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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1876 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και  21
Απόφαση ΔΕ ΤΕΕ για τη δίωξη συναδέλφων μηχανικών του δη-
μοσίου για τις πλημμύρες του 2017 στη Μάνδρα Αττικής  – ΠΟ 
ΕΜΔΥΔΑΣ: Παναττική στάση εργασίας την Παρασκευή 24/1.
Σελ 1 
Υπογράφονται δύο δανειακές συμβάσεις μεταξύ της ελληνικής 
κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Σελ  1 και 20 
Με 261 ψήφους Πρόεδρος της Δημοκρατίας η Αικ. Σακελλαροπούλου
Σελ 3 
Κτηματολόγιο: έρχονται 1 εκατ. ενστάσεις μετά τις δηλώσεις ιδιοκτησίας
Σελ 4 
Ξεκινά ο ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος για αμφισβήτηση 
ορίων γης - Ετοιμάζεται διαγωνισμός 70 εκατ. ευρώ για ψηφιο-
ποίηση 1 δισεκ. σελίδων των Υποθηκοφυλακείων  
Σελ 6 
Γ. Θωμάς από τη Μεγαλόπολη: Προτεραιότητα να παραμείνει 
ως δεύτερο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας
Σελ 7
Κ.Χατζηδάκης: Ο ισχυρισμός της Τουρκίας ότι χωρίς αυτούς ο 
EastMed δεν γίνεται είναι πέρα από το διεθνές δίκαιο  
Σελ 8 
Πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο το κόστος των ρευ-
ματοκλοπών - Σημαντικές ελλείψεις στον ΔΕΔΔΗΕ 
Σελ 9 
Τα «μυστικά» της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων 
του Δήμου Τρικκαίων
Σελ 10 
Στον «πάγο» οι αγοραπωλησίες ακινήτων από την αρχή του έτους
Σελ 11 
Αύξηση τιμών στην ελληνική αγορά ακινήτων σημειώθηκε το 2019
Σελ 12
Όλες οι αλλαγές στον ΟΑΣΑ σε κάρτες και εισητήρια
Σελ 13
Νέα ρύθμιση για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο προ-
ανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Τ. Θεοδωρικάκος
Σελ 14
Τις προτεραιότητες και τις προτάσεις της κυβέρνησης έθεσε το 
οικονομικό επιτελείο στους επικεφαλής των κλιμακίων των θε-
σμών στο πλαίσιο της 5ης αξιολόγησης
Σελ 15 
Προετοιμασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
Σελ 16
«Αυθεντικά» χωριά με παράδοση, ιστορία και ξεχωριστό φυ-
σικό περιβάλλον αναζητά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σελ 17
Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο το με-
γαλύτερο Φεστιβάλ Ρομποτικής
Σελ 18
Την αναπομπή στο ΚΑΣ του ευρήματος των Δεσμωτών του Φα-
λήρου, ζήτησε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Σελ 19 
Έρευνα IPSOS: Οι Έλληνες οδηγούν στη ΛΕΑ, κρατούν μικρή 
απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, αλλά δεν προσπερ-
νούν από τα δεξιά, σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους   
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Με 261 ψήφους, η ανώτατη δικαστικός Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου εξελέγη από τη Βουλή των Ελλήνων στο αξίωμα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κα Σακελλαροπούλου, την υπο-
ψηφιότητα της οποίας πρότεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, είναι η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει το αξίωμα 
αυτό αλλά και η πρώτη υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δη-
μοκρατίας, που γίνεται αποδεκτή από τρία κόμματα της Βουλής. 
Μάλιστα εξελέγη με την πρώτη ψηφοφορία ξεπερνώντας κατά 
πολύ την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων του σώματος 
(200 ψήφοι), την οποία προβλέπει το αναθεωρημένο άρθρο 32 
του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ., επί 
294 παρόντων βουλευτών, και μετά από ονομαστική ψηφοφο-
ρία, η κα Σακελλαροπούλου έλαβε τις ψήφους των βουλευτών 
της ΝΔ (157), του ΣΥΡΙΖΑ (82) και του Κινήματος Αλλαγής (22) 
ενώ «παρών» δήλωσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ (15), της Ελληνι-
κής Λύσης (10) και του ΜέΡΑ (8). Από την ψηφοφορία απουσί-

αζαν οι βουλευτές Α. Σαμαράς (ΝΔ), Τρ. Αλεξιάδης (ΣΥΡΙΖΑ), Ν. 
Συρμαλένιος (ΣΥΡΙΖΑ), Κ. Ζουράρις (ΣΥΡΙΖΑ), Αλ. Μεϊκόπουλος 
(ΣΥΡΙΖΑ) και Κ. Αδάμου (ΜέΡΑ2%). Οι κκ Σαμαράς, Αλεξιάδης 
και Συρμαλένιος έστειλαν επιστολή με την οποία δήλωναν ότι 
εάν παρίσταντο θα ψήφιζαν την κα Σακελλαροπούλου, ενώ η κα 
Αδάμου ότι θα ψήφιζε «παρών». Δεν έστειλαν επιστολή οι κκ Με-
ϊκόπουλος και Ζουράρις. Σημειώνεται ότι η κα Σακελλαροπούλου 
είναι η 13η Πρόεδρος της Δημοκρατίας (8η από τη μεταπολίτευ-
ση) και διαδέχεται στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα τον καθηγητή 
Προκόπη Παυλόπουλο. Η νέα ένοικος του Προεδρικού Μεγάρου 
θα ορκιστεί σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση της Βουλής αμέσως 
μετά τη λήξη της θητείας του κ. Παυλόπουλου, στις 13 Μαρτίου. 
Ο Πρόεδρος της Βουλής μετέβη στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
προκειμένου να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
στην νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Αναλυτικά στη σελ 20

Με απόφασή της, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ εκφράζει τη 
συμπαράστασή της στους συναδέλφους μηχανικούς εργαζό-
μενους στην ΥΔΟΜ Δ. Ελευσίνας και στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για τις 
ποινικές ευθύνες που διερευνώνται από τη δικαιοσύνη και τους 
αποδίδονται για τις πλημμύρες του 2017 στη Μάνδρα Αττικής. 
Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, ιδίως στις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και ο τεράστιος 
όγκος δουλειάς που καλούνται να εκτελέσουν οι μηχανικοί 
του δημοσίου, αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι 
ευθύνες για τις δυσλειτουργίες είναι επιτελικές, διαχρονικές και 
σε υψηλότερο επίπεδο από τους υπαλλήλους. Οι Τεχνικές Υπη-
ρεσίες και οι ελάχιστοι εναπομείναντες τεχνικοί υπάλληλοι που 
εργάζονται σε αυτές, καλούνται να εκτελέσουν μια πληθώρα 

καθηκόντων (συντήρηση, εποπτεία, μελέτη, επίβλεψη, αστυ-
νόμευση, σχεδίαση των τεχνικών έργων, στελέχωση πάσης 
φύσεως επιτροπών, εξυπηρέτηση κοινού, αυτοψίες, εισηγή-
σεις, κλπ), που αντικειμενικά, είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουν 
σε όλες και ολοκληρωμένα. Το ΤΕΕ έχει καταθέσει πληθώρα 
προτάσεων για να βελτιωθούν οι συνθήκες άσκησης του επαγ-
γέλματος στη δημόσια διοίκηση αλλά και για τη γενικότερη 
βελτίωση του συστήματος παραγωγής έργων – μελετών αλλά 
και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων από το ελληνικό κράτος. 
Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών δεν μπορούν να αποτελέσουν 
εξιλαστήρια θύματα για τις ανεπάρκειες της Πολιτείας. Το ΤΕΕ 
συμπαρίσταται στους διωκόμενους συνάδελφους για τις πλημ-
μύρες στη Μάνδρα.
Σχετική ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη σελ. 21

Δύο δανειακές συμβάσεις υπογράφουν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
σήμερα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) Andrew McDowell με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα 
Αχ. Καραμανλή και τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Γιάννη Τσακίρη, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Άδωνι Γεωργιάδη.
Η πρώτη δανειακή σύμβαση αφορά στο τρίτο μέρος συνολικό-
τερου «Έργου» για τη συγχρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΤΕπ 

μέρους της εθνικής συμμετοχής για την κάλυψη επιλεγμένων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από 
ευρωπαϊκούς πόρους της προγραμματικής περιόδου 2014- 2020, 
ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Η δεύτερη αφορά στη συγχρηματοδότηση από πλευράς ΕΤΕπ για 
την κατασκευή του αεροδρομίου «Νέον Ηράκλειον» στην Κρήτη, 
ύψους 180 εκατ. ευρώ (σε τέσσερις δόσεις).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Για τις πλημμύρες του 2017 στη Μάνδρα Αττικής

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜβΑΣΕΙΣ  
Μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

ΜΕ 261 ΨΗΦΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΑΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ



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

• Το 5ο ναυτιλιακό συνέδριο με τίτλο: «Η ναυτιλία στη δεκαετία 
των μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων», διοργανώνει σήμερα 
η εφημερίδα «Ναυτεμπορική», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η 13η τεχνική εκδήλωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποι-
ημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ) με θέμα: «Σχε-
διασμός Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και την ελληνική πραγματικότητα» θα διε-
ξαχθεί στο ξενοδοχείο Τιτάνια (Λεωφ. Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) 
την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 18:00-21:00.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από 1η Ιανουαρίου 
2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να μελετώνται ως Κτίρια Σχεδόν 
Μηδενικής Κατανάλωσης. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά για το 
σχεδιασμό τους; Ποιες είναι οι σωστές πρακτικές και τι εναλλακτι-
κές λύσεις υπάρχουν προς την επίτευξη του επιθυμητού στόχου;
Για την ενημέρωση των μηχανικών στα παραπάνω θέματα, ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεω-
ρητών συνδιοργανώνει με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
την τεχνική εκδήλωση, στην οποία και θα παρουσιαστούν πα-
ραδείγματα, προτάσεις αλλά και προβληματισμοί για το σωστό 
σχεδιασμό ενός κτιρίου nZEB.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 
Το video της τεχνικής εκδήλωσης θα γίνει διαθέσιμο μέσω του 
καναλιού του ΠΣΥΠΕΝΕΠ στο youtube.
Πληροφορίες: http://www.pyspenep.gr

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

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

7 Φεβρουαρίου 2020
Ημερίδα: «Το ενεργειακό μέλλον της 
Θεσσαλονίκης» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιστοσελίδα Voria.gr

18 - 19 Φεβρουαρίου 
2020

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

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ/Τμήμα 
Δυτικής Ελλάδος

5 - 6 Μαρτίου 2020

Εκδήλωση: «Η Συμβολή των Ερευνητι-
κών Φορέων της Χώρας στη Διαχείρι-
ση των Φυσικών Καταστροφών»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΔΟΝ 
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΠΟΜΙΔΑ και της Ενώσεως 
Ιδιοκτητών Ελλάδος διοργανώνουν το 37ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ και την ετήσια Γενική Συνέλευση 
των μελών της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος, το Σάβ-
βατο 25 Ιανουαρίου 2020 (ώρες 10.00 – 14.00) στο 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακα-
δημίας 7, Αθήνα).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών μεταξύ άλλων θα συζη-
τούν τα θέματα:
- Νέες προοπτικές για την ιδιωτική ακίνητη περιουσία 
και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
- Περιστολή της γραφειοκρατίας και αυτοματοποίηση 
διαδικασιών στις συναλλαγές ακινήτων.
- Εμπορικές μισθώσεις και μισθώσεις κατοικιών.
- Δημοτικά τέλη-φόροι, Τ.Α.Π., απαλλαγή κενών ακινή-
των, αδήλωτα εμβαδά κτιρίων.
- Βραχυχρόνιες Μισθώσεις κατοικιών. Φορολογικά, νο-
μικά και κοινωνικά θέματα.
- Εθνικό Κτηματολόγιο: Οι παρεμβάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για 
την επίλυση των προβλημάτων.

- Πολεοδομική νομοθεσία. Ηλεκτρονική ταυτότητα κτι-
ρίου, Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης.
- Αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων. «ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και φοροεπιδότηση.
 Επίσης, θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις μελών για 
μισθωτικά & τεχνικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος και 
θα γίνει απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. Ενώσεως Ιδιο-
κτητών Ελλάδος - διαδικασία εκλογής νέου.
 Στο συνέδριο θα παραστούν και θα συμμετάσχουν εκ-
πρόσωποι της Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμά-
των, της Αυτοδιοίκησης και των θεσμικών φορέων που 
σχετίζονται με τα ακίνητα.

ΤΟ 37Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ
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Περισσότερες από ένα εκατομμύριο ενστάσεις ετοιμάζεται να 
δεχθεί το Κτηματολόγιο στις υπό κτηματογράφηση περιοχές 
όλης της χώρας, όπου την τελευταία περίοδο οι πολίτες κλήθη-
καν να δηλώσουν την περιουσία τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress.gr
Ετοιμάζεται να τεθεί σε εφαρμογή δέσμη μέτρων,  προκειμένου 
να γίνει πιο ελκυστική η συμμετοχή μηχανικών, δικηγόρων και 
δικαστικών στις τριμελείς επιτροπές εξέτασης των ενστάσεων, 
ώστε να ολοκληρωθεί γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα 
η υλοποίηση του έργου του Κτηματολογίου, όπως δήλωσε  ο 
Στέφανος Κοτσώλης γενικός διευθυντής της Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο,  σε συνάντηση του με δημοσιογράφους.
Στις επιτροπές ενστάσεων έγινε γνωστό ότι θα μπορούν να 
συμμετέχουν οι μηχανικοί, που έχουν στο πλαίσιο των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων τη δυνατότητα να συντάσσουν 
τοπογραφικά διαγράμματα. Δηλαδή θα συμμετέχουν στις 
επιτροπές αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, τοπογράφοι Τ.Ε. 
και οι πολιτικοί μηχανικοί.
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, στις περιοχές όλης 
της χώρας που ολοκληρώθηκε είτε συνεχίζεται με σιωπηρή 
παράταση η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας,  προκειμένου 
να δηλωθούν προεκτιμώμενα, συνολικά περί τα 13 εκατ. δι-
καιώματα ιδιοκτησίας  αρχίζει σταδιακά η ανάρτηση της κτη-
ματογράφησης.
Με την προανάρτηση, οι ιδιοκτήτες, θα μπορούν να δουν τι 
προέκυψε μετά την επεξεργασία των δηλώσεων τους και να δι-
απιστώσουν εάν η ιδιοκτησία τους έχει δηλωθεί σωστά ή πρέ-
πει να γίνει κάποια διόρθωση σε επίπεδο πρόδηλου σφάλματος 
ή έλλειψης δικαιολογητικών και να υποβάλλουν ενστάσεις.
Η εξέταση των ενστάσεων αποτελεί σημαντικό σημείο καμπής 
στην πορεία του Κτηματολογίου. Οι επιτροπές ενστάσεων 
οφείλουν να αποφανθούν αιτιολογημένα για τις ενστάσεις 
εντός δύο μηνών από την παράδοση των φακέλων των ενστά-
σεων από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Ωστόσο, λόγω του 
μεγάλου όγκου των ενστάσεων και της χαμηλής συμμετοχής 
νομικών και μηχανικών στις επιτροπές, μέχρι τώρα υπάρχει 
μεγάλη δυσκολία όχι μόνον για την έγκαιρη εξέταση των υπο-
θέσεων αλλά και για τη συγκρότηση των επιτροπών.
1 εκατομμύριο εντάσεις
Στις υπό κτηματογράφηση περιοχές με  προεκτιμώμενα 13 
εκατομμύρια ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αφαιρουμένων των 
δικαιωμάτων του δημοσίου και ενός σημαντικού αριθμού 
«καθαρών» και μεγάλων ιδιωτικών ιδιοκτησιών, λαμβάνο-
ντας ως  δεδομένο ότι το ποσοστό των ενστάσεων θα κυμανθεί 
στο 10% των δικαιωμάτων, ο γενικός διευθυντής της Ελληνικό 
Κτηματολόγιο είπε στους δημοσιογράφους, ότι κατά τη φάση 
των αναρτήσεων αναμένεται να κατατεθούν προς εξέταση 
από τις αρμόδιες επιτροπές περισσότερες από 1 εκατομμύριο 
εντάσεις.
Στα μέτρα που σχεδιάζει η Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο πλαίσιο 
συνολικής νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση του 
Κτηματολογίου, όπως είπε ο Στέφανος Κοτσώλης είναι να ενι-

σχυθεί η λειτουργία των επιτροπών ενστάσεων, με μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή και περισσότερες συνεδριάσεις. Ειδικότερα έγινε 
γνωστό ότι τα νέα μέτρα θα προβλέπουν:
Αύξηση της οικονομικής αποζημίωσης για τους μηχανικούς, 
δικηγόρους και δικαστικούς που στελεχώνουν τις επιτροπές. 
Με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται αμοιβή που αντιστοιχεί 
σε 3,5 ευρώ ανά υπόθεση. Με τις νέες ρυθμίσεις «αυτή η απο-
ζημίωση θα αυξηθεί σημαντικά» ειπώθηκε χαρακτηριστικά.
Θα διευρυνθεί η δυνατότητα  στελέχωσης των επιτροπών από 
μηχανικούς. Συγκεκριμένα μέχρι τώρα οι επιτροπές εξέτασης 
ενστάσεων στελεχώνονται από αγρονόμους τοπογράφους 
μηχανικούς. Με τις νέες ρυθμίσεις θα μπορούν να συμμετέ-
χουν στις επιτροπές οι μηχανικοί που έχουν στο πλαίσιο των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων τη δυνατότητα να συντάσσουν 
τοπογραφικά διαγράμματα. Δηλαδή θα συμμετέχουν στις επι-
τροπές  αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, τοπογράφοι Τ.Ε. και 
πολιτικοί μηχανικοί.
Αναμένεται, επιπλέον, η ενεργοποίηση του θεσμού του διαπι-
στευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο, με τον οποίο θα 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες των απαιτούμενων διορθώσεων.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τις ενστάσεις
Στη φάση της προανάρτησης, που ακολουθεί για τις περιοχές 
που έγιναν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας τα προσωρινά κτηματολο-
γικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες 
αναρτώνται στα Γραφεία Κτηματογράφησης και παραμένουν 
αναρτημένα για δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης του 
υπολογισμού προθεσμίας και τέσσερις μήνες για τους ιδιοκτή-
τες εξωτερικού.
Κατά την περίοδο της προανάρτησης, οι πολίτες που έχουν δη-
λώσει την περιουσία τους θα λάβουν επιστολές, στις διευθύν-
σεις που έχουν δώσει, και θα έχουν τη δυνατότητα για διάστη-
μα δύο μηνών (το οποίο μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο) 
να προβούν σε απλές διορθώσεις (τυπογραφικά κ.λπ.), καθώς 
επίσης και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
υποβάλλοντας «αίτηση επανεξέτασης στοιχείων».
Οι σχετικές διορθώσεις θα γίνουν άμεσα και θα ακολουθήσει 
η περίοδος της ανάρτησης. Η ανάρτηση, μέσω της δημοσιό-
τητας των στοιχείων της κτηματογράφησης, έχει ως στόχο 
να δοθεί η δυνατότητα στους δηλούντες (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα) και στο ελληνικό Δημόσιο να λάβουν γνώση των 
αναρτημένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, 
ώστε να μπορούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να 
διορθώσουν, αν χρειαστεί, τυχόν σφάλματα που ενδέχεται 
να υπάρχουν στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους ή στη 
γεωγραφική απεικόνιση του ακινήτου τους στα κτηματολογικά 
διαγράμματα.
Οι δικαιούχοι που διαφωνούν με κάποιο από τα στοιχεία της 
ανάρτησης αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον 
θα μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής 
εγγραφής ή ένσταση (μέσα σε προθεσμία δύο μηνών για τους 
κατοίκους εσωτερικού και σε προθεσμία τεσσάρων μηνών για 
τους κατοίκους εξωτερικού και το ελληνικό Δημόσιο).
Ένσταση ή αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής 

μπορεί να υποβάλει όποιος έχει έννομο συμφέρον. Μαζί με 
την αίτηση πρέπει να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
και τοπογραφικά διαγράμματα που αποδεικνύουν το έννομο 
συμφέρον του. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο 
Γραφείο Κτηματογράφησης  Στα είδη ενστάσεων συγκαταλέ-
γονται:
Οι αιτήσεις πρόδηλου σφάλματος, δηλαδή λανθασμένη αντι-
γραφή των στοιχείων του δικαιούχου, του είδους του καταχω-
ρισθέντος δικαιώματος και της αναγραφής του τίτλου κτήσης.
Οι διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων, δηλαδή της θέσης, του 
σχήματος, των ορίων και του εμβαδού.
Οι αιτήσεις αλλαγής δικαιούχου (εκτοπισμός).
Για τα δύο τελευταία είδη αιτήσεων οι ενστάσεις υποβάλλονται 
εντός προθεσμίας δύο μηνών (ή τεσσάρων μηνών για τους 
κατοίκους εξωτερικού) και εξετάζονται από την επιτροπή εν-
στάσεων. Η επιτροπή, η οποία είναι τριμελής και αποτελείται 
από έναν δικηγόρο, έναν τοπογράφο και έναν δικαστικό, οφεί-
λει να αποφανθεί αιτιολογημένα για τις ενστάσεις εντός δύο μη-
νών από την παράδοση των φακέλων των ενστάσεων από το 
Γραφείο Κτηματογράφησης. Η συγκεκριμένη προθεσμία, πά-
ντως, μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Κτηματολογίου.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται αυτο-
προσώπως, είτε μετά ή διά πληρεξούσιου δικηγόρου, ενώ 
επιτρέπεται και η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρι-
σταμένων.
Κατά την περίοδο αυτή, εκτός της ανάρτησης των κτηματο-
λογικών στοιχείων στα Γραφεία Κτηματογράφησης, προβλέ-
πεται και ταχυδρομική αποστολή αποσπασμάτων από τους 
κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα, στη διεύθυνση 
επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε δικαιούχο. Με τον 
τρόπο αυτό, καθένας λαμβάνει γνώση της καταγραφής των 
δικαιωμάτων του και της γεωγραφικής απεικόνισης του ακινή-
του του, και εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία αυτά δεν χρειά-
ζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια. Εάν όμως δεν συμφωνεί με 
κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, μπορεί να υποβάλει 
αίτηση διόρθωσης ή ένσταση.
Συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος θα λάβει φάκελο με τα ακόλου-
θα έντυπα:
Έντυπο Α: Στοιχεία Δικαιούχου-Κωδικοί Ιδιοκτησίας. Το έντυ-
πο περιλαμβάνει:
Τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως έχουν καταχω-
ριστεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Τους κωδικούς ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων, για τα οποία έχει 
υποβάλει δήλωση. Οι κωδικοί ιδιοκτησίας είναι αυτοί που ανα-
γράφονταν στο «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης», που έλαβε 
κατά την υποβολή της δήλωσης.
Έντυπο Α1: Απόσπασμα Πίνακα Ανάρτησης. Το έντυπο περι-
λαμβάνει τα στοιχεία του ακινήτου/δικαιώματος του Κτημα-
τολογικού Πίνακα που αφορούν στην ιδιοκτησία κάθε δικαι-
ούχου.
Έντυπο Α2: Απόσπασμα Διάγραμμα
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Δομικές αλλαγές ώστε να ξεπεραστεί ο …σκόπελος των 
ενστάσεων και να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση σε όλη 
τη χώρα ετοιμάζει η Διοίκηση του Κτηματολογίου και το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σύμφωνα 
με ρεπορτάζ της Μάχης Τράτσα στο vima.gr
Οι εκκρεμείς ενστάσεις σήμερα ξεπερνούν τις 100.000, ενώ 
για το πρόγραμμα κτηματογράφησης που τρέχει (4η γενιά) 
εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1.000.000.
Γι’ αυτό, όπως επεσήμανε σε συζήτηση με δημοσιογράφους 
ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» κ. 
Στέφανος Κοτσώλης, αναζητείται μια φόρμουλα για να ομα-
δοποιήσει τις ενστάσεις. Παράλληλα, προωθούνται δομικές 
αλλαγές στο σύστημα εξέτασης των αντιρρήσεων των πολι-
τών ώστε να γίνει πιο  αποτελεσματικό και λειτουργικό. Στό-
χος είναι να διευρυνθούν οι ειδικότητες όσων στελεχώνουν 
της Επιτροπές Αντιρρήσεων και να αυξηθούν οι αμοιβές τους 
ώστε έχουν κίνητρο για να συμμετέχουν σε αυτές.
Ψηφιακές υπηρεσίες μετά το Πάσχα
Επίσης, έως το Πάσχα αναμένεται ότι θα ξεκινήσει η παροχή 
των ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, όπως η παραγ-
γελία, πληρωμή και χορήγηση πιστοποιητικών. Σε περιοχές 
όπου λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο θα μπορεί να γίνεται 
ακόμα και μεταβίβαση ακινήτου ηλεκτρονικά, από τα συμβο-
λαιογραφικά γραφεία.  Ηλεκτρονικά και χωρίς εμπλοκή του 
πολίτη θα γίνεται η υποβολή συμβολαίων στα Κτηματολογι-
κά Γραφεία από τον συμβολαιογράφο, όπως και η υποβολή 
διαφόρων πράξεων (δικαστικών αποφάσεων κλπ.) από τους 
δικηγόρους ή τους δικαστικούς επιμελητές.
Ξεκινά ο ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος
Επίσης, το Ελληνικό Κτηματολόγιο προχωρά στη θέσπιση του 
«ηλεκτρονικού προδικαστικού ελέγχου», μέσω του οποίου 
θα δίνεται στο εξής η δυνατότητα απευθείας σύνδεσης της 
βάσης δεδομένων του Κτηματολογίου με τα γραφεία των 
μηχανικών. Ο κάθε μηχανικός θα μπορεί να βεβαιώνει στο 
διάγραμμά του μέσω σχετικής «Δήλωσης» ότι η αιτούμενη 
γεωμετρική διόρθωση είναι εφαρμόσιμη στα κτηματολογικά 
διαγράμματα.
Ειδικότερα, για όσα δικόγραφα θα κατατεθούν ενώπιον δι-
καστηρίου από την 27η Ιανουαρίου 2020 και μετά, θα προ-
σαρτάται πλέον μαζί με το δικόγραφο μόνο το τοπογραφικό 
διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών στο οποίο περιέχεται 
η παραπάνω «Δήλωση» του μηχανικού. Κατ’ εξαίρεση, για 

τις ίδιες περιπτώσεις των δικογράφων (του ν.2664/98) που 
ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η υποχρέωση για την 
προσάρτηση  θα αρχίσει από την 6η Απριλίου 2020 και μετά.
Είναι αξιοσημείωτο ότι την τελευταία επταετία για κάθε δικα-
στική διαμάχη που αφορά αμφισβήτηση ορίων γης, σε περι-
οχή όπου λειτουργούσε το Κτηματολόγιο, οι ενδιαφερόμενοι 
ιδιοκτήτες έπρεπε να λάβουν σχετική εισήγηση του Κτημα-
τολογίου προκειμένου να την προσκομίσουν στο αρμόδιο 
δικαστήριο. Έτσι, σε περίπτωση που διαπιστώνονταν  από 
τον τεχνικό έλεγχο γεωμετρικές αστοχίες στο δικόγραφο ή στο 
προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα ξεκινούσε η ταλαι-
πωρία των πολιτών.
Ξεκινά η κτηματογράφηση στις πέντε «ορφανές» 
μελέτες
Τον Φεβρουάριο αναμένεται ότι θα υπογραφεί η σύμβαση 
για την κτηματογράφηση του Ρεθύμνου, μία από τις πέντε 
«ορφανές» μελέτες. Το ζήτημα αναμένεται να περάσει από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου, τις 
επόμενες ημέρες.
Για τις υπόλοιπες τέσσερις η εκκρεμότητα θα λυθεί εντός του 
2020.  Οι συγκεκριμένες μελέτες είχαν κολλήσει λόγω δικα-
στικών εμπλοκών και αφορούν – εκτός από το Ρέθυμνο – τις 
εξής περιοχές: Χανιά, περιοχές Μαλεβιζίου, Ηρακλείου και 
Χερσονήσου, η περιοχή Κέρκυρας – Θεσπρωτίας και το υπό-
λοιπο των Κυκλάδων (Άνδρος, Τήνος, τμήμα της Μυκόνου, 
Πάρος – Αντίπαρος, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Ίος, Σαντο-
ρίνη, Ανάφη, τμήμα της Μήλου, Κέα και Κύθνος). Αφορούν 
συνολικά το  7% της ελληνικής επικράτειας και αντιστοιχούν 
σε 2,7 εκατ. δικαιώματα.
Διαγωνισμός 70 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση υπο-
θηκοφυλακείων
Έως το τέλος του έτους προγραμματίζεται να προκηρυχθεί 
διαγωνισμός (σε δύο φάσεις) για την  ψηφιοποίηση όλου του 
πολύτιμου υλικού των υποθηκοφυλακείων. Σύμφωνα με τον 
κ. Κοτσώλη, πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο που αφορά στην 
ψηφιοποίηση, με τεχνολογίες τεχνικής νοημοσύνης, ενός δι-
σεκατομμυρίου σελίδων οι οποίες σήμερα στοιβάζονται σε 
τόμους στα υποθηκοφυλακεία.  Ο προϋπολογισμός του δια-
γωνισμού, του οποίου οι  προδιαγραφές συντάσσονται με τη 
βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, υπολογίζεται σε περίπου 
70 εκατ.  ευρώ.

Πάνε πιο πίσω τα πρόστιμα
Στις αρχές του περασμένου φθινοπώρου, τα στοιχεία ήταν 
απογοητευτικά από τη συμμετοχή των πολιτών στην τέταρτη 
και τελευταία γενιά κτηματογράφησης. Ορισμένες κινήσεις 
όμως,  από υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΝ, έδωσαν σημα-
ντική ώθηση. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι …διαρροές, αλλά και 
επίσημες δηλώσεις, ότι έρχονται πρόστιμα καθώς οι διαρκείς 
παρατάσεις στις προθεσμίες τελείωσαν.
Σημαντικές ήταν επίσης και οι εκστρατείες ενημέρωσης, όπως 
με τις 3.300.000 ψηφιακές ειδοποιήσεις taxis ή με τη δημιουρ-
γία λογαριασμών του Κτηματολογίου στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.
Έτσι, το τελευταίο τρίμηνο ανατράπηκαν τα προγνωστικά και 
τα ποσοστά συμμετοχής των πολιτών προσεγγίζουν πλέον το 
70% διασώζοντας το έργο από περιπέτειες καθώς χρηματο-
δοτείται από το ΕΣΠΑ. Είναι αξιοσημείωτο ότι, σχεδόν μία στις 
πέντε δηλώσεις στο τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης 
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (1.415.011 από τις 6.997.183).
Η κτηματογράφηση συνεχίζεται για όσους πολίτες δεν έχουν 
προσέλθει να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους, χωρίς 
την ενεργοποίηση, έως σήμερα, των προβλεπόμενων προ-
στίμων. Αλλά με δεδομένο ότι δεν θα δοθούν άλλες παρατά-
σεις, θα έρθουν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου, αλλά 
αργότερα από ότι αναμενόταν αρχικά.
Επίσης, επίκειται νομοθετική ρύθμιση για τις περιοχές που 
δηλώνει ακίνητα πολιτών και το Δημόσιο, όπως συνέβη στην 
περίπτωση των Βριλησσίων και της Σαρωνίδας.
Για την ιστορία
Οι πρώτες προσπάθειες για δημιουργία Κτηματολογίου στην 
Ελλάδα ξεκίνησαν με Βασιλικό Διάταγμα επί Όθωνα, το οποίο 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το 1836. 
Μετά από πολύχρονες περιπέτειες,  το 1995 ξεκίνησε η σύγ-
χρονη κτηματογράφηση. Σήμερα μόνο στο 6,2% της έκτασης 
της χώρας (αφορά περίπου το 17% των ιδιοκτησιακών δικαι-
ωμάτων) λειτουργεί Κτηματολόγιο, δηλαδή όπου υπήρχαν 
υποθηκοφυλακεία, τα οποία έχουν πια αντικατασταθεί από 
Κτηματολογικά Γραφεία. Το τελευταίο πρόγραμμα κτηματο-
γράφησης (ΚΤΙΜΑ 16) αφορά 86 εκατομμύρια στρέμματα, 
δηλαδή το 65% του συνόλου της έκτασης της χώρας ή 16 
εκατομμύρια δικαιώματα, δηλαδή το 42% των συνολικών 
δικαιωμάτων.

ΞΕΚΙΝΑ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣβΗΤΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΓΗΣ 
Ετοιμάζεται διαγωνισμός 70 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση 1 δισεκ. σελίδων των Υποθηκοφυλακείων.  
Έρχονται αλλαγές στην εξέταση αντιρρήσεων πολιτών.
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ΥΠΕΝ-ΝΕΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΑΠΕ: ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΠΡΟΣ ΤΟ 2022 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
- Πότε θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και πότε οι μελέτες για νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
- Ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης και που καταλήγει το ΥΠΕΝ
Μπορεί η προώθηση των ΑΠΕ να αποτελεί βασική κυ-
βερνητική πολιτική, ως η μόνη λύση στην εξαγγελθείσα 
απολιγνιτοποίηση, αλλά η χώρα φαίνεται ότι δεν μπορεί να 
αποκτήσει νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ! Τουλάχιστον 
όχι εγκαίρως! Σε ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραουλάνη στο 
economix.grσημειώνεται ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός της 
χώρας να εξαγγέλλει συνεχώς απολιγνιτοποίηση και έμφαση 
σε επενδύσεις ΑΠΕ, αλλά οι πενδύσεις αυτές, ιδίως οι νέες και 
προγραμματιζόμενες, δεν μπορούν να προχωρήσουν διότι 
το χωροταξικό πλαίσιο είναι ήδη πεπαλαιωμένο και με άλλες 
παραδοχές που δεν ισχύουν σήμερα. Και η αναθεώρησή του 
«αγνοείται» εδώ και έναν χρόνο!
Το ΥΠΕΝ προκήρυξε διαγωνισμό πέρυσι τον Φλεβάρη, προ-
σφορές κατατέθηκαν τον Μάρτη αλλά μόλις τώρα δημοσι-
εύθηκε η έγκριση των τεχνικών προσφορών – δέκα μήνες 
μετά! Παρά τις αλλεπάλληλες πιέσεις από την πολιτική ηγεσία, 
η γραφειοκρατία καλά κρατεί…
Και όλα αυτά για μια μελέτη κόστους λιγότερο των 150 χιλιά-
δων ευρώ…
Όπως αποκαλύπτει σήμερα το economix, με απόφαση που 
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απορρίπτονται στο τεχνικό σκέλος 
2 από τους 3 προσφέροντες και απομένει ένας. Ωστόσο εκκρε-
μεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Η απίθανη καθυστέρηση – που προκαλεί κάτι μεταξύ γέλιων 
και κλαμάτων – οφείλεται στον τρόπο που διενεργούνται οι 
διαγωνισμοί δημοσίων έργων και μελετών στη χώρα.
Και ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων μπορεί κατ’ όνομα να 
αποτελεί προσαρμογή σε κοινοτική οδηγία αλλά οι λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής του που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία 
4 χρόνια ανυπέρβλητα εμπόδια (όχι ότι πριν ήταν λυμένα 
τα προβλήματα, βεβαίως – βεβαίως…) είναι ελληνικής 
εμπνεύσεως. Και η έμπνευση αυτή έχει ονοματεπώνυμο και 
υπογραφή: Χρήστος Σπίρτζης, που τον εισηγήθηκε και έφτια-
ξε ολόκληρο το πλαίσιο εφαρμογής του.
Αν η χώρα θέλει να τρέξει, οφείλει να αποκτήσει ένα άλλο 
πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, όπως έχουν ζητήσει με 
επιμέρους παρατηρήσεις όλοι οι φορείς της αγοράς. Θα επα-
νέλθουμε σε ξεχωριστό άρθρο για τα ευτράπελα και απίθανα 
που δημιουργεί η ελληνική γραφειοκρατία ακόμη και στο 
απλούστερο των θεμάτων… Ευτυχώς πάντως που η χώρα 
έχει νέο και φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα, που οι Βρυξέλλες εξετάζουν… Τώρα πως θα εφαρμο-
στεί αυτό χωρίς Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ μάλλον είναι 
άγνωστο…
Αξίζει τον κόπο, αν έχετε χρόνο, να μπείτε στο πρακτικό, να 
διαβάσετε και να φρίξετε για την κατάντια της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης… Ένα ολόκληρο υπουργείο (και δύο 
κυβερνήσεις), ένας ολόκληρος κλάδος, επενδύσεις, τοπικές 
κοινωνίες, πολίτες και αυτοδιοίκηση μένουν όμηροι μιας 
γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας και ενός ατόμου… Θα επα-
νέλθουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Το κείμενο αποτελεί μνημείο 

δυσλειτουργίας της δημόσιας διοίκησης – και δεν περιλαμβά-
νει όλα όσα έχουν γίνει και γραφεί…
Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ολοκληρωθεί ο κύκλος 
προσφυγών και θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο μέσα 
στον επόμενο μήνα. Οι οικονομικές προσφορές θα ανοιχθούν 
σύντομα από νέα επιτροπή διαγωνισμού, και ακολούθως θα 
καταλήξει και θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός – αν όλα προ-
χωρήσουν απλά…
Με βάση τις ρεαλιστικές εκτιμήσεις – αλλά και το ενδιαφέρον 
που δείχνει το Υπουργείο για ολοκλήρωση, ο διαγωνισμός θα 
ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους (αλλά προς 
το τέλος του…). Και με ορίζοντα υλοποίησης το 18μηνο που 
ορίζει η προκήρυξη του διαγωνισμού, είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
η χώρα θα αποκτήσει νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ στις αρχές 
του 2022 – στην καλύτερη των περιπτώσεων…
Μιλάμε για το βασικό κείμενο που προβλέπει που επιτρέπεται 
να στηθούν ΑΠΕ (δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα 
και μονάδες, παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και τόσα 
άλλα…) στην χώρα, με ποιους όρους, περιορισμούς και 
προϋποθέσεις, με βάση συγκεκριμένες αναλύσεις και δεδομέ-
να. Δηλαδή η χώρα έχει έναν απαρχαιωμένο – και παράνομο, 
αφού έχει λήξει η περίοδος ισχύος του – σχεδιασμό! Ή, καλύ-
τερα, δεν έχει – όχι νομικά, αλλά επί της ουσίας!
Βέβαια με βάση την έγκριση της χρηματοδότησης (και μά-
λιστα με απόφαση τροποποίησης…) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η 
ολοκλήρωση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, 
αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια: θα γίνει νέα τροποποίηση…
Τουλάχιστον μέχρι τότε, καθώς το έργο περιλαμβάνει την εκ-
πόνηση και κατάθεση των παραδοτέων σε στάδια, θα έχουμε 
κάποια εικόνα (αλλά όχι το τελικό κείμενο) αφού θα έχει προη-
γηθεί η κατάθεση προσχεδίων και Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Περιπτώσεων αλλά και δημόσια διαβούλευση. 
Αν πειστούν οι μελετητές και είναι εφικτό στην πράξη, ίσως οι 
χρόνοι συντομεύσουν λίγο…
Για την ιστορία, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – πλην της πε-
ρίπτωσης ακύρωσης του διαγωνισμού για κάποιον λόγο… 
– θα αναλάβει η ένωση οικονομικών φορέων (δεν είναι ακό-
μη γνωστό αν θα προτιμήσουν τη μορφή κοινοπραξίας) που 
αποτελείται από τους:
• Τσακίρης Στυλιανός
• Γιαννακού Αθηνά
• ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε.
• Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και Συνεργάτες Ο.Ε.
• Μωυσιάδη Θεοδούλη
• Μουτσιάκης Ευθύμιος
καθώς οι άλλοι δύο προσφέροντες αποκλείστηκαν κατά την 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς – για τυπικούς λόγους.
Τι περιλαμβάνει το έργο
Φυσικό αντικείμενο της πράξης που χρηματοδοτεί το ΥΜΕΠΕ-
ΡΑΑ και αναθέτει το ΥΠΕΝ – και συγκεκριμένα η Διεύθυνση 
Χωροταξικού Σχεδιασμού – είναι η εκπόνηση της μελέτης αξι-

ολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαι-
σίου (Ε.Χ.Π.) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.),
Το υφιστάμενο Ε.Χ.Π. για τις Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 49828/2008 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού 
της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (δημοσιευμένη στο 
ΦΕΚ Β’ 2464 του ιδίου έτους) και, δεδομένου ότι έχει παρέλθει 
ο προβλεπόμενος από το αρθ. 5, παρ. 3(β) του ν.4447/2016 
χρόνος, απαιτείται η αξιολόγησή του.
Για να το πούμε απλά: το 2018 έπρεπε να αναθεωρηθεί το Ει-
δικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, αλλά η τότε κυβέρνηση μόλις το 
2018 εξέδωσε νέο ΠΔ με τις απαραίτητες προδιαγραφές, λε-
πτομέρειες κλπ – καθώς είχε αλλάξει και το θεσμικό πλαίσιο, 
δηλαδή τον νόμο που προβλέπει πως γίνονται τα χωροταξικά 
σχέδια, οπότε η προκήρυξη διαγωνισμού πήγε ακόμη πιο 
πίσω.
Το έργο που αφορά εκπόνηση μελετών περιλαμβάνει τις πα-
ρακάτω μελετητικές εργασίες:
1. εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Χ.Π. 
για τις Α.Π.Ε. η οποία θα περιλαμβάνει: α) ανάλυση της υφι-
στάμενης κατάστασης χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης 
των εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. και, β) αξιολόγηση των χωρικών 
επιπτώσεων, του τρόπου και των προβλημάτων εφαρμογής 
του υφιστάμενου Ε.Χ.Π. για τις Α.Π.Ε.
2. εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τις Α.Π.Ε. 
βάσει των πορισμάτων της ανωτέρω ανάλυσης/αξιολόγησης
3. σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 
του Ε.Χ.Π. για τις Α.Π.Ε. και σχεδίου εισηγητικής έκθεσης
4. εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ε.Χ.Π. για τις Α.Π.Ε.
5. σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. και επί της 
Σ.Μ.Π.Ε. και κωδικοποίησή τους, ανά άρθρο του σχεδίου 
Κ.Υ.Α.
6. αναδιαμόρφωση της μελέτης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για 
τις Α.Π.Ε., του οικείου σχεδίου Κ.Υ.Α. και του οικείου σχεδίου 
εισηγητικής έκθεσης, βάσει των αποτελεσμάτων της διαβού-
λευσης και τις διαφοροποιήσεις που επιβάλλει η εισήγηση 
έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε.
7. τελική μελέτη αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τις Α.Π.Ε., τελικό 
σχέδιο Κ.Υ.Α. και τελικό σχέδιο εισηγητικής έκθεσης, κατόπιν 
διατύπωσης γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.
Μόλις ολοκληρωθούν όλα αυτά – επαναλαμβάνουμε την 
εκτίμηση για 2 χρόνια από σήμερα… – ευελπιστούμε ότι 
το ΥΠΕΝ τότε θα προχωρήσει άμεσα στη θεσμοθέτηση. Και 
σημειώνουμε ταυτόχρονα ότι τότε θα ξεκινήσει μία νέα φάση 
αβεβαιότητας, αφού ως ΚΥΑ το Ειδικό Χωροταξικό θα μένει 
να κριθεί ως προς τη συνταγματικότητα των προβλέψεών του 
και της διαδικασίας στο ΣτΕ, μετά από την πρώτη – βέβαια – 
προσφυγή…
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Η κυβέρνηση θα μεριμνήσει στις περιοχές που επηρεάζονται 
περισσότερο από την απολιγνιτοποίηση για τη διασφάλιση 
των θέσεων εργασίας και για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μο-
ντέλο που θα περιλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα, τη βιομη-
χανική δραστηριότητα και τον κλάδο υπηρεσιών, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Αυτό επεσήμανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θω-
μάς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μεγαλόπολη, 
όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους των εργαζομένων και 
την διοίκηση της ΔΕΗ, παρέστη σε ειδική συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μεγαλόπολης και έδωσε 
συνέντευξη Τύπου με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. 
Παναγιώτη Νίκα και τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο 
για τον Απόδημο Ελληνισμό (και βουλευτή νομού Αρκαδί-
ας) κ. Κωνσταντίνο Βλάσση. Επισκέφθηκε επίσης τη λιγνιτι-
κή μονάδα τη ΔΕΗ Μεγαλόπολη 4, τη μονάδα φυσικού αε-
ρίου Μεγαλόπολη 5, τις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης της 
περιοχής, καθώς και την πρότυπη μονάδα ανακύκλωσης 
ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στη ΒΙΠΕ Τρίπολης που 
δραστηριοποιείται στην αναγέννηση πλαστικών πρώτων 
υλών.
 Ο κ. Θωμάς υπογράμμισε ότι η απολιγνιτοποίηση υπαγο-
ρεύεται αφενός από περιβαλλοντικούς λόγους και αφετέρου 
από οικονομικούς, καθώς η ΔΕΗ αντιμετωπίζει εντεινόμενη 
πίεση από το κόστος των λιγνιτικών μονάδων, συνέπεια 

της αυξανόμενης τιμής των εκπομπών ρύπων διοξειδίου 
του άνθρακα. Όπως εξήγησε, η τιμή της «λιγνιτικής μεγα-
βατώρας» διαμορφώνεται στα 80-90 ευρώ, τη στιγμή που 
η Οριακή Τιμή Συστήματος -με βάση τα τελευταία στοιχεία- 
κυμαίνεται γύρω στα 60 ευρώ/MWh, ενώ στις τελευταίες 
δημοπρασίες της ΡΑΕ (Δεκέμβριος 2019) οι τιμές τόσο για 
τα αιολικά όσο και τα φωτοβολταϊκά διαμορφώθηκαν στα 
επίπεδα των 55 ευρώ/MWh.
 Ο υφυπουργός σημείωσε ότι το ότι υπάρχουν υποδομές 
φυσικού αερίου στην περιοχή αποτελεί θετικό παράγοντα 
και τόνισε ότι αντιλαμβάνεται την ανησυχία της τοπικής κοι-
νωνίας για την «επόμενη ημέρα» στη Μεγαλόπολη μετά το 
κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων. «Γνωρίζουμε ότι μεγάλο 
μέρος των δραστηριοτήτων της περιοχής περιστρέφονται 
γύρω από τη ΔΕΗ και γι’ αυτό είναι σημαντικό να βρούμε 
νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας που θα διασφαλίσουν 
όλη την κοινωνία και θα φέρουν τη Μεγαλόπολη μπροστά».
Το πώς θα γίνει αυτό είναι το βασικό ζητούμενο του Εθνι-
κού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (των λιγνιτικών περιοχών) 
που εκπονείται ήδη, θα είναι έτοιμο έως το καλοκαίρι και θα 
τεθεί στη συνέχεια σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, 
ώστε να ξεκινήσει να υλοποιείται στις αρχές του 2021 που 
θα ενεργοποιηθεί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Με-
τάβασης. Όπως είπε ο κ. Θωμάς, οι πόροι από αυτό το νέο 
χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ αποτελούν τη «μαγιά» για 

να πραγματοποιηθούν επενδύσεις έως 4,4 δισ. ευρώ στη 
Μεγαλόπολη και τη Δυτική Μακεδονία. Εντός του 2020, η 
διαδικασία του μετασχηματισμού των λιγνιτικών περιοχών 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το λιγνιτικό τέλος της ΔΕΗ 
που θα εκταμιευθεί σύντομα (με το ποσό που αντιστοιχεί 
στη Μεγαλόπολη να υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ) αλλά 
και από πόρους από το Πράσινο Ταμείο, που εκτιμώνται σε 
60 εκατ. ευρώ συνολικά για Μεγαλόπολη και Δυτική Μακε-
δονία.
 
Σύμφωνα με τον κ. Θωμά, αποτελεί προτεραιότητα η Μεγα-
λόπολη να παραμείνει ως δεύτερο μεγαλύτερο ενεργειακό 
κέντρο της Ελλάδας και στη νέα εποχή. Κομβικό ρόλο σε 
αυτό θα διαδραματίσει το ότι θα καταστεί εφικτό να λειτουρ-
γήσει στην πλήρη ισχύ της (811 MW), η μονάδα φυσικού 
αερίου Μεγαλόπολη V. Έτσι η περιοχή θα παραμείνει σημα-
ντικό κέντρο παραγωγής ενέργειας της χώρας, ανεφοδιάζο-
ντας με ηλεκτρική ενέργεια μέχρι και την Κρήτη μέσω της 
«μικρής διασύνδεσης», αλλά και επιτρέποντας την ανάπτυξη 
ΑΠΕ στην Δυτική Ελλάδα. Σημείωσε τέλος ότι η περαιτέρω 
διείσδυση των ΑΠΕ είναι σημαντική για την περαιτέρω 
ανεξαρτησία της χώρας και γι’ αυτό το ΥΠΕΝ στηρίζει το 
σχέδιο της ΔΕΗ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα 
«απενεργοποιημένα» λιγνιτικά πεδία, που είναι αποδοτικό 
οικονομικά και για την ίδια την επιχείρηση.

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι o ΑΔΜΗΕ ανέθεσε 
στην ένωση οικονομικών φορέων Ελληνικά Καλώδια - 
Fulgor, σύμβαση αξίας περίπου 43 εκατ. ευρώ, για την 
προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων και χερσαίων 
καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση της Σκιάθου με 
το εθνικό σύστημα μεταφοράς σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την παραγωγή 
συνολικά περίπου 30 χιλιομέτρων υποβρυχίου καλωδια-

κού συστήματος 150 kV, την υποθαλάσσια εγκατάσταση 
και προστασία του και τη σύνδεσή του με το εθνικό σύ-
στημα μεταφοράς 150 KV στην περιοχή Μαντούδι της Εύ-
βοιας. Η εκτέλεση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει τον 
Ιανουάριο του 2020 και θα ολοκληρωθεί εντός 20 μηνών.
 Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το υποβρύχιο καλώδιο 
θα κατασκευαστεί στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της 
εταιρείας Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο, όπου οι εγκα-

ταστάσεις και ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, καθι-
στούν δυνατή την παραγωγή και τις δοκιμές υποβρυχίων 
καλωδίων σε συνεχόμενα μήκη, από τα μεγαλύτερα σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
ΣΕΑΜ: Ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των Σχεδίων Βελ-
τίωσης – Έως τέλος του μήνα οι αναρτήσεις των αποτελε-
σμάτων στις περιφέρειες

Παράλληλα, το στάδιο της γνωμοδότησης που ακολουθεί 
αυτό της αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με τον ΣΕΑΜ «την ερχόμενη εβδομάδα αναμέ-
νεται να αναρτηθούν οι αντίστοιχες λίστες στη Θεσσαλία, 
Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία Θράκη», ενώ 
μέχρι τέλος του μήνα προβλέπεται να έχουν αναρτηθεί σε 

όλες τις υπόλοιπες περιφέρεις της χώρας τα αποτελέσματα 
των αξιολογήσεων.
Σημειώνεται, πως πρώτη ανήρτησε τα αποτελέσματα των 
Σχεδίων Βελτίωσης η Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με 
απόφαση που είχε δημοσιευθεί στη Διαύγεια, σε αυτήν 
περιλαμβάνονται 82 επιλέξιμες αιτήσεις, οι οποίες και 
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης 

της Περιφέρειας, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 
5.518.977,32 ευρώ.
Όπως είχε ανακοινώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, προκειμένου να καλυφθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερες αιτήσεις, η δημόσια δαπάνη του 
μέτρου αυξήθηκε από τα 316 εκατομμύρια ευρώ στα 600 
εκατομμύρια ευρώ.

Γ. ΘΩΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟβΡΥΧΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 
Αναλαμβάνουν η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια και η θυγατρική της Fulgor 

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΔΟΝ 100% ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ βΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ)
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Ο ισχυρισμός της Τουρκίας ότι χωρίς αυτούς ο EastMed 
δεν γίνεται είναι πέρα από την εποχή, πέρα από το διεθνές 
δίκαιο, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς Σκάι 100,3 και Alpha 98,9, και σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ προσέθεσε: «Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε υπογρά-
ψαμε για τον EastMed, 20 μέρες μετά τις δηλώσεις του κ. 
Ερντογάν, μαζί με τον Ισραηλινό και τον Κύπριο ομόλογό 
μου. Παρουσία των πρωθυπουργών με ό,τι μπορεί να 
συμβολίζει και να υπογραμμίζει αυτό».
   Ο υπουργός επισήμανε επίσης ότι υπάρχει επίσημη δέ-
σμευση της Ιταλίας στην ΕΕ για τον αγωγό EastMed, όταν 
χαρακτηρίστηκε ως Project of Common Interest (PCI), και 
πως δεν συμφώνησε απλώς η Ιταλία ως κράτος-μέλος της 
ΕΕ, αλλά ως κράτος που την αφορά ο αγωγός, προσθέτω-
ντας ότι η Ιταλία έχει συμφωνήσει για τη χρηματοδότηση 
των πρώτων μελετών αυτού του αγωγού από τον κοινο-
τικό προϋπολογισμό
   Με αφορμή σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Χα-

τζηδάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση του δικτύου του 
ΔΕΔΔΗΕ.
   «Το απόθεμα των στύλων του ΔΕΔΔΗΕ είναι εξαιρετικά 
περιορισμένο και γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν επείγουσες 
αποφάσεις, με ταχύτητα και φυσικά και με διαφάνεια, από 
το ΔΣ του Διαχειριστή», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.
   Τόνισε ότι «το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο, είχε εγκατα-
λειφθεί και γίνονταν επενδύσεις της τάξης των 130 εκατ. 
ευρώ ετησίως τα τελευταία χρόνια, όταν οι ειδικοί λένε ότι 
απαιτούνταν επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ», επι-
σημαίνοντας πως την κατάσταση αυτή την γνωρίζουν και 
οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕκαι προσέθεσε: «Το καλοκαίρι, 
όταν μιλούσα για την τραγική οικονομική κατάσταση της 
ΔΕΗ, μεταξύ των άλλων αναφερόμουν και τους στύλους. 
Τότε έβγαιναν διάφοροι και έλεγαν ότι «ο Χατζηδάκης θέ-
λει να απαξιώσει τη ΔΕΗ». Όλα αυτά έχουν βέβαια πέσει 
στο κενό. Τα επείγοντα προβλήματα αντιμετωπίζονται στο 
μέτρο του δυνατού. Παράλληλα, θα προχωρήσει η μερική 

ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ για να αντιμετωπιστούν μο-
νιμότερη βάση αυτά τα προβλήματα».
   Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ερωτήσεις ο κ.Χατζη-
δάκης είπε πως η Γκρέτα Τούνμπεργκ εκφράζει αγωνίες 
μιας ολόκληρης γενιάς και έχει δίκιο. «Οι νέοι άνθρωποι 
και στην Ελλάδα είναι ευαισθητοποιημένοι. Η Μεσόγειος 
είναι, όπως φαίνεται, το hot spot της κλιματικής αλλα-
γής με την αρνητική έννοια. Με την έννοια ότι ανεβαίνει 
η θερμοκρασία και παράλληλα η στάθμη της θάλασσας. 
Η κυβέρνηση έχει ψηλά στην ατζέντα της το θέμα αυτό».
   
   Ιστορική η εκλογή Σακελλαροπούλου
   «Η εκλογή της κας Σακελλαροπούλου θα μείνει στην 
ιστορία γιατί είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος. Και επίσης 
και η ίδια η απόφαση του πρωθυπουργού, ενός πρωθυ-
πουργού που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή αλλά κάνει 
μια πρόταση συναινετική, θα μείνει και αυτή ως παράδειγ-
μα μιας νέας ευρωπαϊκής αντίληψης για τα πολιτικά πράγ-
ματα», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Την κατηγορηματική άποψη ότι δεν υπάρχει καμία συσχέ-
τιση των ερευνών για υδρογονάνθρακες με τη σεισμική 
ακολουθία που καταγράφηκε αρχές Δεκεμβρίου στα νό-
τια της Κρήτης, εξέφρασε από τα Χανιά –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας.
Στο περιθώριο ενημερωτικού σεμιναρίου που πραγμα-
τοποίησε ο Οργανισμός στην Αντιπεριφέρεια Χανίων με 
στόχο την εκπαίδευση αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών 
στελεχών για την προστασία από τους σεισμούς, ο κ. Λέκ-
κας κλήθηκε μιλώντας σε δημοσιογράφους να σχολιάσει 
τα όσα ακούγονται κατά καιρούς περί σύνδεσης των ερευ-
νών για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων με τη σεισμική 
δραστηριότητα που καταγράφεται κατά διαστήματα.
Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, «οι έρευνες για τα 

πετρέλαια είναι έρευνες όπου χρησιμοποιείται πολύ χα-
μηλή ενέργεια, συνεπώς δεν έχουν καμία επίδραση στις 
γεωδυναμικές διεργασίες οι οποίες γίνονται σε βάθος 10-
20 χιλιομέτρων. Είναι σαν να διατείνονται ότι πετάει μια 
πεταλούδα στη Νέα Υόρκη και αντιλαμβάνονται το πέταγ-
μα της πεταλούδας εδώ στην Ελλάδα. Τέτοια συσχέτιση 
υπάρχει». 
Ο κ. Λέκκας επανέλαβε επίσης ότι η σεισμική δραστηριό-
τητα που καταγράφηκε στα νότια της Κρήτης στις αρχές 
Δεκεμβρίου, δεν συνδέεται με τους σεισμούς στην Αλ-
βανία και σε αλλά σημεία του Ελληνικού χώρου. Όπως 
χαρακτηριστικά τόνισε, «η έξαρση που υπήρχε πριν από 
δύο μήνες σε όλο τον ελληνικό και αλβανικό χώρο, είχε 
μόνο μια χρονική σύμπτωση. Δεν υπήρχε μια γενικότερη 
διέγερση στον ελληνικό χώρο».
Παράλληλα και απαντώντας σε σχετική ερώτηση τόνισε 
ότι τα δημόσια κτίρια στην Ελλάδα είναι στην πλειονότητά 
τους καλά θωρακισμένα απέναντι σε σεισμούς.

Όπως ανέφερε, «τα δημόσια κτίρια έχουν υψηλή θωρά-
κιση στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κατασκευα-
στικής ηλικίας, από παλιά ιστορικά κτίρια στα οποία δεν 
μπορούμε να κάνουμε κάτι, παρά μόνο να τα ενισχύσου-
με, μέχρι και κτίρια που κτίστηκαν τις δεκαετίες ‘60, ‘70 
και ‘80. Όσο περνά ο χρόνος η ποιότητα των κτιρίων και η 
αντισεισμική θωράκιση κλιμακώνεται και αυτή τη στιγμή 
έχουμε φτάσει σε κορυφαία επίπεδα».
Ωστόσο είπε, ότι η προσοχή πρέπει να στραφεί στην 
ενίσχυση των παλαιών κτιρίων. Το σεμινάριο του Ορ-
γανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
παρακολούθησαν ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος 
Καλογερής, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής 
Προστασίας Αναστάσιος Κουρουπάκης, δήμαρχοι της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Χανίων, υπηρεσιακοί παράγοντες 
που σχετίζονται με την πολιτική προστασία καθώς και 
στελέχη εθελοντικών ομάδων.

Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ Ο EASTMED ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  
Υπήρξε διάψευση από το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας σε σχέση με τις κοινές γεωτρήσεις Τουρκίας-Ιταλίας

ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ: ΚΑΜΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 
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Πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζουν στους 
καταναλωτές οι ρευματοκλοπές, οι οποίες σύμφωνα με τα τε-
λευταία επίσημα στοιχεία σημείωσαν νέα αύξηση το 2018 σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συνολικά, από τα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί 
στον ΔΕΔΔΗΕ προκύπτει εικόνα διάλυσης από έλλειψη επεν-
δύσεων, υλικών και συντήρησης που συνιστά απειλή ακόμη 
και για την ασφαλή ηλεκτροδότηση της χώρας.
   Η εικόνα για την κατάσταση του ΔΕΔΔΗΕ έρχεται στην επιφά-
νεια καθώς είναι υπό εκπόνηση το νέο επιχειρησιακό σχέδιο 
του Διαχειριστή από γνωστό συμβουλευτικό Οίκο, ενόψει και 
του σχεδίου για την μερική ιδιωτικοποίηση που αποσκοπεί 
στην έλευση των απαιτούμενων κεφαλαίων για τις αναγκαίες 
επενδύσεις στο δίκτυο. Όπως είναι γνωστό η κυβέρνηση έχει 
εξαγγείλει την ιδιωτικοποίηση του 49% των μετοχών του 
ΔΕΔΔΗΕ, με ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας για τον επενδυτή 
που θα εισέλθει στην εταιρεία.
   Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία:
   1.Οι ρευματοκλοπές εκτοξεύθηκαν από αμελητέα ποσότητα 

(0,2 % της ηλεκτρικής ενέργειας που διακινείται συνολικά το 
2003 - 2004, 1,1% το 2011 - 2012) σε 4,2% το 2016, δηλαδή 
τετραπλασιάστηκαν σε μια 5ετία. Το εντυπωσιακό είναι ότι 
παρά τους ελέγχους, τα πρόστιμα και το νέο θεσμικό πλαίσιο 
για την πάταξη της κλοπής ρεύματος, το ποσοστό μειώθηκε 
οριακά το 2017 σε 3,9% αλλά επανήλθε σε ανοδική τροχιά το 
2018 (4,1%). Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε ρεύμα αξίας 260 
εκατ. ευρώ που παρήχθη και καταναλώθηκε αλλά δεν πλη-
ρώθηκε γιατί εκλάπη από το δίκτυο με διάφορες μεθόδους 
(παρεμβάσεις στους μετρητές ή ακόμη και απευθείας σύνδεση 
καλωδίων στο δίκτυο διανομής) που έχουν εντοπιστεί από 
τους ελέγχους.
   2.Αντίστοιχη είναι η πορεία των κρουσμάτων ρευματοκλο-
πής που εντοπίζονται από τους ελέγχους τα οποία από 3.000 
έως 4.000 το 2011 - 2012, αυξήθηκαν σε 10.000 - 11.000 το 
2017 - 2018.
   3.Οι επενδύσεις στο δίκτυο κατέρρευσαν πέρυσι στα 148 
εκατ. ευρώ, μέγεθος που είναι κατά 75% μειωμένο σε σχέ-
ση με το 2009 οπότε ξεπέρασαν τα 550 εκατ. Ενδεικτικά, το 

κονδύλι για ενισχύσεις και βελτιώσεις του δικτύου μειώθηκε 
στα 54 εκατ. ευρώ, από 174 εκατ. ευρώ μια δεκαετία πριν. Αρ-
μόδιες πηγές επεσήμαιναν στο ΑΠΕ ότι το ελάχιστο ύψος των 
επενδύσεων που απαιτούνται προκειμένου να μην υπάρχει 
απαξίωση του δικτύου κυμαίνεται στα 200 εκατ. ευρώ ετη-
σίως.
   4.Τα αποθέματα υλικών στις αποθήκες του Διαχειριστή βρί-
σκονται στο «κόκκινο» με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων καθυ-
στερήσεις στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Χαρακτηρι-
στικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι οι ξύλινοι στύλοι 
που χρειάζονται όχι μόνο για νέες παροχές αλλά κυρίως για 
αντικατάσταση παλιών / φθαρμένων αλλά και για να απο-
κατασταθούν τα δίκτυα μετά από φυσικές καταστροφές εκτι-
μώνται εφέτος σε 200.000. Έναντι αυτών στις αποθήκες του 
ΔΕΔΔΗΕ υπάρχουν περίπου 20.000 με αποτέλεσμα η εταιρεία 
- όπως συνέβη και σε προηγούμενες χρονιές - να οδηγείται σε 
διαδικασίες - εξπρές για την προμήθεια των ποσοτήτων που 
κρίνονται απαραίτητες για λόγους ασφαλείας και διασφάλισης 
της ηλεκτροδότησης των καταναλωτών. 

Οξύ και επείγον χαρακτηρίζουν κύκλοι του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας το πρόβλημα έλλειψης στύλων στον 
Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔ-
ΔΗΕ) επισημαίνοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προχω-
ρήσουν γρήγορα και με διαφάνεια οι διαδικασίες προμήθειας 
νέων.
   Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία -που μετέδωσε το ΑΠΕ-MΠΕ- 
οι συνολικά διαθέσιμοι στύλοι ανέρχονται σε 21.318 τεμάχια, 
πολύ χαμηλότερα από το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας καθώς 
η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας για τις φετινές ανάγκες 
είναι 195.000 τεμάχια.
   Το ΥΠΕΝ σημειώνει ακόμη ότι:
   - Οι ξύλινοι στύλοι αποτελούν ένα από τα βασικότερα υλικά του 

Δικτύου Διανομής καθώς είναι απαραίτητοι όχι μόνο για νέες 
παροχές, αλλά κυρίως για αντικατάσταση παλιών/φθαρμένων 
αλλά και για να αποκατασταθούν τα δίκτυα μετά από φυσικές 
καταστροφές, όπως αυτές που βιώσαμε πρόσφατα.
   - Αιτίες της έλλειψης είναι η αυξημένη κατανάλωση από έκτα-
κτα συμβάντα που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια (πυρκαγιά 
στο Μάτι, ακραία κακοκαιρία στη Χαλκιδική, πλημμύρες στα 
Βίλια) αλλά και οι μεγάλες καθυστερήσεις στους σχετικούς δι-
αγωνισμούς κατά το ίδιο διάστημα και η μη επιτυχής έκβαση 
αρκετών εξ’ αυτών.
   - Συνολικά οι επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής υποχώρησαν το 
2019 στα 148 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι κατά 75% μειωμένο 
σε σχέση με το 2009 οπότε είχαν υπερβεί τα 550 εκατ. Όπως δή-

λωσε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χα-
τζηδάκης, οι επενδύσεις που απαιτείται να γίνονται κάθε χρόνο 
για να διατηρείται το δίκτυο σε καλή κατάσταση πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.
   - Με τις ρυθμίσεις που εισήχθησαν στο Ν. 4643/2019 εισάγεται 
μεγαλύτερη ευελιξία στις διαδικασίες προμηθειών χωρίς εκπτώ-
σεις στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ακριβώς για να αποφεύ-
γονται οι καθυστερήσεις σε περιπτώσεις που είναι επιτακτική 
ανάγκη οι διαδικασίες να προχωρούν γρήγορα. Στην εξεταζό-
μενη περίπτωση της προμήθειας στύλων, η μη αντιμετώπιση 
του προβλήματος το ταχύτερο δυνατόν, θα δημιουργήσει ση-
μαντικά και μη αναστρέψιμα προβλήματα στον ΔΕΔΔΗΕ και στο 
Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικού ρεύματος που διαχειρίζεται.

«Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η ανθρώπινη κοινότητα σπαταλάει 
φυσικούς πόρους σαν να μην υπάρχει αύριο», δήλωσε ο Υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας την 
Παρασκευή στην εκδήλωση «Καινοτόμες τεχνολογίες επεξερ-
γασίας αποβλήτων και ανακύκλωσης νερού για τη βιομηχανία 
τροφίμων που διοργάνωσε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο (ΜΦΙ), σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Φυσικών 
Επιστημών «Δημόκριτος», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος «Life Pure Agro H20», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Σήμερα, στην Ελλάδα το 81% του νερού που χρησιμοποιούμε 

κατευθύνεται στις αγροτικές καλλιέργειες και την άρδευση, είπε 
ο Υφυπουργός και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το θαλασσινό 
νερό έχει φτάσει σε ορισμένες περιοχές έως και τα 130 χιλιόμετρα 
στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, λόγω της επέκτασης του 
φαινομένου της υφαλμύρωσης.
 Γι ́αυτό άλλωστε, επισήμανε ο κ. Σκρέκας, είναι αναγκαία η 
κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου ορθολογικής διαχείρισης των 
υδάτων. Οι κύριοι πυλώνες αυτού του σχεδίου είναι οι δράσεις 
για την εξοικονόμηση της χρήσης νερού, όπως τα νέα αρδευτικά 
συστήματα και η κατάργηση των

παλαιών μεθόδων ποτίσματος. Σημαντικά είναι και τα νέα έργα 
υποδομής στα αρδευτικά δίκτυα, ώστε να μειωθούν οι απώλειες 
που κατά περίπτωση ξεπερνούν ακόμα και το 40%.
 Χρήσιμο εργαλείο είναι και η γεωργία ακριβείας, καθώς βοηθά 
τον αγρότη στην εξορθολογισμένη χρήση εισροών όπως είναι 
τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, ενώ ταυτόχρονα είναι πο-
λύτιμος σύμμαχος στη μάχη για την εξάλειψη της σπατάλης του 
πολυτιμότερου αγαθού για την ανθρωπότητα που είναι το νερό.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 260 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΩΝ 
- Σημαντικές ελλείψεις στον ΔΕΔΔΗΕ 

ΥΠΕΝ: ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ: «Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΑΛΑΕΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΡΙΟ»
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Ήταν γνωστό στην αγορά, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αλλά, πλέον, η απόφαση ελήφθη επίσημα από την Περιβαλλο-
ντική Αναπτυξιακή Θεσσαλίας Α.Ε. (ΠΑΔΥΘ), με πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου το Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Πα-
παστεργίου. Σε ρεπορτάζ του Δημήτρη Δανού στο economix.
gr σημειώνεται ότι ο λόγος γίνεται για την μονάδα επεξεργασίας 
απορριμμάτων, που πρόκειται να δημοπρατηθεί ως δημόσιο 
έργο με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Παράγοντες 
της αγοράς σχολιάζουν πως η επιλογή της δημοπράτησης του 
έργου, συνολικής αξίας περίπου 33 εκατ. ευρώ, ως δημόσιου 
με απόφαση του κ. Παπαστεργίου, που είναι και πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ, ίσως να αποκαλύπτει μία γραμμή διαφοροποίησης, σε 
σχέση με την κεντρική κυβερνητική θέση που προτάσσει τις 
Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Το έργο
Στο δια ταύτα πάντως, το έργο, όπως αναφέρουν οι πληροφο-
ρίες, εκτιμάται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των περισσό-
τερων τεχνικών εταιρειών, ενώ έχει χωροθετηθεί στο Ημερό-
κλημα Παλαιοσαμαρίνας του Δήμου Τρικκαίων. Βέβαια, στο 
διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσες εταιρείες είτε 
έχουν την τελευταία δεκαπενταετία κατασκευάσει τουλάχιστον 
μία μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων 
δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 30.000 τόνων, ετησίως, 
στην οποία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η δοκιμαστική λειτουρ-
γία. Είτε διαθέτουν σε λειτουργία σχετική σύμβαση. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του Economix.gr, η μονάδα είναι δυναμικότητας 
60 χιλ. τόνων και θα επεξεργάζεται τα αστικά σύμμεικτα απορ-
ρίμματα των Τρικάλων και της Καρδίτσας, που αντιστοιχούν 
σε 250 χιλιάδες νοικοκυριά. Επιλέχθηκε να δημοπρατηθεί ως 
δημόσιο έργο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στελέχη της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε το κόστος επεξεργασίας, ανά 
τόνο, να διατηρηθεί χαμηλό και να μην ξεπερνάει τα 45 ευρώ, 
όσο κοστίζει, δηλαδή, σήμερα η αποκομιδή και μεταφορά των 

απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ.
Η προς δημοπράτηση σύμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή 
του έργου της ΜΕΑ και την υπηρεσία λειτουργίας για δύο χρό-
νια, με το συνολικό προϋπολογισμό χωρίς το δικαίωμα προ-
αίρεσης (χωρίς ΦΠΑ) να διαμορφώνεται σε 33 εκατ. ευρώ και 
περιλαμβάνει την κατασκευή ΜΕΑ που αντιστοιχεί σε 25 εκατ. 
ευρώ και αναλύεται σε:
-Κατ’ αποκοπή δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της 
6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) 19.322.168,70 ευρώ
– Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 3.477.990,19 ευρώ
-Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του 
παραπάνω κονδυλίου 2.052.014,21 ευρώ. Στο ανωτέρω ποσό 
προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 147.827,91 ευρώ.
Συνολικά, το συνολικό ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής που επι-
βαρύνει τον φορέα ανέρχεται σε 6.239.404 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τη διετή λειτουργία της ΜΕΑ, ο προϋπολογισμός 
δημοπράτησης ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατ. ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ 950) που αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Η μονάδα 
θα επεξεργάζεται, ετησίως, 59.205 τόνους αποβλήτων εκ των 
οποίων :
(α) 55.079 τόνους Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων εκ των 
οποίων ποσότητα μέχρι και 9.626 τόνων μπορεί να είναι προδι-
αλεγμένα οργανικά απόβλητα προερχόμενα από διαλογή στην 
πηγή και
(β) 4.126 τόνους πράσινων ή και κλαδεμάτων τα οποία θα ει-
σέρχονται στην εγκατάσταση άνευ αμοιβής για τον ανάδοχο
Η κανονική λειτουργία της μονάδας είναι διετής, με δικαίωμα 
προαίρεσης δύο ακόμη χρόνια, με την αμοιβή του αναδόχου να 
μην έχει ακόμη οριστεί

Τα τμήματα της μονάδας
Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει:
-Μονάδα Υποδοχής όπου θα γίνεται η παραλαβή, σε ξεχωριστές 
θέσεις κάθε φορά, των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων 
που θα δέχεται η μονάδα, ήτοι:

*Υποδοχή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων
*Υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων
*Υποδοχή πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα, κλπ)
-Μονάδα Μηχανικής Διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών 
αποβλήτων και ανάκτηση από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών 
(χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, σιδηρούχα, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο 
και λοιπών ανακτήσιμων).
-Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανι-
κών αποβλήτων, που αφορά κυρίως την απομάκρυνση των 
προσμίξεων και την προετοιμασία του υλικού για το επόμενο 
στάδιο. #Δεματοποίηση και αποθήκευση των ανακτηθέντων 
υλικών.
-Μονάδα Κομποστοποίησης & ωρίμανσης του οργανικού κλά-
σματος των Α.Σ.Α.
-Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών 
αποβλήτων
-Μονάδα μετακομποστοποίησης & ωρίμανσης του χωνεμένου 
υλικού από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.
-Μονάδα Ραφιναρίσματος του κομπόστ από το οργανικό των 
σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κομπόστ τύπου Α ́) και από το προδια-
λεγμεwνο οργανικοw.
-Μονάδα/ες αποθήκευσης τελικών προϊόντων.
Επιπλέον των παραγωγικών μονάδων η ΜΕΑ συνοδεύεται από 
τα συνοδά κτιριακά έργα, όπως κτίριο διοίκησης, υπόστεγα 
αποθήκευσης, δεξαμενές νερού ύδρευσης -πυρόσβεσης – άρ-
δευσης, τα απαραίτητα κτίρια ή εγκαταστάσεις υποβίβασης 
/ ανύψωσης τάσης καθώς και τα έργα συλλογής και προεπε-
ξεργασίας λυμάτων ώστε αυτά να διατεθούν ασφαλώς στην 
μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του παρακείμενου ΧΥΤΑ.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 48 μήνες, ενώ το προσε-
χές διάστημα θα ακολουθήσει η διακήρυξη της δημοπράτησής 
του. Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από Πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και είναι ενταγμένο 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το υπουργείο Τουρισμού ανάρτησε στην ιστοσελίδα του το 
ολοκληρωμένο μητρώο των αναγνωρισμένων ιαματικών 
φυσικών πόρων, προκειμένου οι πολίτες να έχουν επίσημη και 
επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις ιαματικές πηγές, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός Τουρι-
σμού Χάρης Θεοχάρης, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το 
υπουργείο Τουρισμού, έθεσε ως προτεραιότητα της στρατηγι-
κής του τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στις οποίες ανήκει 
και ο ιαματικός τουρισμός. Μετά λοιπόν, από συνεργασία των 
αρμόδιων υπηρεσιών με τους εμπλεκόμενους φορείς αναρτή-

θηκε - για πρώτη φορά - στο site του υπουργείου, ένας διαδρα-
στικός χάρτης της Ελλάδας με 70 αναγνωρισμένες ιαματικές πη-
γές και με τα χαρακτηριστικά κάθε πηγής. http://www.mintour.
gov.gr/Statistics/stoixeia-iamatikon-pigon εμφανίζεται ο 
χάρτης της Ελλάδας με τα σημεία όπου βρίσκονται οι 70 πηγές.
Κλικάροντας πάνω σε κάθε σημείο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
ενημερωθεί για τον δήμο που ανήκει η πηγή, για την θερμοκρα-
σία της πηγής και για τον τρόπο χρήσης της. Επίσης παρέχεται 
η δυνατότητα λήψης αρχείου Pdf μέσω hyperlink (υπερσύνδε-
σμο) με την ονομασία: «ΦΕΚ Αναγνωρισμένων Ιαματικών Πη-
γών», στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ονομασία της εκάστοτε 

πηγής με το αντίστοιχο ΦΕΚ αναγνώρισης. Όπως δήλωσε ο κ. 
Θεοχάρης «στην χώρα που γεννήθηκε ο Ιατρικός Τουρισμός, 
την πατρίδα του Ιπποκράτη, δε μπορεί να μην αποτελεί πρω-
ταρχικό στόχο η ανάδειξη της Ελλάδας ως ιδανικού προορισμού 
τουρισμού υγείας για το παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό. Αναπό-
σπαστο κομμάτι του τουρισμού υγείας και βασική προτεραιό-
τητα του τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού, αποτελεί ο ια-
ματικός τουρισμός, στο πλαίσιο του οποίου έχουν συγκροτηθεί 
επιτροπές και ομάδες εργασίας, με απώτερο στόχο να προάγουν 
και να αναπτύξουν το νομοθετικό πλαίσιο που τον διέπει». 

ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  
Όλες οι λεπτομέρειες του σχεδιαζόμενου διαγωνισμού συνολικής αξίας 33 εκατ. ευρώ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   
Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού
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Προσβλέπουμε σε άμεση επίλυση του ζητήματος, ώστε 
να ξεκινήσει να απορροφάται το απόθεμα των απούλη-
των κατοικιών», σημειώνει στην «Καθημερινή» ο κ. Δημ. 
Καψιμάλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών 
Κτιρίων Ελλάδος.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νίκου Ρουσάνογλου στην «Κα-
θημερινή» σε «χειμερία νάρκη» βρίσκεται η αγορά ακινή-
των κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων του νέου 
έτους, ως αποτέλεσμα κατ’ αρχάς της αποχής των συμ-
βολαιογράφων από την υλοποίηση μεταβιβάσεων, αλλά 
και εξαιτίας του ότι οι διατάξεις για την αναστολή του ΦΠΑ 
24% παραμένουν ανενενεργές, καθώς δεν έχουν εκδοθεί 
οι απαιτούμενες ερμηνευτικές εγκύκλιοι ή οι υπουργικές 
αποφάσεις. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει στην «Κ» ο κ. 
Αθανάσιος Χρηστάκης, μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου του ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα 
και Ανάπτυξη των Κατασκευών στην Ελλάδα), κατασκευ-
αστής ο ίδιος, «από τις αρχές του έτους δεν είναι εφικτό να 
ολοκληρωθεί καμία πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου στη 
χώρα. Ουσιαστικά ό,τι ακίνητο εμπίπτει στις διατάξεις του 
ΦΠΑ, δηλαδή με οικοδομική άδεια μεταγενέστερη της 1ης 
Ιανουαρίου του 2006, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, καθώς 
ο νόμος είναι ανενεργός χωρίς τις εφαρμοστικές εγκυκλί-
ους», αναφέρει ο κ. Χρηστάκης.
Υπενθυμίζεται ότι στην αγορά ακινήτων προσδοκούσαν 
στη συγκεκριμένη διάταξη, προκειμένου να μειωθεί η φο-

ρολογική επιβάρυνση σχεδόν 90.000 κατοικιών, οι οποίες 
έχουν ανεγερθεί μετά το 2006 και παραμένουν μέχρι σή-
μερα απούλητες, λόγω του ότι οι αγοραστές καλούνται 
να πληρώσουν ΦΠΑ 24% (εφόσον δεν ισχύει γι’ αυτούς 
η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας). Με τη νέα διάταξη, οι 
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ζητήσουν την απαλλαγή 
του προς πώληση ακινήτου από τον ΦΠΑ, ώστε να φο-
ρολογηθεί μόνο με τον φόρο μεταβίβασης 3%. Το ίδιο θα 
ισχύει και για όσα ακίνητα κατασκευαστούν με οικοδομι-
κές άδειες που θα εκδίδονται από τις αρχές του 2020 μέχρι 
και το τέλος του 2022.
«Ουσιαστικά χάθηκε ο πρώτος μήνας του 2020 και πλέον 
προσβλέπουμε σε άμεση επίλυση του ζητήματος, ώστε να 
ξεκινήσει να απορροφάται το απόθεμα των απούλητων 
κατοικιών, στοιχείο κρίσιμο, καθώς τους επόμενους μήνες 
αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η προσφορά», 
σημειώνει στην «Κ» ο κ. Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος. Οπως 
σημειώνει ο ίδιος, τους επόμενους μήνες και ιδίως από το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους, ο κλάδος αναμένει τον πολ-
λαπλασιασμό του αριθμού των προς πώληση κατοικιών, 
καθώς θα έχει αρχίσει να ωριμάζει η διαδικασία προετοι-
μασίας και ωρίμανσης των χιλιάδων διαμερισμάτων που 
ανακτούν οι επενδυτικές εταιρείες και οι ίδιες οι τράπεζες 
από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ή ακόμα και 
από απευθείας συμφωνίες παράδοσης των ακινήτων, που 

πραγματοποιούν με τους δανειολήπτες που αδυνατούν να 
αποπληρώσουν το δάνειό τους.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η υπογραφή 
των σχετικών υπουργικών αποφάσεων βρίσκεται στην 
τελική ευθεία και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις 
ακόμα κι εντός της εβδομάδας. Ετσι, θα καταστεί εφικτή 
η ενεργοποίηση των διατάξεων για την αναστολή ΦΠΑ 
24%, αλλά και της έκπτωσης δαπανών για την εκτέλεση 
εργασιών ανακαίνισης ακινήτων. Το μέτρο θα ισχύσει για 
δαπάνες που θα γίνουν την περίοδο 2020-2022 και για ει-
σοδήματα που θα δηλωθούν στην τριετία 2021-2023, στα 
οποία και θα εκπίπτει το 40% της δαπάνης από τον φόρο 
(επιμεριζόμενο σε 4 χρόνια συνολικά), με ανώτατο ποσό 
έκπτωσης τις 16.000 ευρώ.
Εν τω μεταξύ, αντιμετωπίστηκε και το ζήτημα με την απο-
χή των συμβολαιογράφων, οι οποίοι αντιδρούσαν στις 
πρόσφατες ρυθμίσεις, με τις οποίες αναλάμβαναν την αρ-
μοδιότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, βεβαιώνοντας 
οι ίδιοι και τον σχετικό φόρο. Εντέλει, με σχετική τροπο-
λογία που κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, 
αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 το νέο καθεστώς 
για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και 
γονικών παροχών, που προβλέπει την υποβολή των σχε-
τικών δηλώσεων από τους συμβολαιογράφους.

Tην υπαγωγή 39 επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό 
νόμο υπέγραψε o περιφερειάρχης Κρήτης, με συνολικό 
ύψος των επιχορηγήσεων τα 6,4 εκατομμύρια ευρώ και 
14 εκατ. ευρώ φορολογική απαλλαγή, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Για τα 39 επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν στο καθε-

στώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού 
Νόμου 4399/2016, προηγήθηκε η διαδικασία αξιολόγη-
σης και η έκδοση του οριστικού πίνακα από τη Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας.
   Το ακριβές και συνολικό ύψος επιχορήγησης είναι 
6.380.236,59 ευρώ και το ακριβές συνολικό ποσό φορο-

λογικής απαλλαγής (ΦΑ) 14.159.547,75 ευρώ.
   Οι επενδύσεις αφορούν σε επιχειρήσεις που ασχολούνται 
με τον τουρισμό, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων 
και προϊόντων, λατομικές δραστηριότητες, κατασκευή, 
βιομηχανική δραστηριότητα, εμπόριο, εισαγωγές, τυπο-
ποίηση και εμφιάλωση νερού. 

Συνάντηση με το νέο υπουργό Μετανάστευσης και Ασύ-
λου , θα έχει το επόμενο διάστημα το ΔΣ της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) , προκειμένου να ενη-
μερωθεί αναλυτικά για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς 
στο θέμα αυτό αλλά και για να του θέσουν τις θέσεις της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναφερόμενος στο προσφυγικό -μεταναστευτικό ,στη 

σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της, 
Δημήτρης Παπαστεργίο, τόνισε ότι χρειάζεται «αλλη-
λεγγύη απέναντι στους δημάρχους και τους κατοίκους 
των περιοχών που «σηκώνουν» το τεράστιο βάρος του 
προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος» αλλά και 
για λόγους ανθρωπισμού. Ωστόσο, υπογράμμισε, είναι 
απαραίτητο « η Κυβέρνηση να θωρακίσει τα σύνορα για 

να περιοριστούν οι ροές και να τρέξει τις διαδικασίες για 
όσους πρέπει να επαναπατριστούν».
Επίσης ζήτησε «η Αυτοδιοίκηση να συμμετέχει και όχι 
μόνο να καλείται να εφαρμόζει προειλημμένες αποφά-
σεις».

ΣΤΟΝ «ΠΑΓΟ» ΟΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ 39 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ  
Υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΑ Η ΚΕΔΕ
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 Ικανοποιημένοι είναι οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές ακι-
νήτων από το 2019, καθώς είδαν την αξία της ακίνητης 
περιουσίας τους να αυξάνεται τουλάχιστον κατά 8%, ενώ 
σε αρκετές περιοχές ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών 
ακινήτων ξεπέρασε το εντυπωσιακό 25%, σύμφωνα με 
την ομάδα ανάλυσης δεδομένων του Spitogatos, αναφέ-
ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ως μία από τις πλέον ελπιδοφόρες αγορές ακινήτων της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης εξελίσσεται η Ελλάδα, καθώς 
οι σταθερά μεγάλες αυξήσεις στις τιμές πώλησης και ενοι-
κίασης ακινήτων συνεχίστηκαν και κατά το 2019. 
Ο δείκτης τιμών SPI (Spitogatos Property Index) ενημε-
ρώθηκε και παρουσιάζει την εξέλιξη των τιμών για το 
2019 ανά περιοχή, ενώ διαθέσιμες είναι και οι μέσες τιμές 
για πωλήσεις και ενοικιάσεις, με σκοπό όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την 
αγορά και να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις τά-
σεις των προσφερόμενων τιμών ακινήτων στις περιοχές 

που επιθυμούν.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης ακινήτων 
παρατηρήθηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα, με τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης να σπάει το φράγμα του 28% σε ετήσια 
μεταβολή. Στον κεντρικό τομέα της Αθήνας η μεταβολή 
των τιμών για το 2019 κινήθηκε στο 27,2%, στον Πειραιά 
οι τιμές πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν κατά 16,3%, ενώ 
στα Νότια και Δυτικά προάστια της Αττικής σημειώθηκαν 
αυξήσεις της τάξης του 10,8% και 8,7% αντίστοιχα. Σε 
αντίθετη πορεία κινήθηκαν τα Γρεβενά (-19,4%), ο Νομός 
Τρικάλων (-8,2%), η Βοιωτία (-8,1%), ο Νομός Δράμας 
(-7,5%) και η Φωκίδα (-5,9%).
Οι τιμές ενοικίασης παρουσίασαν πολύ μεγάλες αυξήσεις 
στην πλειονότητα των Ελληνικών πόλεων, με τις μεγαλύ-
τερες μεταβολές να παρατηρούνται στον Πειραιά (25,2%), 
τα Νησιά Αργοσαρωνικού (23,1%), τον Νομό Τρικάλων 
(21,4%), το Κέντρο Αθήνας & τα Δυτικά Προάστεια (20%) 
και τον Νομό Κερκύρας (19%). Εξαίρεση αποτέλεσαν λίγες 

περιοχές, οι οποίες δεν ακολούθησαν τον αυξητικό ρυθ-
μό της υπόλοιπης χώρας στις τιμές ενοικίων. Οι περιοχές 
αυτές είναι οι: Ζάκυνθος (-10,4%), Κυκλάδες (-8,3%), 
Θεσπρωτία (-6,2%), Νομός Καστοριάς (-3,8%), Νομός 
Φλώρινας (-3,7%).
Ο CEO του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός, τοποθετή-
θηκε σχετικά με τις ετήσιες μεταβολές: «Για πρώτη φορά 
την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε τις τιμές πώλησης 
των ακινήτων να ανταγωνίζονται τις τιμές προ κρίσης 
σε κάποιες περιοχές. Επενδυτές εντός και εκτός Ελλάδας 
δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και προσπαθούν να αξιοποι-
ήσουν αυτήν την ευκαιρία, επενδύοντας είτε σε περιοχές 
που έχουν ήδη αναπτυχθεί είτε σε αναπτυσσόμενες. Πα-
ράλληλα, οι αυξητικές τάσεις στις τιμές των ενοικίων – και 
αυτές επανέρχονται στα προ κρίσης επίπεδα- δίνουν ένα 
ακόμη κίνητρο στους επενδυτές, καθώς έτσι πληθαίνουν 
οι τρόποι εκμετάλλευσης του εκάστοτε ακινήτου».

Ανάγκη να τεθεί σε ισχύ η διετής σύμβαση ανάθεσης, 
στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, 25 περιαστικών γραμμών του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της πόλης (ΟΑΣΘ), 
υπογράμμισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμ-
βουλος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου (ΟΣΕΘ), 
Γιάννης Τόσκας, επισημαίνοντας ότι. παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες που καταβάλλονται, ο ΟΑΣΘ κυκλοφορεί κα-
θημερινά λιγότερα από 260 λεωφορεία και παρουσιάζει 
πτώση 42% στο παρεχόμενο έργο του και μείωση 55% 
στην επιβατική κίνηση την περίοδο 2012-2019. 
“Η κατάσταση στον ΟΑΣΘ είναι τραγική. Τρέχουμε όλοι 
μας για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση του συ-
γκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΘ, αλλά τα προβλήματα είναι 
πολλά, χρονίζοντα και δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν, 
με αποτέλεσμα να χάνει ο οργανισμός, αλλά κυρίως να 
ταλαιπωρείται το επιβατικό κοινό” επισήμανε ο κ.Τόσκας. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος υπενθύμισε ότι στις 15/1 απε-

στάλη το τελικό σχέδιο σύμβασης για την ανάθεση στα 
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης 25 περιαστικών γραμμών του ΟΑΣΘ 
και επανέλαβε ότι «η υπογραφή της σύμβασης που προ-
τείνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι επιβεβλημένη, 
λόγω επικείμενου κινδύνου κατάρρευσης της εκτέλεσης 
του συγκοινωνιακού έργου από τον ΟΑΣΘ”.
Εκτίμησε ότι εντός των επόμενων δύο εβδομάδων το Ελε-
γκτικό Συνέδριο θα “ανάψει το πράσινο φως στη σύμβαση 
που προτείνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, στη συνέ-
χεια θα υπογραφεί άμεσα και θα ξεκινήσει η υλοποίησή 
της”. Διατύπωσε δε την εκτίμηση ότι “μετά τις 15/2 θα 
ξεκινήσει σταδιακά η έναρξη εκτέλεσης δρομολογίων από 
τα ΚΤΕΛ”.
Υπενθυμίζεται ότι τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης θα λαμβάνουν 
ετησίως έως 18 εκατ. ευρώ συν το ΦΠΑ για την εκτέλε-
ση των δρομολογίων των 25 περιαστικών γραμμών του 
ΟΑΣΘ. Από τα 120 οχήματα που θα μπουν στη «μάχη εξυ-

πηρέτησης των πολιτών», τα 75 είναι των ΚΤΕΛ Θεσσαλο-
νίκης και τα υπόλοιπα των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, Σερρών και 
Κιλκίς, ενώ όπως διευκρίνισε ο κ. Τόσκας, τα 101 οχήματα 
θα βρίσκονται στους δρόμους καθημερινά και τα 19 θα 
είναι εφεδρικά.
Στο μεταξύ, όπως επισήμανε ο κ. Τόσκας, εντός των επό-
μενων ημερών αναμένεται να εκταμιευτεί το ποσό ύψους 
23,32 εκατ. ευρώ, που μετά την πρόσφατη μέριμνα του 
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγγράφηκε στον 
τακτικό προϋπολογισμό, σε λογαριασμό του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών (2020), ως επιχορήγηση προς 
τον ΟΣΕΘ για την υλοποίηση της σύμβασης εκτέλεσης του 
υπόψη συγκοινωνιακού έργου από τα ΚΤΕΛ, με προβλέ-
ψεις για το 2021 και εντεύθεν.

Επιχειρηματική αποστολή στο Μεξικό, τον Παναμά και τη 
Χιλή, από 1 Απριλίου έως 6 Απριλίου 2020, διοργανώ-
νουν ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το Enterprise Greece, με την υπο-
στήριξη του υπουργείου Εξωτερικών, του ΕΒΕΑ, του ΠΣΕ 
και του ΣΕΚ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Την αποστολή θα συνοδεύσει ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών, Μ. Βαρβιτσιώτης.

Τα επιχειρηματικά φόρα και οι Β2Β συναντήσεις θα δι-
οργανωθούν σε συνεργασία με τον Εθνικό Σύνδεσμο 
Εισαγωγέων και Εξαγωγέων του Μεξικού (ANIERM), το 
Εμπορικό Επιμελητήριο Σαντιάγο και το Ελληνικό Προξε-
νείο στον Παναμά.
Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της 
ελληνικής οικονομίας.

 Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον 
αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών, οι ενδι-
αφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής 
της εταιρείας τους, συμπληρώνοντας έως την Δευτέρα 3 
Φεβρουάριου 2020, τη σχετική δήλωση.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
Σημειώθηκε το 2019, σύμφωνα με την ομάδα ανάλυσης δεδομένων του Spitogatos

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΣΥΜβΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΤΑ ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
25 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΘ 
Επισημαίνει ο πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου, Γιάννης Τόσκας   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΕ ΜΕΞΙΚΟ, ΠΑΝΑΜΑ ΚΑΙ ΧΙΛΗ   
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Με πέντε επιπλέον ανοιχτά εκδοτήρια αλλά και με την προ-
μήθεια 100 αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης καρτών, 
επιδιώκει ο ΟΑΣΑ να βάλει τέλος στα κακώς κείμενα του 
παρελθόντος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mαρίνας Ξυπνη-
τού στο economix.gr Όπως έχει ήδη γράψει το economix.
gr, ο Οργανισμός έχει μπει σε τροχιά βελτίωσης των υπη-
ρεσιών του, σε μια προσπάθεια οι επιβάτες να πάψουν να 
περιμένουν σε ουρές ταλαιπωρίας, ώστε να εκδώσουν κό-
μιστρο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηλεκτρονική επαναφόρτιση, 
γίνεται γεγονός και για τις ανώνυμες κάρτες, δικαίωμα που 
είχαν μόνο όσοι ήταν κάτοχοι προσωποποιημένων. 
Ένας από τους πονοκέφαλους που αντιμετώπιζαν οι χρή-
στες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ήταν ότι για να εκ-
δώσουν ηλεκτρονικό εισιτήριο σε μηχάνημα θα έπρεπε να 
τοποθετήσουν κέρματα, καθώς δεν υπήρχε η πρόβλεψη 
να δοθούν ρέστα 5 ή 10 ευρώ για χαρτονομίσματα 20 και 
50 ευρώ και έτσι γέμιζαν ψιλά μερικοί επιβάτες, μέχρι εκ 
των πραγμάτων να αδειάσουν τα αποθεματικά. Τώρα, 
αυτό αλλάζει, αφού το σύστημα αναβαθμίζεται ενώ θα 
υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, 
με την αύξηση των ΑΜΕΚ σε σταθμούς του Μετρό και του 
ΤΡΑΜ.
Όπως τονίζουν πηγές από τον ΟΑΣΑ στο economix.gr, μέ-
λημα είναι οι επιβάτες να προσαρμοστούν πλήρως με το 
ηλεκτρονικό εισιτήριο και όποια κακά κείμενα υπήρχαν να 
μείνουν στο παρελθόν. Μάλιστα, σκοπός είναι να ανοίξουν 
και άλλα εκδοτήρια, προκειμένου να εκλείψει το φαινόμε-
νο αναμονής, για περιπτώσεις πολιτών που επιθυμούν να 
εκδώσουν ή να ανανεώσουν το δικαίωμα μετακίνησης 

τους. 
Το προηγούμενο διάστημα, η είδηση ότι θα επανέλθουν 
στις αρχικές τους θέσεις 21 εργαζόμενοι προκάλεσε την 
«οργή» των συνδικαλιστών, οι οποίοι μειοψηφικά απο-
φάσισαν να σηκώσουν χειρόφρενο και να δημιουργηθεί 
κυκλοφοριακό κομφούζιο και μεγάλη ταλαιπωρία στους 
χρήστες των ΜΜΜ.  Ωστόσο, το θέμα θωρείται πια λήξαν 
δεδομένου ότι άνοιξαν στο μεταξύ διάστημα 5 εκδοτήρια 
σε Βικτώρια, Πανεπιστήμιο, Αιγάλεω, Ευαγγελισμό και 
Μέγαρο Μουσικής, με τον αριθμό πλέον να ανέρχεται στα 
26. Κατά τις ίδιες πηγές, το επόμενο διάστημα, αναμένεται 
να προχωρήσουν στο άνοιγμα ακόμα περισσότερων. 
Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, αυξάνονται παράλληλα τα σημεία 
έκδοσης προσωποποιημένων καρτών καθώς θα δημι-
ουργηθούν νέα εκδοτήρια της ΟΣΥ σε διάφορα σημεία της 
Αθήνας, τα οποία θα διαθέτουν και Τερματικά Έκδοσης 
Καρτών.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα φόρτισης και ανώνυ-
μων καρτών από την ιστοσελίδα και από κινητά με τεχνο-
λογία NFC. Πλέον, θα μπορούν και οι κάτοχοι ανώνυμων 
καρτών να φορτίζουν τις κάρτες τους από την ιστοσελίδα 
athenacard.gr και από κινητά με τεχνολογία NFC, αποφεύ-
γοντας τυχόν αναμονές σε εκδοτήρια ή ΑΜΕΚ. 
Ταυτόχρονα, θα δοθεί η δυνατότητα επέκτασης της ημε-
ρομηνίας λήξης των δικαιωμάτων μετακίνησης και από 
τα Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Καρτών (ΑΜΕΚ) 
και θα αυτοματοποιηθεί ο έλεγχος των δικαιωμάτων για 
τους δικαιούχους ελεύθερης και με μειωμένους τύπους 
κομίστρου μετακίνησης, δηλαδή ΑμΕΑ, φοιτητές, πολύτε-

κνους, κλπ. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως δεν θα χρειάζεται 
πλέον η φυσική παρουσία των  δικαιούχων στα εκδοτή-
ρια, αφού η ανανέωση της ισχύος των καρτών όσων δι-
καιούνται μειωμένο ή μηδενικό κόμιστρο θα γίνεται από 
τα αυτόματα μηχανήματα.
Επιπλέον, το ΔΣ του ΟΑΣΑ έδωσε το πράσινο φως επιπλέον 
για προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων Κέντρων Δια-
χείρισης Σταθμού τα οποία θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις 
προδιαγραφές και απαιτήσεις της Σύμβασης Σύμπραξης, 
και την ένταξή τους στη σύμβαση Διαχείρισης (λειτουργία, 
συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, παρακολούθηση). 
Πρόκειται για εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στους νέους 
σταθμούς της γραμμής 3 του Μετρό προκειμένου στη συ-
νέχεια να παραδοθούν.
Σύνταξη του τεύχους της μελέτης διασυνδέσεων εξοπλι-
σμού πώλησης και προσωποποίησης.
Τροποποίηση της Σύμβασης Σύμπραξης για την αναπρο-
σαρμογή του κόστους ανά συμβατικό έτος των μικρών 
εργασιών σε ποσό ίσο με το 1% της Ετήσιας Αμοιβής Δι-
αθεσιμότητας του ιδιώτη όπως αυτή θα διαμορφώνεται 
ανά Συμβατικό Έτος. Με την έγκριση της αναπροσαρμο-
γής του ποσού των μικρών εργασιών θα διευθετηθούν 
τα αιτήματα μετεγκαταστάσεων εξοπλισμού καθώς και οι 
εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης νέου στεγάστρου 
στο σταθμό Ταύρος του Προαστιακού και οι εργασίες 
επαναδιαστασιολόγησης και χωροθέτησης πυλών του 
σταθμού Πανεπιστήμιο.

Στο τέλος του Φεβρουαρίου, αναμένεται να καταβληθεί 
η πρώτη δόση των 1.000 ευρώ για τις γέννες από την 1η 
Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασί-
ας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας, Δόμνα Μιχαηλίδου. 
Μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ1, η 
υφυπουργός Εργασίας προανήγγειλε επίσης την κατάθεση 
τροπολογίας, ώστε το επίδομα παιδιού να καταστεί ακατά-
σχετο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Αναλυτικότερα, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε ότι το επίδομα 
γέννας, ύψους 2.000 ευρώ, θα χορηγείται σε δύο ισόποσες 
δόσεις. Όπως είπε, η πρώτη δόση, ύψους 1.000 ευρώ, θα 
δίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μετά τη 
γέννηση του παιδιού και η δεύτερη δόση θα χορηγείται 
έξι μήνες, μετά τη γέννησή του. Τόνισε δε ότι, την Τρίτη, 
28 Ιανουαρίου, ψηφίζεται ο νόμος για το επίδομα γέννας, 

ενώ η υπουργική απόφαση, που καθορίζει τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά του νόμου, είναι ήδη έτοιμη.
Μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Εργασίας υπογράμμισε 
ότι, από εδώ και στο εξής, τα επιδόματα θα καταβάλλονται 
την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα. Σύμφωνα με την κ. 
Μιχαηλίδου, με τη σταθερή ημερομηνία καταβολής των 
επιδομάτων, τα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να 
προγραμματίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους, 
αλλά θα διευκολυνθεί και το έργο των εμπλεκόμενων δη-
μόσιων υπηρεσιών.
 Σχετικά με την επιδοματική πολιτική, η υφυπουργός Ερ-
γασίας ξεκαθάρισε ότι δεν μειώνεται κανένα επίδομα, ενώ 
παράλληλα τίθενται πιο καθαρά κριτήρια για τη χορήγηση 
των επιδομάτων. Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου διευ-
κρίνισε ότι πλέον διασυνδέονται το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα παιδιού και στέγασης, 
με τη σχολική φοίτηση των παιδιών. «Πρέπει να διασφα-
λιστεί ότι όλα τα παιδιά φοιτούν στο σχολείο και μόνο τότε 
οι οικογένειές τους θα μπορούν να λαμβάνουν αυτά τα 
επιδόματα» συμπλήρωσε η υφυπουργός Εργασίας.
 Ωστόσο, αποσαφήνισε ότι, σε περίπτωση ασθένειας του 
παιδιού ή αν, για λόγους μαθησιακών δυσκολιών, πρέπει 
να επαναλάβει την ίδια χρονιά, το επίδομα θα συνεχίσει να 
χορηγείται. «Σκοπός δεν είναι να κόψουμε τα επιδόματα, 
όπως διατείνεται η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά σκο-
πός είναι να προβούμε σε ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική 
κινητικότητα και να δείξουμε ότι το κράτος κάνει ό,τι μπο-
ρεί, για να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά πηγαίνουν στο 
σχολείο» εξήγησε η κ. Μιχαηλίδου.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΟΑΣΑ ΣΕ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ: ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
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Νομοθετική ρύθμιση για το σύστημα επιλογής προϊστα-
μένων στο Δημόσιο προανήγγειλε ότι θα κατατεθεί τις 
επόμενες ημέρες, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεο-
δωρικάκος, μιλώντας σε ημερίδα διαλόγου στελεχών της 
δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, της Εταιρείας 
Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης των 
«καλύτερων» στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέσεις 
ευθύνης, καθώς «η αξιοκρατία αποτελεί αναγκαία συνθή-
κη για την είσοδο της χώρας στην ανάπτυξη».
«Αναμφίβολα υπάρχουν διαφορετικές ιδέες και σκέψεις 
για το πώς στην πράξη μπορεί να προωθηθεί η αξιοκρατία 

στην επιλογή των στελεχών. Διότι οφείλει κανείς να παίρ-
νει υπ’ όψιν του, τόσο την επαγγελματική εμπειρία όσο και 
τα εκπαιδευτικά προσόντα και την συνεχή προσπάθεια 
των στελεχών της δημόσιας διοίκησης να βελτιώνονται. 
Θα καταλήξει κάπου αυτός ο διάλογος και ελπίζω το απο-
τέλεσμα που θα πετύχουμε να ανταποκρίνεται σε όσο γίνε-
ται καλύτερες προϋποθέσεις αισθάνεται η κοινωνία μας, η 
κοινωνία των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, ότι είναι 
καλύτερο και πιο αξιοκρατικό. Δεν υπάρχει τέλεια λύση, ας 
είμαστε ειλικρινείς, ούτε υπάρχει η απόλυτα δίκαιη λύση, 
αλλά μέσα από τον διάλογο πιστεύω ότι θα πετύχουμε το 
βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή», επισήμανε 
ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι τα στελέχη 
σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να λειτουργούν σε υψηλό 
επίπεδο επαγγελματισμού και να στοχεύουν σε συνεχή 
αναβάθμιση του επιπέδου των εργαζομένων μέσω της 
επιμόρφωσης, της αξιολόγησης και της επιβράβευσης, 
βασιζόμενοι στις αρχές της καλής διακυβέρνησης και της 
χρηστής διοίκησης.
Κλείνοντας, τόνισε ότι για την κυβέρνηση «το ζητούμενο 
δεν είναι απλώς να αλλάξουμε πρότυπο διακυβέρνησης. 
Το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε ότι η χώρα δεν θα 
διολισθήσει ποτέ ξανά σε πρακτικές και νοοτροπίες του 
παρελθόντος».

Στην ψηφιοποίηση του αρχείου του προχωρά ο Δήμος 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Αρχικά ολόκληρος ο όγκος 
θα μεταφερθεί σε σύγχρονο αποθηκευτικό χώρο και στη 
συνέχεια θα αρχίσει η σταδιακή ψηφιοποίηση με στόχο 
την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δήμου 
προς το κοινό σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..

 Η όλη διαδικασία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, 
πρώτα με τη μεταφορά του αρχείου της πολεοδομίας της 
Δ.Ε. Βούλας. Έτσι ο Δήμος δεν θα είναι σε θέση να χορη-
γήσει αντίγραφα αδειών οικοδομής του συγκεκριμένου 
αρχείου έως τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου.
 Κατά τη διάρκεια της σταδιακής μεταφοράς όλου του αρ-

χείου, ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης θα φροντίσει 
για την παροχή ενημέρωσης για οποιαδήποτε πρόσκαιρη 
αδυναμία χορήγησης εγγράφων, καθώς και για οποιαδή-
ποτε μεταβολή στη διαδικασία χορήγησης.

Τη συνεργασία της με τη Marketing Greece για την προ-
βολή της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η Ένωση Ξενοδόχων 
της πόλης (ΕΞΘ), στο πλαίσιο εκδήλωσης για την κοπή 
της βασιλόπιτας του φορέα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΞΘ, Ανδρέας Μανδρίνος, 
“η Ένωση αποφάσισε να καταβάλει το ποσό των 20.000 
ευρώ στη Marketing Greece για την υλοποίηση ενός 
κομματιού από το πλάνο, που ετοιμάζει η εταιρεία για την 
προβολή του προορισμού. Αυτό, πέρα από μια συμβολική 
κίνηση, καθώς οι ξενοδόχοι είμαστε άμεσα ωφελούμενοι 
από την προβολή, αποτελεί και μια απάντηση σε όσους 
έπαιξαν με την υστεροφημία μας, όταν αποχωρήσαμε 
από τον Οργανισμό Τουρισμού. Μας κατηγόρησαν ότι δεν 
πληρώναμε και αυτό είναι αλήθεια: Δεν θέλαμε να πληρώ-
νουμε τα ταξιδάκια αναψυχής και τις υπέρογκες δαπάνες 
ηχητικών καλύψεων εκδηλώσεων και άλλα μικροέξοδα 
χωρίς τιμολόγια”.
Σε ό,τι αφορά τα θέματα των υποδομών, ο κ.Μανδρίνος 
“βλέπει”, όπως είπε, με συγκρατημένη αισιοδοξία το 2020, 
ενώ οι ξενοδόχοι έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους τόσο 
για τα θέματα τις καθαριότητας και άλλων ζητημάτων που 

αφορούν στην εικόνα της πόλης. Συγχρόνως συνεχάρη 
τον δήμαρχο για το έργο που έκανε για την προβολή της 
Θεσσαλονίκης στους λίγους μήνες θητείας του.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, χαι-
ρέτισε την εκδήλωση, αναφερόμενος στη σχέση που τον 
συνδέει με τον κλάδο των ξενοδόχων, λόγω της οικογένει-
ας από την οποία προέρχεται, καθώς ο παππούς του ήταν 
ιδιοκτήτης δυο ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη. Ο δήμαρ-
χος είπε ότι η πόλη αντιμετωπίζει ακόμη προβλήματα, με 
πρώτο πλέον το κυκλοφοριακό και όχι την καθαριότητα, 
όπου έγιναν βήματα, αλλά δεν είναι ένα ζήτημα που 
λύθηκε. Όπως είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, “η πόλη 
αντιμετωπίζει πλέον το πρόβλημα της έλλειψης ασφάλει-
ας, που αφορά πρωτίστως τους κατοίκους αλλά και τους 
τουρίστες”.
Αναφορικά με το θέμα του Μετρό, είπε ότι είναι ένα έργο 
που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 2023, διότι «διαφο-
ρετικά δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ και θα πρέπει να 
επιστρέψουμε 712 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Άρα όλοι αυτοί που μιλάνε για εφέσεις, ενστάσεις, 
διαμαρτυρίες κτλ εγκληματούν κατά της πόλης μας”.

Σχετικά με το θέμα του ΟΑΣΘ είπε ότι σε λίγους μήνες με 
τη μίσθωση λεωφορείων θα υπάρξει μια ανακούφιση και 
μέχρι το 2021 με την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, 
η πόλη θα έχει αστικές μεταφορές. Μίλησε ακόμη για το 
θέμα της εγκληματικότητας λέγοντας μεταξύ άλλων πως 
«ως δήμος, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
έχουμε καθαρούς και φωτισμένους χώρους και καλές χρή-
σεις”. Όπως επεσήμανε ο κ.Ζέρβας, στο τέλος της τετραετί-
ας δεσμεύτηκε η πόλη να έχει μια άλλη εικόνα.
Στον τομέα του τουρισμού, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τό-
νισε ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια για να γίνει η πόλη πιο 
ελκυστική, κάνοντας ένα καλύτερο μάρκετινγκ. Στην εκδή-
λωση μίλησε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Ξενοδόχων και πρόεδρος της Ένωσης ξενοδόχων και 
του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, 
ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία της Χαλκιδικής με 
τη Θεσσαλονίκη και στα κλαδικά θέματα, λέγοντας ότι 
έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Επισιτισμού για τη νέα 
κλαδική σύμβαση.

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ    
Προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Τ. Θεοδωρικάκος

ΟΤΑ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ βΑΡΗΣ-βΟΥΛΑΣ-βΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ MARKETING GREECE     
Για την προβολή της πόλης ανακοίνωσαν οι ξενοδόχοι
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Πέντε βασικά ζητήματα ως προτεραιότητες της κυβέρνησης 
(και για τρία από αυτά συγκεκριμένες προτάσεις) έθεσε το οικο-
νομικό επιτελείο στους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών 
στο πλαίσιο της 5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για:
- Την αξιοποίηση των κερδών των ελληνικών ομολόγων 
(ANFAs και SMPs) για ώριμες επενδύσεις
- Την αξιοποίηση της υπέρβασης του στόχου για πρωτογενές 
πλεόνασμα για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και του 
ΕΝΦΙΑ
- Τη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα
- Τη δυνατότητα μεταφοράς της υπέρβασης από το πρωτο-
γενές πλεόνασμα, προκειμένου να υπάρξει αντίστοιχη μείωση 
στο επόμενο έτος
- Να μην υπολογίζεται στα δημοσιονομικά μεγέθη κατά πρό-
γραμμα ένα κονδύλι (περίπου 200 εκατ. ευρώ) λόγω των αυ-
ξημένων μεταναστευτικών ροών.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών, τα 
ζητήματα αυτά μπορεί να είναι τελείως διακριτά με διαφορετι-

κά χρονοδιαγράμματα, ή όλα να «κουμπώνουν» μεταξύ τους. 
Πάντως, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, το οικονομικό επιτελείο έθεσε 
στους θεσμούς συγκεκριμένες προτάσεις για τρία από αυτά 
(ANFAs και SMPs, τη δυνατότητα της μεταφοράς της υπέρβα-
σης των πλεονασμάτων και το μεταναστευτικό), καθώς πρέπει 
να προχωρήσουν πολύ τις επόμενες εβδομάδες και τους προ-
σεχείς μήνες. 
Ο συγκεκριμένος παράγοντας προανήγγειλε, παράλληλα, για 
τον επόμενο μήνα ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Ερω-
τηθείς δε, ανέφερε ότι προχωρά ικανοποιητικά η μείωση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες (πλην 
ΕΦΚΑ), ενώ εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την αποπλη-
ρωμή στις τράπεζες των κρατικών εγγυήσεων των δανείων 
(περίπου 3 δισ. ευρώ) που έχουν καταπέσει (σύμφωνα με 
πληροφορίες, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποπληρωθούν σε 
βάθος 7ετίας).
Στις συναντήσεις με τους θεσμούς, τέθηκαν τα μακροοικονομι-
κά μεγέθη, τα δημοσιονομικά, το ΠΔΕ και η ΑΑΔΕ (προσλήψεις, 

ΙΤ, βαθμολόγιο και μετέπειτα μισθολόγιο). Σύμφωνα με τον 
αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών, δεν προκύπτει 
προβληματισμός από την πλευρά των θεσμών για την πορεία 
των δημοσιονομικών μεγεθών. «Το 2019 πάει καλά, η ανάπτυ-
ξη φαίνεται κοντά στο 2% και βλέπουμε εάν υπάρχει carry over 
από το 2019 στο 2020», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε μάλι-
στα, πως κυβέρνηση και θεσμοί συμφωνούν στις εκτιμήσεις 
τους, ενώ ότι πρώτη προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο 
είναι η εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου 
για την άσκηση των κυβερνητικών πολιτικών.
Σήμερα θα τεθούν τα θέματα των αποκρατικοποιήσεων και 
τα χρηματοοικονομικά («κόκκινα» δάνεια, πτωχευτικό δίκαιο 
κ.ά.), ενώ, η 5η αξιολόγηση θα κλείσει την Παρασκευή με την 
ανασκόπηση των συζητήσεων.
Σημειώνεται ότι, σχετικά με τη δυνατότητα μετάπτωσης των 
οφειλετών του Δημοσίου από τη ρύθμιση των 12 δόσεων στις 
24 δόσεις, στελέχη του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι 
επί του παρόντος δεν υπάρχει κάτι νεώτερο και ανακοινώσιμο. 

H «μεταφορά τεχνογνωσίας» από τον ιδιωτικό στον δημόσιο 
τομέα μπορεί να συμβάλει θετικά στην πορεία της οικονομίας 
μας, τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Προκόπης Παυλόπουλος, κηρύσσοντας την έναρξη των 
εργασιών της ειδικής ημερίδας διαλόγου μεταξύ στελεχών της 
Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα, που διοργανώνει 
η Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων στο Μουσείο 
Μπενάκη. 
   Στον χαιρετισμό του ο κ. Παυλόπουλος υποστήριξε ότι ο δι-
άλογος και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ ανώ-
τατων στελεχών του δημόσιου τομέα -και κυρίως της δημόσιας 
διοίκησης- και του ιδιωτικού τομέα καθιστά ευχερέστερο τον 
σχεδιασμό και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον 
δημόσιο τομέα. Όπως παρατήρησε «τούτο οφείλεται ιδίως 
στην πολύτιμη εμπειρία, που έχουν προηγουμένως αποκτήσει 
επιτυχημένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα και η οποία μπορεί να 
εξοπλίσει τα στελέχη του δημόσιου τομέα με τ’ αντίστοιχα σημα-
ντικά διοικητικά εφόδια». 
   Ειδικότερα, ανέφερε, ότι η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, 
κυρίως με την μορφή βέλτιστων πρακτικών, ωφελεί και τις 
δύο πλευρές, πρωτίστως δε τη δημόσια διοίκηση, όπου για 
ποικίλους λόγους η υιοθέτηση καινοτομιών και προοδευτικών 
δράσεων επέρχεται με βραδύτητα, σε σχέση με την αμεσότητα 
δράσεων που παρουσιάζει ο ιδιωτικός τομέας. «Και εδώ ο ρόλος 
των επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, όπως και ο 
ρόλος των managers του ιδιωτικού τομέα, είναι αποφασιστι-
κός» πρόσθεσε. 
   Παράλληλα, τόνισε, ότι η παρουσίαση ιδεών και δοκιμασμέ-
νων βέλτιστων πρακτικών του ιδιωτικού τομέα ανοίγει ελκυστι-
κούς ορίζοντες δράσης των επιτελικών στελεχών της δημόσιας 

διοίκησης για αντίστοιχες εφαρμογές ή προσαρμογές που ανα-
βαθμίζουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και βελτιώ-
νουν την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών σε 
πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και την αποτελεσματικότητά της. 
«Έτσι, η ωφέλεια από την ως άνω όσμωση μεταξύ ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα ευνοεί και τους δύο τομείς και αυτή πρέπει να 
είναι και η τελική στόχευση της συνεργασίας» παρατήρησε. 
   Επισήμανε, επίσης, ότι η συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας 
στη δημόσια διοίκηση δεν προσφέρει μόνο τα μέσα για αντι-
μετώπιση της γραφειοκρατίας στην εξυπηρέτηση του πολίτη, 
αλλά παρέχει και τεράστιο εύρος εφαρμογών σε ποικίλους το-
μείς της δημόσιας διοίκησης. «Η ψηφιακή τεχνολογία -βεβαίως 
πάντοτε υπό τον όρο ότι γίνονται απολύτως σεβαστά τα κάθε 
είδους θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία θα μπο-
ρούσαν, εν δυνάμει, να πληγούν από χρήσεις της τεχνολογικής 
εξέλιξης- αποτελεί σήμερα καταλύτη καινοτόμων εξελίξεων που 
αναβαθμίζουν την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, επιτα-
χύνουν θεαματικά τους χρόνους δράσης, αντικειμενικοποιούν 
διαδικασίες με όλα τα εντεύθεν οφέλη για πολίτες και επιχειρή-
σεις, κυρίως δε αλλάζουν βαθμιαία την παραδοσιακή στάση 
και νοοτροπία των υπαλλήλων προς την ψηφιακή παιδεία του 
εγγύς μέλλοντος» διευκρίνισε ο κ.Παυλόπουλος.
   Τέλος, αναφέρθηκε στα όρια που έχει η προαναφερόμενη «με-
ταφορά τεχνογνωσίας» από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα, 
πρωτίστως δε στη δημόσια διοίκηση και στα στελέχη της, υπο-
γραμμίζοντας ότι οι μέθοδοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να 
«μπολιάσουν» τον δημόσιο μόνο στο μέτρο που δεν έρχονται σε 
αντίθεση μα τους κανόνες -οι κυριότεροι εκ των οποίων θεσμο-
θετούνται από το Σύνταγμα- του Κράτους Δικαίου και της Αρχής 
της Νομιμότητας. Υπενθύμισε, επίσης, τη βασική διαφορά, η 

οποία υφίσταται μεταξύ της νομιμότητας των πράξεων και ενερ-
γειών των στελεχών του ιδιωτικού τομέα και της νομιμότητας 
των πράξεων και ενεργειών των στελεχών της Δημόσιας Διοί-
κησης, εξηγώντας ότι «τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα μπορούν 
-τουλάχιστον κατά κανόνα- να δρουν ελευθέρως, εφόσον δεν 
παραβιάζουν τους κανόνες, τους οποίους καθιερώνει το Ιδιωτι-
κό Δίκαιο ως προς την ρύθμιση των μεταξύ ιδιωτών, φυσικών 
ή νομικών προσώπων, σχέσεων. Όλως αντιθέτως, τα όργανα 
της Δημόσιας Διοίκησης, κατά το πνεύμα του Κράτους Δικαίου 
και της εξ αυτού απορρέουσας Αρχής της Νομιμότητας, μπο-
ρούν να ενεργούν, είτε κατά διακριτή ευχέρεια είτε κατά δέσμια 
αρμοδιότητα, μόνον εντός του κανονιστικού πλαισίου, το οποίο 
διαγράφουν οι κανόνες δικαίου που καθορίζουν την αντίστοιχη 
αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων». 
   Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι ο διάλογος με-
ταξύ στελεχών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα επιτρέπει 
στα τελευταία ν’ αποκτήσουν και την επίγνωση της αλήθειας 
πως η κατανόηση της σημασίας του δημόσιου συμφέροντός 
τους είναι εξαιρετικά χρήσιμη. «Και τούτο διότι τα στελέχη του 
ιδιωτικού τομέα πρέπει να εμφορούνται από τη νοοτροπία ότι η 
εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί ν’ αναπτύσ-
σεται με τρόπο, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τον πυρήνα του 
δημόσιου συμφέροντος και τις επιταγές του, όπως άλλωστε 
προκύπτει από την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή ιδίως των 
διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 25 παρ. 2 επ. του Συντάγ-
ματος» κατέληξε ο κ. Παυλόπουλος. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις ιδέες της για 
την προετοιμασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την Ημέ-
ρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου 2020, και να διαρκέσει δύο 
χρόνια. Η εκδοθείσα ανακοίνωση αποτελεί τη συμβολή 
της Επιτροπής στην ήδη έντονη συζήτηση γύρω από τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης — ένα εγχείρη-
μα που εξαγγέλθηκε από την Πρόεδρο Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της, με σκοπό να 
παρασχεθούν στους Ευρωπαίους και στις Ευρωπαίες 
περισσότερες δυνατότητες να επηρεάζουν τη δράση 
της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 
γι’ αυτούς. Η διάσκεψη θα βασιστεί σε εμπειρίες του 
παρελθόντος, όπως οι διάλογοι με τους πολίτες, ενώ 
παράλληλα θα εισαγάγει ευρύ φάσμα νέων στοιχείων 
για μεγαλύτερη προβολή και ενίσχυση των τρόπων με 
τους οποίους τα άτομα θα μπορούν να διαμορφώνουν 
τη μελλοντική δράση της ΕΕ. Η διάσκεψη θα δώσει τη 
δυνατότητα να διεξαχθεί μια ανοικτή, χωρίς αποκλει-
σμούς, διαφανής και δομημένη συζήτηση με πολίτες 
από διαφορετικά περιβάλλοντα και από όλα τα κοινω-
νικά στρώματα. Η Επιτροπή δεσμεύεται να δώσει συνέ-
χεια στο αποτέλεσμα.
Η Επιτροπή προτείνει δύο παράλληλους άξονες ερ-
γασίας για τις συζητήσεις. Ο πρώτος θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στις προτεραιότητες της ΕΕ και στο τι 
θα πρέπει να επιδιώξει η Ένωση: εν προκειμένω περι-
λαμβάνονται η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλή-
σεων, μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, 
η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός της Ευρώπης, η προώθηση των ευ-
ρωπαϊκών αξιών μας, η ενίσχυση της φωνής της ΕΕ 
στον κόσμο, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών 
θεμελίων της Ένωσης. Ο δεύτερος άξονας θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στην εξέταση θεμάτων που σχετίζονται 
συγκεκριμένα με τις δημοκρατικές διαδικασίες και τα 
θεσμικά ζητήματα: ιδίως του συστήματος των κορυ-
φαίων υποψηφίων και των υπερεθνικών ψηφοδελτίων 
για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής, παρατήρησε τα εξής: «Οι πολίτες πρέ-
πει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών 
μας. Συνεπώς, επιθυμία μου είναι όλοι οι Ευρωπαίοι 
να συνεισφέρουν ενεργά στη Διάσκεψη για το Μέλλον 
της Ευρώπης και να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο 
στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μόνο μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε την 
Ένωση του αύριο.»
Η Ντούμπραβκα Σούιτσα, Αντιπρόεδρος για θέματα 
Δημοκρατίας και Δημογραφίας, δήλωσε τα εξής: «Πρέ-
πει να αξιοποιήσουμε τη δυναμική του υψηλού ποσο-
στού συμμετοχής στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές 
και το αίτημα για ανάληψη δράσης που προέκυψε από 
αυτές. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτε-
λεί μοναδική ευκαιρία να προβληματιστούμε μαζί με 
τους πολίτες, να τους ακούσουμε, να συνεργαστούμε, 
να δώσουμε απαντήσεις και εξηγήσεις. Θα ενισχύσουμε 
την εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
και των ανθρώπων που υπηρετούμε. Είναι ευκαιρία να 
δείξουμε στους ανθρώπους ότι η φωνή τους μετράει 
στην Ευρώπη.»

Ένα νέο δημόσιο φόρουμ για μια ανοικτή, δια-
φανή και χωρίς αποκλεισμούς συζήτηση
Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τη διάσκεψη ως φόρουμ 
στο οποίο εφαρμόζεται προσέγγιση από τη βάση προς 
την κορυφή, όπου έχουν πρόσβαση πολίτες πέρα από 
τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, από κάθε γωνιά της 
Ένωσης. Καλούνται να συμμετάσχουν και άλλα θεσμι-
κά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί 
εταίροι, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και η κοι-
νωνία των πολιτών. Μια πολυγλωσσική επιγραμμική 
πλατφόρμα θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια της συζήτη-
σης και θα στηρίξει την ευρύτερη συμμετοχή. Η Επι-
τροπή είναι αποφασισμένη να αναλάβει τις πλέον απο-
τελεσματικές δράσεις, από κοινού με τα άλλα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, ώστε να ενσωματώσει τις ιδέες και τις 
παρατηρήσεις των πολιτών στη χάραξη των πολιτικών 
της ΕΕ.

Ιστορικό 
Όλα τα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων θα συμβά-
λουν στην επιτυχία της διάσκεψης• η Αντιπρόεδρος κ. 
Σούιτσα θα ηγηθεί των εργασιών της Επιτροπής για 
τη διάσκεψη με την υποστήριξη της Αντιπροέδρου κ. 
Γιούροβα όσον αφορά το θεσμικό σκέλος και του Αντι-
προέδρου κ. Σέφτσοβιτς όσον αφορά τη διερεύνηση 
προοπτικών και τη διοργανική πλευρά.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προετοι-
μάζουν επίσης τη συμβολή τους στη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2020, ζητείται να 
υπάρξει ανοικτή και διαφανής διαδικασία που να ακο-
λουθεί συμμετοχική, ισορροπημένη και χωρίς αποκλει-
σμούς προσέγγιση έναντι των πολιτών και των ενδια-
φερόμενων μερών. Στο μεταξύ, στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019, 
η κροατική Προεδρία καλείται να αρχίσει τις εργασίες 
για τη διαμόρφωση της θέσης του Συμβουλίου. Η ίδια η 
κροατική Προεδρία έχει συμπεριλάβει τη διάσκεψη στις 
προτεραιότητές της.
Στη συνέχεια, είναι ζωτικής σημασίας τα τρία θεσμικά 
όργανα να συνεργαστούν με σκοπό να καταλήξουν σε 
κοινή δήλωση για τον προσδιορισμό των στόχων, της 
διάρθρωσης, του πεδίου εφαρμογής και του χρονοδια-
γράμματος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, 
καθώς και για τον καθορισμό αρχών και στόχων κατό-
πιν κοινής συμφωνίας. Τη δήλωση αυτή θα μπορούν να 
τη συνυπογράψουν αργότερα και άλλα μέρη, όπως θε-
σμικά όργανα, οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι φορείς. 
Τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια και φορείς 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δι-
άσκεψη και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διοργανώ-
σουν εκδηλώσεις που σχετίζονται με αυτήν. Η Επιτροπή 
υπογραμμίζει σήμερα στη συμβολή της ότι δεσμεύεται 
να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα και τις συστάσεις 
των διαφόρων συζητήσεων.
Η Επιτροπή προτείνει η διάσκεψη να ξεκινήσει επίσημα 
την Ημέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου 2020 — 70 έτη μετά 
την υπογραφή της Διακήρυξης Schuman και 75 έτη 
μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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Στο μικροσκόπιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
θα μπουν, το επόμενο χρονικό διάστημα, χωριά και οικι-
σμοί που διαθέτουν πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, ιδιαίτε-
ρο χαρακτήρα, ιστορική παρουσία ή φυσικό περιβάλλον, 
χωρίς όμως στοιχεία μαζικού τουρισμού. Συγκεκριμένα, 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα αναζητηθούν στοιχεία 
αυθεντικότητας σε τέτοιου είδους οικισμούς, που κατά-
φεραν να διατηρήσουν την παράδοση και την κουλτούρα 
του τόπου, προκειμένου στη συνέχεια να σχεδιαστούν 
τρόποι ήπιας ανάπτυξης, η οποία εκτιμάται ότι θα προσ-
δώσει αξία σε κάθε περιοχή, χωρίς να αλλοιώνει τα χα-
ρακτηριστικά της. 
Το εγχείρημα ξεκινά με αφορμή την έγκριση από το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, της συμ-
μετοχής της Περιφέρειας στο έργο «Δίκτυο Αυθεντικών 
Χωριών Αδριατικής-Ιονίου» -ADRIONET, στο πλαίσιο του 
προγράμματος INTERREG V B, ώστε να αντιμετωπιστούν 
η σημερινή περιθωριοποίηση, ερήμωση, εγκατάλειψη, 
καθώς και ο κατακερματισμός και η υπο-αξιοποίηση αυ-
τών των περιοχών. Οι εταίροι εκπροσωπούν δημόσιους 
φορείς και ερευνητικά κέντρα που προέρχονται από την 
Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία την Σλοβενία, την Αλβα-
νία, την Σερβία και την Βοσνία-Ερζεργοβίνη. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του έργου, στην 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα 
στις περιοχές που βρέχονται από την Αδριατική και το Ιό-
νιο υπάρχουν πολλά μικρά «αυθεντικά» χωριά, σε πολύ 
όμορφες τοποθεσίες δίπλα σε ποτάμια, λίμνες, σε ορεινούς 

όγκους και αγροτικές περιοχές. Αυτά τα χωριά διαθέ-
τουν σημαντική πολιτιστική, περιβαλλοντική αξία αλλά 
και κοινωνική αξία, καθώς «συντηρούν» ένα απόθεμα 
τοπικών χαρακτηριστικών και ιδιαίτερης φυσιογνωμίας, 
παραγωγικής τεχνογνωσίας, παραδοσιακών τροφίμων 
και προϊόντων, που πρέπει να ταυτοποιηθούν και να εν-
σωματωθούν σε περιφερειακές στρατηγικές και δράσεις 
διατήρησης και αξιοποίησης, μέσω μοντέλων βιώσιμης 
ανάπτυξης που ενισχύουν την υπάρχουσα πολιτιστική και 
φυσική κληρονομιά.
Ο βασικός στόχος του έργου ADRIONET είναι η δημιουρ-
γία ενός Διακρατικού Δικτύου «Αυθεντικών Χωριών», με 
σκοπό τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών τους 
αγαθών, επιδιώκοντας ανάπτυξη βασισμένη σε μια κοι-
νωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, με 
επίκεντρο πρωταρχικά την ποιότητα ζωής και την ευημε-
ρία των τοπικών πληθυσμών, ως προϋπόθεση για τη δι-
ατήρηση των φυσικών τους τοπίων, καθώς και την προ-
σέλκυση και ικανοποίηση των επισκεπτών και τουριστών.
«Ο ορισμός του αυθεντικού χωριού θα προκύψει μέσα 
από τη διαδικασία συνεργασίας με τους εταίρους του 
έργου και δεν θα αφορά - κατά πάσα πιθανότητα - πα-
ραδοσιακούς οικισμούς οι οποίοι είναι ήδη ανεπτυγμένοι 
τουριστικά. Το σχέδιο του Περιφερειάρχη είναι ο τουρι-
σμός 365 ημερών το χρόνο και αυτό για να επιτευχθεί θα 
πρέπει να αναπτυχθούν αυτά τα χωριά, όχι όμως με όρους 
μαζικού τουρισμού» τόνισε, σε δηλώσεις του σε δημοσιο-
γράφους, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Αυτοτελούς 

Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματι-
κότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας 
Μιχαηλίδης.
«Μέσα, λοιπόν, από τη διαδικασία της ανταλλαγής καλών 
πρακτικών θα καθορίσουμε τι είναι αυτό που λέμε «πα-
ραδοσιακοί οικισμοί», «παραδοσιακά αυθεντικά χωριά», 
ποιες ελάχιστες προϋποθέσεις θα πρέπει να υπάρχουν 
στην περιοχή (πολιτιστικά μνημεία, ιστορικά μνημεία, 
καταλύματα, εστιατόρια) ώστε μπορέσουμε να δώσουμε 
μια ανάπτυξη και σε αυτές τις περιοχές και να συσταθεί ένα 
δίκτυο αυθεντικών χωριών στην περιοχή της Αδριατικής 
και του Ιονίου» πρόσθεσε.
Όλα τα παραπάνω θα ενσωματωθούν στην καινοτόμο 
έννοια της «φιλόξενης κοινότητας», στην οποία η ίδια η 
κοινότητα θα αποτελεί την κινητήρια δύναμη της τοπικής 
ανάπτυξης. Η διακρατική συνεργασία θα δώσει τη δυνα-
τότητα σε μικρά διάσπαρτα χωριά, τα οποία ως μονάδες 
δεν θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν, να συνδεθούν μεταξύ 
τους και να αποτελέσουν ένα δίκτυο αυθεντικών χωριών. 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει σε 
πακέτα εργασίας που αφορούν την χαρτογράφηση των 
φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων των αυθεντικών 
χωριών, τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις διαθέσιμες 
υπηρεσίες της κάθε περιοχής, τη συνεργασία για την υλο-
ποίηση των πιλοτικών δράσεων και τη δημιουργία διαδι-
κτυακής πλατφόρμας για τη συγκέντρωση στοιχείων.

Μία νέα έρευνα σχετικά με τις προσδοκίες των επιχειρή-
σεων για τις εξαγωγές που θα πραγματοποιήσουν κατά το 
2020, με σκοπό την αξιοποίησή της για την ανάδειξη τρό-
πων ενίσχυσης της εξωστρέφειας των εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων, διενεργεί –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Είναι η πρώτη φορά που η ΕΛΣΤΑΤ προχωρά στην ανά-
πτυξη ενός νέου στατιστικού θεματικού πεδίου που έχει 
ως στόχο τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που 
αφορούν την αποτύπωση των τάσεων των εξαγωγών για 
το επόμενο διάστημα.

Ο τομέας των εξαγωγών επελέγη λόγω της ιδιαίτερης ση-
μασίας που έχει για την ελληνική οικονομία και της ανά-
γκης που υπάρχει για χάραξη στοχευμένων πολιτικών και 
τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα οδηγήσουν στην 
τόνωση των εξαγωγών της Ελλάδας αλλά και στη διευκό-
λυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των ελληνικών 
επιχειρήσεων.
Το web ερωτηματολόγιο, είναι σύντομο και περιλαμβάνει 
ερωτήματα που καλύπτουν τα βασικά θέματα-παραμέ-
τρους για την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων προο-
πτικών για τις εξαγωγές, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας 

της ΕΛΣΤΑΤ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου 
Εξωτερικών.
Η έρευνα απευθύνεται, κατ’ αρχάς, σε δείγμα εξαγωγικών 
επιχειρήσεων, στις οποίες έχει ήδη αποσταλεί το ερωτη-
ματολόγιο προς συμπλήρωση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 
2020, για να παράσχουν τα στοιχεία που ζητούνται, προ-
κειμένου να παραχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποία 
θα αποτελέσουν τη βάση για τη δρομολόγηση αποτελε-
σματικών εξαγωγικών πολιτικών.

“ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ” ΧΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ 
Αναζητά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 2020 
Πραγματοποιείται για πρώτη φορά από την ΕΛΣΤΑΤ  
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Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο το 
μεγαλύτερο Φεστιβάλ Ρομποτικής διεθνώς, με παρουσία 
σε περισσότερες από 10 χώρες και με δεκάδες χιλιάδες επι-
σκέπτες από σχεδόν 50 χώρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το Robotex, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Απρι-
λίου 2020 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησε 
από την Εσθονία και πλέον πραγματοποιείται σε διάφορες 
χώρες σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 
του, πραγματοποιούνται διαγωνισμοί ρομπότ, ομιλίες και 
σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο.
Μπορεί να λάβει μέρος όποια ομάδα έχει φτιάξει κάποιο 

ρομπότ και θέλει να διαγωνιστεί μαζί του. Ακόμη, αν κά-
ποιος δεν έχει φτιάξει κάποιο ρομπότ αλλά του αρέσει η 
ρομποτική μπορεί να συμμετέχει ως θεατής στους διαγω-
νισμούς, στις ομιλίες και τα σεμινάρια αλλά να έρθει και σε 
επαφή με όλες τις νέες τεχνολογίες και τους ανθρώπους 
γύρω από τον κλάδο.
Στόχος της διοργάνωσης του Robotex στην Ελλάδα, όπως 
έχουν αναφέρει οι διοργανωτές, είναι να συμβάλει στην 
ενίσχυση του ενδιαφέροντος της νεολαίας στις επιστήμες 
των νέων τεχνολογιών, μαθηματικών, μηχανικής καθώς 
και να εξοικειώσει την κοινωνία με τα ρομπότ και τις 

εφαρμογές τους. Επίσης να προωθήσει την σχετική με 
την ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη καινοτομία που 
παράγεται στην Ελλάδα και να συνδέσει μηχανικούς και 
επιστήμονες με επιστημονικά ιδρύματα και εταιρίες που 
πρωτοστατούν στον τομέα της ρομποτικής.Το Robotex 
απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, σε όλους όσους 
αγαπούν τη ρομποτική και θέλουν να ενημερωθούν για 
όλα τα νέα του χώρου. Περισσότερες πληροφορίες (και 
για συμμετοχή) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητή-
σουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://robotex.gr/

Στα 4.738.571 άτομα ανήλθαν στην διάρκεια του 2019 οι 
τουρίστες που διακινήθηκαν με πτήσεις τσάρτερ από και 
προς το αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία της Fraport που διαχειρίζεται το αερο-
δρόμιο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε σχέση μάλιστα με 
το 2018 διακινήθηκαν 300 επιβάτες περισσότεροι.
Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση επιβατών με πτήσεις εσωτε-
ρικού, εκεί παρατηρήθηκε μείωση σε ποσοστό 3% που 
μεταφράζεται σε περίπου 25.000 λιγότερους επιβάτες. Πιο 
αναλυτικά διακινήθηκαν με πτήσεις εσωτερικού 803.996 
άτομα, ενώ το 2018 είχαν διακινηθεί 829.475 άτομα.
Συνολικά το 2019 μέσω του «Διαγόρας» διακινήθηκαν 
5.542.567 άτομα, ενώ το 2018 διακινήθηκαν 5.567.751 
άτομα(μείωση 0,5%) που μεταφράζεται σε περίπου 
25.000 λιγότερα άτομα, και η διαφορά δεν είναι άλλη από 
τη διαφορά στις πτήσεις εσωτερικού. Όπως και να έχουν 
τα πράγματα και κατά την περσινή χρονιά, η τουριστική 
κίνηση κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα για τη Ρόδο. 
Ανά χώρα
Σύμφωνα με όσα αποτύπωσαν τα στοιχεία του αεροδρο-
μίου, την πρώτη δεκάδα σε αριθμό διακινούμενων επιβα-
τών απαρτίζουν οι: Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Σουηδία, Ισραήλ, Ιταλία, Πολωνία, Ρωσία, Γαλλία, και 
Ολλανδία.
Αν από τη λίστα αφαιρεθεί η Ελλάδα που καταλαμβάνει 
την τρίτη θέση, τότε οι υπόλοιπες επτά χώρες, ανεβαίνουν 
μία θέση και στη δέκατη κατατάσσεται η Φινλανδία.
Πιο αναλυτικά η διακίνηση επιβατών στο «Διαγόρας» ανά 
χώρα είχε ως εξής:
- Μεγάλη Βρετανία: 939.238 άτομα
- Γερμανία: 840.573 ¨
- (Ελλάδα): 803.996 ¨
- Σουηδία: 329.576 ¨

- Ισραήλ: 258.112 ¨
- Ιταλία: 248.764 ¨
- Πολωνία: 246.067 ¨
- Ρωσία: 221.625 ¨
- Γαλλία: 201.294 ¨
- Ολλανδία: 185.900 ¨
- Φινλανδία: 183.355 ¨
Πάντως θα πρέπει να επισημανθεί ότι εξαψήφια νούμερα 
επίδοσης εκτός από τις παραπάνω χώρες κατέγραψαν 
ακόμα πέντε και συγκεκριμένα η Νορβηγία, η Τσεχία, η 
Δανία, το Βέλγιο και η Αυστρία.
Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, ο μήνας με τη μεγαλύ-
τερη διακίνηση Βρετανών και Γερμανών τουριστών ήταν 
για το αεροδρόμιο «Διαγόρας» ο Αύγουστος, μήνας κατά 
τον οποίο ταξίδεψαν επίσης περισσότερο και οι Έλληνες. 
Στην ίδια κατηγορία βρέθηκαν παράλληλα και οι Ισραηλι-
νοί τουρίστες, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί και οι Ολλανδοί.
Αντιθέτως οι Σουηδοί ταξίδεψαν περισσότερο, τον Ιούλιο, 
όπως επίσης και οι Γάλλοι, ενώ οι περισσότεροι Ρώσοι 
προτίμησαν να ταξιδέψουν το Σεπτέμβριο προς τη Ρόδο. 
Εξαίρεση αποτελούν οι Φιλανδοί καθώς ο μήνας με τη 
μεγαλύτερη κίνηση Φιλανδών τουριστών αποδείχτη-
κε ο Μάιος! Άρα όπως φαίνεται οι πιο δημοφιλείς μήνες 
διακοπών στη Ρόδο είναι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, και ο 
Σεπτέμβριος.
Μάλιστα αυτό αποδεικνύεται και από τα ίδια τα νούμερα 
καθώς τον Αύγουστο διακινήθηκαν μέσω του αεροδρο-
μίου Διαγόρας συνολικά 1.079.336 άτομα, τον Ιούλιο 
διακινήθηκαν 1.036.537 άτομα και το Σεπτέμβριο διακι-
νήθηκαν 887.331 άτομα.
Οι πτήσεις 
Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πτήσεων για τις αφί-
ξεις και τις αναχωρήσεις των αεροπορικών εταιρειών, 

όπως δείχνουν τα στοιχεία, την πρώτη θέση καταλαμβά-
νουν αυτές που μετέφεραν τουρίστες από και προς τη Με-
γάλη Βρετανία, και ακολουθούν οι πτήσεις από και προς 
τη Γερμανία, από και προς το Ισραήλ, από και προς την 
Ιταλία, από και προς Σουηδία, από και προς Πολωνία, από 
και προς Γαλλία, από και προς Ρωσία, από και προς Τσεχία 
και από και προς Ολλανδία. 
Πιο αναλυτικά:
- Μεγάλη Βρετανία: 5.201 πτήσεις
- Γερμανία: 5.044 ¨
- Ισραήλ: 1.884 ¨
- Ιταλία: 1.745 ¨
- Σουηδία: 1.711 ¨
- Πολωνία: 1.421 ¨
- Γαλλία: 1.356 ¨
- Ρωσία: 1.311 ¨
- Τσεχία: 1.120 ¨
- Ολλανδία: 1.105 ¨ 
Στη λίστα καταγράφεται βέβαια και ο αριθμός των πτή-
σεων εσωτερικού που εξυπηρετήθηκαν στο «Διαγόρας» 
δηλαδή από και προς ελληνικούς προορισμούς, οι οποίες 
ανήλθαν σε 7.881. Οι περισσότερες πτήσεις πραγματοποι-
ήθηκαν σχεδόν από όλες τις παραπάνω χώρες το μήνα 
Αύγουστο, ενώ ως αξιοσημείωτο μπορεί να αποτυπωθεί 
το ότι οι περισσότερες πτήσεις από και προς τη Φινλανδία 
πραγματοποιήθηκαν το μήνα Μάιο. 
Με βάση τα στοιχεία, οι μήνες με το μεγαλύτερο αριθμό 
πτήσεων ήταν ο Αύγουστος καθώς εξυπηρετήθηκαν 
6.778 πτήσεις, ο Ιούλιος με 6.558 πτήσεις και ο Ιούνιος με 
5.781 πτήσεις.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΕΣΤΙβΑΛ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΡΟΔΟΣ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2019 ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 
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Την αναπομπή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
(ΚΑΣ) του ευρήματος των Δεσμωτών του Φαλήρου ζήτησε 
η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, 
σε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες 
του ΥΠΠΟΑ, παρουσία και του γενικού γραμματέα Πολιτι-
σμού, Γ. Διδασκάλου, αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κ. Μενδώνη ανέφερε 
μεταξύ άλλων, πως «η εικόνα που εμφανίζει η ανασκαφή 
των Δεσμωτών είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Η ευθύνη είναι 
τεράστια. Διασύρεται το ΥΠΠΟΑ από λόγους καθαρής ιδεο-
ληψίας. Το εύρημα το οποίο προκάλεσε το ενδιαφέρον της 
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας εγκαταλείφθηκε στη 
τύχη του. Το αποτέλεσμα μετράει και αυτό είναι η απραξία. 
Όχι μόνο για αυτά που κάνουμε, αλλά και για αυτά που δεν 
κάνουμε, φέρουμε ακεραία την ευθύνη. Έχουν σημειωθεί 
ουσιαστικές παραλείψεις από το 2016 και το εύρημα βρί-
σκεται σε επικίνδυνη κατάσταση».
 «Η απόφαση που ελήφθη το 2016, προέκρινε τη διατήρη-
ση κατά χώρα, με ενέργειες που θα διασφάλιζαν το εύρη-
μα. Οι ενέργειες αυτές δεν έγιναν ποτέ. Σήμερα το εύρημα 
είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ένα μεγάλο μέρος του 

μοναδικού ευρήματος έχει ήδη χαθεί», συμπλήρωσε η κ. 
Μενδωνη.
Η υπουργός ζήτησε την αναπομπή του ευρήματος στη συ-
νεδρίαση του συμβουλίου της 4ης ή 11ης Φεβρουαρίου, 
ώστε το ΚΑΣ να συζητήσει, έπειτα από αυτοψία των μελών 
του Συμβουλίου, αν επιμένει στην κατά χώρα διατήρηση 
και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. «Ζήτησε επίσης, 
με δεδομένη την πολύ κακή κατάσταση του ευρήματος, να 
κατατεθούν στο ΚΑΣ προτάσεις για την απόσπαση και επα-
νατοποθέτηση των ευρημάτων, ώστε το ΚΑΣ να έχει πλή-
ρη εικόνα των δεδομένων, προκειμένου να γνωμοδοτήσει. 
Να σημειωθεί ότι το 2016, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είχε 
εκφράσει τη βούλησή του να διαθέσει 5 εκ. ευρώ για την 
προστασία και ανάδειξη του ευρήματος», προσθέτει το ΥΠ-
ΠΟΑ στην ανακοίνωσή του.
 Το ΥΠΠΟΑ αναφέρει για τους Δεσμώτες του Φαλήρου: «Το 
πολυάνδρειο των ‘Δεσμωτών’ αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο 
του 2016 κατά τη διάρκεια ανασκαφής στην Εσπλανάδα 
του Φαλήρου. Πρόκειται για ομαδική ταφή 79 ανθρώπι-
νων σκελετών χωρισμένων σε τρία ορύγματα και αλυσο-
δεμένων μεταξύ τους στους καρπούς. Οι σκελετοί ανήκουν 
σε άνδρες διαφορετικών ηλικιών, που έχουν εκτελεστεί 

με τον ίδιο τρόπο, με μία χαριστική βολή στον κρόταφο. 
Στο πρώτο όρυγμα έχουν ταφεί 40 άνδρες, με σεβασμό 
δηλαδή, με τις προβλεπόμενες σπονδές, χωρίς όμως η 
ταφή τους να έχει προετοιμαστεί από τις οικογένειές τους. 
Είχαν τα χέρια τους δεμένα μπροστά από το σώμα τους. Οι 
άνδρες που έχουν ταφεί στο δεύτερο όρυγμα είχαν δεμένα 
πίσω τα χέρια, ενώ στο τρίτο όρυγμα ήταν δεμένοι ομαδι-
κά σε ξύλο, με τα χέρια ψηλά, ένδειξη ατιμωτικής ταφής.
 Το εύρημα συμπεριλήφθηκε στα 10 σημαντικότερα αρχαι-
ολογικά γεγονότα της χρονιάς από το επιστημονικό περιο-
δικό Archaeology και χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο του 
7ου αι. π. Χ. Πρόκειται για μία εποχή γεμάτη ταραχές, εξε-
γέρσεις και επαναστάσεις μεταξύ οπαδών των αριστοκρα-
τών και των τυράννων, η οποία συσχετίζεται, όσον αφορά 
το συγκεκριμένο εύρημα, είτε με το Κυλώνειον άγος, είτε 
με αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα. Σύμφωνα με την Έφορο 
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, κ. 
Στέλλα Χρυσουλάκη, η ταύτιση των δεσμωτών με το Κυ-
λώνειον άγος, αποτελεί υπόθεση εργασίας, δεδομένου ότι 
το εύρημα χρονολογείται με ακρίβεια στην 25ετία εκείνων 
των πολιτικών αναταραχών». 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
επέβαλε πρόστιμο 150.000 ευρώ στην εταιρεία Aegean 
Marine Petroleum Network Inc (AMPNI), καθώς είχε προ-
βεί σε παράνομη, σύμφωνα με την Αρχή, επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω διακομιστή 
(server), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Αναλυτικότερα, η Αρχή, με αφορμή γνωστοποίηση πε-
ριστατικού παραβίασης δεδομένων κατά της εταιρείας 
AMPNI, η οποία συνίστατο σε παράνομη πρόσβαση και 
αντιγραφή του συνόλου του περιεχομένου διακομιστή 
(server) που περιελάμβανε δεδομένα προσωπικού χα-
ρακτήρα και τον οποίο χρησιμοποιούσαν από κοινού ερ-
γαζόμενοι, τόσο της ανωτέρω εταιρείας αλλά και άλλων 
εταιρειών του ίδιου ομίλου, όσο και εργαζόμενοι εταιρειών 
εκτός ομίλου, διερεύνησε τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προ της αντιγρα-
φής του διακομιστή.
    Μετά από έρευνα η Αρχή, με την απόφαση 44/2019, 

διαπίστωσε ότι η εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
είχε συμμορφωθεί προς τις επιταγές του Γενικού Κανονι-
σμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), δεν είχε λάβει μέτρα 
συμμόρφωσης κατ’ άρ. 5 και 6 ΓΚΠΔ, δεν είχε σχεδιάσει και 
εφαρμόσει εσωτερικές πολιτικές και κανονισμούς για τη 
χρήση των εταιρικών μέσων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και δικτύων, για τη δυνατότητα διενέργειας εσωτερικών 
ελέγχων και για την υποχρέωση ενημέρωσης των υποκει-
μένων των δεδομένων.
   Παράλληλα, η Αρχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, 
«διαπίστωσε ότι η από κοινού χρήση του διακομιστή 
πραγματοποιούνταν κατά παράβαση της αρχής της ασφα-
λούς επεξεργασίας συνεπεία έλλειψης των κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ιδίως εκείνων που 
αφορούσαν τον φυσικό και λογικό διαχωρισμό υλικού, λο-
γισμικού και δεδομένων με αποτέλεσμα η εταιρεία εν τέλει 
να αντιγράψει παράνομα το σύνολο του περιεχομένου του 
διακομιστή».

    Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων του ΓΚΠΔ η Αρχή 
με την υπ΄ αριθμ. 44/2019 απόφασή της επέβαλε διορθω-
τικά μέτρα και συγκεκριμένα:
    Α) Η εταιρεία εντός 3 μηνών από την παραλαβή της από-
φασης να:
   i. καταστήσει σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ τις 
πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα που περιλαμβάνονται τόσο στη χρησιμοποιούμενη 
όσο και στην αντιγραφείσα υπολογιστική υποδομή και
   ii. λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα εσωτερικής συμμόρφω-
σης και λογοδοσίας προς τις αρχές του άρθρου 5 παρ. 1 και 
παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ και για τις 
ενέργειες της να ενημερώσει την Αρχή
   Β) Να επιβάλει στην εταιρεία το αποτελεσματικό, αναλο-
γικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηματικό πρόστιμο που 
αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση ύψους 150.000 
ευρώ.

ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΚΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΤΩΝ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΖΗΤΗΣΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΕβΑΛΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 150. 000 ΕΥΡΩ
Για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω server  
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Η προσπέραση από τα δεξιά, η μικρή απόσταση από το 
προπορευόμενο όχημα, η άσκηση λεκτικής και όχι μόνο 
βίας έξω από το αυτοκίνητο, οι βρισιές και τα άσκοπα κορ-
ναρίσματα είναι μερικά μόνο στοιχεία που δείχνουν ότι δεν 
υπάρχει οδηγική παιδεία, ενώ οι οδηγοί έχουν ανάρμοστη 
συμπεριφορά όταν οδηγούν, σημειώνει σε δημοσίευμά 
του το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παραπτώματα τέτοιου είδους συναντάμε σε όλες τις χώρες 
της Ευρώπης, αλλά κάποιες από αυτές έχουν τα πρωτεία. 
Η Ελλάδα για παράδειγμα βρίσκεται στην πρώτη θέση με 
μέσο όρο 2,5% των οδηγών να εφαρμόζει αγενή συμπερι-
φορά κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ενώ την ακολουθεί 
η Ιταλία με 2,2%. Τα ποσοστά και των δύο χωρών είναι 
αυξημένα σε σχέση με το 2017 κατά 0,2%, γεγονός που 
προβληματίζει έντονα τους αρμοδίους. Τα στοιχεία της 
έρευνας που πραγματοποίησε η γαλλική εταιρεία IPSOS 
και αφορούσε δείγμα 12.418 ατόμων ηλικίας 15 ετών και 
άνω στις αρχές του 2019 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαïκής 
Ένωσης, είναι άκρως αποκαλυπτικά καθώς δείχνουν την 
τάση των ανθρώπων όταν αυτοί κληθούν να οδηγήσουν. 
Σύμφωνα με την έρευνα υποδειγματικοί στην οδήγηση 

αποδεικνύονται οι Σουηδοί, ενώ καλή συμπεριφορά κατά 
τη διάρκεια της οδήγησης δείχνουν οι Σλοβάκοι. Προδι-
άθεση σε επιθετική ανάρμοστη συμπεριφορά δείχνουν οι 
Ισπανοί (89%), ακολουθούν οι Ιταλοί (88%) και στο τρίτο 
σκαλί βρίσκεται η Ελλάδα (87%) μαζί με την Γαλλία. Οι 
βρισιές κατά την διάρκεια της οδήγησης είναι όπως αποδει-
κνύεται ελληνικό φαινόμενο, καθώς η χώρα καταλαμβάνει 
την πρώτη θέση με τη διάθεση των οδηγών να βρίσκεται 
στο 71%, ενώ αρκετά πιο πίσω είναι η Γαλλία (69%) και 
ακολουθούν στην 3η θέση η Ιταλία και η Γερμανία με 65%. 
Η κόρνα κατά τη διάρκεια της οδήγησης έχει την τιμητική 
της στην Ισπανία, καθώς το 66% των οδηγών αναφέρει ότι 
θα την χρησιμοποιήσει, ενώ ακολουθεί πιο πίσω η Ελλάδα 
με το Βέλγιο με ποσοστό 63%. 
Οι προσπεράσεις από τα δεξιά είναι ένα φαινόμενο που δεν 
το συναντάμε συχνά στην Ελλάδα. Αντίθετα οι Ολλανδοί σε 
ποσοστό 49% πιθανόν να το κάνουν και ακολουθούν οι 
Άγγλοι (σε αυτή την περίπτωση η προσπέραση γίνεται από 
τα αριστερά) και το Βέλγιο με 42%. Η Ελλάδα βρίσκεται 
στις τελευταίες θέσεις με 39%. 
Την πρώτη θέση στην οδήγηση με μικρή απόσταση από 

τον προπορευόμενο την έχει η Ελλάδα με το 51% των οδη-
γών να έχει προδιάθεση να το κάνει, ενώ πολύ πιο πίσω 
βρίσκεται η Ιταλία με 37% και η Γερμανία με 36%. Τέλος, 
έξω από όχημα για να λύσουν τις διαφορές τους έχουν 
τάση να κατέβουν οι Πολωνοί σε ποσοστό 36%, ενώ τους 
ακολουθούν οι Ιταλοί με 27% και οι Έλληνες με 22%. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την έρευνα και 
την προδιάθεση των οδηγών, οι Γάλλοι είναι αυτοί που σε 
ποσοστό 91% ξεπερνούν το όριο ταχύτητας, ενώ δεν ανά-
βουν φλας κατά τη διάρκεια αλλαγής λωρίδας (61%), οι 
Έλληνες έχουν την συνήθεια να οδηγούν με μεσαία λωρίδα 
ενός αυτοκινητόδρομου με χαμηλή ταχύτητα (76%), στο 
Βέλγιο παρά την σήμανση δεν μειώνουν ταχύτητα (69%), 
ενώ στη χώρα μας το 27% οδηγάει στην Λωρίδα Έκτακτης 
Ανάγκης (ΛΕΑ). 
Το 60% των Ελλήνων και των Ιταλών οδηγών ομολογεί 
ότι έχει προδιάθεση να μιλήσει στο κινητό τηλέφωνο κατά 
τη διάρκεια της οδήγησης, ενώ οι Πολωνοί είναι περισσό-
τερο του μηνύματος, καθώς το 30% έχει προδιάθεση να 
στέλνει μηνύματα από το κινητό του κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης. 

Κανόνας έχει γίνει για πολλούς εργοδότες και εργαζόμενους, 
η ευέλικτη εργασία. Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα που 
διεξήγαγε η IWG, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ευέλικτων 
χώρων, οι μισοί από όσους ρωτήθηκαν εργάζονται εκτός 
του κύριου χώρου εργασίας τους τουλάχιστον τις μισές μέ-
ρες της εβδομάδας. 
   Σύμφωνα με την Κατερίνα Μάνου, γενική διευθύντρια για 
την Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία και Αντιπρόεδρο Πωλή-
σεων για την Μέση Ανατολή και ΝΑ Ευρώπη της Regus: «Κα-
θώς η Ελλάδα προσβλέπει σε μια νέα δεκαετία ανάπτυξης και 
προόδου, η ευέλικτη εργασία σύντομα θα αποδειχθεί ανεκτί-
μητη. Θα παρέχει στις νέες επιχειρήσεις την ευκαιρία να αυ-
ξήσουν με ευκολία την αποδοτικότητά τους και να προσελ-
κύσουν κορυφαίους επαγγελματίες στην ομάδα τους. Στην 
πραγματικότητα, η έρευνα της IWG αποδεικνύει ότι πάνω 
από το 1/3 των επιχειρήσεων επιθυμούν να επεκταθούν σε 
διεθνές επίπεδο, ενώ το 55% των επιχειρήσεων που πήραν 
μέρος στην έρευνα είπαν ότι προσπαθούν να γίνουν πιο 
ευέλικτοι. Δεδομένων των αποτελεσμάτων, το 2020 μοιάζει 
μια πολλά υποσχόμενη χρονιά για τον τομέα των ευέλικτων 
χώρων εργασίας».
   Οι κορυφαίες τάσεις που προβλέπει η Regus για την επό-

μενη χρονιά: 
   1. Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που δουλεύουν 
από απόσταση. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα, 62% 
των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο ακολουθούν πολιτικές 
ευέλικτων χώρων εργασίας. Οι χώροι αυτοί δίνουν τη δυ-
νατότητα στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν οπουδήποτε, 
χωρίς να χρειάζονται να προβούν σε έξοδα εγκατάστασης ή 
να επενδύσουν κεφάλαια, ενώ ενισχύουν το τοπικό επιχειρη-
ματικό οικοσύστημα. 
   2. Όλο και περισσότεροι millennials μπαίνουν στον στίβο 
εργασίας και επιθυμούν να έχουν μια καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Οι ευέλικτοι 
χώροι εργασίας μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες εναλ-
λακτικές για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν σε ελεύθερους 
επαγγελματίες και millennials.
   3. Στροφή στην παραγωγικότητα μέσω της αυξημένης χρή-
σης τεχνολογίας: οι περισσότεροι εργαζόμενοι εξ αποστάσε-
ως χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία που τους βοηθούν 
να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Σύμφωνα με την έρευνα 
της Regus, η πρόσβαση σε υπολογιστές εξ αποστάσεων και 
ο ηλεκτρονικός διαμοιρασμός εγγράφων γίνονται όλο και 
πιο δημοφιλείς. Οι χώροι ευέλικτης εργασίας είναι ιδανικοί 

καθώς προσφέρουν πλήρως εξυπηρετούμενα γραφεία με 
σύνδεση διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων, που ικανοποιούν 
τις ψηφιακές ανάγκες των πελατών τους.
   4. Καλύτερα σχεδιασμένοι χώροι ευέλικτης εργασίας: οι 
εργοδότες σε διάφορα σημεία του κόσμου πειραματίζονται 
με ανοιχτούς και συνεργατικούς χώρους για να βελτιώσουν 
την ευημερία και υγεία των εργαζομένων τους. Τα εργασια-
κά περιβάλλοντα σχεδιάζονται έτσι ώστε να δημιουργήσουν 
φωτεινότερους και πιο λειτουργικούς χώρους, που περιλαμ-
βάνουν χώρους αναψυχής. Οι εταιρείες δίνουν περισσότερη 
σημασία στο design των γραφείων προκειμένου οι υπάλλη-
λοι να είναι ενθουσιώδεις, αφοσιωμένοι και χαρούμενοι. 
   5. Εξέλιξη της εμπορικής ιδιοκτησίας: o τομέας της εμπο-
ρικής ιδιοκτησίας αλλάζει καθώς υπάρχει ένα σημαντικό 
ποσοστό εργαζομένων που δουλεύουν εξ αποστάσεων και 
καθιστούν τα παραδοσιακά γραφεία απαρχαιωμένα και 
αναποτελεσματικά. Πλέον είναι διαθέσιμες περισσότερες 
ευέλικτες επιλογές: από συνεργατικούς χώρους μέχρι προ-
σωρινά γραφεία και συνδρομές για business lounge που 
απευθύνονται στους εργαζόμενους. 

Έκτακτο συνέδριο θα πραγματοποιήσει τον Μάρτιο η Κε-
ντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), για τη «νέα αυτο-
διοίκηση» και τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αυτήν την απόφαση έλαβε το ΔΣ της ΚΕΔΕ, στη χθεσινή 
συνεδρίασή του. Ενημερώνοντας το Σώμα, ο πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε ότι ήδη το 
υπουργείο Εσωτερικών συγκρότησε Επιτροπή για το ξεκα-

θάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και των δύο 
βαθμών αυτοδιοίκησης, στην οποία θα συμμετέχουν και 
εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ.

ΕΡΕΥΝΑ IPSOS: ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΑ, ΚΡΑΤΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
 Αλλά δεν προσπερνούν από τα δεξιά, σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους   

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ, ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ   
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Με 261 ψήφους, η ανώτατη δικαστικός Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου εξελέγη από τη Βουλή των Ελλήνων στο αξίωμα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, Η κα Σακελλαροπούλου, 
την υποψηφιότητα της οποίας πρότεινε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η πρώτη γυναίκα που κατα-
λαμβάνει το αξίωμα αυτό αλλά και η πρώτη υποψηφιότητα 
για την Προεδρία της Δημοκρατίας, που γίνεται αποδεκτή 
από τρία κόμματα της Βουλής. Μάλιστα εξελέγη με την 
πρώτη ψηφοφορία ξεπερνώντας κατά πολύ την απαι-
τούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων του σώματος (200 
ψήφοι), την οποία προβλέπει το αναθεωρημένο άρθρο 32 
του Συντάγματος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ., επί 294 παρό-
ντων βουλευτών, και μετά από ονομαστική ψηφοφορία, 
η κα Σακελλαροπούλου έλαβε τις ψήφους των βουλευτών 
της ΝΔ (157), του ΣΥΡΙΖΑ (82) και του Κινήματος Αλλαγής 
(22) ενώ «παρών» δήλωσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ (15), 
της Ελληνικής Λύσης (10) και του ΜέΡΑ (8). Από την ψη-
φοφορία απουσίαζαν οι βουλευτές Α. Σαμαράς (ΝΔ), Τρ. 
Αλεξιάδης (ΣΥΡΙΖΑ), Ν. Συρμαλένιος (ΣΥΡΙΖΑ), Κ. Ζουρά-
ρις (ΣΥΡΙΖΑ), Αλ. Μεϊκόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) και Κ. Αδάμου 
(ΜέΡΑ2%). Οι κκ Σαμαράς, Αλεξιάδης και Συρμαλένιος 
έστειλαν επιστολή με την οποία δήλωναν ότι εάν παρίστα-
ντο θα ψήφιζαν την κα Σακελλαροπούλου, ενώ η κα Αδά-
μου ότι θα ψήφιζε «παρών». Δεν έστειλαν επιστολή οι κκ 
Μεϊκόπουλος και Ζουράρις.
Σημειώνεται ότι η κα Σακελλαροπούλου είναι η 13η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας (8η από τη μεταπολίτευση) και 
διαδέχεται στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα τον καθηγητή 
Προκόπη Παυλόπουλο. Η νέα ένοικος του Προεδρικού Με-
γάρου θα ορκιστεί σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση της 
Βουλής αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του κ. Παυλό-
πουλου, στις 13 Μαρτίου. Ο Πρόεδρος της Βουλής μετέβη 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ανακοινώ-
σει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην νέα Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.

Αικ. Σακελλαροπούλου: Προσβλέπω σε μία κοι-
νωνία που σέβεται τα δικαιώματα όπως περιγρά-
φονται στο Σύνταγμα
Όλο το προεδρείο της Βουλής επισκέφθηκε το γραφείο της 
την πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου, προκειμένου να της ανακοινώσει επί-
σημα ότι η Βουλή, με 261 ψήφους, την εξέλεξε Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τα-
σούλας και οι αντιπρόεδροι, Νικήτας Κακλαμάνης, Χαρά-
λαμπος Αθανασίου, Θανάσης Μπούρας, Δημήτρης Βίτσας, 
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Λαμπρούλης, 

Αποστόλης Αβδελάς και Σοφία Σακοράφα, καθώς και ο γγ, 
Γεώργιος Μυλωνάκης, επισκέφτηκαν την κ. Σακελλαρο-
πούλου στο ΣτΕ και της ανακοίνωσαν το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας της Βουλής.
Ο κ. Τασούλας επέδωσε στη νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Βουλής, μία πρόταση 
που -όπως είπε- έτυχε ευρύτατης αποδοχής με 261 ψή-
φους, υπερκαλύπτοντας τα 2/3 που απαιτεί και επικυρώ-
νοντας την ενωτική και αξιοκρατική υποψηφιότητά της. 
Γεγονός που καταδεικνύει ότι τα υψηλά καθήκοντά της 
εκκινούν ευοίωνα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Βουλής 
αναφέρθηκε στον αείμνηστο ΠτΔ Μιχάλη Στασινόπου-
λο, ο οποίος επίσης προερχόταν από τους κόλπους του 
ΣτΕ και επικαλέστηκε δικές του αναφορές για τον ρόλο 
του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, τονίζοντας ότι 
αυτό δημιούργησε «μία νέα εποχή στον δημόσιο βίο της 
χώρας». Αναφερόμενος στην κ. Σακελλαροπούλου, επι-
σήμανε ότι διαθέτει το θεσμικό παράστημα που απαιτείται 
για τον ρυθμιστή του πολιτεύματος και τον εκφραστή του 
έθνους. Ο κ. Τασούλας τη χαρακτήρισε πανάξια δικαστική 
λειτουργό, στο πρόσωπο της οποίας τιμάται η ελληνική δι-
καιοσύνη και η σύγχρονη Ελληνίδα. Και κατέληξε λέγοντας 
ότι από αυτό το υψηλό σκαλί θα υπηρετήσει την Προεδρία 
της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τη 
συμπλήρωση δύο αιώνων από την Ελληνική Επανάσταση. 
«Επάξια η εκλογή αντάξια να είναι και η θητεία σας», ευχή-
θηκε ο κ. Τασούλας.
Από την πλευρά της, η κ. Σακελλαροπούλου, συγκινημένη 
ευχαρίστησε τη Βουλή για την εκλογή της και την αντι-
προσωπεία για τα θερμά της λόγια, υπογραμμίζοντας ότι 
έχει πλήρη συνείδηση του βάρους που επωμίζεται και του 
χρέους που αναλαμβάνει. «Η χώρα μας είναι ένα σύγχρο-
νο κράτος δικαίου και αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, 
ανάπτυξης και πολιτισμού και για να συνεχίζει να είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση της εδαφικής 
της ακεραιότητας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», 
σημείωσε.
Η κ. Σακελλαροπούλου έδωσε το στίγμα της για τα μείζονα 
ζητήματα, μεταξύ αυτών η οικονομική κρίση, η κλιματική 
αλλαγή, η φυγή των νέων στο εξωτερικό, η μετακίνηση 
των πληθυσμών, η προστασία αδυνάμων και η υποχώρη-
ση του κράτους δικαίου. «Προσβλέπω σε μία κοινωνία που 
σέβεται τα δικαιώματα όπως περιγράφονται στο Σύνταγ-
μα, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου», είπε η κ. Σακελλαροπούλου και μίλησε 
στη συνέχεια για μία κοινωνία που στηριζόμενη στη μα-
κρά της δημοκρατική παράδοση επουλώνει τα τραύματα 
του παρελθόντος και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. 

«Για αυτό το μέλλον διαβεβαιώνω ότι θα δώσω όλες μου 
τις δυνάμεις για την εκπλήρωση του συνταγματικού μου 
ρόλου», συμπλήρωσε.
Υπενθυμίζεται, ότι η κ. Σακελλαροπούλου εξελέγη από τη 
Βουλή των Ελλήνων στο αξίωμα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας με 261 ψήφους. Την υποψηφιότητά της πρότεινε ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και είναι η πρώτη 
γυναίκα που καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα στη χώρα, 
αλλά και η πρώτη που έγινε αποδεκτή από τρία κόμματα 
της Βουλής.
Η κ. Σακελλαροπούλου εξελέγη από την πρώτη ψηφοφο-
ρία, ξεπερνώντας, μάλιστα, την απαιτούμενη πλειοψηφία 
των δύο τρίτων του σώματος (200 ψήφοι).

Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με 
την Αικ. Σακελλαροπούλου
 Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με την νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, την οποία συνεχάρη 
για την εκλογή της. Κυρ.Μητσοτάκης: Η εκλογή Σακελλα-
ροπούλου συμβολίζει τη μετάβαση στη νέα εποχή
Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του 
γιατί η εκλογή της έγινε με την πρώτη ψηφοφορία με τόσο 
ευρεία πλειοψηφία.

Ο Πρ. Παυλόπουλος συνεχάρη τηλεφωνικώς την 
Αικ. Σακελλαροπούλου
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος 
επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την εκλεγείσα Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και της 
εξέφρασε τα ειλικρινή του συγχαρητήρια, καθώς και τις 
θερμές ευχές του για κάθε επιτυχία κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της.

Πρ. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκλογή 
της Αικ. Σακελλαροπούλου: Ένα μεγάλο μήνυμα 
για μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στην ευρω-
παϊκή πολιτική
Το καλύτερο δυνατόν για το μελλοντικό της έργο, ευχήθη-
κε στη νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελ-
λαροπούλου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ντάβιντ Σάσολι, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια του στην 
ελληνική γλώσσα. «Συγχαρητήρια! Συγχαίρω την Αικατε-
ρίνη Σακελλαροπούλου για την εκλογή της ως την πρώτη 
γυναίκα Πρόεδρο της Ελλάδας! Ένα μεγάλο μήνυμα για 
μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στην ευρωπαϊκή πολιτι-
κή. Τα καλύτερα για το μελλοντικό έργο σας!» έγραψε στο 
Twitter ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

ΜΕ 261 ΨΗΦΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΑΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ που υπογράφουν ο Πρό-
εδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας 
Κώστας Σάσσαλος, αναφέρονται τα εξής:
Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει την συμπαράστασή του, 
αλλά και την έντονη διαμαρτυρία του για τις ποινικές ευ-
θύνες που αποδίδονται στους συνάδελφους εργαζόμενους 
στην ΥΔΟΜ Δ. Ελευσίνας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έρ-
γων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που ως 
εξιλαστήρια θύματα διώκονται για τις πλημμύρες του 2017 
στη Μάνδρα Αττικής. 
Χρόνια τώρα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, με τους νόμους 
τους οποίους ψηφίζουν, καθώς και οι Περιφερειακές και 
Δημοτικές Αρχές με τις αποφάσεις τους για υλοποίηση 
τεχνικών έργων, εκφοβίζουν, απειλούν και διώκουν τους 
συναδέλφους εργαζόμενους στις Τεχνικές Υπηρεσίες, για 
την υλοποίηση έργων που αφορούν κυρίως εξυπηρέτηση 
ιδιωτικών συμφερόντων, παρά έργα προστασίας (αντι-
πλημμυρικά, αντισεισμικά, κλπ).
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι ελάχιστοι εναπομείναντες μη-
χανικοί που εργάζονται σε αυτές, καλούνται να εκτελέσουν 
μια πληθώρα καθηκόντων (συντήρηση, εποπτεία, μελέτη, 

επίβλεψη, αστυνόμευση, σχεδίαση ΟΛΩΝ των τεχνικών 
έργων, στελέχωση πάσης φύσεως επιτροπών, εξυπηρέτη-
ση κοινού, αυτοψίες, εισηγήσεις, κλπ), που αντικειμενικά, 
είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουν σε όλες και ολοκληρω-
μένα.
Η τραγική υποστελέχωση την οποία έχουμε αναδείξει 
πολλαπλά, η υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ Α’ και Β’, ο 
τεράστιος όγκος δουλειάς που έχουν να υλοποιήσουν, οι 
απαράδεκτες συνθήκες εργασίας από τον ελλιπή εξοπλισμό 
και την απαρχαιωμένη  νομοθεσία, κλπ, είναι η καθημερι-
νότητά τους, στην οποία περιλαμβάνεται και η υποχρέωση 
να καλούνται συνεχώς σε απολογία – και  τις περισσότερες 
φορές χωρίς νομική κάλυψη από την υπηρεσία τους - για 
όλα αυτά που εκ των πραγμάτων δεν είναι στο χέρι τους να 
υλοποιήσουν, αλλά διατηρούν όλο το μερίδιο ευθυνών για 
την πραγματοποίησή τους.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στο Τμήμα Ελέγχου Κα-
τασκευών του Δήμου Ελευσίνας το οποίο έχει στη ζώνη 
αρμοδιότητας του και το Δήμο Μάνδρας, υπηρετούν μόλις 
δύο Μηχανικοί, οι οποίοι μάλιστα έχουν και άλλα παράλ-
ληλα καθήκοντα (χορήγηση βεβαιώσεων χρήσεων γης, 

επίβλεψη σε Δημόσια Έργα, μέλη Επιτροπών Διαγωνισμών 
και Προμηθειών), ενώ χειρίζονται ετησίως εκατοντάδες 
καταγγελιών (962 το 2018 και 872 μέχρι τον Νοέμβρη του 
2019) και απαντάνε εγκαίρως σε αυτές (742 απαντήσεις – 
εκθέσεις αυτοψίας το 2018 και 611 μέχρι τον Νοέμβρη του 
2019). Αντίστοιχα η Περιφέρεια Δυτικής Αττικής έχει στην 
αρμοδιότητα της 300.000 χιλιόμετρα ρεμάτων με απουσία 
οριοθέτησης τους, χωρίς Μητρώο και μέσα για την αστυ-
νόμευση τους και όλα αυτά με ελάχιστους Υπαλλήλους.
Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής έχει κηρύξει στάση 
εργασίας την Παρασκευή 24-1-2020 από τις 9.00 
έως τις 12.00 το μεσημέρι, σε ένδειξη συμπαρά-
στασης στους διωκόμενους συνάδελφους μας για 
τις πλημμύρες στη Μάνδρα. Τους συναδέλφους 
μας στηρίζει και η ΔΕ του ΤΕΕ με σχετική της ανα-
κοίνωση.
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 8. ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟΙ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

Στην αναγκαιότητα συνέχισης και ενίσχυσης προγραμμάτων 
διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης των στελεχών της 
Περιφέρειας Αττικής αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης, Γιώρ-
γος Πατούλης κατά την τελετή απονομής των πιστοποιητι-
κών επάρκειας ψηφιακών δεξιοτήτων σε εργαζόμενους της 
Περιφέρειας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως στόχος του «είναι η υλοποίηση 
δράσεων διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 

προσωπικού της Περιφέρειας προκειμένου να επιτευχθεί 
η δημιουργία μιας αποτελεσματικής διοίκησης με υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες». Για το λόγο αυτό 
ανακοίνωσε πως οι συγκεκριμένες δράσεις θα ενισχυθούν 
με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ).
Απευθυνόμενος στα 23 στελέχη της περιφέρειας που είναι 
εργαζόμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) 

και έλαβαν τα πιστοποιητικά, επισήμανε ότι το ζήτημα της 
κατάρτισης και της επάρκειας είναι υψηλής προτεραιότητας, 
καθώς «θέλουμε στελέχη στη διοίκηση της Περιφέρειας επι-
τελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόθεσης 
μπαζών (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευ-
ών και Κατεδαφίσεων - ΑΕΚΚ), σε περισσότερα 
από 10 σημεία στη Ζάκυνθο, παρουσιάζει σήμερα η 
Greenagenda.gr, σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Νίκου 
Αβουκάτου με πολλές σχετικές φωτογραφίες.
Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και προκαλούν μεγάλο 
προβληματισμό. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν υπάρχουν 
ανενεργές και ενεργές χωματερές υποβαθμίζοντας περι-
βαλλοντικά και συστηματικά το όμορφο νησί του Ιονίου.
Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί αρκετά το τελευταίο διά-
στημα, διότι μεγάλες ποσότητες οικοδομικών υλικών κα-
ταλήγουν μέσα σε ρέματα στα ορεινά του νησιού αλλά και 
παραθαλάσσιες περιοχές. Οι ποσότητες των αποβλήτων 
ανέρχονται σε αρκετούς τόνους.
Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, ακόμη και οικόπεδα με-
τατρέπονται σε χώρους απόθεσης μπάζων έναντι 
ενοικίου. Παράλληλα, σε πολύ κοντινή απόσταση 
από το αεροδρόμιο του νησιού δημιουργήθηκε 
μπαζότοπος τον οποίο οι δημοτικές αρχές προσπαθούν 

να διατηρήσουν ανενεργό.
Από την περιοχή του Κόλπου του Λαγανά μέχρι και τα ορει-
νά του νησιού σχηματιστεί σωροί από μπάζα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της Greenagenda.gr, κυρίως μετά την Άνοιξη 
το πρόβλημα με τα ΑΕΚΚ γίνεται εντονότερο καθώς πραγ-
ματοποιούνται ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματι-
κών χώρων, σε έναν τόπο που είναι αμιγώς τουριστικός.
Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται παζάρι μεταξύ ιδιοκτή-
των οικοπέδων και των ενδιαφερομένων που θέλουν να 
ξεφορτωθούν τα μπάζα τους. Με τη συμφωνία της οικο-
νομικής συναλλαγής, οι χώροι παραχωρούνται για 
αποθήκευση αλλά και για διαχείριση των απο-
βλήτων.
Στον βωμό του κέρδους δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψη 
ακόμη και η δημόσια υγεία. Οι πρακτικές αυτές υποβαθμί-
ζουν το περιβάλλον και είναι σοβαρά επικίνδυνες.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι ασυνείδητοι επιλέγουν μετά από 
τις ανακαινίσεις των σπιτιών να ξεφορτωθούν τον επι-
κίνδυνο αμίαντο και να το πετάξουν οπουδήποτε. 
Ο αμίαντος ανακατεύεται με μπάζα και όλα μαζί καταλή-

γουν σε χωράφια, με αποτέλεσμα να μολύνεται 
το έδαφος.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία της Greenagenda.gr με τον 
δήμαρχο Ζακύνθου Νικήτα Αρετάκη η απάντησή του ήταν 
ότι «γίνονται προσπάθειες να μην πετάγονται ανεξέλεγκτα 
τα συγκεκριμένα απόβλητα», ωστόσο υποστήριξε ότι «μέ-
χρι στιγμής δεν παρατηρείται έντονο πρόβλημα στο νησί». 
«Οι πολίτες οφείλουν να καταγγέλλουν περιστατικά ανεξέ-
λεγκτης απόθεσης ΑΕΚΚ», πρόσθεσε ο κ. Αρετάκης.
Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Μαριέττα 
Φαραού δεν θέλησε να δώσει καμία πληροφορία εάν και 
κατά πόσο εφαρμόζεται η νομοθεσία που αφορά τη δια-
χείριση των ΑΕΚΚ κατά την οικοδομική δραστηριότητα και 
τις επισκευές κτηρίων, ενώ, παρά τις επανειλημμένες προ-
σπάθειες της Greenagenda.gr να επικοινωνήσει για την 
κατάσταση στο νησί με τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, 
Γιώργο Στασινόπουλο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω 
φόρτου εργασίας που επικαλέστηκε ο ίδιος.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/1
Αλληλεγγύη στους διωκόμενους συναδέλφους μας για τις πλημμύρες στη Μάνδρα   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕ 
Ο Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΟΥΝ ΜΠΑΖΑ!





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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OΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔEΣ  1-19- 22-35                                        23/01/2020

Τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου - το οποίο 
δίνεται σήμερα στη δημόσια διαβούλευση - παρουσιάζουν 
«ΤΑ ΝΕΑ».
Οι αυξήσεις των ανταποδοτικών κύριων συντάξεων θα 
είναι από 12 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει ή απο-
χωρούν με 30 έτη ασφάλισης έως και 252 ευρώ για όσους 
έχουν 40 έτη ασφαλιστικού βίου. Οι αυξήσεις αυτές μετράνε 
από 1ης Οκτωβρίου 2019 για τους ήδη συνταξιούχους και 
τα αναδρομικά τουλάχιστον 5 μηνών θα δοθούν εφάπαξ 
σε μία δόση μετά την ψήφιση του νόμου και φυσικά μετά 
τους απαραίτητους επανυπολογισμούς των συντάξεων. 
Επίσης τις αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις θα λάβουν οι 
συνταξιούχοι μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου, πιθανόν 
τον Απρίλιο, μαζί με τα αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου 
2019, όσοι είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω 
από 1.300 ευρώ το καλοκαίρι του 2016 και είδαν τις επικου-
ρικές τους τότε να μειώνονται. Η μεσοσταθμική αύξηση θα 
είναι 99,57 ευρώ τον μήνα και σε απόλυτους αριθμούς θα 
κυμαίνεται από 5 έως 196 ευρώ.
Το νομοσχέδιο - που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» - περιλαμβά-
νει 104 άρθρα τα οποία αφορούν την κύρια ασφάλιση, την 
επικουρικές τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και 
των αγροτών, αλλά και ας εισφορές των μισθωτών. Ειδικό-
τερα προβλέπονται τα εξής:
 Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης των ανταποδοτικών (κύρι-
ων) συντάξεων, όπως αυτά κλιμακώνονται ανά έτος, δια-
μορφώνονται από την 1-10-2019 ως εξής: 
• Για έως 15 έτη ασφάλισης, το ποσοστό αναπλήρωσης θα 
ανέλθει στο 0,77% 
• Από 15,01 έως 18 έτη ασφάλισης, στο 0,84%
• Από 18,01 έως 21 έτη, στο 0,90% 
• Από 21,01 έως 24 έτη, στο 0,96% ́ Από 24,01 έως 27 
έτη, στο 1,03% 
• Από 27,01 έως 30 έτη, στο 1,21% 
• Από 30,01 έως 33 έτη, στο 1,98% (έναντι 1,42% που προ-
βλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου) 
• Από 33,01 έως 36 έτη, στο 2,50% (έναντι 1,59%) 
• Από 36,01 έως 40 έτη, στο 2,55% (έναντι 1,80%)
• Aπό 40,01 και πάνω έτη, προσαυξάνεται κατά 0,5% ανά 
έτος.
Για τον υπολογισμό του τελικού ποσοστού αναπλήρωσης 
πρέπει να προστεθούν τα ποσοστά όλων των ετών του 
ασφαλισμένου.
Το νομοσχέδιο αναφέρει πως από 1-10-2019 οι συντάξεις 
που έχουν ήδη κανονιστεί και καταβληθεί με βάση τις ρυθ-

μίσεις του Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) ή εκκρεμεί 
ο υπολογισμός τους αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα 
ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αναφέρονται παραπάνω. Ο 
σχετικός υπολογισμός γίνεται από 1-10-2019, ημερομηνία 
από την οποία καταβάλλονται και τυχόν προκύπτουσες 
αυξήσεις.
Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως 
την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 το ποσό της απονεμόμενης σύ-
νταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της σύνταξης 
που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς. Τυχόν 
διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται στον δικαιούχο ως 
προσωπική διαφορά.
Οι επανυπολογισθείσες κύριες συντάξεις σύμφωνα με τον 
νόμο Κατρούγκαλου υπολογίζονται εκ νέου από 1-10-2019 
με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.
Από 1-10-2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξε-
ων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπο-
λογισμό τους, το επιπλέον ποσό όπως επανυπολογίζεται 
εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπι-
κή διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη 
εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντά-
ξεων. Εάν η επανυπολογισθείσα προσωπική διαφορά είναι 
μεγαλύτερη του ποσού που προέκυπτε κατά το προϊσχύον 
καθεστώς, καταβάλλεται η προσωπική διαφορά κατά το 
προϊσχύον καθεστώς.
Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο 
από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει 
των νέων ποσοστών αναπλήρωσης, τότε το ποσό των 
συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της πρό-
σθετης διαφοράς που προκύπτει  για την περίοδο από 1ης 
Οκτωβρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και ισόποσα 
κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Εάν η επανυπολο-
γισθείσα προσωπική διαφορά είναι μικρότερη του ποσού 
που προέκυπτε κατά το προϊσχύον καθεστώς καταβάλλεται 
η προσωπική διαφορά κατά το προϊσχύον καθεστώς.
Επανέρχονται οι επικουρικές συντάξεις στο επίπεδο του 
2016. Το νομοσχέδιο καθιστά σαφές πως οι ήδη καταβαλ-
λόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, 
που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμ-
βρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1ης Οκτω-
βρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31-12-2014.
Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής 
περίθαλψης διενεργείται όπως ισχύει. Το καταβαλλόμενο 
προ φόρου ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του προ φόρου 
καταβαλλόμενου ποσού στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Το προ-
ηγούμενο εδάφιο έχει αναλογική εφαρμογή και στις εκκρε-
μείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014.
Το προηγούμενο εδάφιο έχει αναλογική εφαρμογή και στις 
εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 
2014.

Οσον αφορά τις εισφορές κυρίας ασφάλισης των ελεύθερων 
επαγγελματιών, οι ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνο-
νται ως εξής:
• 1η κατηγορία: 155 ευρώ 
• 2η κατηγορία: 186 ευρώ
• 3η κατηγορία: 236 ευρώ 
• 4η κατηγορία: 297 ευρώ
• 5η κατηγορία: 369 ευρώ
• 6η κατηγορία: 500 ευρώ 
Οι εισφορές υγείας ανέρχονται στα 55 ευρώ για την 1η κα-
τηγορία και στα 66 ευρώ για τη 2η έως 6η κατηγορία.
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους 
σε μία από τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία 
από ης 6 αυτές κατηγορίες είναι υποχρεωτική.
Από 1-1-2020 θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία για 
την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, της οποίας το 
ποσό της μηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί σε 93 ευρώ. Στην 
ειδική κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι για 5 έτη από 
την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς 
τους. Από 1-1-2023 τα προαναφερθέντα ποσά των ασφαλι-
στικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστω-
τική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα 
του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό 
μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του 2.
Τι θα ισχύσει για τους παράλληλα απασχολουμένους
Το νομοσχέδιο του νέου Ασφαλιστικού προβλέπει, επίσης, 
ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ οι οποίοι ασκούν παράλλη-
λα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες, 
μισθωτού ή αυτοτελώς απασχολουμένου ή ελεύθερου 
επαγγελματία επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην 
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλουν για κάθε ασκού-
μενη επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες νέες 
ασφαλιστικές εισφορές.
Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται παράλληλα πε-
ρισσότερες της μιας μισθωτές απασχολήσεις καταβάλλονται 
για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές που προβλέπο-
νται κατά περίπτωση και έως του ανώτατου ορίου ασφαλι-
στέων αποδοχών.
Εφάπαξ
 Στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ 
υπάγονται, έπειτα από αίτησή τους, προαιρετικά: 
• Οι μισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελ-
μα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που από 
1/1/2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόλη-

Συνέχεια στη Σελ. 25
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ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ : ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 

www.in.gr 

ΣΤΙΣ 26/2 Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔEΣ 1-21-23                                             23/01/2020

Στις 26 Φεβρουαρίου αναμένεται να ανοίξει η νέα ηλε-
κτρονική πλατφόρμα προκειμένου οι οφειλέτες του Δημο-
σίου να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 24 
ή 48 δόσεις. Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου 
Οικονομικών, η δίμηνη αυτή καθυστέρηση έγκειται στο 
ότι δεν πρόκειται για μια απλή εφαρμογή αλλά για μια 
ανανεωμένη βάση, στην οποία θα «κουμπώσουν» όλες οι 
ρυθμίσεις οφειλών του υπουργείου Οικονομικών.
Από τις 26 Φεβρουαρίου και μετά, οι οφειλέτες του Δη-
μοσίου που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να 
ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, η οποία προβλέπει διπλάσιες 
δόσεις σε σύγκριση με την υφιστάμενη. Σύμφωνα με τον 
νόμο, οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά κέ-
ντρα και τελωνεία μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια 
ρύθμιση των 24-48 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης έως την 
1η Νοεμβρίου 2019. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εντάχθηκαν 
στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νο-
εμβρίου 2019 μπορούν να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμι-
ση και να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε 24-48 δόσεις. 
Αντίθετα, όσοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων 
έως και τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου δεν μπορούν 
να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση.

ση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφα-
λίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κυρίας ασφάλισης και δεν 
υπάγονται για την εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την 
ιδιότητά τους στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ ή άλλου 
φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ή των 
εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, 
ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και τα πρόσωπα που 
βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της 
υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών 
του ΕΤΕΑΕΠ. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από 
την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής 
ασφάλισης.
• Οι προσλαμβανόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία και στο 
Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ασφα-
λισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ), στον 
Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) 
και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώ-
ματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφαρμοζομένων των διατά-
ξεων που διέπουν τον πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Και αυτό καθώς μέχρι τότε ίσχυε η ρύθμιση των 120 δό-
σεων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιμένουν μερικές ημέ-
ρες ακόμη μέχρι να υπογράψει ο υπουργός Οικονομικών 
Χρ. Σταικούρας τη σχετική απόφαση, αλλά κυρίως θα πρέ-
πει να περιμένουν να ανοίξει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα. Με βάση τη νομοθεσία, όλες οι αρρύθμιστες οφειλές 
μπορούν να καταβληθούν σε 24 ή σε 48 δόσεις ανάλογα 
με το είδος της οφειλής. Συγκεκριμένα, οι 24 δόσεις αφο-
ρούν τακτικές οφειλές, όπως ο φόρος εισοδήματος και ο 
ΕΝΦΙΑ, και οι 48 δόσεις έκτακτες οφειλές, όπως ο φόρος 
κληρονομιάς.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες:
 α) Οι τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος) μπο-
ρούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδη-
ματικά κριτήρια,
 β) Οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) 
μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις ανάλογα με 
το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνεται 
υπόψη: 
• Ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματος τους (ατο-
μικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή 
τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν 
από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή
• Το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή 
απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως 
προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία 
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγα-
λύτερο. Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμημα-
τικά με προοδευτικά 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%
• Από 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%.
γ) Η νέα ρύθμιση είναι έντοκη και το επιτόκιο κυμαίνεται 
από 4,95% αν οι δόσεις δεν ξεπερνούν τις 12 και φτάνει 
ακόμη και το 5,95% αν οι δόσεις φτάνουν έως τις 24. Ση-
μειώνεται ότι σε οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες 
από δώδεκα μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται 
κατά μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (1,5%). Επί της ουσίας, 
η ρύθμιση θα κοστίζει ακριβότερα για όσους αποφασί-
σουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το 
ανώτατο όριο των δόσεων που θα προβλέπει η ρύθμιση.

Στο επίκεντρο της τρέχουσας αξιολόγησης βρίσκονται όλες οι 
εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, με αιχμή στην πρόοδο που γίνε-
ται για το νέο ενιαίο πτωχευτικό πλαίσιο για τους ιδιώτες που θα 
πρέπει να τρέξει με γρήγορο ρυθμό, ενόψει και της ολοκλήρω-
σης της προστασίας της πρώτης κατοικίας στο τέλος Απριλίου, 
το πλαίσιο των πλειστηριασμών και την πορεία των σχεδίων 
μείωσης των κόκκινων δανείων. 
Επιδίωξη των θεσμών είναι να γίνουν όλα τα απαραίτητα βή-
ματα για να ενισχυθεί η παροχή ρευστότητας στην πραγματική 
οικονομία προκειμένου να υποστηριχθεί η επιτάχυνση της ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας και η βιωσιμότητα της δημοσι-
ονομικής προσαρμογής.
Οι πλειστηριασμοί
Από την 1η Μαΐου έρχεται πλήρης απελευθέρωση των πλειστη-
ριασμών ακινήτων.
Η κατάργηση κάθε περιορισμού στους πλειστηριασμούς ακινή-
των θα ισχύει καθολικά για όλους τους οφειλέτες, ακόμη και αν 
πρόκειται για την πρώτη κατοικία του οφειλέτη, ανεξαρτήτως 
εμβαδού και εάν πρόκειται για δανειολήπτες με χαμηλά εισο-
δήματα.
Εξαίρεση θα αποτελέσουν όσοι έχουν κάνει μέχρι τα τέλη Απρι-
λίου αίτηση για να ενταχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
που λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους και αυτούς που έχουν κάνει αίτηση στον νόμο Κατσέλη 
και έχουν πάρει προσωρινή ή μόνιμη προστασία από το δικα-
στήριο.
Αίτημα των θεσμών είναι να υπάρξει πλαίσιο αντιμετώπισης 
του ιδιωτικού χρέους, το οποίο θα περιλαμβάνει τη δυνατότη-
τα ιδιωτικής πτώχευσης, σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν για τις 
επιχειρήσεις.
Επίσης, θα δίνει στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους, υπό αυστηρά κριτήρια.
Ένα ακόμη ζήτημα είναι η επιτάχυνση των πλειστηριασμών, 
αλλά και η αξιοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής», για τη μείωση 
του όγκου των «κόκκινων» δανείων. Πολύ σημαντικό για τους 
θεσμούς, ιδιαίτερα για την ΕΚΤ, είναι η ταχύτερη- σε σύγκριση 
με τον κυβερνητικό σχεδιασμό- ικανοποίηση των πάνω από 
700.000 αιτημάτων των τραπεζών για καταπτώσεις εγγυήσε-
ων σε δάνεια ιδιωτών, με συνολικό ύψος 2,1 δισεκατομμύρια 
ευρώ.
Οι συζητήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή 
οπότε και θα υπάρξει ανακοινωθέν από την πλευρά των θε-
σμών για την ολοκλήρωση των συνομιλιών. 


