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Σελ 8
Χρ. Σταϊκούρας: θα υπάρξουν και νέες βελτιώσεις στη νομοθεσία για την προστασία της 1ης κατοικίας
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Και πολλές ακόμη τεχνικές
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ανακοινώσεις ΥΠΕΝ: Τα νέα μέτρα για το Κτηματολόγιο
Άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο δέσμης
μέτρων για το Κτηματολόγιο, στις οποίες περιλαμβάνουν
τη δημιουργία Μητρώου διαπιστευμένων Μηχανικών σε
συνεργασία με το ΤΕΕ ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ. Σύμφωνα με
ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress στα μέτρα
του ΥΠΕΝ περιλαμβάνεται επίσης συνεργασία ιδιωτών δικηγόρων με το Κτηματολόγιο, η δημιουργία task force 50
ατόμων, σύμφωνα με πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας,
που θα αναλάβει τον μετασχηματισμό των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, νέες προσλήψεις μέσω
ΑΣΕΠ και επαναφορά δικηγόρων που διακόπηκαν οι συμβάσεις τους στην Ελληνικό Κτηματολόγιο.
-«Προχωρούμε σε άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις, που
αξιοποιούν επαγγελματίες, όπως μηχανικούς και δικηγόρους για την ταχύτερη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου
και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Δρομολογείται για παράδειγμα, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η υλοποίηση του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού, που ισχύει άλλωστε στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες» ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής
Χατζηδάκης σε συνέντευξη Τύπου, προς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους το μεσημέρι της Τετάρτης 6
Οκτωβρίου 2019 στο ΥΠΕΝ.
Ο Κωστής Χατζηδάκης πλαισιωμένος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Δ. Οικονόμου και τους εκπρόσωπους
της διοίκησης της Ελληνικό Κτηματολόγιο κκ Σταθάκη και
Κοτσώλη παρουσίασε αναλυτικά τα νέα νομοθετικά μέτρα,
που θα προωθήσει το ΥΠΕΝ για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης και την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Κ. Χατζηδάκη και Δ.
Οικονόμου, στο πλαίσιο δέσμης μέτρων, η οποία αφορά
στην ενίσχυση της συνεργασίας του Ελληνικού Κτηματολογίου με επαγγελματίες που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή ολοκλήρωση του προωθούνται από το ΥΠΕΝ άμεσες
νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν ότι:
Δημιουργείται Μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών για τη
στήριξη του μετασχηματισμού του Κτηματολογίου. Σχεδιάζεται σε συνεργασία με το ΤΕΕ η υλοποίηση του θεσμού
του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο, που
ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και έχει ήδη
προβλεφθεί νομοθετικά, χωρίς όμως να έχει υλοποιηθεί

ως σήμερα. Το Μητρώο θα βελτιώσει αισθητά την εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς θα επιταχυνθούν σημαντικά οι
διαδικασίες. Η υλοποίηση του δρομολογείται για το πρώτο
εξάμηνο του 2020.
Παράλληλα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα προχωρήσει σε
Προγραμματικές συμβάσεις με τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους για τη στήριξη του μετασχηματισμού
του Κτηματολογίου, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων. Σήμερα, στα
Γραφεία υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω υποστελέχωσης
από δικηγόρους και δεν υπάρχει μηχανισμός υποστήριξης
από την κεντρική υπηρεσία. Η υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων δρομολογείται για το πρώτο τρίμηνο
του 2020.
Δρομολογείται άμεση η επιστροφή των δικηγόρων, που
απομακρύνθηκαν εξαιτίας της αχρείαστης αλλαγής του
νομικού καθεστώτος του Κτηματολογίου καθώς και η πρόσληψη όσων υπαλλήλων χρειαστούν, μέσω ΑΣΕΠ φυσικά
και σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, για την στελέχωση των κατά τόπους κτηματολογικών γραφείων του Φορέα. Ο αριθμός των νέων προσλήψεων, που θα αφορά ειδικότητες μηχανικών, δικηγόρους,
δασολόγους κ.α. θα καθοριστεί μετά από συνεννοήσεις με
τα συναρμόδια υπουργεία.
Δημιουργείται task force 50 ατόμων, σύμφωνα με πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία θα αναλάβει το έργο
μετασχηματισμού των υποθηκοφυλακείων σε Κτηματολογικά γραφεία. Το κόστος των προσλήψεων θα καλυφθεί
από τα έσοδα του κτηματολογίου και δεν θα βαρύνει το
κρατικό προϋπολογισμό.
«Με την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων το Ελληνικό
Κτηματολόγιο κλείνει με παθογένειες και δυσλειτουργίες
του παρελθόντος, ενισχύει τις δομές του με το απαραίτητο
επιστημονικό προσωπικό και παράλληλα οπλίζεται με νέες
ψηφιακές υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη και της επιτάχυνσης των διαδικασιών», τόνιζε στην συνέντευξη Τύπου
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου.
Συνέχεια στη σελ 3 και αναλυτική παρουσίαση των ανακοινώσεων του ΥΠΕΝ στις σελ 4,5 και 6
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
ΑΘΗΝΑ
• Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου (ΕΚΤ)διοργανώνει σήμερα, στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών(Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)- ημερίδα με θέμα: «Ευκαιρίες
σταδιοδρομίας για ερευνητές: Marie SkłodowskaCurie Actions».
• Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει -σήμερα, στο Μουσείο Μπενάκη- το 17ο
ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής με τίτλο “We
are the Change Generation”.

Προσεχώς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
18 Νοεμβρίου 2019

20 - 23 Νοεμβρίου 2019

27 Νοεμβρίου 2019

«ΓΣΕΒΕΕ 1919-2019, ένας
αιώνας μικρές επιχειρήσεις,
ένας αιώνας διεκδικήσεις»
Διήμερο επιστημονικό συνέδριο και έκθεση με τίτλο:
«ΓΣΕΒΕΕ 1919-2019, ένας αιώνας μικρές επιχειρήσεις,
ένας αιώνας διεκδικήσεις» διοργανώνει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2019, στο αμφιθέατρο
της ΓΣΕΒΕΕ, στην Αθήνα.
«Οι επέτειοι είναι πάντα μια ευκαιρία για αναστοχασμό, και η επέτειος των 100 χρόνων από την ίδρυση
της ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο για τον
συνδικαλισμό των μικρών επιχειρήσεων, τονίζεται σε
ανακοίνωση.
Στόχος του συνεδρίου είναι να συμβάλει στη συζήτηση των ιστορικών και των κοινωνικών επιστημόνων
για την ελληνική κοινωνία και τον ρόλο των μικρών
επιχειρηματιών σ’ αυτήν.
Στο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου ερευνητές και
ακαδημαϊκοί θα ρίξουν φως σε σειρά ζητημάτων που
σχετίζονται με το συνδικαλισμό των μικρών επιχειρήσεων και την ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ».

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Φόρουμ Καινοτομίας: «Η καινοτομία ως μο- Ελληνογερμανικό Εμπορικό
χλός ανάπτυξης»
και Βιομηχανικό ΕπιμελητήΑΘΗΝΑ
ριο, Πρεσβεία Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας
Συνέδριο: «Προστασία συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού - 20 χρόνια Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Δ.Μ.Π.Σ.»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνέδριο για την Οικονομία και την Ανάπτυξη: «Επενδυτικολογώντας: Η Ελλάδα δίνει τον Εφημερίδα «Ναυτεμπορική»
«λόγο» στους επενδυτές»
ΑΘΗΝΑ

Στο Βόλο, το 4ο ετήσιο συνέδριο IPBA
Η Διεθνής Ένωση Branding Τόπου (International Place
Branding Association) – IPBA, σε συνεργασία με από
το Τμήμα Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 4ο ετήσιο συνέδριό του, που θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης, στο Βόλο, από την Τετάρτη 27 έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο
στοχεύει να φέρει σε επαφή ερευνητές, επαγγελματίες και
φοιτητές του branding τόπου και των συναφών πεδίων
(branding πόλης, branding χώρας, branding προορισμού, δημόσια διπλωματία). Αποτελεί το κύριο μέσο
προώθησης των στόχων του IPBA και περιλαμβάνει τη
δημιουργία ενός φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών γύρω
από τη θεωρία και την πρακτική του branding τόπου,
τη διασύνδεση των μελών της διεθνούς κοινότητας
branding τόπου και τη συνάντηση ακαδημαϊκών και
επαγγελματιών για την προώθηση της εξάσκησης του
επαγγέλματος.
Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ειδικούς του branding
τόπου από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα,
τον επαγγελματικό τομέα και τον τομέα της τοπικής και
δημόσιας διοίκησης για μια γόνιμη συζήτηση γύρω από
το ελκυστικό σημείο τομής του μάρκετινγκ, του τουρισμού, της οικονομικής ανάπτυξης, της διοργάνωσης ειδικών γεγονότων, της διαχείρισης της κληρονομιάς, του
χωρικού σχεδιασμού, της δημόσιας διπλωματίας και της

ανθρωπογεωγραφίας. Θα προσφερθούν ειδικές ευκαιρίες δικτύωσης.
«Καλούμε τους ερευνητές και τους επαγγελματίες να
υποβάλουν περιλήψεις και μελέτες για το πρόγραμμα
του συνεδρίου, τονίζεται στην ανακοίνωση. Υποψήφιους διδάκτορες να υποβάλουν περιλήψεις για εισηγήσεις
ή posters για την ειδική συνάντηση (colloquium) των
διδακτορικών φοιτητών και ακαδημαϊκούς, ερευνητές,
επαγγελματίες, φοιτητές και καλλιτέχνες να υποβάλουν καλλιτεχνικές δημιουργίες εμπνευσμένες από το
Branding Τόπου, για παρουσίαση στην ειδική εκδήλωση
«IPBA Art Gallery».
Πληροφορίες: http://www.placemarketingbranding.gr/
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΝ: ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κ. Χατζηδάκης για Κτηματολόγιο: «Ηθική αφερεγγυότητα έναντι των συνεπών πολιτών η μη επιβολή προστίμων στους ασυνεπείς»
Μέσα στο α’ εξάμηνο του 2020 θα ενεργοποιηθούν τα
πρόστιμα για τη μη υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο, ενώ το ύψος τους θα εξαρτάται τόσο από την αντικειμενική αξία του ακινήτου όσο
και από τον χρόνο καθυστέρησης της τακτοποίησης,
σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Όπως σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια σχετικής συνέντευξης Τύπου, στην οποία συμμετείχαν ο υφυπ. ΠΕΝ, Δ.
Οικονόμου και οι πρόεδρος και γεν. διευθυντής του Ελληνικού Κτηματολογίου, Δ. Σταθάκης και Στ. Κοτσώλης
αντίστοιχα, «ουδείς εκπρόθεσμος πολίτης αντιμετωπίζει
κίνδυνο να χάσει το ακίνητό του, αλλά θα υπήρχε μια
ηθική αφερεγγυότητα απέναντι στους συνεπείς πολίτες,
αν δεν προβλεπόταν πρόστιμο για τον ασυνεπή, πρόβλεψη που έτσι κι αλλιώς επιβάλλει η νομοθεσία».
Ο υπουργός αναγνωρίζοντας προηγουμένως την, επί
του θέματος, «σοβαρή δουλειά» του προκατόχου του
στο υπουργείο, σημείωσε ότι στόχος της νυν πολιτικής
ηγεσίας του ΥΠΕΝ είναι η μεγαλύτερη επιτάχυνση της
διαδικασίας κατάρτισης του Κτηματολογίου, γεγονός
που -όπως είπε- αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον των
πολιτών. Τους δύο τελευταίους μήνες σημειώθηκε η
καλύτερη επίδοση υποβολής δηλώσεων για ολόκληρο
το 2019. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κτηματολογίου, σε 21 περιφερειακές ενότητες της χώρας, τον
Σεπτέμβριο υποβλήθηκαν 700.000 και πλέον δηλώσεις
(ποσοστό 70% και κατά πολύ ανώτερο του αρχικού
συμβατικού στόχου του 55%). Τον Οκτώβριο ο αριθμός
των δηλώσεων ξεπέρασε τις 950.000 (ποσοστό 65%,
επίσης κατά πολύ μεγαλύτερο του 55%).
Σημειώνεται ότι επί του συνόλου των δικαιωμάτων, για

ποσοστό 33% η διαδικασία έχει περαιωθεί, για 19% τα
στοιχεία είναι σε προχωρημένη επεξεργασία, για 39%
είναι σε εξέλιξη η συλλογή δηλώσεων, για 7% υπάρχει
εκκρεμότητα στην ανάθεση και 2% αποτελούν οι ειδικές
περιπτώσεις.
«Σιγά σιγά σχηματοποιείται το Γεωχωρικό Σχέδιο της
χώρας, το πρώτο σημαντικό βήμα στη διαδικασία κατάρτισης του Κτηματολογίου» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, υπενθυμίζοντας ότι τον τρέχοντα μήνα λήγουν οι
προθεσμίες συλλογής δηλώσεων και για 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες.
Σε παρεμβάσεις του υπουργείου, που στοχεύουν στην
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη, αναφέρθηκε ο υφυπουργός ΠΕΝ, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Δ. Οικονόμου. Όπως
είπε, κατ΄αρχάς, δρομολογούνται σειρά νομοθετικών
παρεμβάσεων για την άμεση στελέχωση του Κτηματολογίου με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και
τη διαδικασία μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε
κτηματολογικά γραφεία. «Σήμερα έχουμε 292 υποθηκοφυλακεία. Προβλέπεται μετάπτωση από το καθεστώς
τους σε μία νέα οργανωτική δομή, που θα περιλαμβάνει
17 κτηματολογικά γραφεία και 75 υποκαταστήματα»
τόνισε ο κ. Οικονόμου, ανακοινώνοντας μετάθεση του
χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας για δύο χρόνια.
Ο υφυπουργός ανακοίνωσε ακόμη πως:
• Θα επανέλθουν στο Κτηματολόγιο οι 41 νομικοί, που
είχαν απολυθεί με την αλλαγή του νομικού καθεστώτος
του οργάνου από Α.Ε. σε ΝΠΔΔ.
• Μέσω ΑΣΕΠ θα προσληφθούν υπάλληλοι για τη στελέχωση των κτηματολογικών γραφείων.
• Θα δημιουργεί ομάδα 50 ατόμων, που θα αναλάβει την

υποστήριξη της διαδικασίας μετάπτωσης από τα υποθηκοφυλακεία στα κτηματολογικά γραφεία.
Στις παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ συμπεριλαμβάνεται η εισαγωγή σειράς ψηφιακών διαδικασιών, μέσω των
οποίων θα επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, και η λήψη
ηλεκτρονικά δικαιολογητικών για τον πολίτη, η μακρόθεν υποβολή δικαιολογητικών από αντιπρόσωπο
(συμβολαιογράφο ή νομικό, κ.ά.) του πολίτη, ακόμη και
ο προδικαστικός έλεγχος μιας διαδικασίας.
Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες πρόκειται να εκδοθούν άμεσα Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.
Ανακοίνωσε, τέλος, και μία ακόμη δέσμη μέτρων, που
αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας του Ελληνικού
Κτηματολογίου με επαγγελματίες που είναι απαραίτητοι
για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Σε συνεργασία με το ΤΕΕ, δημιουργείται Μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών για τη στήριξη του μετασχηματισμού του Κτηματολογίου, προκειμένου να βελτιωθεί η
εξυπηρέτηση του πολίτη με την επιτάχυνση των διαδικασιών. Η υλοποίηση του δρομολογείται για το πρώτο
εξάμηνο του 2020.
Παράλληλα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα προχωρήσει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους κατά τόπους
δικηγορικούς συλλόγους για τη στήριξη του μετασχηματισμού του Κτηματολογίου, ανάλογα με τις τοπικές
ανάγκες λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων.
Σήμερα, στα Γραφεία παρατηρούνται καθυστερήσεις
λόγω υποστελέχωσης από δικηγόρους και δεν υπάρχει
μηχανισμός υποστήριξης από την κεντρική υπηρεσία. Η
υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων δρομολογείται για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Συνέχεια από τη σελ 1
Διαπιστευμένος Μηχανικός
Ο θεσμός του Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο θα αναπτυχθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΤΕΕ,
στα πρότυπα του Μητρώου των Ελεγκτών Δόμησης.
Ο Διαπιστευμένος Μηχανικός θα εγγυάται, για λογαριασμό του κράτους, την έγκαιρη και έγκυρη αλλαγή της
γεωχωρικής βάσης του κτηματολογίου και θα μπορεί να
παρεμβαίνει όσον αφορά την διόρθωση του Κτηματο-

λόγιο είτε λόγω λαθών, είτε λόγω αλλαγών που ζητά ο
ιδιοκτήτης,.
Σήμερα για αυτές τις αλλαγές, χρειάζεται αρκετός χρόνος
κατά τον οποίο το ακίνητο «δεσμεύεται» ή δημιουργούνται στρεβλώσεις και εικονική πραγματικότητα στις πληροφορίες που διατηρεί το κτηματολόγιο, ενώ το ΝΠΔΔ
Ελληνικό Κτηματολόγιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο
βάρος αυτό.
Πρόκειται για μια πρακτική που διεθνώς έχει οδηγήσει σε
εκμηδένιση των δικαστικών προσφυγών και μειώνει τον

χρόνο των απαιτούμενων αλλαγών, ενώ βελτιώνει την
ποιότητα των αλλαγών που διατηρεί το κτηματολόγιο.
Στην Γερμανία, λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων
αυτών, οδηγείται στα δικαστήρια, ενώ η διαδικασία διαρκεί κατά μέσο όρο 2 μήνες. Είναι μία εξωδικαστική λύση,
ενώ το δημόσιο διατηρεί την εποπτεία της διαδικασίας,
χωρίς να επιβαρύνεται με φόρτο που δεν χρειάζεται.
Ο θεσμός του Διαπιστευμένου Μηχανικού είναι η λύση
που έχουν δώσει στο συγκεκριμένο πρόβλημα, εδώ και
αρκετά χρόνια οι ευρωπαϊκές χώρες.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΝ: ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Κωστής Χατζηδάκης: Το Κτηματολόγιο εξελίσσεται θετικά
Εισαγωγική τοποθέτηση του υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, στη συνέντευξη Τύπου για
το Κτηματολόγιο:
Σήμερα θα σας καλέσαμε για το Κτηματολόγιο, για να σας
παρουσιάσουμε την πρόοδο, η οποία υπάρχει μέχρι στιγμής
για το Κτηματολόγιο, αλλά και τις επόμενες κινήσεις που θα
γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης και της διοίκησης του
Κτηματολογίου.
Μετά τη δική μου τοποθέτηση, ο υφυπουργός κ. Οικονόμου
θα αναφερθεί βασικά στα επόμενα βήματα. Μαζί μας έχουμε
και τη διοίκηση του Κτηματολογίου, τον πρόεδρο τον κ. Σταθάκη και τον Γενικό Διευθυντή, τον κ. Κοτσώλη, οι οποίοι εργάζονται συστηματικά τους τελευταίους μήνες για να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα το Κτηματολόγιο και οι οποίοι είναι
εδώ στη διάθεσή σας για απαντήσουν σε ό,τι θέματα θέσετε
στο τέλος, αφού προβληθούν οι παρουσιάσεις.
Εμένα θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια παραδοχή που δεν κάνουν συνήθως υπουργοί για προκατόχους τους. Εγώ θέλω να αναγνωρίσω, όπως έκανα
και κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ότι
για το Κτηματολόγιο οι προκάτοχοί μου έχουν κάνει σοβαρή
δουλειά. Το επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά γιατί δεν θέλω
να είμαι πολιτικός παλαιάς κοπής. Θέλω να αισθάνομαι τουλάχιστον ότι έχω δίκιο και στην κριτική που κάνω, αλλά να μην
είμαι και την ίδια στιγμή μικρόψυχος αν βλέπω κάτι θετικό.
Το Κτηματολόγιο έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό ωρίμανσης και σήμερα βρίσκεται λίγο πριν από την ολοκλήρωση
της πρώτης φάσης της κτηματογράφησης. Εξίσου ειλικρινές
είναι ότι τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα εάν δεν είχε
υπάρξει αυτή η παρέμβαση στο νομικό τύπο, με τον οποίο λειτουργεί το Κτηματολόγιο, αν ήταν ακόμα Ανώνυμη Εταιρεία
και δεν υπήρχε ο τελευταίος νόμος του κτηματολογίου δεν θα
χανόντουσαν περίπου 8 μήνες στην αλλαγή της νομικής μορφής και η κτηματογράφηση θα είχε προχωρήσει καλύτερα.
Το ίδιο δε το Κτηματολόγιο δεν θα έχω την εντύπωση ότι δεν
πήγε μπρος με αυτή τη διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει
αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι αυτό που είπα
στην αρχή ότι έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος.
Στόχος τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
όσο και της νέας διοίκησης του Κτηματολογίου,
από την πρώτη στιγμή, ήταν να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς. Και σήμερα μπορούμε
να πούμε με βεβαιότητα πως υπάρχουν αποτελέσματα και
μάλιστα πολύ θετικά σε σχέση την ολοκλήρωση του έργου. Οι
πολίτες πλέον έχουν αρχίσει να παίρνουν την υπόθεση «Κτηματολόγιο» στα χέρια τους.
Επιστρέφοντας λοιπόν στο παρόν, τα στοιχεία που

διαθέτουμε δείχνουν μια ισχυρή ανταπόκριση των
πολιτών στην πρόσκληση του Ελληνικού Κτηματολογίου να δηλώσουν την ακίνητη ιδιοκτησία τους.
Προφανώς έχουν πειστεί πως το Κτηματολόγιο μπορεί και
πρέπει να ολοκληρωθεί προς όφελος όλων. Και έχουν επίσης
πειστεί ότι θα μπει ένα τέλος στις παρατάσεις και τα πράγματα
θα αρχίσουν να σχηματοποιούνται.
Τους τελευταίους δυο μήνες, το Ελληνικό Κτηματολόγιο κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το κλείσιμο 21 Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έληξε η προθεσμία υποβολής
δηλώσεων.
Σημαντικό στοιχείο είναι πως οι μήνες Σεπτέμβριος
και Οκτώβριος υπήρξαν οι καλύτεροι μήνες για το
Ελληνικό Κτηματολόγιο αναφορικά με τη συλλογή
δηλώσεων για ολόκληρο το 2019.
Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο, ο αριθμός των δηλώσεων που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε τις 700.000. Το ποσοστό
συλλογής δηλώσεων έχει φτάσει πλέον στο 70% των κατ’
εκτίμηση δηλώσεων για τις περιοχές που η προθεσμία έληξε
τέλος Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας κατά πολύ τον συμβατικό
στόχο του 55%, που ήταν ο στόχος που είχε τεθεί και παλαιότερα από τη διοίκηση του Κτηματολογίου και που έχει να κάνει
και με τις συμβάσεις με τους αναδόχους.
Τον μήνα Οκτώβριο, τα πράγματα πήγαν επίσης πολύ θετικά, καθώς ο συνολικός αριθμός δηλώσεων που συλλέχθηκε
ξεπέρασε τις 950.000. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος
δηλώσεων που συλλέχτηκαν από όλους τους μήνες του 2019.
Το ποσοστό συλλογής ξεπέρασε έχει ξεπεράσει τον Οκτώβριο
το 65% των κατ’ εκτίμηση δικαιωμάτων στις περιοχές που
έληξαν οι προθεσμίες 31 Οκτωβρίου, ξεπερνώντας και εδώ
τον συμβατικό στόχο του 55%. Και φυσικά οι πολίτες συνεχίζουν να υποβάλουν δηλώσεις.
Πρέπει να τονιστεί, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, πως στο συνολικό ποσοστό συλλογής
δηλώσεων, συμπεριλαμβάνονται και οι δηλώσεις
«εμπρόθεσμης υποβολής», εκείνες οι δηλώσεις δηλαδή
που πήραν αριθμό πρωτοκόλλου και για τις οποίες οι πολίτες θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε
μεταγενέστερο χρόνο. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει ειδικά
εκείνους που σπεύδουν να δηλώσουν την ακίνητη ιδιοκτησία
τους λίγες μόνο μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Με
την διαδικασία «εμπρόθεσμης προσέλευσης» ο πολίτης αποφεύγει την ταλαιπωρία της αυξημένης κίνησης των τελευταίων ημερών και επιστρέφει μετά από κάποιες ημέρες στα
κτηματολογικά γραφεία για να ολοκληρώσει την δήλωση του
προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Συνολικά για τη χώρα, μέχρι σήμερα από τα εκτιμώμενα από

τους ειδικούς 39,1 εκατομμύρια συνολικά δικαιώματα:
- Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 13 εκατομμύρια
(33%). Πρόκειται για περιοχές στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η
κτηματογράφηση, κυρίως σε αστικές περιοχές, και στις οποίες
λειτουργεί κανονικά το κτηματολόγιο.
- Είναι σε προχωρημένη επεξεργασία 7,5 εκατομμύρια (19%). Αφορούν περιοχές υπό κτηματογράφηση,
που όμως έχει ολοκληρωθεί η περίοδος συλλογής δηλώσεων
και έχουμε πάει σε επόμενα στάδια.
Είναι σε εξέλιξη συλλογή δηλώσεων για 15
εκατομμύρια δικαιώματα (39%). Πρόκειται για τις 34
συμβάσεις που τρέχουν σήμερα και στις οποίες συλλέγονται
δηλώσεις.
- Εκκρεμούν 2,7 εκατομμύρια δικαιώματα (7%)
σε μελέτες που δεν έχουν ανατεθεί ως σήμερα, είναι για τις
συγκεκριμένες 5 περιφερειακές ενότητες.
- 800.000 δικαιώματα (2%) αφορούν την μετάβαση από το παλαιού τύπου Κτηματολόγιο, το οποίο
είναι από τον καιρό της Ιταλοκρατίας, στα νησιά Ρόδος, Κως
και Λέρος στο νέο Κτηματολόγιο.
Πλέον το παζλ του Κτηματολογίου αρχίζει να συμπληρώνεται. Και μαζί με αυτό αρχίζει και σχηματοποιείται σιγά-σιγά το λεγόμενο γεωχωρικό υπόβαθρο της χώρας,
που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να
διαμορφώσουμε σε δεύτερη φάση τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη.
Τον Νοέμβριο να υπενθυμίσω ότι λήγουν οι προθεσμίες σε 10 Περιφερειακές ενότητες και συγκεκριμένα
στις:
- Καστοριάς/Φλώρινας
- Στο υπόλοιπο Μαγνησίας και Σποράδων
- Ευβοίας
- Αχαΐας
- Μεσσηνίας
- Λακωνίας
- Αργολίδας/Κορινθίας
- Δυτικής Αττικής/ Νησιών Αττικής
- Σάμου/Χίου/Ικαρίας
- Αιγίου
Τον Δεκέμβριο λήγουν οι προθεσμίες στα νησιά
Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Η ανταπόκριση των
πολιτών και σε αυτές τις περιοχές είναι επίσης θετική και η
εκτίμηση είναι πως και τον Νοέμβριο η κτηματογράφηση θα
κλείσει πιάνοντας τους συμβατικούς στόχους.
Συνέχεια στη σελ 5
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΝ: ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Κωστής Χατζηδάκης: Το Κτηματολόγιο εξελίσσεται θετικά
Συνέχεια από τη σελ 4
Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως σε περίπτωση που δεν δηλώσουν εγκαίρως την ιδιοκτησία τους
δεν σημαίνει πως θα την χάσουν. Κανένας πολίτης δεν
πρόκειται να χάσει την περιουσία του επειδή καθυστέρησε να δηλώσει το ακίνητο του στο Κτηματολόγιο.
Εκείνο όμως που θα συμβεί είναι πως δεν θα μπορεί
να αξιοποιήσει εκ των πραγμάτων όσο εύκολα νομίζει
την ιδιοκτησία του. Θα ταλαιπωρείται κάθε φορά που
θα θέλει να μεταβιβάσει ή να αλλάξει το ιδιοκτησιακό
καθεστώς του ακινήτου του.
Με την δήλωση της ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο οι πολίτες θωρακίζουν και αναβαθμίζουν την περιουσία τους, προστατεύοντας
στην πραγματικότητα τους εαυτούς τους. Την
καθιστούν εύκολα εκμεταλλεύσιμη και απαλλαγμένη
από περιττή γραφειοκρατία και αυξημένο κόστος στο
μέλλον.
Και εδώ επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια για
τα πρόστιμα. Κανένας υπουργός δεν θέλει να προειδοποιεί τους πολίτες για τον κίνδυνο προστίμων. Θα
ήμασταν όμως ηθικά αφερέγγυοι απέναντι στους συνεπείς πολίτες που έσπευσαν να δηλώσουν εγκαίρως
την ιδιοκτησία τους αν σήμερα σας ανακοίνωνα πως
όποιος δεν έχει υποβάλλει την αίτησή του δεν θα έχει
καμία απολύτως συνέπεια, διότι είμαστε η χώρα του
«δε βαριέσαι». Η χώρα που αδιαφορεί για τους συνεπείς και το ότι εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και
παράλληλα δείχνει απόλυτη ανοχή για τους ασυνεπείς.
Τα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν ως υποχρέωση που
απορρέει από την εφαρμογή του νόμου. Οι νόμοι του
κράτους πρέπει να εφαρμόζονται. Υπάρχει ο νόμος
2308/1995 που προβλέπει την επιβολή προστίμων.
Έχουμε δεσμευθεί πως δεν θα προβούμε
ακαριαία στην εφαρμογή του νόμου και στην
έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε για
κάποιο διάστημα τη δυνατότητα στους πολίτες
να σπεύσουν να κάνουν ό,τι έκανε η συντριπτική πλειονότητα και να σπεύσουν να δηλώσουν την ακίνητη ιδιοκτησία τους.
Προς το παρόν οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν τα

ακίνητα τους ακόμη και εκπρόθεσμα χωρίς την επιβολή κανενός προστίμου. Ωστόσο από τώρα ενημερώνουμε, και προκειμένου να υπάρξει άνεση χρόνου,
ότι τα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου
εξαμήνου του νέου έτους. Και το ύψος των προστίμων
θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης. Θέλουμε να
είμαστε δίκαιοι και στους συνεπείς πολίτες αλλά και
σε εκείνους που καθυστέρησαν λίγες εβδομάδες ή και
μήνες σε σχέση με εκείνους που θα καθυστερήσουν
χρόνια για να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους. Δηλαδή
θέλω να πω ότι όποιος καθυστερήσει και έχει μεγαλύτερη περιουσία θα πληρώσει περισσότερο από αυτόν
που έχει μικρότερη περιουσία. Και όποιος καθυστερήσει 3 χρόνια θα πληρώσει περισσότερα από αυτόν
που καθυστέρησε 3 μήνες. Αυτό θέλω να πω, για να
είμαστε συνεννοημένοι μεταξύ μας.
Προς αυτή τη κατεύθυνση θα προετοιμαστούν οι σχετικές διατάξεις και πιστεύουμε ότι καθώς υπάρχει η
άνεση χρόνου και η έγκαιρη ενημέρωση από μέρους
μας, κανένας πολίτης τελικά δεν θα χρειαστεί να πληρώσει κανένα πρόστιμο. Δίνουμε πολλούς μήνες στους
πολίτες, ακόμα και αν έχουν κάποιες υποχρεώσεις
τώρα, ακόμα και αν έχουν κάποια αδυναμία τώρα,
ακόμα και αν λείπουν στο εξωτερικό, να εκπληρώσουν
την υποχρέωσή τους. Δεν πάμε σε ακρότητες. Αλλά
δεν μπορούμε να δείξουμε και μια απόλυτη ανοχή η
οποία στρέφεται εναντίον των συνεπών πολιτών, αλλά
στρέφεται και εναντίον των συμφερόντων τελικά της
εθνικής οικονομίας, γιατί το Κτηματολόγιο εκτός των
άλλων είναι και ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο.
Επιτρέψτε μου σε τίτλους απλώς σε αυτό το
σημείο δυο λόγια για την επόμενη μέρα του
Ελληνικού Κτηματολογίου – θα μιλήσει ο κ. Οικονόμου αναλυτικά. Στόχος μας είναι το Ελληνικό Κτηματολόγιο να αποβάλλει τα βαρίδια του παρελθόντος και
να μπορέσει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και
πιο ευέλικτα στο εγγύς μέλλον. Να μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη.
Και για να γίνει αυτό απαιτούνται παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα.
Πρώτον, άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα
στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία του Κτηματο-

λογίου, στην άμεση στελέχωση του με το απαραίτητο
επιστημονικό προσωπικό. Για τον σκοπό αυτό δρομολογείται άμεση η επιστροφή των δικηγόρων που απομακρύνθηκαν εξαιτίας της αχρείαστης αλλαγής του
νομικού καθεστώτος του Κτηματολογίου καθώς και η
πρόσληψη όσων υπαλλήλων χρειαστούν, μέσω ΑΣΕΠ
φυσικά και σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, για την στελέχωση των κατά
τόπους κτηματολογικών γραφείων του Φορέα.
Δεύτερον, πάμε σε εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τον πολίτη στις
υποθέσεις του με το Κτηματολόγιο. Κάνουμε πράξη, με
άλλα λόγια, το Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο.
Τρίτον, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που αξιοποιούν
επαγγελματίες, όπως μηχανικούς και δικηγόρους για
την ταχύτερη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και
την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Δρομολογείται για παράδειγμα, σε συνεργασία με το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας, η υλοποίηση του θεσμού του
διαπιστευμένου μηχανικού, που ισχύει άλλωστε στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις νομοθετικές και λειτουργικές βελτιώσεις θα σας παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υφυπουργός, ο κ.
Οικονόμου.
Εμείς να ξέρετε έχουμε θέσει το Κτηματολόγιο- πώς
θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά- στις βασικές
προτεραιότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Χαιρόμαστε για τις εξελίξεις. Προσπαθούμε
να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανοχή
απέναντι στις καθυστερήσεις και σε μια δρακόντεια
αντίληψη για την προώθηση του Κτηματολογίου. Θεωρούμε ότι έχουμε βρει το σωστό σημείο ισορροπίας.
Αποδεικνύεται αυτό από την εξέλιξη των πραγμάτων
τους τελευταίους μήνες και τη σημαντική άνοδο των
ποσοστών Κτηματογράφησης. Είμαστε εδώ και εμείς
και η διοίκηση του Κτηματολογίου για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις κάθε μέρα και θα προχωρήσουμε
μαζί με τους για κάτι το οποίο αφορά και ωφελεί πρωτίστως τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Οικονόμου.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΝ: ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Δημήτρης Οικονόμου: Τα νέα μέτρα για το Κτηματολόγιο
Εισαγωγική τοποθέτηση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Δημήτρη Οικονόμου, στη συνέντευξη Τύπου για
το Κτηματολόγιο:
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται σε μια σημαντική καμπή στην πορεία υλοποίησης του. Η πρόοδος που
έχει συντελεστεί είναι σημαντική και η ανταπόκριση των πολιτών ισχυρά αυξητική μέρα με την ημέρα. Τα τελευταία χρόνια
υπήρξαν σοβαρά προβλήματα ως προς την αποτελεσματική
λειτουργία του Κτηματολογίου. Προβλήματα που σχετίζονται
και με ορισμένες λανθασμένες αποφάσεις της προηγούμενης
ηγεσίας. Προβλήματα που είχαν ως τελικό αποδέκτη τον ίδιο
τον πολίτη, καθώς και τους επαγγελματίες που σχετίζονται με
την λειτουργία του Κτηματολογίου.
Στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και της νέας ηγεσίας του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι αυτά τα προβλήματα λειτουργίας να επιλυθούν.
Και παράλληλα να προχωρήσουμε σε ορισμένες διορθωτικές
κινήσεις και σε κάποιες νομοθετικές βελτιώσεις για να μπορέσει
το Κτηματολόγιο να ανταποκριθεί στις επόμενες κρίσιμες φάσεις
ολοκλήρωσης του μειώνοντας δραστικά τους χρόνους και την
ταλαιπωρία των πολιτών.
Οι δέσμες μέτρων στις οποίες θα προχωρήσουμε
είναι τρεις.
Η πρώτη δέσμη μέτρων αφορά στις νομοθετικές και
οργανωτικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κτηματολογίου.
Η σημαντικότερη νομοθετική παρέμβαση αφορά
στην παράταση της μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία.
Η μετεξέλιξη των 292 υποθηκοφυλακείων σε 17 κεντρικά κτηματολογικά γραφεία και 75 υποκαταστήματα, υπό τη διαχείριση του Κτηματολογίου, προβλέπεται ήδη από σχετικό νόμο που
ψηφίστηκε το 2018 και προβλέπει ολοκλήρωση του μετασχηματισμού μέχρι τον Ιανουάριο του 2020.
Ο στόχος όμως αυτός υπήρξε εξ αρχής μαξιμαλιστικός και
πρακτικά ανέφικτος. Όχι μόνο λόγω των ασφυκτικών χρονικών πλαισίων που προέβλεπε αλλά και λόγω αρχικών κακών
σχεδιασμών καθώς και των τεράστιων καθυστερήσεων που
προέκυψαν από την αλλαγή του νομικού καθεστώτος του Ελληνικού Κτηματολογίου. Για να μπορέσει η μετεξέλιξη των
υποθηκοφυλακίων να ολοκληρωθεί με απόλυτη
επιτυχία θα προχωρήσουμε σε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι το 2022. Δίνουμε δυο
χρόνια ως προθεσμία ολοκλήρωσης, όπως έδινε και
ο νόμος αρχικά.
Παράλληλα, δρομολογούνται ενέργειες για την άμεση στελέχωση του Κτηματολογίου. Όπως ειπώθηκε και
από τον Υπουργό, υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση στο νομικό
τμήμα του Οργανισμού, ως απόρροια της περιττής αλλαγής
του νομικού καθεστώτος του Κτηματολογίου από την προη-

γούμενη πολιτική ηγεσία. Κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα να
οδηγήσει στην απομάκρυνση από το Κτηματολόγιο δεκάδων
καταρτισμένων νομικών επιστημόνων που η συμβολή τους
στην ομαλή λειτουργία του Οργανισμού είναι καταλυτική.
Στόχος μας είναι σύντομα να στελεχωθεί το εν λόγω τμήμα με
τους 40 νομικούς επιστήμονες που απομακρύνθηκαν μέσω της
αναβίωσης της έμμισθης εντολής που είχαν.
Παράλληλα, μέσω ΑΣΕΠ και σε συνεννόηση με τα Υπουργεία
Οικονομικών και Εσωτερικών, δρομολογείται η πρόσληψη
υπαλλήλων για την στελέχωση των κατά τόπους κτηματολογικών γραφείων του Φορέα, όπως προβλέπεται άλλωστε και
από τον νόμο του 2018 που αφορά τη λειτουργία του Κτηματολογίου. Τέλος, στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της
διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθυκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, δρομολογείται η πρόσληψη 50 ατόμων που
θα υλοποιήσουν το σημαντικό αυτό έργο. Και η Παγκόσμια
Τράπεζα, η οποία λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος του φορέα,
μας υπέδειξε την ανάγκη για τις προσλήψεις αυτές. Οι 50 αυτές
προσλήψεις θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Κτηματολογίου χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Η δεύτερη δέσμη μέτρων αφορά στις νέες ψηφιακές
υπηρεσίες που πρόκειται να εισαχθούν στη καθημερινότητα του Κτηματολογίου. Θέλουμε το Κτηματολόγιο
για εξυπηρετεί πρωτίστως τον πολίτη, χωρίς ταλαιπωρία και
περιττά έξοδα. Παράλληλα στόχος μας είναι χρονοβόρες και
κοστοβόρες διαδικασίες για τον πολίτη σήμερα να αντικατασταθούν από το πάτημα ενός κουμπιού αύριο. Ενισχύοντας την διαφάνεια μεταξύ των συναλλαγών και μειώνοντας τα λειτουργικά
κόστη για το ίδιο το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Ενδεικτικά, οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που εισάγονται είναι:
Πρώτον, η παραγγελία, πληρωμή και χορήγηση πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα θα γίνεται
πλέον ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος
και χρήματα για τους πολίτες. Σήμερα τα παραπάνω γίνονται
μόνο στα κατά τόπους Γραφεία και ο πολίτης πρέπει να πάει
και να στηθεί στην ουρά. Ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας
προβλέπεται για το πρώτο δίμηνο του 2020.
Δεύτερον, η υποβολή συμβολαίων στα Γραφεία του Φορέα
από τον συμβολαιογράφο, θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και
χωρίς εμπλοκή του πολίτη. Και με αυτήν την νέα ψηφιακή υπηρεσία οι πολίτες γλιτώνουν χρόνο και χρήματα καθώς σήμερα η
διαδικασία αυτή γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στα κατά τόπους
Γραφεία. Ο χρόνος υλοποίησης προσδιορίζεται για το πρώτο
τετράμηνο του 2020.
Τρίτον, η ηλεκτρονική υποβολή λοιπών πράξεων (δικαστικών
αποφάσεων, κα) στα Γραφεία του Φορέα από τον δικηγόρο ή
δικαστικό επιμελητή, χωρίς εμπλοκή του πολίτη. Σήμερα η εν
λόγω διαδικασία γίνεται μόνο στα Γραφεία και με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, κάτι που πλέον δεν θα χρειάζεται. Ο

χρόνος υλοποίησης προσδιορίζεται για το πρώτο τετράμηνο
2020.
Τέταρτον, η ηλεκτρονική- εξ αποστάσεως έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία για όλες τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η
κτηματογράφηση. Σήμερα αυτό συμβαίνει μόνο στα Κτηματολογικά Γραφεία και με φυσική παρουσία. Ως χρόνος υλοποίησης ορίζεται το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Πέμπτον, ο προδικαστικός έλεγχος που θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, καθώς θα δίνει πλέον τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης της εργασίας του μηχανικού με τη λειτουργούσα βάση
του Κτηματολογίου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται άμεση
πληροφόρηση, κάτι που στο παρελθόν ήθελε μήνες, καθυστερώντας την υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις
αγωγών που αφορούσαν χωρικές μεταβολές. Αποτελεί ουσιαστικά ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο προς την
υλοποίηση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη.
Για όλες τις παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες πρόκειται να εκδοθούν άμεσα Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις το αμέσως προσεχές
χρονικό διάστημα.
Η τρίτη δέσμη μέτρων αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας του Ελληνικού Κτηματολογίου με επαγγελματίες που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή
ολοκλήρωση του.
Για αυτό, δημιουργείται Μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών
για τη στήριξη του μετασχηματισμού του Κτηματολογίου. Σχεδιάζεται σε συνεργασία με το ΤΕΕ η υλοποίηση του θεσμού του
διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο, που ισχύει στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και έχει ήδη προβλεφθεί νομοθετικά, χωρίς όμως να έχει υλοποιηθεί ως σήμερα. Το Μητρώο
θα βελτιώσει αισθητά την εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς θα
επιταχυνθούν σημαντικά οι διαδικασίες. Η υλοποίηση του δρομολογείται για το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Παράλληλα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα προχωρήσει σε Προγραμματικές συμβάσεις με τους κατά
τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους για τη στήριξη του
μετασχηματισμού του Κτηματολογίου, ανάλογα με
τις τοπικές ανάγκες λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων. Σήμερα, στα Γραφεία υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω
υποστελέχωσης από δικηγόρους και δεν υπάρχει μηχανισμός
υποστήριξης από την κεντρική υπηρεσία. Η υλοποίηση των
προγραμματικών συμβάσεων δρομολογείται για το πρώτο
τρίμηνο του 2020.
Με την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων το Ελληνικό Κτηματολόγιο κλείνει με παθογένειες και δυσλειτουργίες του παρελθόντος, ενισχύει τις δομές του με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και παράλληλα οπλίζεται με νέες ψηφιακές υπηρεσίες
προς όφελος του πολίτη και της επιτάχυνσης των διαδικασιών.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αιτήσεις για κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών μονάδων, ισχύος πάνω από 630 μεγαβάτ, υπεβλήθησαν στο πλαίσιο
της νέας ανταγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία 1 (Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος έως 20 MW) προτάθηκαν 44 έργα συνολικής ισχύος
148,64 MW, ενώ για την κατηγορία 2 (Αιολικές εγκαταστάσεις
ισχύος έως 50 MW) συμμετέχουν 16 έργα ισχύος 491 MW.
Η ανταγωνιστική διαδικασία αφορά την τιμή απορρόφησης της
ενέργειας που θα παράγουν οι μονάδες όταν τεθούν σε λειτουργία. Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη.
Τράπεζα Πειραιώς: Επέκταση της απορρόφησης κόστους ανά-

ληψης μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές
Σε συνέχεια της δέσμευσής της να επανεξετάσει την τιμολογιακή
της πολιτική, η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε να επεκτείνει την
απορρόφηση του κόστους ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ άλλων τραπεζών για όλους τους πελάτες της που συναλλάσσονται
σε απομακρυσμένες περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής
χώρας και δεν καλύπτονται από το δικό της δίκτυο, πανελλαδικά.
Έτσι, οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση, δεν θα έχουν οποιαδήποτε επιβάρυνση
κατά την ανάληψη μετρητών μέσω Αυτόματων Ταμειολογιστι-

κών Μηχανών (ΑΤΜ) τρίτων Τραπεζών σε απομονωμένες περιοχές όπου η Τράπεζα δεν έχει παρουσία. Το κόστος ανάληψης
στις περιπτώσεις αυτές θα απορροφάται εξολοκλήρου από την
Τράπεζα Πειραιώς.
Με την τιμολογιακή αυτή αλλαγή, η Τράπεζα Πειραιώς αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά ότι λειτουργεί με βασικό
γνώμονα το σεβασμό προς τους πελάτες της και την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, υπενθυμίζεται ότι οι αναλήψεις μετρητών παρέχονται ανέξοδα για
τους πελάτες της Τράπεζας από το εκτενές πανελλαδικό δίκτυό
της που απαριθμεί συνολικά 1.910 ΑΤΜ, με πολύ μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ, Γιάννης Μπασιάς
«Θα ήταν αφέλεια να κάνουμε λόγο για μεγάλα κοιτάσματα
από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει ακόμη γεωτρήσεις. Όταν
οι ανάδοχοι ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες σε βάθος πενταετίας, τότε θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε με
βεβαιότητα, αν οι θετικές προοπτικές που έχουν καταγραφεί
μέχρι στιγμής, μπορούν να καταλήξουν σε κοιτάσματα τα
οποία θα είναι και εμπορικά εκμεταλλεύσιμα».
Την απάντηση αυτή έδωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), Γιάννης Μπασιάς, σε

ερώτηση για την ύπαρξη μεγάλου κοιτάσματος στον ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο του 15ου συνεδρίου του Economist που
διοργανώθηκε στην Κύπρο στις 4-5 Νοεμβρίου.
Ο κ. Μπασιάς παρουσίασε τα επικαιροποιημένα στοιχεία για
την πορεία των 11 συνολικά παραχωρήσεων στον ελλαδικό
χώρο και την πρόοδο των εργασιών σε αυτές, ενώ παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων για την επόμενη
τριετία. Όπως είπε, προοδευτικά οι γεωτρήσεις θα ξεκινήσουν
από το Κατάκολο και τον Πατραϊκό, και μέχρι το 2021 υπάρχει
η προσδοκία να ξεκινήσουν και στα Ιωάννινα.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης,ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Γιάννης Μανιάτης, ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil International για την Ευρώπη, Ρωσία,
Κασπία, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, Ντον Μπάγκλεϊ,
ο αντιπρόεδρος της Total Exploration & Production για τη
Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, Ελίας Κάσις και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος γεωτρήσεων της Eni S.p.A., Άλντο
Ναπολιτάνο.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΕΩΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
Χθες ξεκίνησε η διαδικασία αποπληρωμής των δεδουλευμένων των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου, τα
οποία εκκρεμούν σε βάθος έως πέντε ετών και ουσιαστικά,
ολοκληρώνεται το σχέδιο εξυγίανσης των ναυπηγείων.
Για το θέμα ενημερώθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη σημερινή τους συνάντηση -παρουσία
του επιτετραμμένου της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα,
Ντέιβιντ Μπέργκερ- με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ONEX Shipyards, ιδιοκτήτριας των Ναυπηγείων
Νεωρίου Σύρου, Πάνο Ξενοκώστα.
Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, ο
υπουργός και ο υφυπουργός ενημερώθηκαν για την επιτυχή
κατάληξη του σχεδίου εξυγίανσης του Ναυπηγείου Νεωρίου
Σύρου και «έλαβαν ευχαριστήρια επιστολή των εργαζομένων
που εξέφρασαν την χαρά τους γι’ αυτήν την θετική εξέλιξη».
Μετά τη συνάντηση ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Με μεγάλη
χαρά και ικανοποίηση, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καλωσορίζει το ορόσημο στη διαδικασία του σχεδίου
εξυγίανσης των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου υπό τον κ. Π.
Ξενοκώστα, διότι, όπως πληροφορηθήκαμε, σήμερα ξεκίνησε

η διαδικασία αποπληρωμής των δεδουλευμένων των εργαζομένων, τα οποία εκκρεμούν σε βάθος έως πέντε ετών.
Η ανάπτυξη των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου τους τελευταίους πέντε μήνες αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα για την
πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Καλωσορίζουμε αυτήν
την επιτυχία και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συμβολή τους τον
υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση
και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, οι οποίοι
πράγματι έπαιξαν κομβικό και πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτήν την επιτυχία».
Από την πλευρά του ο κ. Π. Ξενοκώστας σημείωσε:
«Μια πολύπλοκη και πρωτόγνωρη διαδικασία εξυγίανσης
μέσω του ‘Αρθρου 106, με εμπλεκόμενους πιστωτές το Δημόσιο και τους εργαζόμενους, σ’ ένα κομβικό κλάδο, όπως
αυτός της ναυπηγικής, ολοκληρώθηκε σήμερα μ’ αυτό το
βασικό ορόσημο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
τον υπουργό, ‘Αδωνι Γεωργιάδη και τον συνεργάτη του,
υφυπουργό Νίκο Παπαθανάση, καθώς η συμβολή τους ήταν
καθοριστική για την ολοκλήρωση. Σήμερα είναι ημέρα χαράς,
που όλους μας γεμίζει ευτυχία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ.

Γεωργιάδη».
Επιστολή των εργαζομένων
Στην επιστολή του Εργοστασιακού Σωματείου Ναυπηγείων
Σύρου αναφέρονται τα εξής: «Ενημερωθήκαμε μόλις σήμερα
κατά την διάρκεια της ΓΣ, από τον κ. Ξενοκώστα, ότι ξεκινούν
οι αποπληρωμές των δεδουλευμένων μας, ολοκληρώνοντας
έτσι το σχέδιο εξυγίανσης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από
καρδιάς, όλους όσους βοήθησαν στον αγώνα μας. Αναλυτικότερα, το σύνολο των φορέων του νησιού μας, ήτοι τον
αγαπημένο μας μητροπολίτη Δωρόθεο Β’, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη μας κ. Λεονταρίτη, την απελθούσα καθώς και τη
νέα δημοτική αρχή, κκ Λειβαδάρα Νικόλαο και Γεώργιο Μαραγκό, το σύνολο των υπηρεσιών του τόπου μας, το σύνολο
των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τους συμπολίτες μας, οι
οποίοι κατά γενική ομολογία σύσσωμοι στήριξαν τον αγώνα
και την προσπάθειά μας.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση και
ιδιαιτέρως τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. ‘Αδωνι Γεωργιάδη, τον υπουργό Εργασίας και συντοπίτη μας, κ.
Ιωάννη Βρούτση, καθώς και τον υφυπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης, κ. Νικόλαο Παπαθανάση».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Το υπουργείο Οικονομικών θα προωθήσει άμεσα πρόσθετες
βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης
κατοικίας, που θα αποσκοπούν στην κατάργηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να καταστεί η διαδικασία
ευκολότερη και ταχύτερη για τους πολίτες.
Αυτό υπογράμμισε με χθεσινή δήλωσή του –σύμφωνα με το
ΑΠΕ- ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προσθέτοντας ότι το υπουργείο, σε συνεργασία με την ειδική γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, «προβαίνει, τους τελευταίους τρεις μήνες, σε συστηματικές και συντονισμένες ενέργειες
προκειμένου να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας
της 1ης κατοικίας, ειδικά για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά που
έχουν οικονομική αδυναμία».
Ο ίδιος επισημαίνει ακόμη στη δήλωσή του ότι το υπουργείο
Οικονομικών, με όλες τις πρωτοβουλίες που προωθεί, σε συνδυασμό με την υλοποίηση πολιτικών μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, «επιχειρεί να διευκολύνει τους
πολίτες, εξαιρώντας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, να
αντιμετωπίσουν το υψηλό ιδιωτικό χρέος που συσσωρεύτηκε
τα τελευταία χρόνια».
Συγκεκριμένα:
Πρώτον, στις 29 Αυγούστου, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 3331/Β/29-8-2019) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία καταργήθηκε το πιστοποιητικό
βαρών, που αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο στην υποβολή
αιτήσεων από τους πολίτες.
Δεύτερον, σήμερα, ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή σχεδίου
νόμου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει
σειρά βελτιώσεων στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο προστασίας
της πρώτης κατοικίας, μετά από ενδελεχή μελέτη στην πράξη των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή
του, με σκοπό την διευκόλυνση των οφειλετών, έτσι ώστε
περισσότεροι δικαιούχοι να μπορούν να ενταχτούν στις προστατευτικές πρόνοιες του νόμου. Οι αλλαγές αφορούν τόσο
σε νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν όσο και σε αιτήσεις που
έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει ο υπουργός στη δήλωσή του:
- Επιτρέπεται πλέον να υποβάλλουν αίτηση για να προστατέψουν την 1η κατοικία τους και όσοι διαμένουν σε μισθωμένο
ή παραχωρημένο ακίνητο εκτός της Περιφερειακής ενότητας
στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Αφορά κυρίως
όσους διαμένουν σε άλλη πόλη, δηλαδή έχουν μετατεθεί εξαιτίας της εργασίας τους, όπως π.χ. αστυνομικοί, στρατιωτικοί,
λιμενικοί, πυροσβέστες, τελωνειακοί, ιατροί, νοσηλευτές, δάσκαλοι, καθηγητές κλπ.
- Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες του
ενός, δίνεται η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη. Διευκολύνει
συγγενείς που κάποιο εμπλεκόμενο μέλος ζει στο εξωτερικό
και αδυνατεί να ενταχθεί στην πλατφόρμα (οικογένειες του
brain drain), θανόντες που οι κληρονόμοι τους δεν έχουν
αποδεχθεί την κληρονομιά, διαζευγμένα ζευγάρια που δεν
επικοινωνούν πλέον κλπ.
- Διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων σε περιπτώσεις οφειλετών που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση, ώστε να
μην χρειάζεται η συνυπογραφή της αίτησης από το έτερο εν
διαστάσει μέλος, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των μελών.
- Προβλέπεται διάταξη ώστε να δικαιούνται της Κρατικής Επιδότησης όλοι οι συνιδιοκτήτες που αιτούνται της προστασίας
της 1ης κατοικίας. Αυτό διευκολύνει περιπτώσεις που ένα δάνειο εμπλέκει ως συνοφειλέτες περισσότερα του ενός άτομα.
- Παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχει εγγυητής μικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οφειλετών που
μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση
των δόσεων σε βάθος 25-ετίας. Έτσι εάν ένας οφειλέτης είναι
70 ετών, τότε θα λάμβανε ρύθμιση 10-ετίας, αφού σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές τραπεζικές οδηγίες, δεν παρέχεται ρύθμιση άνω του 80ου έτους. Πλέον μπορεί να ενταχθεί ένας νέος
συνοφειλέτης / εγγυητής, μικρότερης ηλικίας, έτσι ώστε μαζί
να λάβουν αποπληρωμή σε 25-ετία, που είναι το μέγιστο που
παρέχει ο Νόμος.
- Πλέον δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν
λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεων

(ανώνυμες εταιρείες που νόμιμα παρέχουν δάνεια), να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την 1η κατοικία
τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ομοίως μπορούν
να ρυθμίσουν και τα δάνειά τους που αγοράστηκαν ή ανατέθηκαν σε εταιρείες απόκτησης ή/και διαχείρισης απαιτήσεων
(funds / servicers).
- Εάν χρειαστεί κάποια αίτηση να επανυποβληθεί λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων διατηρείται η προστασία της 1ης κατοικίας στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επανυποβολή.
Αυτό διευκολύνει τους οφειλέτες που προσήλθαν στην πλατφόρμα, ωστόσο προέβησαν εξ αμελείας σε σφάλματα (π.χ.
καταχώρησης πληροφοριών ή δικαιολογητικών).
- Εφόσον οι πολίτες επιθυμούν να αναθέσουν σε εξειδικευμένο δικηγόρο την ετοιμασία της αίτησής τους, μπορούν πλέον
να το πράξουν, με χρηματοδότηση της αμοιβής του δικηγόρου, από την τράπεζα που έχει την 1η υποθήκη της κύριας
κατοικίας του.
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με το Νόμο 4605/2019,
αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης του στεγαστικού δανείου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο πολίτης
μπορεί στη συνέχεια να υποβάλλει αίτηση στο δικαστήριο, με
σκοπό τη ρύθμιση και των υπολοίπων οφειλών του (π.χ. λοιπά δάνεια χωρίς υποθήκη στην 1η κατοικία, ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οφειλές
προς ΔΕΚΟ κλπ). Συνεπώς η συνεργασία με δικηγόρο καθίσταται στην πλειονότητα των περιπτώσεων αναγκαστική.
3ον. Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών θα προωθήσει άμεσα
πρόσθετες βελτιώσεις, που θα αποσκοπούν στην κατάργηση
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να καταστεί η διαδικασία ευκολότερη και ταχύτερη για τους πολίτες.
Το υπουργείο Οικονομικών, με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με την υλοποίηση πολιτικών μείωσης της
φορολογικής επιβάρυνσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου
εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, επιχειρεί να διευκολύνει τους πολίτες, εξαιρώντας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, να αντιμετωπίσουν το υψηλό ιδιωτικό χρέος που
συσσωρεύτηκε τα τελευταία χρόνια.

ΕΕ: ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΑ ΑΝΤΙΝΑ ΒΑΛΕΑΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ
Η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν επέλεξε σήμερα για Επίτροπο Μεταφορών την Αντίνα Βαλεάν, την οποία είχε προτείνει η Ρουμανία σύμφωνα με το
ΑΠΕ.
Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Λούντοβικ Όρμπαν είχε προτείνει δύο υποψηφίους, τον Ζίγκφριντ Μουρασάν, 38 ετών, ειδικό σε θέματα προϋπολογισμού και την 51χρονη Αντίνα Βαλεάν,
που είναι ειδική σε θέματα μεταφορών. Και οι δύο τους είναι
ευρωβουλευτές και μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η φον ντερ Λάιεν έκανε πολύ γρήγορα την επιλογή της και την
ανακοίνωσε λίγες ώρες αφότου παρέλαβε την επιστολή της
ρουμανικής κυβέρνησης με τα ονόματα των προτεινόμενων
Επιτρόπων.
«Η κυρία Βαλεάν είναι έμπειρη ευρωβουλευτής, που έχει ήδη
προεδρεύσει στο παρελθόν στην επιτροπή ENVI (Περιβάλλοντος) και σήμερα είναι πρόεδρος της επιτροπής ITRE (Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια)», αναφέρεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε. Σημειώνεται επίσης ότι έχει εμπειρία σε θέματα που

αφορούν τις μεταφορές και τον τομέα των «καθαρών» αυτοκινήτων.
Ο διορισμός της Βαλεάν θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο απέρριψε πρόσφατα την υποψηφιότητα της συμπατριώτισσάς της, Ροβάνα Πλουμπ.
Στις 24 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να
εγκρίνει ολόκληρη τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα
αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Δεκεμβρίου.
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Η ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Τις ανησυχίες της κυβέρνησης για τις προκλητικές ενέργειες
της Τουρκίας στην Κύπρο έθεσε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης
στον βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο
για Ευρασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλμερ με τον οποίο
συναντήθηκε το πρωί στην Αθήνα. Από την πλευρά του, σε
δηλώσεις του ο κ. Πάλμερ τόνισε ότι η χώρα μας είναι στο
επίκεντρο της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αναλυτικά, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε μετά τη συνάντηση τα
εξής:
«Η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στον
τομέα της ενέργειας εξελίσσεται πολύ θετικά. Εξήγησα στην
αμερικανική πλευρά την πρόοδο που είχαμε όλο το τελευταίο
διάστημα σε μια σειρά από ενεργειακά πρότζεκτς. Πρώτα από
όλα την υπογραφή με την βουλγαρική πλευρά της συμφωνίας για τον IGB, τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου
Ελλάδας - Βουλγαρίας. Δεύτερον ότι έχουν ρυθμιστεί όλα τα
θέματα σε σχέση με τον ΤΑΡ. Τρίτον ότι από την πλευρά μας
βλέπουμε με θετικό τρόπο το σχέδιο για τον πλωτό Σταθμό

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη
(FSRU) ο οποίος θα ενισχύσει τη γεωστρατηγική θέση της
χώρας και θα διαμορφώσει ένα άλλο τοπίο στην εμπορία
φυσικού αερίου.
Συζητήσαμε επίσης το θέμα της συνεργασίας στον τομέα
των υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα του φυσικού αερίου στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο, τόσο στο πλαίσιο του EastMed
Gas Forum όσο και στο πλαίσιο των επαφών της Ελλάδας με
χώρες όπως η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ. Ειδικότερα μιλήσαμε για το σχέδιο που αφορά στον αγωγό φυσικού αερίου
EastMed ο οποίος επιδιώκεται να συνδέσει το Ισραήλ με την
Κύπρο, την Ελλάδα και τελικά με την Ιταλία.
Και φυσικά εξέφρασα στην αμερικανική πλευρά τις ανησυχίες μας για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας γύρω από
την Κύπρο. Έχουν μιλήσει και δημόσια και οι δηλώσεις τους
προφανώς είναι προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Ο κ.Πάλμερ ανέφερε εξάλλου: «Οι ΗΠΑ και η κυβέρνηση
Τραμπ είναι αφοσιωμένοι στις συνεργασίες στη Μεσόγειο.
Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι ισχυρές και δυναμικές.

Βρίσκομαι στο υπουργείο Ενέργειας για να υπογραμμίσω τις
ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας.
Συζητήσαμε τους τρόπους ανάπτυξης της συνεργασίας στον
ενεργειακό τομέα, μεταξύ άλλων για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, τον Σταθμό στην Αλεξανδρούπολη, τον αγωγό
φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας και τους τρόπους
συνεργασίας για την ενσωμάτωση της Αλεξανδρούπολης στο
δίκτυο των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θετικό το γεγονός ότι ο
αγωγός ΤΑΡ είναι έτοιμος και είναι σημαντικό το ότι η Ευρώπη
υποστηρίζει την ενεργειακή ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας. Ο αγωγός ΤΑΡ είναι ένα μεγάλο
κομμάτι αυτού, όπως και ο αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας.
Η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο της ανάπτυξης ενεργειακών
υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει ακόμη πολλή
δουλειά να γίνει για να δούμε τον πιο οικονομικό τρόπο για τη
μεταφορά του φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο
στις αγορές. Εξετάζεται ένας αριθμός επιλογών, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της
περιοχής για την ανάπτυξη και τη μεταφορά των ενεργειακών
πόρων».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ

Κ. Μητσοτάκης: Μία μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα και τους Έλληνες παραγωγούς
«Η Συμφωνία Γεωγραφικών Ενδείξεων μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας
είναι μία μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα και τους Έλληνες παραγωγούς, καθώς πλέον προστατεύονται 6 σημαντικά ελληνικά προϊόντα: η φέτα, το ούζο, οι ελιές Καλαμάτας, η μαστίχα
Χίου, τα κρασιά Σάμου και το λάδι Λασιθίου, ενώ στο μέλλον
υπάρχει δυνατότητα να προστεθούν ακόμα περισσότερα»
αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρ-

τησή του στο facebook, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας και πιστεύουμε στις αστείρευτες δυνατότητες των Ελλήνων παραγωγών
που συνδυάζοντας παράδοση και καινοτομία προσφέρουν
στην παγκόσμια αγορά μοναδικά προϊόντα υψηλής ποιότητας που μας κάνουν όλους περήφανους.
Με τη συμφωνία αυτή 100 αγροτικά προϊόντα της Ε.Ε. προ-

στατεύονται έναντι απομιμήσεων και έχουν αποκλειστικά
δικαιώματα σχετικά με το όνομά τους και το γεγονός ότι προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές παραγωγής.
Έτσι η Ελλάδα θα είναι παρούσα ακόμα πιο δυναμικά στις
προοπτικές που παρουσιάζει η μεγάλη Κινεζική αγορά», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ, Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Με ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ελλάδας,
έγινε γνωστό ότι αναστέλλεται ο πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας επαγγελματία τυπογράφου της Χίου, που επρόκειτο
να γίνει την Πέμπτη στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η αναστολή σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποφασίστηκε
μετά από συνεννόηση της δανείστριας τράπεζας και των
οφειλετών. Ας σημειωθεί, ότι για αύριο το πρωί στην πλατεία
Σαπφούς της Μυτιλήνης, είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση
διαμαρτυρίας από το Εργατικό Κέντρο Λέσβου, σωματεία και
φορείς της Λέσβου, όσο και της Χίου, ενώ και το περιφερειακό

συμβούλιο Βορείου Αιγαίου με ομόφωνη απόφαση του έχει
ταχθεί κατά της διενέργειας του πλειστηριασμού. Σήμερα,
παράσταση διαμαρτυρίας στον διευθυντή της πιστώτριας
τράπεζας, πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου
Λέσβου, του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, των επαγγελματοβιοτεχνών και της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου
Λέσβου.
Ο επιχειρηματίας, από το 2012 αδυνατούσε να πληρώσει τις
δόσεις δανείων που είχε πάρει μαζί με τον αδελφό του, για την
επιχείρηση τυπογραφείου που διατηρούσαν. Τον Μάιο του

2013, η τράπεζα εξέδωσε προσωρινή διαταγή κατάσχεσης, η
οποία κρίθηκε από το πρωτοδικείο της Χίου ως καταχρηστική. Τον Φεβρουάριο του 2019, η τράπεζα κοινοποίησε μέσω
δικαστικού επιμελητή, διαταγή πληρωμής για ποσό ύψους
399.000 ευρώ με αρχικό ποσό δανείου στις 140.000 ευρώ.
Ένα μήνα μετά, κοινοποιήθηκε κατάσχεση του σπιτιού (που
αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει μαζί
με τη σύζυγό του) και ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για αύριο
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου.

Η MILLENNIUM FILMS ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Κεντρική Μακεδονία έχει επενδύσει στη ραγδαία αναπτυσσόμενη κινηματογραφική βιομηχανία με στόχο να αποτελέσει
πόλο έλξης κορυφαίων κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών διεθνούς εμβέλειας ενώ δημιούργησε
και λειτουργεί ένα πλήρως οργανωμένο Film Office, σύμφω-

να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο Λος Άντζελες και το Hollywood, ο κ
Τζιτζικώστας συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη εταιρειών
– κολοσσών όπως η Netflix, η HBO, η Walt Disney Studios, η
Paramount Pictures, η Universal Pictures, και η Warner Bros
και στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Millennium

Films, Jeffrey Greenstein συμφωνήθηκε- όπως ανακοίνωσε
ο περιφερειάρχης- η δημιουργία στούντιο της εταιρίας στη
Θεσσαλονίκη.

9

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΕΠΙΣΕΥ σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζονται τα εξής:
«Ο ναυτιλιακός τομέας παραμένει ένας από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς τομείς για την
ευρωπαϊκή οικονομία. Σε εθνικό επίπεδο και παρά
την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ο τομέας
της ναυτιλίας συνεισφέρει περισσότερα από 13,4 δις
εκατ. Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 6% του ΑΕΠ. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι θαλάσσιοι λιμένες αποτελούν
ζωτικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή οικονομία και
την οικονομική ανάπτυξη, καθώς το 74% των αγαθών
που εξάγονται ή εισάγονται στο ευρωπαϊκό έδαφος
μεταφέρονται μέσω αυτών.
Παράλληλα, η αλματώδης ψηφιοποίηση των ναυτιλιακών συστημάτων αυξάνει τις πιθανότητες για κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα παροχής πληροφοριών
στον τομέα της ναυτιλίας. Τα συστήματα αυτά, είτε
επί πλοίων είτε σε λιμένες, είναι πολυάριθμα, κατασκευασμένα με τυποποιημένα στοιχεία διαθέσιμα στην
αγορά και σε πολλές περιπτώσεις διασυνδεδεμένα και
σχεδιασμένα χωρίς να έχει εκτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό
ο κίνδυνος και οι πιθανές επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης, ο οποίος συνεχώς ελλοχεύει και συνεχώς
αυξάνεται. Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση και η
αντιμετώπιση ενδεχόμενων κυβερνοεπιθέσεων ενθαρρύνεται από τις αρμόδιες εθνικές, ευρωπαϊκές και
διεθνείς αρχές, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια
βελτίωσης. Για το λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η
ανάγκη προετοιμασίας και ετοιμότητας σε κυβερνοεπιθέσεις σε φορείς που τοποθετούνται στο ευρύτερο
οικοσύστημα των θαλάσσιων μεταφορών.
Το έργο Cyber-MAR, το οποίο συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας (Horizon)
2020, ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το Σεπτέμβριο
του 2019 και θα διαρκέσει συνολικά 36 μήνες. Το

Cyber-MAR αποτελεί μία προσπάθεια προώθησης της
ασφάλειας της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας στον
κυβερνοχώρο, μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου
περιβάλλοντος προσομοίωσης κινδύνου, το οποίο θα
λαμβάνει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού τομέα, αλλά ταυτόχρονα θα είναι εφαρμόσιμο και
σε άλλους υποτομείς των συστημάτων μεταφορών. Το
περιβάλλον αυτό, αφορά στη δημιουργία μίας καινοτόμου πλατφόρμας, η οποία εκτός από τον εκπαιδευτικό της ρόλο (μέσω στοχευμένων σεναρίων και πρακτικών) αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο
για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων
για την κυβερνοασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές.
Βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη
διαχείριση της κυβερνοασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία
της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την
απρόσκοπτη διεπαφή της με άλλα μέσα μεταφοράς
(χερσαία και μη).
Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο Πόρτο Χέλι.
Στη συνάντηση αυτή σηματοδοτήθηκε η έναρξη του
έργου και τέθηκαν οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές
από κάθε μέλος της κοινοπραξίας για την επιτυχή διεξαγωγή του.
Στην κοινοπραξία του Cyber-MAR από Ελληνικής
πλευράς συμμετέχουν τέσσερις φορείς: το Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και οι εταιρείες ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε., PEARL
Α.Ε. και SEAbility Ε.Π.Ε.
Το ΕΠΙΣΕΥ (http://i-sense.iccs.gr) είναι ο συντονιστής
του έργου Cyber-MAR και προΐσταται των εργασιών
του, έχοντας οριζόντια συμμετοχή σε όλες τις ομάδες
εργασίας και διασφαλίζοντας ότι το σχέδιο εργασίας

των εταίρων ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις
ανάγκες και απαιτήσεις του έργου. Εκτός από το διοικητικό του ρόλο, το ΕΠΙΣΕΥ ηγείται των εργασιών
που αφορούν στην ανάλυση δεδομένων, τον τεχνικό
συντονισμό των πιλοτικών δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, το σχέδιο βιωσιμότητάς του και τις αναγκαίες δραστηριότητες τυποποίησης.
Η εταιρεία PEARL Α.Ε. (https://pearl-rail.com) συμβάλλει προσφέροντας την επιχειρησιακή εμπειρία
της στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, με
κυριότερη τη συνεισφορά της στις προσομοιώσεις και
τις πιλοτικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο του έργου κατά τη διεπαφή μεταξύ ναυτιλιακού και σιδηροδρομικού κλάδου, καθώς και στις ενέργειες επικοινωνίας και δικτύωσης.
Η εταιρεία ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. (www.pct.com.gr) είναι ο επικεφαλής των
εργασιών που αφορούν στον προσδιορισμό των
απαιτήσεων και της αρχιτεκτονικής του συστήματος
Cyber-MAR. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την πιλοτική
δοκιμή και τις προσομοιώσεις στο λιμάνι του Πειραιά,
ενώ συνεισφέρει και στις ενέργειες αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Τέλος, η εταιρεία SEAbility ΕΠΕ (www.seability.eu)
είναι επικεφαλής των ενεργειών διάχυσης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και του
συνόλου των ενεργειών προώθησης της κοινοπραξίας, έχοντας ως στόχο τη μέγιστη δυνατή απήχηση και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από την
χρήση των προτεινόμενων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υποστηρίζει δυναμικά τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου Cyber-MAR και
συμβάλει ενεργά στην πιλοτική εφαρμογή και προσομοίωση που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του
Πειραιά».

ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ένα μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων δεκάδων
δρόμων σ΄όλη την πρωτεύουσα από τον Δήμο Αθηναίων
, είναι σ’ εξέλιξη από χθες το βράδυ . Συνολικά θα ασφαλτοστρωθούν 127 δρόμοι και το κόστος ανέρχεται περίπου
σε οκτώ εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, οι δρόμοι επιλέχθηκαν μετά από αιτήματα και καταγγελίες που δέχθηκε η αρμόδια υπηρεσία Τεχνικών Έργων για κακοτεχνίες, φθορές
και άλλα προβλήματα.

Οι εργασίες, προκειμένου να μη δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα, πραγματοποιούνται μόνο νυχτερινές ώρες.
Μεταξύ των δρόμων αυτών είναι η Μαρασλή , η Εμμανουήλ Μπενάκη , η Χαριλάου Τρικούπη , η Αθηνάς, η
Βεΐκου , η Κόνωνος , η Ρηγίλλης , η Ριζάρη , η Ιερά Οδός
, η Κωνσταντινουπόλεως , η Πάτμου, η Μοσχονησίων ,
η Ευελπίδων, η Παπαδιαμαντοπούλου, η Πανόρμου, η
Παναθηναϊκού κ.α «Τα έργα ασφαλτόστρωσης σε ολό-

κληρη την Αθήνα αποτελούν μέρος του πολιτισμού της
καθημερινότητας την οποία δικαιούνται οι δημότες αλλά
και οι επισκέπτες της πόλη μας. Για το λόγο αυτό στον άμεσο σχεδιασμό μας βρίσκεται ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα
δημοπράτησης έργων ασφαλτόστρωσης ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ και για τις επτά Δημοτικές Κοινότητες»
, δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η STANDARD & POOR’S ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗ ΔΕΗ ΣΕ B- ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ κατά
μία βαθμίδα από CCC+ σε B- με σταθερές προοπτικές προχώρησε ο οίκος Standard & Poor’s, σε συνέχεια και της αναβάθμισης του αξιόχρεου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η ΔΕΗ σε σχετική ανακοίνωση εκφράζει την ικανοποίησή
της για την αναβάθμιση και επισημαίνει ότι στην έκθεσή της η
S&P αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και η
διοίκηση της ΔΕΗ αναμένεται να αναστρέψουν την αρνητική
πορεία των τελευταίων 18 μηνών και να βελτιώσουν σημαντικά τις αδύναμες οικονομικές επιδόσεις τής περιόδου αυτής.
Η βελτίωση αυτή συνέβαλε στην απόφαση αναβάθμισης από

τον οίκο. Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναβάθμισης η S&P
αναφέρεται:
- στις τιμολογιακές αναπροσαρμογές από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι οποίες, όπως τονίζεται, είναι ουδέτερες για τους
καταναλωτές, καθώς και
- στην κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ από τον Οκτώβριο του 2019, υπογραμμίζοντας ότι ήταν ένα μέτρο που υποχρέωνε την ΔΕΗ να δημοπρατεί ενέργεια κάτω από την τιμή
της αγοράς, δηλαδή επί ζημία.
Όπως επισημαίνεται στην ίδια έκθεση, τα παραπάνω μέτρα
αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της λει-

τουργικής κερδοφορίας και αποκλιμάκωση του δείκτη Καθαρός Δανεισμός/EBITDA σε 9x το 2019 έναντι 13.5x το 2018.
Η S&P χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης για πλήρη
απολιγνιτοποίηση έως το 2028 και σημειώνει ότι εάν αυτή
προχωρήσει, τότε θα επιτευχθεί πιο γρήγορα ο στρατηγικός
στόχος της ΔΕΗ για τον μετασχηματισμό της παραγωγικής της
βάσης, με μείωση της εξάρτησης από το λιγνίτη και σημαντική
αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της εταιρείας.
Μάλιστα, ο οίκος αναφέρει πως η καταγραφή προόδου στη
διαδικασία μετασχηματισμού της ΔΕΗ θα είναι κριτήριο για
πιθανή περαιτέρω αναβάθμιση στο μέλλον.

Η Περιφέρεια Αττικής ζητά κατανόηση για τα έργα ασφαλτόστρωσης στην παραλιακή
Η Περιφέρεια Αττικής ζητά την κατανόηση των πολιτών για
την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που προκαλείται λόγω των
έργων ασφαλτόστρωσης που ξεκίνησαν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στη Παραλιακή.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της
Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιεί εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα στην παραλιακή και συγκεκριμένα στην
Λεωφόρο Ποσειδώνος.
Τα έργα ξεκίνησαν χθες Τρίτη 5 Νοεμβρίου και αφορούν στο

τμήμα της Ποσειδώνος από την οδό Αλίμου έως το Παλαιό
Δημαρχείο Γλυφάδας. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται
τμηματικά (ρεύμα προς Γλυφάδα) από τις 10 το βράδυ
μέχρι τις 6 το πρωί. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το
έργο θα διαρκέσει περίπου ένα δεκαήμερο.
Για την υλοποίηση των σχετικών έργων θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας
των οχημάτων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα εφαρμόζονται κυ-

κλοφοριακές ρυθμίσεις και η Περιφέρεια Αττικής ζητά την
κατανόηση των πολιτών για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία
που θα προκληθεί. Επίσης καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν
την απαραίτητη υπομονή, να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας και
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από
τα σημεία των εργασιών, ακολουθώντας την υπάρχουσα
οδική σήμανση.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Η επικαιροποίηση του χάρτη των αρμοδιοτήτων και η κατάλληλη προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων
για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού,
ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ ΑΕ, Γιώργου Τερζάκη με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό, στη Λαμία.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η κατάσταση ετοιμότητας όλων
των υπηρεσιών, καθώς και τα σχέδια αποχιονισμών που
θα απαιτηθούν για την πρόσβαση των επισκεπτών. Κοινός
τόπος και στόχος όλων είναι η καλύτερη δυνατή λειτουργία
του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, που θα εξασφαλί-

σει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στους επισκέπτες, αλλά και
την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας δήλωσε τα εξής: «Ως Περιφέρεια, δεν κρυφτήκαμε
ποτέ πίσω από τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες, γι΄ αυτό,
σε συνεργασία με τους Δήμους και τη Διοίκηση του ΧΚ
Παρνασσού, βρισκόμαστε ξανά στην πρώτη γραμμή της
προετοιμασίας».
Ο κ. Σπανός μάλιστα, πρότεινε, για πρώτη φορά, τη δημιουργία «Συμφώνου Συνεργασίας» με τους Δήμους, για
τον συνολικό αποχιονισμό των δρόμων αρμοδιότητάς τους

μέχρι τα σημεία εισόδου του Χιονοδρομικού (πάρκινγκ Κελάρια και Φτερόλακα).
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ
ανέφερε τα έξης: «Ως εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει
την ευθύνη λειτουργίας του μεγαλύτερου χιονοδρομικού
της χώρας, θα διασφαλίσουμε πως το ΧΚΠ θα λειτουργεί
και φέτος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να
στηρίζει την τοπική κοινωνία, αλλά και να παρέχει στους
επισκέπτες του ασφάλεια, εξυπηρέτηση και στιγμές απόλαυσης κοντά στη φύση και στα αγαπημένα τους χειμερινά
αθλήματα».

Η LUFTHANSA ΑΚΥΡΩΝΕΙ 1.300 ΠΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε
σήμερα ότι θα ακυρώσει 1.300 πτήσεις σήμερα Πέμπτη και
αύριο Παρασκευή, αφού δεν κατάφερε να μπλοκάρει, μέσω
της δικαστικής οδού, τις απεργιακές κινητοποιήσεις που
κήρυξε η συνδικαλιστική ένωση του προσωπικού καμπίνας
UFO.
Περίπου 2.300 από τις 3.000 πτήσεις, που είχαν προγραμματιστεί για αύριο, και 2.400 πτήσεις από τις 3.000 που
είχαν προγραμματιστεί την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν, ενώ περίπου 180.000 επιβάτες θα επηρεαστούν από
τις αλλαγές στα δρομολόγια, διευκρίνισε ο γερμανικός αε-

ρομεταφορέας σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε.
Η απεργία θα ξεκινήσει την Πέμπτη, στη 01.00 το πρωί ώρα
Ελλάδας, και θα διαρκέσει έως το πρωί του Σαββάτου, στη
01.00 ώρα Ελλάδας. Θα αφορά «όλες τις πτήσεις», εσωτερικές και διεθνείς, που επρόκειτο να αναχωρήσουν από τα
γερμανικά αεροδρόμια, σύμφωνα με την UFO.
Η συνδικαλιστική ένωση αποφάσισε να προχωρήσει στις
κινητοποιήσεις λόγω της «επίμονης άρνησης της Lufthansa
να διαπραγματευτεί» επί των διεκδικήσεών της, σημειώνεται σε ένα δελτίο τύπου.
Η Lufthansa αμφισβητεί συχνά τη νομιμότητα του συν-

δικάτου να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους. Εντούτοις, η
προσφυγή της στη γερμανική δικαιοσύνη για να εμποδίσει
την απεργία απορρίφθηκε από το εργατοδικείο της Φρανκφούρτης.
Η αεροπορική εταιρεία άσκησε έφεση στην απόφαση,
εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος τύπου
του αερομεταφορέα, που επισημαίνει ότι οι θυγατρικές
του (Eurowings, Germanwings, Sunexpress, Lufthansa
Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti,
Brussels Airlines) δεν επηρεάζονται από την απεργία.
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Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ
Αλλά με περισσότερα δικαιώματα επιλογών στους ασφαλισμένους
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις εισφορές, αλλά και το
σύστημα των κλάσεων, που εξετάζει να επαναφέρει η ηγεσία
του υπουργείου Εργασίας, μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας,
αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότης Μηταράκης, στο ραδιόφωνο του Alpha 98.9.
Αναφορικά με το σύστημα των κλάσεων, που συζητάει η
ηγεσία του υπουργείου να επαναφέρει για τους ελεύθερους
επαγγελματίες, ο κ. Μηταράκης ανέφερε: «Εξετάζουμε να
επαναφέρουμε το σύστημα με τις κλάσεις, αλλά με έναν τρόπο
πολύ πιο φιλελεύθερο, που θα εξασφαλίζει πολλά περισσότερα δικαιώματα επιλογών στους ασφαλισμένους. Θα είναι ένα
σύστημα το οποίο δεν θα στηρίζεται ούτε στο εισόδημα, ούτε
στην ηλικία, αλλά στην ελεύθερη επιλογή του κάθε ελεύθερου
επαγγελματία να επιλέξει το ασφαλιστικό εκείνο πακέτο που
καλύπτει τις δικές του ανάγκες. Θα είναι ένα πρωτοποριακό
σύστημα για τα ελληνικά δεδομένα».
Μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας σημείωσε: «Δύο από
τα θέματα τα οποία είχε αναφέρει ήδη προεκλογικά ο πρωθυ-

πουργός, ήταν εκείνο των χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης στους ασφαλισμένους, οι οποίοι είχαν εργαστεί από 35
χρόνια και πάνω, καθώς και το πλαφόν που μπήκε αυθαίρετα
στις επικουρικές συντάξεις. Ουσιαστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ τιμωρούσε
την Ελλάδα που δουλεύει. Την Ελλάδα που προσπαθεί. Την
Ελλάδα που παράγει. Αυτό ήταν μία ιδεοληψία του νόμου
Κατρούγκαλου», ενώ συμπλήρωσε: «Αυτές τις αδικίες τώρα
θα έρθουμε να τις αντιμετωπίσουμε και με τις αλλαγές που θα
φέρουμε, πράγματι θα υπάρξουν αυξήσεις σε κάποιες κύριες
και επικουρικές συντάξεις. Αυτό που έχω τονίσει ξανά στο
παρελθόν, είναι πως καμία σύνταξη δεν πρόκειται να μειωθεί ως αποτέλεσμα του νέου νόμου. Δεν θα υπάρχει κανένας
χαμένος από τη μεταρρύθμιση. Ιδιαίτερα ευνοημένοι θα είναι
οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα δουν μία σημαντική
μείωση των εισφορών, κάτι το οποίο θα αποτελέσει κίνητρο
για αύξηση της παραγωγικότητας. «Με την ολοκλήρωση των
απαραίτητων αναλογιστικών μελετών, θα ολοκληρώσουμε
το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο θα έχει αναδρομική

ισχύ από τις 4 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να μην υπάρξει
ζήτημα νέων προσφυγών και αναδρομικών».
Ερωτηθείς για την ασφάλεια του νέου επικουρικού κεφαλαιοποιητικού συστήματος, που θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους και πρωτοασφαλισμένους στην αγορά εργασίας από
την 1 Ιανουαρίου 2021, ο κ. Μηταράκης απάντησε: «Το θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη αναφορικά με τη λειτουργία του
χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε
σχέση με αυτό που υπήρχε, πριν από 10 ή 20 χρόνια.
Επιπλέον, την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού θα επιβλέπουν αυστηρά και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και
η Τράπεζα της Ελλάδος. Πλέον είναι πολύ πιο ασφαλής και
πολύ πιο εμπεριστατωμένη η εποπτεία που θα ασκείται πάνω
στα επενδυτικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, τον βαθμό κινδύνου των επενδυτικών προϊόντων θα τον επιλέγει ο ίδιος ο
ασφαλισμένος, βάσει των ατομικών του αναγκών».

Σε περίφραξη και φύλαξη του γύρω χώρου του κτιρίου που κατέρρευσε στην Αιόλου
προχώρησε ο δήμος Αθηναίων
Στην άμεση περίφραξη του χώρου γύρω από το νεοκλασικό
εγκαταλειμμένο κτίριο, τμήμα του οποίου κατέρρευσε σήμερα στη συμβολή της οδού Αιόλου και της πλατείας Αγίας
Ειρήνης, προέβη ο δήμος Αθηναίων, ενώ τοποθέτησε και
24ωρη φύλαξη. Το κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Ιδρύματος
Χατζηκώνστα και έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και

ιστορικό οικοδόμημα από το υπουργείο Πολιτισμού.Από
την κατάρρευση , δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Η Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων του άρθρου 7 του
ΠΔ περί επικινδύνων οικοδομών, που συγκλήθηκε από το
δήμο έκρινε μετά από αυτοψία, το κτίριο επικίνδυνο, αποφασίζοντας τα παραπάνω μέτρα. Στη σχετική ανακοίνωση

του δήμου τονίζεται ότι « παράλληλα, σε συνεργασία με το
υπουργείο Πολιτισμού και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για
να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση που δημιουργήθηκε
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με γνώμονα πρώτα και
πάνω απ όλα την ασφάλεια των πολιτών».

ΠΟΛΥ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟ 2020
Από την έκθεση WTM του Λονδίνου, σύμφωνα με τη fedHatta
Πολύ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό το 2020 από την έκθεση WTM του Λονδίνου, που
πραγματοποιείται από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL London, σύμφωνα με το κλίμα που
καταγράφει από την έκθεση η FedHATTA, η οποία δίνει και
φέτος δυναμικό «παρών» μέσα από το περίπτερο του ΕΟΤ,
όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Στην αποστολή της FedHATTA συμμετέχουν ηχηρά ονόματα από την αγορά των ελληνικών τουριστικών γραφείων, διερευνώντας συνεργασίες.
Τα τουριστικά γραφεία έχουν κλείσει πολλά επαγγελματικά ραντεβού με επαγγελματίες του τουρισμού από
όλο τον κόσμο, ενώ το ενδιαφέρον που καταγράφεται για

επαφές με κατεύθυνση την Ελλάδα, ως τουριστικό προορισμό, είναι έντονο.
Παράλληλα, οι κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
μέχρι στιγμής κυμαίνονται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, και σε πολλές περιπτώσεις ανώτερα σε σύγκριση με
του 2019.
Όλα δείχνουν ότι η ερχόμενη σεζόν θα κυμανθεί στα ίδια
και ίσως υψηλότερα επίπεδα με την φετινή.
Ο προγραμματισμός των πτήσεων από τους tour
operators, ο οποίος ωστόσο θα κριθεί αργότερα μέσα στο
2020, θα είναι μεγαλύτερος σε σχέση με την φετινή χρονιά
καλύπτοντας στο μεγαλύτερο βαθμό το κενό από την κατάρρευση του Thomas Cook.

Ο κ. Στράτος Μπερέτης, αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος
της FedHATTA στην WTM, δήλωσε: «Το κλίμα είναι πολύ
θετικό για την Ελλάδα και διαφαίνεται ότι το κενό του
Thomas Cook έχει κλείσει από την αγγλική και τη γερμανική αγορά, όπως διαπιστώνεται από το ενδιαφέρον από
τους tour operators και τα συμβόλαια.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρείται και για ειδικές μορφές
τουρισμού στην Ελλάδα.
Ο προγραμματισμός πτήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος
από τις σκανδιναβικές αγορές προς Κρήτη.
Αν όλα πάνε καλά και με το Brexit, δηλαδή υπάρξει συμφωνία, η σεζόν θα διαμορφωθεί τουλάχιστον στα περυσινά επίπεδα».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
«Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

Τόνισε στη 15th Cyprus Summit o Περιφερειάρχης Απ. Τζιτζικώστας
«Η Κεντρική Μακεδονία είναι η πιο ελκυστική Περιφέρεια στην
Μεσόγειο για επενδύσεις» τόνισε από το βήμα της 15ης Ετήσιας Διάσκεψης Κορυφής Κύπρου (15th Cyprus Summit) του
Economist, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Ο κ.Τζιτζικώστας ήταν κεντρικός ομιλητής στην ενότητα «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Επενδύσεις στη Μεσόγειο: Ποια είναι
η στρατηγική;» και παρουσιάζοντας το προφίλ και τους στρατηγικούς στόχους της Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε ότι: “το
κλίμα άλλαξε. Οι επενδυτές ξαναστρέφουν το βλέμμα τους στην
περιοχή μας. Τώρα είναι η ώρα της περιφερειακής ανάπτυξης
και η περίοδος των μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών, τις
οποίες θα κατακτήσουν μόνο όσοι έχουν ολοκληρωμένο σχέδιο με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν και
συγκεκριμένους στόχους, για του οποίους έχουν ήδη δουλέψει
μεθοδικά. Καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα
επενδύοντας στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μας», επισήμανε ο κ Τζιτζικώστας,
περιγράφοντας γιατί η Κεντρική Μακεδονία είναι σήμερα η πιο
ελκυστική Περιφέρεια της Μεσογείου για επενδύσεις.
«...Κατακτήσαμε την πρωτιά στην Ελλάδα, σε επισκέψεις τουριστών. Το 2018 την Κεντρική Μακεδονία επισκέφτηκε το 28%
των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στη χώρα σε εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών
προϊόντων. Αυξήσαμε κατά 50% τις εξαγωγές μας, μέσα στην
κρίση. Είμαστε, εδώ και τέσσερα χρόνια, η πρώτη Περιφέρεια

στην Ελλάδα και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, σε αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Υλοποιούμε και ολοκληρώνουμε
1.000 μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα σε όλους τους τομείς, στο
οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, στο περιβάλλον, στον τουρισμό και τον πολιτισμό, στην παιδεία και την υγεία. Βραβευτήκαμε το 2018 ως Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης από το
ευρωπαϊκό συμβούλιο και το ευρωκοινοβούλιο....”
Αναφερόμενος στους στόχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2030, τις βάσεις των οποίων έβαλε η διοίκησή
της, χτίζεται “μια Περιφέρεια κέντρο εμπορίου και εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας, (το 70% της μεταφορικής δραστηριότητας όλης της χώρας εξελίσσεται στην περιοχή) ενώ με το μεγάλο
έργο του φυσικού αερίου ΤΑΡ που ολοκληρώνεται εντός του
έτους, η ΠΚΜ γίνεται κόμβος ενεργειακής διαφοροποίησης και
ασφάλειας της Ευρώπης.
Ο κ Τζιτζικώστας τόνισε επίσης ότι Κεντρική Μακεδονία γίνεται
«περιφέρεια σύγχρονων υποδομών και κορυφαίων επενδυτικών ευκαιριών»:
-Με το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», που εκσυγχρονίζονται μετά την είσοδο στρατηγικών
επενδυτών, αποτελώντας την εμπορική είσοδο για όλη τη ΝΑ
Ευρώπη.
-Με το σιδηροδρομικό δίκτυο και κυρίως το οδικό δίκτυο, που
εκτείνεται από την Τουρκία έως την Αδριατική και στο Βορρά
συνδέει την Κ.Μακεδονία με τις βαλκανικές χώρες και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

-Με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τον πλέον
εξωστρεφή θεσμό της Βόρειας Ελλάδας και συγκεντρώνει το
ενδιαφέρον χιλιάδων διεθνών επιχειρήσεων ετησίως.
-Με κορυφαίες τουριστικές υποδομές, τομέα στον οποίο έχουν
επενδυθεί περισσότερα από 260 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια, και το 35% των κεφαλαίων να προέρχεται από
ξένους επενδυτές.
-Με την αγορά ακινήτων που έχει εκτιναχτεί τον τελευταίο
χρόνο στη Θεσσαλονίκη, εταιρίες κολοσσοί, όπως η Phizer, η
Deloitte & Touche, η DHL και άλλες επιλέγουν να επενδύσουν
στον τόπο μας.
Η καινοτομία και ο πολιτισμός είναι τα δύο μεγάλα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Κεντρικής Μακεδονίας είπε ο κ Τζιτζικώστας
κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά «στα Ακαδημαϊκά και Τεχνολογικά
Ιδρύματα, Ιδιωτικά Κολέγια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά
Πάρκα στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, στους 150.000
φοιτητές και ερευνητές που ζουν στη Θεσσαλονίκη» αλλά και
«στις πρώτες θέσεις που κατακτά κάθε χρόνο σε διεθνείς διαγωνισμούς, μαθηματικών, ρομποτικής, νέων τεχνολογιών και είναι η βάση-όπως σημείωσε- για να δημιουργήσουμε τη Silicon
Valley της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Μιλώντας για τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης της
επιχειρηματικής αποστολής από την ΠΚΜ στις ΗΠΑ αναφέρθηκε
στις συναντήσεις που έγιναν με κορυφαία στελέχη εταιρειών –
κολοσσών στο χώρο των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας
και της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

«Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΩΝ MALLS»

Φωτογραφικό λεύκωμα του σκηνοθέτη Μάικλ Γκαλίνσκι που πρωτοπαρουσιάστηκε στο 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Νοσταλγία; Ανάγκη πολιτικο-κοινωνικής αλλά κυρίως «αισθητικής αποκατάστασης – εξυγίανσης» της αμφιλεγόμενης αισθητικά, πολιτικά και κοινωνιολογικά δεκαετίας του
80;
“Ηθελα να πω πόσο ...απαίσια ήταν όλα (και αυτά που μας
προτείνονταν και αυτά που “καταναλώναμε”) αλλά με τον
καιρό ένιωσα κι εγώ αυτή την αίσθηση νοσταλγίας”... έλεγε
σήμερα ο 50χρονος πλέον – μελετητής (με τις φωτογραφίες
και τις ταινίες του) και καταγραφέας της ...πολύχρωμης εποχής του΄80, μέσω των Malls, Μάικλ Γκαλίνσκι.
“The Decline of Mall Civilisation” είναι ο τίλος του δεύτερου βιβλίου -λευκώματος που εξέδωσε και παρουσίασε σε
παγκόσμια πρώτη σήμερα στη Θεσσαλονίκη – στο πλαίσιο
του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπου βρίσκεται με
αφορμή την προβολή της ταινίας του (“Who Took Johnny”
,η οποία διαδραματίζεται κι αυτή στην ίδια δεκαετία, στην
Αϊόβα των ΗΠΑ).
Οι δεκάδες πρωτόλειες φωτογραφίες τραβήχτηκαν τον
Ιούλιο του 1989 όταν ο φωτογράφος τους ήταν μόλις 19
χρόνων.
“Ταξίδευα επί 40 ώρες οδικά μεταξύ Σαν Φρανσίσκο και
Σεντ Λούις προκειμένου να εντοπίσω τα malls της εποχής.
Τότε δεν υπήρχε ακόμη το Internet -έψαχνα – χανόμουν

στους δρόμους “έβλεπα” - ένιωθα πόσο «ιδιαίτερη», πόσο
άσχημη ήταν αυτή η κουλτούρα των malls αλλά... με τα
χρόνια όταν ξέθαψα εκείνες τις φωτογραφίες ένιωσα νοσταλγία – αν όχι για την εικόνα και την ουσία της -όσο για
τον παραδοσιακό τρόπο φωτογράφησης...»είπε ο Michael
Galinsky «απαντώντας» ουσιαστικά στον «συμφοιτητή»
εκείνων των δεκαετιών στη Νέα Υόρκη, τον επιμελητή του
Μουσείου Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη Ηρακλή Παπαιωάννου, που ανέλαβε την παρουσίαση του πολυσέλιδου
φωτογραφικού λευκώματος.
Για τα malls που «προσφέρουν αίσθηση οικειότητας, ασφάλειας και κοινωνικότητας , τα malls-θερμοκήπια καταναλωτισμού και ...εκκλησίες της νέας (τότε)...θρησκείας -αυτής
του καταναλωτισμού , τα malls με τα fake (ψεύτικα) μάρμαρα που προσφέρουν ολιστικές εμπειρίες (φαγητό, κινηματογράφο, ψώνια) αλλά και μια μορφή ψευδο-δημοκρατίας
και επιφανειακής κοινωνικής εξίσωσης» μίλησε ο Ηρακλής
Παπαιωάννου παρουσιάζοντας το έργο του ...συμφοιτητή
του -τον οποίο δεν συνάντησε ποτέ ,ελλείψει ..διαδικτυακής
επικοινωνίας σ εκείνη την προ τεσσάρων σχεδον δεκαετιών
εποχή- εντοπίζοντας κι αυτός μια μορφή νοσταλγίας «αν
όχι για την εποχή, όπως είπε, αλλά για την..υποχρεωτική
μορφή αθωότητας που δημιουργεί άγνοια του μέλλοντος».

Ο γεννημένος το 1969 στη Βόρεια Καρολίνα, ο κινηματογραφιστής, φωτογράφος και μουσικός Μάικλ Γκαλίνσκι
έγινε διάσημος, προτού καν αποφοιτήσει από το σχολείο,
για τις εικόνες μιας πορείας της Κου Κλουξ Κλαν που «αιχμαλώτισε» με τον φωτογραφικό του φακό. Σε συνεργασία
με τη Σούκι Χόλι, τη σύζυγό του, έχει σκηνοθετήσει πολλές
πολυβραβευμένες ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Το
προηγούμενο βιβλίο που εξέδωσε με θέμα τη φωτογραφία
έχει τίτλο «Malls Across America» και ακολούθησε η έκδοση
“Decline of Mall Civilisation” που πρωτοπαρουσιάστηκε
σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Η ταινία του Μάικλ Γκαλίνσκι “Who Took Johnny” (“Ποιός
άρπαξε τον Τζόνι” -2014) που επιλέχθηκε απ τον εκκεντρικό
-πάπα του Trash»-Τζων Γουότερς και στον οποίο το Φεστιβάλ ανέθεσε με...cart blanche- την επιμέλεια ενός προγράμματος με 11 από τις αγαπημένες του ταινίες διαχρονικά- θα
προβληθεί αύριο (Πέμπτη) στις 15.00 στην αίθουσα “Παύλος Ζάννας” της πλατείας Αριστοτέλους.
Το λεύκωμα με τις εικόνες, για την «παρακμή της κουλτούρας των εμπορικών κέντρων” διατίθεται ήδη, σε ειδική τιμή,
στο πωλητήριο του Μουσείου Φωτογραφίας στο Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ 4Ο EXPORTUSA FORUM
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνο-Αμερικάνικο
Εμπορικό Επιμελητήριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρονται τα εξής:
«Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο
ExportUSA Forum το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το τμήμα διεθνούς
εμπορίου TradeUSA, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 στο
Grand Hyatt Hotel Athens. Το forum διοργανώθηκε υπό
την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Κατά τη διάρκεια του 4ου ExportUSA Forum, του μοναδικού συνεδρίου στη χώρα μας που εστιάζει αποκλειστικά στην μεθοδική προώθηση των εξαγωγών στις ΗΠΑ,
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι εξελίξεις της αμερικανικής αγοράς ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νέες
καταναλωτικές συνήθειες και τάσεις.
Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος δήλωσε από το
βήμα του 4ου ExportUSA Forum: «Είμαι στην εξαιρετικά
ευχάριστη θέση να αναφέρω πως οι Ελληνοαμερικανικές
σχέσεις συνολικά, βρίσκονται στο ισχυρότερο επίπεδο
όλων των εποχών, ενώ στο πλαίσιο του στρατηγικού
διαλόγου ΗΠΑ και Ελλάδας που είναι σε πλήρη εξέλιξη,
οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη κερδίζουν
διαρκώς δυναμική και αναβαθμίζονται» και τόνισε ότι «Το
πρώτο εξάμηνο 2019 οι ελληνικές εξαγωγές, αυξηθήκαν
κατά́ 7,17% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγουμένου έτους».
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε πως η Ελλάδα κάνει
μεγάλα βήματα προκειμένου να δημιουργήσει ένα πιο
φιλόξενο επιχειρηματικό κλίμα για τους επενδυτές. Παράλληλα τόνισε πως οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα ως ένα
σημαντικό οικονομικό εταίρο, αλλά και ως μια πύλη προς
τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η πρώτη ενότητα του 4ου ExportUSA Forum με κεντρικό θέμα «Ψηφιακά εργαλεία για την ανάπτυξη των
Εξαγωγών & Τεχνολογία Blockchain στη Διαχείριση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας» συντονίστηκε από τον κ. Γιάννη Διονάτο, Δημοσιογράφο-Εκδότη και συμμετείχαν οι:
Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς, Διευθυντής, Standards &
Solutions,GS1 Association Greece, Χάρης Λιναρδάκης,
Cloud Leader, ΙΒΜ Ελλάδα και Κύπρος, Κώστας Νίκου,
Blockchain Expert, Alpha Estate - Denis Αυρηλιώνης,
Ιδρυτής, Compellio και Άγγελος Γαλανάκης, Επικεφαλής
Πωλήσεων Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος & Μάλτα, Google
. Βασικός άξονας της ενότητας ήταν η ανάλυση των
σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και πώς μπορούν
οι ελληνικές εταιρείες μέσα από τη χρήση τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Επίσης,
ιδιαίτερη αξία δόθηκε από την παρουσίαση του παραδείγματος της Αlpha Estate ως μια ελληνική επιχείρηση που
έχει ενσωματώσει με επιτυχία την τεχνολογία Blockchain.
Η δεύτερη ενότητα του 4ου ExportUSA Forum, με κεντρικό θέμα το εξαγωγικό ταξίδι: «Από το ελληνικό αγρόκτημα
μέχρι τον Αμερικανό καταναλωτή» συντονίστηκε από τον
κ. Δημήτρη Καραβασίλη, Founder και CEO, DK Marketing
& Idea Monkeys. και συμμετείχαν οι: Νικόλαος Κατωπόδης, Διευθύνων Σύμβουλος της North Shore Farms,
Δημήτριος Καυχίτσας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Pan Gregorian Enterprises & Sr. VP & CEO Jet Set
Communications, Άρης Κεφαλογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, Legendary Food, Κώστας Μάστορας, Πρόεδρος
της Optima Foods, Διονύσης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος
Greek Cold Storage & Logistics Association. Μέσα από
μια πρωτότυπη συζήτηση αναλύθηκε ο τρόπος με τον
οποίο τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να φτάσουν στο
τραπέζι του Αμερικανού καταναλωτή, αλλά και το πόσο
σημαντική είναι η σωστή προεργασία και το οργανωμένο
marketing plan με σκοπό την επιτυχημένη εξαγωγή των

ελληνικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά.
Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Παπαχρυσανθόπουλος,
Commercial Specialist, Embassy of the United States of
America, παρουσίασε το πρόγραμμα SelectUSA. Στην
Τρίτη ενότητα του forum αναλύθηκαν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που χρειάζεται να έχουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
αγοράς των ΗΠΑ. Στην ενότητα συμμετείχαν οι Allen
Sayler, Senior Director of Food Consulting Services, EAS
Consulting Group, Φραγκίσκος Μαυρογενάκης, Chief
Officer of Food Safety Sector, Swiss Approval, Δημήτρης Χρήστου, Director of Market Development,GS1
Association Greece.
Το 4ο ExportUSA Forum, ολοκληρώθηκε με τον εποικοδομητικό διάλογο για την αύξηση της παραγωγικότητας του
πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της εξωστρέφειας,
μεταξύ του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνου Σκρέκα και του κ. Ηλία Σπυρτούνια,
Γενικού Διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν το πώς το
Υπουργείο και η Ελληνική Πολιτεία μπορούν να συμβάλλουν στην υπέρβαση των όποιων εμποδίων, με στόχο την
καλύτερη προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην
αγορά των ΗΠΑ. Ο κ. Σκρέκας ανέλυσε επίσης τους στόχους της νέας αγροτικής πολιτικής που είναι η στήριξη στο
εισόδημα του παραγωγού, η προσέλκυση νέων αγροτών
και η προστασία του περιβάλλοντος.
Το τμήμα διεθνούς εμπορίου TradeUSA του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στοχεύει στην
ενημέρωση, εκπαίδευση, υποστήριξη και καθοδήγηση
όλων των ελληνικών επιχειρήσεων που προσανατολίζουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες στην αγορά των
Η.Π.Α.».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΑΡΕΤ ΆΡΤΑΣ
Ένα εμβληματικό έργο για την Άρτα και την Πολιτιστική
Κληρονομιά της Ηπείρου, το Οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ,
οδεύει προς την αποκατάσταση και αξιοποίηση του, συμβάλλοντας και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής,
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν οι δύο μελέτες
που είχαν υποβληθεί. Πρόκειται για την Αρχιτεκτονική και
Στατική για την Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους
Ιμαρέτ και του περιβάλλοντος αυτού χώρου καθώς και τη

συντήρηση για την καταγραφή προβλημάτων δομικών
υλικών.
Η χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης είναι εξασφαλισμένη από την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία έχει
δεσμευμένους πόρους ύψους 1.000.00ο ευρώ.
Το Ιμαρέτ
Το Ιμαρέτ είναι ένα σημαντικό μνημείο και η ιστορία του
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτιστική κληρονομιά της Άρτας. Κτίστηκε στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα από τον Φαΐκ Πασά, πρώτο Οθωμανό κατακτητή της
Άρτας. Το τζαμί κατασκευάστηκε με υλικά τα οποία μετα-

φέρθηκαν από τον παλαιό βυζαντινό ναό της Παρηγορήτισσας, από την αρχαία Νικόπολη αλλά και από διάφορα
αρχαία κτίσματα της Αμβρακίας.
Το τζαμί υπήρξε θέατρο μαχών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821.
Μετά την απελευθέρωση της Άρτας, το τζαμί είχε μετατραπεί σε εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη το
Ρώσο. Το 1938 με βασιλικό διάταγμα ανακηρύχθηκε σε
διατηρητέο ιστορικό χώρο.
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ΚΥΝΗΓΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ...ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Θα γίνουμε κυνηγοί πλαστικών στο Αιγαίο, προσπαθούμε
να αναπτύξουμε αυτή τη μεθοδολογία τα τελευταία χρόνια,
είμαστε πλέον σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο», τόνισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Πρακτορείο
104,9 FM», o επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, δρ Κωνσταντίνος Τοπουζέλης, που ηγείται και της
ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του εν λόγω Πανεπιστημίου. Σχολιάζοντας τη νέα
συνεργασία της συγκεκριμένης ομάδας με το επονομαζόμενο

Typhoon Project του του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» εξηγεί πως «ουσιαστικά χρησιμοποιούνται
τα Μη Επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα που έχουμε στην
κατοχή μας και τα εξελίσσουμε συνεχώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίζουμε πλαστικά στις παράκτιες περιοχές»
και περιγράφει πως με αυτά τα μέσα η ερευνητική ομάδα του
Εργαστηρίου Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου λειτούργησε το τελευταίο διάστημα και στο πεδίο συνεργατικά.

«Κάναμε μια πιλοτική εφαρμογή με το Ίδρυμα Λασκαρίδη
και το Typhoon Project, έτσι ώστε να τους υποδείξουμε πού
πρέπει να κατευθυνθούν για να καθαρίσουν τις παραλίες. Το
κάναμε στη νότια Κρήτη, όπου πήγε αρκετά καλά, είχε μεγάλο
ενδιαφέρον και σε μερικές ημέρες καταφέραμε να χαρτογραφήσουμε περισσότερα από 15 χιλιόμετρα ακτογραμμής και να
εντοπίσουμε μεγάλες ποσότητες πλαστικών, τις οποίες πήγε
μετά η Ομάδα Typhoon και τις συνέλεξε», εξήγησε και τόνισε
πως με βάση την εμπειρία το αποτέλεσμα κρίνεται ως θετικό.

Λειτουργία «Hunter-Killer» θαλάσσιας ρύπανσης και Τεχνητή Νοημοσύνη
«Πράγματι έτσι είναι, έχουμε δει ότι ταιριάζουμε συμπληρωματικά (σ.σ με το Typhoon Project) σε αυτό που κάνουμε,
μπορούμε ουσιαστικά να γλυτώσουμε χρόνο από την ομάδα
που μαζεύει τα πλαστικά, γιατί έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε
πολύ μικρό διάστημα να δούμε μια πολύ μεγάλη περιοχή, ενώ
αυτό το οποίο ακόμη δουλεύουμε είναι να φτιάξουμε αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης, με τους οποίους θα μπορούν
να εντοπίζουν (σ.σ οι ομάδες συλλογής) τα πλαστικά πολύ
γρήγορα και θα δίνουν το στίγμα τους. Είμαστε σε μια εξέλιξη για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τέτοια συστήματα, που
αυτόματα θα μας δίνουν σημεία τα οποία θα έχουν μεγάλη
ποσότητα πλαστικών και δεν θα χρειάζεται να βλέπουμε όλες
τις εικόνες μια προς μια, για να προσπαθούμε να χαρτογραφήσουμε εμείς με μεγάλη λεπτομέρεια την περιοχή» εξήγησε
ο επικεφαλής της Ομάδας Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης στο
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, δηλώνοντας αισιόδοξος για τα επόμενα στάδια.
«Ουσιαστικά θέλουμε να μπορέσουμε αυτό (σ.σ τον συνδυασμό εναέριων μέσων και λογισμικού με στοιχεία Τεχνητής
Νοημοσύνης) να το κάνουμε λειτουργικό σε μεγάλη έκταση
και μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλω να πιστεύω ότι το
επόμενο χρονικό διάστημα κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό», προ-

σέθεσε και εξήγησε πως με αυτή τη μέθοδο «Ανιχνευτή-Κυνηγού» πλαστικών, τα εναέρια μέσα της Ομάδας θα μπορούν
να προπορεύονται ενός σκάφους, όπως επί παραδείγματι
εκείνου του Typhoon Project και στη συνέχεια αυτό θα μπορεί
να «κατευθυνθεί (στοχευμένα) ώστε να μαζέψει τα πλαστικά
σε μεγάλες ποσότητες».
Αποτελέσματα που θα ξεφεύγουν εφαρμοστικά
από τα στενά όρια της Ελλάδας
Ο Δρ.Τοπουζέλης προσέθεσε πως στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών υπάρχουν σε εξέλιξη
ποικίλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα πλαστικά και
τα βιοπλαστικά ενώ οι συνεργασίες σε ελληνικό επίπεδο είναι
πάρα πολύ δυνατές και εξίσου σημαντική είναι η και ευρωπαϊκή προοπτική. «Συνεργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό ταυτόχρονα
με την Ελλάδα και με την The Ocean Cleanup, που κάνει το
αντίστοιχο πρόγραμμα στον Ειρηνικό Ωκεανό αλλά και με
άλλα ερευνητικά ινστιτούτα, ήδη δουλεύουμε δε σε μεγάλες
ερευνητικές ομάδες σε αυτή την κατεύθυνση, είμαστε δηλαδή σε συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε
τέτοιου τύπου αλγορίθμους οι οποίοι θα είναι εφαρμόσιμοι
σε διαφορετικά σημεία στον πλανήτη. Ουσιαστικά αυτή η
ανάγκη η οποία υπάρχει ξεκινά από τα Ηνωμένα Έθνη και
από τις βασικές παραμέτρους που αυτά έχουν βάλει για την

προστασία του περιβάλλοντος όπως και από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και μέσα από την ντιρεκτίβα η οποία υπάρχει για την
προστασία των θαλασσών», αναφέρει ο επικεφαλής της Ομάδας Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο κ.Τοπουζέλης τονίζει ταυτόχρονα πως σημαντικός παράγοντας είναι και η ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου διεθνώς
που «ζητάει συνεχώς τα του περιβάλλοντος» και προς αυτή
την κατεύθυνση οι Έλληνες επιστήμονες θα προσπαθήσουν
να δημιουργήσουν τα «στατιστικά που χρειάζονται για να
μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον». Εν κατακλείδι όπως αναφέρει ο Έλληνας καθηγητής «όλοι μας θέλουμε καθαρές θάλασσες και προς αυτή τη διαδικασία (σ.σ της
εξασφάλισης των) κατευθυνόμαστε ως επιστήμονες». Κλειδί
δε σε μια θετική κατάληξη κάθε προσπάθειας απορρύπανσης
των θαλασσών είναι σύμφωνα με τον Έλληνα ειδικό πάντως
«η καταπολέμηση του προβλήματος στην πηγή, το να σταματήσουμε όσο πρέπει τη χρήση των πλαστικών στη ζωή
μας», κάτι που, τονίζει, «είναι αντιληπτό πως δεν είναι εύκολο
αν και τα βήματα πρέπει να γίνονται, καθώς υπάρχει και η
τεχνολογία και η βούληση να προχωρήσουμε παρακάτω ως
άνθρωποι».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στο νέο ευρωπαϊκό έργο «LIFE CIRCforBIO – A Circular
Economy System for Multisource Biomass Conversion to
Added Value» (Παράγοντας βιοκαύσιμα από την αξιοποίηση
των βιομηχανικών και οικιακών απορριμμάτων τροφίμων)
συμμετέχει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
(ΣΕΒΤ), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο έργο αυτό θα επιδιωχθεί η μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου μέσα από την αντικατάσταση των ορυκτών
καυσίμων από προηγμένα βιοκαύσιμα, που θα προέρχονται
από οικιακά και βιομηχανικά απορρίμματα τροφίμων, αξιοποιώντας ένα καινοτόμο βιοδιυλιστηρίο, που θα αναπτυχθεί

στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο του ΕΜΠ, στο Λαύριο.
Βασικό όφελος για το κλίμα και το περιβάλλον θα αποτελέσει
η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
που θα προέλθει από την παραγωγή καυσίμων από βιομάζα
μέσα από την παραπάνω διαδικασία.
Η συμμετοχή του κλάδου των τροφίμων στο έργο είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς βασικό μέσο για την παραγωγή των
βιοκαυσίμων θα αποτελούν τα απορρίμματα από τις βιομηχανίες τροφίμων. Τα απορρίμματα που θα αξιοποιηθούν στο
βιοδιϋλιστήριο για τον συγκεκριμένο σκοπό θα προέρχονται
κυρίως από βιομηχανίες παραγωγής μπύρας, χυμών και

προϊόντων πατάτας, επιχειρήσεων της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων.
Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2019, θα έχει διάρκεια
44 μήνες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ.
Η κοινοπραξία αποτελείται από τους παρακάτω φορείς: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ/Συντονιστής), ΣΕΒΤ, Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), Δήμος Λαυρεωτικής, Πανεπιστήμιο
Βερόνας, ENVIRECO AE, NEVIS AE & SATISTICA ΕΠΕ. Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, την 1η Νοεμβρίου 2019.
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Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΤΟ 2020 ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ
«Η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας
ανακηρύξαμε το 2020 ως έτος ψηφιακής μεταρρύθμισης για
τον ΕΦΚΑ» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας –σύμφωνα με το
ΑΠΕ- στο 26ο τακτικό εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων του ΙΚΑ
(ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Ο κ. Βρούτσης διευκρίνισε ότι ο νέος ΕΦΚΑ δεν θα αλλάξει
οργανωτικά, αλλά θα διευρυνθεί και θα γίνει πιο δυνατός, πιο
ισχυρός και πιο αποτελεσματικός. Όπως είπε, την 1η Ιουνίου
2020, θα υλοποιηθεί μία μεγάλη, δομική και διαρθρωτική
μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. «Η
ψηφιακή σύνταξη θα γίνει πράξη, καθώς το ένα τρίτο των
νέων συντάξεων θα εκδίδονται πλέον ψηφιακά» σημείωσε ο
αρμόδιος υπουργός.
Διαβεβαίωσε δε ότι δεν θα γίνει καμία μείωση στο υπαλληλικό προσωπικό, υπογραμμίζοντας ότι από τις πρώτες ενέργειες του αρμόδιου υπουργείου ήταν να ενισχυθεί ο ΕΦΚΑ και
υπήρξε μέριμνα θωράκισής του με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. «Προτεραιότητα έχει ο ΕΦΚΑ και η εξυπηρέτηση του πολίτη» επανέλαβε ο κ. Βρούτσης.
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) καταργεί θεμελιακές περιοχές του
νόμου Κατρούγκαλου. Πλέον, όπως σχολίασε, είναι η ευκαιρία να βάλουμε τέλος σε ένα αβέβαιο κοινωνικό ασφαλιστικό
σύστημα, προαναγγέλοντας παράλληλα τις επικείμενες αλλαγές οι οποίες θα γίνουν τον Ιανουάριο του 2020 με το νέο

ασφαλιστικό νομοσχέδιο. «Είναι η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το νέο ασφαλιστικό κάτω από την «ομπρέλα»
του ΕΦΚΑ, ο οποίος θα αποτελεί έναν εγγυημένο κουμπαρά
για την κοινωνική ασφάλιση όλων των Ελλήνων» δήλωσε ο
κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι η προοπτική είναι η δημόσια κοινωνική ασφάλιση να είναι εγγυημένη για όλους τους
Έλληνες, ισχυρή και δημοσιονομικά βιώσιμη. «Αυτό το οφείλουμε στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες, που
πρέπει να αισθανθούν τη σιγουριά μίας δημόσιας κοινωνικής
ασφάλισης και δεν θα αμφισβητείται πλέον, αν θα πάρουν
σύνταξη» συμπλήρωσε.
Αναλύοντας τις αλλαγές που αναμένεται να υλοποιηθούν, ο
υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι θα αλλάξουν οι συντελεστές
ανταπόδοσης και αυτοί που εργάζονται περισσότερα χρόνια
θα λάβουν υψηλότερη σύνταξη και θα αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις σε όσους μειώθηκαν και είχαν άθροισμα κύριας
και επικουρικής σύνταξης πάνω από τα 1.300 ευρώ.
«Δική μας διακηρυγμένη θέση είναι να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος στις ασφαλιστικές εισφορές. Ήδη, από την
περίοδο 2012-2014, μειώσαμε το μη μισθολογικό κόστος
κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες και έφερε αποτελέσματα, σε
συνδυασμό με το πρόστιμο των 10.500 ευρώ το οποίο επιβλήθηκε στους ασυνείδητους και ασυνεπείς επιχειρηματίες,
στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν τον εργαζόμενο με άλλοθι την κρίση, με αποτέλεσμα η αδήλωτη εργασία να εκτιναχθεί. Ο συνδυασμός
της μείωσης των εισφορών με το πολύ αυστηρό πρόστιμο
οδήγησαν το δείκτη της αδήλωτης εργασίας να πέσει σε μο-

νοψήφιο νούμερο» υποστήριξε ο κ. Βρούτσης, ενώ τόνισε ότι
οι νέες αλλαγές στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Εργασίας είναι η βελτίωση της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την
αδήλωτη εργασία υπέρ της πλήρους απασχόλησης και η θέσπιση της δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου παραβατικότητας. «Τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) υποχρεώνονται
πλέον να προχωρούν σε επανέλεγχο στις επιχειρήσεις που
εντοπίστηκε αδήλωτη εργασία, με προσαύξηση 100% στο
πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής και, αν εντοπιστεί αδήλωτος εργαζόμενος και δεύτερη φορά, μετά τον επανέλεγχο,
προσαύξηση 200% και η επιχείρηση κλείνει. Δεν θέλουμε
τέτοιους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρους και
εισφορές και χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους. Αντίθετα,
χρειαζόμαστε υγιείς επιχειρήσεις, που επενδύουν στην Ελλάδα, σέβονται τον εργαζόμενο και καταβάλλουν ό,τι τους αναλογεί και σε εισφορές και σε φόρους. Επιδιώκουμε υγιή ανταγωνισμό που δημιουργεί πλούτο στην Ελλάδα και νέες θέσεις
εργασίας» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας ότι,
στο πλαίσιο αυτό, θα μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος κατά
πέντε ποσοστιαίες μονάδες, ώστε να καταστεί πιο ελκυστική η
εργασία και να γίνονται περισσότερες προσλήψεις.
Τέλος, όσον αφορά τους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες), ο κ. Βρούτσης
είπε ότι θα αποσυνδεθεί ο υπολογισμός των εισφορών από το
εισόδημα. «Θα αλλάξει αυτό το πλαίσιο, με στόχο καλές συντάξεις που θα έχουν επάρκεια» τόνισε ο αρμόδιος υπουργός.

ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο Μ. ΓΕΡΑΝΗΣ - Αντιπρόεδρος ο Κ.Ζερβας
Ο Μιχάλης Γεράνης επανεξελέγη πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας,
ενώ αντιπρόεδρος αναδείχθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνος Ζέρβας, σύμφωνα με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που
πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι υποψηφιότητες Γεράνη και Ζέρβα ήταν και οι μοναδικές για
την προεδρία και αντιπροεδρία του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής
Μακεδονίας αντίστοιχα. «Δεσμεύομαι ότι με την ίδια θέληση

και το ίδιο πείσμα θα δουλέψουμε ενωτικά στον ευαίσθητο
τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Δεσμεύομαι ότι με δουλειά θα δώσουμε λύσεις», είπε ο κ.Γεράνης με
αφορμή την επανεκλογή του.
Ο κ.Ζέρβας, από την πλευρά του, εξέφρασε την ελπίδα «όλα
όσα ονειρευόμαστε και όλα όσα σχεδιάζουμε να είμαστε σε
θέση να τα υλοποιήσουμε αυτή την τετραετία, για να μπορούν
οι πολίτες να απολαμβάνουν τους καρπούς των χρημάτων
που δίνουν προς τους δήμους».
Επιπλέον, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Αμπελόκηπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, είπε πως οι δήμαρχοι μέσα από
τον ΦΟΔΣΑ στέλνουν «ένα μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας, να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση της υλοποίησης
του περιφερειακού σχεδιασμού».
Οι εκλογές, πέρα από την ανάδειξη του προέδρου και του αντιπροέδρου, αφορούσαν και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φορέα και έγιναν σε ένα Σώμα 67 εκλεκτόρων των
38 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, που ορίστηκαν από τα
δημοτικά συμβούλια.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»
Την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και
της συνεργασίας της με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, ενόψει της προετοιμασίας της χώρας μας για την επέτειο της συμπλήρωσης
200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία, θα κηρύξει ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, σήμερα Πέμπτη 7

Νοεμβρίου 2019, σε πανηγυρική εκδήλωση που θα διεξαχθεί
στην αίθουσα Γερουσίας του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.
Θα μιλήσουν, κατά σειρά, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

και η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου.
Η εκδήλωση μεταδίδεται απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ PLUGGY
Έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Πλατφόρμας Κοινωνικής Δικτύωσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά PLUGGY
έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
ΕΠΙΣΕΥ, ΠΙΟΠ και Clio Muse ένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί με 6
ακόμα Ευρωπαϊκούς εταίρους για να δώσουν τη δυνατότητα, σε
πολίτες και επαγγελματίες, να συμβάλουν ενεργά στην προβολή
και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους, κρατώντας ζωντανή την Ευρωπαϊκή πολιτιστική παράδοση
Ιστορικά και σύγχρονα μουσεία, κρυμμένα αξιοθέατα, διαφορετικές κουλτούρες, χρώματα και αρώματα και μία πλούσια
ιστορία που μετρά αιώνες. Το ταξίδι στις σπουδαιότερες και
εντυπωσιακές πολιτισμικές γωνιές, διάσημες ή όχι, ανά την
Ευρώπη απέκτησε ψηφιακές διαστάσεις και οι λάτρεις του πολιτισμού γίνονται οι πρεσβευτές της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, διαμορφώνοντας τις δικές τους ιστορίες που μπορούν να
μοιραστούν μέσα από την πρώτη και μοναδική Πανευρωπαϊκή
Πλατφόρμα προώθησης και ανάδειξής της, PLUGGY, που πλέον
παραδίδεται στους Ευρωπαίους πολίτες.
Έπειτα από τρία χρόνια έρευνας και ανάπτυξης έφτασε η στιγμή της πρώτης επίσημης παρουσίασης της ολοκληρωμένης
Πλατφόρμας Κοινωνικής Δικτύωσης PLUGGY (Pluggable Social
Platform for Heritage Awareness andParticipation) στο ευρύ
κοινό κατά τη διάρκεια του Τελικού Συνεδρίου PLUGGY με τίτλο:
“Europeans to become online heritage curators”, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2019, στον Κόμβο Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων,
INNOVATHENS powered by Samsung.
Μία σειρά διαδραστικών παρουσιάσεων, γόνιμων συζητήσεων, καθώς και μία συναρπαστική έκθεση των τεχνολογιών
και εφαρμογών PLUGGY υπόσχονται να χαρίσουν στους συμμετέχοντες μία μοναδική εμπειρία πολιτιστικής κληρονομίας και
ψηφιακής τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές PLUGGY, να περιηγηθούν

ψηφιακά στις περισσότερες από 100 ιστορίες των εγγεγραμμένων χρηστών και στο πλήθος των διαδραστικών εκθέσεων
που περιλαμβάνονται ήδη στην πλατφόρμα και ταυτόχρονα να
δημιουργήσουν προσωπικές ιστορίες πολιτισμού για να αναδείξουν με την δική τους ματιά την πολιτιστική αξία της χώρα τους.
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι έξι νικητήριες εφαρμογές του
PLUGGY App Challenge και θα ανακοινωθεί ο τελικός νικητής, o
οποίος θα λάβει το επιπλέον χρηματικό έπαθλο των 4.000 ευρώ.
Οι εργασίες του Συνέδριου θα κορυφωθούν με το προγραμματισμένο live tour στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων , όπου οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν, μέσα από
την χρήση των εφαρμογών PLUGGY, ιστορίες πολιτιστικής
κληρονομιάς σχετικές με τον περιβάλλοντα χώρο και φτιαγμένες
αποκλειστικά γι’ αυτούς, αλλά και να μοιραστούν τη δική τους
οπτική εμπειρία κάνοντας χρήση της πλατφόρμας PLUGGY.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των
συμμετεχόντων με την πλατφόρμα PLUGGY και τα καινοτόμα
εργαλεία εξιστόρησης που την πλαισιώνουν και απευθύνονται
τόσο στους απλούς πολίτες, όσο και στις ευρύτερες κοινωνικές
και πολιτιστικές ομάδες, επιχειρήσεις, μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα αλλά και δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς. Τα
εργαλεία αυτά είναι:
1) Η Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Platform), η
βασική πύλη για την πρόσβαση στις ιστορίες κα στις εμπειρίες
του PLUGGY: https://www.pluggy.eu
2) Το Συγγραφικό Εργαλείο (The Curatorial Tool), μέσω του
οποίου οι πολίτες θα μπορούν να δημιουργούν τις πολιτιστικές
εμπειρίες και τις ιστορίες τους συνδυάζοντας υλικό δικό τους,
άλλων χρηστών ή και με συγγραφικό υλικό από ήδη διαθέσιμες
ψηφιακές συλλογές και βιβλιοθήκες.
3) Οι Έξυπνες Εφαρμογές (The Pluggable Apps) που αποτελούν
καινοτόμα, συμπληρωματικά εργαλεία εξιστόρησης. Σε αυτές
περιλαμβάνονται η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας,

που «ζωντανεύει» τις ιστορίες των χρηστών μέσω των κινητών
τους με τη χρήση της κάμερας, η εφαρμογή εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, μέσω της οποίας θα αναγνωρίζεται γεωγραφικά και θα χτίζεται η πληροφορία κάθε σημείου πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, η εφαρμογή αφήγησης ιστοριών με ήχο 3D,
όπου οι χρήστες θα μπορούν να ηχογραφούν τους ήχους που
προσλαμβάνουν κατά τις επισκέψεις τους στους πολιτιστικούς
χώρους και η εφαρμογή θα αναλαμβάνει να τους επεξεργαστεί
και να τους δώσει 3D διάσταση και τέλος η εφαρμογή συνεργατικών παιχνιδιών, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να
δημιουργούν εύκολα, γρήγορα και διασκεδαστικά τα δικά τους
ψηφιακά παιχνίδια, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις
προγραμματισμού.
Βασική επιδίωξη της Πλατφόρμας PLUGGY και των συμπληρωματικών εφαρμογών είναι να συμβάλλουν με τρόπο αποτελεσματικό και άμεσο στη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ
των Ευρωπαίων πολιτών και στην ανάπτυξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής συνείδησης, υπό το πρίσμα της συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης των λαών.
Το Ευρωπαϊκό έργο PLUGGY, το οποίο χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon
2020, αποτελείται από μια κοινοπραξία 9 εταίρων από 5 χώρες.
Συντονιστής του έργου είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)
της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ),
και μεταξύ των ελληνικών συμμετοχών συγκαταλέγονται το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και η πολυβραβευμένη startup Clio Muse.
Η συμμετοχή στο Τελικό Συνέδριο του PLUGGY, στις 20 Νοεμβρίου, είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, που είναι διαθέσιμη εδώ:
https://www.eventbrite.com/e/pluggy-final-event-registration-62350593303

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 29,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στην Περιφέρεια Κεντρικής mακεδονίας
Πιστώσεις συνολικού ύψους περίπου 29,5 εκατ. ευρώ για έργα
αντιπλημμυρικής θωράκισης τεσσάρων Δήμων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, εξασφάλισε η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» του υπουργείου
Εσωτερικών.
Το σχέδιο της απόφασης ένταξης για τη χρηματοδότηση των
έργων υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνάντηση που είχε με τον περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.
Τα έργα αφορούν τους Δήμους Παύλου Μελά και Πυλαίας-Χορτιάτη της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και των
Δήμων της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, Πολυγύρου και
Νέας Προποντίδας, η οποία επλήγη από τη φονική θεομηνία στις
10 Ιουλίου, με επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν:
- Δίκτυο ομβρίων περιοχής Νικόπολης Δήμου Παύλου Μελά

- Έργα διευθέτησης του ρέματος Κυψέλης στη ΔΕ Πυλαίας του
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
- Έργα διευθέτησης ρέματος Ευκαρπίας στη ΔΕ Ευκαρπίας του
Δήμου Παύλου Μελά, μία περιοχή που στις 19/9/2019 επλήγη
από πλημμυρικό φαινόμενο
- Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Ορμύλιας-Ψακουδιών του Δήμου Πολυγύρου
- Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της
παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Σε δηλώσεις του ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι «πρόκειται
για την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου θέματος που, δυστυχώς,
κόστισε σε ανθρώπινες ζωές αλλά και ανθρώπινες περιουσίες
το προηγούμενο διάστημα, πράγματα που με την υλοποίηση
αυτού του έργου θα τα αφήσουμε οριστικά στο παρελθόν. Για
εμάς το πρώτο είναι η ανθρώπινη ασφάλεια και η προστασία της
ανθρώπινης ζωής».

Επισημαίνεται, ότι η πράξη πλαισιώνεται από οριζόντιο υποέργο προμήθειας συστημάτων για την παρακολούθηση της
στατικής επάρκειας υποδομών της Περιφέρειας και την έγκαιρη προειδοποίηση προς αποφυγή αρνητικών συνεπειών από
πλημμυρικά φαινόμενα.
Όλα τα έργα χωροθετούνται εντός των Ζωνών Δυνητικά
Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως αυτές αποτυπώνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο
Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών (ΦΕΚ 2638/Β/5-7-2018).
Ο κ. Τζιτζικώστας εξήρε το υπουργείο Εσωτερικών για την
άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Περιφέρειας για χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα οι
σχετικές εργασίες.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΠΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΡΩΣΙΑΣ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
Δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του
Την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου στις διμερείς σχέσεις
Ελλάδος- Ρωσίας στη βάση ενός ειλικρινούς διαλόγου,
φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει η επίσκεψή του στη Μόσχα, σημείωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Δένδιας, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της
συνάντησής του με το Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στη Μόσχα.
«Οι διμερείς μας σχέσεις εδράζονται σε διαχρονικούς δεσμούς φιλίας, αλληλοσεβασμού και κατανόησης», επισήμανε ο κ. Δένδιας και τόνισε τη σημασία του κοινού
προγράμματος διαβουλεύσεων Ελλάδος-Ρωσίας 20202022, που υπεγράφη μεταξύ των δύο υπουργείων Εξωτερικών και το οποίο προβλέπει τακτικές επαφές, τόσο
σε υπηρεσιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.
«Η θέση μας είναι όχι μόνο υπέρ της βελτίωσης, αλλά και
υπέρ της διεύρυνσης, υπέρ της εμβάθυνσης αυτού του
διαλόγου», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.
Επισήμανε ότι η χώρα, καθώς εξέρχεται από την κρίση,
επανέρχεται στα διεθνή φόρα και προτίθεται να ενεργοποιήσει το σημαντικό της ρόλο λόγω και της γεωγραφικής της θέσης ως μέλος του ΝΑΤΟ, ως μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη θέση της σε άλλους
διεθνείς οργανισμούς, όπως στο Συμβούλιο της Ευρώπης, του οποίου αναλαμβάνει και την προεδρία τον
επόμενο χρόνο.
«Με δεδομένη τη θέση της Ελλάδας ως παλιού κράτους
μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε θετικά στον διάλογο με τη Ρωσία. Επιθυμούμε
να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με γνώμονα
τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και την
ενίσχυση της ασφάλειας, ιδιαίτερα σε μια ευαίσθητη συγκυρία, όπως είναι η τρέχουσα».
«Λαμβάνοντας υπόψη την πάγια θέση της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής ότι η Ρωσία είναι τμήμα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, η Ελλάδα είναι σε
θέση να καταστεί ιδιαιτέρως χρήσιμη στη Ρωσία, εφόσον και αυτή το κρίνει, στη δημιουργία των απαραίτητων κατανοήσεων, στην επίλυση υπαρχουσών διαφορών, στην κατανόηση των μέτρων που είναι αναγκαίο
να ληφθούν ώστε να προχωρήσουμε σε μια σημαντική
ομαλοποίηση όπου αυτό είναι απαραίτητο και να ξεπεράσουμε δυσάρεστες πραγματικότητες με την εξάλειψη
των αιτιών τους», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

«Οι σχέσεις μας, που έχουν ιστορία πολλών αιώνων,
χαρακτηρίζονται από την αμοιβαία συμπάθεια των
Ελλήνων και των Ρώσων», σημείωσε, από την πλευρά
του, ο κ. Λαβρόφ.
Εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών απηύθυνε πρόσκληση
στις ρωσικές εταιρίες να επενδύσουν στην Ελλάδα, καθώς η οικονομική ανάκαμψη της χώρας, αλλά και το νέο
θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε απ’ τη Βουλή, την έχουν
καταστήσει ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.
«Ειδικά ως προς τον τομέα της ενέργειας, θεωρούμε
πως υπάρχουν ιδιαίτερες προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας. Υπογραμμίζουμε
τις συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ ελληνικών
και ρωσικών εταιριών, πρωτίστως στον τομέα του φυσικού αερίου, ενώ ενδιαφερόμαστε ταυτόχρονα για την
ενίσχυση της συνεργασίας και σε άλλα πεδία, όπως οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
Στη συνάντηση συζητήθηκε και το μεταναστευτικό ζήτημα και τους κινδύνους που εγκυμονεί. «Η Ελλάδα υπογραμμίζει πάντα ότι είναι απαράδεκτο όταν η προστασία
χιλιάδων ανθρώπων γίνεται εργαλείο για την άσκηση
πολιτικής επιρροής», σημείωσε ο κ. Δένδιας.
Ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ
Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ακόμη στη συζήτηση που έγινε
για το Κυπριακό και υπογράμμισε τη σημασία της επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας, εκφράζοντας την υποστήριξη της Ελλάδος «στις σχετικές εν
εξελίξει προσπάθειες του γενικού γραμματέα του Ηνωμένων Εθνών, κ. Γκουτέρες, για επίλυσή του στη βάση
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ».
«Για το Κυπριακό, εκτιμούμε πολύ βαθιά τις απόψεις της
ελληνικής πλευράς, τασσόμαστε υπέρ της επίλυσης του
προβλήματος με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ που προβλέπουν δημιουργία διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας», σημείωσε, από την
πλευρά του, ο κ. Λαφρόφ και χαιρέτισε την πρωτοβουλία του κ. Γκουτέρες.
«Ήρθε η ώρα αυτό το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων ασφαλείας να αλλάξει σε σύστημα με συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», πρόσθεσε.
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις «Ελλάδα 2021»

«Το 2021 στην Ελλάδα θα εορταστεί η 200η επέτειος
της Ελληνικής Επανάστασης ως αποτέλεσμα της οποίας
ιδρύθηκε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Η χώρας μας
συνέβαλε σ’ αυτό το γεγονός με κάθε τρόπο. Με τον κ.
Δένδια σήμερα συζητήσαμε τις πιθανές κοινές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της επετείου», επισήμανε ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών.
Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι σύντομα θα αποσταλεί πρόσκληση για συμμετοχή του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ
Πούτιν, στους εορτασμούς της Ελλάδος.
Ο κ. Λαβρόφ απηύθυνε πρόσκληση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να επισκεφθεί τη Ρωσία για τις
εκδηλώσεις για τα 75 χρόνια από τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ πρόσθεσε ότι και ο ίδιος δέχτηκε
την πρόσκληση του κ. Δένδια να επισκεφθεί την Ελλάδα.
Σχετικά με την αναγνώριση του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι το
θέμα αυτό δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην εμβάθυνση
και διεύρυνση των σχέσεων Ελλάδος και Ρωσίας.
«Στο πλαίσιο της ορθόδοξης πίστης θυμάμαι καθαρά
την απάντηση του Ιησού Χριστού, όταν ερωτήθηκε είπε
τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα του θεού τω θεώ. Η
σημερινή ελληνική Πολιτεία σέβεται απολύτως τον ρόλο
και την αυτονομία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και το διακριτό της ρόλο», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.
Ο κ. Λαβρόφ είπε, επίσης, ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν
θα επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χωρών. Συμπλήρωσε,
δε, ότι θεωρεί πως η εν λόγω κίνηση έγινε έπειτα από
επιρροή της αμερικανικής πλευράς και κατηγόρησε τις
ΗΠΑ για προσπάθεια διάσπασης του ορθόδοξου κόσμου.
«Σήμερα επιβεβαιώσαμε την αρχή ότι τα κράτη δεν
επεμβαίνουν στα εκκλησιαστικά», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Λαβρόφ.
Σχετικά με την υπόθεση της έκδοσης του Αλεξάντερ
Βίνικ, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι ο Ρώσος ομόλογός
του, του εξήγησε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ρωσικής
πλευράς γι’ αυτή την υπόθεση και πρόσθεσε: «Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στο δικό μας ισχύον νομικό πλαίσιο,
το θέμα αυτό εναπόκειται στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 2,4% ΤΟ 2020
Προβλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Ευνοϊκές είναι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), που
αναφέρεται στην ισχυρή δημοσιονομική επίδοση της χώρας, τις βελτιωμένες προοπτικές της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και μία νέα μεταρρυθμιστική δυναμική. Ο οίκος προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2%
φέτος και 2,4% το 2019 έναντι 1,5% στο πρώτο εξάμηνο
του 2019.
Συγκεκριμένα, η έκθεση σημειώνει τα εξής για την Ελλάδα:
«Η οικονομική ανάκαμψη που άρχισε το 2017 συνεχίσθηκε το 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019, αν και ελαφρά βραδύτερη του αναμενόμενου, με ρυθμό αύξησης
του ΑΕΠ 1,9% το 2018 και 1,5% στο πρώτο εξάμηνο του
2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παραμένουν
με διαφορά ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, η ιδιωτική κατανάλωση εξακολουθεί να έχει μία θετική επίδραση στην
ανάπτυξη και η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται, υποχωρώντας στο 17% τον Αύγουστο του 2019. Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 4,4%

του ΑΕΠ το 2018, πολύ πάνω από τον στόχο του 3,5%
και αναμένεται επίτευξη του στόχου αυτού το 2019. Οι
έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων έχουν αρθεί πλήρως από
την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Οι βελτιωμένες αυτές συνθήκες έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και των
επενδυτών, που αντανακλάται σε μία μεγάλη πτώση στις
αποδόσεις των ομολόγων και θα μπορούσε τελικά να
οδηγήσει σε μία αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, με τον δείκτη οικονομικού κλίματος να φθάνει στο
υψηλό επίπεδο - ρεκόρ 12ετίας των 108,4 μονάδων τον
Αύγουστο του 2019. Κοιτάζοντας στο μέλλον, οι κύριοι
μοχλοί ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα θα συνεχίσουν να είναι οι εξαγωγές και η ιδιωτική κατανάλωση. Οι επενδύσεις
είναι το κλειδί για μία πλήρη ανάκαμψη της οικονομίας και
αναμένεται να αυξηθούν καθώς βελτιώνεται η υγεία του
χρηματοπιστωτικού τομέα. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παραμένουν εξαιρετικά μεγάλα, αλλά αναμένεται να
μειώνονται σταδιακά, μία προσδοκία που στηρίζεται από
την έγκριση τον Οκτώβριο του 2019 από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή του νέου σχήματος για την προστασία στοιχείων

ενεργητικού. Η βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη προβλέπεται
στο 2,0% το 2019 και το 2,4% το 2020. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες,
περιλαμβανομένων του ρυθμού μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς και της ικανότητας της
κυβέρνησης να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις».
Σύμφωνα με την έκθεση, ο ρυθμός ανάπτυξης στις περιοχές της EBRD υποχώρησε έντονα στο πρώτο εξάμηνο
του 2019 και διαμορφώθηκε στο 2,1% από 3,4% το 2018
και 3,8% το 2017. Η επιβράδυνση αυτή αντανακλά τη
συνεχιζόμενη εξασθένηση της τουρκικής οικονομίας, την
επιβράδυνση της ρωσικής οικονομίας και τη βραδύτερη
ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και της παγκόσμιας
οικονομίας.
Η EBRD προβλέπει ανάκαμψη της ανάπτυξης στο 2,9% το
2020, με βασικούς μοχλούς τις ισχυρότερες επιδόσεις της
Τουρκίας και της Ρωσίας, ενώ αναμένει σταθερή ανάπτυξη στην περιοχή της Νότιας και της Ανατολικής Μεσογείου
που καλύπτει η EBRD.

«ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΒΟΡΕΙΑΕΛΛΑΔΑΠΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ»
Δήλωσε ο Θ. Καράογλου

Στη χάραξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού που με κεντρικό
άξονα την οικονομική διπλωματία θα περιλαμβάνει κοινές
δράσεις για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Βόρειας Ελλάδας, καθιστώντας την πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστική, συμφώνησαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Θεόδωρος Καράογλου
και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
και Εξωστρέφειας, Γρηγόρης Δημητριάδης, στη συνάντηση που είχαν, σήμερα, στο Διοικητήριο.
Προτεραιότητα- όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση-θα δοθεί στην προσέλκυση διεθνών και εγχώριων
επενδύσεων, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας σε
όλες τις περιφερειακές ενότητες της Μακεδονίας και της
Θράκης καθώς και στις πρωτοβουλίες που θα αναλη-

φθούν από κοινού προκειμένου η ευρύτερη περιοχή να
αποκτήσει πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, διευρύνοντας τον ορίζοντά της πέραν των ορίων
της Ν.Α. Ευρώπης.
«Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταθερά καταγράφοντας συνεχή ανοδική πορεία. Η εδραίωση της ανάπτυξης
στη Μακεδονία και τη Θράκη θα προέλθει μέσα από την
ενίσχυση της εξαγωγικής και ανταγωνιστικής παρουσίας
των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων, οι οποίες στρέφοντας το βλέμμα τους προς τις αγορές όλου του κόσμου
θα εξασφαλίσουν συνέργειες που θα τους επιτρέψουν να
κεφαλαιοποιήσουν τη δυναμική που καταγράφουν» δήλωσε ο κ. Καράογλου, προσθέτοντας ότι « με όχημα την
οικονομική διπλωματία, η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει όλα

τα εφόδια ώστε μέσα από συντονισμένες προσπάθειες να
αλλάξει την εικόνα της στο εξωτερικό και να συστηθεί εκ
νέου ως ιδανικός τόπος προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων».
«Είναι σημαντικό η Βόρεια Ελλάδα να ανοίξει τους ορίζοντές της σε νέες καινοτόμες ιδέες και να εμπνευστεί από τις
καλύτερες πρακτικές του εξωτερικού», τόνισε ο κ. Δημητριάδης και σημείωσε την ανάγκη στενής συνεργασίας με
τον κ. Καράογλου και συντονισμού όλων των συναρμόδιων κυβερνητικών στελεχών προκειμένου - όπως είπε - «
να βάλουμε τη Μακεδονία και τη Θράκη στο οπτικό πεδίο
των ξένων επενδυτών».

ΚΙΝΗΤΡΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΣΕΑΑ
Κίνητρα στην αγορά και στη χρήση αυτοκινήτων αναμένεται να δοθούν μόνο στα οχήματα χαμηλών εκπομπών,
δηλαδή μόνο στα ηλεκτρικά, επισημαίνει με ανακοίνωση
που εξέδωσε, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων
Αυτοκινήτων. Παράλληλα δε, τονίζει ότι δεν αξιολογού-

νται μέτρα απόσυρσης και δεν σχεδιάζονται κίνητρα
αγοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες αυτοκινήτων, όπως
είναι αυτά της βενζίνης ή του πετρελαίου, σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τέλος, επισημαίνει ότι η πολιτεία ενδέχεται να αφαιρέσει

ορισμένες προσαυξήσεις στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα, προκειμένου να εισαχθούν νεώτερα οχήματα, όμως παράλληλα θα θέσει αυστηρούς κανόνες για την
προστασία του καταναλωτή και την πάταξη της λαθρεμπορίας (διασταυρώσεις ΦΠΑ κλπ).

19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΓΠΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Που θα χτυπήσει- Τι πρέπει να φροντίσουν οι πολίτες
Το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από
πλημμύρες και παρόμοια φαινόμενα, έθεσε σε εφαρμογή το
Πυροσβεστικό Σώμα, μετά τις προβλέψεις της ΕΜΥ, σύμφωνα
με τις οποίες έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες
θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.
Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και οι Περιφέρειες
και Δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.
Επίσης, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας
από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των
έντονων καιρικών φαινομένων.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα
πλήξουν:
• Από τα μεσάνυχτα της σημερινής ημέρας (Τετάρτη 06-112019) τα βορειότερα νησιά του Ιονίου (κυρίως την Κέρκυρα)
• Από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (07-11-2019) την Ήπειρο

(κυρίως στα δυτικά τμήματα) και από το μεσημέρι τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου και πιθανώς στη Δυτική Στερεά.
• Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται μέχρι τις βραδινές ώρες
της Πέμπτης (07-11-2019)
Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, από την Πυροσβεστική απευθύνεται έκκληση στους πολίτες ώστε:
1. Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν
καταστροφές ή τραυματισμούς
2. Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά
3. Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής
τους
4. Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες
σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

5. Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην
εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι
πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
6. Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα,
κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές,
όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια
κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος
(π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
Πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έκτακτα
καιρικά φαινόμενα υπάρχουν στην ιστοσελίδα και στους
επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο
Facebook και στο Twitter, ενώ για τον καιρό στην ιστοσελίδα
της ΕΜΥ, www.emy.gr.
Επίσης, για την κατάσταση σε κάθε περιοχή οι πολίτες μπορούν να πληροφορούνται από την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ,
(www.astynomia.gr) και για οδηγίες στην ιστοσελίδα της
ΓΓΠΠ, www.civilprotection.gr.

Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΟ ΖΕΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 35 ΕΤΗ
Μετά από τον Οκτώβριο του 2012, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου
Ο Οκτώβριος του 2019 υπήρξε ο δεύτερος πιο θερμός Οκτώβριος των τελευταίων 35 ετών στην Αθήνα, μετά από τον
αντίστοιχο μήνα του 2012 που κατέχει τα θερμοκρασιακά
σκήπτρα.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), στο Θησείο, η μέση
μέγιστη θερμοκρασία του φετινού Οκτωβρίου ήταν 26,6 βαθ-

μοί, κατά 3,6 βαθμούς υψηλότερη από την κλιματική τιμή του
μήνα. Τον Οκτώβριο του 2012 είχε καταγραφεί μέση μέγιστη
θερμοκρασία 27 βαθμών, ενώ τον Οκτώβριο του 2018 η
μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν 23,5 βαθμοί.
Με εξαίρεση το 2010 και 2011, όλοι οι υπόλοιποι Οκτώβριοι
της τρέχουσας δεκαετίας ήταν θερμότεροι από τις κανονικές
τιμές. Ο Οκτώβριος αυτής της δεκαετίας με τη χαμηλότερη

μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν εκείνος του 2011 (21,7 βαθμοί).
Ο φετινός Οκτώβριος, σύμφωνα με το ΕΑΑ-meteo, χαρακτηρίστηκε από πολλές βροχές κατά το πρώτο δεκαήμερο, ακολούθησαν ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και ομίχλες, ενώ οι
ισχυρές βροχές επέστρεψαν ξανά στο τέλος του μήνα.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
«Επιτελικό είναι το κράτος που προγραμματίζει και παρακολουθεί τις δημόσιες πολιτικές. Υπό την έννοια αυτή, ήταν
μια δύσκολη άσκηση, διότι σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, τέτοιου τύπου προγραμματικό κράτος το οποίο να
μπορεί να παρακολουθεί τις δημόσιες πολιτικές, δεν υπήρχε
στην Ελλάδα. Γι’ αυτό ήταν και μια πολύ μεγάλη πρόκληση»
τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την
Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου
(EPLO), με θέμα «Η πρόκληση του επιτελικού κράτους», σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στους πέντε βασικούς στόχους-δράσεις του νόμου 4622 για το επιτελικό κράτος, που
είναι η εγκατάσταση πολιτικής κανονικότητας, η προγραμματική διακυβέρνηση και η παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, η διάκριση της πολιτικής και της υπηρεσιακής

διοίκησης, η διαφάνεια ευρείας κλίμακας με τη θεσμοθέτηση
μιας ενιαίας αρχής διαφάνειας σε όλο το Δημόσιο και η καλή
νομοθέτηση.
Ο υπουργός Επικρατείας,σημείωσε ότι για την κατάρτιση του
νόμου για το επιτελικό κράτος αξιοποιήθηκαν οι καλές πρακτικές που εφαρμόζει η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και
κατέληξε λέγοντας ότι «βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι
το επιτελικό κράτος έχει δύο διαστάσεις, την οριζόντια και την
κάθετη. Ο νόμος 4622 είναι το οριζόντιο επιτελικό κράτος, η
οργάνωση της κυβέρνησης, και θα ακολουθήσει πολύ σύντομα η δεύτερη φάση του επιτελικού κράτους, που είναι η κάθετη οργάνωση του κράτους δηλαδή ουσιαστικά η εφαρμογή
της αρχής της επικουρικότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση, η
οποία θα εξειδικεύει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την
απονομή αρμοδιοτήτων στους δήμους, τις Περιφέρειες και τις
αποκεντρωμένες διοικήσεις».

Στη συνέχεια μίλησε ο γενικός γραμματέας Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Στέλιος Κουτνατζής, ο οποίος
αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της νομοπαρασκευαστικής
διαδικασίας, η οποία θα γίνεται κεντρικά και έχει ως στόχο
τον περιορισμό της πολυνομίας και της κακονομίας, που είναι
χρόνιες παθογένειες. Σημείωσε ότι η πανσπερμία νομοθετημάτων και η ατελής νομοθέτηση καθιστούσαν αναγκαία την
συχνή αλλαγή της νομοθεσίας και τόνισε πως «η ανυπαρξία
ενός κεντρικού μηχανισμού αποφυγής της πολυνομίας και
κακονομίας, με άλλα λόγια η έλλειψη ενός επιτελικού κράτους,
οδηγεί σε κακή νομοθέτηση».
«Στις διατάξεις του 4622 υπάρχει μια πολύ αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους βημάτων που ακολουθούνται κατά τη
διάρκεια του έτους προκειμένου να προγραμματιστεί το κυβερνητικό έργο και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης» κατέληξε ο κ. Κουτνατζής.
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Εδώ η

δέα σου

ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
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
Θαλάσσια
Παράκτιος
Θαλάσσιες
1 Θαλάσσια
Yδατοκαλλιέργεια 2 Bιοτεχνολογία 3 και Θαλάσσιος 4 Ανανεώσιµες
[Marine Aquaculture (MA)]

και Αλιεία

Μικρής
Κλίµακας [Small Scale

[Marine
Biotechnology]

Τουρισµός

[Coastal and
Maritime Tourism]

Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable
Energy (MRE)]

Θαλάσσια

5 Επιτήρηση
[Maritime
Surveillance]

Fisheries (SSF)]
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Πληροφορίες προς

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

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η e-ΦΡΑΓΗ
ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-6

07/11/2019

Από σήμερα σε ισχύ το νέο «όπλο» του ΚΕΑΟ απέναντι στους
στρατηγικούς κακοπληρωτές. Υπεγράφη χθες η Υπουργική
Απόφαση για την αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ από τους συστηματικούς κακοπληρωτές. Από σήμερα θα μπορεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) να «μπλοκάρει» την ηλεκτρονική πρόσβαση των κακοπληρωτών εργοδοτών στις υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ, ενώ παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει
σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών -«αγγίζοντας»
πλέον την περιουσία των στρατηγικών οφειλετών- μέσω του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τη σχετική απόφαση
για την ενεργοποίηση αυτού του μέτρου υπέγραψε χθες ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης
Βρούτσης, σε εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής της χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή της
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
Το μέτρο αυτό δίνει στο ΚΕΑΟ ένα χρήσιμο «όπλο» στην καταπολέμηση των παραβατικών μεθόδων εργοδοτών που δεν
πληρώνουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να κλείσει κάθε «παράθυρο» εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής στους συστηματικούς κακοπληρωτές, δηλαδή σε εργοδότες οι οποίοι,
βρίσκοντας «ανοίγματα» στο νομικό πλαίσιο, απέφευγαν συστηματικά την εκπλήρωση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο αυτό δεν είναι καινούργιο.
Είχε ψηφιστεί και ενεργοποιηθεί με εγκύκλιο το 2013 επί τότε
υπουργίας Γ. Βρούτση και καταργήθηκε τον Μάρτιο του 2019
(με το άρθρο 66 του ν.4603/2019) από την προηγούμενη
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με αποτέλεσμα να στερηθεί
το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε ετήσια βάση έσοδα που
θα ξεπερνούσαν 200 εκατ. ευρώ.
Προφίλ και «πατέντες»
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του
το ΚΕΑΟ, έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, κυρίως
μονοπρόσωπες ΕΠΕ και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
(ΙΚΕ), που καταστρατηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί
ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται από τα νομικά
αυτά πρόσωπα. Οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται στην

πράξη το φαινόμενο αυτό ποικίλλουν. Οι συνηθέστεροι είναι
οι εξής:
1. Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο
εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες χωρίς προσωπική
περιουσία, τα δε περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλλες
επιχειρήσεις τους διέθεταν στο παρελθόν έχουν διοχετευθεί
σε τρίτους.
2. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες χωρίς περιουσιακά
στοιχεία με εικονικούς υπεύθυνους, που δηλώνουν σαν έδρα
κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, εμφανίζουν πολλά
παραρτήματα, ασφαλίζουν προσωπικό άλλων επιχειρήσεων
και στο τέλος πτωχεύουν.
3. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες με διαχειριστές, μέλη
ή διευθύνοντες σύμβουλους πρόσωπα χωρίς περιουσιακά
στοιχεία ή πρόσωπα κατά των οποίων δεν έχει νόημα η λήψη
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Τέτοια πρόσωπα είναι συνήθως:
α) Υπερήλικοι, συνηθέστερα γονείς ή στενοί συγγενείς του
επιχειρηματία, καθώς και άτομα πολύ νεαρής ηλικίας,
β) Οικονομικοί μετανάστες/αλλοδαποί, με κατοικία την έδρα
της εταιρείας,
γ) Κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία στην Ελλάδα,
δ) Υπάλληλοι της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/ προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις
ευθύνης.
4. Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με επιχείρηση
που δημιούργησε οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλλει
ΑΠΔ. Στη νέα αυτή επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό
της παλιάς.
5. Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύψους από επιχειρήσεις
(συνηθέστερα εταιρείες φύλαξης ή καθαριότητας), που αναλαμβάνουν έργα σαν υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγάλη
αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων. Πολλές φορές στις
εταιρείες αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό του πραγματικού ανάδοχου του έργου.
Οι παραπάνω «πατέντες» εισφοροδιαφυγής έχουν χρησιμοποιηθεί από δεκάδες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχει
εντοπίσει το ΚΕΑΟ. Οι εταιρείες που έχουν εντοπιστεί δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας-κέντρα διασκέδασης, παροχής υπηρεσιών φύλαξης και
καθαριότητας.
Διαδικασία κατασχέσεων
Από την έναρξη του ΚΕΑΟ μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2019
έχουν αποσταλεί συνολικά 1.413.970 ατομικές ειδοποιήσεις
σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του δεύτερου τριμήνου του 2019
εστάλησαν 5.711 ατομικές ειδοποιήσεις. Για τη διαχείριση
των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία εφαρμόζονται από το
ΚΕΑΟ ενιαίες διαδικασίες. Συγκεκριμένα, στον οφειλέτη που
εντάσσεται στο ΚΕΑΟ αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση

ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι
η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα
ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.
Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ (π.χ. εργοδότες που
υποβάλλουν ΑΠΔ, οφειλέτες των τ. ΦΚΑ που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών) οι προσκλήσεις
και οι ατομικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην
ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
Επισήμανση: Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και
μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (βάσει του άρθρου 33 του Ν. Ν.4321/2015, Ν.4321/2015, Ν.4321/2015,
Ν.4321/2015, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται με συστημένη
επιστολή θεωρούνται ως κοινοποιημένες μετά την παρέλευση
15 ημερών από την αποστολή).
Επισημάνσεις Γ. Βρούτση
Σε δήλωσή του σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου της ηλεκτρονικής φραγής από το ΚΕΑΟ για όσους είναι συστηματικοί
κακοπληρωτές των ασφαλιστικών εισφορών ο υπουργός
Γιάννης Βρούτσης δήλωσε σχετικά: «Με την υπουργική απόφαση θωρακίζουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από
στρατηγικούς κακοπληρωτές που έβρισκαν -πολλές φορές με
την ανοχή της ίδιας της πολιτείας“ παραθυράκια” να διαφεύγουν των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Το αποτέλεσμα
ήταν να χάνονται εκατοντάδες εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ οι οφειλέτες διέφευγαν την εκπλήρωση των
μεγάλων υποχρεώσεών τους προς το κράτος. Εφεξής κανένας
δεν θα μένει στο απυρόβλητο. Γιατί, πέραν της φραγής εισόδου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές
θα υποχρεώνονται να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις
υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, προκειμένου να εξοφλούν τις οφειλές
τους, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιούνται και εστιασμένοι
έλεγχοι από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες της πολιτείας».
- Ν. Μηταράκης: Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά
Η δρομολόγηση νέου κανονισμού παροχών στον ΕΦΚΑ και η
διενέργεια εντατικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης και υποδηλωμένης εργασίας αποτελούν βασικές
προτεραιότητες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Ο υφυπουργός Εργασίας, Νότης Μηταράκης,
κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε χθες στο
26ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ), επεσήμανε
ότι «οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό είναι
πάγιες και σταθερές, τις παρουσίασε προεκλογικά, για αυτές
ψηφίστηκε και τώρα με σταθερά βήματα, αυτές υλοποιούνται». Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε πως η πολιτική ηγεσία
Συνέχεια στη σελ 24
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του υπουργείου Εργασίας σε κάθε περίπτωση θα είναι εκεί
για να συνομιλεί και να ακούει τις απόψεις από όλες τις πλευρές, ώστε ακόμα και μέσα από τις διαφωνίες να βγαίνει ένα
αποτέλεσμα το οποίο τελικά θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. «Η συμβολή όλων σας στο ασφαλιστικό και ειδικότερα
στον ΕΦΚΑ είναι καίρια. Ξέραμε όλοι, και εσείς περισσότερο
από τον καθένα, τα προβλήματα και την ιδιαίτερα δύσκολη
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ασφαλιστικό και το
Ενιαίο Ταμείο: Υποστελέχωση των υπηρεσιών, ελλείψεις,
ασυνεννοησία, πληροφοριακά συστήματα περασμένων δεκαετιών. Αποτέλεσμα; Πάνω από ένα εκατομμύριο εκκρεμείς
συνταξιοδοτικές υποθέσεις». Όπως ανέφερε ο υφυπουργός
Εργασίας, «σε μεγάλο βαθμό, ο συνταξιοδοτικός μηχανισμός
λειτουργούσε λόγω της ευσυνειδησίας και της καθημερινής
υπερπροσπάθειάς σας. Αυτό το χάος μπαίνει σταδιακά σε μια
σειρά». Κλείνοντας, ο υφυπουργός Εργασίας επανέλαβε πως
οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αποτέλεσαν μια δικαίωση για την κριτική που ασκούσε ήδη προεκλογικά η Ν.Δ. «Προχωράμε και με αλλαγές στην επικουρική, σε
ένα νέο σύστημα καθολικό, δημόσιο, και κεφαλαιοποιητικό».
Από την πλευρά του ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Χρήστος Χάλαρης,
επεσήμανε πως ο μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ περνάει μέσα
από την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Ειδικότερα, ανέφερε ότι έχει εξασφαλιστεί η αγορά 6.000 καινούργιων
PC στην επόμενη τριετία, έχει προχωρήσει η αυτοματοποίηση
της διαδικασίας των αδειών και προωθείται η εισαγωγή καινούργιου συστήματος διαχείρισης εγγράφων από το 2020.
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Την ταχύτερη αύξηση των τιµών πώλησης, αλλά
και των ενοικίων επαγγελματικών ακινήτων (κτίρια
γραφείων, εμπορικά καταστήματα, logistics κτλ.), σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται να καταγράψει η
Αθήνα κατά τη διάρκεια του 2020. Αυτό προκύπτει µε
βάση τις απαντήσεις ξένων και εγχώριων θεσμικών
επενδυτών, στο πλαίσιο της τελευταίας ετήσιας έρευνας για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων, από την PwC, για λογαριασµό του Urban Land
Institute. Η έρευνα κατατάσσει την Αθήνα στην πρώτη
θέση, επί συνόλου 31 πόλεων, µε την πρώτη πεντάδα
να συμπληρώνεται, κατά σειράν, από τη Λισσαβώνα,
το Βερολίνο, το Αμστερνταμ και το Μόναχο.
Σημαντικές προοπτικές
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της φετινής έρευνας, ο κ.
Τάσος Κοτζαναστάσης, πρόεδρος του ULI Ελλάδας και
διευθύνων σύμβουλος της 8G Capital Partners, σημει-

ώνει στην «Κ» ότι «οι βασικοί λόγοι που η Αθήνα κατατάσσεται πρώτη, φέρονται να είναι η σταθεροποίηση
της οικονομίας, η µείωση του πολιτικού κινδύνου –µία
από τις βασικότερες ανησυχίες των επενδυτών σήμερα παγκοσμίως- και η έλλειψη προσφοράς, καθώς
οι νέες αναπτύξεις ήταν ελάχιστες τα προηγούμενα
χρόνια». Σύµφωνα µε την ανάλυση της φετινής έρευνας, οι επενδυτές εκτιµούν ότι ο τομέας των κτιρίων
γραφείων προσφέρει σημαντικές προοπτικές, λόγω
της μειωμένης διαθεσιμότητας ακινήτων σύγχρονων
προδιαγραφών και της δεδομένης επιδείνωσης της
ποιότητας του υφιστάμενου αποθέματος γραφείων,
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.
Ως εκ τούτου, οι αποδόσεις έχουν υποχωρήσει σε 7%,
δείγμα της αύξησης των τιµών πώλησης, πλην όμως
παραμένουν ακόμα 1,25% πάνω από το επίπεδο που
είχε καταγραφεί πριν από την κρίση, κάτι που σημαίνει
ότι υπάρχει ακόµη σημαντικό περιθώριο ανόδου των
αξιών.
Σύµφωνα µε τους επενδυτές, η περιοχή του κέντρου
της Αθήνας και τα βόρεια προάστια αναμένεται να
πρωταγωνιστήσουν σε ό,τι ό,τι αφορά την αύξηση
των τιµών και των ενοικίων, ενώ ευκαιρίες για επένδυση είναι πιθανό να υπάρξουν και σε δευτερεύουσες
αγορές γραφείων, δηλαδή σε σημεία χαμηλότερης
προβολής και εμπορικότητας. Σύµφωνα µε τον κ. Κοτζαναστάση, «η προσδοκία ανατίμησης όμως, παρότι
βασικός, είναι ένας µόνο παράγοντας που καθορίζει
την επενδυτική στρατηγική. Οι επενδυτές δίνουν τεράστια σημασία στην πρακτική πλευρά της επένδυσης,
π.χ. διαθεσιμότητα επενδυτικού προϊόντος, τη ρευστότητα στην έξοδο, δηλαδή το πόσο εύκολο είναι να
πουληθεί ένα ακίνητο, αλλά και σε παράγοντες που θα
καθορίσουν τις αποδόσεις μεσοπρόθεσμα - συνδεσιμότητα (ψηφιακή και συγκοινωνιακή) και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα βρίσκεται φέτος
στην 28η θέση αναφορικά µε τις επενδυτικές προοπτικές της για το 2020, πάνω µόνο από το Οσλο, την
Κωνσταντινούπολη και τη Μόσχα. Ωστόσο η χαμηλή
αυτή θέση (ιδίως σε σχέση µε τις αντίστοιχες έρευνες
των προηγούμενων ετών) δεν οφείλεται σε κάποια επιδείνωση των δεδομένων (το αντίθετο µάλιστα), αλλά
στην αλλαγή του τρόπου βαθμολόγησης και κατάταξης των πόλεων.
Μικρού μεγέθους αγορά
Οπως εξηγούν οι αναλυτές, αυτό έγινε προκειμένου να
αποτυπώνεται όχι µόνο η άποψη των συμμετεχόντων,
αλλά και πρόσθετοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η διαθέσιμη ρευστότητα της εκάστοτε αγοράς, το
μέγεθος της και το πόσοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές ενδιαφέρονται ενεργά µε αυτήν (κάτι που προκύπτει µε

βάση τον αριθμό των απαντήσεων για µια πόλη). Ως εκ
τούτου είναι άσκοπη κάθε σύγκριση της φετινής βαθμολογίας µε την περυσινή, όταν η Αθήνα είχε βρεθεί
στη 14η θέση. «Λόγω μικρού μεγέθους της αγοράς, η
Αθήνα δύσκολα θα καταστεί στρατηγικός επενδυτικός
προορισμός αλλά σαφώς µπορεί να προσελκύσει, σε
σταθερή βάση, ξένους επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μικρότερη κρίσιμη μάζα ακινήτων σε κάθε
χώρα», καταλήγει ο κ. Κοτζαναστάσης.
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Μέσα στο 2020 θα είναι έτοιμη η «μικρή» διασύνδεση
της Κρήτης, που υλοποιείται από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
Το έργο, που αποτελεί το πρώτο βήμα της σύνδεσης
του νησιού με το δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας,
έχει προϋπολογισμό 365 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει
υποβρύχιο καλώδιο μήκους 132 χλμ. που θα ενώσει τη
Λακωνία με τα Χανιά, βρίσκεται στη φάση κατασκευής.
Μετά την απόρριψη των ενστάσεων τοπικών φορέων
από το ΣτΕ, υπογράφηκαν οι δύο τελευταίες συμβάσεις
του έργου για την υπόγεια γραμμή μεταφοράς στο
τμήμα Μολάοι-Τερματικό (5,65 εκατ. ευρώ) και τον
σταθμό (9,5 εκατ. ευρώ). «Η διασύνδεση με την Πελοπόννησο αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργειακή
θωράκιση της Κρήτης», δήλωσε ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ,
σημειώνοντας ότι με τη δεύτερη διασύνδεση με την
Αττική «θα αρθεί πλήρως ο ενεργειακός αποκλεισμός
της Κρήτης και θα τεθούν οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ του νησιού».
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