως σημείωσε, η προστασία των καταναλωτών, 
η αύξηση του εισοδήματος των αλιέων καθώς και η αποφυγή επι-
βολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με την ιχθυόσκαλα Κερατσινίου η κ. Αρα-
μπατζή σημείωσε ότι έχει εγκριθεί, στο πλαίσιο του «Masterplan» 
του Πειραιά, παροχή δυνατότητας αύξησης της επιφάνειας της 
προκειμένου να υπάρξει βελτίωση των εγκαταστάσεων της.

Νέο ΔΣ και προεδρείο εξελέγη στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) κατά τη σημερινή της Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Νέος Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ αναδείχθηκε ο Ηλίας Γιάτσιος, Δικη-

γόρος και νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Σπύρος Σπυρίδων, Εκ-
παιδευτικός, πρώην δήμαρχος Πόρου. Αντιπρόεδρος, ο Ιωάννης 
Σκάλκος, Διευθυντής στο Υπουργείο Εσωτερικών και γραμματέας 
ο Χρήστος Μιχαλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας.

Η Χρυσή Γραμμή του Μετρό της Ντόχα, έργο το οποίο κατασκεύασε η 
ΑΚΤΩΡ ως επικεφαλής της διεθνούς κοινοπραξίας ALYSJ, άνοιξε τις πύ-
λες της στο κοινό πριν λίγες ημέρες στο Κατάρ, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο Μετρό που έχει αναλάβει και υλο-
ποιήσει ελληνική κατασκευαστική εταιρεία στο εξωτερικό και ένα από 
τα μεγαλύτερα έργα ελληνικής εταιρείας διεθνώς, με τον συνολικό του 
προϋπολογισμό να ξεπερνά τα $3 δισ. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια εξαι-
ρετικά σύνθετη και απαιτητική σε παγκόσμιο επίπεδο κατασκευή και 
το μεγαλύτερο αυτοτελές κατασκευαστικό κομμάτι του νέου δικτύου 
Μετρό της Ντόχα.
Πέραν της θυγατρικής του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στην κοινοπραξία 
ALYSJ συμμετείχαν η ινδική Larsen & Toubro Limited, οι τουρκικές Yapi 
Merkezi Insaat Ve Sanayi A.S και Sezai Turkes Feyzi Akkaya Marine 
Construction STFA, καθώς και η καταριανή Al Jaber Engineering LLC.
Χαρακτηριστικό για τον διεθνή χαρακτήρα, το μέγεθος και την πολυ-
πλοκότητα του έργου της Χρυσής Γραμμής είναι πως περιλάμβανε την 
κατασκευή 23,3χλμ. υπογείων σηράγγων και 10 υπογείων Σταθμών 
υψηλής αρχιτεκτονικής, αισθητικής και πολυτέλειας, με τελευταίας 

τεχνολογίας αυτοματισμούς και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.
Για τη διάνοιξη των σηράγγων απαιτήθηκε να λειτουργήσουν ταυτό-
χρονα 6 διαφορετικοί «μετροπόντικες» (TBMs), ενώ στο ζενίθ της κα-
τασκευής απασχολήθηκαν ταυτόχρονα μέχρι και 13.580 εργαζόμενοι 
από 58 διαφορετικές χώρες.
Η διέλευση του έργου υπόγεια, στην καρδιά της πόλης της Ντόχα, σε 
συνδυασμό με το ιδιόμορφο γεωλογικό περιβάλλον της περιοχής, 
εμπεριείχε επίσης σημαντικότατες κατασκευαστικές προκλήσεις, μεταξύ 
των οποίων η ανάγκη υλοποίησης πλήθους κυκλοφοριακών παρα-
κάμψεων και μετατοπίσεων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, 
καθώς και η άντληση συνολικά 129 εκατ. κ.μ. υπογείων υδάτων για 
την κατασκευή των σταθμών, λόγω της υψηλής υπόγειας υδροφο-
ρίας της περιοχής. 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 4,9 εκατ. κ.μ. συνολικών εκ-
σκαφών στους σταθμούς και τις σήραγγες, ενσωματώθηκαν άνω του 
1 εκατ. κ.μ.. σκυροδέματος και χρησιμοποιήθηκαν 171.400 περίπου 
τόνοι σιδήρου.
Η Χρυσή Γραμμή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε 

να αποτυπώνει με σύγχρονο τρόπο την πολιτισμική κληρονομιά, την 
παράδοση και το περιβάλλον του Κατάρ. Οι οροφές των σταθμών της 
Χρυσής Γραμμής είναι σχεδιασμένες με θολωτούς χώρους, αντλώντας 
έμπνευση από την παλαιά αρχιτεκτονική του Κατάρ και τις παραδοσι-
ακές σκηνές των Βεδουίνων, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός 
ότι το δάπεδο της Χρυσής Γραμμής περιέχει αδρανή υλικά από πραγ-
ματικό χρυσό και τους τοίχους των σταθμών κοσμεί μεταλλικό χρυσό 
πλακάκι, ειδικά παρασκευασμένο για το Μετρό της Ντόχα.
Η AKTOR Qatar WLL, βραχίονας της ΑΚΤΩΡ στο Κατάρ, ηγείται επίσης 
της κοινοπραξίας που σε συνεργασία με την καταριανή εταιρεία Como 
Facilities Management Services έχει αναλάβει με 20ετή σύμβαση και 
συνολικό προϋπολογισμό 517 εκατ. ευρώ, το έργο συντήρησης ολό-
κληρου του δικτύου Μετρό της Ντόχα, συνολικού μήκους 100 χλμ. με 
37 υπέργειους και υπόγειους σταθμούς, καθώς και του δικτύου Τραμ 
της πόλης, με 45 υπέργειους και υπόγειους σταθμούς και 3 αμαξοστά-
σια. Πρόκειται επίσης για το μεγαλύτερο έργο που έχει αναλάβει ποτέ 
ελληνική εταιρεία στον τομέα του Facility Management.

Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΞΟΥΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Φ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ

ΝΕΟ ΔΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΟΙΞΕ Η ΧΡΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΝ ΑΚΤΩΡ
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Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, τονίζονται τα εξής:
«Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης 
Βορίδης ξεκινάει από την Πελοπόννησο την απεμπλοκή των 
μεγάλων αρδευτικών έργων, στο πλαίσιο της συγκρότησης 
ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τη διαχείριση, σε κε-
ντρικό επίπεδο, των αρδευτικών υδάτων μέσα από μεγάλα 
έργα υποδομών το οποίο είχε προαναγγείλει κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή του στη Λακωνία. 
 Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Νοεμβρί-
ου με πρωτοβουλία του κ. Βορίδη, τέθηκαν επί τάπητος όλα 
τα μεγάλα αρδευτικά έργα των νομών της Πελοποννήσου και 

εξετάστηκε η πρόοδος υλοποίησης καθώς και ο προγραμμα-
τισμός τους. Επίσης, διερευνήθηκαν τρόποι εξεύρεσης χρημα-
τοδότησης για όσα έργα θεωρούνται ώριμα προς υλοποίηση 
καθώς επίσης και για όσα απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία.
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός προχωρά στην απεμπλοκή και 
υλοποίηση 8 συνολικά έργων που αφορούν στην κατασκευή 
φραγμάτων και δικτύων αξιοποίησης αρδευτικών υποδομών 
συνολικού προϋπολογισμού 171,4 εκατομμυρίων ευρώ.
 Ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι η υλοποίηση των συγκεκριμέ-
νων έργων θα αυξήσει τη χρήση των επιφανειακών υδάτων 
έναντι των υπόγειων και θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους 
άρδευσης καθώς επίσης και του φαινομένου της υφαλμύρω-

σης των υπόγειων υδάτων, επιτρέποντας παράλληλα μία πιο 
φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση του τρόπου άρδευσης.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός, Κωνσταντί-
νος Σκρέκας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Κωνστα-
ντίνος Μπαγινέτας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πα-
ναγιώτης Νικάς, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Υποδομών 
της Περιφέρειας, Χάρης Βυτινιώτης και οι χωρικοί αντιπερι-
φερειάρχες Πελοποννήσου, κ.κ. Γιάννης Μαλτέζος, Χρήστος 
Λαμπρόπουλος, Αναστάσιος Γκιολής, Θεόδωρος Βερούτης 
και Στάθης Αναστασόπουλος.

Η ταχεία γήρανση του πληθυσμού στις χώρες του ΟΟΣΑ συ-
νεχίζει να πιέζει τα συνταξιοδοτικά συστήματά τους, τονίζει –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης σε έκθεσή του (OECD Pensions at a Glance). Τα 
τελευταία 40 χρόνια, σημειώνει, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 
άνω των 65 ετών ως ποσοστό αυτών που βρίσκονται σε εργά-
σιμη ηλικία (15-64 ετών) αυξήθηκε από το 20% στο 31%, ενώ 
έως το 2060 το ποσοστό αυτό θα έχει πιθανότατα διπλασιαστεί, 
φθάνοντας στο 58%. «Η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται 
να είναι ιδιαίτερα γρήγορη στην Ελλάδα, την Κορέα, την Πολω-
νία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, 
ενώ η Ιαπωνία και η Ιταλία θα παραμείνουν μεταξύ των χωρών 
με τους πιο γερασμένους πληθυσμούς», αναφέρει η έκθεση. 
Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα εκτιμάται στο 37,8% το 
2020 και στο 79,7% το 2060. Το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας 
-τα άτομα ηλικίας 15 έως 64 ετών- προβλέπεται να μειωθεί έως 
το 2060 κατά 35% και πλέον στην Ελλάδα, την Ιαπωνία, την Κο-
ρέα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, ενώ στον ΟΟΣΑ 
θα μειωθεί κατά 10%. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της έκθεσης, η 
πραγματική μέση ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα το 2018 
ήταν τα 61,7 χρόνια για τους άντρες έναντι 65,4 κατά μέσο όρο 
στον ΟΟΣΑ και στα 60 χρόνια για τις γυναίκες έναντι 63,7 στον 
ΟΟΣΑ. 

Επιπλέον της γήρανσης του πληθυσμού, σημειώνει η έκθεση 
του ΟΟΣΑ, η ενίσχυση των μη τυπικών μορφών εργασίας, όπως 
της προσωρινής και της μερικής απασχόλησης, και το περιβάλ-
λον χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και επιτοκίων αποτελούν νέες 
προκλήσεις για τα συνταξιοδοτικά συστήματα στις χώρες-μέλη 
του. Τα χαμηλά επιτόκια δημιουργούν νέα προβλήματα αλλά 
και ευκαιρίες. Οι χαμηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων 
μειώνουν δραστικά το κόστος του δημόσιου χρέους, ιδιαίτερα 
όταν είναι χαμηλότερες από τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, 
όπως συνέβη σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ τα τελευταία χρόνια. 
Ταυτόχρονα, όμως, τα χαμηλά επιτόκια περιορίζουν τις απο-
δόσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων από τις επενδύσεις των 
εισφορών τους, μειώνοντας δυνητικά τις μελλοντικές συντάξεις 
για τα συστήματα καθορισμένων εισφορών και απειλώντας τη 
φερεγγυότητα των συστημάτων καθορισμένων συντάξεων. 
   Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι οι χώρες πρέπει να μεταρρυθμίσουν επειγό-
ντως τα συνταξιοδοτικά συστήματά τους για να διασφαλίσουν 
ότι το αυξανόμενο ποσοστό εργαζομένων με προσωρινή ή 
μερική απασχόληση θα μπορούν να εισφέρουν αρκετά κατά τη 
διάρκεια του εργάσιμου βίου τους, ώστε να λαμβάνουν επαρκές 
εισόδημα όταν συνταξιοδοτηθούν. Σύμφωνα με την έκθεση, οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι με προσωρινή ή μερι-
κή απασχόληση αντιστοιχούν τώρα σε περισσότερο από το ένα 

τρίτο της απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ. «Οι κυβερνήσεις 
πρέπει να θεσπίσουν πιο δίκαιες και εναρμονισμένες συντάξεις 
για όλους», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Άνχελ 
Γκουρία. Οι εργαζόμενοι με μη τυπικές μορφές απασχόλησης 
έχουν χαμηλότερες αποδοχές και συχνά έχουν χαμηλότερες 
εισφορές σε συνταξιοδοτικά συστήματα που βασίζονται στις 
αποδοχές, σημειώνει η έκθεση.
Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί, επίσης, για τον αυξανόμενο κίνδυνο να 
μην υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις που έχουν υιοθετηθεί πρό-
σφατα από χώρες-μέλη του, παρά την επιταχυνόμενη γήρανση 
του πληθυσμού. Όπως αναφέρει, τα δύο τελευταία χρόνια, οι 
περισσότερες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις χωρών-μελών 
του εστίασαν στη χαλάρωση των προϋποθέσεων αναφορικά με 
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, την αύξηση των συντάξεων ή 
τη διεύρυνση της συνταξιοδοτικής κάλυψης. Αυτό, σημειώνει, 
ενίσχυσε την αυξανόμενη μακροχρόνια πίεση στην οικονομική 
βιωσιμότητα πολλών συνταξιοδοτικών συστημάτων. Η υπα-
ναχώρηση από μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν μακρο-
πρόθεσμες ανάγκες μπορεί να καταστήσει τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα λιγότερο ανθεκτικά σε οικονομικά σοκ στο μέλλον 
και απροετοίμαστα για την αντιμετώπιση της γήρανσης του 
πληθυσμού, σύμφωνα με την έκθεση. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς τονίζονται τα παρακάτω:
«Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει, 
το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου (ώρες 10:00-11:30), την τρίτη 
διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της 
επιτυχημένης δράσης «Αρχιτεκτονικές ματιές στην πόλη». Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντι-
κά κτήρια του 19ου και 20ού αιώνα, τα οποία διατρέχουν τον 

αστικό ιστό της πόλης.
Με σημείο αναφοράς την έκδοση του ΠΙΟΠ Αρχιτεκτονικός 
οδηγός Αθηνών, του αείμνηστου Διονύση Α. Ζήβα, και τη 
βοήθεια της ιστορικού Λίλας Πατσιάδου, η περιήγηση διερευ-
νά και όψεις της τοπικής αθηναϊκής ιστορίας μέσω της αξιο-
ποίησης πηγών. Η διαχρονική παρουσίαση των κτηρίων με 
βιωματικά στοιχεία συμβάλλει στην κατανόηση της έννοιας 
«μνημείο» και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Σημείο συνάντησης το κεντρικό κτήριο του Ιδρύματος, στην 
Πλάκα (Αγγ. Γέροντα 6). 
Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προσυ-
νεννόηση.
Ώρα προσέλευσης: 9:45-9:55
Για την εγγραφή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας (με αποστολή e-mail στο: piop@piraeusbank.gr)». 

ΥΠΑΑΤ: ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΟΣΑ: Η ΤΑΧΕΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Πιέζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα   

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

20

Αυξημένη αισιοδοξία για τις οικονομικές προοπτικές των 
εταιρειών τους, μέσα στους επόμενους 6 μήνες, καταγρά-
φεται από το 56% των CFOs στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
όσα αναφέρει η νέα Πανευρωπαϊκή Έρευνα της Deloitte 
European CFO Survey Autumn 2019, με τη συμμετοχή 
1.371 οικονομικών διευθυντών από 19 χώρες της Ευ-
ρώπης, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ταυτόχρονα, οι 14 από 
τις 19 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα προβλέπουν 
μείωση του θετικού πρόσημου στα έσοδά τους. Αντίθετα, 
η Ελλάδα, με συμμετοχή 3% στο δείγμα, κατέκτησε την 1η 
θέση μεταξύ των μοναδικών 5 χωρών που αντιμετωπί-
ζουν θετικά την αναπτυξιακή πορεία τους.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι Έλληνες 
CFOs σημείωσαν ως κύριους λόγους δημιουργίας αβεβαι-
ότητας για τις επιχειρήσεις τους την οικονομική ανάπτυ-
ξη, το γεωπολιτικό ρίσκο που αντιμετωπίζει η χώρα, το 
ρυθμιστικό πλαίσιο και τη μειωμένη ζήτηση σε εισαγωγές 
και εξαγωγές. Για τους Ευρωπαίους CFOs οι βασικοί λό-
γοι ενίσχυσης του γενικού αισθήματος απαισιοδοξίας, το 
οποίο άγγιξε πάνω από το ένα τρίτο (36%) σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο, είναι οι διαταραχές στο παγκό-
σμιο εμπόριο και η αυξημένη αβεβαιότητα σε διάφορα 
επίπεδα. Σύμφωνα με τη δέκατη έκδοση της ευρωπαϊκής 
έρευνας CFO της Deloitte, το ποσοστό αυτό διπλασιάστηκε 
σε σχέση με την πρώτη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί 
την άνοιξη του 2015, όταν ο αριθμός ήταν 18%. Την ίδια 
στιγμή, η ίδια κατάσταση επικρατεί και στην Ελλάδα, με 
το 62% των ερωτηθέντων CFOs να επιβεβαιώνουν την 
υψηλή εξωτερική χρηματοοικονομική αβεβαιότητα για 
τις επιχειρήσεις τους.
O Παναγιώτης Χορμοβίτης, Financial Advisory Services 
Partner της Deloitte σχολίασε χαρακτηριστικά: «Στην 
Ελλάδα, μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης, αρχίζου-
με και βλέπουμε το μέλλον ξανά με αισιοδοξία. Έχοντας 
υψηλές απαιτήσεις, οι CFOs της Ελλάδας σημειώνουν την 
αισιοδοξία τους για τις οικονομικές προοπτικές που θα 
συμβάλλουν και στην ευρύτερη άνθιση της χώρας μας. 
Με σταθερό στρατηγικό σχέδιο, συνεχή βελτιστοποίηση 
καθώς και αξιοποίηση του ταλαντούχου ανθρώπινου δυ-
ναμικού, διαφοροποιούμαστε από την τάση απαισιοδοξί-
ας που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και 

με ρεαλισμό προχωράμε μπροστά».
Αξιοσημείωτο είναι ότι η αρνητική προσέγγιση επικε-
ντρώνεται σε βιομηχανίες με εξαγωγικό προσανατολισμό, 
που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας αξιακής αλυσίδας. 
Στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της παραγωγής 
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, των μεταφο-
ρών και του ανεφοδιασμού, το σύνολο των CFOs εμφα-
νίζονται πιο απαισιόδοξοι από τους ομολόγους τους σε 
άλλους κλάδους, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.
Παράλληλα, η διάθεση για επιχειρηματικό ρίσκο συνεχίζει 
να μειώνεται, με το 18% μόνο των CFOs να πιστεύουν ότι 
είναι καλή περίοδος για ανάληψη ρίσκων, ποσοστό που 
αποτελεί το χαμηλότερο που έχει σημειωθεί από το 2015. 
Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, με το 69% των CFOs να 
είναι αρνητικοί σε πιθανή λήψη ρίσκων στην τρέχουσα 
περίοδο. Ως λόγοι για την πτώση θεωρούνται η συνεχής 
άνοδος της οικονομικής αβεβαιότητας στις χώρες της Ευ-
ρωζώνης, αλλά και η αστάθεια στο παγκόσμιο εμπόριο.
Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά που οι περισσότεροι CFOs 
θεωρούν ότι τα οικονομικά περιθώριά των εταιρειών θα 
σημειώσουν υποχώρηση τον επόμενο χρόνο με την Ελ-
λάδα να συμφωνεί σε ποσοστό 26%, σε αντίθεση με τις 
προσδοκίες σε έσοδα που παραμένουν σε θετικά επίπεδα 
με ποσοστό 49% και με τους Έλληνες CFOs να κατακτούν 
τη δεύτερη θέση σε αισιοδοξία σχετικά με την επικείμενη 
κερδοφορία τους επόμενους 12 μήνες, σε ποσοστό 74%. 
Μόνη εξαίρεση ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στο 
σύνολο των χωρών, όπου κυριαρχεί η πεποίθηση ότι θα 
μειωθούν τα έσοδα σε ποσοστό 60%.
Σημαντικό θεωρείται ότι σε όλους τους βιομηχανικούς 
κλάδους υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ του 
επιχειρηματικού κλίματος και του μεγέθους της επιχεί-
ρησης (με βάση τα ετήσια έσοδα). Με απλά λόγια, όσο 
μεγαλύτερο το μέγεθος της εταιρείας, τόσο πιθανότερη η 
επιδείνωση του κλίματος, καθώς οι εταιρείες με εξαγωγι-
κό προσανατολισμό επηρεάζονται περισσότερο από την 
ύφεση του εμπορίου.
Η μείωση της οικονομικής προοπτικής σε αύξηση κεφα-
λαίων, από 36% την άνοιξη, σε 27% άγγιξε και τις προ-
οπτικές προσλήψεων και επενδύσεων, ενώ η εξασθένιση 
της ζήτησης αποτελεί βασικό θέμα προς συζήτηση μεταξύ 

των CFOs της Ευρώπης. Το 32% σχεδιάζει να μειώσει 
τον αριθμό των εργαζομένων (από 29% την άνοιξη του 
2019), ενώ το 27% σχεδιάζει αύξηση (από το 32% την 
άνοιξη του 2019). Η έλλειψη σε εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό εξακολουθεί να δημιουργεί ανησυχία, αλλά σε 
μικρότερο ποσοστό σε σχέση με άλλους κινδύνους, που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.
Αντίθετα, στην Ελλάδα, με προσδοκώμενο πληθωρισμό 
1,23%, το 41% των CFOs πιστεύουν ότι θα αυξηθούν οι 
προσλήψεις σε εργαζομένους σε σχέση με τους υπόλοι-
πους ευρωπαίους ομολόγους τους, μέσα στους επόμενους 
12 μήνες.
Τέλος, στο σύνολο των χωρών αυξάνεται η πίεση για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερα, οι μεγά-
λοι σε μέγεθος οργανισμοί έχουν να αντιμετωπίσουν όχι 
μόνο τους πελάτες και τους καταναλωτές τους σε ποσοστό 
51%, αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους (47%), 
ώστε να στραφούν σε βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης 
ανάπτυξης, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και αξιο-
ποίησης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο 
ζήτημα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ελαστικοί 
προς τις εταιρείες, σε ποσοστό 64%, ενώ σε επίπεδο πίε-
σης από τους ανταγωνιστές το ποσοστό είναι μόνο 23%. 
Πιο ενεργοί εμφανίζονται η κυβέρνηση και οι ρυθμιστικές 
αρχές, σε ποσοστό 51% σε θέματα αντιστροφής του αρ-
νητικού κλίματος.
Μόνο το 15% των Ελλήνων CFOs, επιβεβαίωσε ότι για το 
επίπεδο εκπομπών είναι συντονισμένοι με τη συμφωνία 
του Παρισίου, ενώ το 21% έχουν θέσει στόχους μείω-
σης των εκπομπών με δικά τους κριτήρια. Στην Ελλάδα, 
στρατηγικές προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες 
αποτελούν η οργανική ενίσχυση, η επέκταση σε υπάρχου-
σες αγορές, η αύξηση σε ροή κεφαλαίων και η ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας «Deloitte CFO 
Survey Autumn 2019»: 
https://www2.deloitte.com/gr/en/pages/finance/
articles/autumn-2019-european-cfo-survey.html
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Μέσα στους επόμενους 6 μήνες, καταγράφεται από το 56% των CFOs στην Ελλάδα  





 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 
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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)]
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EΡΧΟΝΤΑΙ 8 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οκτώ σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων 
περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε 
προχθές στη Βουλή.
Μεταξύ άλλων, δίδεται η δυνατότητα σε χιλιάδες φορολο-
γούμενους, από το 2020 έως το 2022, να ανακαινίσουν τις 
κατοικίες τους ή άλλα κτίσματα που κατέχουν, αποκομίζοντας 
φορολογικά οφέλη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν τις σχετικές δαπάνες με ηλε-
κτρονικά μέσα πληρωμής και θα λάβουν από τους επαγγελ-
ματίες που θα πραγματοποιήσουν τις εργασίες στα ακίνητά 
τους τις σχετικές απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, 
με άλλες παρεμβάσεις που προ• βλέπονται, επιδιώκεται να 
καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή η οποία διαπράττεται μέσω 
της μη δήλωσης εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις 
κατοικιών, αλλά και να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις, οι 
δωρεές, οι γονικές παροχές και οι κληρονομιές.
1. Οι ιδιοκτήτες κτισμάτων οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν 
στα ακίνητά τους, στην τριετία 2020-2022, εργασίες ανακαί-
νισης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου, θα έχουν 
εκπτώσεις φόρου μέχρι το 40% των εξόδων που θα καταβά-
λουν, τα οποία θα εκπίπτουν από τις οφειλές φόρου εισοδήμα-
τος της επόμενης τετραετίας υπό προϋποθέσεις. Το ανώτατο 
όριο των δαπανών για το οποίο οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες 
θα δικαιούνται έκπτωσης φόρου μειώθηκε σε 16.000 ευρώ, 
από 48.000 ευρώ που προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νο-
μοσχεδίου.
Από την άλλη πλευρά όμως, οι εν λόγω ιδιοκτήτες για όσο δι-
άστημα διαρκεί η ισχύς της έκπτωσης του 40% των δαπανών 
ανακαίνισης, θα έχουν ταυτόχρονα και την έκπτωση του 5% 
επί του φορολογητέου εισοδήματος από μισθώματα, η οποία 
αφορά δαπάνες για επισκευή και συντήρηση, ισχύει κάθε 
χρόνο και υπολογίζεται αυτόματα, χωρίς την υποχρέωση 
προσκόμισης δικαιολογητικών στην εφορία. Η απώλεια της 
έκπτωσης αυτής προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο του νομο-
σχεδίου, το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο για δημόσια 
διαβούλευση. Στις προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση 
του 40% είναι: α) τα κτήρια για τα οποία πραγματοποιούνται 
οι δαπάνες να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην πρόκειται να 
ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτηρίων, β) οι δαπά-
νες να αποδεικνύονται με αποδείξεις λιανικών συναλλαγών 
ή με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών γ) οι δαπάνες να έχουν 
εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Πέραν των φορολογικών κινήτρων για την ανακαίνιση πα-
λαιών κτισμάτων, το φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει 
και τις ακόλουθες ρυθμίσεις για τη φορολογία ακινήτων.
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2. Υποχρέωση των παροχών υπηρεσιών διαδικτύου και 
όσων διαχειρίζονται ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών να 
παρέχουν πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
διαδικτύου (ISPs) και κάθε διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρ-
μας ο οποίος δραστηριοποιείται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις 
ακινήτων πρέπει να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ, με τον τρόπο και 
στον χρόνο που αυτή ορίζει, κάθε στοιχείο που έχουν στην κα-
τοχή τους και που ιδίως αφορά τα πρόσωπα, τα οποία έχουν 
την ιδιοκτησία, τη χρήση ή/και την ευθύνη λειτουργίας ή/και 
διαχείρισης των ιστοτόπων/ονομάτων χώρου των ανωτέρω 
ψηφιακών πλατφορμών. Για τη μη παροχή πληροφοριών ή 
στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας δι-
αμοιρασμού προβλέπονται πρόστιμα από 30.000 μέχρι και 
100.000 ευρώ για τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Στα 
άλλα πρόσωπα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 5.000 
μέχρι και 30.000 ευρώ για παράβαση της υποχρέωσής τους 
που συνίσταται στην παροχή πληροφοριών προς την ΑΑΔΕ.
3.«Ξεμπλοκάρισμα» μεταβιβάσεων. Κατά την πώληση ενός 
ακινήτου, ο συμβολαιογράφος θα έχει το δικαίωμα να πα-
ρακρατεί από το εισπραττόμενο τίμημα και να αποδίδει στο 
Δημόσιο τυχόν οφειλή του πωλητή από ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή, 
το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ θα είναι δυνατό να χορηγείται, για 
μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου, με παρακράτηση από 
το εισπραττόμενο τίμημα του συνολικά οφειλόμενου ποσού 
κύριου και πρόσθετου φόρου και προσαυξήσεων για όλα τα 
ακίνητα για τα οποία ο πωλητής είναι υπόχρεος. Έτσι, παύει 
πλέον να υφίσταται το εμπόδιο της υποχρεωτικής ρύθμισης ή 
εξόφλησης του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ πριν από τη μεταβίβαση, 
το οποίο ισχύει σήμερα
4. Αναστολή της επιβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων 
χτισμάτων. Κατά m διάρκεια της τριετίας 2020-2022 όλα τα 
κτίσματα τα οποία έχουν άδειες ανέγερσης από την 1η-1-2006 
και μετά αλλά βρίσκονται ακόμη στα χέρια των οικοδομικών 
εταιρειών που τα κατασκευάζουν ή τα έχουν αποπερατώσει, 
δεν θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% επί των αντικειμενικών 
τιμών τους τη στιγμή κατά την οποία θα μεταβιβάζονται για 
πρώτη φορά για χρήση. Τα ακίνητα αυτά θα επιβαρύνονται 
με φόρο μεταβίβασης 3% επί των αντικειμενικών τιμών τους, 
όπως ακριβώς και τα παλαιά κτίσματα όταν μεταβιβάζονται 
για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά κ.ο,κ. Σημειώνεται ότι ο 
ΦΠΑ δεν επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, οπότε 
η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αυτές τις μεταβιβάσεις
5.Περαιτέρω αναστολή της επιβολής φόρου υπεραξίας στις 
μεταβιβάσεις ακινήτων. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων για 
την επιβολή φόρου 15% στην υπεραξία που προκύπτει από 
την πώληση ακινήτου σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης του 
αναβάλλεται για την 1η-1-2023.
6. Καθιέρωση διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσε-
ων φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών 
και κληρονομιών ακινήτων. Ανοίγει ο δρόμος για την ηλε-
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Όλες οι αρρύθμιστες οφειλές προς την εφορία μπορούν να 
ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση που προβλέπει διπλάσιες 
δόσεις σε σχέση με την υφιστάμενη και θα τεθεί σε ισχύ το 
2020. Συγκεκριμένα, ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και ο 
ΦΠΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις ακόμα και αν η 
οφειλή είναι του 2019 ή παλαιότερη, ενώ παλαιές ή σημερινές 
οφειλές που προκύπτουν από φόρο κληρονομιάς ή πρόστιμα 
μπορούν να ρυθμιστούν σε 48 δόσεις.
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κτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων, 
δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών ακινήτων με 
την κατάργηση μιας σειράς διατάξεων που προβλέπουν την 
υποβολή εντύπων δηλώσεων με αυτοπρόσωπη παρουσία 
των φορολογουμένων στις αρμόδιες ΔΟΥ και με την προ-
σθήκη διατάξεων που καθιστούν τους συμβολαιογράφους 
υπευθύνους για τη συμπλήρωση και την υποβολή των δη-
λώσεων.
7.Επικαιροποίηση νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τον χρό-
νο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για κληρονομιές.
Παρατείνεται από έξι (6) μήνες που είναι σήμερα, σε εννέα (9) 
μήνες, η προθεσμία υποβολής αρχικών ή νέων δηλώσεων 
φόρου κληρονομιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο κληρονόμος 
απεβίωσε στην ημεδαπή.
8. Νέα διαδικασία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας 
ακινήτων που βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικών 
αξιών. Τροποποιείται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων 
φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων για περιοχές στις οποίες 
δεν ισχύει αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορο-
λογητέας αξίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι εντός 5 ερ-
γάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης η αρμόδια 
φορολογική αρχή θα ενεργεί προσωρινό προσδιορισμό της 
αγοραίας αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, λαμβάνοντας 
υπόψη συγκριτικά στοιχεία, βιβλία τιμών ή άλλα τυχόν υπάρ-
χοντα στοιχεία
Αν η δηλωθείσα αξία συμπίπτει με την προσωρινή, αυτή θα 
κρίνεται ειλικρινής. Αν δεν συμπίπτει, ο φορολογούμενος, 
μέσα σε 2 μήνες από τον προσδιορισμό της προσωρινής 
αξίας, θα έχει το δικαίωμα να την αποδεχθεί και να υποβάλει 
τροποποιητική δήλωση, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.
Σε περίπτωση που το τίμημα σε μεταβιβαστικό συμβόλαιο 
είναι μεγαλύτερο από την αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ο 
φόρος θα επιβάλλεται στη μεγαλύτερη αξία. 
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ηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το 
συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προο-
δευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής.
 Για εισόδημα: • από 0,01 ευρώ έως 15.000 
ευρώ με συντελεστή 4%, • από 15.000,01 ευρώ 
έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%, • από 20.000,01 ευρώ 
έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%, • από 25.000,01 ευρώ 
έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%, • α π ό 
30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%, • 
από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%, • 
από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%, 
• πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.
Το πλαίσιο 
1.Για τις τακτικές οφειλές όπως φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, 
ΦΠΑ κ,λπ. ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων από 12 που είναι 
σήμερα θα αυξάνεται έως και 24.
2.Για τις έκτακτες οφειλές, όπως ο φόρος κληρονομιάς, οι φο-
ρολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις εξοφλήσουν σε 
έως 48 μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων θα 
καθορίζεται με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.
3.Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.
4.Σε οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων 
της ρύθμισης μέχρι το τέλος, μετά την εξόφληση της τελευ-
ταίας δόσης, επιστρέφεται ποσό που ισούται με το 25% των 
τόκων που έχουν καταβληθεί. Σημειώνεται ότι το ποσό που 
θα επιστραφεί δεν παρακρατείται, δεν κατάσχεται και δεν 
συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το 
Δημόσιο ή τρίτους.
5.Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου 
σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του 
χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής) για να μπορέσει να επα-
νενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκα-
ταβολή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το 
επιτόκιο θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδα.
6.Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαι-
ωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις δημόσιες οικονο-
μικές υπηρεσίες, στα ελεγκτικά κέντρα και στα τελωνεία που 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποι-
ηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκό-
λυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ μπορούν να υπαχθούν έπειτα 
από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες 
οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
•Το πακέτο των φοροελαφρύνσεων
Φοροελαφρύνσεις για όλους περιλαμβάνει το φορολογικό 
νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή. Για 
τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα, τις οικογένειες με παιδιά και 
τους ελεύθερους επαγγελματίες οι ελαφρύνσεις είναι μεγαλύ-
τερες, ενώ αντίθετα περιορισμένες είναι για τη μεσαία τάξη, 

κυρίως για όσους δηλώνουν εισοδήματα από 20.000 ευρώ 
έως 50.000 ευρώ. Το σχέδιο νόμου προβλέπει εισαγωγικό 
συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και 22% για 
τις επόμενες 10.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω οι υφιστάμενοι 
φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά μία ποσοστιαία 
μονάδα. Ειδικότερα, εισοδήματα: 
•Εως 10.000 θα φορολογούνται με συντελεστή 9%
•Από 10.000 έως 20.000 ευρώ με 22%
•Από 20.000 έως 30.000 ευρώ με 28% (από 29%)
•Από 30.000 έως 40.000 ευρώ με 36% (από 37%)
Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής περιορίζεται από το 
45% σήμερα στο 44%.
Αφορολόγητο όριο και εκπτώσεις. Το νέο σύστημα του αφο-
ρολογήτου που θα εφαρμοστεί από 1.1.2020 προβλέπει: 
•Αφορολόγητο όριο για τον άγαμο 8.636 ευρώ
•9.000 ευρώ για έγγαμους με 1 παιδί (από 8.863 ευρώ)
•10.000 ευρώ για έγγαμους με 2 παιδιά (από 9.090 ευρώ)
•11.000 ευρώ για έγγαμους με 3 παιδιά (από 9.545 ευρώ)
•Και 12.000 ευρώ για έγγαμους με 4 παιδιά και άνω (από 
9.545 ευρώ)
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στους μεγάλους κερδισμέ-
νους του νέου φορολογικού. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα 
διαπιστώσουν στην εκκαθάριση των εισοδημάτων του 2020 
(δηλαδή στις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2021) μείωση 
των φορολογικών επιβαρύνσεων, που φθάνουν και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ. Αυτό θα συμ-
βεί λόγω της σημαντικής μείωσης του πρώτου φορολογικού 
συντελεστή από 22% σε 9%. Συγκεκριμένα, όσοι δηλώνουν 
εισοδήματα έως 10.000 θα δουν τον φόρο να μειώνεται κατά 
60%, περίπου, ή διαφορετικά κατά 1.300 ευρώ. Επί της ου-
σίας, ελεύθερος επαγγελματίας με φορολογητέο εισόδημα 
10.000 ευρώ πληρώνει σήμερα στην εφορία 2.200 ευρώ. 
Με τη μείωση του συντελεστή στο 9%, ο φόρος περιορίζεται 
στα 900 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι που 
δεν έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ή έως τρεις εργοδότες 
φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του ετήσιου καθαρού 
εισοδήματος που εμφανίζουν στην εφορία.

Τα ανωτέρω προβλέπει το άρθρο 43 του φορολογικού νομο-
σχεδίου το οποίο τροποποιήθηκε σε σχέση με αυτό που είχε 
δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και όριζε ότι στη νέα πάγια 
ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές οι οποίες θα δημι-
ουργηθούν το 2020.
Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση ευελπιστεί να ενταχθούν οι 
περίπου 3,2 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου στην πάγια 
ρύθμιση. Ταυτόχρονα βάζει δικλίδες ασφαλείας προκειμένου 
να μην αποχωρήσουν από τις ήδη νομοθετημένες ρυθμίσεις 
(των 100 δόσεων που ίσχυσαν το 2015 ή της νέας ρύθμισης 
των 120 δόσεων) οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε αυτές. 
Όπως τονίζεται στη σχετική διάταξη «εξαιρούνται και δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οφειλές που έχουν ήδη 
υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά 
την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ».
Επίσης, όσοι φορολογούμενοι είναι ενταγμένοι στην υφιστά-
μενη πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών μπορούν 
το 2020 να μεταπηδήσουν στη νέα και να επωφεληθούν από 
τον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.
Τι προβλέπει 
Χωρίς εισοδηματικό κριτήρια, αλλά με υψηλότερο επιτόκιο 
θα κερδίζουν τις 24 δόσεις της νέας πάγιας ρύθμισης οι φορο-
λογούμενοι. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, όσο μεγαλύτερος 
είναι ο αριθμός των δόσεων που θα επιλέγουν οι οφειλέτες 
για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το 
επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνεται η ρυθμισμένη οφειλή.
Συγκεκριμένα, για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δώδεκα 
δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευ-
μένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμέ-
νη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται 
από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα πλέον 0,25%, 
ετησίως. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 
δώδεκα μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5 
εκατοστιαία μονάδα (1,5%). Επί της ουσίας, η ρύθμιση θα κο-
στίζει ακριβότερα για όσους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν 
τις τακτικές οφειλές τους με το ανώτατο όριο των δόσεων που 
θα προβλέπει η ρύθμιση.
Περισσότερες δόσεις αλλά και εισοδηματικά κριτήρια για τους 
οφειλέτες που έχουν –έκτακτα χρέη από τον φόρο κληρονο-
μιάς ή οφειλές από απλήρωτα πρόστιμα προβλέπει το σχέδιο 
νόμου.
Σύμφωνα με τη διάταξη οι έκτακτες οφειλές μπορούν να 
ρυθμιστούν από τους φορολογουμένους σε έως 48 μηνιαίες 
δόσεις αλλά με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων. 
Συγκεκριμένα θα λαμβάνεται υπόψη: Ο μέσος όρος του 
συνολικού εισοδήματος τους (ατομικό, φορολογούμενο ή 
απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία 
τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη 
ρύθμιση ή στο συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο 
ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προ-


