
Το newsletter του ΤΕΕ δεν θα κυκλοφορήσει αύριο, 28 Οκτωβρίου 2016, 
λόγω της Εθνικής Επετείου. Το μήνυμα των αγώνων του λαού και του Έθνους  

για ελευθερία, ενάντια στον φασισμό, παραμένει πάντα επίκαιρο. Χρόνια πολλά  
σε όλους και όλες.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΟλΟκληρώνεται την κυριακη

Σε δημόσια διαβούλευση  
το νομοσχέδιο για τα πρατήρια 

υγρών καυσίμων
Σε δημόσια διαβούλευση ετέθη έως 
και τις 30 Οκτωβρίου το σχέδιο νό-
μου του υπουργείου Μεταφορών 
για τα πρατήρια καυσίμων. Όπως 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 
υπουργείο Μεταφορών, με το εν 
λόγω σχέδιο νόμου προωθείται 
μία σειρά ρυθμίσεων που θα απο-
φέρουν την απλοποίηση και την 
επιτάχυνση της διαδικασίας αδειο-
δότησης πρατηρίων καυσίμων και 
θα ενισχύσουν σημαντικά τη δρα-
στηριότητα του κλάδου εμπορίας 
καυσίμων, συμβάλλοντας αντίστοι-
χα στην περαιτέρω εξάπλωση των 
εναλλακτικών καυσίμων στη χώρα 
μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
υπουργείο:

• Μειώνονται τα διοικητικά βάρη 
και κόστη, καθώς, μεταξύ άλλων, 
καταργείται η αυτοψία καταλληλό-
τητας θέσης οικοπέδου που διε-
νεργείται από τις αρμόδιες Υπηρε-
σίες Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και αντικαθίσταται με την Υποβολή 
Υπεύθυνης Δήλωσης του Ιδιώτη 
Μελετητή Μηχανικού του υπό αδει-
οδότηση πρατηρίου.

• Θεσπίζεται μέγιστος χρόνος αδει-
οδότησης 30 εργάσιμων ημερών 
για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 
υπό την υποβολή πλήρους φακέλου 
δικαιολογητικών.

• Θεσπίζεται σιωπηρή έγκριση, 
σύμφωνα με την οποία, εάν πα-
ρέλθει το διάστημα των 30 ημερών 
χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να 
εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, 
ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι 
νομίμως έχει ιδρύσει την επιχείρη-
ση του πρατηρίου χωρίς κανέναν 
πρόσθετο περιορισμό.

• Θεσμοθέτηση εγκατάστασης μι-
κτού διανομέα. Επιτρέπεται η εγκα-
τάσταση μικτού διανομέα υγραερίου 
και υγρών καυσίμων ως ενιαία μονά-
δα διάθεσης, τόσο των υγρών καυσί-
μων, όσο και υγραερίου σε οχήματα, 
από το ίδιο σημείο εξυπηρέτησης.

• Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυ-
σίμων που λειτουργούν σε ισόγεια 
κτιρίων με ορόφους δύνανται να 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους και 
μετά τη 10η Δεκεμβρίου του 2017, 
εφόσον υλοποιήσουν μία σειρά από 
μέτρα ασφάλειας.

• Μείωση της εσωτερικής απόστα-
σης ασφαλείας μεταξύ της δεξα-
μενής υγραερίου (έως 18,00 μ3) 
και των χαρακτηριστικών σημείων 
του πρατηρίου, με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν τα μικτά πρατήρια καυσί-
μων, τα οποία μέχρι σήμερα, λόγω 
της περιορισμένης επιφάνειας των 
ακινήτων τους, δεν μπορούσαν να 
διαθέτουν και υγραέριο κίνησης.

Θεσπίζεται 
μέγιστος χρόνος 
αδειοδότησης 30 
ημερών και «σι-
ωπηρή έγκριση» 
αν παρέλθει η 
προθεσμία!

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•   Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο 
για τα πρατήρια υγρών καυσίμων (σελ.1)

•   Εκδήλωση του ΤΕΕ Πελοποννήσου με 
θέμα «Οι εξελίξεις στο επάγγελμα του 
Μηχανικού» (σελ.3,9)

•   Αναρτώνται δασικοί χάρτες εντός του 
έτους (σελ.3)

•   Επενδυτικό πρόγραμμα έως και ένα δισ. 
ευρώ από τα ΕΛΠΕ την επομένη πενταε-
τία (σελ.4)

•   Προχωρά η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 
και τα αντίστοιχα έργα (σελ.5)

•   Προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας για πιο γρήγορες απαλλοτριώ-
σεις (σελ.6)

•   Πόροι άνω των 3 δισ. ευρώ άμεσα στην 
ελληνική οικονομία μέσω του Σχεδίου 
Γιούνκερ και της ενεργοποίησης νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων (σελ.7)

•   Αυξάνεται ο φόβος της απόλυσης στους 
εργαζόμενους (σελ.8)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.13)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Οι εξελίξεις στο επάγγελμα του 
Μηχανικού»
τριΠΟλη

ΗΜΕΡΙΔΑ:  «Διαμεσολάβηση στον Kατασκευα-
στικό Tομέα» 
αΘηνα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  "Μη επανδρωμένα Εναέρια 
Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση. Ο σύγχρονος 
τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης"
αΘηνα

ΤΕΕ Πελοποννήσου

Οργανισμός Διαιτησίας και 
Διαμεσολάβησης  Ελληνο-
γερμανικού Επιμελητηρίου, 
σε συνεργασία με το ΤΕΕ κ.ά. 
φορείς

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών

31
Οκτωβρίου

2016

25
Νοεμβρίου

2016

25-26
Νοεμβρίου

2016

Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ) διοργανώνει για το 
επόμενο διάστημα τις παρακάτω ομιλίες:
- 31 Οκτωβρίου – Κανελλόπουλος Χρ. «Το 
ηλιακό ωρολόγιο στο μουσείο Κουρίου. 
Αρχαιοαστρονομία και ψηφιακή προσομοί-
ωση»
- 15 Νοεμβρίου - Μνήμη Χρήστου Λάζου. 
Ομιλητής: Δ. Κριάρης
- 5 Δεκεμβρίου - Μνήμη Ευάγγελου 
Κακαβογιάννη. Εισαγωγή: Γ. Βαρουφάκης, 
Ομιλητές: Ο. Κακαβογιάννη, Σ. Κουρσούμης
Οι διαλέξεις  θα πραγματοποιούνται στην 
αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων 
(Κέκροπος 10, Πλάκα) σε συνεργασία με το 
Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυ-
μα Βούρου-Ευταξία. Ώρα έναρξης 18.30. 
Είσοδος, ελεύθερη για το κοινό.
Πληροφορίες: emaet.tee@gmail.com, 
www.emaet.tee.gr, τηλ. 6949 829158
Οι ομιλίες της ΕΜΑΕΤ είναι μαγνητοσκοπη-
μένες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη (http://
www.blod.gr/lectures/Pages/viewevent.
aspx?EventID=2970.

   Ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου 
Αιώνα» διοργανώνουν στις 9 Δεκεμβρίου 
2016 (Γρ. Λαμπράκη 240, Δημαρχείο Κορυ-
δαλλού) η Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών Ε.Μ.Π., ο Τομέας Γεωγραφίας 
και Περιφερειακού Σχεδιασμού, το Ελληνι-
κό Περιφερειακό Κέντρο Δράσης – Gr-RAC 
(http://iygu.ntua.gr/gr) και Δήμος Κορυ-
δαλλού.
Στόχος της εκδήλωσης, η δημιουργία πλατ-
φόρμας αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής 
απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοι-
νότητας, εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας 
αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων κεντρικών 
φορέων άσκησης πολιτικής.
Θεματικές ενότητες:
• Σύγχρονες προκλήσεις αστικών περιοχών. 
• Καλές πρακτικές από Δήμους της χώρας 
και εμπειρίες από την εφαρμογή τους.
• Χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές 
στήριξης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Είσοδος ελεύθερη.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 21 Νοεμβρίου 
2016 στα e-mail: stratige@central.ntua.gr 
και alexopandr@gmail.com

Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ) διοργανώνει στις 11 Νοεμβρίου 2016 ημερί-
δα με τίτλο: "Οι Σύγχρονες Εξελίξεις στους ΜΚΕ και η 
Συμβολή τους στην Ασφάλεια των Κατασκευών και του 
Κοινωνικού Συνόλου".
Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τις 
τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τους ΜΚΕ όλων 
όσοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα, επαγγελματικά ή 
ερευνητικά, με τους ΜΚΕ και ειδικότερα με τον πρά-
σινο τρόπο ποιοτικού ελέγχου για την ασφάλεια των 
κατασκευών, ιδιώτες και δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. 
Στόχος, επίσης είναι να τονισθεί η αναγκαιότητα περαι-
τέρω ενίσχυσης και ανάπτυξης του ποιοτικού ελέγχου 
με ΜΚΕ στη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τα δημόσια και 
ιδιωτικά, μικρά και μεγάλα έργα, τη συντήρηση των 
μνημείων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης και 
την ιατρική προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και 
οικονομίας. Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα και 
στήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και 
του Ε.Μ.Π. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με τη Γενική 
Συνέλευση της ΕΛΕΜΚΕ. Θεματολογία:
• Επιθεώρηση, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση και Διαπί-
στευση: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Προσωπικού 
ΜΚΕ, Πιστοποίηση-Διαπίστευση φορέων ΜΚΕ,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Εξεταστικών Κέντρων 
ΜΚΕ, Προδιαγραφές και εφαρμογές τους στους ΜΚΕ,
Θέματα ορολογίας ΜΚΜ,
• Προηγμένη Έρευνα και Εφαρμογές όλων των ΜΚΜ 
για τον Έλεγχο : Βιομηχανικών Υλικών και Προϊόντων,
Μικρών και μεγάλων Κατασκευών, Δημοσίων και 
ιδιωτικών Έργων, Συνθέτων Υλικών και Συγκολλητών 
Κατασκευών, Έργων Τέχνης, Μνημείων και Έργων Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς, Ναυπηγικών και Αεροπορικών 
Κατασκευών,

Δομικών Υλικών και Κατασκευών βλαμμένων από σει-
σμούς, Νέες τεχνικές, ΜΚΕ (Film Free Radiography, 
Phased Array κ.λπ
• Εφαρμογές ΜΚΕ στην Ιατρική: Ακτινογραφία. - Αξονι-
κή Τομογραφία, Επεμβατική Ακτινολογία,
Μαγνητική Τομογραφία - Φασματοσκοπία,
Υπερηχογράφημα - Υπερηχοτομογραφία,
Ενδοσκοπήσεις Διαγνωστικές – Επεμβατικές.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Κέντρο του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), (Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντί-
νου 48, Αθήνα). 
Πληροφορίες: www.hsnt.gr, hsnt@hsnt.gr,
 τηλ.: 210-772 3759

Διαλέξεις της ΕΜΑΕΤ

Βιώσιμη  
Αστική Ανάπτυξη

Οι σύγχρονες Εξελίξεις στους  
Μη Καταστροφικούς Ελέγχους
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Ημερίδα του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα  
«Οι εξελίξεις στο επάγγελμα του Μηχανικού»

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία  
υδατοδρομίου στο Ηράκλειο Κρήτης

Αναρτώνται δασικοί χάρτες εντός του έτους

Μεγαλύτερη προσφορά από τους Κινέζους για τον ΑΔΜΗΕ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει εσπερίδα µε θέµα «Οι εξελίξεις στο επάγγελµα 
του Μηχανικού» τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17.30 στην Τρίπολη, στο 
Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Τρίπολης, Αίθουσα Ισογείου (Αµφιθέα-
τρο) Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου. Το πρόγραµµα της ηµερίδας έχει ως εξής:
17.30 - 18.10 Προσέλευση συµµετεχόντων - Χαιρετισµοί
18.10 - 18.30 Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ:  Οι αλλαγές στην άσκηση του επαγ-
γέλµατος το ερχόµενο 6µηνο -   Προτάσεις για αληθινή ανάπτυξη
18.30 - 18.50 Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ: Ο νέος Ασφαλιστι-
κός Νόµος 4387 & η µετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ   σε ΤΜΕΔΕ 
18.50 - 19.10 Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος: Ζητήµατα Εφαρµογής Πολε-

οδοµικού Δικαίου στο πλαίσιο   αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας   (Νέος τρόπος 
έκδοσης αδειών - αυθαίρετα - αλλαγές στο θεσµικό    πλαίσιο ιδιωτικών έργων)
19.10 - 19.30 Γιάννης Κιρκινέζης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ανάπτυξης   
Hill International: Ο ρόλος του σύγχρονου Μηχανικού στην Αειφορική   Οικονοµική 
Ανάπτυξη   (Ο Μηχανικός ως «Γέφυρα» µεταξύ Επιστήµης και Κοινωνίας, ώστε να   
επέλθει Οικονοµική Ανάπτυξη)
19.30 - 19.50 Εισηγητής:  Δηµήτρης Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός, Σύµβουλος 
του Υπουργού   Περιβάλλοντος & Ενέργειας  Αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο και το νέο 
πρόγραµµα   «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» 
19.50 - 20.30 Συζήτηση - Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις

Εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ), σύµφωνα µε την οποία δηµιουργούνται οι προϋ-
ποθέσεις για τη δηµιουργία υδατοδροµίου στο Ηράκλειο 
της Κρήτης. Όπως υπενθυµίζει το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, οι δώδεκα εγκριθείσες περιβαλλο-

ντικές άδειες που έχουν υπογραφεί µέχρι σήµερα, εκτός 
αυτής του Ηρακλείου, αφορούν τη δηµιουργία υδατο-
δροµίων για τις περιοχές: Αγία Μαρίνα Γραµµατικού, 
Αλόννησος, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Παξοί, Πάτµος, Πάτρα, 
Ρέθυµνο, Σκόπελος, Σκύρος και Τήνος, ενώ πρόκειται να 

ολοκληρωθεί στο εγγύς µέλλον η διαδικασία περιβαλλο-
ντικής αδειοδότησης υδατοδροµίου για την περιοχή του 
Λαυρίου, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του το συντο-
µότερο δυνατό. Σήµερα, πλήρως αδειοδοτηµένα είναι τα 
υδατοδρόµια της Κέρκυρας και των Παξών.

«Κύµα» αναρτήσεων δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα έρχε-
ται µέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για δασικούς χάρτες 
που είναι από καιρό έτοιµοι και αναµένεται να αναρτηθούν 
από τις δασικές υπηρεσίες. Η χρηµατοδότηση, ωστόσο, που 
είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, δεν 
έχει ακόµα εξασφαλιστεί, ενώ οι αυστηρές προθεσµίες που 
έθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος µόλις τον περασµένο 
Μάιο για την ολοκλήρωση του έργου ήδη αρχίζουν να «ξε-
χειλώνουν», σύµφωνα µε σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου 
Λιάλιου για την εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Με απόφαση που 
υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης 
Τσιρώνης εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας ανάρτησης 
των δασικών χαρτών σε διάφορες περιοχές, ανάµεσα στις 
οποίες:
• Σε ολόκληρους τους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, 
Πιερίας, Πειραιά, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Εύβοιας, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Λακωνίας και Μεσ-
σηνίας.
• Στην Αττική, στις περιοχές Βαρνάβα, Γραμματικού, Κα-
πανδριτίου, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, 
Ασπροπύργου, Ιλίου, Καµατερού, Μάνδρας, Περιστερίου, 
Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου.

• Στα νησιά Μύκονο, Σύρο, Σίφνο, Μήλο, Κίμωλο, Πάτμο, 
Σύµη και Αρκιοί. Όπως αναφέρει η εφηµερίδα, η απόφαση 
φέρεται να έχει υπογραφεί στις 4 Οκτωβρίου, ωστόσο δηµο-
σιεύθηκε µόλις (προ)χθες στη Διαύγεια, µε καθυστέρηση 21 
ηµερών. Πρόκειται για µια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδοµένη 
το τελευταίο διάστηµα στο υπουργείο Περιβάλλοντος (συχνά 
µε πρόφαση την αναµονή για ταυτόχρονη δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως), που δεν είναι διόλου αθώα 
καθώς στην καλύτερη περίπτωση εκφράζει την απαξίωση 
του υπουργείου στον ρόλο της Διαύγειας.
Ο διαχωρισµός των περιοχών στις οποίες οι δασικές υπηρε-
σίες πρόκειται να προχωρήσουν µόνες τους στην ανάρτηση 
των δασικών χαρτών –χωρίς τη βοήθεια της Εθνικό Κτηµα-
τολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ)– προβλεπόταν στον τε-
λευταίο σχετικό νόµο (ν. 4389/16) µέσα σε διάστηµα 4 µηνών 
(δηλαδή, έως τα τέλη Σεπτεµβρίου), ειδάλλως τη δουλειά 
αυτή αναλάµβανε η ΕΚΧΑ. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, το ότι 
εγκρίθηκαν µε ένα µήνα καθυστέρηση στις 25 Οκτωβρίου 
δεν σηµαίνει πρακτικά τίποτα (πέρα από το σταδιακό ξεχεί-
λωµα των προθεσµιών του νόµου), καθώς η ΕΚΧΑ... δεν έχει 
ακόµα τους πόρους να αναλάβει (δηλαδή αναθέσει µέσω 
διαγωνισµού σε ιδιώτες) την ανάρτηση και κύρωση των 

δασικών χαρτών σε όσες περιοχές χρειαστεί. Περαιτέρω, 
το υπουργείο δεν έχει ακόµα εκδώσει δύο κρίσιµες για την 
πορεία των δασικών χαρτών αποφάσεις (προβλέπονταν στον 
ν. 4389/16): η πρώτη αφορά τη νέα διαδικασία ανάρτησης και 
υποβολής αντιρρήσεων και η δεύτερη τα τέλη αντιρρήσε-
ων (που θα κληθούν να καταβάλλουν οι πολίτες). Αυτό που 
έχει γίνει το τελευταίο διάστηµα είναι η εκπαίδευση από την 
ΕΚΧΑ υπαλλήλων από τις 34 Διευθύνσεις Δασών της χώρας 
για τη νέα ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής αντιρρήσεων. Η 
εφηµερίδα αναφέρει επίσης ότι καθυστέρηση σηµειώνεται 
και στον καθορισµό, από τους ενδιαφερόµενους δήµους, των 
«οικιστικών πυκνώσεων», δηλαδή των περιοχών αυθαιρέτων 
µέσα σε δασικές εκτάσεις οι οποίες θα εξαιρεθούν από τη 
διαδικασία ανάρτησης (και θα εξεταστούν κάποια στιγµή στο 
µέλλον από κάποια επιτροπή που θα ορίσει το υπουργείο). 
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Καθηµερινής, µόλις περί τους 
10 δήµους έχουν υποδείξει τους οικισµούς αυθαιρέτων, ανά-
µεσα στους οποίους η Πεντέλη (µία από τις µόλις τέσσερις 
περιοχές στην Αττική που έχει κυρώσει µερικώς δασικό 
χάρτη!) και η Ραφήνα. Κανονικά το υπουργείο δεν έπρεπε 
να δεχθεί νέες «οικιστικές πυκνώσεις» αφού η προθεσµία 
έχει λήξει.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προ-
σφορών για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή. Πλειο-
ψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η κινεζική εταιρεία State Grid µε τίµηµα 320 
εκατ. ευρώ. Η διαδικασία ήταν άψογη, πράγµα για το οποίο η διοίκηση της ΔΕΗ 

συγχαίρει τα αρµόδια στελέχη της εταιρείας για τον επαγγελµατισµό που επέδει-
ξαν. Το ΔΣ της Επιχείρησης στις 31 Οκτωβρίου 2016 θα πάρει την απόφαση για 
τον προτιµητέο επενδυτή. Οριστική απόφαση θα λάβει η Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων η οποία προγραµµατίζεται για τις 24 Νοεµβρίου 2016. 



Επενδυτικό πρόγραμμα έως και ένα δισ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ  
την επομένη πενταετία

Energean: Στο 1 εκατ. βαρέλια η παραγωγή του Πρίνου  
μέχρι στιγμής το 2016

Την υλοποίηση επενδυτικού προγράµµατος συνολικού ύψους 750 εκατ. 
έως 1 δισ. ευρώ από τον Όµιλο των Ελληνικών Πετρελαίων την επόµενη 
πενταετία, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, στο 
Συνέδριο του ΙΕΝΕ. Ο κ. Τσοτσορός, επεσήµανε ότι η σηµαντική κερδοφο-
ρία του Οµίλου µε κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA_ 
Euro 758 εκατ. το 2015 θα συνεχιστεί και το 2016 µε πρόβλεψη για κέρδη 
έως Euro 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς 
συνθήκες στην εγχώρια αγορά. Τόνισε ακόµη ότι έχει γίνει η απαραίτητη 
χρηµατοοικονοµική εξυγίανση προκειµένου να διασφαλιστεί η χρηµατοδό-
τηση των επενδύσεων. Συγκεκριµένα ο Όµιλος έχει αποπληρώσει και ανα-
χρηµατοδοτήσει το σύνολο των υποχρεώσεων του για την περίοδο 2016-
2018, συνολικού ύψους περίπου Euro 1,5 δισ., ενώ από την βελτίωση των 
όρων και προϋποθέσεων προηγούµενων οµολόγων και δανείων στην οποία 
προχώρησε πρόσφατα, θα εξοικονοµήσει χρηµατοοικονοµικές δαπάνες της 
τάξης των Euro 30 εκατ. ετησίως. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε, εξάλλου, 
η πρόσφατη έξοδος του Οµίλου στις διεθνείς χρηµαταγορές, παρά το απα-
γορευτικό "country risk", αφού προσφέρθηκαν υπερδιπλάσια ποσά από τα 
αιτηθέντα και αντλήθηκαν 375 εκατ. ευρώ µε επιτόκιο 4,875%, έναντι 8% του 
παλαιού οµολόγου. Ο πρόεδρος του Οµίλου αναφέρθηκε στο αρνητικό οι-
κονοµικό περιβάλλον και τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, 
στην γεωπολιτική αστάθεια ιδιαίτερα στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, επιση-
µαίνοντας ότι η οικονοµική κρίση µετεξελίσσεται σε κοινωνική και πολιτική 
κρίση, µε εµφανείς τους κινδύνους αποσταθεροποίησης του ευρωπαϊκού 
οικοδοµήµατος.  Σχολιάζοντας τη διαχρονική υστέρηση της Ελλάδας στους 
Δείκτες Ανταγωνιστικότητας και Διαφθοράς ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ 
αλλά και γειτονικών χωρών της Βαλκανικής, ο πρόεδρος της ΕΛΠΕ µίλησε 
για «αρνητικές διαπιστώσεις που δεν επιτρέπουν πολιτικές θριαµβολογίες 
ή αφορισµούς, αλλά αντίθετα επιβάλουν την ευρεία συναίνεση για τη συ-
στηµατική µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών δοµών 
της κρατικής γραφειοκρατίας και του θεσµικού πλαισίου». Αναφερόµενος 
στον κλάδο του πετρελαίου ο κ. Τσοτσορός υπογράµµισε ότι, υπό την πίεση 
της περιορισµένης ζήτησης ο ανταγωνισµός εντείνεται, µε αποτέλεσµα να 
διακόψουν τη λειτουργία τους περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά διυλιστήρια 
την τελευταία δεκαετία, ενώ ασφυκτικές είναι και οι πιέσεις που υπάρχουν 
στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Σηµείωσε δε ότι ο 

Όµιλος ΕΛΠΕ υλοποίησε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραµµα εκσυγχρονισµού 
των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης και βελτίωσης της απόδο-
σης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου που ανέρχεται στο ύψος των 2,5 δισ. 
ευρώ περίπου, το οποίο του εξασφάλισε την ανταγωνιστική παρουσία την 
περίοδο που διανύουµε. Αναλύοντας την Στρατηγική του Οµίλου για την 
περίοδο 2016-2021, ο κ. Τσοτσορός έθεσε ως βασικούς στόχους: 

• Την παραμονή των διυλιστηρίων στο 25% των πρώτων μονάδων του αντα-
γωνισµού, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, για τις οποίες θα 
δαπανηθούν Euro 400 εκατ. 

• Την αναμόρφωση της εμπορικής πολιτικής με στόχο τη διεύρυνση της 
παρουσίας του Οµίλου τόσο στην εσωτερική, αλλά κύρια στην εξαγωγική 
αγορά πετρελαιοειδών, όπου εκτιµάται ότι θα κατευθύνεται το 70% περίπου 
της παραγωγής. Ταυτόχρονα, διερευνάται συστηµατικά και η είσοδος σε 
νέες αγορές.

• Την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διεύρυνσης της πα-
ρουσίας, αλλά και µετασχηµατισµού των µορφών και της επιχειρησιακής 
δράσης των µονάδων πώλησης, καθώς µέχρι το 2030 τα κέρδη εκτός προ-
ϊόντων πετρελαιοειδών θα αποτελούν το 50% των συνολικών κερδών των 
πρατηρίων καυσίµων, σύµφωνα µε εκτιµήσεις.

• Τον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων και του προσδιορισμού των 
µεσοπρόθεσµων στόχων για αυξηµένη συµµετοχής στις Ανανεώσιµες Πη-
γές Ενέργειας , την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη τα 
ΕΛ.ΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.

• Την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού αναφορικά με την Έρευνα 
και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, για τη συµµετοχή και την εκµετάλλευση 
επιχειρηµατικών ευκαιριών σε συνεργασία µε κορυφαίους διεθνείς εξειδι-
κευµένους Οµίλους. 

Αναφερόµενος ειδικότερα στον Πατραϊκό, ο κ. Τσοτσορός επιβεβαίωσε ότι 
«τα πρώτα αποτελέσµατα από τις τρισδιάστατες έρευνες επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου, ο οποίος αν περιέχει πετρέλαιο 
εκτιµάται ότι θα είναι της τάξεως των 100 εκατ. βαρελιών». Όπως είπε, η 
επεξεργασία των δεδοµένων συνεχίζεται και οι οριστικές αποφάσεις για 
την εκτέλεση γεώτρησης εκτιµάται ότι θα ληφθούν τον Ιούλιο του 2017. 

Στην περίοδο 2019-2020 τοποθετείται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση 
για υδρογονάνθρακες στην περιοχή των Ιωαννίνων ενώ την άνοιξη του 
2017 προγραµµατίζεται η γεωφυσική σεισµική έρευνα στην περιοχή 
που θα περιλαµβάνει συνολικά 400 χιλιόµετρα σεισµικών γραµµών. 
Αυτό ανέφερε ο Δρ. Κωνσταντίνος Νικολάου, Τεχνικός Σύµβουλος 
Energean Oil & Gas µιλώντας στο συνέδριο του ΙΕΝΕ στο οποίο πα-
ρουσίασε επίσης τις εξελίξεις στις λοιπές περιοχές όπου δραστηριο-
ποιείται ερευνητικά η εταιρία. Συγκεκριµένα, στην περιοχή του Πρίνου 
η παραγωγή έχει φθάσει ήδη µέσα στο 2016 στο 1 εκατ. βαρέλια, κάτι 
που συµβαίνει για πρώτη φορά µετά το 2001. Έχουν δοθεί στην παρα-
γωγή 4 γεωτρήσεις από τις συνολικά 15 προγραµµατισµένες µε ηµε-
ρήσια παραγωγή περίπου 5.000 βαρέλια ενώ στόχος είναι η ηµερήσια 
παραγωγή να φτάσει τις 10.000 βαρέλια στα τέλη του 2018. Στο Κα-
τάκολο η εταιρεία εκπονεί σχέδιο εκµετάλλευσης του διαπιστωµένου 

κοιτάσµατος καθώς και έρευνας σε άλλες περιοχές της παραχώρησης 
ενώ στην Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται στην τελική φάση διαπραγµά-
τευσης για την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης. Εκτός Ελλά-
δος η Energean αγόρασε πρόσφατα από τις εταιρίες Delek και Avner 
τα κοιτάσµατα Karish και Τανίν στο Ισραήλ, που έχουν διαπιστωµένα 
2,4 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια αερίου και 25 εκατοµµύρια ελα-
φρού πετρελαίου και αναµένει τις τελικές εγκρίσεις από τις αρµόδιες 
αρχές του Ισραήλ για να προχωρήσει στο σχέδιο ανάπτυξης των κοιτα-
σµάτων. Στην Αίγυπτο προετοιµάζονται µία ή δύο ερευνητικές γεωτρή-
σεις στην περιοχή West Kim Ombo της Άνω Ερήµου τους επόµενους 
µήνες και στο Μαυροβούνιο είναι εν αναµονή της έγκρισης από το 
κοινοβούλιο της συµφωνίας που έχει υπογραφεί µε την κυβέρνηση 
για την ανάθεση προς έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων 
δύο θαλάσσιων οικοπέδων στην Αδριατική.
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Προχωρά η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και τα αντίστοιχα έργα

Παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Ευρωαραβική Σύνοδος υψηλού επιπέδου πραγματοποιείται  
3 και 4 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στην εθνική ψηφιακή στρατηγική αναφέρθηκε εκτενώς 
ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής Γιάννης 
Ταφύλλης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο 18ο 
ετήσιο συνέδριο Greek ICT Forum, µε τίτλο «Digital and 
technological strategies for business reforming and 
productivity», εστιάζοντας, ιδιαίτερα, στις προκλήσεις, τους 
στόχους, τις προτεραιότητες, καθώς και στο νέο πλαίσιο 
της υλοποίησης. Όπως είπε, η στρατηγική είναι µία άσκηση 
ισορροπίας ανάµεσα σε στόχους, διαθέσιµους πόρους και 
µεθόδους-διαδικασίες που θα χρησιµοποιηθούν. Σύµφωνα 
µε τον κ. Ταφύλλη, τις επόµενες ηµέρες, θα υποβληθεί 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αναθεωρηµένο κείµενο της 
στρατηγικής. «Άρα»- σηµείωσε -«είµαστε καθόλα έτοιµοι 
να ανοίξουν οι πόρτες για την υλοποίηση των έργων ΤΠΕ 
στο Δηµόσιο». Παράλληλα, ο κ. Ταφύλλης απαρίθµησε 
τις προτεραιότητες της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, 
καθώς και τους τοµείς παρέµβασης, που, σύµφωνα µε τα 
λεγόµενά του, είναι οι εξής:
«- Η αναβάθµιση των ψηφιακών υποδοµών και, γενικά, της 
διασυνδεσιµότητας.
- Η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονοµίας.
- Η ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ, αυτού καθεαυτού.
- Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναµικού.
- Η βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δηµοσίου.

- Η διάχυση των ΤΠΕ στο κοινωνικό σύνολο και άρση των 
αποκλεισµών.

- Η ενίσχυση της ασφάλειας και εµπιστοσύνης, γιατί, 
χωρίς αίσθηση ασφάλειας και εµπιστοσύνης σε δίκτυα και 
υπηρεσίες, δεν µπορεί να περιµένει κανείς ούτε σοβαρή 
άνθηση της ψηφιακής οικονοµίας ούτε αύξηση στο βαθµό 
χρήσης και πρόσβασης των πολιτών και επιχειρήσεων σε 
υπηρεσίες του Δηµοσίου».

Ο κ. Ταφύλλης παρουσίασε, επίσης, το νέο πλαίσιο υλοποί-
ησης έργων και δράσεων ΤΠΕ στο Δηµόσιο, που ορίζει τα 
ακόλουθα: «Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής σε 
ρόλο κεντρικού οργάνου για τον ενιαίο σχεδιασµό, έγκριση, 
προτεραιοποίηση και παρακολούθηση των έργων και 
δράσεων ΤΠΕ του Δηµοσίου, σύγχρονα πρότυπα και διαδι-
κασίες για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των έργων, νέα 
δοµή διοίκησης έργων-προγραµµάτων ΤΠΕ, στροφή προς 
την ευέλικτη υλοποίηση έργων, καθώς και παρακολούθηση 
και επίβλεψη στη φάση της υλοποίησης έργων. Μεταξύ 
άλλων, ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής έκανε 
λόγο για ενιαία διαδικασία σχεδιασµού, που περιλαµβάνει 
κεντρικό σχεδιασµό, προτεραιοποίηση, τεχνική εξειδίκευση 
έργων και δράσεων, καθώς και έλεγχο προϋποθέσεων για 
τη βιωσιµότητα.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδροµείων του υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και Δικτύων Βασίλης Μαγκλάρας, δήλωσε ότι 
η εµπειρία σε διεθνές επίπεδο δείχνει ότι τη µεγαλύτερη 
πρόοδο και ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας την σηµείωσαν 
χώρες που έθεσαν υψηλούς και φιλόδοξους στόχους. 
Όπως τόνισε, η εποχή του χαλκού έχει πλέον ξεπερα-
στεί. «Εποµένως, πρέπει να ξεκινήσουµε από τώρα να 
αποχαιρετούµε το χαλκό, για να µην αποχαιρετήσουµε 
άλλη µία χαµένη εικοσαετία στην οικονοµία µας» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

«Όλα τα δεδοµένα δείχνουν ότι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 "ξεκολλά-
ει"», ανέφερε ο αναπληρωτής γενικός γραµµατέας του 
υπουργείου Εσωτερικών Δηµήτρης Τσουκαλάς, κατά την 
οµιλία του. Ειδικότερα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι το 
πρόγραµµα είχε «κολλήσει», λόγω της έλλειψης 132 εκατ. 
ευρώ, από τα οποία το υπουργείο έχει ήδη βρει τα 90 εκατ. 
ευρώ, ενώ βρίσκεται «σε καλό δρόµο» για την εξεύρεση 
των υπόλοιπων 40 εκατ. ευρώ. Σηµείωσε, επίσης ότι η 
απόσβεση των παραπάνω χρηµάτων µπορεί να γίνει µέσα 
σε έναν χρόνο και τόνισε τα πολλαπλασιαστικά πρακτικά 
και οικονοµικά οφέλη για τον ευρύτερο Δηµόσιο τοµέα που 
θα έχει η ολοκλήρωση του έργου. Ο καθηγητής του ΕΜΠ 
και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Δηµήτρης Τσαµάκης, αναφέρθηκε, 
µεταξύ άλλων, στις ρυθµιστικές προκλήσεις και προοπτικές 
στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.

Υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνο Σκουρλέτη, η απόφα-
ση για την παραχώρηση των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων για την θαλάσσια "Περιοχή 2 (Block 2)" στο Ιόνιο. Με την απόφαση και την 
οριστικοποίηση της σύµβασης που θα ακολουθήσει ύστερα από διαπραγµατεύσεις µε 
την Κοινοπραξία στην οποία συµµετέχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια , η γαλλική TOTAL 
και η ιταλική EDISON ανοίγει ο δρόµος για την υλοποίηση ερευνητικών εργασιών για 
πρώτη φορά στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου. Υπενθυµίζεται ότι οι παραχωρήσεις 

γίνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προκηρύχθηκε το 2014 για την παραχώρη-
ση 20 συνολικά θαλάσσιων περιοχών στο Ιόνιο και το νότιο Κρητικό πέλαγος. Μετά το 
"οικόπεδο 2" , δυτικά της Κέρκυρας, εκκρεµεί στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισµού η 
υπογραφή σύµβασης για τα οικόπεδα 1 (ΒΑ της Κέρκυρας) και 10 (στον Κυπαρισσιακό 
κόλπο) για τα οποία προτιµητέος επενδυτής έχει ανακηρυχθεί η ΕΛΠΕ. Σε εκκρεµότη-
τα είναι, επίσης, η υπογραφή συµβάσεων για τρεις χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελ-
λάδας1 'Αρτα-Πρέβεζα, ΒΔ Πελοπόννησος (ΕΛΠΕ) και Energean (Αιτωλοακαρνανία).

Ευρωαραβική Σύνοδος υψηλού επιπέδου πραγµατοποιείται την Πέµπτη, 3 και την Παρα-
σκευή, 4 Νοεµβρίου 2016, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, µε στόχο την διεύρυνση του 
διαλόγου ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αραβικό κόσµο και την ανάδειξη των 
ευκαιριών για συνεργασία σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο για την αµοιβαία επωφε-
λή σταθερότητα και βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα 
του προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας Προκόπη Παυλοπούλου, ενώ την πρωτο-
βουλία στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος 
θα συµµετάσχει ως κεντρικός οµιλητής. Θεµατικά, το συνέδριο θα κινηθεί κυρίως σε 
δύο διαστάσεις: την οικονοµική, επικεντρώνοντας σε επενδύσεις, ενέργεια, υποδοµές, 
εµπόριο, αλλά και την πολιτική, όπου θα θιγούν ζητήµατα ασφάλειας, µετανάστευσης και 
πολιτικής σταθερότητας. Στους πλέον των 40 επιβεβαιωµένους οµιλητές του συνεδρίου 
συγκαταλέγονται: ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ταµάµ Σαέµπ Σαλάµ, ο αναπληρωτής 
πρωθυπουργός της Ιορδανίας Δρ. Τζαουάντ Ανάνι, η υπουργός Εθνικής Οικονοµίας της 
Παλαιστίνης κυρία Αµπήρ Όντε, η υπουργός Επενδύσεων της Αιγύπτου κυρία Ντάλια 
Κόρσιντ, και άλλοι. Εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, από ελληνικής 
πλευράς θα συµµετάσχουν ακόµα ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και 

πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Επικρατείας 
Νίκος Παππάς, ο υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Γιώργος Σταθάκης, 
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών για θέµατα Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, η αναπληρωτής 
υπουργός Τουρισµού, κυρία Έλενα Κουντούρα και άλλοι. Από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συµµετέχουν ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και 
Ιθαγένειας Δηµήτρης Αβραµόπουλος και ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Δι-
αχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης και άλλοι. Στο συνέδριο έχουν ήδη δηλώσει τη 
συµµετοχή τους περισσότερες από 300 εταιρείες αραβικών συµφερόντων, κορυφαίων 
επιχειρηµατιών οµίλων από την Ελλάδα και την Ευρώπη και, στο περιθώριο των συνε-
δριακών εργασιών, θα διεξαχθούν επιχειρηµατικές συναντήσεις και παρουσιάσεις σε 
υποψήφιους επενδυτές. Την εκδήλωση στηρίζουν το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµε-
λητήριο Αθηνών και όλα τα διµερή επιµελητήρια. Η πρωτοβουλία για την οργάνωση της 
συνόδου ανήκει στο µεγάλο κατασκευαστικό όµιλο της Μέσης Ανατολής Consolidated 
Contractors Company (CCC), µε τη συνεργασία του Οικονοµικού Φόρουµ των Δελφών 
και τον αραβικό όµιλο οργάνωσης συνεδρίων Al-Iktissad Wal-Aamal.
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Προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας  
για πιο γρήγορες απαλλοτριώσεις 

Συνάντηση για την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας  
και οι προοπτικές πώλησης του ΔΕΣΦΑ

Δύο προτάσεις ώστε να επιταχυνθεί η διαδικα-
σία των απαλλοτριώσεων και να προχωρούν πιο 
γρήγορα τα δηµόσια έργα κατέθεσε η Ένωση 
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στα συναρµόδια 
υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθώς 
και στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Στην επιστολή του ΔΣ της 
ΕΝΠΕ επισηµαίνεται ότι «η διαδικασία απαλλο-
τρίωσης µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο είναι 
χρονοβόρα µε αποτέλεσµα πολλές φορές να 
εξαντλείται η προθεσµία κατασκευής ενός έργου 
και να µην έχουν συντελεσθεί οι απαλλοτριώσεις. 
Έτσι έχουµε καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 
έργων αλλά και οικονοµική επιβάρυνση ακόµα δε 
και ποιοτική επιβάρυνση των εκτελούµενων έργων. 
Πρόσφατα, µε το άρθρο 49 του Νόµου 4412/2016 
στις απαιτήσεις ωριµότητας µελέτης του έργου 
προστέθηκε: «… η συντέλεση των απαιτούµενων 
απαλλοτριώσεων αποτελούν προϋπόθεση για την 
εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης έργου». Το ΔΣ της ΕΝΠΕ θεωρεί ότι η 
ανωτέρω διάταξη είναι προς την σωστή κατεύθυν-
ση, ωστόσο, παραθέτοντας τους προβληµατισµούς 
του, καταθέτει δύο προτάσεις επί του υφιστάµενου 
νοµικού πλαισίου στην κατεύθυνση βελτίωσης της 
διαδικασίας απαλλοτρίωσης ακινήτων: 

«1.Να εξετασθεί η δυνατότητα συντέλεσης της 
απαλλοτρίωσης µε την άµεση παρακατάθεση 
µετά την κήρυξη, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, της εκτιµηθείσας αξίας των απαλλοτρι-
ούµενων ακινήτων από το οριζόµενο όργανο του 
άρθρου 3 παρ. 1δ του Ν.2882/2001 (& άρθρο15 
του Ν.2882/2001) ,το οποίο συστήνεται προ της 
κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Η εκτιµηθείσα αξία 

της παραπάνω επιτροπής θα χαρακτηρίζεται ως 
προσωρινή αποζηµίωση και στη συνέχεια βέβαια 
να ακολουθείται η δικαστική διαδικασία για τον 
προσδιορισµό της οριστικής αποζηµίωσης. Ο 
χρόνος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης θα είναι 
ελάχιστος επειδή θα αποφεύγονται οι καθυστε-
ρήσεις µε τις αναβολές κλπ ( από 1 έως 2 χρόνια) 
που παρατηρούνται, προκειµένου να συζητηθεί στα 
δικαστήρια ο προσωρινός προσδιορισµός αποζηµί-
ωσης. Σήµερα παρόλο που µε το άρθρο 19 παρ.3 & 
11 του Ν. 2882/2001, ορίζονται τάχιστες προθεσµί-
ες ορισµού δικασίµου αυτές στην πράξη δεν εφαρ-
µόζονται. Επίσης στην πράξη δεν εφαρµόζονται οι 
προθεσµίες για την έκδοση των αποφάσεων. 
2. Εναλλακτικά σε περίπτωση κατά την οποία δεν 
γίνει αποδεκτή η πρώτη πρόταση, να τροποποιηθεί 
τα άρθρο 5 του Α.Ν.1838/51 και να δοθεί η δυνα-
τότητα επίταξης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων 
από το όργανο το οποίο κηρύσσει την απαλλοτρίω-
ση (για τις Περιφέρειες το Περιφερειακό Συµβού-
λιο), καθώς επίσης και ο ορισµός της επιτροπής 
προεκτίµησης ζηµιών επιταχθέντων ακινήτων από 
το ίδιο όργανο. Σήµερα µε το υφιστάµενο νοµοθε-
τικό πλαίσιο, ενώ την απαλλοτρίωση την κηρύσσει 
το Περιφερειακό Συµβούλιο, για την επίταξη και 
τον ορισµό της επιτροπής πρέπει να απευθυνόµα-
στε στο Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των εν 
λόγω αποφάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή βέβαια θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ο άρθρο 49 του Ν.4412/2016 και να 
προβλέπεται ως απαίτηση ωριµότητας (εναλλακτι-
κά) η αναγκαστική επίταξη των προς απαλλοτρίω-
ση ακινήτων του προς κατασκευή έργου όπου µε 
την παρακατάθεση ποσού επίταξης στον φερόµενο 
ιδιοκτήτη να θεωρείτε συντέλεση απαλλοτρίωση 

και απόδοση του ακινήτου. 
Σήµερα µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο , 
η µη απόδοση του ακινήτου ( είτε επίταξης είτε 
απαλλοτρίωσης) απαιτεί ασφαλιστικά µέτρα ( 
καθυστέρηση έως και 4µήνες) για την αποβολή 
προτείνουµε η παρακατάθεση ποσού ( επίταξης ή 
απαλλοτρίωσης) να περιλαµβάνει και την αποβολή 
του χωρίς δικαστική απόφαση.
Επίσης, στο Ν. 4412/2016 στο άρθρο 49, απαίτηση 
ωριµότητας σύµβασης είναι «η ολοκλήρωση των 
αρχαιολογικών ερευνών». Ως προς αυτό έχουµε 
να παρατηρήσουµε ότι δεν είναι εφικτό, αναφέρει 
η ανακοίνωση, διότι απαίτηση των αρχαιολογι-
κών υπηρεσιών είναι να είναι παρούσες κατά τη 
διάρκεια των εκσκαφών κάθε εργολαβίας για την 
διαπίστωση αρχαιολογικών ευρηµάτων ή όχι, άρα 
προϋποθέτει σύµβαση έργου. Για να µπορεί η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία να εκδώσει έγγραφο – βε-
βαίωση της ολοκλήρωσης αρχαιολογικών ερευνών, 
αυτό προϋποθέτει ότι γνωρίζει την ύπαρξη αρχαιο-
λογικών ευρηµάτων, δηλαδή σε ποιο σηµείο και σε 
ποιο βάθος ή µε εργολαβία της να κάνει όλες τις 
γενικές εκσκαφές της εργολαβίας για να διαπιστώ-
σει την ύπαρξη ή όχι αρχαιολογικών ευρηµάτων 
σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου. Άλλωστε 
κατά την εκπόνηση µελέτης και στη φάση έκδοσης 
περιβαλλοντικών όρων γίνονται τοµές από την αρ-
χαιολογία σε πιθανές κατ’ εκτίµηση θέσεις για την 
ύπαρξη ή όχι αρχαιολογικών ευρηµάτων αλλά δεν 
εξασφαλίζουν το σύνολο του έργου (απρόβλεπτη 
κατάσταση). Προτείνουµε λοιπόν τροποποίηση του 
άρθρου 49 ώστε να απαιτείται έγγραφο ολοκλή-
ρωσης των αρχαιολογικών ερευνών µόνο στην 
περίπτωση όπου καθορίζεται από τους Περιβαλλο-
ντικούς όρους η ύπαρξη αρχαιολογικού χώρου στο 
εύρος κατάληψης του έργου».

Οι εξελίξεις µε την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣ-
ΦΑ, σηµαντικό µερίδιο του οποίου αναµένεται να 
εξαγοράσει η ιταλική SNAM, όπως και οι προοπτικές 
ανάπτυξης των ενεργειακών διασυνδέσεων στην πε-
ριοχή, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε σήµερα 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος 
Σκουρλέτης, µε τον γενικό διευθυντή Ασφάλειας 
Εφοδιασµού και Ενεργειακών Υποδοµών του ιταλικού 
υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης, Gilberto Dialuce, 
παρουσία του πρεσβευτή της Ιταλίας στην Ελλάδα 
Efisio Luigi Marras και συνεργατών του υπουργού. 
Συγκεκριµένα η ιταλική πλευρά ενηµερώθηκε για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συζητήσεις για 
την ολοκλήρωση της συµφωνίας ιδιωτικοποίησης 

του 66% του ΔΕΣΦΑ, ανάµεσα στο ελληνικό κράτος, 
την αζέρικη SOCAR και την ιταλική SNAM. Σύµφωνα 
µε την ενηµέρωση από το ΥΠΕΝ, συζητήθηκε επίσης 
το ζήτηµα της µεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου 
µέσω της Ελλάδας προς την Ιταλία, ως µια προοπτική 
που θα µπορούσε να υπηρετήσει τον στρατηγικό 
στόχο της ΕΕ για διαφοροποίηση των πηγών και των 
οδεύσεων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενεργειακής 
ασφάλειας. Ακόµη, το θέµα της µεταφοράς φυσικού 
αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ιταλία, 
µέσω Ελλάδας και ειδικότερα η προοπτική του 
αγωγού EastMed. Ο κ. Σκουρλέτης επεσήµανε ότι η 
στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών µπορεί να 
λειτουργήσει ενισχυτικά ως προς την σταθερότητα 

στην ευρύτερη περιοχή και ως µοχλός ανάπτυξης µε 
ευεργετικές συνέπειες συνολικά για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. «Στη συζήτηση επιβεβαιώθηκαν οι στενές 
σχέσεις φιλίας και συνεργασίας των δύο χωρών, οι 
οποίες εκφράζονται στον ενεργειακό τοµέα µε τη 
σύµπραξη ιταλικών εταιριών µε ελληνικές, σε ισχυρά 
σχήµατα που διαχειρίζονται σηµαντικά ενεργεια-
κά έργα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή 
συνεργασία των δύο χωρών εµφανίζει περαιτέρω 
δυναµική µέσω της συνεργασίας για την προώθηση 
ενεργειακών σχεδίων εξαιρετικής σηµασίας για τις 
δύο χώρες και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης», τονίζει το υπουργείο σε σχετική 
ανακοίνωση.
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Πόροι άνω των 3 δισ. ευρώ άμεσα στην ελληνική οικονομία 
μέσω του Σχεδίου Γιούνκερ και της ενεργοποίησης  

νέων χρηματοδοτικών εργαλείων

Τον κίνδυνο να μη γίνουν απαλλοτριώσεις χώρων για την  
κατασκευή σχολείων επισημαίνει η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Πόροι άνω των 3 δισ. ευρώ διοχετεύονται άµεσα στην ελληνική οικονοµία 
µέσω του Σχεδίου Γιούνκερ και της ενεργοποίησης νέων χρηµατοδοτικών 
εργαλείων, σύµφωνα µε το σχεδιασµό του υπουργείου Οικονοµίας. Ήδη, 
όπως παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Οικονοµίας Γιώργος Σταθάκης 
στη Βουλή, στο Σχέδιο Γιούνκερ έχουν ενταχθεί χρηµατοδοτήσεις 533 
εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (συγκεκριµένα 
µέσω του µηχανισµού για το Σχέδιο Γιούνκερ, του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων) για έργα συνολικού ύψους 854 εκατ. ευρώ, 
µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να κατατάσσεται αµέσως µετά τις 5 µεγάλες 
οικονοµίες της ΕΕ σε όρους αξιοποίησης του Σχεδίου. Παράλληλα, η 
ΕΤΕπ έχει εγκρίνει χρηµατοδοτήσεις 60 εκατ. ευρώ προς την ProCredit 
και 100 εκατ. ευρώ προς την Εθνική τράπεζα, για χορήγηση δανείων προς 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις ενώ χθες ανακοινώθηκε µια νέα πρωτοβουλία 
χρηµατοδότησης της ΕΤΕπ, προς την Εθνική Τράπεζα, την Eurobank και 
την Παγκρήτια Τράπεζα, που θα επιτρέψει τη χορήγηση δανείων προς 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 545 εκατ. ευρώ.  Συνολικά, 
δηλαδή, έχουν ήδη εγκριθεί χρηµατοδοτήσεις ύψους 1.238 εκατ. ευρώ 
στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ, εκ των οποίων περί τα 700 εκατ. ευρώ 
αφορούν δάνεια προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ποσό που σύντοµα 
θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ, µε την υπογραφή και νέων συµφωνιών που 
βρίσκονται σε τελικό στάδιο, όπως εκτιµά το υπουργείο. Σηµειώνεται ότι 
στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για την αποκατάσταση 
της οµαλής χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων συµφω-
νήθηκε χθες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Σταθάκη στη Ρώµη 
να υπάρξει το αµέσως προσεχές διάστηµα κοινό σχέδιο υποστήριξης 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο θα επεξεργαστούν οι αρµόδιοι 
φορείς των δύο κρατών.
Τρία νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία
Μέχρι το τέλος του έτους αναµένεται, επίσης, να ενεργοποιηθούν 
τρία νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, σύµφωνα µε τις προσπάθειες του 
υπουργείου. Πρόκειται για το Fund of Funds, το οποίο θα λάβει πόρους 
400 εκατ. ευρώ µέσω σχετικών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και της ΕΤΕπ 
(αναµένεται να εγκρίνει και τυπικά το σχετικό δάνειο στις αρχές Δεκεµ-
βρίου). Παράλληλα θα ενεργοποιηθεί το «νέο εξοικονοµώ», µε πόρους 
συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς και το νέο Ταµείο Επιχειρη-
µατικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), µε πόρους 1 δισ. ευρώ. Αθροιστικά, δηλαδή, οι 
τρεις µηχανισµοί θα διαθέσουν πόρους 1,9 δισ. ευρώ ενώ στις αρχές 
του επόµενου έτους αναµένεται να ενεργοποιηθούν επίσης το Ταµείο 
Μικροπιστώσεων και το νέο Ταµείο Υποδοµών. Το πρώτο θα αφορά και 
πάλι χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ενώ το δεύτερο θα 
αφορά χρηµατοδοτήσεις προς τη βασική έρευνα αλλά και τη στήριξη της 
µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας. Σε ότι αφορά στην 
χρηµατοδότηση για καινοτοµικά προϊόντα σηµειώνεται ότι στο νόµο που 
ψηφίστηκε το καλοκαίρι για τις δηµόσιες συµβάσεις προβλέπεται ότι στο 
µέλλον οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή εντοπίζει ανάγκη για ένα καινοτό-
µο προϊόν, υπηρεσία ή έργο που δεν υπάρχει διαθέσιµο στην αγορά, θα 
µπορεί να καθίσταται πρώτος αγοραστής, βοηθώντας τις καινοτόµες επι-
χειρήσεις να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα ελλιπούς αρχικής ζήτησης. Η 
χρηµατοδότηση από το νέο Ταµείο Υποδοµών θα έρθει για να υποστηρίξει 
ακριβώς αυτές τις προσπάθειες.

Τον κίνδυνο να µη γίνουν, λόγω έλλειψης πόρων, µια σειρά απαλ-
λοτριώσεων χώρων για την κατασκευή σχολείων επισηµαίνει η 
Περιφερειακή Ένωση Δήµων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ). Στη 
σχετική εισήγηση που παρουσίασε ο δήµαρχος Νεάπολης – Συκεών 
και µέλος του διοικητικού συµβουλίου της ΚΕΔΕ Σίµος Δανιηλίδης, 
σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΚΜ, ανέφερε ότι οι απαλλοτριώσεις 
αυτές “κινδυνεύουν µε αυτοδίκαιη άρση καθώς, ελλείψει πόρων, δεν 
θα συντελεστούν, εντός του προβλεπόµενου χρόνου από τη δηµοσί-
ευση της δικαστικής απόφασης προσωρινού ή οριστικού καθορισµού 
της σχετικής αποζηµίωσης”. Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ. Δανιηλί-
δης επεσήµανε ότι, µόνο στην περιοχή του νοµού Θεσσαλονίκης, οι 
σχετικές εκτάσεις υπερβαίνουν τα 200 στρέµµατα ενώ αφορούν πάνω 
από 50 χώρους σε διάφορους δήµους. “ Έχουµε ζητήσει να υπάρξει 
ειδική χρηµατοδότηση για να κρατηθούν τα οικόπεδα, γιατί αν ξεφυ-
τρώσουν οικοδοµές χαθήκαµε, δεν θα υπάρχει ποτέ η δυνατότητα να 
φτιάξουµε σχολεία” τονίζει χαρακτηριστικά. Στην κατάσταση αυτή, 
όπως λέει ο δήµαρχος Νεάπολης – Συκεών, έρχεται να προστεθεί και 
το γεγονός της µαταίωσης του διαγωνισµού για Σύµπραξη Δηµόσιου 
και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), µε αντικείµενο την ανέγερση 16 σχολεί-
ων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ είχε ανακηρυχτεί προσωρινή 
ανάδοχος, η σύµβαση σύµπραξης δεν υπογράφτηκε ποτέ. Στο πλαίσιο 
αυτό, το διοικητικό συµβούλιο της ΠΕΔ -ΚΜ ζητά την πρόβλεψη 

τεσσάρων ειδικών κονδυλίων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ειδικά για την κατασκευή νηπιαγωγείων, ΕΠΑΛ και σχολικών 
κτηρίων σε περιοχές που υπάρχουν ακόµη διπλές βάρδιες, καθώς και 
για απαλλοτριώσεις χώρων. Επιπλέον, η ΠΕΔ ζητά την επαναπροκή-
ρυξη του διαγωνισµού ΣΔΙΤ και την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, ώστε να 
µεταφερθούν τα αναγκαία κονδύλια στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα των περιφερειών εκείνων που αντιµετωπίζουν σοβαρό-
τατα προβλήµατα σχολικής στέγης. Τον προβληµατισµό των δηµάρχων 
της Κεντρικής Μακεδονίας για το θέµα αυτό µετέφερε ο πρόεδρος της 
ΠΕΔ-ΚΜ, Λάζαρος Κυρίζογλου, στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής 
Μακεδονίας, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 - 2020. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα προβλήµατα παρατηρούνται όχι σε όλη την 
Κεντρική Μακεδονία αλλά σηµειακά, σε ορισµένες περιοχές, θύλακες 
εκρηκτικής αύξησης του πληθυσµού. Μια τέτοια περιοχή είναι εκείνη 
των επεκτάσεων του δήµου Ευόσµου- Κορδελιού για την οποία ο κ. 
Κυρίζογλου ανέφερε ότι φιλοξενεί πληθυσµό µε µέσο όρο ηλικίας τα 
40 έτη, γεγονός που σηµαίνει ότι πρόκειται για οικογένειες µε µικρά 
παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. “Δεν είναι δυνατόν να έχουµε παι-
διά σε κοντέινερ επί χρόνια” είπε και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνει 
διάλογος µεταξύ της αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων των κεντρικών 
φορέων προκειµένου να διατεθούν τα απαιτούµενα κονδύλια. 
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Αυξάνεται ο φόβος της απόλυσης, όπως 
προκύπτει από την έρευνα Workmonitor 
της Randstad για το γ' τρίµηνο του 2016, 
σύµφωνα µε την οποία οι άνδρες που συµ-
µετείχαν στην έρευνα στην Ελλάδα έχουν 
το υψηλότερο ποσοστό φόβου απώλειας 
εργασίας (40%), ενώ, όσον αφορά τις γυναί-
κες το ποσοστό αγγίζει το 39%. Συγκεκριµέ-
να, στην ερώτηση πόσο πιθανή θεωρούν οι 
εργαζόµενοι την απώλεια εργασίας ή τη µη 
ανανέωση του συµβολαίου τους στους επό-
µενους έξι µήνες, το 39% των ερωτηθέντων 
απάντησε ότι είναι πολύ πιθανόν, το οποίο 
σηµατοδοτεί αύξηση της τάξης του 2% από 
το β' τρίµηνο του 2016. Η ηλικιακή οµάδα 
µε το υψηλότερο ποσοστό, όσον αφορά τον 
φόβο απόλυσης, είναι αυτή των 18-24 ετών 
(57%). Τέλος, το τµήµα των ερωτηθέντων που 
απάντησε ότι έχει ένα χαµηλό επίπεδο εκ-
παίδευσης είναι αυτό που εµφανίζει τον µε-
γαλύτερο φόβο απώλειας της εργασίας του, 
σε ποσοστό 42%. Η έρευνα Workmonitor της 
Randstad για το γ' τρίµηνο του 2016 ασχολεί-
ται µε τον ρόλο που διαδραµατίζουν τα φύλα 
στον χώρο εργασίας, καθώς και τις ηγετικές 
θέσεις που αναλαµβάνουν. Ακόµα, αναλύο-
νται στοιχεία για τον τριµηνιαίο Δείκτη Κι-
νητικότητας, τον φόβο απώλειας εργασίας, 
καθώς και για την εργασιακή ικανοποίηση 
των Ελλήνων εργαζοµένων. Σύµφωνα µε 
τους Έλληνες συµµετέχοντες στην τελευταία 
έρευνα Workmonitor, το 72% πιστεύει ότι ο 
εργοδότης του αντιµετωπίζει ισότιµα, τόσο 
τους άνδρες, όσο και τις γυναίκες. Ωστόσο, 
µόνο το 60% θεωρεί ότι και τα δύο φύλα υπο-
στηρίζονται εξίσου, όταν κάνουν αίτηση για 
δουλειά ή όταν επιδιώκουν µία προαγωγή. 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υφίστανται 
ακόµα διακρίσεις, λόγω φύλου στο εργασι-
ακό περιβάλλον, καθώς το 68% των ερωτη-
θέντων δήλωσε ότι οι άνδρες προτιµούνται 
από τις γυναίκες, όταν δύο υποψήφιοι έχουν 
τα ίδια προσόντα για µία θέση. Ένα ποσοστό 
της τάξης του 80% υποστηρίζει ότι οι άνδρες 
και οι γυναίκες συνάδελφοι ανταµείβονται το 
ίδιο από τον εργοδότη τους για παρόµοιους 
ρόλους.

Προτίμηση ανδρών για διευθυντικές θέσεις

Τα πρόσφατα ευρήµατα της έρευνας απο-
καλύπτουν ότι η προτίµηση ανδρών για δι-
ευθυντικές θέσεις είναι πολύ υψηλή στην 
Ελλάδα, σε ποσοστό 80%. Στην πραγµατικό-
τητα, το 2016, το 77% δήλωσε ότι ο άµεσος 
προϊστάµενός του είναι άνδρας. Στην έρευ-
να Workmonitor για το 1ο τρίµηνο του 2013, 
µόλις το 52% υποστήριξε το ίδιο. Εποµένως, 
παρατηρείται µία έντονη αλλαγή στην προτί-
µηση φύλου για διοικητικές θέσεις.

Ανταμοιβές και ομαδικό πνεύμα
Το 83% συµφωνεί ότι ο άµεσος προϊστάµενος 
παίζει έναν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουρ-
γία οµαδικού πνεύµατος. Το 73% µοιράζεται 
την άποψη ότι ο άµεσος προϊστάµενος είναι 
υπεύθυνος για την καλλιέργεια της εταιρικής 
κουλτούρας µε το να θέτει ο ίδιος το παρά-
δειγµα. Η Κική Αυγουστάτου, HR & Business 
Excellence Manager στη Randstad, σχολιά-
ζει: «Το "κλειδί" είναι να παρουσιάζουν τα δι-
οικητικά στελέχη υποδειγµατική συµπεριφο-
ρά, δηλαδή να λειτουργούν ως πρότυπο µε το 
εργασιακό ήθος τους και µε τη συµπεριφορά 
τους. Στην τελική, οι πράξεις είναι αυτές που 
µετράνε, όχι τα λόγια. Στη Randstad, δουλεύ-
ουµε µε το µότο "µία εταιρεία, µία κατεύθυν-
ση" και επιδιώκουµε ένα ζωντανό και ενερ-
γητικό περιβάλλον, δουλεύοντας ευχάριστα».

Ποικιλομορφία
Το 88% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα προτι-
µά να εργάζεται σε µία οµάδα µε ίση εκπρο-
σώπηση φύλων. Παρόλα αυτά, µόνο το 68% 
θεωρεί ότι οι ποικιλόµορφες οµάδες σηµει-
ώνουν καλύτερα αποτελέσµατα από τις οµά-
δες ενός φύλου. Το 25% στην Ελλάδα πιστεύ-
ει ότι είναι θετικό στοιχείο να ευνοείται το 
ένα φύλο αντί του άλλου, ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος της κάθε εταιρείας για ποικιλοµορ-
φία, ενώ το 52% δηλώνει ότι η ισότητα των 
φύλων αυξάνεται όσο ανεβαίνει ένας υπάλ-
ληλος στην ιεραρχία.

Ο Δείκτης Κινητικότητας παραμένει στατικός
Ο Δείκτης Κινητικότητας της Randstad για 
την αγορά εργασίας αξιολογεί την προσδοκία 
των εργαζοµένων να αλλάξουν επάγγελµα 
µέσα στους επόµενους έξι µήνες. Ο Δείκτης 
βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικα-
νοποίηση, τον φόβο απόλυσης, την ανάγκη 
των εργαζοµένων για νέες προσωπικές προ-
κλήσεις και στο επίπεδο αισιοδοξίας ότι θα 
βρουν δουλειά αλλού. Ο Δείκτης Κινητικότη-
τας για την Ελλάδα παρέµεινε ξανά σταθερός 
στις 107 µονάδες για το παρόν τρίµηνο. Σε 
παγκόσµιο επίπεδο, ο Δείκτης Κινητικότητας 
αυξήθηκε ελάχιστα, από τις 109 στις 110 µο-
νάδες.

Εργασιακή ικανοποίηση
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, η 
εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα αυξή-
θηκε κατά 1% από το προηγούµενο τρίµηνο, 
φτάνοντας το 65%. Το 67% των γυναικών που 
ερωτήθηκαν στην Ελλάδα δηλώνει ικανοποι-
ηµένο µε την εργασία του, ενώ το αντίστοι-
χο ποσοστό για τους άνδρες αγγίζει το 64%. 
Το τµήµα του πληθυσµού που έχει ένα µέσο 
επίπεδο εκπαίδευσης εµφανίζει το µεγαλύ-
τερο ποσοστό εργασιακής ικανοποίησης, σε 
ποσοστό 67%.

Ο αριθμός των ανθρώπων που αναζητούν 
νέα απασχόληση μειώνεται ελαφρώς

Το ποσοστό των ερωτηθέντων στην Ελλάδα 
που αναζητά νέες θέσεις εργασίας µειώθη-
κε κατά 3%, φτάνοντας το 31% κατά το τρίτο 
τρίµηνο του 2016. Το υψηλότερο ποσοστό 
των ανθρώπων που αναζητούν νέες θέσεις 
εργασίας ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 55-67 
ετών, σε ποσοστό 40%. Από τους συµµετέχο-
ντες στην έρευνα, το 32% των γυναικών δή-
λωσε ότι βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας, 
ενώ αυτό το ποσοστό άγγιξε το 29% για τους 
άνδρες.

Αλλαγή απασχόλησης

Το ποσοστό των εργαζοµένων που άλλα-
ξε θέση εργασίας εντός των τελευταίων έξι 
µηνών µειώθηκε κατά 2% και έφτασε στο 
19%. Η ηλικιακή οµάδα 18-24 ετών είχε τον 
υψηλότερο δείκτη αλλαγής απασχόλησης 
(29%), ενώ τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι 
γυναίκες άλλαξαν συχνότερα εργασία (22%). 
Το ίδιο ισχύει για το τµήµα των ερωτηθέντων 
που απάντησε ότι έχει ένα µεσαίο επίπεδο 
εκπαίδευσης, µε ποσοστό 21%.

Η έρευνα Workmonitor της Randstad υλο-
ποιήθηκε, για πρώτη φορά, το 2003 και κα-
λύπτει, πλέον, 34 χώρες σε όλον τον κόσµο, 
οι οποίες ανήκουν, κατά κύριο λόγο, στην 
Ευρώπη, την Ασία-Ειρηνικό και την Αµερική. 
Η έρευνα δηµοσιεύεται τέσσερις φορές τον 
χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικό-
τητας που παρατηρούνται, τόσο σε τοπικό, 
όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρό-
νου. Ο Δείκτης Κινητικότητας της έρευνας 
Workmonitor καταγράφει την αυτοπεποίθη-
ση των εργαζοµένων και την προσδοκία για 
την πιθανότητα µετακίνησής τους σε διαφο-
ρετικούς εργοδότες µέσα σε ένα εξαµηνιαίο 
πλαίσιο. 

Με αυτόν τον τρόπο, παρέχει µία ουσιαστική 
κατανόηση των συνθηκών που διαµορφώ-
νονται στην αγορά εργασίας, αλλά και των 
τάσεων που διαµορφώνονται από τους εργα-
ζόµενους. Πέρα από τις εργασιακές µετακι-
νήσεις, τµήµατα της έρευνας αποτυπώνουν 
την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσω-
πικά κίνητρα των εργαζοµένων. Η ποσοτική 
έρευνα διεξάγεται µέσω online ερωτηµατο-
λογίου και το δείγµα αποτελείται από άτοµα 
ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχι-
στον 24 ώρες την εβδοµάδα σε αµειβόµενη 
εργασία, (δηλαδή όχι αυτοαπασχολούµενοι). 
Το εύρος δείγµατος στην Ελλάδα ήταν 405 
συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τη 
Survey Sampling International. Η έρευνα για 
το τρίτο τρίµηνο του 2016 διεξήχθη µεταξύ 
20 Ιουλίου και 4 Αυγούστου 2016.

Αυξάνεται ο φόβος της απόλυσης στους εργαζόμενους



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σάς προσκαλεί σε Ηµερίδα µε θέµα:

«Οι εξελίξεις στο επάγγελµα του Μηχανικού»

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17.30
στο Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Τρίπολης, Αίθουσα Ισογείου (Αµφιθέατρο) 

Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου - Τρίπολη

17.30 - 18.10 Προσέλευση συµµετεχόντων - Χαιρετισµοί

18.10 - 18.30 Εισηγητής:  Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ
  Οι αλλαγές στην άσκηση του επαγγέλµατος το ερχόµενο 6µηνο - 
  Προτάσεις για αληθινή ανάπτυξη

18.30 - 18.50 Εισηγητής:  Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ
  Ο νέος Ασφαλιστικός Νόµος 4387 & η µετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ 
  σε ΤΜΕΔΕ

18.50 - 19.10 Εισηγητής:  Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος 

  Ζητήµατα Εφαρµογής Πολεοδοµικού Δικαίου στο πλαίσιο 
  αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας 
  (Νέος τρόπος έκδοσης αδειών - αυθαίρετα - αλλαγές στο θεσµικό  
  πλαίσιο ιδιωτικών έργων)

19.10 - 19.30 Εισηγητής:  Γιάννης Κιρκινέζης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ανάπτυξης 
  Hill International
  Ο ρόλος του σύγχρονου Μηχανικού στην Αειφορική 
  Οικονοµική Ανάπτυξη 
  (Ο Μηχανικός ως «Γέφυρα» µεταξύ Επιστήµης και Κοινωνίας, ώστε να 
  επέλθει Οικονοµική Ανάπτυξη)

19.30 - 19.50 Εισηγητής:  Δηµήτρης Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός, Σύμβουλος του Υπουργού 
  Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  Αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο και το νέο πρόγραµµα 
  «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» 

19.50 - 20.30 Συζήτηση - Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου 

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
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Η παρουσίαση των εφηµερίδων γίνεται µε αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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«ΜΑΥΡΟ» ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΑΠΠΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-29 | 27/10/2016

Την πλήρη ακύρωση του νόµου Παππά και προάγγελο 
άµεσων πολιτικών εξελίξεων σηµατοδοτεί η χθεσινή 
απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας 
που έκρινε τον επίµαχο νόµο αντισυνταγµατικό.
Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά όλα αρχίζουν έκτου 
µηδενός όσον αφορά το θέµα των τηλεοπτικών αδειών 
και των σχετικών συνεπειών που έχουν παραχθεί από τη 
διαγωνιστική διαδικασία, ενώ αποφεύχθηκε το «µαύρο» 
στα κανάλια που δεν είχαν πάρει άδεια.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι τα κανάλια που δεν έχουν 
λάβει άδεια συνεχίζουν να εκπέµπουν, ενώ όσον αφορά 
όσους έλαβαν για πρώτη φορά άδεια, αυτή δεν ισχύει 
και άρα δεν µπορούν να εκπέµψουν. Παράλληλα, η 
κυβέρνηση, πέραν του σοβαρού πλήγµατος που υπέστη 
δεδοµένου ότι είχε αναγάγει το θέµα σε βασικό άξονα 
άσκησης πολιτικής, τώρα θα πρέπει να επιστρέφει και τα 
χρήµατα που έχουν καταβληθεί από τους υπερθεµατιστές 
του διαγωνισµού.
Έπειτα από µαραθώνια διάσκεψη (κεκλεισµένων 
των θυρών), η Ολοµέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού 
δικαστηρίου έκρινε αργά χθες το βράδυ κατά πλειοψηφία 
(14 -11) και χωρίς «αστερίσκους» ότι ο εν λόγω νόµος 
είναι αντισυνταγµατικός, όπως και όλες τις σχετικές 
ρυθµίσεις, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα για διορθωτικές 
κινήσεις, δηλαδή προθεσµία ορισµένων µηνών στην 
κυβέρνηση για συγκρότηση του ΕΣΡ, τη διοργάνωση του 
διαγωνισµού κ.λπ.
Σύµφωνα µε την τελική κρίση των ανώτατων δικαστών, ο 
νόµος Παππά προσκρούει στις επιταγές του άρθρου 15 του 
Συντάγµατος, το οποίο καθορίζει ως µόνο αρµόδιο όργανο 
για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών το ΕΣΡ.
Σηµειώνεται ότι το σκεπτικό της απόφασης αναµένεται 
να δοθεί ίσως και εντός της ηµέρας και σε αυτό θα 
περιλαµβάνεται και η άποψη των έντεκα µελών της 
Ολοµέλειας του ΣτΕ που µειοψήφησαν. Προηγήθηκε 
σκληρή µάχη νοµικών επιχειρηµάτων και σχετικές 
αντιπαραθέσεις επί περίπου πεντέµισι ώρες, ενώ 
η Ολοµέλεια -από τη στιγµή που ο νόµος κρίθηκε 
αντισυνταγµατικός δεν προχώρησε στην εξέταση του 
ζητήµατος του αριθµού (τεσσάρων) των τηλεοπτικών 
αδειών.
Ειδικότερα, η πέµπτη -και καθοριστικότερη από όλες τις 
προηγούµενες- διάσκεψη (κεκλεισµένων των θυρών) του 
ΣτΕ ξεκίνησε λίγο µετά τις 5.30 το απόγευµα, εν µέσω 
νοµικών αντιπαραθέσεων όσον αφορά πλέον την ουσία 
της υπόθεσης, και µε συγκεκριµένες εκδοχές ως προς 
την έκβασή της.
Κατά τη χθεσινή διαδικασία συνεχίστηκαν οι τοποθετήσεις 
των ανώτατων δικαστών (άλλων κατά και άλλων υπέρ 
της συνταγµατικότητας του επίµαχου νόµου), µε βασικό 
θέµα για τους αντιπροέδρους και τους συµβούλους 
Επικράτειας αυτό της παράκαµψης του Εθνικού 

Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και της εκχώρησης 
των αρµοδιοτήτων του στον υπουργό Επικράτειας. 
Υπενθυµίζεται ότι ο εισηγητής της υπόθεσης είχε 
ταχθεί υπέρ της συνταγµατικότητας του νόµου Παππά. 
Παράλληλα, υπήρχε και το δεδοµένο δύο προγενέστερων 
αποφάσεων του ΣτΕ, που αποτελούν σχετική νοµολογία, 
σύµφωνα µε τις οποίες µόνο αρµόδιο για να ρυθµίζει το 
ραδιοτηλεοπτικό τοπίο είναι το ΕΣΡ (και οι δύο αποφάσεις 
αφορούν την ΕΡΤ και στη µία υπόθεση προήδρευε ο 
σηµερινός πρόεδρος του ΣτΕ Ν. Σακελλαρίου).
Επίθεση στην κυβέρνηση µε αφορµή την απόφαση του 
ΣτΕ για τον νόµο Παππά εξαπέλυσε το Ποτάµι, ζητώντας 
την παραίτηση του υπουργού Επικρατείας.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο µετά την ανακοίνωση 
της απόφασης του ΣτΕ, το Ποτάµι τόνισε: «Είχαµε 
προειδοποιήσει την κυβέρνηση. Να σεβαστεί το ΕΣΡ και 
να µην επιµείνει στον παραλογισµό ότι στην Ελλάδα θα 
εκπέµπουν µόνο 4 κανάλια. Ο κ. Παππάς, µε την άδεια 
του κ. Τσίπρα όµως, θεώρησε ότι µπορεί να παραβιάσει 
το Σύνταγµα προκειµένου να στήσει ένα ελεγχόµενο τοπίο 
στην ενηµέρωση. Με εργολάβους και “λαγούς” που θα 
έδιναν βοσκοτόπια και θα έστηναν “SIRIZATV”».
Την παραίτηση του υπουργού Επικράτειας Νίκου 
Παππά ζήτησε µε δήλωσή του και ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης Ανδρέας 
Λοβέρδος. «Μαύρο στην ενηµέρωση δεν θα υπάρξει! 
Τώρα ο δρόµος για συναίνεση σε ό,τι αφορά το ΕΣΡ 
είναι ανοικτός... Η συναίνεση, όµως, αυτή αποτελεί µια 
κοινοβουλευτική διαδικασία και δεν συµπεριλαµβάνει 
τον κ. Παππά» ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος και 
συµπλήρωσε ότι ο υπουργός Επικράτειας έπαιξε µε τους 
δηµοκρατικούς θεσµούς, δεν άκουσε την Βουλή επί έναν 
ολόκληρο χρόνο, δεν συνεκτίµησε τις προηγούµενες 
αποφάσεις του ΣτΕ. «Τώρα ο υπουργός Επικράτειας είναι 
αντιµέτωπος µε τις πολιτικές του ευθύνες. Κι όποιος έχει 
πολιτικές ευθύνες παραιτείται.
Δεν συνεχίζω, όµως, άλλο µε τον κ. Παππά. Ο λαός 
λέει πως τους ξαρµάτωτους δεν τους χτυπάµε. Και ο 
ίδιος είναι θεσµικά και πολιτικά µια τέτοια περίπτωση», 
κατέληξε.
Έντονες πολιτικές αναταράξεις που προοιωνίζονται 
µάλιστα και ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις προκαλεί 
για την κυβέρνηση η ετυµηγορία του ΣτΕ για την 
αντισυνταγµατικότητα του νόµου Παππά. Ο πρωθυπουργός 
καλείται πλέον να δώσει το πράσινο φως για την ακύρωση 
όχι µόνο του νόµου Παππά αλλά και του διαγωνισµού για 
τις τηλεοπτικές άδειες και να προτάξει ένα νέο πολιτικό 
αφήγηµα, αφού η ρητορική της κυβέρνησης για τη µάχη 
κατά της διαπλοκής τραυµατίστηκε βαρύτατα από τη 
δικαστική απόφαση.
Ο Αλέξης Τσίπρας, που δέχεται ούτως ή άλλως έντονη 
κριτική για βασικές κυβερνητικές επιλογές από 
υπουργικά στελέχη καλείται πλέον να αποφασίσει και 
για την τύχη του υπουργού Επικράτειας, Νίκου Παππά, 
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οι χειρισµοί του οποίου για τη ρύθµιση του τηλεοπτικού 
πεδίου κρίθηκε ότι προσκρούουν στο Σύνταγµα. Σε αυτό 
το πλαίσιο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα προχωρήσει 
ταχεία σε αναδόµηση της κυβέρνησης προκειµένου 
να δοθεί η αίσθηση ενός νέου ξεκινήµατος και να 
αποφευχθεί η εσωστρέφεια. Σε αυτό το βαρύ κλίµα 
προστίθενται, όµως, και οι πιέσεις της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, η οποία επισείει το χαρτί της κατάθεσης 
της πρότασης µοµφής κατά του υπουργού Επικράτειας ή 
ακόµη και κατά του συνόλου της κυβέρνησης.
Ταυτόχρονα, ενδεχόµενη προσπάθεια για την κατάθεση 
νέου νόµου που θα επιχειρήσει να ρυθµίσει το τηλεοπτικό 
πεδίο περνά πλέον αναγκαστικά από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων της Βουλής και τη συγκρότηση του ΕΣΡ, όπου 
δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η αντιπολίτευση 
θα άρει τις αντιρρήσεις της. Με αυτά τα δεδοµένα 
εκτιµάται ότι θα επιστρέφει στο τραπέζι η συζήτηση περί 
ενδεχόµενης προσφυγής στις κάλπες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ 2.444 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |  Σελίδες 1-17 | 27/10/2016

Το 100% του προϋπολογισµού των επενδυτικών σχεδίων 
2.444 ανέργων πτυχιούχων θα καλυφθεί από το 
πρόγραµµα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» του νέου ΕΣΠΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η προσωρινή 
λίστα των 2.444 εγκεκριµένων επενδυτικών 
σχεδίων, συνολικού προϋπολογισµού 62.033 εκατ. 
ευρώ, αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους www.
antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µεγαλύτερος αριθµός σχεδίων 
εγκρίθηκε για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και 
Δυτικής Ελλάδας. Ενισχύεται έτσι σηµαντικά η περιφέρεια 
και δίνεται η ευκαιρία στους νέους επιστήµονες να 
µείνουν στον τόπο τους, δραστηριοποιούµενοι µε τρόπο 
βιώσιµο και δυναµικό, προσδίδοντάς του αναπτυξιακή 
προοπτική. Στο αµέσως προσεχές διάστηµα οι δικαιούχοι 
θα κληθούν να καταθέσουν το φυσικό φάκελο µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε µε την κατακύρωση 
των τελικών αποτελεσµάτων να γίνουν οι εντάξεις και να 
εκταµιευτούν οι πρώτες χρηµατοδοτικές ενισχύσεις εντός 
του 2016.
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης 
ο υφυπουργός Οικονοµίας Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε: 
«Η συγκεκριµένη δράση σε συνδυασµό και µε άλλες 
που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο και έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η ενίσχυση της 
µεταδιδακτορικής έρευνας και η απόκτηση διδακτικής 
εµπειρίας από νέους διδάκτορες, εντάσσεται στο πλαίσιο 
σειράς στοχευµένων πρωτοβουλιών για την ανάσχεση 
του κύµατος µετανάστευσης του νέου επιστηµονικού 
δυναµικού της χώρας (brain drain) και τη µετατροπή του 
σε κύµα επιστροφής (brain gain)».

Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 3 | 27/10/2016

Ο οικονοµικός εκτροχιασµός των συγκοινωνιακών 
φορέων δηµιουργεί νέες µαύρες τρύπες στον 
προϋπολογισµό, τις οποίες θα κληθούν να πληρώσουν οι 
ασθενέστεροι. Παρά το γεγονός ότι η τιµή του εισιτηρίου 
έχει αυξηθεί στο 1,4 από 1,2 ευρώ, τα ελλείµµατα 
αυξάνονται µε ρυθµό 100%. Το 2015 το οικονοµικό 
άνοιγµα της ΣΤΑΣΥ (µετρό, τρόλεϊ, τραµ) εκτινάχθηκε 
στα 78 εκατοµµύρια από 36 εκατοµµύρια του 2014 ενώ η 
εισιτηροδιαφυγή οργιάζει. Οι λειτουργικές ζηµιές, χωρίς 
την πληρωµή τόκων, ξεπέρασαν τα 36 εκατοµµύρια από 
2,5 εκατ. του 2014. Οι έλεγχοι για λαθρεπιβάτες ατόνησαν 
καθώς η κυβέρνηση είχε δώσει νεύµα στήριξης στο 
κίνηµα «δεν πληρώνω». Μόνο που τα ελλείµµατα από 
την κατάρρευση των συγκοινωνιακών φορέων θα τα 
πληρώσουν οι φορολογούµενοι.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ 
ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ

www.in.gr

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, µε σταδιακή διακοπή 
της κυκλοφορίας των οχηµάτων από τις 10 το πρωί και 
απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης από τις 06.00, 
θα ισχύσουν την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου σε όλους 
τους δήµους της Αττικής, λόγω διεξαγωγής µαθητικών 
παρελάσεων για τον εορτασµό της εθνικής επετείου της 
28ης Οκτωβρίου. Ειδικότερα, στον δήµο Αθηναίων η 
κυκλοφορία των οχηµάτων θα διακοπεί από τις 09.00 έως 
και το πέρας της παρέλασης, σε:
 Λ. Β. Αµαλίας, σε όλο το µήκος της.
Πανεπιστηµίου, σε όλο το µήκος της καθώς και στις 
καθέτους της µέχρι την πρώτη παράλληλο οδό.
 Λ. Β. Σοφίας, στο τµήµα της µεταξύ των οδών 
Πανεπιστηµίου και Σέκερη, και στα δύο ρεύµατα 
κυκλοφορίας.
Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία), 
από ώρα 06.00 έως το πέρας των εκδηλώσεων.
Μητροπόλεως, σε όλο το µήκος της, καθώς και στις 
καθέτους της µέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
Λ. Β. Όλγας, σε όλο το µήκος της, και στα δύο ρεύµατα 
κυκλοφορίας.
Αντίστοιχα, στον δήµο Πειραιά, κατά τις ώρες 07.00-14.00, 
η κυκλοφορία θα διακοπεί σε:
 34ου Πεζικού Συντάγµατος, στο τµήµα της µεταξύ των 
οδών Οµηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.
Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τµήµα της µεταξύ των οδών Ελ. 
Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.
Β. Γεωργίου, στο τµήµα της µεταξύ των οδών Εθν. 
Αντιστάσεως και Γρηγ. Λαµπράκη.
Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνησή 
τους στους δρόµους όπου θα γίνουν οι παρελάσεις και να 
ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθµιστών τροχονόµων.


