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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Η ανάρτηση των δασικών χαρτών έγινε φλέγον και μείζον θέμα, 
διότι αναδεικνύει ξαφνικά μεγάλα προβλήματα, που κρύβαμε 
κάτω από το χαλί πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και πρέπει επι-
τέλους να αντιμετωπιστούν. Είναι ευκαιρία  τώρα να λύσουμε τα 
προβλήματα αυτά και θα πρέπει σε αυτό να συναινέσουμε όλοι 
και να προσπαθήσουμε μέσα από διάλογο να δώσουμε οριστική 
λύση. Το ΤΕΕ θα πρωτοστατήσει στην επίλυση αυτών των προβλη-
μάτων μέχρι τέλους». Αυτά  τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, ανοίγοντας τις εργασίες της εσπερίδας με θέμα «Δασι-

κοί Χάρτες: προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισής τους», που 
οργάνωσε το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ, το βράδυ της  
Δευτέρας 13 Μαρτίου 2017 στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων 
του ΤΕΕ. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ζήτησε επίσης να συνδεθεί η ανάπτυξη της 
χώρας με την πρωτοβουλία της Συνταγματικής αναθεώρησης που 
έχει αναλάβει  η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας, σε συνεργασία με τους φορείς, υπογραμμίζοντας ότι: «Θα 
πρέπει επιτέλους να μπει, και ας είναι πρωτοπόρα η Ελλάδα, σ’ 
αυτό το ζήτημα, το θέμα και η αναφορά στην ανάπτυξη της χώ-
ρας στο Σύνταγμα. Όταν συζητηθεί το θέμα της αναθεώρησης του 
Συντάγματος, ενδεχομένως όπου χρειάζεται να αναθεωρηθούν 
και να υπάρχουν αλλαγές στα άρθρα, στα αντίστοιχα άρθρα, στο 
άρθρο 24, στο 117, σχετικά με τις αεροφωτογραφίες.  Θα πρέπει να 
γίνουν αλλαγές όπου απαιτείται. Δεν λέω να μην υπάρχει αναφορά 
στις αεροφωτογραφίες του ’45 αλλά όπου δημιουργείται κάποιο 
πρόβλημα θα πρέπει να μην προσκρούουμε στο Σύνταγμα και να 
βρούμε λύση σ’ αυτό, ακόμα και αν χρειάζεται να γίνει η συνταγ-
ματική αναθεώρηση και να γίνει και σ’ αυτό το κομμάτι. Και θα 

πρέπει κάποια φορά να λύσουμε και το ζήτημα, να μην θεωρούμε 
ότι θα λύσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
το χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δάσος ή όχι. Θα πρέπει να ξε-
χωριστεί το ένα θέμα με το άλλο». Ο  Γιώργος Στασινός, απευ-
θυνόμενος προς τον παριστάμενο στην εκδήλωση Αναπληρωτή 
Υπουργό ΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλο, διατύπωσε σειρά προτάσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα, που 
έχουν ανακύψει από τις ακολουθούμενες διαδικασίες και προκα-
λούν, ως επί το πλείστον δικαιολογημένες αντιδράσεις πολιτών και 
φορέων, κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Ο Αναπληρωτής 
Υπουργός ΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος παρέμεινε μέχρι το πέρας 
της εσπερίδας και σε πνεύμα διαλόγου και καλής συνεργασίας 
άκουσε με ενδιαφέρον τις προτάσεις των Προέδρων του ΤΕΕ, 
του ΓΕΩΤΕΕ, του ΠΣΔΑΤΜ και των άλλων ειδικών επιστημόνων,  
που πήραν μέρος στην εκδήλωση. Ο κ. Φάμελλος παράλληλα 
ανακοίνωσε σειρά διορθωτικών και συμπληρωματικών ρυθμίσε-

ων για τους δασικούς χάρτες, που θα τεθούν σε ισχύ το αμέσως 
προσεχές διάστημα.  Προτάσεις για την θωράκιση της διαδικασίας 
ανάρτησης των δασικών χαρτών και την επίλυση προβλημάτων 
διατύπωσε και ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σπυρίδων Μάμαλης, ο 
οποίος τόνισε ότι η ανάρτηση και εν συνεχεία κύρωση των δασι-
κών χαρτών πρέπει να γίνει με όλες τις εγγυήσεις προστασία της 
δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής περιουσίας και χωρίς να θιχθεί η 
γεωργία, η κτηνοτροφία και ευρύτερα η εθνική οικονομία. Επίσης 
αναλυτικές προτάσεις διατύπωσε κατά την παρέμβαση του στην 
εκδήλωση ο πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο 
οποίος τόνισε και τεκμηρίωσε το ρόλο των μηχανικών στην υλο-
ποίηση των έργων των δασικών χαρτών και του Κτηματολογίου.

Τί ειπώθηκε στην εκδήλωση ΤΕΕ – 
ΓΕΩΤΕΕ με θέμα «Δασικοί Χάρτες: 

προβλήματα και προτάσεις  
αντιμετώπισής τους»

Αλλαγές και νομοθετικές ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες ανακοίνωσε  
ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος

Άμεση επίλυση προβλημάτων, ηλεκτρονικές και γρήγορες διαδικασίες,  
ολοκλήρωση δασικών χαρτών ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 

ΣΗΜΕΡΑ

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

•  Τί ειπώθηκε στην εκδήλωση ΤΕΕ – ΓΕΩΤΕΕ με θέμα «Δα-
σικοί Χάρτες: προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισής 
τους». 

•  Αλλαγές και νομοθετικές ρυθμίσεις για τους δασικούς 
χάρτες ανακοίνωσε ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος . 

•  Άμεση επίλυση προβλημάτων, ηλεκτρονικές και γρήγορες 
διαδικασίες, ολοκλήρωση δασικών χαρτών ζήτησε ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.  Αναλυτικό ρεπορτάζ 
(σελ 1 έως 5)  

•  Κατατέθηκε χθες  στη Βουλή η τροπολογία, που προβλέπει 
παράταση για τις αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών και 
δηλώσεις υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για ΟΣΔΕ και 
δασικούς χάρτες(σελ 6)

•  Από τις 23 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για ένταξη 
στο πρόγραμμα "Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ", 
προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ (σελ 7) 

•  Τις ερχόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η παραχώρηση 
των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, δήλωσε ο εκπρόσω-
πος της Fraporte (σελ 7) 

•  Κοζάνη: Στο Βελβεντό ο πρώτος αυτοδιαχειριζόμενος 
υδροηλεκτρικός σταθμός στην Ελλάδα, που θα τον 
λειτουργούν αγρότες (σελ 8) 

•  Στο 15,4% διαμορφώθηκε το μερίδιο της ενεργειακής κα-
τανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα το 2015, 
έναντι 16,1% στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat (σελ 8) 

•  Μετά τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil: Η χρονιά των ρεκόρ οικονο-
μικών αποτελεσμάτων για τα διυλιστήρια (σελ 9) 

•  Έτοιμο μέσα στον Απρίλιο το σχέδιο νόμου για τους 
ενεργειακούς συνεταιρισμούς (σελ 9) 

•  Κύπρος: Εκτιμήσεις ειδικών για την ύπαρξη μεγάλου 
κοιτάσματος φυσικού αερίου στην ΑΟΖ (σελ 10) 

•  Ένας χρόνος θα χρειαστεί για το νέο διαγωνισμό πώλησης 
του ΔΕΣΦΑ (σελ 10) 

•  Ανοικτή επιστολή του «πατέρα» του Web Τιμ Μπέρνερς-Λι 
για τα 28 «γενέθλια» του Παγκόσμιου Ιστού: Παραβίαση 
ιδιωτικότητας,

•  παραπληροφόρηση, πολιτική διαφήμιση οι τρεις προκλή-
σεις. Και άλλες τεχνολογικές ειδήσεις (σελ 11 και 12 )  

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ 113)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ. 14 -15)

 Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές ειδήσεις.
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

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

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός τόνισε 
ότι: «το ΤΕΕ θα πρωτοστατήσει μέχρι τέλους 

στην επίλυση των προβλημάτων, που ανέδειξε η 
ανάρτηση των δασικών χαρτών»  και πρότεινε να 
συνδεθεί  η ανάπτυξη της χώρας με την πρωτο-

βουλία της Συνταγματικής αναθεώρησης.
Ο Αν. Υπουργός ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος  

ανακοίνωσε νομοθετικές αλλαγές και διορθώ-
σεις για τους δασικούς χάρτες και αποδέχθηκε 
πρόταση ανοιχτού διαλόγου και συνεργασίας 
με τους τεχνικούς επιστημονικούς φορείς για 

την ολοκλήρωση του. 



   Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών  Πληροφο-
ριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών διοργανώνει το 2ο Συνέδριο 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλ-
λον, που θα πραγματοποιηθεί 25 και 26 Μαΐου 
2017, στις εγκαταστάσεις του ΓΠΑ.
Η θεματολογία του  συνεδρίου –όπως αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση- περιλαμβάνει ερευνητικές 
προσπάθειες χρησιμοποίησης τεχνολογιών 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), 
Γεωβάσεων,  Επίγειων και Εναέριων Συστημάτων 
Συλλογής Χωρικών δεδομένων, Ψηφιακής Απει-
κόνισης, Τηλεπισκόπησης και μεθόδων Χωρικής 
Ανάλυσης σε όλους τους τομείς της Γεωργικής 
Παραγωγής.
Σκοπός της επιστημονικής εκδήλωσης είναι να 
παρουσιάσει τόσο στην επιστημονική κοινότητα, 
όσο και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο, τη  
χρήση τεχνολογιών GIS στη χωρικά καθορισμένη 
ψηφιακή γεωργία και στην αντιμετώπιση σημαντι-
κών περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Σημαντικές ημερομηνίες:
Υποβολή περιλήψεων: 7 Απριλίου 2017
Αποδοχή εργασίας: 24 Απριλίου 2017
Υποβολή τελικών κειμένων εργασιών: 22 Μαΐου 
2017.
 Πληροφορίες: Τηλ. 210 529-4088, -4087, http://
gis2017.aua.gr/ , email:gis2017@aua.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 15-3-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  "Κλιματική 
αλλαγή: Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά  
στην παγκόσμια πρόκληση" 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Προσβασιμότητα  στο δημόσιο 
χώρο
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  για το Περιβάλλον και τους Φυσι-
κούς
ΑΘΗΝΑ

Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Θεσσαλίας, σε συνεργασία 
με τα Τμήματα Κεντρικής 
- Δυτικής Θεσσαλίας και 
Μαγνησίας του ΤΕΕ

Ομάδα p_public, υπό την 
αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτε-
κτόνων Χανίων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Διεθνές Κέντρο 
Έρευνας για το Περιβάλλον 
και την Οικονομία

9-10
Ιουνίου
2017

10-11
Ιουνίου
2017

18
Ιουνίου

1η
Ιουλίου

2017

ΑΘΗΝΑ
➦  Ημερίδα για τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ERC) διοργανώνει σήμερα 
στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Bασ. 
Κωνσταντίνου 48), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
(ΕΚΤ), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας.

ΛΑΜΙΑ
➦  Σήμερα πραγματοποιείται στην πόλη της 
Λαμίας (ξενοδοχείο Σαμαράς) ημερίδα, με τίτλο: 
«Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και 
χαρτογράφησης για τη βελτίωση των σχεδίων δια-
χείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας 
ζώνης του Σπερχειού ποταμού».

Τ
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Τ
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Τ
Η
Τ
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

Συνέδριο Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών  
Συστημάτων και  

Χωρικής Ανάλυσης   
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 Ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά  
συστήματα στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης 

Ημερίδα με θέμα: «Τεχνολογίες ηλε-
κτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών 
συστημάτων στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης», 
διοργανώνει ο Σύλλογος Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων Β.  Ελλάδος- ΣΜΗΒΕ, σε 
συνεργασία με την ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και υπό την αιγίδα της 
κοσμητείας της Πολυτεχνικής σχολής Α.Π.Θ. 
και των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών, Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανο-
λόγων Μηχανικών. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16  
Μαρτίου 2017  και ώρα 14.00  στο αμφιθέα-
τρο της Πολυτεχνικής σχολής Α.Π.Θ. 

Το αντικείμενο της ημερίδας αφορά στις 
υψηλές τεχνολογίες των ηλεκτρομηχανολο-
γικών εγκαταστάσεων και των σιδηροδρο-
μικών συστημάτων που θα υποστηρίξουν το 
μετρό Θεσσαλονίκης. 
«Εκτιμάται ότι η εν λόγω ημερίδα θα τύχει 
μεγάλης απήχησης και θα καλύψει ευρύ-
τερα το επιστημονικό αλλά και συνολικά το 
τεχνικό δυναμικό της χώρας, επισημαίνεται 
σε ανακοίνωση.  Συγχρόνως φιλοδοξεί να 
προσφέρει σημαντική και καίρια ενημέρωση 
ευρύτερα στους πολίτες της Θεσσαλονίκης». 
Πληροφορίες: Τηλ.- fax: 2310 269887, 
email: smhbe2@gmail.com, ιστοσελίδα: 
www.smhbe.gr



Άμεση επίλυση προβλημάτων, ηλεκτρονικές και γρήγορες διαδικασίες, ολοκλήρωση 
δασικών χαρτών ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 

Οι δασικοί χάρτες είναι εργαλείο καταγραφής της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας 
τόνισε ο πρόεδρος του  ΓΕΩΤΕΕ Σπυρίδων Μάμαλης 

«Θέλουμε να υπάρχουν δασικοί χάρτες και να αναρ-
τηθούν. Επίσης, θέλουμε να υπάρχουν ηλεκτρονικές 
διαδικασίες, που να υποστηρίζουν όλη αυτή τη διαδι-
κασία της ανάρτησης και όποιοι συνδέονται με αυτήν». 
Αυτά τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός παρουσία 
του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου 
σε εσπερίδα του ΤΕΕ με θέμα «Δασικοί Χάρτες: προ-
βλήματα και προτάσεις αντιμετώπισής τους», σε συ-
νεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ και συμμετοχή του ΠΣΔΑΤΜ. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός τόνισε ότι: «το 
ΤΕΕ θα πρωτοστατήσει μέχρι τώρα στην επίλυση των 
προβλημάτων, που ανέδειξε η ανάρτηση των δασικών 
χαρτών» και ζήτησε να συνδεθεί η ανάπτυξη της χώρας 
με την πρωτοβουλία της Συνταγματικής αναθεώρησης. 
Απ΄ την πλευρά του ο αν. υπουργός ΥΠΕΝ Σωκράτης 
Φάμελλος ανακοίνωσε βραχυχρόνια παράταση στη 
διαδικασία, καθώς επίσης νομοθετικές αλλαγές και δι-
ορθώσεις για τους δασικούς χάρτες, ενώ αποδέχθηκε 
πρόταση ανοιχτού διαλόγου και συνεργασίας με τους 
τεχνικούς επιστημονικούς φορείς για την ολοκλήρωση 
του. Ειδικότερα, ο κ. Στασινός υπογράμμισε τη βούληση 
του ΤΕΕ να προωθήσει όλες τις ηλεκτρονικές διαδικα-
σίες, παροτρύνοντας όλους τους δημόσιους φορείς να 
τις ακολουθήσουν. Συγκεκριμένα παρουσιάζοντας τα 
προβλήματα και εν συνεχεία προτάσεις για την αντιμε-
τώπισή τους ο κ. Στασινός επισήμανε ότι παρατηρείται 
το φαινόμενο να διεκδικούνται εκτάσεις από το δημόσιο 
που δεν του ανήκουν, τονίζοντας ότι «ουσιαστικά εκ-
μεταλλευόμαστε το χαρακτηρισμό μιας έκτασης για να 

μπούμε σε θέμα εμπράγματου δικαιώματος».

 -«Πρέπει, πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί το πρόβλημα 
με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις γιατί είναι θέμα ανά-
πτυξης της χώρας», είπε ο Γ. Στασινός επισημαίνοντας 
ότι ενδεχομένως να λυθεί νομοθετικά σε ηπειρωτικές 
περιοχές, αλλά πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε και στα 
νησιά. Σε σχέση με τις αεροφωτογραφίες του '45 ανέ-
φερε ότι η ευκρίνεια σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι 
ικανοποιητική, ενώ πρόσθεσε ότι στην τότε εμπόλεμη 
κατάσταση ακόμα και εκτάσεις οι οποίες ήταν αγροτι-
κές χαρακτηρίστηκαν δασικές γιατί εκείνη την περίο-
δο δασώθηκαν. Πρόσθεσε το πρόβλημα με αγροτικές 
εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και οι 
οποίες δασώθηκαν κάποια περίοδο που οι ιδιοκτήτες τις 
άφησαν ακαλλιέργητες. Επίσης, ανέφερε το πρόβλημα 
με τη μη οριοθέτηση ολόκληρων οικισμών. Αναφέρθη-
κε και στο υπερβολικό κόστος του τέλους σε σχέση με 
την αξία της έκτασης, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα το 
πρόβλημα σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου όπως ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους 
πολύ μεγάλες εκτάσεις και δεν μπορούν να αντιμετωπί-
σουν οικονομικά αυτό το τέλος. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
επισήμανε ακόμη ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα σε 
περιοχές αγροτικές στις οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή συμβόλαια, και δεν έχουν γίνει συμβολαιογραφι-
κές πράξεις. Ο κ. Στασινός έκανε λόγο για «χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα προβλημάτων, που είχαμε βάλει 
κάτω από το χαλί, τα οποία τώρα αναδεικνύονται μέσα 
από την ανάρτηση των χαρτών». Ταυτόχρονα, επεσή-

μανε, «θα αναδειχθούν τα προβλήματα, που έχουν να 
κάνουν με τις καταπατήσεις των δασών και των δασικών 
εκτάσεων, τις αυθαιρεσίες που έχουνε γίνει μέσα στα 
δάση, τις συναλλαγές οι οποίες υπήρξαν και οι ομηρί-
ες που υπάρχουν ακόμα και σήμερα στους πολίτες». 
Σε σχέση με τις προτάσεις των επιστημονικών φορέ-
ων, ο κ. Καλογιαννάκης πρόεδρος Πανελληνίου Συλ-
λόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ανέφερε 
μεταξύ άλλων ότι χρειάζεται να υπάρξει θεσμοθέτηση 
διαδικασίας για χωρική μεταβολή με διαπιστευμένους 
Μηχανικούς και ενδεχομένως και δασολόγους αν αλ-
λάζει χρήση. Επιπλέον πρότεινε να υπάρξει παραγωγή 
αεροφωτοχαρτών για το 1960 ώστε να χρησιμοποιη-
θούν από τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων. Ζήτησε 
ρύθμιση για όσους δεν έχουν συμβόλαια, αλλά και πα-
ράταση μέχρι να καταθέσουν οι δήμοι τα όρια οικισμών, 
να διορθωθούν τα αναδασωτέα και να εφαρμοστούν 
διοικητικές πράξεις, ενδεχομένως μέσω συμπληρωμα-
τικής ανάρτησης. Επιπλέον ζήτησε δόσεις και μείωση 
του τιμήματος όσον αφορά τις εξαγορές, θεσμοθέτηση 
οδηγίας ή εγκυκλίου και για τις μεταβιβάσεις αλλά και 
για τις άδειες δόμησης. Τέλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. 
Στασινός κάλεσε τόσο τους φορείς όσο και μεμονωμέ-
νους πολίτες να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
επιστημονικού έργου του Τ.Ε.Ε. τις ερωτήσεις και παρα-
τηρήσεις τους για τους δασικούς χάρτες, ώστε να κω-
δικοποιηθούν με ενιαίο και οργανωμένο τρόπο, και να 
υποβληθούν στο υπουργείο ΠΕΝ έτσι ώστε να μπορέσει 
να δώσει λύσεις στα θέματα.

«Το θέμα της σύνταξης των δασικών χαρτών αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα 
θέματα της σύγχρονης ελληνικής πολιτείας, καθώς οι δασικοί χάρτες αποτελούν 
ένα πολύτιμο εργαλείο σήμερα για να μπορέσουμε να καταγράψουμε αρχικά και 
να αποτυπώσουμε και να χαρακτηρίσουμε τόσο τη δημόσια όσο και τη μη δημόσια 
περιουσία, την ιδιωτική περιουσία», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σπυρί-
δων Μάμαλης, προτείνοντας τα παρακάτω:   «Να δοθεί η δυνατότητα στις γεωργι-
κές εκτάσεις που φαίνονται ως δασικές, και έχουν ενταχθεί στις επιδοτήσεις του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην κατατίθεται αντίρρηση από τον γεωργό – ιδιοκτήτη, ή όπου κατα-
τίθεται να είναι ατελώς.  Να υπάρχει χρόνος για την υπαγωγή της έκτασης στη δια-
δικασία εξαγοράς, εκμεταλλευόμενοι τις προηγούμενες διατάξεις του νόμου ή την 
αλλαγή χρήσης, και να απλουστευτούν οι διαδικασίες εξαγοράς, αλλαγής χρήσης 
και να μειωθούν φυσικά τα τιμήματα.  Να απαλλαγούν οι ΟΤΑ από το περιβαλλοντι-
κό τέλος αλλαγής χρήσης, με την προϋπόθεση βέβαια και στη  μία και στην άλλη 
περίπτωση, ότι οι εκτάσεις αυτές θα έχουν μόνο γεωργική χρήση και καμία άλλη 
χρήση.  Επίσης, θα πρέπει να γίνει σαφής προσδιορισμός των γεωργικών ή άλλων 
εκτάσεων, κατοικιών, κτισμάτων, εγκαταστάσεων που εξαιρούνται της αναδάσωσης 
μιας περιοχής έτσι ώστε οι περιοχές να εξαιρεθούν προσωρινά της ανάπτυξης ή 
τέλος πάντων, να λυθεί το πρόβλημα. Να λυθεί το θέμα των οικισμών και άμεσα να 
αποσυρθεί η διάταξη για τις οικιστικές πυκνώσεις. Και δεν μπορεί να κλείνουμε το 
μάτι στα αυθαίρετα που έκανε ο άλλος για να έχει ένα εξοχικό ή και κύρια κατοικία ή 
για αναψυχή ή για να βγάλει χρήματα και αυτός ο οποίος είναι παραγωγικός δηλαδή 
ο αγρότης σήμερα να τιμωρείται.  Θα πρέπει να υπάρχει ισονομία στην αντιμετώπιση 

όλων. Ούτε βέβαια θα πρέπει να γίνουν πυκνώσεις αντίστοιχα σε γεωργικές εκτά-
σεις. Θα πρέπει να υπάρξει η ίδια αντιμετώπιση όλων των πολιτών και κυρίως αυ-
τών που είναι παραγωγικοί. Άρα απόσυρση διατάξεων για τις οικιστικές πυκνώσεις, 
ούτως ή άλλως έχουμε επίσης προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας για αυτό το 
θέμα. Παράταση του χρόνου υποβολής των αντιρρήσεων. Θεωρούμε ότι το δίμηνο 
είναι πάρα πολύ μικρή χρονική περίοδος, για τους κατοίκους εξωτερικού ακόμα 
περισσότερο, γιατί δεν θα προλάβουν να έρθουν το καλοκαίρι.  Ιδίως στα χωριά 
που έρχονται όλοι οι μετανάστες το καλοκαίρι δεν θα προλάβουν να καταθέσουν 
τις αντιρρήσεις τους άρα πιθανόν να χάσουν και τις περιουσίες τους άνθρωποι οι 
οποίοι είναι στο εξωτερικό. Γιατί εκεί έχουν δυο μήνες συν κάποιες μέρες ακόμα, 
συν 20 μέρες. Άμεση προκήρυξη των δασικών χαρτών του υπολοίπου της χώρας 
και ενοποίηση και χρονική ταύτιση των διαδικασιών υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας 
που γίνεται στο πλαίσιο της κτηματογράφησης με αυτή την αντιρρήσεων των δα-
σικών χαρτών. Επίσης, αν θέλουμε να έχουμε παραγωγική βάση στον πρωτογενή 
τομέα της οικονομίας θα πρέπει και να διαφυλάξουμε τις αγροτικές εκτάσεις, αυτές 
τουλάχιστον που δηλώνονται σήμερα και να εξασφαλίσουμε χορτολιβαδικές εκτά-
σεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον παραγωγικό ιστό της υπαίθρου.  
Ειδάλλως τα προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν στη συνέχεια θα είναι αδύνατον 
να ξεπεραστούν από την ελληνική πολιτεία και η ελληνική οικονομία θα πληρώσει 
για μια ακόμη φορά το τίμημα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα κάνουμε τα στραβά 
μάτια σε οποιαδήποτε είδους αυθαιρεσία, σε οποιαδήποτε είδους καταπάτηση εκεί 
όπου υπάρχει».
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Νομοθετικές αλλαγές και διορθώσεις,  σε εντοπισμένα προβλήματα  
ανακοίνωσε ο Αν. Υπουργός ΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος 

 Ο Αν. ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλος μιλώντας στην εκδήλωση του ΤΕΕ 
και ΓΕΩΤΕΕ  προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή νομοθε-
τικής διάταξης, η οποία πράγματι έγινε χθες και προβλέπει ότι 
παρατείνεται από τις 60 στις 90 ημέρες η προθεσμία υποβολής 
αντιρρήσεων από τους πολίτες για τους αναρτημένους δασικούς 
χάρτες με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο κ Φάμελλος τονίζοντας ότι πρέπει 
να είναι  εύλογη αλλά όχι μακρόσυρτη παράταση της διαδικασίας 
υποβολής ενστάσεων σημείωσε αναλυτικά στην εκδήλωση του 
ΤΕΕ ότι:

-«Φρονώ αυτή τη στιγμή ότι  δεν χρειάζεται η πολιτεία να εισάγει 
4 μήνες παράταση σε κάτι που είχε αρχικό χρονοδιάγραμμα 2 
μήνες», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, εξηγώντας ότι σκοπός της 
παράτασης είναι να αντιμετωπιστούν προβλήματα,  που έχουν 
ανακύψει και ότι η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ δεν σκοπεύει να βά-
λει τους πολίτες να ασχοληθούν με τους δασικούς χάρτες μετά 
το καλοκαίρι ούτε να τους παραπέμψει στις καλένδες. Ακόμη, ο 
Αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ Σ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «η 
αποτύπωση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος προβλε-
πόταν από το 1976 αλλά η ελληνική πολιτεία επί σαράντα χρόνια 
δεν κατάφερε να είναι αντάξια του Συντάγματος που ψήφισε το 
1975 και δεν έκανε τίποτα». Ο  ίδιος σημείωσε ότι «υπάρχουν 
λάθη, σε μεγάλα και μικρότερα θέματα, που χρειάζονται διορ-
θώσεις και βελτιώσεις,  οι οποίες θα γίνουν,  χωρίς σε καμία 
περίπτωση αφενός μεν να βάλουμε υπό αίρεση τη Συνταγμα-
τικότητα της όλης διαδικασίας αφετέρου δε να αναστείλουμε 
την ολοκλήρωσης της». Παρουσιάζοντας, τις αλλαγές και τις 
διορθωτικές ρυθμίσεις, όπως είπε «για εντοπισμένα προβλήματα 
με δρομολογημένες λύσεις», που η κυβέρνηση, το ΥΠΕΝ σε συ-
νεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία,  θέτουν σε εφαρμογή,  ο 
Αναπληρωτής Υπουργός ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος αναλυτικά 
αναφέρθηκε: 

-Στο ύψος του τέλους αντίρρησης, για το οποίο είπε ότι έγινε 
ήδη μία πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση, της τάξης 60 έως 70%  στην 
κατηγορία ιδιοκτησιών 5 έως 10 στρεμμάτων, που όπως δεί-
χνουν και τα στοιχεία φορά στην μεγάλη πλειοψηφία έως 70% 
των υποβαλλόμενων ενστάσεων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το τέλος 
αντίρρησης δεν αφορά το δημόσιο προϋπολογισμό, δεν αφορά 
δηλαδή οποιοδήποτε δημοσιονομικό εργαλείο, απευθύνεται και 
μόνο να καλύψει το κόστος των επιτροπών αντιρρήσεων και επί 
αυτού ετοιμάζουμε ήδη την ανακοίνωση και τη θεσμοθέτηση της 
αμοιβής των νομικών που θα συμμετέχουν στις επιτροπές για να 
ενεργοποιηθούν οι επιτροπές ήδη από την άλλη εβδομάδα».

-Στην εκκρεμότητα με τα όρια των οικισμών και τις οικιστικές 
πυκνώσεις. Ο κ. Φάμελλος αφού επισήμανε προηγουμένως ότι 
«είναι απογοητευτική η ανταπόκριση των ΟΤΑ να συνεργαστούν 
με την ΕΚΧΑ ΑΕ και τις Δασικές Υπηρεσίες για να μπορέσει να 
αποτυπωθεί αυτό που ο νόμος προβλέπει, δηλαδή να αποτυπω-
θούν επί των δασικών χαρτών τα όρια των οικισμών και οι οικι-
στικές πυκνώσεις, ώστε να θωρακιστούν οι ιδιοκτησίες των πο-
λιτών», σχολίασε την στάση της διοίκησης της ΚΕΔΕ, που ζήτησε 
αναστολή των αναρτήσεων δασικών χαρτών και συμπλήρωσε ότι 
«μόνο το 40% των δήμων είχε εισάγει την περασμένη εβδομάδα 
τα σχετικά στοιχεία στο ψηφιακό υπόβαθρο». Ο ίδιος είπε: «Εμείς 
θα συνεχίσουμε με τη συζήτηση με τους ΟΤΑ. Θα το καταφέρου-
με στο τέλος και εσείς ως Επιμελητήρια πείτε ότι πρέπει να το 

κάνουνε. Θα το κάνουν. Δεν γίνεται αλλιώς». 

-Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, που έχουν περιληφθεί συλλή-
βδην σε περιγράμματα αναδασωτέων εκτάσεων. Ο Αναπληρω-
τής Υπουργός ΠΕΝ  αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε μεγάλες 
εκτάσεις που κάηκαν το 2007 λέγοντας ότι: «Πράγματι υπήρξαν 
τα περιγράμματα των αναδασωτέων εκτάσεων, περιγράμματα 
όμως τα οποία λεκτικά αναφέρονταν στην εξαίρεση των άλλων 
χρήσεων, ιδιαίτερα των αγροτικών, όμως ποτέ δεν πρόλαβαν τα 
δασαρχεία και οι διευθύνσεις δασών να άρουν την αναδάσωση 
από τις περιοχές που είχαν άλλη πριν την πυρκαγιά και μετά την 

πυρκαγιά χρήση και έπρεπε έτσι και αλλιώς να υπάρχει άρση 
αναδάσωσης». «Εκδόθηκε εγκύκλιος που προβλέπει την άρση 
της αναδάσωσης σε αυτές τις αγροτικές εκτάσεις» είπε ο Σ. 
Φάμελλος συμπληρώνοντας ότι «θα χρειαστεί και η νομοθετική 
κάλυψη της εγκυκλίου, πράγμα , που είναι προγραμματισμένο να 
γίνει άμεσα». 

-Για τα σφάλματα στους δασικούς χάρτες ή τη μη εισαγωγή των 
πράξεων της Διοίκησης  ο Αν Υπουργός ΠΕΝ, είπε ότι «σε όλες 
τις περιπτώσεις που υπάρχει πράξη η εκκρεμεί πράξη της διοί-
κησης, των δασικών υπηρεσιών δεν υπάρχουν τέλη, είναι ατελώς 
η οποιαδήποτε αντίρρηση για τους πολίτες», συμπληρώνοντας 
ότι «και για αυτό εκτός από την ατέλεια που ήδη έχουμε υπογρά-
ψει ως υπουργική απόφαση υπάρχει και προετοιμάζεται εντός 
της εβδομάδας να εκδοθεί και μια υπουργική απόφαση για τα 
πρόδηλα λάθη, για τα εμφανή λάθη, όπου πράξεις της διοίκησης 
δεν περιλαμβάνονται μέσα στους χάρτες και αυτό προφανώς 
δεν μπορεί να βαρύνει τους πολίτες». Οι πολίτες πρόσθεσε ο 
ίδιος «πρέπει ούτε να πληρώσουν, ούτε να ταλαιπωρηθούν για 
μια αντίρρηση που είναι απλά η υστέρηση των υπηρεσιών, η κα-
θυστέρηση των υπηρεσιών».  Συνεχίζοντας  ο κ Φάμελλος είπε 
ότι: «υπάρχει ανάγκη να ενισχύσουμε τα σημεία στήριξης και τις 
υπηρεσίες με στελέχη της δασικής πολιτικής και της τεχνικής 
επιστήμης», προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές 
πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τις Περιφέρειες. Ο ίδιος πρό-
σθεσε:

-«Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο σύστημα επιδοτήσεων, θα πρέπει να 
αποστέλλεται ο κυρωμένος χάρτης και όχι ο αναρτημένος. Ήταν 
λάθος του προηγούμενου νόμου». 

-«Η αίτηση εξαγοράς μπορεί και να γίνεται με τη σύνδεση με το 
σύστημα του ΟΣΔΕ, με το σύστημα των επιδοτήσεων και αυτή να 
αναστέλλει τη κύρωση για το αγροτεμάχιο. Δηλαδή να λειτουρ-
γεί ως αντίρρηση κατά κάποιον τρόπο, χωρίς να κάνουμε διπλές 

πράξεις. Είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Έτσι και αλλιώς πρέπει 
να τελειώσει η αίτηση εκχώρησης χρήσης. Μπορεί να γίνει και 
εκχώρηση χρήσης και εξαγορά και ας επιλέξει ο πολίτης τι θέλει. 
Δεν θα του πούμε εμείς. Ανάλογα και με τη χρονολογία βέβαια, 
γιατί αυτό συνδέεται με το Σύνταγμα. Μετά το ’75 δεν μπορεί να 
γίνει αίτηση εκχώρησης. Μπορεί να γίνει μόνο χρήσης, όχι εξα-
γοράς».

-Για το κόστος εξαγοράς, ο αναπληρωτής ΥΠΕΝ είπε ότι: «σα-
φέστατα και έχουμε ήδη πει, ότι θα υπάρξουν υπουργικές απο-
φάσεις για τη μείωση του κόστους εξαγοράς και τη μείωση του 
κόστους χρήσης και ένταξη αυτών των προβλέψεων στις 100 
δόσεις, γιατί είπαμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση αντιπαλότητας 
με την αγροτική χρήση». Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ συνεχί-
ζοντας την παρουσίαση των αλλαγών, που δρομολογούνται είπε 
ακόμη ότι: «θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μικρών υποδο-
μών που εξυπηρετούν τη γεωργική δραστηριότητα, το είπα ήδη, 
και να αντικατασταθεί η υποχρέωση της οικονομικής μελέτης 
στις περιπτώσεις που έχουμε ήδη ένταξη στον ΟΣΔΕ άρα απο-
δεικνύεται η γεωργική χρήση και η βιωσιμότητα της καλλιέργει-
ας εκ του αποτελέσματος. Και βέβαια νομίζω ότι εδώ πέρα θα 
βάλουμε και τις ένορκες βεβαιώσεις για να λύσουμε το θέμα στις 
παραχωρήσεις, δηλαδή στις εκχωρήσεις, στις εκχερσώσεις να 
υπάρχουν δυο ένορκες βεβαιώσεις και να λύσουμε και το θέμα 
πιθανού ζητήματος ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση όμως σας 
λέω ότι και απλά στο Ε9 το λύνει το θέμα στις αντιρρήσεις, δεν 
χρειάζεστε συμβόλαια. Εμείς θα καθορίσουμε άμεσα τις αμοιβές 
για τις επιτροπές αντιρρήσεων για να αρχίσουν να λειτουργούν».

-«Έλλειπαν από την αρχική ρύθμιση και  οι αναδασμοί θα ει-
σαχθούν και νομοθετικά», είπε ο Σ. Φάμελλος, όπως επίσης 
ότι «θα υπάρχει η δυνατότητα με τις επιτροπές δασολογίου να 
υπάρχουν αποφάσεις επί του αναρτημένου άρα να μην περιμένει 
η ανάπτυξη ή η οποιαδήποτε δραστηριότητα για τον κυρωμένο 
δασικό χάρτη». Ο Αν. ΥΠΕΝ είπε ακολούθως ότι «χρειάζεται μια 
μεγαλύτερη συζήτηση για τους δασωμένους αγρούς. Σε κάθε 
περίπτωση κληροτεμάχια που έχουν αποδοθεί νομίζω ότι πρέπει 
να αποκατασταθούν όπως επίσης μπορούμε να λύσουμε εύκολα 
το θέμα των ιδιωτικών πεδινών χορτολιβαδικών και πριν το ’14 
και αυτό μπορεί να γίνει νομοθετικά. Κρατώ μια επιφύλαξη για 
το θέμα των νησιών για τα μη πεδινά γιατί εκεί δεν μπορώ να 
σας πω ότι είναι έτοιμη η ρύθμιση». Ο Αν. ΥΠΕΝ αναγνώρισε ότι 
υπάρχει πρόβλημα με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις των νησιών,  
παραπέμποντας για την αντιμετώπιση του σε διυπουργικό επί-
πεδο. Πρόσθεσε ότι «έχει δρομολογηθεί η στελέχωση των επι-
τροπών που δεν έχει γίνει για τους παλιούς δασικούς χάρτες και 
η αξιολόγηση των αντιρρήσεων, η οποία θα πρέπει να γίνει και 
αυτή γρήγορα, διότι δεν έχει κανένα νόημα να δημιουργήσουμε, 
εάν έχουμε τώρα 5.000 αντιρρήσεις, να δημιουργήσουμε 50.000 
αντιρρήσεις και να τις κρατήσουμε σε ένα ντουλάπι, όπως δυ-
στυχώς αυτό παραλάβαμε». Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε 
ότι η πολιτεία θα είναι αμείλικτη σε περιπτώσεις καταπατητών, 
και καταστρατήγησης των Συνταγματικών επιταγών συμπληρώ-
νοντας ότι στόχος είναι «να οριοθετηθεί σαφέστατα ο χώρος, να 
υπάρχει ασφάλεια δικαίου, αξιοπιστία στις κτηματογραφήσεις» 
και να μην υπάρχει πλέον «οποιοσδήποτε υποκειμενισμός στην 
διαχείριση αιτήσεων χαρακτηρισμού».
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Αποδοχή πρότασης συνεργασίας ΥΠΕΝ επιστημονικών φορέων

Υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα δασικών χαρτών  
είπε ο Διευθυντής Δασικών Χαρτών της ΕΚΧΑ ΑΕ

Πληροφορίες για την εκδήλωση 

Το ρόλο των μηχανικών στην υλοποίηση των δασικών χαρτών  
τόνισε ο πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μ. Καλογιαννάκης 

Έντονο πρόβλημα με τις ιδιοκτησίες στις νησιωτικές περιοχές 

Αποδεχόμενος την πρόταση συνεργασίας και διαλόγου, που διατύπωσε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ, όπως επίσης οι πρόεδροι του ΓΕΩΤΕΕ και του ΠΣΔΑΤΜ για την ολοκλήρωση των δα-
σικών χαρτών, ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ Σ. Φάμελλος είπε χαρακτηριστικά ότι: «Τώρα 
είναι ο χρόνος και ο τόπος για να υπάρξει αυτή η κανονικότητα και η νομιμότητα και εμείς 

να κάνουμε ότι χρειάζεται για να την υπηρετήσουμε. Έπρεπε να είχε γίνει, δεν έγινε. Πάρα 
πολλά τα λάθη του παρελθόντος, έγιναν. Ας βάλουμε τουλάχιστον εμείς μια σωστή σειρά και 
μια σειρά η οποία είναι και επιστημονικά και περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά αντάξια και 
των πτυχίων μας και του ρόλου μας και των επιμελητηρίων και της πολιτείας».

Ο Μόσχος Βογιατζής,  Διευθυντής Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΕΚΧΑ 
ΑΕ δήλωσε οι δασικοί χάρτες αυτή τη στιγμή καταλαμβάνουν το 55% της χώρας.  Τα τρία 
προβλήματα που έχουν σήμερα προκύψει είναι οι αναδασωτέες εκτάσεις, οι δασωμένοι 
αγροί και οι εκχερσώσεις. Περίπου 1.500.000 στρέμματα που έχουν σήμερα γεωργική χρή-

ση είναι χαρακτηρισμένα ως δασικές εκτάσεις, ενώ 1.193.368 στρ. που είχαν στο παρελθόν 
γεωργική χρήση είναι σήμερα καταχωρημένα ως δασικές περιοχές. Και ανέφερε πως ο 
αριθμός των αντιρρήσεων είναι ακόμα μικρός και για μικρό αριθμό στρεμμάτων, όμως εκτι-
μάται ότι θα εκτιναχθεί ο αριθμός προς το τέλος της προθεσμίας.

-Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με το σύνολο των τοποθετήσεων της εσπερίδας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=Kzxr71Jzqmw
-Τα πρακτικά της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμα σε όλους μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ.

Ο  πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών- ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλο-
γιαννάκης, επεσήμανε μεταξύ άλλων πως χρειάζεται: 
«Να υπάρξει θεσμοθέτηση διαδικασίας για χωρική 
μεταβολή, αντίστοιχα όπως είναι στο κτηματολόγιο, με 
διαπιστευμένους Μηχανικούς και ενδεχομένως και 
δασολόγους αν αλλάζει χρήση.  Να υπάρξει παραγωγή 
αεροφωτοχαρτών για το 1960 ώστε να χρησιμοποιηθούν 
από τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων. Παράταση μέ-
χρι να καταθέσουν οι δήμοι τα όρια οικισμών, να διορ-
θωθούν τα αναδασωτέα και να εφαρμοστούν διοικητικές 
πράξεις, να γίνει δηλαδή ενδεχομένως συμπληρωματική 
ανάρτηση. Όλες οι διαδικασίες να γίνονται ηλεκτρονικά 
και τα σημεία υποστήριξης να είναι μόνο για ενημέρωση 

ακόμα και για τα ατελώς.  Και όσον αφορά τα ατελώς θα 
έπρεπε να είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Να μην ισχύει το 
δίμηνο που δόθηκε.  
Δόση και μείωση του τιμήματος όσον αφορά τις εξαγο-
ρές.  Σε ό,τι αφορά τις άδειες δόμησης και τις μεταβιβά-
σεις, αυτή τη στιγμή οι διευθύνσεις δασών σταμάτησαν 
να βγάζουν εκ του νόμου, να εκδίδουν πράξεις χαρακτη-
ρισμού.  Πρέπει να υπάρξει οδηγία, εγκύκλιος και για τις 
μεταβιβάσεις αλλά και για τις άδειες δόμησης.  Να υπάρ-
χει η δυνατότητα οι θεσμικές γραμμές των δασικών να 
κατεβαίνουν σε επεξεργάσιμη μορφή από την εφαρμογή 
της ΕΚΧΑ Α.Ε.  Αυτό θα βοηθήσει στις αντιρρήσεις και 
στα τοπογραφικά ώστε να τοποθετείται σωστά η γραμμή 
και να ξέρει ακριβώς ο πολίτης τι είναι ή όχι δασικό.  Να 

υπάρξει νέα δήλωση μηχανικού στο εξαρτημένο τοπο-
γραφικό διάγραμμα που θα γίνεται με τις μεταβιβάσεις 
όπου έχει κυρωθεί δασικός χάρτης. Η δυνατότητα αντίρ-
ρησης κατά αναρτημένου δασικού χάρτη θα πρέπει να 
συνεχιστεί να υφίσταται μέχρι τη στιγμή που το κράτος 
θα εγγυάται τις εγγραφές του εθνικού κτηματολογίου 
με κάποιο επιπλέον κόστος.  Αντίστοιχα συμβαίνει και 
με το κτηματολόγιο.  Όταν δεν έχει μέσα στη συγκεκρι-
μένη διορία κάνει δήλωση ο ιδιοκτήτης να έχει κάποιο 
επιπλέον κόστος, κάποια καθυστέρηση αλλά να έχει τη 
δυνατότητα.   Να γίνει υποχρεωτική συνεργασία μελετών 
κτηματολογίου δασικών χαρτών όπου δεν έχουν συντα-
χθεί ακόμα οι δασικοί χάρτες, είναι υπό εκπόνηση και 
αντίστοιχα η κτηματογράφηση». 

Ο Νίκος Χλύκας, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος –Με-
λετητής, υπογράμμισε πως πολλές εκτάσεις το 1945 εμ-
φανίζονται ως δασικές, καθώς έπαψαν να καλλιεργούνται 
λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.  Το 1949 όμως αρχίζουν 
να ξανακαλλιεργούνται. Εάν διατηρήσουν το χαρακτήρα ως 
δασικών, τότε δεν πρέπει να επιδοτηθούν, θα χρειαστεί να 
επιστραφούν οι επιδοτήσεις των δύο τελευταίων ετών και 

ενδεχομένως να πληρωθεί πρόστιμο από τη χώρα.  Σε ο,τι 
αφορά έκταση που εγκαταλείφθηκε, δεν καλλιεργήθηκε 
και εμφανίζεται με δασική βλάστηση, εάν ο ιδιοκτήτης 
προσκομίσει τους τίτλους του μετά το 1946 μπορεί να πάρει 
πίσω την ιδιοκτησία του. Σε ο, τι αφορά τις χορτολιβαδικές 
εκτάσεις, παρουσιάζεται έντονο το πρόβλημα σε νησιωτι-
κές περιοχές, καθώς στα σημεία αυτά έχουν κτιστεί ξενο-

δοχεία, κλπ Και υπογράμμισε πως εκτάσεις που απέκτησαν 
τη μορφή δάσους, θα πρέπει να παραμείνουν δάση, χωρίς 
όμως κάποιος να στερηθεί το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Γι 
αυτό και πρότεινε να διατεθούν ίσες εκτάσεις για γεωργική 
χρήση,  σε άλλο σημείο της χώρας. Όσον αφορά τις επι-
δοτούμενες γεωργικές εκτάσεις να υπάρχει η δυνατότητα 
εξαγοράς χρήσης. 
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Κατατέθηκε χθες  στη Βουλή η τροπολογία, που προβλέπει παράταση  
για τις αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών

Δηλώσεις υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για ΟΣΔΕ και δασικούς χάρτες

Οδύνη για την απώλεια ανθρώπινης ζωής στο έργο της επέκτασης του Μετρό  
στην Καλαμαριά εκφράζει ο ΣΤΥΕ

Πάτμος: Κινητοποίηση των κατοίκων ενάντια στους δασικούς χάρτες

Παρατείνεται από τις 60 στις 90 ημέρες η προθεσμία 
υποβολής αντιρρήσεων από τους πολίτες για τους 
αναρτημένους δασικούς χάρτες με τροπολογία που 
κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ η πα-
ράταση της προθεσμίας κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς 
θα παρέχει στους ενδιαφερομένους τον απαιτούμενο 
χρόνο για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση 
τους πριν αποφασίσουν αν θα υποβάλλουν αντιρρήσεις 
κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών 
χαρτών. Επίσης, καταργείται η υποχρέωση αποστο-
λής ψηφιακού αντιγράφου του αναρτημένου δασικού 
χάρτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οικεία Περιφερειακή 
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας. Στους δύο αυτούς 
φορείς θα αποστέλλεται ο κυρωμένος χάρτης που 
μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ καθίσταται οριστικός 

και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ. Ακόμα, προβλέπε-
ται η εξαίρεση από την κύρωση των δασικών χαρτών, 
εκτάσεων, που σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία δεν απο-
τέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις 
και παρόλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί εντός ευρύτερα 
αναδασωτέων εκτάσεων. Με άλλη διάταξη δύναται να 
ανακληθεί μερικώς ή ολικώς αρμοδίως κάθε διοικη-
τική πράξη σχετική της κήρυξης έκτασης ως αναδα-
σωτέας. Κατα αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται απρόσκο-
πτα η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών, δεν 
ανακόπτεται η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά 
περιεχομένου και διασφαλίζεται η συνταγματική κα-
ταχύρωση και προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων. 
Ορίζεται ότι οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων απο-
φαίνονται επίσης και επί αντιρρήσεων για το δασικό εν 
γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων σε περιο-

χές κηρυχθείσες ως αναδασωτέες. Η πρόβλεψη αυτή 
είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις 
εκτάσεων που ενώ περιλαμβάνονται σε περιοχές που 
έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες έχουν διαφορετική 
μορφή. Σε περίπτωση εξαίρεσης των εν λόγω εκτάσε-
ων από την υπαγωγής τους στο δασικό χάρτη η σχετική 
απόφαση γνωστοποιείται στον Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να συμπε-
ριληφθούν στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
σχετικά με την διαδικασία ανάκλησης ή τροποποίησης 
της απόφασης κήρυξης περιοχής ως αναδασωτέας. 
Τέλος, με υπουργική απόφαση καθορίζονται εφεξής 
οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύπω-
σης στους δασικούς χάρτες και των αναδασμών που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την σχετική αγροτι-
κή νομοθεσία.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσίασε δηλώσεις υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για ΟΣΔΕ και δασικούς χάρ-
τες. Σε σχετικό ρεπορτάζ σημειώνεται ότι μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου ανέφερε τα εξής: «Όπως είχαμε προαναγγείλει, αύ-
ριο Τετάρτη ανοίγει η διαδικασία και ξεκινάει σταδιακά για την εφετινή χρονιά η υποβολή δηλώσε-
ων ΟΣΔΕ από τους αγρότες. Αρχίζουμε εφέτος νωρίτερα από άλλες χρονιές, για να μπορέσουμε 
να πληρώσουμε τις ενισχύσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, δεδομένου μάλιστα και του σύνθετου 
θέματος των δασικών χαρτών. Επιπλέον, έχουμε φέρει κάποιες σημαντικές αλλαγές που κάνουν τις 
διαδικασίες πιο απλές και διασφαλίζουν ότι οι αγρότες θα πληρώσουν λιγότερα για να υποβάλλουν 
τις δηλώσεις τους. Όσοι μάλιστα κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους ή δηλώνουν τα ίδια με την 
προηγούμενη χρονιά, χωρίς να έχουν αλλαγές, δεν θα πληρώνουν καθόλου. Δημιουργούμε μέσα 

στον αρμόδιο Οργανισμό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδική Επιτροπή που θα παρακολουθεί συνεχώς, θα ελέγχει 
και θα αξιολογεί τον τρόπο που λειτουργούν οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων. Με λίγα λόγια, μετά 
από το 2016, μια χρονιά που υπήρξε ρεκόρ πληρωμών στους αγρότες, μπαίνουμε στην καινούργια 
περίοδο με τις καλύτερες προϋποθέσεις». Ερωτηθείς για τα πιθανά προβλήματα στον τομέα των ενι-
σχύσεων από τη διαδικασία των δασικών χαρτών ο κ. Αποστόλου ανέφερε: «Δεν είναι ένα θέμα που 
χειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι δεδομένη η απόφαση των αρμόδιων υπουρ-
γών να επιλύσουν τα προβλήματα. Θα κινηθούμε λοιπόν με βάση τις αποφάσεις που θα ληφθούν, με 
γνώμονα πάντοτε τη στήριξη του Έλληνα αγρότη, αλλά ταυτόχρονα και την προστασία των δασών από 
συμφέροντα και καταπατήσεις. Πιστεύω ότι, μέχρι να έρθει η ώρα των πληρωμών, τα προβλήματα θα 
έχουν αντιμετωπιστεί».

Ο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ) σημειώνει σε ανακοίνωση του: «Συγκλονισμέ-
νοι παρακολουθήσαμε το δύσκολο γεγονός. Άλλος ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του κατά 
τη διάρκεια της εργασίας του σε δραστηριότητα του κλάδου μας. Το δυστύχημα αυτό έρχεται να 
προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των συναδέλφων μας που φεύγουν για τη δουλειά και δεν γυ-
ρίζουν ποτέ σπίτι. Δεν μπορεί το 2017 σε τεχνικά έργα υψηλής τεχνολογικής αιχμής να χάνονται 
ανθρώπινες ζωές.  Θα παρακολουθούμε από κοντά τις έρευνες για την απόδοση των ευθυνών 
στους πραγματικά υπεύθυνους.  Καλούμε το Υπουργείο να στελεχώσει επιτέλους το Σώμα Επι-
θεωρητών Εργασίας,  ώστε να λειτουργήσει προληπτικά στα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία.  Οποιαδήποτε οργανωτική αλλαγή στις Κατασκευαστικές Α.Ε. του Δημοσίου και στους  
εργολάβους αναδόχους των έργων απαιτείται να πραγματοποιείται με στόχο την καλύτερη αντι-
μετώπιση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων και όχι την υποβάθμισή τους. 
Οι θάνατοι κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας. Δεν μπορούμε να 
ανεχτούμε την μη τήρηση όλων των διαδικασιών, μέτρων και κανόνων ιδιαίτερα στον Τεχνικό 

Κλάδο. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος. Στην μνήμη 
του, δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε σε όλη την Ελλάδα την μάχη για την 
προστασία των εργαζομένων στα θέματα ΥΑΕ». 
-Η Αττικό Μετρό Α.Ε. εξάλλου με ανακοίνωση «εκφράζει την βαθύτατη θλίψη της για την απροσ-
δόκητη απώλεια του χειριστή αυτοκινούμενου γερανού, χθες το απόγευμα σε εργοτάξιο της επέ-
κτασης της γραμμής προς Καλαμαριά, στη συμβολή των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως». 
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι: «η σκέψη όλων μας τις στιγμές αυτές βρίσκεται στους 
οικείους του εκλιπόντος, προς τους οποίους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Η Αττικό 
Μετρό Α.Ε., συμβάλλοντας στην έρευνα των αρμόδιων αρχών, αλλά και αυτοτελώς, θα προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διακριβωθούν οι αιτίες του ατυχήματος». 
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για το εργατικό ατύχημα εξέδωσε η ΓΣΕΕ και άλλοι συνδικαλιστικοί 
φορείς, ενώ οι εργαζόμενοι στα έργα του μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν χθες απεργία 
και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. 

Σε κινητοποίηση για να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους 
στους νέους δασικούς χάρτες προχώρησαν χθες οι κάτοικοι της 
Πάτμου. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έκλεισαν όλες οι δημόσι-
ες υπηρεσίες που λειτουργούν στο νησί και τα σχολεία. Σύμφωνα 

με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι κάτοικοι του νησιού υποστηρίζουν ότι με τους 
δασικούς χάρτες το 80% του νησιού χαρακτηρίζεται ως δασικό, 
γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα, και για το λόγο αυτό 
απαιτούν να αποσυρθούν οι χάρτες αυτοί. «Αν εφαρμοστούν οι 

χάρτες αυτοί, θα είναι ταφόπλακα για τα νησιά μας» αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του ο δήμος Πάτμου, ενώ για το ίδιο θέμα, σε πρό-
σφατη συνεδρίασή του εξέδωσε ψήφισμα και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.
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Από τις 23 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα " 
Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ", προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ.

Τις ερχόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η παραχώρηση των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Fraport Greece

Ξεκινάει στις 23 Μαρτίου 2017 η υποβολή αιτήσεων χρη-
ματοδότησης για το πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ 
- Καινοτομώ». Το πρόγραμμα προωθεί τη σύνδεση της 
έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότη-
τα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και έχει προϋπολογι-
σμό 280 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΣΠΕ-ΜΠΕ ο ανα-
πληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας 
Φωτάκης τόνισε πως: «Η προκήρυξη του προγράμματος 
βρίσκεται στο επίκεντρο του στρατηγικού κυβερνη-
τικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση της Οικονομίας 
της γνώσης ως σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου. 
Η δράση αυτή εστιάζει στη στήριξη της εφαρμοσμένης 
έρευνας και την αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών απο-
τελεσμάτων. Σε συνδυασμό με άλλες χρηματοδοτικές 
δυνατότητες, όπως οι πόροι που διατίθενται μέσω του 
ΕΛΙΔΕΚ, συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας συγκροτη-
μένης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την επιτυχία 
της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας». Στην ίδια 
κατεύθυνση, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας 
Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε πως η δράση αυτή είναι από 

τις πιο εμβληματικές του νέου ΕΣΠΑ με μεγάλο προϋ-
πολογισμό, που στοχεύει στην προώθηση της έρευνας 
και της καινοτομίας και τη σύνδεση τους με την παρα-
γωγή. «Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελλη-
νικής οικονομίας», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης, «είναι οι 
πολύ χαμηλές δαπάνες για την έρευνα και την τεχνο-
λογία που δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση του υψηλά 
μορφωμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμι-
κού που διαθέτει η χώρα και που τώρα φεύγει στο εξω-
τερικό στερώντας από την οικονομία την πιο σημαντική 
παραγωγική της δύναμη. Αυτή την κατάσταση είμαστε 
αποφασισμένοι να την αλλάξουμε. Με το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αλλά και με μία σειρά άλλες δράσεις που 
ήδη τρέχουν ή θα ενεργοποιηθούν σύντομα, ενισχύ-
ουμε αποφασιστικά την έρευνα και τη σύνδεση της με 
την παραγωγή, στηρίζουμε την τεχνολογική αναβάθμιση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χρηματοδοτούμε 
δραστηριότητες έντασης τεχνολογίας, ικανές να παρά-
γουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. Πολύ περισσότερο όμως, δίνουμε της δυνατότητα 
στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα και 

να αξιοποιήσουν παραγωγικά τις γνώσεις και τα ταλέντα 
τους πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας». Αιτήσεις χρη-
ματοδότησης στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν 
μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων, ή 
και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς ορ-
γανισμούς. Τα σχέδια που κατατίθενται θα πρέπει να 
προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και 
την καινοτομία και να εντάσσονται στις κατηγορίες: α) 
Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
β) Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανι-
σμούς, γ) Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η 
δράση θα ολοκληρωθεί σε 3 κύκλους. Θα υλοποιηθεί 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Δράσεων ΕΤΑΚ/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο-
λογίας. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 
των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύ-
στημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) 
ορίζεται για τον Α' Κύκλο η Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 και 
ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 17 
Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην 
Fraporte Greece, αφού όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας από την Φραν-
κφούρτη «τις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί» η διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης που 
έχει υπογραφεί ανάμεσα στην γερμανική Fraport και το ελληνικό Δημόσιο. ¨όπως γράφει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ σύμφωνα με τις δηλώσεις του ιδίου, όπως αναφέρονται σε σχετικό δημοσίευμα της Deutsche 
Welle «η ελληνική πλευρά εργάζεται πυρετωδώς» για την επίλυση των τελευταίων προβλημάτων 
σημειώνοντας επίσης πως «η Fraport Greece είχε ανακοινώσει ήδη στις 6 Μαρτίου ότι όλα είναι 
έτοιμα για την ανάληψη της διαχείρισης των αεροδρομίων». Παράλληλα υπογραμμίζεται πως η 
σύμβαση παραχώρησης των αερολιμένων για διάστημα 40 ετών «θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα 
εγχειρήματα ιδιωτικοποίησης στην υπερχρεωμένη Ελλάδα». Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες 
ημέρες η Fraport Greece προχώρησε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κατά 620 εκατ. ευρώ, για 
την εξαγορά των 14 αεροδρομίων και υπέγραψε τις συμβάσεις χρηματοδότησης με τις δανείστριες 
τράπεζες. Η εταιρεία, όπως έχει δηλώσει, έχει προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού, το οποίο 
θα στελεχώσει τα αεροδρόμια και στην εκπαίδευσή του, αλλά και στην εγκατάσταση νέων υποδομών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την αναβάθμιση των λειτουργιών των αεροδρομίων. Πα-

ράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί για την επιλογή των εταιρειών φύλαξης, συντήρησης 
και καθαρισμού των αεροδρομίων, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών παραχωρήσεων και 
μισθώσεων έχει ήδη συμφωνηθεί και συμβολαιοποιηθεί. Πρόσφατα μάλιστα υπογράφηκε η σύμ-
βαση με το Ελληνικό Δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας στα 14 αεροδρόμια από το 
Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ ανάλογες συμβάσεις έχουν υπογραφεί με την ΕΛΑΣ, το Λιμενικό Σώμα, 
αλλά και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ η στε-
λέχωση των αεροδρομίων την Ελληνική Αστυνομία θα καλύπτει υπηρεσίες τάξης, ασφάλειας, τρο-
χαίας και διαβατηριακού ελέγχου, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία και την σύμβαση. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της σύμβασης θα παραχωρηθούν δωρεάν στην Ελληνική Αστυνομία - σε κάθε 
αεροδρόμιο - χώροι, υλικοτεχνικός εξοπλισμός και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ενώ προβλέπε-
ται και παροχή μεγαλύτερων χώρων και εγκαταστάσεων, σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης της 
εναέριας κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι το έργο ασφάλειας αερομεταφορών (έλεγχος ασφαλείας 
χειραποσκευών, αποσκευών φορτίου - ταχυδρομείου, προμηθειών αερολιμένα κλπ) θα ανατεθεί 
από την Fraport Greece σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, γεγονός που 
συνεπάγεται εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων για την Ελληνική Αστυνομία.
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Δόθηκε στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του άξονα Κομοτηνή– 
Νυμφαία–ελληνοβουλγαρικά σύνορα 

Το τελευταίο τμήμα, συνολικού μήκους 6,5 χλμ του 
κάθετου οδικού άξονα της Εγνατία Οδού «Κομοτηνή-
Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» δόθηκε στην 
κυκλοφορία χθες το μεσημέρι, παρουσία του υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη στην Κομοτηνή 
γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και σημειώνει στο σχετικό ρεπορτάζ 
ότι με την παράδοση και του τελευταίου τμήματος ολο-
κληρώνεται στο σύνολό του ο Κάθετος Άξονας 75, που 
συνδέει την Κομοτηνή με τη Νυμφαία, συνολικού μήκους 
17 χλμ, όπου βρίσκεται στο συνοριακό φυλάκιο με τα 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα και το οποίο εγκαινιάστηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2013. Ο υπουργός τόνισε σε δηλώ-
σεις του, ότι απομένουν πλέον δυο ακόμα κάθετοι οδικοί 
άξονες, που θα συνδέουν την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, 
ένας στην Ξάνθη και ένας στον Έβρο. Για την Ξάνθη ση-
μείωσε ότι το έργο θα προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του 
μήνα, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του, ενώ για τον 
Έβρο, ότι παρουσιάζουν εξέλιξη όλες οι εργολαβίες. Ο 
οδικός άξονας του Έβρου θα παραδοθεί σταδιακά σε δυο 
τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος 

του τρέχοντος έτους, ενώ το δεύτερο στα τέλη του 2018, 
με αρχές του 2019. «Τα έργα», συμπλήρωσε ο υπουργός, 
«δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν υπουργό, 
σε κανέναν περιφερειάρχη ή δήμαρχο. Είναι μια εθνική 
προσπάθεια για να βελτιωθούν οι υποδομές της χώρας. 
Γι’ αυτό και μας βλέπετε σήμερα όλους μαζί εδώ, όπως 
μαζί πρέπει να είμαστε και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
που επιβάλλεται να έχουμε, για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας και τη συμπλήρωση των απαραίτη-
των υποδομών».



Κοζάνη: Στο Βελβεντό ο πρώτος αυτοδιαχειριζόμενος υδροηλεκτρικός 
σταθμός στην Ελλάδα, που θα τον λειτουργούν αγρότες

Στο 15,4% το μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές 
στην Ελλάδα το 2015, έναντι 16,1% στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat

 Καλύτερη πρόσβαση σε νέες δυναμικές αγο-
ρές για τα αγροτικά προϊόντα του Βελβεντού 
στη δυτική Μακεδονία εκτιμάται ότι θα δώσει 
η λειτουργία του πρώτου αυτοδιαχειριζόμε-
νου υδροηλεκτρικού σταθμού στην Ελλάδα, 
που ανήκει σε Τοπικό Οργανισμό Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και συγκεκριμένα στους 
οργανωμένους δενδροκαλλιεργητές του Βελ-
βεντού. Σε αναλυτικό ρεπορτάζ το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
γράφει ότι ήδη, τα αγροτικά προϊόντα του 
Βελβεντού, μέσω των δύο συνεταιρισμών πού 
λειτουργούν στην περιοχή, έχουν καταφέρει 
να εδραιωθούν στις αγορές της Ευρώπης και 
της Ρωσίας. Η νέα αυτή υποδομή, που θα ρί-
ξει σημαντικά το κόστος παραγωγής, αναμέ-
νεται ν' ανοίξει τον δρόμο για είσοδο σε ακό-
μη περισσότερες αγορές του εξωτερικού. «Ο 
υδροηλεκτρικός σταθμός θα χρησιμοποιεί τα 
νερά από το φαράγγι του Σκεπασμένου και θα 
παράγει ηλεκτρικό ρεύμα που θα πουλά στην 
ΔΕΗ και με αυτό τον τρόπο θα καλύπτουμε 
τις ετήσιες δαπάνες των αγροτών για την άρ-
δευση των χωραφιών τους» δήλωσε μιλώντας 
στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Βελβε-
ντού, Γιώργος Φραγκουλάκης. Σύμφωνα με 
τις μελέτες βιωσιμότητας του έργου, "σε μια 
εντελώς δύσκολη χρονιά" από την άποψη 
του χιονιού ή των βροχοπτώσεων (δηλαδή με 
λίγο νερό), η λειτουργία του υδροηλεκτρικού 
εργοστασίου μπορεί να προσφέρει σε σημε-
ρινές τιμές τουλάχιστον 150.000 ευρώ. Η δε 
καλύτερη χρονιά μπορεί να προσφέρει έσοδα 
που αγγίζουν ακόμη και το μισό εκατομμύριο 
ευρώ. «Κατά μέσο όρο δαπανούμε 200.000 
-280.000 ευρώ ετησίως για τη λειτουργία των 
αντλιοστασίων, προκειμένου να αρδεύουμε τις 
καλλιέργειες μας και με τα χρήματα από τη 
λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού θα 
πληρώνουμε τα έξοδα λειτουργίας των αντλι-
οστασίων και ταυτόχρονα με τα χρήματα που 
θα περισσεύουν θα χρηματοδοτήσουμε σημα-
ντικά έργα επιδιόρθωσης του δικτύου άρδευ-

σης που έχει κατασκευαστεί πριν από 37 χρό-
νια και παρουσιάζει προβλήματα» ανέφερε ο 
Γιώργος Φραγκουλάκης.

   Ο υδροηλεκτρικός σταθμός του ΤΟΕΒ Βελ-
βεντού έχει ονομαστική ισχύ 1,9 MW και θα 
αξιοποιεί τα νερά από την ορεινή θέση «Σκε-
πασμένο», που τους χειμερινούς μήνες χύνο-
νται στη λίμνη Πολυφύτου. Τα νερά που χρησι-
μοποιούνται το καλοκαίρι για την άρδευση των 
χωραφιών, τον χειμώνα θα αξιοποιούνται για 
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Σταθ-
μός θα δουλεύει από τα μέσα του φθινοπώρου 
έως την μέση της άνοιξης και κατά την διάρ-
κεια των υπόλοιπων ημερών του χρόνου όταν 
υπάρχουν βροχοπτώσεις. Έχει κατασκευαστεί 
με ό,τι πιο καινούργιο και σύγχρονο διαθέτει 
η τεχνολογία στους μικρούς υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Έχει ηλεκτρονικά συστήματα και κάμερες 
παρακολούθησης της δεξαμενής επιτήρησης, 
που βρίσκεται 4,5 χλμ μακριά από τον σταθ-
μό, ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης του 
δικτύου μεταφοράς του νερού κ.ά.

   Ο προϋπολογισμός του έργου κατασκευής 
του υδροηλεκτρικού σταθμού, του αγωγού με-
ταφοράς νερού, μήκους 4,5 χλμ και των έργων 
στις δεξαμενές επιτήρησης προσέγγισε τα 3 
εκατ. ευρώ. 

Το αρχικό έργο του αγωγού, κόστους 1,5 
εκατ. ευρώ, είχε χρηματοδοτηθεί το 2005 
από την τότε Νομαρχία Κοζάνης. Ο πρώην 
δήμος Βελβεντού το 2009 διέθεσε 500. 000 
ευρώ στον ΤΟΕΒ για το ξεκίνημα του έργου. 
Η κατασκευή, τέλος, του εργοστασίου, ύψους 
επένδυσης 1 εκατ. ευρώ, δημοπρατήθηκε το 
2012. Υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω έλλειψης 
χρηματοδότησης και τελικά το 2015 ο περι-
φερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος 
Καρυπίδης, διέθεσε από τον τοπικό πόρο 
ανάπτυξης και από αλλά χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία χρηματοδότηση για την προμήθεια του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το έργο.  Η ιδέα της δημιουρ-
γίας του έργου ξεκίνησε το 2000, όταν δύο 
ιδιωτικές εταιρείες και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες 
άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον για την αξι-
οποίηση των νερών με τη δημιουργία υδρο-
ηλεκτρικών σταθμών. Όπως εξηγεί ο πρώην 
δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου «ως 
δημοτική αρχή το 2003 ,συνεκτιμώντας τα 
οφέλη από μια τέτοια ενέργεια, αποφασίσαμε 
να βάλουμε στο "παιχνίδι" τους αγρότες μας, 
ώστε να κατασκευάσουν οι ίδιοι μέσω του 
ΤΟΕΒ το μικρό υδροηλεκτρικό έργο, προκει-
μένου από τα εξασφαλισμένα κέρδη της λει-
τουργίας του να μπορούν να αποπληρώνουν το 
κόστος λειτουργία των αντλιοστασίων που πο-
τίζουν τις δενδροκαλλιέργειάς του κάμπου». 
Ετοιμάστηκε ο φάκελος και κατατέθηκε στη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), προκει-
μένου να εξασφαλιστεί η άδεια κατασκευής 
του υδροηλεκτρικού έργου. Στον αγώνα για 
την εξασφάλιση της κατασκευής και της λει-
τουργία του, ο πρώην δήμαρχος υπογράμμισε 
ότι «οι αγρότες του ΤΟΕΒ αντιμετώπισαν ένα 
κυκεώνα γραφειοκρατικών διαδικασιών και 
πολυποίκιλων εμποδίων που κράτησε μέχρι 
και τώρα ενώ έπρεπε να συναγωνιστούν τους 
ανταγωνιστές ιδιώτες και τη ΔΕΗ που είχαν 
μια μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις τους». 
Παρόλα αυτά ο ΤΟΕΒ Βελβεντού χάριν στις 
οργανωμένες προσπάθειες των αγροτών, της 
τότε δημοτικής αρχής και όσων αυτοδιοικητι-
κών ακολούθησαν κατάφερε να αφήσει πίσω 
τα εμπόδια και να κατασκευάσει το υδροηλε-
κτρικό έργο. Το έργο έχει ολοκληρωθεί, αλλά 
βρίσκεται ακόμη στα χέρια του αναδόχου, ενώ 
έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες δοκιμαστικής 
του λειτουργίας. Επίσης βρίσκονται σε εξέλι-
ξη οι γραφειοκρατικές επαφές και αιτήσεις 
του ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ και τη ΡΑΕ, ενόψει της 
παράδοσής του και της ένταξης της λειτουργί-
ας του στο διασυνδεόμενο σύστημα παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο 15,4% διαμορφώθηκε το μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης από ανα-
νεώσιμες πηγές στην Ελλάδα το 2015, έναντι 16,1% στην ΕΕ, σύμφωνα με 
στοιχεία της Eurostat, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Στην «ΕΕ 
των 28», το μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές 
αυξήθηκε από 8,5% το 2004 σε 16,7% το 2015, ενώ ο στόχος που πρέπει να 
επιτευχθεί έως το 2020 είναι 20%. Την ίδια περίοδο, η ενεργειακή κατανάλω-
ση από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα αυξήθηκε από 6,9% το 2004 σε 13,5% 
το 2012 και σε 15,4% το 2015. Η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πη-

γές στην Ελλάδα πρέπει να φτάσει το 18% έως το 2020. Το 2015, τα υψηλότερα 
ποσοστά ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές καταγράφονται 
στη Σουηδία (53,9%), τη Φινλανδία (39,3%), τη Λετονία (37,6%) και την Αυ-
στρία (32,1%), ενώ τα χαμηλότερα καταγράφονται στο Λουξεμβούργο και τη 
Μάλτα (5%), στην Ολλανδία (5,8%), το Βέλγιο (7,9%) και τη Μ. Βρετανία (8,2%). 
‘ Ένδεκα κράτη-μέλη (Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Κροατία, Ιταλία, 
Λιθουανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Φινλανδία και Σουηδία) έχουν, ήδη, πετύχει 
τους εθνικούς στόχους του 2020 για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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Μετά τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil: Η χρονιά των ρεκόρ οικονομικών 
αποτελεσμάτων για τα διυλιστήρια

Έτοιμο μέσα στον Απρίλιο το σχέδιο νόμου για τους  
ενεργειακούς συνεταιρισμούς

Χθες ήταν η σειρά της Μότορ Όιλ να ανακοινώσει μια 
σειρά από εντυπωσιακά μεγέθη για τα αποτελέσμα-
τα του 2016 που αναδεικνύεται σε χρονιά των ρεκόρ 
για τους δύο ελληνικούς διυλιστηριακούς ομίλους. 
Βεβαίως η τιμή του πετρελαίου και η μείωση των 
περιθωρίων «ψαλίδισε» τη συγκρίσιμη λειτουργική 
κερδοφορία, κάτι που ωστόσο δεν αναιρεί το γεγο-
νός ότι σε επίπεδο παραγωγής και εξαγωγών η πε-
ρασμένη χρονιά ανέδειξε τον κλάδο της διύλισης σε 
ατμομηχανή κερδών και ρευστότητας. Αυτά γράφει 
το  energypress.gr  και αναλυτικά σημειώνει ότι ως  
προς τα μεγέθη που ανακοίνωσε η ΜΟΗ:  Το 2016 
είχαμε ρεκόρ παραγωγής στα 13,046 εκατ μετρικούς 
τόνους, με τις εξαγωγές να φτάνουν το 70%! (9,101 
εκατ. μετρικοί τόνοι ή 69,7% της παραγωγής. Αντίστοι-
χα τα ΕΛΠΕ είχαν και εκείνα ιστορικό ρεκόρ παρα-
γωγής στους 14,8 εκατ. μετρικούς τόνους διαθέτοντας 
μάλιστα σε εξαγωγές 8,6 εκατ. μετρικούς τόνους (25% 
αύξηση σε σχέση με πέρυσι) που αντιστοιχούν στο 
56% της παραγωγής. Το πρώτο δηλαδή συμπέρασμα 
είναι ότι οι δύο διυλιστηριακοί όμιλοι έχουν επιτύχει 
με την πλήρη λειτουργική αξιοποίηση των επενδύσε-
ων που έκαναν τα τελευταία χρόνια γεγονός που με-
ταφράζεται και σε σημαντική αύξηση των εξαγωγών. 
Μάλιστα οι εξαγωγές που παραδοσιακά αποτελούσαν 

ένα κατεξοχήν ευνοικό πεδίο για το διυλιστήριο της 
ΜΟΗ, αποτελούν και για τα ΕΛΠΕ πλέον ένα σηματι-
κό κομμάτι της δραστηριότητας. Εδώ πιθανότατα παί-
ζει σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι η εσωτερική 
αγορά εμφανίζει σημάδια κάμψης. Ωστόσο σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα των δύο ομίλων βλέπουμε ότι 
υπάρχει σημαντική αύξηση των πωλήσεων και στην 
εσωτερική αγορά. Οι 2,7 εκατ. τόνοι που διέθεσε 
στην εσωτερική αγορά η ΜΟΗ πλησιάζουν στα με-
γέθη των πωλήσεων του 2011 και είναι σίγουρα οι 
μεγαλύτερες πωλήσεις της τελευταίας 5ετίας. Αύ-
ξηση όμως σε όγκους πωλήσεων εμφάνισαν και τα 
ΕΛΠΕ, παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις 
της αγοράς καυσίμων έπεσα σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία του υπουργείου ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό 
πρακτικά; Ότι οι φίρμες των διυλιστηρίων κερδίζουν 
όλο και περισσότερο έδαφος και μερίδια στην αγο-
ρά καταφέρνοντας να στηρίξουν  τα αποτελέσματά 
τους παρά το νέο αρνητικό γύρισμα της αγοράς. Μια 
ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή των δραστηριοτήτων των 
ελληνικών διυλιστηρίων που πιθανότατα να κρύβεται 
και πίσω από τις καλύτερες επιδόσεις τους σε σχέση 
με το μέσο όρο της αγοράς είναι η επιλογή των προ-
μηθευτών αργού. Παραδοσιακά η ΜΟΗ τα τελευταία 
χρόνια έδειχνε μια εξαιρετική ευελιξία στην επιλογή 

προμηθευτών και κατάφερνε να προσαρμόζεται στις 
ευκαιρίες της αγοράς, καθώς μπορούσε ανάλογα να 
προσαρμόζει και την παραγωγή των Αγίων Θεοδώ-
ρων ανάλογα με τη ζήτηση αλλά και τα διαθέσιμα 
ανταγωνιστικά αργά. Για το 2016 η ΜΟΗ στράφηκε 
κυρίως στην αγορά του Ιράκ (Basrah, Basrah heavy, 
Kirkuk) και της Σαουδικής Αραβίας, περιορίζοντας το 
ρωσικό ενώ κάποιες άλλες αγορές έγιναν και από τη 
Λιβύη. Αντίστοιχα τα ΕΛΠΕ τα τελευταία χρόνια δεί-
χνουν έντονη κινητικότητα και σε αυτό το κομμάτι και 
το 2016 ενίσχυσαν τις προμήθειές τους από το Ιράν 
(16%), το Καζακστάν (25%) και τη Μαύρη Θάλασσα 
και την Αίγυπτο (10%), ενώ διατήρησαν σταθερές τις 
αγορές από τη Σαουδική Αραβία (5%), μειώνοντας τις 
ρωσικές προμήθειες (17%)και τις προμήθειες από το 
Ιράκ(24%). Σημειώνεται ότι τα ΕΛΠΕ έχουν υπογράψει 
συμφωνίες απευθείας προμήθειας με πέντε μεγάλες 
κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες ( Ρωσία,Ιράν, Ιράκ, 
Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος). Σε κάθε περίπτωση 
η επιτυχημένη πορεία αποτυπώνεται και στα στοιχεία 
της κερδοφορίας ενώ και οι μέτοχοι των δύο ομίλων 
έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι. Για την 
ιστορία χθες η ΜΟΗ ανακοίνωσε μέρισμα 0,9 ευρώ 
ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 
6% με βάση τις χθεσινές τιμές της μετοχής. 

Με γοργούς ρυθμούς και σε στενή συνεργασία με ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔ-
ΔΗΕ και ΚΑΠΕ προχωρά το ΥΠΕΝ την προεργασία για τους ενεργειακούς 
συνεταιρισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η εισήγη-
ση για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να είναι έτοιμη μέχρι 
τα τέλη Απριλίου. Σύμφωνα με το  energypress.gr   την εισήγηση έχει 
αναλάβει να προετοιμάσει ειδική ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από 
στελέχη του ΥΠΕΝ, της ΡΑΕ, του ΛΑΓΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΚΑΠΕ. Τις 
εργασίες της ομάδας θα συνδράμουν και άλλοι εμπειρογνώμονες, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι οικονομικές, τεχνικές, επιστημονι-
κές και άλλες πλευρές του ζητήματος. Πέρα από τους κανόνες ίδρυσης 
και λειτουργίας των συνεταιρισμών, το σχέδιο νόμου αναμένεται να δίνει 
έμφαση στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών μέσω 
και της τοπικής διοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, 
στο σχέδιο νόμου θα διακρίνονται δυο είδη ενεργειακών συνεταιρισμών: 
οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες και οι κοινότητες ανανεώσιμης ενέρ-
γειας. Οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να 
φτιάχνουν ή να μισθώνουν δίκτυα διανομής, τα οποία και θα μπορούν 
να διαχειρίζονται αυτόνομα. Η πρόσβασή τους στην οργανωμένη αγορά 
ενέργειας θα γίνεται, είτε απευθείας, είτε μέσω φορέων εκπροσώπησης 
ή προμηθευτών. Επίσης, οι κοινότητες θα απολαμβάνουν τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις ως τελικοί καταναλωτές παραγωγοί, διαχειριστές 
δικτύου διανομής ή φορείς εκπροσώπησης. Στόχος του υπουργείου είναι 
οι κοινότητες να υπόκεινται σε δίκαιες, αναλογικές και διαφανείς διαδι-
κασίες και σε χρεώσεις που θα αντανακλούν το κόστος, ενώ οι κοινότη-
τες θα μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με το διαχειριστή του δικτύου 

διανομής με τον οποίο θα συνδέεται το δίκτυό τους. Από την άλλη, οι 
κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορούν να παράγουν, καταναλώ-
νουν, αποθηκεύουν και πωλούν ενέργεια από ΑΠΕ και μέσω συμβάσεων 
λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς να υπόκεινται σε δυσανάλογες διαδικα-
σίες και χρεώσεις οι οποίες δεν αντανακλούν το κόστος. Πρόθεση της 
κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως μέ-
ρος των αναπτυξιακών της πρωτοβουλιών με κοινωνικό πρόσημο, προ-
βάλλοντάς τη ως μέσο «προστασίας» των μικρότερων επενδυτών έναντι 
της συγκέντρωσης του κλάδου. Εξ ου και οι αναφορές Σταθάκη περί 
«ενεργειακής δημοκρατίας». Στην ουσία, οι συνεταιρισμοί θα δίνουν τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να γίνεται μέτοχος σε επιχειρηματικά σχή-
ματα συνεταιριστικής μορφής. Την ίδια ώρα, η αγορά αναμένει με ενδια-
φέρον το σχέδιο νόμου, με στελέχη της να εκτιμούν ότι μπορεί να δώσει 
ένα εργαλείο ώστε να αναθερμανθούν οι επενδύσεις στις ΑΠΕ, αλλά και 
να ενισχυθεί η αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς όπως ο συμψηφισμός 
ενέργειας (net metering), ο εικονικός συμψηφισμός ενέργειας (virtual 
net metering) και οι έξυπνοι μετρητές. Πρόκειται, άλλωστε, για θεσμό 
που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλες χώρες, όπως Γερμανία, Βέλγιο, 
Δανία κ.α. Η ΡΑΕ έχει ήδη συμπεριλάβει την προοπτική των ενεργειακών 
συνεταιρισμών στο σχεδιασμό της για τις διαγωνιστικές διαδικασίες για 
τα αιολικά, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να 
αξιοποιηθεί με θετικά αποτελέσματα. Άλλωστε, ήδη αρκετοί δήμοι, όπως 
π.χ. η Αλεξανδρούπολη, προετοιμάζονται ώστε να προωθήσουν, μέσω 
των συνεταιρισμών, σε τοπικό επίπεδο ενεργειακά έργα, προσβλέποντας 
και στην άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
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   Ένας χρόνος θα χρειαστεί για το νέο διαγωνισμό πώλησης του 
ΔΕΣΦΑ δήλωσε ο ΥΠΕΝ

Οι ιδιωτικές μονάδες παίρνουν μερίδιο και από την ευθύνη  
για την αποφυγή μελλοντικού μπλάκ άουτ

Κύπρος: Εκτιμήσεις ειδικών για την ύπαρξη μεγάλου κοιτάσματος 
φυσικού αερίου στην ΑΟΖ

Επενδυτής έκπληξη στην ενέργεια  

Περίπου ένα χρόνο θα χρειαστεί η κυβέρνηση ώστε να 
προχωρήσει στο νέο διαγωνισμό για την πώληση του 66% 
του ΔΕΣΦΑ, όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Αληθινές 
Ειδήσεις» ο υπουργός ΠΕΝ, Γιώργος Σταθάκης. Κατά 
το διάστημα αυτό πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση το 
πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για το νέο διαγωνισμό, ο 
οποίος έχει ήδη περάσει από το ΚΥΣΟΙΠ. Όπως τόνισε ο 
υπουργός στη χθεσινή συνέντευξη τύπου σχετικά με το 

εφάπαξ του προέδρου του ΔΕΣΦΑ, πλέον αναμένονται 
αποφάσεις σε επίπεδο διοίκησης ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου 
να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Σημειώνεται ότι στο 
ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο διενήργησε και τον προηγούμενο δι-
αγωνισμό, έχει εκχωρηθεί το 31% του μετοχικού κεφα-
λαίου του ΔΕΣΦΑ που ανήκει στο δημόσιο. Επίσης, στο 
πλαίσιο του προηγούμενου διαγωνισμού και μετά από 
σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων 

τους τα Ελληνικά Πετρέλαια ανέθεσαν στο ΤΑΙΠΕΔ να 
χειριστούν και το δικό τους ποσοστό στο ΔΕΣΦΑ, δηλαδή 
το 35% παράλληλα με αυτό του δημοσίου, με το σύνο-
λο του ποσοστού που ελέγχει το ταμείο να ανέρχεται σε 
66%. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ, Στάθης 
Τσοτσορός, δήλωσε πρόσφατα ότι θα απαιτηθεί εκ νέου 
η έγκριση της πώλησης του 35% του ΔΕΣΦΑ από τη γενι-
κή συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. 

Η πρόσφατη εμπειρία των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν 
στο ενεργειακό σύστημα λόγω της μεγάλης ζήτησης σε ρεύμα και 
της συνακόλουθης έλλειψης φυσικού αερίου, φαίνεται ότι έχει 
κινητοποιήσει τους αρμοδίους για την καλύτερη θωράκιση έναντι 
μελλοντικών αντίστοιχων καταστάσεων. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα 
με πληροφορίες του energypress, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
έχει καλέσει τους ιδιοκτήτες όλων των ηλεκτροπαραγωγικών μο-
νάδων να δηλώσουν με ποιο τρόπο θα ικανοποιήσουν τον όρο που 
περιλαμβάνει ήδη η αδειοδότησή τους, σύμφωνα με τον οποίο θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν με ίδια μέσα την αδιάλειπτη λειτουργία 
τους επί 5 ημέρες σε περίπτωση ανάγκης του συστήματος. Για την 
ικανοποίηση της υποχρέωσης αυτής κάποιες μονάδες (οι δύο της 
Elpedison και η μικρή της ΗΡΩΝ) έχουν την τεχνική υποδομή για 
εναλλακτικό καύσιμο, να μπορούν δηλαδή να «γυρίσουν» από φυ-

σικό αέριο στην καύση πετρελαίου. Οι υπόλοιπες είχαν αναλάβει 
την υποχρέωση να διατηρούν ιδίοις εξόδοις το αντίστοιχο απόθεμα 
αερίου στη  Ρεβυθούσα, υποχρέωση που καταργήθηκε πριν από 
6-7 χρόνια, όταν κρίθηκε ότι η χωρητικότητα των δεξαμενών της 
Ρεβυθούσας δεν ήταν επαρκής. Τώρα λοιπόν οι ιδιωτικές μονά-
δες καλούνται να απαντήσουν με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσουν 
την 5μερη αδιάλειπτη λειτουργία τους και στο πλαίσιο αυτό να 
καταθέσουν και τεχνικοοικονομκή ανάλυση για το τι σημαίνει (από 
πλευράς κόστους, χρόνου κ.λπ.) το να μετατρέψουν την τεχνική 
υποδομή τους σε διπλού καυσίμου. Εκτιμάται ότι εναλλακτικά της 
μετατροπής, η οποία είναι προφανώς μια ιδιαίτερα κοστοβόρα 
διαδικασία, θα μελετηθούν λύσεις όπως η εξασφάλιση αποθεμά-
των στην 3η δεξαμενή της Ρεβυθούσας όταν λειτουργήσει, το να 
«δέσει» κάποιο φορτωμένο πλοίο LNG κατά τις ημέρες της κρίσης 

κ.λπ. Για τις μονάδες της Elpedison που έχουν την τεχνική πρό-
βλεψη για χρήση εναλλακτικού καυσίμου το πρόβλημα είναι άλλο. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει κάνει η επιχείρηση προς τη 
ΡΑΕ (χθες μάλιστα υπήρξε και συνάντηση στα γραφεία της Αρχής), 
η διαδικασία για να είναι οι μονάδες σε θέση να λειτουργήσουν 
με διπλό καύσιμο απαιτεί χρονικό διάστημα 5 με 6 μήνες. Αυτό 
προκύπτει από το χρόνο απόκρισης που έχουν «δώσει» οι προμη-
θευτές του απαραίτητου εξοπλισμού, αλλά και από τις δοκιμές που 
απαιτούνται πριν να πιστοποιηθεί ότι η μονάδα μπορεί να λειτουρ-
γήσει με πετρέλαιο. Για τις απαιτούμενες αυτές δοκιμές, μάλιστα, η 
Elpedison εγείρει θέμα αποζημίωσης καθώς τα ποσά για την προ-
μήθεια καυσίμου είναι μεγάλα και, σε κάθε περίπτωση, την φέρ-
νουν σε δυσμενέστερη θέση από τα υπόλοιπες μονάδες που δεν 
έχουν εξαρχής εγκαταστήσει σύστημα εναλλακτικού καυσίμου.

Δεν αποκλείει την πιθανότητα να βρίσκεται στην ΑΟΖ της Κύπρου ένα κοίτασμα παρό-
μοιο με αυτό του Zorh της Αιγυπτιακής ΑΟΖ, ο επικεφαλής του διερευνητικού τομέα της 
ιταλικής εταιρείας ENI, Λούκα Μπερτέλι, γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει 
ακόμη ένα Zorh στην περιοχή και παρόμοια κοιτάσματα μπορούν να παίξουν σημαντικό 
ρόλο για να προστεθούν περισσότερα αποθέματα στο δυναμικό της Ανατολικής Μεσογεί-
ου», ανέφερε ο κ. Μπερτέλι, μιλώντας στο 4ο Eastern Mediterranean Gas Conference, 
στη Λευκωσία. Όπως σημείωσε, πολλά κοιτάσματα παρόμοια με το γιγάντιο κοίτασμα 
Zorh, που ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο το 2015, θεωρείται ότι περιέχονται στα κυπριακά 

ύδατα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου υπάρχουν πολλά 
ανεξερεύνητα πεδία, τόσο στην Αίγυπτο, όσο και στο Ισραήλ και τον Λίβανο. Το κοίτασμα 
Zorh, που ανακάλυψε η EΝΙ, είναι το 20ό μεγαλύτερο στον κόσμο, περιέχει περίπου 30 
τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (αντιστοιχούν σε 5,5 δισ. βαρέλια πετρε-
λαίου) και καλύπτει μία περιοχή περίπου 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ), Πάνος Κελάμης, τόνισε ότι η 
αισιοδοξία να βρεθεί στην κυπριακή ΑΟΖ το επόμενο Zorh δεν δημιουργείται μόνο από 
την παρουσία σημαντικών εταιρειών, αλλά και από τα ίδια τα δεδομένα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ΑΠΕ-ΜΠΕ και του οικονομικού Τύπου, ο γνωστός τραγουδι-
στής  Σάκης  Ρουβάς προχώρησε στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας,  η οποία θα δραστηριο-
ποιείται μεταξύ άλλων στον τομέα των θερμοκηπίων, της παραγωγής βιολογικών αγροτικών 
προϊόντων αλλά και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως βιομάζα και 
βιοαέριο. Η εταιρεία SK Κτηνοτροφική συστήθηκε στις 21 Ιανουαρίου, με διάρκεια 50 έτη και 
αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 24 χιλιάδων ευρώ το οποίο "καλύπτεται εξολοκλήρου με καταβολή 
μετρητών από τον ιδρυτή Αναστάσιο Ρουβά, καλλιτέχνη” ο οποίος και κατέχει τις 1000 ονο-
μαστικές κοινές μετοχές αξίας 24 ευρώ η κάθε μία.  Σημειώνεται ότι αν και δε μετέχει στο 
τριμελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας του, ο ίδιος ασχολείται ενεργά με την προώθηση 
των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας. Χθες μάλιστα ο ίδιος παρουσίασε σε κέντρο της 
Καρδίτσας, σε τοπικούς φορείς, αγρότες και κτηνοτρόφους το project της εταιρείας Βιοαερί-

ου, το οποίο και αργότερα αναμένεται να επεκταθεί και στον τομέα των θερμοκηπίων.  Όπως 
μάλιστα αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ της Θεσσαλίας, ο γνωστός τραγουδιστής τους τελευταίους 
μήνες είχε επισκεφθεί πολλές φορές την περιοχή της Καρδίτσας, όπου και – πάντα σύμφωνα 
με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου - έχει αγοράσει έκταση 37 στρεμμάτων. Εκεί αναμένεται 
να κατασκευαστεί μια υπερσύγχρονη μονάδα πράσινης ενέργειας για την παραγωγή ρεύμα-
τος από βιοαέριο. Στην πορεία αναμένεται να γίνουν και άλλες επεκτάσεις για την κατασκευή 
θερμοκηπίων που θα παράγουν βιολογικά προϊόντα και θα θερμαίνονται με την ενέργεια που 
θα παράγει η μονάδα. Ο τοπικός Τύπος καταγράφει  εκδήλωση με τη συμμετοχή του Σ. Ρουβά, 
προκειμένου  να παρευρεθούν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την 
επένδυση και να υπογράψουν σύμβαση για τη διάθεση των αποβλήτων τα οποία μεταφέροντα 
στη μονάδα για την παραγωγή ενέργειας.
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Ανοικτή επιστολή του «πατέρα» του Web Τιμ Μπέρνερς-Λι για  
τα 28 «γενέθλια» του Παγκόσμιου Ιστού: Παραβίαση ιδιωτικότητας,

παραπληροφόρηση, πολιτική διαφήμιση οι τρεις προκλήσεις 

 Η παραβίαση του προσωπικού τους λογαριασμού αποτελεί κύρια
ανησυχία μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου, σύμφωνα με έρευνα 

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, υποστηρίζει μεγάλο ποσοστό Ελλήνων επιχειρηματιών 

Η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, η παραπληροφόρηση 
μέσω ψευδών ειδήσεων και η online πολιτική διαφήμιση-προ-
παγάνδα είναι οι τρεις κυριότερες προκλήσεις σήμερα για τον 
Παγκόσμιο Ιστό. Αυτό αναφέρει ο δημιουργός του World Wide 
Web Σερ Τιμ Μπέρνερς-Λι σε ανοικτή επιστολή του, που έδω-
σε στη δημοσιότητα το ίδρυμά του Web Foundation, με αφορμή 
την 28η επέτειο από τη δημιουργία του Ιστού στις 12 Μαρτίου (η 
αρχική ιδέα για το Web είχε υποβληθεί από τον ίδιο στο CERN 
στις 12/3/1989). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρει, «φα-
ντάσθηκα το Web ως μια ανοικτή πλατφόρμα που θα επέτρεπε 
στον καθένα και παντού να μοιράζεται τις πληροφορίες, να έχει 
πρόσβαση σε ευκαιρίες και να συνεργάζεται δια μέσω των γεω-
γραφικών και πολιτισμικών συνόρων». Όμως όπως δηλώνει, για 
να κρατηθεί ανοικτό το Web, «έχει απαιτηθεί μια συνεχής μάχη», 
ενώ «κατά τους τελευταίους 12 μήνες γίνομαι όλο και πιο ανή-
συχος για τις νέες τάσεις». Τονίζει ότι «για να πραγματωθεί το 
πλήρες δυναμικό του Ιστού ως
εργαλείου που υπηρετεί όλη την ανθρωπότητα», μένουν ακόμη 
πολλές προκλήσεις να αντιμετωπισθούν. Επιλέγει ως πιο επεί-
γουσες την προστασία της ιδιωτικότητας (privacy) και την απώ-
λεια ελέγχου πάνω στα προσωπικά δεδομένα, την καταπολέμηση 
των ψευτο-ειδήσεων (fake news) και τον έλεγχο της διαφήμισης 
με πολιτικό περιεχόμενο. Επισημαίνει ότι η παραπληροφόρηση 
είναι εύκολο να εξαπλωθεί μέσω του διαδικτύου, καθώς οι πε-

ρισσότεροι άνθρωποι ενημερώνονται πια από λίγα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης και από μηχανές αναζήτησης. Όμως οι αλγό-
ριθμοί αυτών των μέσων, που επιλέγουν τι θα προβάλουν, δίνουν 
προτεραιότητα όχι τόσο στην αλήθεια του περιεχομένου των 
ειδήσεων όσο στο πόσο δημοφιλείς μπορεί να είναι, με συνέπεια 
οι «ειδήσεις» (με εισαγωγικά) «να εξαπλώνονται σαν πυρκαγιά» 
για οικονομικούς ή πολιτικούς λόγους. Ο Μπέρνερς-Λι επικρίνει 
επίσης την ηθική της διαδικτυακής πολιτικής διαφήμισης, που 
«έχει γρήγορα γίνει μια εξελιγμένη βιομηχανία». Όπως λέει, οι 
πολιτικές καμπάνιες ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν πλέον ένα 
τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων για να στοχεύσουν συ-
γκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού με τα πολιτικά μηνύματά 
τους - μερικές φορές προωθώντας και την προβολή «βολικών» 
αλλά ψεύτικων πολιτικών ειδήσεων. «Η στοχευμένη διαφήμιση 
επιτρέπει σε μια προεκλογική εκστρατεία να λέει τελείως δια-
φορετικά και πιθανώς αντικρουόμενα πράγματα σε διαφορετικές 
ομάδες ανθρώπων. Είναι αυτό δημοκρατικό;», αναρωτιέται ρητο-
ρικά. Γενικότερα, θεωρεί ότι η συλλογή online προσωπικών δε-
δομένων έχει παρατραβήξει. Πολλοί διαδικτυακοί τόποι ζητούν 
από τους χρήστες να τους παραδώσουν προσωπικά στοιχεία τους 
σε αντάλλαγμα για ελεύθερο περιεχόμενο. Οι άνθρωποι, όταν 
συμφωνούν, χάνουν τον έλεγχο πάνω στις πληροφορίες για τα 
στοιχεία τους, τα οποία συχνά καταλήγουν στα χέρια αγνώστων 
τρίτων μερών. Αλλά και οι κυβερνήσεις ολοένα περισσότερο πα-

ρακολουθούν τη συμπεριφορά των πολιτών στο διαδίκτυο. «Οι 
κυβερνήσεις παρακολουθούν την κάθε μας κίνηση online και 
περνάνε ακραίους νόμους που καταπατούν τα δικαιώματά μας 
στην ιδιωτικότητα», όπως λέει. Δημιουργοί ιστολογίων (bloggers) 
μπορούν να συλληφθούν ή και να σκοτωθούν από καταπιεστικά 
καθεστώτα, αν γράψουν κάτι ενοχλητικό εναντίον τους, ενώ οι 
κάθε είδους πολιτικοί αντίπαλοι παρακολουθούνται συνεχώς. Η 
συνέπεια είναι η καταπίεση του ελεύθερου λόγου και ο περιορι-
σμός της χρήσης του Web. 
Για όλα αυτά τα θέματα που, όπως λέει, «οι λύσεις δεν θα είναι 
εύκολες», το Web Foundation σκοπεύει να δώσει το δικό του 
αγώνα τα επόμενα χρόνια και μέσω των δκαστηρίων, διαβεβαι-
ώνει ο δημιουργός του. Στόχος είναι οι χρήστες να αποκτήσουν 
ξανά τον έλεγχο των στοιχείων που τους αφορούν, να καταπολε-
μηθούν οι ψεύτικες ειδήσεις από το Facebook, τη Google κ.α., 
καθώς επίσης να τεθούν ρυθμιστικοί κανόνες για την online 
πολιτική διαφήμιση, ιδίως σε προεκλογικές περιόδους. Το θέμα 
του κοινωνικού ελέγχου των αλγόριθμων προβάλλει επιτακτικό. 
Όπως αναφέρει, «χρειαζόμαστε περισσότερη αλγοριθμική δια-
φάνεια για να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο λαμβάνονται σημα-
ντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές μας». «Χρειάσθηκε 
να συμβάλουμε όλοι μας για να χτίσουμε το Web που έχουμε και 
τώρα εναπόκειται σε όλους μας να χτίσουμε το Web που θέλουμε 
- για τον καθένα μας», καταλήγει.

Το ενδεχόμενο παραβίασης του προσωπικού τους λογαριασμού 
φαίνεται ότι είναι το κύριο θέμα ανησυχίας μεταξύ των χρηστών 
του Διαδικτύου. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η Kaspersky 
Lab, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 70% των ερωτηθέντων ανησυχεί 
για την ασφάλεια του προσωπικού τους λογαριασμού, το 69% για 
κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να κλέψει κωδικούς πρόσβασης, 
ενώ το 65% ανησυχεί για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν 
σχετικά με λογαριασμούς που περιέχουν οικονομικές πληροφορί-

ες. Όπως αναφέρεται στην έρευνα, το 18% των ερωτηθέντων έχουν 
βρεθεί αντιμέτωποι με προσπάθειες παραβίασης των λογαριασμών 
τους από κυβερνο-εγκληματίες, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη 
καθώς μεγάλο ποσοστό χρηστών παραμελεί να δημιουργήσει 
ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης. Συγκεκριμένα, το 50% των ερωτη-
θέντων δήλωσαν ότι η παραβίαση των κωδικών πρόσβασης είναι 
η κύρια ανησυχία τους, ενώ μόλις το 24% απάντησε ότι ανησυχεί 
για τις ιδιωτικές φωτογραφίες και βίντεο. Σύμφωνα με τους ερευ-

νητές της εταιρείας, η αδυναμία δημιουργίας ισχυρών κωδικών 
πρόσβασης οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι χρήστες πλέον δι-
αθέτουν ποικίλους λογαριασμούς για τους οποίους χρειάζεται ένας 
διαφορετικός κωδικός. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές οι 
οποίες εξυπηρετούν ακριβώς αυτόν τον σκοπό, αφού δημιουργούν 
ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε διαφορετική υπηρεσία, 
τους αποθηκεύουν με ασφάλεια και τους συγχρονίζουν σε κάθε 
συσκευή στην οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης.

Η τεχνολογία ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών υποστηρίζει το 75% των Ελλήνων 
επιχειρηματιών, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  όπως 
αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλά-
δας (ΣΕΠΕ) επικαλούμενος τις μελέτες της PwC «20th CEO Survey» και «2016 Family Business 
Survey», το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων επιχειρηματιών θεωρούν ότι η τεχνολογία αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ωστόσο ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός φαίνεται να προκαλεί αβεβαιότητα. Σύμφωνα με τις μελέτες, η αυξημένη φορολόγηση, η 
ανεργία και οι αβεβαιότητα στις προοπτικές ανάπτυξης αποτελούν βασικούς παράγοντες ανησυ-
χίας για τους Έλληνες επιχειρηματίες, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο όπου η ταχύτητα των 
τεχνολογικών εξελίξεων και η σκληρή ρύθμιση των αγορών θεωρούνται ως τα κύρια θέματα ανη-
συχίας. Από τα πορίσματα των ερευνών, οι οποίες διενεργήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2016, 
προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων επιχειρηματιών κοιτάζουν με αισιοδοξία το 

μέλλον όσον αφορά στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, όμως, εκφράζουν την 
απαισιοδοξία τους σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της ενίσχυ-
σης των εσόδων τους το τρέχον έτος. Οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς και η αυξημένη φορολο-
γία φαίνεται ότι αποτελούν τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες επιχειρηματίες, 
ενώ βασικές τους προτεραιότητες είναι η ανάπτυξη των εταιρειών τους μέσα από τις εξαγωγές και 
η μείωση του κόστους λειτουργίας. Όπως προκύπτει από τις μελέτες, η πλειονότητα των ελληνικών 
οικογενειακών επιχειρήσεων αναζητούν τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να προωθήσουν 
τις δραστηριότητές τους στις διεθνείς αγορές. Τέλος, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες επιχειρημα-
τίες εκφράζουν την απαισιοδοξία τους σχετικά με την αύξηση των εσόδων τους μέσα στο τρέχον 
έτος, εντούτοις το 92% των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων αναμένει ανάπτυξη των εται-
ρειών τους μέσα στα επόμενα 5 χρόνια και μόλις το 14% θεωρεί ότι πιθανόν θα υπάρξει μια μείωση 
προσωπικού για το 2017.

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11



Το 92% των επιχειρήσεων ενέργειας και κοινής ωφέλειας, παγκοσμίως, σχεδιάζει  
να επενδύσει σε ψηφιακά δίκτυα μέσα στους επόμενους 12 μήνες

Κώδικα Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο απέκτησε η Ελλάδα

Ποσοστό 92% των επιχειρήσεων ενέργειας και των 
εταιρειών κοινής ωφέλειας σχεδιάζει να επενδύ-
σει σε ψηφιακά δίκτυα μέσα στους επόμενους 12 
μήνες, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας έρευνας της 
ΕΥ. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την έρευ-
να, Digital Grid: Powering the future of utilities, οι 
επενδύσεις αυτές αναμένεται να φτάσουν στο επί-
πεδο των 500 δισ. δολαρίων, παγκοσμίως, μέσα στα 
επόμενα 5 έως 7 χρόνια. Το 46% των συμμετεχόντων 
στην έρευνα επιβεβαίωσε ότι τα ψηφιακά δίκτυα, 
δηλαδή η ψηφιοποίηση των δικτύων ηλεκτρισμού, 
αερίου και νερού - αποτελούν ένα κορυφαίο στρα-
τηγικό πρόγραμμα ή έναν επενδυτικό στόχο για τον 
επόμενο χρόνο. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας (72%), η βελτίωση της λειτουργίας και 
απόδοσης δικτύων και υποδομών (72%) και οι κίν-
δυνοι της κυβερνοασφάλειας (60%), αναφέρθηκαν 
ως οι βασικοί παράγοντες που ωθούν τις επενδύσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Γίνεται, πλέον, σαφές 
ότι ο σημερινός κόσμος, για να ικανοποιήσει τις με-
γάλες ενεργειακές του ανάγκες, απαιτεί μεγαλύτερη 
ευελιξία από τα δίκτυα. Τα ψηφιακά δίκτυα, όπως 
αναφέρει η έρευνα, θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά 

για πιο «έξυπνα» και αξιόπιστα συστήματα ενέργειας 
στο μέλλον - και αυτό βρίσκεται στο κέντρο της προ-
σοχής των εταιρειών κοινής ωφέλειας, η γρήγορη 
διασύνδεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα 
«έξυπνα» σπίτια, ο ανταγωνισμός από τους νεοει-
σερχόμενους παίκτες και άλλες δυνάμεις που μετα-
σχηματίζουν την αγορά, υποχρεώνουν τις εταιρείες 
κοινής ωφέλειας να δώσουν προτεραιότητα στα ψη-
φιακά δίκτυα. Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζονται 
σε εκτεταμένα, μεγάλης κλίμακας επενδυτικά προ-
γράμματα. Η έρευνα υπογραμμίζει τις καινοτόμες 
προσεγγίσεις που υιοθετούν οι επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας για να διαχειριστούν τις καινοτομίες που 
εισάγουν οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά, όπως, 
μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μιας εικονικής μονά-
δας παραγωγής ενέργειας με βάση την αποθήκευση 
ενέργειας σε συσσωρευτές (μπαταρίες), την προώ-
θηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου ιδιόκτητων 
οικιακών μπαταριών ("bring your own battery") και 
τη δοκιμαστική χρήση του blockchain για τη φόρτιση 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ο κ. Λεωνίδας Κωβαίος, 
εταίρος του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσι-
ών της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζοντας τα ευρήματα της 

έρευνας παρατηρεί ότι οι εταιρείες κοινής ωφέλειας 
του μέλλοντος θα πρέπει να λειτουργούν σε μια νέα 
αλυσίδα δημιουργίας αξίας, ενισχυμένη και διασυν-
δεδεμένη μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, όπου η 
ενέργεια και η ροή πληροφορίας (βασισμένη στην 
αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο) θα κι-
νούνται προς την ίδια κατεύθυνση, τόσο για την κα-
λύτερη διάκριση της ζήτησης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας, όσο και για την πιο αποδοτική διαχείριση 
των πόρων. Τα ψηφιακά δίκτυα είναι απαραίτητα για 
την επίτευξη αυτού του στόχου. «Η Ελλάδα έχει ση-
μαντική απόσταση να διανύσει στην κατεύθυνση της 
υιοθέτησης των ψηφιακών δικτύων, σε όλους τους 
κλάδους (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, νερό). Αυτό 
συνεπάγεται τόσο τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού 
επενδυτικού περιβάλλοντος, όσο και τη δυνατότητα 
χρηματοδότησης, αλλά και τη σύναψη συμμαχιών 
και συνεργειών με εταιρείες που μπορούν να και-
νοτομήσουν και να στηρίξουν στην κατεύθυνση αυτή 
τους παραδοσιακούς παίκτες. Τα ψηφιακά δίκτυα εί-
ναι σίγουρο ότι θα έχουν πολλαπλά οφέλη για τους 
καταναλωτές, την οικονομία και το περιβάλλον», επι-
σημαίνει επίσης.

Τη θωράκιση και προστασία των καταναλωτών στην εποχή των online αγορών έχει στο επί-
κεντρο του ο “Κώδικας Δεοντολογίας” για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που υπεγράφη χθες. Ο 
Κώδικας θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεο-
ντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή 
από τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα κείμενο εθελούσιας δέσμευσης, που εκπονήθηκε 
υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με 
την συνδρομή μιας σειράς φορέων, μεταξύ των οποίων ο ΣΕΠΕ,  ο οποίος δημοσιοποιεί το 
γεγονός, αλλά και εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσεων.  Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα 
αποτελέσει το απαραίτητο πλαίσιο για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, την ηλεκτρονική 
επίλυση διαφορών, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των συναλ-
λαγών για online αγορές. Μέσω του Κώδικα, μεταξύ άλλων, θωρακίζονται δικαιώματα του 
καταναλωτή απαραίτητα την εποχή των ηλεκτρονικών αγορών. Για παράδειγμα, προβλέπεται 
ότι ο καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης 
από την αγορά του. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Κώδικας, πριν ο καταναλωτής δεσμευ-
τεί συμβατικώς, ο προμηθευτής πρέπει να τον ενημερώσει, με σαφή, ευκρινή και κατανοητό 
τρόπο, στη γλώσσα του, για το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει αναιτίως και αζημίως, εντός 
της νομίμως προβλεπόμενης προθεσμίας των 14 ημερών, που αρχίζει από το χρονικό ση-
μείο που καθορίζει κάθε φορά ο νόμος. Επίσης, οφείλει να ενημερώσει για τους όρους, 
τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώ-
ρησης, αλλά και για τις συνέπειες από την άσκηση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα 
κάθε προϊόντος και υπηρεσίας.  Μεταξύ των άλλων, ο Κώδικας προβλέπει ότι η επιχείρηση 
οφείλει να εξασφαλίζει προσυμβατικά τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων 
διαφορών. Επίσης, τους όρους εξυπηρέτησης μετά από την πώληση, τις τυχόν εμπορικές 
εγγυήσεις (περιεχόμενο, διάρκεια και έκταση εδαφικής ισχύος) και την ευθύνη του πωλη-
τή για πραγματικά ελαττώματα. Εξάλλου, προβλέπεται ότι οι όροι της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών ή και πώλησης προϊόντων πρέπει να είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο 
της επιχείρησης, σε σημείο στο οποίο εύκολα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.  
Στο μεταξύ, όπως σημειώνεται στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος παραγγελίας από τον 
καταναλωτή, η επιχείρηση υποχρεώνεται να παραδίδει/αποστέλλει άμεσα αποδεικτικό πα-

ραλαβής του αιτήματος παραγγελίας, το οποίο να αναγράφει σαφώς την ημερομηνία πα-
ραλαβής και επιβεβαίωση αυτής. Επιπλέον, προβλέπεται ότι με ευθύνη της επιχείρησης, 
καθίσταται σαφής στον καταναλωτή ο χρόνος κατά τον οποίο θεωρείται ότι έχει συναφθεί 
η σύμβαση. Μετά την κατάρτιση της σύμβασης, η επιχείρηση οφείλει να απέχει από κάθε 
ενέργεια που συνεπάγεται τροποποίηση των όρων της, ιδίως να τροποποιήσει το τίμημα 
ή να ενημερώσει για μη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος ή παραγγελθείσας 
υπηρεσίας. Το προσωπικό των επιχειρήσεων του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου το 
οποίο έρχεται σε επικοινωνία με τους καταναλωτές για παροχή υπηρεσιών ή και πώληση 
προϊόντων, πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο για τα ανωτέρω αναφερθέντα και να απα-
ντά στις εύλογες ερωτήσεις των καταναλωτών με σαφήνεια και ακρίβεια.  Στο μείζον θέμα 
της ασφάλειας, ο Κώδικας προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μέριμνα για την ασφά-
λεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι εταιρείες, στο πλαίσιο αυτό καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να παρέχουν την απαραίτητη ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, που συλλέγουν και επεξεργάζονται. Επίσης, οφείλουν να χρη-
σιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου 
των δεδομένων που συλλέγουν και επεξεργάζονται στο μέτρο του νομίμως προβλεπόμενου 
και αναλόγως με την φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν.  Επιπλέον, 
οφείλουν να διαθέτουν και να εφαρμόζουν κατανοητή, αληθή, νόμιμη, εύκολα προσβάσιμη 
και επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερώνουν 
τους καταναλωτές, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την εν λόγω Πολιτική Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αναφορά γίνεται ειδικότερα στη χρήση “πάσης φύσεως 
cookies”, η εγκατάσταση των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από κατάλληλη 
ενημέρωσή του καταναλωτή και επί τη βάσει της συγκατάθεσης του, σύμφωνα με το νόμο 
και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε 
περίπτωση μη συγκατάθεσης/αποδοχής “cookies”, οι επιχειρήσεις επιτρέπουν, εφόσον είναι 
τεχνολογικά εφικτό, τη συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τον καταναλωτή, χωρίς την 
αποστολή των cookies.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» 90.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-18 | 15/3/2017

 «Αόρατοι» παραμένουν για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) περίπου 90.000 ασφαλισμένοι, κυρίως 
μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση για την οποία αμείβονται 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών, καθώς δύο ημέρες πριν από την 
εκπνοή και της παράτασης για την καταβολή των εισφορών του 
Ιανουαρίου, δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου τα 
ειδοποιητήρια πληρωμών.
Η αδυναμία εφαρμογής της εγκυκλίου -και της δεύτερης 
βελτιωμένης εκδοχής της- για τις εισφορές όσων είτε είναι 
ελεύθεροι επαγγελματίες και αμείβονται από έναν ή το 
πολύ δύο εργοδότες με «μπλοκάκι» είτε είναι μισθωτοί με 
παράλληλη απασχόληση σε έως δύο εργοδότες που επίσης 
αμείβονται με «μπλοκάκι», έχει οδηγήσει στο εξής παράδοξο: 
Την Παρασκευή 17 Μαρτίου λήγει η ημερομηνία πληρωμής των 
εισφορών Ιανουαρίου και ακόμη τουλάχιστον 60.000 μισθωτοί με 
παράλληλη απασχόληση για την οποία «έκοβαν» δελτίο παροχής 
υπηρεσιών δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», 
άλλοι 31.000 μηχανικοί μισθωτοί που είχαν ενεργό μπλοκάκι 
το 2015 δεν έχουν περάσει στο σύστημα, καθώς δεν έχει 
διαπιστωθεί εάν εξακολουθούν να διατηρούν μπλοκάκι το 2017.
Τα προβλήματα κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του 
νέου υπερταμείου παραμένουν σημαντικά, όμως στελέχη της 
διοίκησης εμφανίζονται αισιόδοξα ότι ο στόχος για τα έσοδα θα 
επιτευχθεί. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, έως το τέλος της 
περασμένης εβδομάδας τουλάχιστον 628.000 ασφαλισμένοι, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες 
είχαν καταβάλει τις εισφορές Ιανουάριου, με τα έσοδα από 
τους μη μισθωτούς να προσεγγίζουν πλέον τα 130 εκατ. ευρώ. 
Να σημειωθεί βέβαια ότι ο στόχος αυτός αποκωδικοποιείται 
σε εισπραξιμότητα της τάξεως του 50% με 55%, όταν κατά την 
ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου,ο πήχυς είχε ανέβει στο 70% 
με 75%.
Το τελικό αποτέλεσμα για τον πρώτο μήνα βελτιώνει τα έσοδα 
από μισθωτή εργασία, καθώς συνολικά εκτιμάται ότι τον 
Ιανουάριο τα έσοδα έφτασαν τα 3,135 δισ. ευρώ και τα έξοδα 
τα 2,56 δισ. με ταμειακό πλεόνασμα 575 εκατ. ευρώ. Με την 
προσαρμογή των στοιχείων σε δημοσιονομική, δεδουλευμένη 
βάση, το πραγματικό πλεόνασμα του Ιανουαρίου είναι 36 εκατ. 
ευρώ.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα ειδοποιητήρια δεν 
εξακολουθούν να περιέχουν σωρεία λαθών, λόγω έλλειψης των 
απαιτούμενων εγκυκλίων, αλλά και γιατί υπολογίζονται με βάση 
τα στοιχεία του 2015, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό 
για την πορεία των εσόδων έως το τέλος του πρώτου τριμήνου 
και πολύ περισσότερο έως το κλείσιμο της χρονιάς, όταν θα 
έχουν γίνει και οι συμψηφισμοί με τα εισοδήματα του 2016.
Με επιστολή τους προς την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και 
του ΕΦΚΑ η Ενωση Εμμισθων Δικηγόρων επισημαίνει ότι καίτοι 
διανύουμε τον τρίτο μήνα που θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι 
κρατήσεις ειδικά για την πάγια αντιμισθία χιλιάδων έμμισθων 
δικηγόρων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καμία 

εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί, ενώ δεν έχουν γνωστοποιηθεί 
πακέτα κάλυψης και κωδικοί για τις Αναλυτικές Περιοδικές 
Δηλώσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι εισφορές που καλούνται 
να πληρώσουν να είναι εσφαλμένες, ενώ σε πολλούς δεν 
επιβάλλονται εισφορές.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή που έχει στη διάθεσή 
της η «Κ», καμία κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ δεν έχει επιβληθεί 
ακόμη και σε έμμισθους δικηγόρους του ίδιου του υπερταμείου 
(απασχολεί περίπου 70) παρότι προκαταβλήθηκαν και οι 
αποδοχές Μαρτίου.
Η Ενωση επισημαίνει, επίσης, ότι ακόμη κρατείται στους 
έμμισθους δικηγόρους εισφορά παράλληλης ασφάλισης παρότι 
έχει καταργηθεί. Οσον αφορά τα ειδοποιητήρια για ελεύθερο 
επάγγελμα, αυτά αναρτήθηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα 
και για τους περισσότερους είναι εσφαλμένα. Συνηθέστερα λάθη 
είναι η επιβολή εισφοράς ΟΑΕΔ, καθώς και η επιβολή ελάχιστης 
εισφοράς παρότι αυτή καλύπτεται από την έμμισθη απασχόληση. 
Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των 
δικηγόρων, οι εισφορές συσσωρεύονται, καθώς εντός Μαρτίου 
θα πρέπει να καταβληθούν και οι εισφορές Φεβρουαρίου, οι 
εισφορές του 2016 αλλά και τυχόν οφειλές παρελθόντων ετών, 
σε ρύθμιση ή μη.

Ο ΚΟΦΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
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Στη γνώριμη από το πρόσφατο παρελθόν πρακτική της 
υπερσυγκράτησης δαπανών επανήλθε το υπουργείο 
Οικονομικών όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τον μήνα Φεβρουάριο. Οι 
δαπάνες σε επίπεδο τακτικού προϋπολογισμού εμφανίζονται 
ψαλιδισμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. 
Και στο σκέλος των εισπράξεων, όμως, τα καθαρά έσοδα ναι μεν 
εμφανίζονται αυξημένα κατά 78 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, 
από το ίδιο το υπουργείο όμως γίνεται η διευκρίνιση ότι τον 
Φεβρουάριο εισπράχθηκε το αυξημένο μέρισμα που διένειμε 
η Τράπεζα της Ελλάδας ύψους 734 εκατ. ευρώ. Δεδομένου 
ότι το μέρισμα ήταν αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου, η πρώτη εικόνα που προκύπτει είναι ότι τα φορολογικά 
έσοδα έχουν κινηθεί χαμηλότερα των προβλέψεων κατά τον 
Φεβρουάριο ύστερα από πολλούς μήνες υπέρβασης των στόχων. 
Σε κάθε περίπτωση, με τη συγκράτηση των δαπανών και την 
«ένεση» από το μέρισμα της ΤτΕ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 
δίμηνο ανήλθε στα 2,123 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 
1,259 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για την ίδια περίοδο.
Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
κατά τον μήνα Φεβρουάριο ανήλθε στα 4,168 δισ. ευρώ, 
αυξημένο κατά μόλις 25 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τον μηνιαίο 
στόχο.
Σε επίπεδο τακτικού προϋπολογισμού τα καθαρά έσοδα 
ανήλθαν στα 3,934 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 78 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Στα καθαρά έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού περιλαμβάνεται και το μέρισμα των 734 εκατ. 
ευρώ που διένειμε η Τράπεζα της Ελλάδας, ποσό μεγαλύτερο 
κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Τα έσοδα του 
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Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στα 234 εκατ. 
ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρούμενων των επιστροφών από το 
πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν στα 
331 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι 
του μηνιαίου στόχου που ήταν248 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Φεβρουάριο 
ανήλθαν στα 4,583 δισ. ευρώ και παρουσιάζουν συγκράτηση 
894 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες 
του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,436 δισ. ευρώ 
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι του 
μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 77 
εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Τα στοιχεία διμήνου
Στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου τα καθαρά έσοδα του 
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 8,332 δισ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 197 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι 
του στόχου (8,332 δισ. ευρώ). Να σημειωθεί ότι τα έσοδα του 
πρώτου διμήνου του 2017 εμφανίζονται αισθητά μειωμένα σε 
σχέση με τα αντίστοιχα του πρώτου διμήνου του 2016 (8,332 
δισ. ευρώ έναντι 9,623 δισ. ευρώ που ήταν τα έσοδα πέρυσι). Τα 
καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,981 
δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 409 εκατ. ευρώ ή 5,4% έναντι του 
στόχου του προϋπολογισμού 2017 (7,572 δισ. ευρώ). Τα έσοδα 
του πρώτου διμήνου του 2016 ήταν 8,101 δισ. ευρώ, δηλαδή 
περισσότερα σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2017.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρούμενων των επιστροφών από το 
πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν 
σε 645 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου (545 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν 
σε 351 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 212 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου που είχε προσδιοριστεί στα 563 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
του Ιανουάριου - Φεβρουάριου 2017 ανήλθαν στα 7, 909 δισ. 
ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,031 δισ. ευρώ 
έναντι του στόχου (8,94 δισ. ευρώ). Οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,735 δισ. ευρώ και είναι 
μειωμένες κατά 835 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες 
του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 393 εκατ. ευρώ. 
'Εχουν καταβληθεί επιπλέον 12 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν 
σε 174 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου.
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017 παρουσιάζεται 
πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 
423 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.135 εκατ. ευρώ το 
αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του προϋπολογισμού 
2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του 
προϋπολογισμού)για έλλειμμα 806 εκατ. ευρώ.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 
2,123 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,853 δισ. 
ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές 
πλεόνασμα 864 εκατ.

150 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΘ
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Τη δυνατότητα να καλλιεργούν τα δικά τους φυτά θα έχουν 
και αυτή τη χρονιά 150 κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, καθώς το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) παραχωρεί 
τις εκτάσεις του, στο αγρόκτημα του τμήματος Γεωπονίας στη 
Θέρμη γι’ αυτό το σκοπό. Η έκταση κάθε κήπου είναι 100 τ.μ 
και το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα 120 ευρώ ετησίως, 
με δυνατότητα υποβολής αίτησης ανανέωσης. Τα έσοδα που θα 
προκύψουν θα διατεθούν στο ταμείο του Αγροκτήματος και θα 
χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση των 
φοιτητών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι 
της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και η διάθεση των 
κήπων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.
Oι βασικές επιδιώξεις της δράσης είναι η ενημέρωση και 
εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις μεθόδους βιολογικής 
γεωργίας, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που θα καλύπτουν 
μέρος των διατροφικών αναγκών των καλλιεργητών και 
θα βοηθούν στην εξοικονόμηση χρημάτων, η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής με τη γεωργική ενασχόληση και η εκπαίδευση 
των φοιτητών του ΑΠΘ, που θα καθοδηγούν τους νέους 
γεωργούς.
Η συγκεκριμένη δράση φέτος συνεχίζεται για έκτη χρονιά, 
με παραπάνω από 600 λαχανόκηπους, όταν το 2012 είχε 400, 
όπως δήλωσε στην "Μ" ο διευθυντής αγροκτήματος του ΑΠΘ 
κ. Αναστάσιος Λιθουργίδης. Oι φετινοί 150 κήποι προορίζονται 
για νέους καλλιεργητές, ενώ υπάρχει περιθώριο άλλων 50 
λαχανόκηπων, αν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη.
"Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ως τώρα πορεία 
των λαχανόκηπων. Οι άνθρωποι ήταν τελείως αδαείς, στο 
συγκεκριμένο ζήτημα και πλέον έχουν αγαπήσει την ενασχόληση 
με τη φύση και έχουν βελτιωθεί πολύ", σύμφωνα με τον κ. 
Λιθουργίδη. Συμπλήρωσε πως μέσα από αυτήν την διαδικασία 
αναπτύχθηκε μία αμφίδρομη βοήθεια μεταξύ φοιτητών και 
καλλιεργητών, καθώς από τη μία οι μη επαγγελματίες γεωργοί 
έχουν μάθει να καλλιεργούν τους δικούς τους κήπους και από 
την άλλη οι φοιτητές, με την επίβλεψη των καθηγητών τους, 
έχουν αποκομίσει πολλά τόσο από την έμπρακτη απασχόληση 
όσο και από την κοινωνική συναλλαγή με τους πολίτες.
"Με βάση την εμπειρία μου αυτά τα χρόνια, θεωρώ πως το 
οικονομικό κομμάτι, είναι το τελευταίο στην κλίμακα των 
κινήτρων που έχουν οι πολίτες. Πιστεύω πως ο κύριος λόγος 
που τους οδηγεί να κάνουν αίτηση είναι η διέξοδος από την 
καθημερινότητα τους. Έπειτα, η διαδικασία λειτουργεί ως 
ψυχοθεραπεία για αυτούς και επίσης όλοι έχουν την λογική να 
καλλιεργούν τα δικά τους προϊόντα που είναι απαλλαγμένα από 
φυτοφάρμακα", επισήμανε ο διευθυντής τους αγροκτήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Πέμπτη 17 
Μαρτίου έως εξαντλήσεως των διαθέσιμων κήπων, στα γραφεία 
του Αγροκτήματος του ΑΠΘ (περιοχή 'πράσινα φανάρια' Θέρμης) 
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agroctima@auth.gr, στο φαξ: 
2310473556 ή στα τηλ, 2310473842, 2310473792.
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