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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΕΝ 

ΤΟ ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι δίνεται παράταση στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο Προ-
εδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων», μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, ώρα 

15:00. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί όλους τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και 
κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν στη διαβούλευση καταθέτοντας απόψεις και προτάσεις, με σκοπό 

την βελτίωση του προτεινόμενου σχεδίου.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το επενδυτικό πλάνο της Fraport Greece για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια ενό-
ψει  της ανάληψης της διαχείρισης τους, πράγμα το οποίο αναμένεται τις επόμενες 
εβδομάδες έγραψε η Β. Κουτσούμπα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνοντας παράλληλα 
ότι το πλάνο της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της, περιλαμβάνει άμεσες 
αλλά και σε βάθος χρόνου εργασίες και έργα ανάπτυξης των υποδομών στα 
αεροδρόμια, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση του αριθμού 
των επιβατών, αλλά και στη βελτίωση της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας. Περίπου 
δυόμιση χρόνια μετά την ανάδειξη του σχήματος Fraport-Slentel, ως προτιμητέου 
επενδυτή, η έναρξη παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην 
ελληνογερμανική κοινοπραξία μετρά αντίστροφα. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
Δημήτρη Δελεβέγκου στο capital.gr το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, αποτελεί 
το νέο χρονικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης,  που συνο-
δεύεται με την καταβολή εφάπαξ τιμήματος ύψους 1,23 δις ευρω. Παράλληλα,  
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για το σύνολο των έργων ανάπτυξης η Fraport Greece 
θα επενδύσει μέχρι το 2021 τουλάχιστον το ποσό των 330 εκατ. ευρώ. Στην υπό-
λοιπη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης θα πραγματοποιήσει επιπλέον έργα 
συντήρησης και αναβάθμισης στα αεροδρόμια, υλοποιώντας συνολικά επενδύ-
σεις ύψους 1 δις ευρώ περίπου. Οι άμεσες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν 
στα αεροδρόμια με την ανάληψη της λειτουργίας τους από τη Fraport Greece και 
πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου περιλαμβάνουν γενικό καθαρισμό, 
βελτίωση του φωτισμού και της σηματοδότησης στους εσωτερικούς (τερματικοί 
σταθμοί) και εξωτερικούς χώρους των αεροδρομίων (χώρος στάθμευσης αερο-
σκαφών-διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης), ανα βάθμιση και βελτίωση των 
εγκαταστάσεων υγιεινής, βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανο-
μένης δωρεάν σύνδεσης με το διαδίκτυο (WiFi) και εργασίες για τη βελτίωση της 
πυρασφάλειας σε όλους τους χώρους των αεροδρομίων. Σύμφωνα με το capital.
gr  ο  στόχος για την παράδοση των αερολιμένων πριν από το Πάσχα είναι, πλέον, 
εφικτός, ύστερα από τη σύναψη συμφωνίας της Fraport Greece με το Δημόσιο 
για την παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ. Η επόμενη φάση 
της ιδιωτικοποίησης αφορά την παραχώρηση, η οποία για να ξεκινήσει πρέπει 
να πληρωθούν συγκεκριμένες αιρέσεις, με τις πιο σημαντικές (από συνολικά 27 

να έχουν ολοκληρωθεί, περιλαμβάνοντας την επικύρωση της σύμβασης από το 
Κοινοβούλιο, την λήψη έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου. Οι αιρέσεις που απομένουν αναμέ-
νεται να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, ενώ η καταβο-
λή από το ελληνογερμανικό σχήμα του εφάπαξ τιμήματος, ύψους 1,23 δισ. ευρώ, 
θα σηματοδοτήσει την υλοποίηση της μεγαλύτερης γερμανικής επένδυσης στην 
Ελλάδα των τελευταίων ετών. Ταυτόχρονα, το Δημόσιο έχει λαμβάνειν ετήσιο εγ-
γυημένο καταβλητέο μίσθωμα ύψους 22,9 εκατ. ευρώ και κυμαινόμενη μεταβλητή 
αμοιβή που υπολογίζεται, ετησίως, ως ποσοστό 28,2% και 28,94% των ebitda των 
περιφερειακών της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα. Τα έργα που η Fraport-Slentel θα 
υλοποιήσει χωρίζονται σε επικείμενα των οποίων η ολοκλήρωση θα οδηγήσει σε 
αναπροσαρμογή των τελών και σε μελλοντικά τα οποία θα λάβουν χώρα έως το 
τέλος της παραχώρησης. Ενδεικτικά, στο αεροδρόμιο Μακεδονία θα πραγματο-
ποιηθεί η τρέχουσα αύξηση της χωρητικότητας του χώρου ελεγχόμενης πρόσβα-

σης του αεροδρομίου ταυτόχρονα με την αύξηση της χωρητικότητας του κτηρίου 
του αεροσταθμού και των εγκαταστάσεων του αστικού χώρου του αεροδρομίου. 
Παράλληλα, τα στελέχη της κοινοπραξίας εκτιμούν ότι θα υπάρξει μια σειρά από 
συγκεκριμένες συμφορήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής, με συνεχό-
μενη αύξηση της κίνησης επιβατών. Πολλά από τα γραφεία εντός του κτηρίου του 
αεροσταθμού θα μπορούσαν να μεταφερθούν προκειμένου ο χώρος να χρησι-
μοποιηθεί για δραστηριότητες εξυπηρέτησης επιβατών. Παράλληλα σημειώνει το 
ίδιο δημοσίευμα ότι η  Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
προαναγγέλλει με ανακοίνωσή της,  την υλοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων, 
ώστε να μην "επιτευχθούν στόχοι που μόνο σκοπό έχουν την απαξίωση της Υπη-
ρεσίας και το ξεπούλημα των κρατικών αεροδρομίων”. Αναλυτικά το επενδυτικό 
πλάνο της Fraport Greece για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στη σελ. 5-6

Ανακοινώθηκε το επενδυτικό πλάνο της 
Fraport Greece για τα 14 περιφερειακά  

αεροδρόμια, ύψους 330 εκατ. ευρώ
Πριν το Πάσχα ξεκινάει η μεγαλύτερη γερμανική επένδυση  

των τελευταίων ετών

ΣΗΜΕΡΑ

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

•  Ανακοινώθηκε το επενδυτικό πλάνο της Fraport Greece 
για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ύψους 330 εκατ. 
ευρώ. Πριν το Πάσχα ξεκινάει η μεγάλη γερμανική επέν-
δυση  (σελ 1, 5 και 6)  

•  Παράταση διαβούλευσης για το σχέδιο Προεδρικού Δια-
τάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (σελ 1) 

•  Πρόσκληση συνεδρίασης της Κεντρικής Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ (σελ 3) 

•  Μνημόνιο συνεργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ  και ΔΕΘ-Helexpo (σελ 
3) 

•  Οι επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας παρουσιάστηκαν 
στις ξένες διπλωματικές αρχές σε ενημερωτική εκδήλω-
ση στο ΥΠΕΞ (σελ 4) 

•  ΣΜΗΒΕ: Διοργάνωση τεχνικής ημερίδας «Τεχνολογίες 
ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων 
στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης» (σελ 4) 

•  Επίσκεψη πρωθυπουργού στο έργο της αποκατάστασης 
του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου (σελ 6) 

•  Νέους διαγωνισμούς για υδρογονάνθρακες, με μεγαλύτε-
ρα "οικόπεδα" προετοιμάζει η ΕΔΕΥ (σελ 7) 

•  Gazprom και Eni επαναπροσδιορίζουν τα σημεία παράδο-
σης στο Νότιο Διάδρομο Αερίου (σελ 7)

•  Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και συμμαχία με στρατηγικό 
επενδυτή για την ΔΕΗ, προτείνει η ΝΔ (σελ 8) 

•  Κατακόρυφη αύξηση της συνολικής συνταξιοδοτικής 
δαπάνης στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2010, 
καταγράφει μελέτη της Eurobank (σελ 9) 

•  Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  
παρουσίασε, σε εκδήλωση για τη φοροδιαφυγή, τις προτε-
ραιότητες της φορολογικής αρχής (σελ 9) 

•  Με όρους συναίνεσης η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει 
τους πόρους για τις νέες τεχνολογίες, δήλωσε ο υπουργός 
ΨΗΠΤΕ.  Οι θέσεις των κομμάτων και οι τοποθετήσεις 
εκπροσώπων φορέων στην  αρμόδια κοινοβουλευτική 
Επιτροπή (σελ 10 και 11) 

•  Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μηνύματα και ανακοινώσεις 
(σελ 12,13 και 14)  

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 15) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 16-17) 

 

 Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές ειδήσεις.
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Η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης των 14 αεροδρομίων 
συνοδεύεται με την καταβολή εφάπαξ τιμήματος  

ύψους 1,23 δις ευρω

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

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



 Το 1ο επιστημονικό συνέδριο για τα Δεδομένα 
“Data Driven World”, θα πραγματοποιηθεί στο 
Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 ως τις 5 Ιουνίου  2017.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «οι δυνατότη-
τες που προκύπτουν από τη χρήση Δεδομένων 
είναι τεράστιες. Ωστόσο, πολλές από τις ομάδες 
που βρίσκονται πιο κοντά στα προβλήματα, 
στερούνται τις δεξιότητες για να τα χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά, ακόμα και για την συνειδητο-
ποίηση των δυνατοτήτων των δεδομένων για την 
εργασία τους.
Το  πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει διαρθρωθεί 
με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευ-
όμενους αρχικά την ευκαιρία για μια αναλυτική 
επαφή με τον κόσμο των Δεδομένων κι έπειτα 
μία τεχνική κατάρτιση για την επεξεργασία και τη 
σύνοψή τους.  Ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, εκ-
πρόσωποι των μεγαλύτερων εταιριών του κόσμου 
στο χώρο των δεδομένων και της πληροφορικής, 
εκπρόσωποι διεθνών και εθνικών οργανισμών 
και κοινοτήτων, θα κληθούν να μιλήσουν και να 
εκπαιδεύσουν σε ένα αντικείμενο αιχμής».
Πληροφορίες: http://www.heraklion.gr/
ourplace/announcements-2016/1st-data-
workshop-20160510.html
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη - Δίκτυα & Μεταφορά / Διανομή 
& Προμήθεια Φυσικού Αερίου / CNG - Συμπιεσμέ-
νο Φυσικό Αέριο» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: " Έρευνα και εκμετάλλευση υδρο-
γονανθράκων: Προοπτικές ανάπτυξης για την 
Ελληνική Οικονομία" 
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΛΩΣΗ: «Ενεργειακοί Έλεγχοι και Ενεργεια-
κή Αποδοτικότητα Υφιστάμενων Κτιρίων»
AΘHNA

Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών

Ελληνικό Παράρτημα της 
ASHRAE

28
Μαρτίου

2017

29
Μαρτίου

2017

6
Απριλίου

2017

Επιστημονικό συνέδριο  
για τα Δεδομένα               
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Διεθνές συνέδριο για την φέρουσα ικανότητα 
δρόμων, σιδηροδρόμων και αεροδρομίων 

Το Εργαστήριο Οδοποιίας της Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
σε συνεργασία με τα διεθνή πανεπιστήμια University 
of Illinois at Urbana-Champaign και Delft University 
of Technology (TU DELFT),  διοργανώνει διεθνές 
συνέδριο με τίτλο 10th International Conference on 
Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields 
- BCRRA2017, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel, 28-30 Ιουνίου 
2017. Οι θεματικές του συνεδρίου αφορούν σε υλικά, 
εργαστηριακές δοκιμές, σχεδιασμό, κατασκευή, 
συντήρηση και συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων 
οδών και αεροδρομίων, καθώς και σε συναφή θέματα 
σιδηροδρομικής υποδομής. Επίσης περιλαμβάνο-
νται θεματικές ενότητες που αφορούν νέα υλικά, 
εναλλακτικές μεθόδους αποκατάστασης/συντήρησης 
οδοστρωμάτων, νέες τεχνολογίες, καθώς και θέματα 
βιωσιμότητας οδοστρωμάτων και σιδηροδρομικής 
υποδομής. 
«Το BCRRA2017 θα αποτελέσει μία μοναδική ευκαιρία 
για τους συμμετέχοντες δίνοντας τους τη δυνατότητα 
να ενημερωθούν για νέες έννοιες και τεχνολογικά 
θέματα αιχμής, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις 
και εμπειρίες με διεθνούς αναγνώρισης επιστήμονες, 
μηχανικούς και άλλους επαγγελματίες, τονίζεται σε 
ανακοίνωση. 
- Προσυνεδριακές ημερίδες
Tην Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι 
παρακάτω προσυνεδριακές ημερίδες (pre-conference 
workshops):
• Pavement Sustainability and Life Cycle Assessment 
(LCA): Approaches and Tools
Coordinated by Prof. Imad Al-Qadi (University of 
Illinois at Urbana-Champaign, USA)
• Modelling and Testing of the Vehicle-Tire-Pavement 

System
Coordinated by Prof. Markus Oeser (RWTH Aachen 
University, Germany), Prof. Frohmut Wellner (Institute 
for Urban and Pavement Engineering, TU Dresden, 
Germany) and Prof. Michael Kaliske (Institute of 
Structural Analysis, TU Dresden, Germany) 
• Introducing FAARFIELD 1.41: Latest Updates to FAA 
Airport Pavement Design Procedures
Coordinated by Dr. David R. Brill (Atlantic City 
International Airport, New Jersey, USA)
• Railway Track Settlements: Innovations in 
Monitoring and Maintenance
Coordinated by Prof. Rolf Dollevoet (Delft University 
of Technology, the Netherlands)
• Cold Regions Engineering: Challenges and 
Opportunities
Coordinated by Dr. Elena Kuznetsova and Prof. Guy 
Dore (Laval University, Canada)
Η εγγραφή και συμμετοχή στις προσυνεδριακές ημε-
ρίδες δεν προϋποθέτει την εγγραφή και συμμετοχή 
στο συνέδριο.
Πληροφορίες: www.bcrra2017.com , pavnet@central.
ntua.gr τηλ.:210 7721328 / 210 7721279.
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Πρόσκληση συνεδρίασης της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Μνημόνιο συνεργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ  και ΔΕΘ-Helexpo

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΤΕΕ/Τμήμα ΒΑ Αιγαίου για συμμετοχή 
στον κατάλογο για την στελέχωση των ΣΥΠΟΘΑ 

Η πρόσκληση συμμετοχής σε ειδική συνεδρί-
αση  προς τα Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ έχει 
ως εξής: «Μετά τις ψηφοφορίες και την εκλογή 
Προέδρου, Α΄ & Β΄ Αντιπροέδρου της Αντιπρο-
σωπείας του Τ.Ε.Ε., καθώς και μετά την πρώτη 
ψηφοφορία για την εκλογή Γενικού Γραμματέα 
της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., κατά την ειδική 
συνεδρίαση στις 18 & 19.2.2017, καλείσθε σε 
νέα ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. 
της 27-11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεως των 
περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», 
όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 7 και 8 
του Ν. 1486/1984, την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Ν. 2187/94 και την παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 
2308/95, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
5 Απριλίου 2017 και ώρα 09:30 π.μ. στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος), με 
θέματα: 1. Εκλογή Γενικού Γραμματέα (επαναλη-
πτική ψηφοφορία) και εκλογή Αναπληρωτή Γενι-
κού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 
2. Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. 
3. Εκλογή Προέδρου, Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντι-
προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τ.Ε.Ε. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση απαιτεί-
ται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθ-
μού των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., 
σύμφωνα  με τις παρ. 5 του άρθρου 7 και παρ. 2 
του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  Αν δεν επιτευχθεί 
η απαρτία αυτή, η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. θα 
συνέλθει το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 και ώρα 
09:30 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασ. 

Αλεξάνδρου 2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ), οπότε αρκεί για 
την απαρτία η παρουσία πάνω από το μισό των 
Μελών. Η συνεδρίαση θα συνεχισθεί την Κυ-
ριακή 9 Απριλίου  2017 και ώρα 09:30 π.μ. στον 
ίδιο χώρο. Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχουν μαζί τους, για πιστοποί-
ηση της ταυτότητάς τους, την αστυνομική τους 
ταυτότητα ή το δελτίο Μέλους του Τ.Ε.Ε. ή το 
διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Τα Μέλη της 
Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν 
να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνη-
το, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. 
Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική από-
σταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του 
ΚΤΕΛ. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕE 
Ιωάννης Δαμ. Κυριακόπουλος».

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη συνεργειών, αλλά και για την 
καλύτερη προώθηση των δραστηριοτήτων τους, το οποίο και αναμένεται 
να ενεργοποιηθεί άμεσα, υπέγραψαν δια των εκπροσώπων τους η ΔΕΘ-
Helexpo και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονί-
ας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). Από την πλευρά του εθνικού εκθεσιακού φορέα το μνημόνιο 
υπέγραψαν ο πρόεδρος, Τάσος Τζήκας και ο διευθύνων σύμβουλος, Κυ-
ριάκος Ποζρικίδης, ενώ από την πλευρά του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο πρόεδρος Πάρις 
Μπίλλιας. Η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, την από κοινού διοργάνω-
ση εκδηλώσεων τεχνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού 
περιεχομένου. Επίσης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συμμετέχει σε εκθέσεις ή εκδη-
λώσεις της ΔΕΘ-Helexpo, θα ενημερώνει τα μέλη του για αυτές μέσω των 
ενημερωτικών του εκδόσεων, ενώ μαζί με τον εθνικό εκθεσιακό φορέα θα 
προχωρούν στη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων ποικίλων αντικειμέ-
νων. Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ενημερώνεται για σημαντικά αναπτυξι-
ακά έργα της ΔΕΘ-Helexpo, όπως είναι για παράδειγμα η ανάπλαση του 
Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και θα συμμετέχει με ρόλο 
τεχνικού συμβούλου στην παρακολούθηση των μελετών και έργων. "Η συ-

νεργασία αυτή έρχεται να σηματοδοτήσει τον σημαντικό ρόλο που παίζει 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ στον σχεδιασμό των υποδομών της πόλης και με δεδομένο 
το μεσοπρόθεσμο σχέδιο μας για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου 
θέλουμε να συμβάλλει με την εμπειρία του και την τεχνική του επάρκεια" 
σημείωσε κατά την υπογραφή του μνημονίου ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo 
ΑΕ, Τάσος Τζήκας. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις 
Μπίλλιας, τόνισε πως πρόθεση του Επιμελητηρίου είναι να συμβάλει στην 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, αλλά και της ΔΕΘ και επισήμανε ότι η Έκθεση 
αποτελεί κομβικό αναπτυξιακό σημείο για την πόλη. 

Πρόσθεσε μάλιστα ότι στόχος του επιμελητηρίου είναι να συμμετάσχει 
στον μεγαλόπνοο σχεδιασμό για την αξιοποίηση του οικοπέδου της ΔΕΘ-
Helexpo, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη εκπροσώπησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Με τη δημιουργία επιτροπής πα-
ρακολούθησης του ειδικού χωροταξικού σχεδίου της έκθεσης, πρόκειται 
να ενεργοποιηθεί άμεσα το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο 
φορείς, τόνισε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-
Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης

Σύμφωνα με σχετική επίσημη ανακοίνωση το Πε-
ριφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ καλεί τους 
συναδέλφους διπλωματούχους μηχανικούς που θέ-
λουν να συμμετάσχουν ως εκπρόσωποι, στα «Συμ-
βούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσε-
ων – ΣΥΠΟΘΑ», (ν. 4030/2011), να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον μέχρι την 30-04-2017 ηλεκτρονικά στο 
email: tee_mitil@tee.gr. Τα «Συμβούλια Πολεοδο-
μικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ», 
(Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου-Λήμνου, Χίου, 
Σάμου, Ικαρίας), στελεχώνονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 30, 31, 32 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249Α), το 
άρθρο 32 του Ν. 4030/2012 και το άρθρο 156 του 
Ν.4389/2016. Τα ΣΥΠΟΘΑ είναι πενταμελή και η 

θητεία τους εξάμηνη.  Σ’ αυτά συμμετέχει ένας μη-
χανικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ με τον αναπληρωτή 
του, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Χωρο-
ταξίας και Πολεοδομίας και ο οποίος θα πρέπει να 
στελεχώνει το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης κατηγο-
ρίας ΙΙΙ . Το ΤΕΕ – Τμήμα ΒΑ Αιγαίου συντάσσει κα-
τάλογο ο οποίος θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου και η επιλογή του εκπροσώπου του 
ΤΕΕ με τον αναπληρωτή του για κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα (Λέσβου-Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας) 
θα γίνεται μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Το Πε-
ριφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ καλεί τους 
ενδιαφερόμενους συναδέλφους, εφόσον διαθέ-
τουν την απαιτούμενη εμπειρία, να υποβάλουν Αίτη-

ση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό που 
θα αποδεικνύει την εμπειρία τους και στο οποίο θα 
επισυνάπτονται: Για τα ΣΥΠΟΘΑ:  -φωτοαντίγραφα 
των αποδεικτικών εμπειρίας τους σε θέματα χωρο-
ταξίας-πολεοδομίας. -φωτοαντίγραφο της ιδιότητας 
του ελεγκτή δόμησης κατηγορίας ΙΙΙ. Την Αίτηση θα 
υποβάλουν στα γραφεία του τμήματος, Αρίωνος 
1 – 81100 Μυτιλήνη μέχρι 30-04-2017 ηλεκτρονι-
κά στο email  tee_mitil@tee.gr ή με fax στο 22510 
48127. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε για γραφεία του Τμήματος, τηλ. 22510 
40847/48126. Την ανακοίνωση υπογράφει ο  Πρό-
εδρος του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου Ευστράτιος Μα-
νωλακέλλης.
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Οι επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας παρουσιάστηκαν στις ξένες 
διπλωματικές αρχές σε ενημερωτική εκδήλωση στο ΥΠΕΞ

ΣΜΗΒΕ: Τεχνικής ημερίδας για τις «τεχνολογίες ηλεκτρομηχανολογικών 
και σιδηροδρομικών συστημάτων στο Μετρό Θεσσαλονίκης» 

Το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας μας, με την ανά-
δειξη των δυνατοτήτων της για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, καθώς και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, 
παρουσιάστηκαν στους πρέσβεις και στους εκπροσώπους 
των ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα, σε εκδή-
λωση που διοργανώθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, με 
πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων, Γιώργου Τσίπρα. Σε χαιρετισμό του, με τον 
οποίο ξεκίνησε η ενημερωτική εκδήλωση, ο ίδιος  απηύ-
θυνε κάλεσμα στους πρέσβεις και στους εκπροσώπους 
των ξένων διπλωματικών αρχών να συμβάλλουν κατά 
τη νέα περίοδο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας 
στις αλλαγές και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται. 
Σε ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρεται ότι: «η Ελλάδα 
σήμερα εξέρχεται από μια μακρόχρονη οικονομική κρί-
ση. Έπειτα από πολλά διαδοχικά έτη ύφεσης, το 2017 
προβλέπεται να κλείσει με θετικό ρυθμό ανάπτυξης» 
ανέφερε ο γενικός γραμματέας και εξέφρασε την αισιο-
δοξία του ότι η β’ αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί παρά τα 
όποια εμπόδια και δυσκολίες. Διατύπωσε την άποψη πως 
η δεύτερη αξιολόγηση μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί 
ήδη από το 2016 και απέδωσε τον βασικό λόγο για την 
καθυστέρηση αυτή, στις διαφωνίες ανάμεσα στους θε-
σμούς της ΕΕ και το ΔΝΤ. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε 
πως η επιδιωκόμενη συμφωνία ελάφρυνσης του χρέους 
και η είσοδος της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που 
θα ακολουθήσει, θα ολοκληρώσουν τις προϋποθέσεις 
επανόδου της χώρας στις διεθνείς αγορές. Στη συνέχεια 
αναφερόμενος στις αρχικές αιτίες της κρίσης, τις εντόπι-
σε σε εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και 
παρατήρησε πως τα τελευταία δύο χρόνια τα αρνητικά 
στοιχεία στην αντιμετώπιση της κρίσης μετριάστηκαν και 
μπαίνουν οι βάσεις όχι μόνο για την ανάκαμψη, αλλά και 
για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, έθεσε ως στρατηγικό 

στόχο για την οικονομία τα επόμενα χρόνια, τον περιο-
ρισμό των παθογόνων αιτιών που οδήγησαν τη χώρα στη 
βαθιά κρίση των προηγούμενων ετών, με την υιοθέτηση 
ενός νέου παραγωγικού προτύπου που θα δίνει έμφαση 
στην υψηλή προστιθέμενη αξία, στην εξωστρέφεια, στην 
καινοτομία. Ήδη γίνονται σημαντικά βήματα στην κατεύ-
θυνση αυτή, διεμήνυσε και επισήμανε πως στρατηγικός 
στόχος είναι επιπλέον η αξιοποίηση της γεωγραφικής 
θέσης της χώρας και του γεγονότος ότι αποτελεί μια νη-
σίδα σταθερότητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την 
ανατολική Μεσόγειο, ως μια χώρα-κόμβος στο πεδίο της 
ενέργειας, της διαμετακόμισης, της ναυτιλίας, του εμπο-
ρίου, των υπηρεσιών. Στη συνέχεια ο γενικός γραμματέας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου 
Οικονομίας Λόης Λαμπριανίδης, παρουσιάζοντας τον νέο 
αναπτυξιακό νόμο, υπογράμμισε την ανάγκη επενδυτικής 
ώθησης και μίλησε για τα πλεονεκτήματα της ελληνικής 
οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες, με έμφαση στα 
επενδυτικά κίνητρα. Η Ελλάδα έχει ένα πλήρες σύνολο 
κινήτρων για να διευκολύνει την υλοποίηση επενδυτι-
κών πρότζεκτ, τόνισε και σκιαγράφησε το νέο επενδυτικό 
νόμο, τα επενδυτικά κέντρα και το θεσμικό πλαίσιο ενδο-
ομιλικών υπηρεσιών (business centers) και στρατηγικών 
συνεργασιών, τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής σε 
κατοίκους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα και 
τέλος το καθεστώς για την προσέλκυση ξένων άμεσων 
επενδύσεων. Μάλιστα, προανήγγειλε την αναθέωρηση 
του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις (fast track), 
ώστε να γίνει πιο ελκυστικός σε επενδύσεις και σε άλλους 
κλάδους της οικονομίας εκτός από την ενέργεια και τον 
τουρισμό αλλά και με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση 
των διαδικασιών. Στη συνέχεια ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Οικονομίας προσκάλεσε τους πρόξενους να 
στείλουν τις απόψεις τους για την επικείμενη αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου. Εστιάζοντας στον αναπτυξιακό νόμο, 

αποκάλυψε πως είναι ιδιαίτερα αυξημένο το ενδιαφέρον, 
αναφερόμενος στις αιτήσεις που έγιναν. Οι αιτήσεις μέχρι 
τώρα είναι πάνω από 700 με συνολικό προϋπολογισμό 
έργων περίπου 1,9 δισ. ευρώ, επισήμανε. Έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στα πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, 
σημειώνοντας μετά τα 8 χρόνια της οικονομικής κρίσης, 
με μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, σήμερα υπάρχουν ενδείξεις 
ότι βρισκόμαστε στο σημείο καμπής. «Η οικονομική κρίση 
θα ξεπεραστεί πολύ σύντομα», εκτίμησε και υπογράμμισε 
πως αυτό αποτελεί ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιριών για 
τους επενδυτές τα επόμενα χρόνια, καθώς θα έχουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν το χαμηλό επίπεδο τιμών, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπιεσμένων μισθών και 
των ενοικίων. Στο πλαίσιο των επενδυτικών ευκαιριών 
έκανε ειδική μνεία στο υψηλό επίπεδο ανθρώπινου κε-
φαλαίου στην Ελλάδα, καθώς και στην ελληνική Διασπο-
ρά που μπορεί να συνδέσει την ελληνική οικονομία με τα 
διεθνή οικονομικά κέντρα. Σκιαγραφώντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Ελλάδας, αναφέρθηκε στον τουρισμό, 
στη ναυτιλία, στον αγροδιατροφικό τομέα, στην ενέργεια, 
στις μεταφορές, στις τεχνολογίες επικοινωνίας και ενημέ-
ρωσης, τα logistics και τις υπηρεσίες υγείας, καθώς και τη 
γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων δύο χρόνων η Ελλάδα έχει υλοποιήσει μία 
από τις μεγαλύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην 
Ευρώπη, σημείωσε ο κ. Λαμπριανίδης και υπογράμμισε 
πως πολλά από τα εμπόδια για επενδύσουν έχουν αρθεί. 
Προσέθεσε πως επιπλέον η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα 
να διευκολύνει αλλαγές στην οικονομία προς την κατεύ-
θυνση τομέων που ενδυναμώνουν τη θέση της Ελλάδας. 
Tέλος, η διευθύντρια της Μονάδας Προσέλκυσης Επενδύ-
σεων του Enterprise Greece, Αγγέλα Μιχαλοπούλου και ο 
project manager του ΤΑΙΠΕΔ Γιώργος Παπαγεωργαντάς 
μίλησαν για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και για 
τα επενδυτικά έργα μεγάλης κλίμακας.

Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από τον Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλε-
κτρολόγων Β. Ελλάδος ΣΜΗΒΕ επιστημονική - ενημερωτική - τεχνική 
ημερίδα, με θέμα: «Τεχνολογίες ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηρο-
δρομικών συστημάτων στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με σχετι-
κό δελτίο Τύπου του Συλλόγου. Η ημερίδα  εντάσσεται στο πλαίσιο των 
επιστημονικών πρωτοβουλιών του Συλλόγου, που αφορούν το γνωστικό 
αντικείμενο του κλάδου και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την 
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., υπό την αιγίδα της κοσμη-
τείας της Πολυτεχνικής σχολής Α.Π.Θ. και των τμημάτων Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών. Η 
ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00 
στο αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής σχολής Α.Π.Θ. «ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΟΠΟΥΛΟΣ». Το αντικείμενο της ημερίδας αφορούσε τις υψηλές τεχνο-
λογίες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των σιδηροδρο-
μικών συστημάτων που θα υποστηρίξουν το μετρό Θεσσαλονίκης. Κατά 

τη διάρκεια της ημερίδας και μετά το καλωσόρισμα του Προέδρου του 
Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος ΣΜΗΒΕ κ. Χομσί-
ογλου Ηλία απηύθυναν χαιρετισμούς ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής 
σχολής Α.Π.Θ. κ. Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος του ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ ΑΕ. κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, ο Πρόεδρος του τμήματος ΜΜ κ. 
Σεφερλής Παναγιώτης και ο Αντιπρόεδρος του τμήματος ΗΜΜΥ Παπα-
γιάννης Γρηγόρης. 
Η βασική εισήγηση  έγινε από τον κ. Λεουτσάκο Γεώργιο Δρ. Μηχανο-
λόγο Μηχανικό, υποδιευθυντή μελετών ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. Την ημερίδα 
παρακολούθησε μεγάλος αριθμός φοιτητών των τμημάτων της πολυτε-
χνικής σχολής Α.Π.Θ., μέλη του διδακτικού προσωπικού και μέλη του 
Συλλόγου.  Η εισήγηση της ημερίδας περιελάμβανε πολύ σημαντικά επι-
στημονικά, τεχνολογικά στοιχεία και αναλύσεις και έχει αναρτηθεί στην 
νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.smhbe.gr
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Το επενδυτικό πλάνο της Fraport Greece  
για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

To ολοκληρωμένο πλάνο για τον "εκμοντερνισμό και την 
ανάπτυξη" των 14 περιφερειακών αεροδρομίων παρουσι-
άζεται από την Fraport Greece στο πλαίσιο της ανάληψης 
της διαχείρισης τους, το οποίο και αναμένεται τις επό-
μενες εβδομάδες. Το πλάνο της εταιρείας, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της , περιλαμβάνει άμεσες αλλά και σε βάθος 
χρόνου εργασίες και έργα ανάπτυξης των υποδομών στα 
αεροδρόμια, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην 
αύξηση του αριθμού των επιβατών, αλλά και στη βελτίωση 
της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ για το σύνολο των έργων ανάπτυξης η Fraport Greece 
θα επενδύσει μέχρι το 2021 τουλάχιστον το ποσό των 330 
εκατ. ευρώ. Στην υπόλοιπη διάρκεια της περιόδου παρα-
χώρησης θα πραγματοποιήσει επιπλέον έργα συντήρησης 
και αναβάθμισης στα αεροδρόμια, υλοποιώντας συνολικά 
επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου. Οι άμεσες εργασί-
ες που θα πραγματοποιηθούν στα αεροδρόμια με την ανά-
ληψη της λειτουργίας τους από τη Fraport Greece και πριν 
την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου περιλαμβάνουν 
γενικό καθαρισμό, βελτίωση του φωτισμού και της ση-
ματοδότησης στους εσωτερικούς (τερματικοί σταθμοί) και 
εξωτερικούς χώρους των αεροδρομίων (χώρος στάθμευ-
σης αεροσκαφών-διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης), 
ανα βάθμιση και βελτίωση των εγκαταστάσεων υγιεινής, 
βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομέ-
νης δωρεάν σύνδεσης με το διαδίκτυο (WiFi) και εργασίες 
για τη βελτίωση της πυρασφάλειας σε όλους τους χώρους 
των αεροδρομίων. Στην πρώτη 4ετία θα κατασκευαστούν 
5 νέοι τερματικοί σταθμοί (αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, 
Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, Μυτιλήνης), ενώ τo συνολικό 
μέγεθος των 14 τερματικών σταθμών στα αεροδρόμια θα 
αυξηθεί κατά 100.000 m2 σε 300.000 m2 περίπου. Επί-
σης θα υπάρξει αύξηση των σταθμών Check-In από 213 
σε 297 (+28%), αύξηση των σημείων ασφαλείας από 44 σε 
84 (+47%), αύξηση των πυλών από 103 σε 147 (+30%) και 
αύξηση των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών από 115 σε 
150 (+23%). Ακόμη θα υπάρξει πλήρης ανακαίνιση και των 
15, συνολικά, διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης και 
όλων των τερματικών σταθμών, των εγκαταστάσεων υγιει-
νής, των πυροσβεστικών σταθμών των αεροδρομίων, των 
χώρων στάθμευσης των αεροσκαφών και των γεννητριών 
ηλεκτροδότησης. Σε όλα τα αεροδρόμια θα εγκατασταθεί 
νέο, τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ελέγχου και διαχεί-
ρισης αποσκευών (inline system). Επιπλέον θα υπάρξει 
και ανανέωση και εκμοντερνισμός της εσωτερικής και 
εξωτερικής τους όψης. Αναλυτικά, σε κάθε αεροδρόμιο 
σύμφωνα με την Fraport Greece προβλέπεται:

 Αεροδρόμιο Ακτίου
•Επέκταση κατά 2.381 m2 και ανακαίνιση τερματικού 
σταθμού

•Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για 
τον έλεγχο των αποσκευών

•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκα-
φών

•Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείω-

σης-απογείωσης- στάθμευσης αεροσκαφών

•75% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 14)

•60% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 5 σε 8)

•Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του 
αεροδρομίου (από 2 σε 4)

Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Δ. Σολωμός»

•Ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

•Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για 
τον έλεγχο των αποσκευών

•Ανακαίνιση του πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

•Νέος πυροσβεστικός σταθμός

•Μετεγκατάσταση των μετασχηματιστών και γεννητριών

•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκα-
φών

•Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείω-
σης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

•Ανακαίνιση του οδοστρώματος στην είσοδο του αερο-
δρομίου και στο χώρο στάθμευσης οχημάτων

•Νέος σταθμός ασφάλειας & φύλαξης

•33% αύξηση των σταθμών Check-in (από 15 σε 20)

•150% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του 
αεροδρομίου (από 2 σε 5)

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

•Νέος Τερματικός Σταθμός

•Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 30.988 m2 και δημι-
ουργία νέας πρόσβασης

•Ανακαίνιση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού

•Νέος πυροσβεστικός σταθμός

•Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή 
σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο

•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκα-
φών

•Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείω-
σης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

•Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για 
τον έλεγχο των αποσκευών

•47% αύξηση των σταθμών Check-in (από 30 σε 44)

•75% αύξηση των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 4 
σε 7)

•50% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 16 σε 
24)

•Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του 
αεροδρομίου (από 6 σε 12)

 Αεροδρόμιο Καβάλας «Μ. Αλέξανδρος»

•Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 2.029 m2

•Aναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

•Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για 
τον έλεγχο των αποσκευών

•Αναδιαμόρφωση και επέκταση του πυροσβεστικού σταθ-
μού

•Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή 

σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο

•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκα-
φών

•Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείω-
σης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

•20% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 10)

Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας»

•Νέος Τερματικός Σταθμός

•Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 10.294 m2 και ανα-
καίνιση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού

•Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για 
τον έλεγχο των αποσκευών

•Ανακαίνιση και αναβάθμιση του πυροσβεστικού σταθμού

•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκα-
φών

•Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείω-
σης-απογείωσης στάθμευσης αεροσκαφών

•27% αύξηση των σταθμών Check-in (από 22 σε 28)

•33% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 9 σε 12)

•33% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αε-
ροδρομίου (από 6 σε 8)

 Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Α. Πολλάτου»

•Νέος Τερματικός Σταθμός

•Επέκταση και ανακαίνιση τερματικού σταθμού

•Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για 
τον έλεγχο των αποσκευών

•Μετατόπιση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης

•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκα-
φών

•Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείω-
σης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

•71% αύξηση των σταθμών Check-in (από 7 σε 12)

•100% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 3 σε 6)

•Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του 
αεροδρομίου (από 2 σε 4)

 Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης»

•Νέος Τερματικός Σταθμός

•Νέος πυροσβεστικός σταθμός

•Ανακαίνιση/επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων

•201% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροδρομίου 
σε 24.000 m2

•75% αύξηση των σταθμών Check-in (από 16 σε 28)

•125% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του 
αεροδρομίου (από 4 σε 9)

 Αεροδρόμιο Μυκόνου

•Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού 
- 50% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού σε 
13.350 m2 με την ανέγερση νέου τμήματος αεροσταθμού

•Νέος πυροσβεστικός σταθμός

•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών
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•13% αύξηση των σταθμών Check-in (από12 σε 16)

•17% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 6 σε 7)

•25% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αε-
ροδρομίου (από 4 σε 5)

 Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδ. Ελύτης»

•Νέος Τερματικός Σταθμός

•Νέος πυροσβεστικός σταθμός

•Νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

•Νέος χώρος στάθμευσης των αεροσκαφών

•185% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροδρομίου σε 
7.185 m2

•29% αύξηση των σταθμών Check-in (από 7 σε 9)

 Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας»

•Aναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

•Νέος πυροσβεστικός σταθμός

•13% αύξηση των σταθμών Check-in (από 40 σε 45)

•13% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 16 σε 18)

•71% αύξηση των σημείων ασφαλείας καιελέγχου του αε-
ροδρομίου (από 7 σε 12)

•25% αύξηση χώρων παραλαβής αποσκευών (από 4 σε 5)

 Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος»

•Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

•Νέος πυροσβεστικός σταθμός

•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

•19% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού 
9.605 m2

•40% αύξηση των σταθμών Check-in (από 10 σε 14)

•25% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 4 σε 5)

•50% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αε-
ροδρομίου (από 2 σε 3)

 Αεροδρόμιο Σαντορίνης

•Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

•Νέος πυροσβεστικός σταθμός

•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

•236% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού 
15.640 m2 με την αντικατάσταση τμήματος του υπάρχοντος 
και την ανέγερση νέου.

•113% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 17)

•Διπλασιασμός των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 1 
σε 2)

•20% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 5 σε 6)

•250% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του 
αεροδρομίου (από 2 σε 7)

•250% αύξηση των ζωνών ασφαλείας του αεροδρομίου

 Αεροδρόμιο Σκιάθου «Λ. Παπαδιαμάντης»

•Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού
•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών
•39% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού σε 
9.511 m2 με την επέκταση υπαρχόντων κτιρίων
•11% αύξηση των σταθμών Check-in (από 9 σε 10)
•33% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 3 σε 4)
•Διπλασιασμός των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 1 
σε 2)
 Αεροδρόμιο Χανίων «I. Δασκαλογιάννης»
•Αναδιοργάνωση εσωτερικών χώρων αεροσταθμού
•Αναδιοργάνωση του χώρου αναχωρήσεων
•Νέο σύστημα ελέγχου αποσκευών
•Επέκταση των διαδικασιών ασφαλείας
•Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή 
σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο
•Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών
•Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείω-
σης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών
•25% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 8 σε 10)
•Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του 
αεροδρομίου (από 4 σε 8)
 Στο παρακάτω link υπάρχουν φωτορεαλιστικές απεικο-
νίσεις με τη νέα όψη των 14 αεροδρομίων: https://we.tl/
KTY4fgTV1V

Κορυφαίο μήνυμα συνύπαρξης τριών χριστιανικών κοινοτήτων στους Αγίους Τό-
πους, είναι η αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου, είπε 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, μετά 
την παρουσίαση του έργου αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου 
Τάφου, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Υπογράμμισε δε ότι 
πρόκειται για ένα έργο ενίσχυσης και ανάδειξης του Πανάγιου Τάφου, της ακτι-
νοβολίας του και του μηνύματός του.«Πρόκειται για ένα έργο ενίσχυσης και ανά-
δειξης του Πανάγιου Τάφου, της ακτινοβολίας του και του μηνύματός του. Είναι ο 
καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε ένα μνημείο τόσο μεγάλης σημασίας και 
τις αξίες που πρεσβεύει» επισήμανε ο κ. Τσίπρας. Το έργο της αποκατάστασης του 
Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου είναι μια συμπαράταξη της πίστης και 
της επιστήμης προκείμενου να αντιμετωπιστεί ο χρόνος και η φυσική φθορά και 
να μείνει αλώβητο στην αιωνιότητα ένα σημαντικό μνημείο της παγκόσμιας πολι-
τισμικής κληρονομιάς και ένα κορυφαίο σύμβολο της χριστιανικής πίστης, είπε ο 
πρωθυπουργός. «Όταν ενημερώθηκα γι' αυτό το μεγάλο έργο, είδα σαν μια μεγάλη 
πρόκληση τη διατήρηση αυτού του μνημείου και συμβόλου» ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός. Προσέθεσε ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τέλεσε ιστορικό έργο, 
υπογραμμίζοντας: «Αισθάνομαι διπλά περήφανος ως εκπρόσωπος της ελληνικής 
Πολιτείας και ως απόφοιτός του».  Ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε αυτά 
τα κορυφαία μνημεία είναι το όραμα και η βούληση των ανθρώπων, είπε ο Αλέξης 
Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο βρέθηκαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπου 
έγινε η παρουσίαση του έργου από την επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του 
ΕΜΠ, καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου. Ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τον 
Πανάγιο Τάφο και τον περασμένο Δεκέμβριο όταν, αναφερόμενος στις εργασίες 
αναστήλωσης και αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, 
είχε κάνει λόγο για "ένα έργο που θα μείνει στην ιστορία".
-Να οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε λιμένες ευημερίας, ευχήθηκε στον Αλ. Τσί-
πρα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 

στην ομιλία κατά την παράδοση του Ιερού Κουβουκλίου στον Πανάγιο Τάφο, με-
ταξύ άλλων, ευχήθηκε στον πρωθυπουργό Αλ.Τσίπρα, με αφορμή την πρόσφατη 
ονοματική του εορτή, ενίσχυση και καρτέρηση, ώστε να οδηγήσει τον ελληνικό λαό 
σε καλούς λιμένες, σε λιμένες ευημερίας.
-Η Φ. Γεννηματά για την αποκατάσταστη του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου 
Τάφου: «Με βαθιά κατάνυξη είμαστε σήμερα εδώ σε μια ιστορική στιγμή. Το Ιερό 
Κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου αποκαταστάθηκε και το έργο έφεραν σε πέρας 
Έλληνες επιστήμονες και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι αυτό», δήλωσε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, τόνισε η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά 
μετά την παρουσίαση του έργου αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου στο Πα-
τριαρχείο Ιεροσολύμων. «Δεν πρόκειται για ακόμα ένα τεχνικό έργο, πρόκειται 
για μνημείο ζωής όπως είπε ο ίδιος ο Πατριάρχης. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
είναι ένας θεματοφύλακας των προσκυνημάτων του χριστιανισμού» επισήμανε η 
κ. Γεννημάτα και πρόσθεσε: «Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην 
ολοκλήρωση αυτού του έργου. Είμαστε πάντα στο πλάι του Πατριαρχείου».
-Δήλωση της καθηγήτριας Αντωνίας Μοροπούλου για την αποκατάσταση του 
Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου: «Είμαστε υπερήφανοι σήμερα που 
παραδίδουμε το Ιερό Κουβούκλιο αποκαταστημένο στις χριστιανικές κοινότητες», 
τόνισε η επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του ΕΜΠ, που εργάστηκε για την 
αποκατάσταση του Πανάγιου Τάφου, καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου, σε δήλω-
σή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η εμπειρία και οι προκλήσεις του έργου ήταν μοναδικές, η 
μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η ανάδειξη των αξιών του. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη 
σημασία να ξέρει ο κόσμος είναι ότι ανοίγοντας τις ιστορικές τοιχοποιίες, αλλά 
και τον Τάφο του Χριστού, είδαμε τη συνέχεια από την Κωνσταντίνια, την Βυζαντι-
νή, την Σταυροφορική, την Αναγεννησιακή, αλλά και την περίοδο του Κομνηνού», 
επισήμανε η κ. Μοροπούλου. Και πρόσθεσε: «Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα 
μετά τις αρχαιομετρικές μετρήσεις ότι η πρώτη πλάκα, η γκρίζα πάνω στον Τάφο 
του Χριστού είναι Κωνσταντίνια, ενώ η άσπρη μαρμάρινη, πλάκα από πάνω, είναι 
τις ύστερης σταυροφορικής περιόδου».
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Επίσκεψη πρωθυπουργού στο έργο της αποκατάστασης του Ιερού 
Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου



Νέους διαγωνισμούς για υδρογονάνθρακες, με μεγαλύτερα "οικόπεδα" προετοιμάζει η ΕΔΕΥ

Gazprom και Eni επαναπροσδιορίζουν τα σημεία παράδοσης στο Νότιο Διάδρομο Αερίου

Στα Μανιάτικα του Πειραιά  αφίχθη ο Μετροπόντικας

Την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών που αφο-
ρούν την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογο-
νανθράκων της χώρας επιχειρεί η  Ελληνική Δι-
αχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), 
θέτοντας χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση 
της υπογραφής συμβάσεων, αλλά και νέους δια-
γωνισμούς μέσα στο επόμενο 12μηνο. Σύμφωνα 
με το energypress, η ΕΔΕΥ έχει αποφασίσει να 
προχωρήσει σε επανεπεξεργασία των δεδομένων 
από τις σεισμικές έρευνες του 2012 στο Ιόνιο Πέ-
λαγος και στις περιοχές Νότια και Ανατολικά της 
Κρήτης. Κι αυτή είναι μόνο μια από τις ενέργειες 
που έχουν σχεδιαστεί, καθώς ο στόχος είναι να 
βγούν σε διαγωνισμούς μεγαλύτερα θαλάσσια 
"οικόπεδα" από εκείνα που βγήκαν στον πρώτο 
διαγωνισμό, προκειμένου να είναι ελκυστικότερα 
για τις μεγάλες εταιρείες. Το γεγονός ότι η ΕΔΕΥ 
φαίνεται να έχει πάρει πλέον ζεστά το θέμα της 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων  
στην Ελλάδα, αποδεικνύεται και από τη λογική 
με την οποία έχει προχωρήσει η στελέχωσή της 
μέχρι τώρα, με λειτουργία που προσομοιάζει στο 
business plan μεγάλης επιχείρησης. Το επόμενο 
βήμα, αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών σε 
σχέση με το νομικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό, η 

ΕΔΕΥ ήδη αναζητεί νομικό σύμβουλο, ως εξωτε-
ρικό συνεργάτη, ο οποίος θα κληθεί να συμβάλει 
στη διαπραγμάτευση, κατάρτιση, παρακολούθηση 
και σύναψη συμβάσεων για την έρευνα και εκμε-
τάλλευση υδρογονανθράκων. Η ΕΔΕΥ προτίθεται, 
μάλιστα, να εξετάσει εκ νέου το συνολικό νομικό 
και ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τις δραστη-
ριότητές της, προκειμένου, σε συνεργασία με 
το ΥΠΕΝ, να αντιμετωπιστούν "ανορθογραφίες" 
του παρελθόντος που έχουν προκαλέσει σοβα-
ρά κωλύματα στις σχετικές διαδικασίες. Το έργο 
της παροχής υπηρεσιών από το νομικό σύμβουλο 
θα έχει εξάμηνη διάρκεια και η προβλεπόμενη 
αμοιβή είναι 13.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που θα 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΔΕΥ για το 
2017. Εδώ και μια εβδομάδα η ΕΔΕΥ αξιολογεί 
τις προτάσεις που έχει λάβει, προτάσσοντας την 
επαγγελματική ικανότητα και τις δεξιότητες των 
υποψηφίων, αλλά και την εκ μέρους τους κατανό-
ηση των στόχων που έχει θέσει. Για το λόγο αυτό, 
άλλωστε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥ θα 
προχωρήσει και σε προσωπικές συνεντεύξεις με 
τους υποψηφίους που προκρίνονται. Οι εξελίξεις 
σχετικά με τους υδρογονάνθρακες της χώρας 
φαίνεται να επιταχύνονται και από την πλευρά 

του ΥΠΕΝ. Ως γνωστόν, το ΥΠΕΝ προχώρησε στη 
μονογραφή της σύμβασης για το «οικόπεδο 2» 
στα ανοιχτά της Κέρκυρας ανάδοχο κοινοπραξία 
ΕΛΠΕ-Total-Edison, ενώ έχουν ήδη προαναγγελ-
θεί εξελίξεις και για τις υπόλοιπες συμβάσεις. Η 
ηγεσία του υπουργείου προσανατολίζεται στην 
προκήρυξη νέου διαγωνισμού για τα 17 «οικό-
πεδα» για τα οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 
στον προηγούμενο διαγωνισμό, όμως ανοιχτό 
παραμένει το ενδεχόμενο αναθεώρησης και επα-
νασχεδιασμού των προς παραχώρηση περιοχών, 
με πιθανή τη συνένωση ορισμένων οικοπέδων, 
προκειμένου να καταστούν ελκυστικότερες επι-
λογές για τους υποψήφιους επενδυτές. Αυτό, άλ-
λωστε, προανήγγειλε πρόσφατα και από το βήμα 
της Βουλής ο Γ. Σταθάκης, σημειώνοντας ότι «το 
επόμενο βήμα είναι να επανενοποιήσουμε και 
να επανασχεδιάσουμε τις προκηρύξεις με έναν 
τρόπο, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον για να προ-
χωρήσουμε». Υπενθυμίζεται ότι στο διαγωνισμό 
του 2014, πέραν του «οικοπέδου 2», ενδιαφέρον 
υπό τη μορφή προσφορών εκφράστηκε μόνο για 
το «οικόπεδο 1» κοντά στα ελληνο-αλβανικά σύ-
νορα και το «οικόπεδο 10» στην Κυπαρισσία από 
τα ΕΛΠΕ.

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom και η ιταλική Eni υπέγραψαν Μνη-
μόνιο αλληλοκατανόησης, που αφορά την παροχή ρωσικού φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ιταλία μέσω του «Νότιου Διαδρόμου Μετα-
φοράς», και την επικαιροποίηση των συμβολαίων που αφορούν την παρο-
χή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ιταλία. Αυτά γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ καθώς 
επίσης ότι το Μνημόνιο υπέγραψαν στην Μόσχα ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Gazprom Αλεξέι Μίλερ και ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου Eni S.p.Α 
Κλαούντιο Ντεσκαλάτσι . Στην ανακοίνωση της η Gazprom αναφέρει ότι «Η 
επικαιροποίηση των συμβολαίων θα αφορά μόνο τις αλλαγές των σημείων 
παράδοσης στον πλαίσιο της παροχής που διοχετεύεται μέσω του Νότιου 
Διαδρόμου». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gazprom Αλεξέι Μίλερ σε δηλώ-
σεις που είχε κάνει νωρίτερα, όπως είχε μεταδώσει το πρακτορείο Interfax- 
είχε πει ότι οι ιταλικές εταιρείες εξέφρασαν την πρόθεση να μεταφερθεί το 
σημείο παράδοσης του ρωσικού φυσικού αερίου που βρίσκεται βόρεια της 
χώρας (από την Αυστρία) στο νότιο τμήμα της Ιταλίας. Το ζήτημα αυτό της 
αλλαγής του σημείου παράδοσης θα μπορούσε να επιλυθεί με την κατα-
σκευή της δεύτερης γραμμής του αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream, 
(η δυναμικότητα μεταφοράς του φθάνει τα 15,75 δισεκ. κυβικά μέτρα, ετη-
σίως ) ο οποίος θα καταλήγει στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και στο σημείο 

αυτό να συνδεθεί ο αγωγός φυσικού αερίου Poseidon. Ο αγωγός φυσικού 
αερίου Poseidon, θα περνάει από την Ελλάδα και θα καταλήγει υποθα-
λάσσια μέσω του Ιονίου στη νότιο Ιταλία. Η δυναμικότητα μεταφοράς του 
αγωγού μπορεί να ανέρχεται στα 10-20 δισεκ. κυβικά μέτρα ετησίως). Τον 
Δεκέμβριο του 2016 ο Μίλερ είχε δηλώσει ότι η Gazprom ολοκληρώνει την 
τεχνικο-οικονομική μελέτη της που αφορά τις εγκαταστάσεις των σημείων 
εισόδου του αγωγού Poseidon, εκφράζοντας την άποψη ότι η σύνδεση του 
Poseidon με τον αγωγό Turkish Stream θα μπορούσε συνιστά μια λύση 
προτεραιότητας. «Το έργο Poseidon, είναι μια από τις εκδοχές σύνδεσης 
με τον Turkish Stream, που θα εξυπηρετεί τους ευρωπαίους καταναλω-
τές, παρότι υπάρχουν και άλλες εκδοχές που εξετάζονται», είχε δηλώσει 
ο Μίλερ προσθέτοντας ότι «στην παρούσα στιγμή έχει προτεραιότητα αυτή 
η εκδοχή». Στις αρχές του χρόνου ο αντιπρόεδρος της Gazprom Αλεξάντρ 
Μενβέντιεφ είχε δηλώσει ότι η Gazprom είναι έτοιμη να συζητήσει με τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες το ζήτημα της αξιοποίησης του αγωγού ΤΑΡ για να 
προμηθεύει την Ευρώπη με φυσικό αέριο που θα φθάνει μέσω του Turkish 
Stream. H δυναμικότητα μεταφοράς του αγωγού ΤΑΡ ανέρχεται στα 10 δι-
σεκ. κυβικά μέτρα ετησίως ενώ μπορεί να αυξηθεί στα 20 δισεκ. κυβικά 
ετησίως.

Χθες το μεσημέρι αφίχθη στα Μανιάτικα στον Πει-
ραιά, το μηχάνημα του μετροπόντικα. Πρόκειται για 
την επέκταση της γραμμής 3 από την Αγία Μαρίνα 
προς Πειραιά, μήκους 7,6 χιλιομέτρων με έξι σταθ-
μούς. Με την ολοκλήρωση του έργου, που αναμέ-
νεται στα τέλη του 2020 αρχές 2021, το μεγαλύτερο 
λιμάνι της χώρας θα συνδεθεί με το αεροδρόμιο «Ελ. 

Βενιζέλος» με μία ενιαία γραμμή 50 χλμ. διάρκειας 
μόλις 55 λεπτών. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η άφιξη του μετροπόντικά στα Μανιάτικα 
έγινε παρουσία του υπουργού Υποδομών Μετα-
φορών Χρήστου Σπίρτζη, της διοίκησης της Αττικό 
Μετρό, δημάρχων της περιοχής, βουλευτών και εκ-
προσώπων φορέων. Ειδικότερα ανακοινώθηκε ότι το 

2019 οι συνοικίες του Πειραιά, της Αγίας Βαρβάρας 
του Κορυδαλλού και της Νίκαιας θα έχουν μετρό 
Επίσης ότι αναμένεται σε λίγο καιρό να ξεκινήσει ο 
διαγωνισμός και για τη γραμμή 4. (σσ 'Αλσος Βεϊκου 
Γαλάτσι μέχρι το Γουδί μήκους 12,9χλμ με 14 υπό-
γειους σταθμούς. Το σύνολο της Γραμμής 4 θα έχει 
30χλμ μήκους με 33 σταθμούς). 
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Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και συμμαχία με στρατηγικό επενδυτή για την ΔΕΗ, 
προτείνει η ΝΔ

Αυξήθηκε 26,9% ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο  
ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και συμμαχία με 
στρατηγικό επενδυτή για την ΔΕΗ, περιλαμβάνει 
η πρόταση της ΝΔ για την ΔΕΗ, προκειμένου να 
αποφευχθεί η κατάρρευση, όπως είπε χαρακτηρι-
στικά ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπεύθυνος του 
κυβερνητικού προγράμματος, Κωστής Χατζηδά-
κης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σ. Γκουτζάνη στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο  κ. Χατζηδάκης παρουσίασε σήμερα 
το πρόγραμμα του κόμματος για την ενέργεια 
και εξήγησε ότι προέταξε την ενέργεια για δύο 
λόγους: -Η ΔΕΗ είναι αντιμέτωπη με μία μεγάλη 
κρίση που έχει ενταθεί λόγω και της συμφωνί-
ας του 2015 μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας. Θα 
πρέπει πρωτά να πουλήσει με διεθνή διαγωνισμό 
κάποια τμήματα και στοιχεία του ενεργητικού 
της και αφού έλθει σε ισορροπία να αναζητή-
σει στρατηγικό επενδυτή. -Η λάθος τακτική της 
κυβέρνησης για τα ενεργειακά στην εν εξελίξει 
διαπραγμάτευση, δημιουργεί μεγαλύτερα προ-
βλήματα στην ΔΕΗ και στους καταναλωτές.  Μόνη 
λύση, είπε ο κ. Χατζηδάκης είναι να ακολουθήσει 
τις ευρωπαϊκές τακτικές. Δύο είναι οι στόχοι: -Η 
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και η ευστά-
θεια του βασικού πυλώνα που είναι η ΔΕΗ. -Η 
απελευθέρωση στην ηλεκτροπαραγωγή και στην 
αφορά φυσικού αερίου.«Μπορούμε έτσι να πετύ-
χουμε την μείωση του ενεργειακού κόστους και 
παράλληλα να προσελκύσουμε επενδύσεις που 
θα αναβαθμίσουν τις ενεργειακές υποδομές και 
τα δίκτυα και θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας», 
ανέφερε ο ίδιος. Μεταξύ των προτεραιοτήτων 
που παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης είναι: - ιδιωτι-
κοποίηση του ΑΔΜΗΕ σε ποσοστό 66% με όλες τις 
προβλέψεις για τον έλεγχο του δημοσίου ώστε να 
εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για το δίκτυο 
μεταφοράς ενέργειας και για αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ρευστότητας της εταιρίας. -εξυ-
γειαντική παρέμβαση για να σωθεί η ΔΕΗ και 
να προχωρήσει μπροστά -άμεσα μέτρα για την 
επιβίωση της εταιρείας με τα προβλήματα ρευ-
στότητας -σύμβαση παραχώρησης με διεθνή δια-
γωνισμό των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, καθώς 
με βία μπορεί και αναχρηματοδοτεί το χρέος της. 
Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την 

διάσωση των θέσεων εργασίας. -αποδοτική αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω μίας 
σύγχρονης διοικητικής δομής -ανάπτυξη και εν-
δυνάμωση μέσω μίας συμμαχίας με στρατηγικό 
επενδυτή που θα δημιουργήσει. Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ απαξιώνει τον δημόσιο χαρακτήρα της 
ΔΕΗ μέρα με την ημέρα, ανέφερε ο κ. Χατζηδά-
κης και εξήγησε: «είναι η ΓΕΝΟΠ που μίλησε για 
το πρόβλημα ρευστότητας, και είναι ο Διευθύνων 
Σύμβουλος που είπε ότι αν καταρρεύσει η ΔΕΗ 
θα καταρρεύσει η χώρα και έχει δίκιο». Ο κ. Χα-
τζηδάκης είπε ακόμη ότι στην πρόταση της ΝΔ 
περιλαμβάνεται να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση 
του ΔΕΣΦΑ, όπως προβλεπόταν σε ποσοστό 66%, 
με διασφαλίσεις πάντα για το δημόσιο συμφέρον. 
Επίσης, θα ξαναρχίσει η έρευνα για εξόρυξη των 
υδρογονανθράκων και έρευνες για νέα οικόπεδα. 
Καταλήγοντας είπε ότι «η τακτική της κυβέρνη-
σης είναι τραγική και εξήγησε ότι συμφώνησε με 
την Τρόικα να περιοριστεί η ΔΕΗ από το 95% στο 
50% μέσα σε τρία, τέσσερα χρόνια χωρίς αντάλ-
λαγμα για την ΔΕΗ. Μία τσάμπα ιδιωτικοποίηση 
δίχως κανένα προηγούμενο στην Ευρώπη. Αν δεν 
ληφθούν άμεσα μέτρα η ΔΕΗ κινδυνεύει με κα-
τάρρευση, όπως προειδοποίησε και ο πρόεδρος 
της εταιρείας κ. Παναγιωτάκης». Ακολούθως ο 
αρμόδιος τομεάρχης Κώστας Σκρέκας παρουσί-
ασε τους οκτώ άξονες στους οποίους κινούνται 
τα βασικά προβλήματα της ΔΕΗ: -Απελπιστική 
αδυναμία είσπραξης των λογαριασμών, η ΔΕΗ 
έχει ληξιπρόθεσμα έσοδα 2,6 δισ. ευρώ. -Αυτό 
δημιουργεί έλλειψη ρευστότητας, με αποτέλε-
σμα οι οφειλές προς ΔΕΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ να είναι 
900 εκατομμύρια, ενώ οφείλει σε άλλους 600 εκ. 
ευρώ. -Απώλεια μεριδίων αγοράς καθώς η κα-
ταστροφική συμφωνία της κυβέρνησης με τους 
θεσμούς θα περιορίσει μέσα στα τρία επόμενα 
χρόνια τα έσοδα από 4,5 δισ. σε 2,53 δισ. ευρώ. 
-Εξοπλισμό που γερνά μέρα με την ημέρα. Πρέ-
πει να γίνουν επενδύσεις για την αύξηση της δυ-
νατότητας παραγωγής. -Τα προηγούμενα δυσχε-
ραίνονται από την ανελαστικότητα των εξόδων 
της επιχείρησης. Τα λιγνιτικά εργοστάσια έχουν 
κόστος λειτουργίας σε κάθε περίπτωση. -Μείωση 

περιθωρίου κέρδους της εταιρείας. Η κυβέρνη-
ση με την εμπορική πολιτική που ακολουθεί θα 
μειώσει το περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα 
το 2017 να υπάρχει κίνδυνος να παρουσιάσει ζη-
μιές. -Η επιβολή από την κυβέρνηση ένος μοντέ-
λου μετοχοποίησης του ΑΔΜΗΕ που στερεί 500 
εκ. έσοδα σε σχέση με τα έσοδα αν προχωρούσε 
σε ορθολογική μετοχοποίηση. Την οδηγεί στη 
καταστροφή. -Το σημερινό μοντέλο της εταιρικής 
διακυβέρνησης δεν έχει να προσφέρει τίποτε 
στην εταιρεία, στην κοινωνία και στους Έλληνες 
πολίτες. -Ενδεικτικό της μείωσης της εταρειάς 
είναι ότι μέσα σε δύο χρόνια η χρηματιστηριακή 
αξία της ΔΕΗ έχει μειωθεί από 2,5 δισ. ευρώ σε 
500 εκατομμύρια. Ο Κώστας Στεργίου, γραμματέ-
ας προγράμματος της ΝΔ είπε ότι απαιτείται μα-
κροχρόνιος σχεδιασμός στον ενεργειακό τομέα 
με ορίζοντα το 2030 και το 2050. Όσον αφορά 
την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να 
κατατεθεί και να ψηφιστεί ένα δεσμευτικό δε-
καετές πρόγραμμα ανάπτυξης καθώς δεν είναι 
μόνο εισπρακτικό μέσο άλλα μέσο ανάπτυξης 
των υποδομών. Για τον ΔΕΔΗΕ, είπε, προτείνουμε 
την μεταφορά των παγίων του στον ΔΕΔΗΕ. Μέσα 
από αυτό θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις 
επενδύσεις στα δίκτυα και να προχωρήσει στην 
προμήθεια των σύγχρονων συστημάτων μέτρη-
σης. Πρόθεση της ΝΔ είναι οι πραγματικά αδύνα-
μοι να βοθηθούν και να τους δοθεί η δυνατότητα 
να πληρώσουν τις οφειλές τους, αλλά όσοι από 
επιλογή δεν πληρώνουν θα πρέπει να υποστούν 
τις συνέπειες. Αναφέρθηκε και στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, λέγοντας ότι λόγω της περιβαλ-
λοντικής επιβάρυνσης καθίσταται απαραίτητη η 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που άλλωστε αποτελεί και συγκριτικό 
πλεονέκτημα της χώρας. Εθνική στρατηγική για 
την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Θα 
πρέπει οι επιμέρους δράσεις να ενταχθούν σε μία 
ενιαία στρατηγική με στόχο την οριστική έξοδο 
από την ενεργειακή φτώχεια. Για τον ΔΕΣΦΑ είπε 
ότι πρέπει να αναδιοργανωθεί για να πετύχει τον 
στόχο του που είναι η προμήθεια φυσικού αερίου 
σε ανταγωνιστικές τιμές.

Αύξηση 26,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομη-
χανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιανουάριο εφέτος 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2016, έναντι μείω-
σης 14,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς 
το 2015. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στους τζίρους 
των εγχώριων επιχειρήσεων προήλθε: 1. Από τις μεταβολές των δεικτών 
των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας: *Αύξηση κατά 114,9% του δείκτη 

κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων. *Αύξηση κατά 25,7% του δείκτη 
κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών. 2. Από τις μεταβολές των 
δεικτών των επιμέρους αγορών: *Αύξηση κατά 19,9% του δείκτη κύκλου 
εργασιών εγχώριας αγοράς. *Αύξηση κατά 36,4% του δείκτη κύκλου ερ-
γασιών εξωτερικής αγοράς. Ο γενικός δείκτης τον Ιανουάριο 2017 σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2016 παρουσίασε 
μείωση κατά 19,8%.
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Κατακόρυφη αύξηση της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης στην Ελλάδα, 
καταγράφει μελέτη της Eurobank

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  παρουσίασε,  
σε εκδήλωση για τη φοροδιαφυγή, τις προτεραιότητες της φορολογικής αρχής

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα 
ως προς την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του 
συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας, η συ-
νολική συνταξιοδοτική δαπάνη στην Ελλάδα ως 
ποσοστό του ΑΕΠ σημείωσε κατακόρυφη αύξη-
ση τα τελευταία έτη, αναφέρεται σε ανάλυση της 
διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας 
Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠε στην έκθεση με τίτλο «Δαπάνη για 
συντάξεις και κοινωνική προστασία: Πώς συγκρί-
νεται η Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.» 
που επιμελήθηκε ο επικεφαλής οικονομολόγος 
του Ομίλου Eurobank, Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος, 
αναφέρεται πως η συνολική συνταξιοδοτική δαπά-
νη έφτασε το 17,1% του ΑΕΠ στο τέλος του 2014, και 
περίπου 17,4% του ΑΕΠ στο τέλος του 2016, σύμ-
φωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. Πρόκειται το 
υψηλότερο – με διαφορά - ποσοστό στην Ε.Ε. των 
28, μετά την Ιταλία και την Πορτογαλία, αναφέρε-
ται στην ανάλυση. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η 
συνταξιοδοτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι αρκετά 
υψηλή σχετικά με το τρέχον ονομαστικό επίπεδο 
του εγχώριου προϊόντος, κι η μέση σύνταξη ως 
ποσοστό του μέσου μισθού, παραμένει σημαντικά 
υψηλότερη συγκριτικά με εκείνη της Γερμανί-
ας (65% έναντι 39%), κατά τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία (ΔΝΤ, Φεβ. 2017). Παρόλο που στην Ελ-
λάδα η συνταξιοδοτική δαπάνη σε ονομαστικούς 
όρους μειώθηκε σημαντικά (-9,1% την περίοδο 
2010-2014 κατά τα πλέον πρόσφατα στοιχεία), άλ-

λες χώρες της Ε.Ε. που αντιμετώπισαν μικρότερη 
δημοσιονομική πίεση, επίσης εφάρμοσαν μειώσεις 
στις ονομαστικές συντάξεις την ίδια περίοδο (Τσε-
χία: -0,7%, Ολλανδία -2,6% και Ουγγαρία: -10,8%). 
Από την άλλη πλευρά, το έτος 2012 η Ελλάδα εμ-
φανίζεται να κατατάσσεται χαμηλότερα από τους 
αντίστοιχους μέσους της Ε.E. όσον αφορά τη μέση 
ονομαστική μηνιαία σύνταξη, δηλαδή για τους άν-
δρες 954 (έναντι 1.530 ευρώ στην ΕΕ) και για τις 
γυναίκες 738 ευρώ (έναντι 915 ευρώ στην Ε.Ε.). 
Έκτοτε, οι συντάξεις στην Ελλάδα έχουν υποστεί 
περαιτέρω μειώσεις. Σύμφωνα με τα πλέον πρό-
σφατα οικονομικά στοιχεία (βάση δεδομένων 
«Ήλιος») η μέση μηνιαία σύνταξη στην Ελλάδα τον 
Ιούλιο του 2015 ήταν 893 ευρώ, με την πλειοψη-
φία των συνταξιούχων (περίπου το 83%) να λαμβά-
νουν μηνιαία σύνταξη χαμηλότερη από 1.500 ευρώ 
(περίπου το 59% λαμβάνει μηναία σύνταξη μεταξύ 
500 και 1.000 ευρώ). Επιπλέον, η συνολική δαπά-
νη κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα (παροχές 
σε χρήμα και παροχές σε είδος για ηλικιωμένους, 
επιζώντες και συντάξεις αναπηρίας καθώς επίσης 
για υγειονομική περίθαλψη, ενίσχυση οικογενειών, 
ανεργία, στέγαση και άλλες κρίσιμες κοινωνικές 
υπηρεσίες) παραμένει σημαντικά χαμηλότερη σε 
σύγκριση με τους αντίστοιχους μέσους όρους της 
Ε.Ε. των 28 και της Ευρωζώνης, ακόμα και αν με-
τράται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό οφείλεται στην 
ασθενή κάλυψη που παρέχει το κράτος πρόνοιας 
στην Ελλάδα και αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι 

συντάξεις στηρίζουν το οικογενειακό εισόδημα και 
άλλες κρίσιμες κοινωνικές ανάγκες (π.χ. για υγεία, 
στέγαση, στήριξη άνεργων μελών της οικογένειας) 
την περίοδο της κρίσης. 
Όσον αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις της ελλη-
νικής δημοσιονομικής κρίσης, σχετικές μετρήσεις 
δείχνουν ότι αυτή έχει ήδη λάβει μεγάλες δια-
στάσεις, αν και ο πληθυσμός της χώρας σε ηλικία 
εργασίας φαίνεται να έχει πληγεί σφοδρότερα 
από τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με τα τελευ-
ταία διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό του εγχώριου 
πληθυσμού που ζει με τον κίνδυνο της φτώχειας ή 
του κοινωνικού αποκλεισμού, ήταν το 4ο υψηλότε-
ρο στην Ε.Ε. των 28 το 2015, μετά την ΠΓΔΜ (στη 
χειρότερη θέση), τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 
Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω 
που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, έχει πράγματι 
μειωθεί από το 2011, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
ατόμων που ανήκουν σε νεότερες ηλικιακές ομά-
δες έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Εντούτοις θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι η φτώχεια συνήθως μετράται 
σε σχετικούς όρους, δηλαδή σε σύγκριση με ένα 
μέτρο ίσο με το μέσο εισόδημα ενός αντιπροσω-
πευτικού ατόμου. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το όριο της φτώχειας για ένα άτομο μειώθηκε 
σημαντικά από το 2009, το αντίστοιχο ποσοστό για 
άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω στην Ελλάδα είναι 
στην πραγματικότητα μεγαλύτερο από αυτό που 
υποδηλώνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία - 
αναφέρεται στα συμπεράσματα της μελέτης.

"Καλύτερα από ό,τι περιμέναμε" πήγε η ανταπόκριση στη ρύθμιση για την εθελοντική αποκά-
λυψη εισοδημάτων, ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος 
Πιτσιλής μιλώντας απόψε στην εκδήλωση που διοργανώνουν ο ΣΕΒ και η Διανέοσις για τη 
φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πιτσιλής παρουσίασε επίσης τις προτεραιότητες 
της φορολογικής αρχής που περιλαμβάνουν :

-Την προτεραιοποίηση των φορολογικών ελέγχων με εξειδικευμένα κριτήρια ανά ελεγκτική 
υπηρεσία, που ολοκληρώνεται σύντομα για τη φετινή χρονιά με τεχνική βοήθεια από την ΕΕ 
και το ΔΝΤ.

-Την καταπολέμηση της πλασματικής μετεγκατάστασης σε γειτονικές χώρες με ευνοϊκό φο-
ρολογικό καθεστώς για την οποία, όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, αν χρειαστεί θα αναληφθούν και 
διεθνείς πρωτοβουλίες.

-Τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προσαύξησης περιουσίας, με διασταύρωση δεδομένων από 
πιστωτικά ιδρύματα και φορολογικές δηλώσεις. Η σχετική εφαρμογή θα παραδοθεί σε λίγες 
ημέρες στις υπηρεσίες.

-Την πάταξη του λαθρεμπορίου με αύξηση των ελέγχων στα καύσιμα και πρόσθετη ιχνηθέτηση. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 2016 αυξήθηκαν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα στο 
χώρο του καπνού (40% αύξηση των ελέγχων σε σχέση με το 2015, 325% αύξηση των προστίμων, 
40% αύξηση στις κατασχέσεις ) και των καυσίμων (12.018 έλεγχοι το 2016 έναντι 8.859 το 2015).

-Πάταξη της "καθημερινής " φοροδιαφυγής και διαφάνεια.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης αμφισβήτησε 

την αποτελεσματικότητα της ιχνηθέτησης των καυσίμων λέγοντας ότι οι λαθρέμποροι θα προ-
χωρήσουν σε αδρανοποίηση των ιχνηθετών και κάνοντας λόγο για μέτρα που εξαγγέλλονται 
καλοπροαίρετα αλλά με αμφίβολη αποτελεσματικότητα. Ο κ. Στεργιούλης σημείωσε ακόμη ότι 
πριν ληφθουν νέα μέτρα θα πρέπει να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των προηγούμενων και 
αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα συστήματα ελέγχου εισροών - εκροών που έχουν εγκατασταθεί 
στο 100% σχεδόν των πρατηρίων και αποστέλλουν τεράστιο όγκο στοιχείων σε κάποιες υπη-
ρεσίες, τα οποία όμως δεν αξιοποιούνται. Εκτίμησε εξάλλου ότι το λαθρεμπόριο στα καύσιμα 
στερεί από το Δημόσιο ένα ποσό της τάξης των 200 εκατ. ευρώ το χρόνο ενώ ανέφερε ότι πολύ 
διαδεδομένη είναι η κλοπή καυσίμων στις αντλίες (ελλιπείς παραδόσεις) στην οποία απέδωσε 
και τις μειωμένες καταναλώσεις που καταγράφονται στην αγορά.

Να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης, να μην δίνονται παρατάσεις στην 
παραγραφή (όπως επιτάσσει και πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ) και να θεσμοθετηθεί η θέση του 
γενικού εφόρου στην ΑΑΔΕ πρότεινε ο βουλευτής, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης.

Να ελεγχθούν τα τρία στάδια του παρεμπορίου, δηλαδή η εισαγωγή, τα δίκτυα διακίνησης και 
το πεζοδρόμιο ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης ο οποίος τάχθηκε υπέρ της 
επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τέλος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Παπαστράτος Χρήστος Χαρπαντίδης ανέφερε ότι σε 7 χρόνια έγιναν 9 αυξήσεις φόρων στα 
τσιγάρα - καπνά. Το λαθρεμπόριο όπως είπε αποτελεί σήμερα το 20% της αγοράς και στερεί από 
το κράτος έσοδα ύψους 800 εκατ. ευρώ το χρόνο.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΠΤΕ 

Με όρους συναίνεσης η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τους πόρους για τις νέες  
τεχνολογίες, δήλωσε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ

Οι θέσεις των κομμάτων στην  αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή
Με όρους συναίνεσης η Ελλάδα πρέπει να αξιο-
ποιήσει τους πόρους για τις νέες τεχνολογίες, 
δήλωσε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ είπε ο υπουργός ΨΗ-
ΠΤΕ, Νίκος Παππάς εισηγούμενος στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την 
ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής 
οδηγίας για την μείωση του κόστους εγκατάστασης 
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
υπογραμμίζοντας πως είναι η ανάπτυξη των συ-
γκεκριμένων τεχνολογιών, μπορεί να καταστήσει 
κάθε παραγωγική δραστηριότητα πιο αποτελεσμα-
τική. «Είναι ο δρόμος για την είσοδο της χώρας στη 
σφαίρα της βιώσιμης ανάπτυξης», είπε χαρακτηρι-
στικά. Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-
ΜΠΕ χαιρετίζοντας την συναινετική τοποθέτηση 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΝΔ, Ποτάμι) ο 
κ. Παππάς, επισήμανε την ανάγκη όλες οι πολιτικές 
δυνάμεις να συνειδητοποιήσουν πως πρόκειται για 
μεγάλη τομή μείωσης του κόστους εγκατάστασης 
δικτύων στη χώρα.
«Ο τρόπος αυτός, θα καθορίσει εάν η Ελλάδα θα 
μπει σε έναν νέο κύκλο περιφερειακών και κοι-
νωνικών ανισοτήτων, καθώς η απόσταση μεταξύ 
των χωρών που κατάφεραν να πάρουν το τρένο της 
ψηφιακής επανάστασης και αυτών που καθυστε-
ρούν, θα είναι γεωμετρική» είπε χαρακτηριστικά ο 
αρμόδιος υπουργός. Εξηγώντας τα οφέλη από την 
ανάπτυξη ταχύρρυθμων δικτύων, μίλησε για την 
ψηφιακή Γεωργία, επισημαίνοντας πως μειώνει 
τα κόστη στον αγροτικό κόσμο και επικαλέστηκε 
το παράδειγμα της Ολλανδίας, η οποία πρωτο-
πορεί στον τομέα. Επίσης, ο υπουργός ΨΗΠΤΕ, 
έκανε αναφορά στις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής που 
θα υποστηριχθούν, καθώς και ο συγκεκριμένος 
τομέας απαιτεί πολύ υψηλές ταχύτητες συνδεσιμό-
τητας. Ο κ. Παππάς, τόνισε ακόμη ότι οφείλουμε 
να κάνουμε τον λαό κοινωνό των συγκεκριμένων 
τεχνολογιών, βελτιώνοντας τη ζωή των ανθρώπων 
στην Περιφέρεια και μίλησε για τον ρόλο που οφεί-
λει να παίζει το Δημόσιο ώστε να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 
τεχνολογίες. «Η εμπειρία δείχνει ότι όταν αφήνεις 
την ανάπτυξη των δικτύων στον ιδιωτικό τομέα, δεν 
έχεις το βέλτιστο οικονομικό και κοινωνικό αποτέ-
λεσμα», τόνισε και έφερε ως παράδειγμα τον ψη-
φιακό πάροχο DIGEA και την ελλιπή ανάπτυξη του 
δικτύου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος με συνέ-
πεια ολόκληρα χωριά να μην έχουν ακόμη σήμα. 
Ειδικώς, ο αρμόδιος υπουργός, αναφέρθηκε στα 
χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, χαρακτηρίζοντας 
το ζήτημα «εθνικής σημασίας». Πάντως, ο αρμόδι-
ος υπουργός ενημέρωσε ότι το υπουργείο διερευ-

νά όλους τους τρόπους ώστε άμεσα να υπάρξουν 
αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της αποκα-
τάστασης του θέματος αυτού. Καταλήγοντας την 
τοποθέτησή του, ο κ. Παππάς ενημέρωσε την Επι-
τροπή, ότι κατά την αυριανή συνεδρίαση θα δοθούν 
απαντήσεις ως προς μία - μία τις παρατηρήσεις των 
κομμάτων, κατά την πρώτη σημερινή συνεδρίαση 
επί του νομοσχεδίου.
-Η αξιωματική αντιπολίτευση: «Έπρεπε να είχε 
γίνει εδώ και καιρό η ενσωμάτωση της οδηγίας» 
ανέφερε στην ομιλία της η αρμόδια τομεάρχης 
της ΝΔ στα ΜΜΕ, 'Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, 
καταλογίζοντας στην κυβέρνηση κωλυσιεργία και 
απραξία δυόμιση ετών, όταν η ίδια κατηγορεί τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις. Ωστόσο, η κ. Ασημα-
κοπούλου δήλωσε ότι η ΝΔ τοποθετείται θετικά επί 
της αρχής του νομοσχεδίου και διατηρεί επιφυλά-
ξεις επί ορισμένων άρθρων έως την Ολομέλεια και 
πάντως έχοντας ακούσει τους φορείς στην αυριανή 
ακρόαση. Μιλώντας, για τη διεκδίκηση ψηφιακού 
μερίσματος, η κ. Ασημακοπούλου, ζήτησε ενημέ-
ρωση για το τι σκοπεύει να κάνει η Ελλάδα, ενώ - 
με αφορμή τα ταξίδια του Ν. Παππά και του ΓΓΕΕ Λ. 
Κρέτσου, η τομεάρχης της ΝΔ ρώτησε τον υπουργό 
ΨΗΠΤΕ για τα αποτελέσματα της συνάντησής του 
στη Νίκαια αναφορικά με τον ελληνικό δορυφόρο 
και το πώς θα χρηματοδοτηθεί η διαστημική υπη-
ρεσία που έχει εξαγγελθεί. Εξάλλου, η εισηγήτρια 
της ΝΔ, σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί 
το Προεδρικό Διάταγμα για το οργανόγραμμα του 
υπουργείου ΨΗΠΤΕ, ενώ επισήμανε ότι το νεοσυ-
σταθέν υπουργείο, οφείλει να επιτελέσει το έργο 
που του αρμόζει στον τομέα της εθνικής ψηφιακής 
πολιτικής, μη κρύβοντας την δυσφορία της ΝΔ για 
τις «αόριστες απαντήσεις» που δίνονται στις σχε-
τικές ερωτήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Τέλος, η εισηγήτρια της ΝΔ άφησε αιχμές για τον 
υπουργό Υποδομών Χρ. Σπίρτζη και τις καταγγελίες 
του στον προϊστάμενο της εισαγγελίας για την Εθνι-
κή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) (υπόθεση η οποία οδηγήθηκε στο αρχείο) 
τη στιγμή που το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αυξά-
νει τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, γεγονός ωστόσο το 
οποίο βρίσκει σύμφωνο το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Η κ. Ασημακοπούλου, υποστήριξε 
ότι - όπως και στο θέμα του ΕΣΡ - και στο θέμα της 
ΕΕΤΤ, η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε και κάλεσε τον 
υπουργό Ν. Παππά να τοποθετηθεί επί του ρόλου 
των Ανεξάρτητων Αρχών.
-Η ελάσσων αντιπολίτευση: Για κείμενο που φέρει 
την πολιτική υπογραφή του ΠΑΣΟΚ, αφού η οδηγία 
καταρτίστηκε το 2014, έκανε λόγο ο πρώην υπουρ-

γός, ειδικός αγορητής της ΔΗ.ΣΥ., Γιάννης Μανιά-
της, και καταλόγισε στην κυβέρνηση όχι απλώς 
απραξία δυόμιση ετών, αλλά και παρεμβάσεις προς 
την αντίθετη κατεύθυνση. Ο κ. Μανιάτης, απηύθυνε 
προς τον αρμόδιο υπουργό ερωτήματα αν έχουν 
εκπονηθεί σχέδια για το πως θα συμβάλλει το νο-
μοθέτημα στην Οικονομία, τί επενδύσεις θα γίνουν, 
πώς αυτές θα στηρίξουν την δημόσια διοίκηση, 
κ.α. και συμπέρανε πως «αν δεν υπάρχουν αυτά, 
τότε η κυβέρνηση φέρνει ένα ξερό κείμενο προς 
ενσωμάτωση». Εξάλλου, εξέφρασε προβληματισμό 
για διατάξεις που - όπως είπε - προωθούν χρονο-
βόρες διαδικασίες, ενώ ζήτησε διευκρινήσεις για 
τον ρόλο της ΕΕΤΤ και για το κατά πόσο ο αρμό-
διος υπουργός θα σεβαστεί την Ανεξάρτητη Αρχή. 
«Όπως δεν είμαι ικανοποιημένος από τις πολιτικές 
των προηγούμενων ετών, είμαι απολύτως απογο-
ητευμένος από την εθνική ψηφιακή στρατηγική 
στην Υγεία, στον αγροτικό τομέα, την δημόσια δι-
οίκηση» ανέφερε ο Γιάννης Μανιάτης και εκτίμησε 
ότι οι καθυστερήσεις θα οδηγήσουν στο να μην 
αναπτυχθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακής 
πολιτικής μέχρι τις αρχές του 2018. Τέλος, ο κ. 
Μανιάτης ανέφερε ότι επί της αρχής θα μπορούσε 
να συμφωνήσει, επειδή ωστόσο δεν έχει εμπιστο-
σύνη στην κυβέρνηση (αν θα φέρει τροπολογίες, ή 
θα παρέμβει μέχρι την Ολομέλεια) η ΔΗΣΥ τηρεί 
επιφύλαξη. Ως φυσική συνέπεια των μνημονιακών 
νόμων έρχεται το νομοσχέδιο αυτό, είπε ο Γιάννης 
Δελής (ΚΚΕ), προσθέτοντας πως υλοποιεί την πε-
ραιτέρω εμβάθυνση ενός κρίσιμου βιομηχανικού 
κλάδου, δεν εξασφαλίζει φθηνές επικοινωνίες 
για τον λαό και δεν διασφαλίζει το απόρρητο. Ο 
κ. Δελής, ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει επί 
της αρχής του το νομοσχέδιο. Ο Σπύρος Δανέλης, 
ειδικός αγορητής του Ποταμιού, αφού κατηγόρη-
σε την κυβέρνηση για μεγάλη καθυστέρηση στην 
νομοθέτηση για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο, τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα 
εντέλει της οδηγίας εξαρτάται από τον τρόπο εφαρ-
μογής της. Δηλώνοντας την θετική τοποθέτηση του 
κόμματός του επί της αρχής του νομοσχεδίου, ο κ. 
Δανέλης εξέφρασε προβληματισμούς σχετικώς με 
το εάν κάποιες διατάξεις του επηρεάζουν άλλες 
χωροταξικές διατάξεις, για το πως θα ενισχυθεί η 
ΕΕΤΤ (αφού είναι πολύ υψηλές οι απαιτήσεις για 
τον ρόλο της Αρχής) και ακόμη για τον λόγο που 
ο υπουργός πρέπει να αποφασίζει μόνος του για 
την εθνική διαστημική στρατηγική. Για νομοσχέδιο 
- τομή, που αποφέρει 2 δισ. στο ΑΕΠ της χώρας 
και εξασφαλίζει επενδύσεις για κρίσιμους τομείς 
(όπως η Υγεία, η δημόσια διοίκηση, ο χώρος της 
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Δικαιοσύνης) έκανε λόγο, εκ μέρους των ΑΝΕΛ, 
ο ειδικός αγορητής, Θανάσης Παπαχριστόπουλος. 
Ζήτησε μάλιστα από όλες τις πτέρυγες να αγκαλιά-
σουν το νομοθέτημα, καθώς, μετά από 30 χρόνια 
ολιγωριών - όπως είπε - η χώρα επιτέλους πρέπει 
να προχωρήσει στην ψηφιακή επανάσταση. Επι-
φύλαξη δήλωσε επί της αρχής ο Ιωάννης Σαρίδης 
από την Ένωση Κεντρώων και κατηγόρησε την κυ-
βέρνηση ότι ενώ καθυστέρησε δύομιση χρόνια να 
φέρει το νομοσχέδιο, τώρα το φέρνει ως επείγον. 

Ο κ. Σαρίδης, επισήμανε ως το μεγαλύτερο ζήτημα 
τον συγχρονισμό της χώρας με την νέα ψηφιακή 
πολιτική. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης 
σημείωσε ότι η συζήτηση για το νομοσχέδιο πρέπει 
να επικεντρωθεί στην ουσία και όχι στη διαδικα-
σία, καθώς τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτή-
των αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη και 
η μείωση του κόστους εγκατάστασής τους κρίνεται 
εθνική και επιβεβλημένη. «Η χώρα μας βρίσκεται 
χαμηλά στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων δικτύ-

ων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας» υπογράμμισε. Ο κ. Κάτσης, 
ανέφερε επίσης, ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εθνικής 
ψηφιακής στρατηγικής 2016-2020, στον σωστό 
προγραμματισμό των έργων και στη μείωση του 
κόστους, καθώς και στην ψηφιοποίηση του διοι-
κητικού τομέα.
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  Με την ακρόαση φορέων συνεχίστηκε χθες στις Επιτροπές Διοίκησης, Δ. Τάξης 
& Δικαιοσύνης και Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, η συζήτηση του νομο-
σχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
(ΨΗΠΤΕ) «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ κ.α. 
διατάξεις». Ερωτήματα προς τους φορείς υπέβαλαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρό-
σωποι των κομμάτων, ενώ με την τήρηση ευρέων συναινέσεων από τα κόμματα, 
αποφασίστηκε η επίσπευση των διαδικασιών για την εισαγωγή του ν/σ στην Ολο-
μέλεια. Αναλυτικά σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παίρνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Δημήτρης 
Τσαμάκης σημείωσε ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης κοινοτικής οδηγίας θα 
έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό, για την πλήρη ένταξη της χώρας στη χάραξη 
της ψηφιακής πολιτικής. Ανέφερε ότι με την ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτή-
των, η χώρα μπορεί να πιάσει τους στόχους στον τομέα, προσθέτοντας ότι πρέπει 
άμεσα να δημιουργηθεί το κατάλληλο ευρυζωνικό πλαίσιο, θέμα το οποίο επιλύει 
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του υπουργείου ΨΗΠΤΕ. Επίσης, χαρακτήρισε θετι-
κό το γεγονός ότι το νομοσχέδιο εξορθολογίζει τις συνεργασίες μεταξύ φορέων, 
διευκολύνει τις συνέργειες (προκειμένου να μην επαναλαμβάνονται εργασίες), δι-
ευκολύνει την εγκατάσταση ηλεκτρονικών δικτύων έως τον τελικό χρήστη (κατοι-
κίες) και υποδομές, απλοποιεί τις διαδικασίες, φέρνει το μητρώο υποδομών κλπ. 
Ωστόσο, σημείωσε ότι λείπει μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των φορέων και 
αυτό θα πρέπει να καλλιεργηθεί. Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ υπογράμμισε ότι η 
ανεξάρτητη Αρχή, πρόθυμα θα βάλει τεχνογνωσία και προσωπικό δυναμικό, για να 
ανταποκριθεί στον ρόλο της, χαιρετίζοντας ως θετική την αύξηση αρμοδιοτήτων 
της, μέσω του νομοσχεδίου. Από το Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων της ΕΕΤΤ, ο 
Διονύσης Δημάκος ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη στελέχωση της 
υπηρεσίας για να επιτελέσει τον ρόλο της, χαιρετίζοντας τη σύσταση υπουργεί-
ου Ψηφιακής Πολιτικής.  Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής 
Τηλεφωνίας Γιώργος Στεφανόπουλος ανέφερε ότι η χώρα, μέσω του συγκεκρι-
μένου νομοσχεδίου, μπορεί να προσφέρει σύγχρονες υποδομές στους πολίτες με 
πλούτο υπηρεσιών και προοπτικές ανάπτυξης. Διαβεβαίωσε ότι οι πάροχοι έχουν 
τον κατάλληλο σχεδιασμό για να υπερκαλύψουν τους στόχους της χώρας στην ψη-
φιακή πολιτική, και το νομοσχέδιο αυτό θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 
Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση επίλυσης 
των προβλημάτων στη διοίκηση, και ότι η ΕΕΤΤ πρέπει να ενδυναμωθεί. Τέλος, ο 
κ. Στεφανόπουλος υπογράμμισε ότι η χώρα έως το 2020 πρέπει να έχει πετύχει 
σημαντικούς στόχους, με τις υποδομές για τα ταχύρυθμα δίκτυα να αποτελούν τη 
βάση για ανάπτυξη. Η Γιώτα Παπαρίδου, αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ ανέφερε 
ότι το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εξυπηρετεί τα πλάνα των 
επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής ανα-
μένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ, ζητώντας, παράλληλα, απλούστευση των 
διαδικασιών και γρήγορη επίλυση διαφορών, υπογραμμίζοντας και αυτή τον ση-

μαντικό ρόλο που αναλαμβάνει η ΕΕΤΤ. Ο πρόεδρος του Συλλόγου της Επιτροπής 
Ειδικών Επιστημόνων της ΕΕΤΤ Νίκος Καλογερόπουλος, δήλωσε ότι η χώρα με το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο πάει ένα βήμα παραπέρα και θέτει τις βάσεις για την 
ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων, παρέχοντας παράλληλα δυνατότητες στις 
επιχειρήσεις για επενδύσεις. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ο καταναλωτής θα έχει όφε-
λος με την παροχή καλύτερων υπηρεσιών χαμηλότερου κόστους, ενώ και ο ίδιος 
στάθηκε στην ανάγκη στελέχωσης της Αρχής για να επιτελέσει καλύτερα τον ρόλο 
της. Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος 
Παππάς, στην τοποθέτησή του, τόνισε ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για να 
γίνουν τα αναγκαία βήματα από Πολιτεία και φορείς για την ανάπτυξη δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων. Πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί υπόψη, από το υπουργείο ΨΗΠΤΕ, 
πολλές από τις παρατηρήσεις και στην επόμενη τοποθέτησή του το απόγευμα, θα 
γίνουν οι απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις, ώστε να υπάρξουν και οι μεγαλύ-
τερες πολιτικές συναινέσεις. Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε δύσκολο τον υπολογισμό 
δημιουργίας των νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο της πληροφορικής, ζήτημα 
που αναφέρθηκε από βουλευτές νωρίτερα, σημειώνοντας ότι το θέμα δεν είναι οι 
αόριστες υποσχέσεις από πολιτικούς και επιχειρηματίες, αλλά να γίνει κατανοητή 
η ουσία ότι η ανάπτυξη ταχύτερων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ο 
κλάδος που μπορεί να βοηθήσει και τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας να 
γίνουν πιο παραγωγικοί.  Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας οι φορείς απάντησαν 
σε ερωτήματα βουλευτών. Απαντώντας σε ερώτημα του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Μ. 
Κάτση περί ανεξαρτησίας της ΕΕΤΤ, ο πρόεδρος της Αρχής Δ. Τσαμάκης δήλωσε 
ότι οι σχέσεις με το υπουργείο είναι σχέσεις συνεργασίας. Πρόσθεσε ότι ο ρό-
λος της ΕΕΤΤ είναι εποπτικός, χωρίς την πρόθεση να χαράξει πολιτική. Επίσης, 
υπογράμμισε ότι πρέπει να τηρηθεί η ανεξαρτησία της σε ρυθμιστικό επίπεδο, 
λέγοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί παρεμβολές στο έργο του. Ο γενικός 
διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας Γιώργος Στεφανόπουλος 
σημείωσε ότι τα επενδυτικά προγράμματα δεν είναι αυτονόητα, δεδομένης της δυ-
σχερής οικονομικής θέσης της χώρας, ωστόσο οι πάροχοι έχουν αναδιοργανωθεί, 
- πάντα υπό την επιτήρηση των ανεξάρτητων Αρχών - και είναι σε θέση για επενδύ-
σεις στα ευρυζωνικά δίκτυα για να αλλάξει ταχύτητα η χώρα, πάντα με τη βοήθεια 
και του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Τέλος, πρόσθεσε ότι πρέπει να εξυγχρονι-
στούν και τα υπόλοιπα δίκτυα της χώρας (ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, γκαζιού) 
καθώς η τεχνολογική ανάπτυξη τρέχει και η χώρα πρέπει να συμβαδίζει με τις 
εξελίξεις. Η Γ. Παπαρίδου από τον ΣΕΠΕ ανέφερε ότι ο κλάδος της πληροφορικής 
συνεισφέρει 4% στο ΑΕΠ της χώρας, τη στιγμή που ο κατασκευαστικός κλάδος 
είναι στο 5%. Πρόσθεσε ότι με την εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, οι 
άμεσες επενδύσεις θα υπερβούν τα 2 δισ. ευρώ με την ευρυζωνικότητα να φέρνει 
άμεση αύξηση του ΑΕΠ. Για κάθε 1.000 συνδέσεις δημιουργούνται 80 νέες θέσεις 
εργασίας, ανέφερε η κα Παπαρίδου, δίνοντας ένα παράδειγμα για τις δυνατότητες 
από την ανάπτυξη των δικτύων. Τέλος, τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να 
σταματήσει να είναι τροχοπέδη και να εφαρμόζει τους νόμους.

Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων φορέων στη συζήτηση  
του ν/σ του υπουργείου ΨΗΠΤΕ για τη μείωση του κόστους  

εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων
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Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία του νερού ως 
υπερ-πολύτιμου φυσικού πόρου και την αναγκαιότητα της ορθολογικής και βιώ-
σιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων.  Σε μήνυμα του ο αν. ΥΠΕΝ αναλυτικά ση-
μειώνει ότι από το νερό – και κυρίως από το καθαρό νερό – εξαρτώνται οι ζωτικό-
τερες λειτουργίες των ανθρώπινων κοινωνιών και των φυσικών οικοσυστημάτων. 
Η ανθρώπινη υγεία προϋποθέτει την παροχή επαρκών ποσοτήτων πόσιμου ύδα-
τος. Παράλληλα, οι υγρότοποι διαφυλάσσουν τη βιοποικιλότητα και προμηθεύουν 
τον άνθρωπο και τη φύση με πληθώρα υπηρεσιών και αγαθών, όπως ο εμπλου-
τισμός των υπόγειων υδροφορέων, η παγίδευση ιζημάτων και τοξικών ουσιών, η 
απομάκρυνση και ο μετασχηματισμός θρεπτικών στοιχείων, η σταθεροποίηση των 
ακτών, η ρύθμιση του κλίματος, η αναψυχή και η παροχή αλιευμάτων και φυτι-
κών πρώτων υλών. Χωρίς το νερό τα πάντα φθίνουν και τελικά νεκρώνουν, τόσο 
για τον άνθρωπο, όσο και για τη φύση.  Το νερό είναι δημόσιο, κοινωνικό αγαθό  
και η πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Επιλογή 
της κυβέρνησης στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση είναι ότι το νερό, ως 
κοινωνικό αγαθό, παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο. Για το λόγο αυτό στη χώρα μας 
θα θωρακίσουμε και συνταγματικά τον δημόσιο έλεγχο του νερού.  Κάθε χρόνο η 
Παγκόσμια Ημέρα Νερού έχει διαφορετική στόχευση στον κύκλο του νερού. Για 
το 2017 επιλέχθηκε το θέμα της "Επεξεργασίας των Λυμάτων και της Δημόσιας 
Υγείας". Η σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών αποβλήτων έχει άμε-
σο αντίκτυπο στην οικολογική κατάσταση των υδάτινων αποδεκτών της χώρας και 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ευημερία των κατοίκων και του φυσικού 
περιβάλλοντος. Ως χώρα, παρότι έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις, συνεχίζουμε 
να κάνουμε προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των λυμάτων 
στο περιβάλλον εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας 

και διάθεσης, αποσκοπώντας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ως Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για 
το σύνολο της χώρας σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο 
Υπουργείων και  Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη των αναγκών της χώρας 
για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, 
στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η χώρα μας έχει ενσωματώσει στην εθνι-
κή νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και έχει 
προχωρήσει στη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων του υδατικού δυναμικού, τα 
οποία σήμερα βρίσκονται υπό αναθεώρηση. Βασικά ζητήματα που τίθενται κατά 
την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης είναι: Η αλόγιστη χρήση και υπερκατα-
νάλωση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που οδηγούν στην υπερβολική 
πτώση της στάθμης των υπόγειων νερών. Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους. Η παροχή καλής ποιότητας νερού 
στη νησιωτική Ελλάδα. Η επίτευξη καλής οικολογικής ποιότητας στα νερά όλης 
της χώρας και κατά προτεραιότητα στους υδροφορείς που παρέχουν πόσιμο 
νερό. Η ελλιπής αντιπλημμυρική θωράκιση ποταμών  αλλά και πυκνοκατοικημέ-
νων περιοχών, ακόμα και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Η ρύπανση ποταμών σε 
βιομηχανικές περιοχές (π.χ. Ασωπός) και υπόγειων νερών από την υπερβολική 
χρήση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων. Η υφαλμύρωση παράκτιων υπό-
γειων υδροφορέων, λόγω υπεράντλησης. Η ολοκληρωμένη διαχείριση, ανακύ-
κλωση λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Στοχεύουμε στην ενεργοποίηση όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της Αυτοδιοίκησης, την 
αξιοποίηση διαθέσιμων, αλλά και πρόσθετων οικονομικών πόρων, αξιοποιώντας 
το Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό πλαίσιο, ώστε να επιτύχουμε την ορθολογική δια-
χείριση του υδατικού δυναμικού της χώρας μας. 

«Η 22η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, 
κάθε χρόνο μας υπενθυμίζει ότι, παρότι έχει ση-
μειωθεί σχετική πρόοδος, πρέπει να αναλάβου-
με πρόσθετη δράση για να αντιμετωπίσουμε την 
υδατική κρίση», δήλωσε η δρ Διονυσία-Θεοδώρα 
Αυγερινοπούλου, αντιπρόεδρος της διοικούσας 
επιτροπής του διακυβερνητικού Οργανισμού Πα-
γκόσμιας Σύμπραξης για το Νερό (Global Water 
Partnership Organization - GWPO) και πρώην 
πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το 
Νερό. Σύμφωνα με το ΑΠε-ΜΠΕ όπως αναφέρει, 
«σήμερα υπάρχουν στις αναπτυσσόμενες χώρες 
ακόμα 663 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν χω-
ρίς να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε νερό, χωρίς 
να έχουν νερό κοντά στο σπίτι τους, ενώ ξοδεύ-
ουν εκατοντάδες ώρες για να πάνε και να φέρουν 
νερό για τις οικογένειές τους. Παράλληλα τόσο 
στις αναπτυσσόμενες όσο και τις ανεπτυγμένες 
χώρες πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπά-
θειες απορρύπανσης. Οι υδατικοί πόροι σε πολλές 
περιπτώσεις έχουν ρυπανθεί, ακόμα και το πόσιμο 
νερό, και πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες 
απορρύπανσης τόσο για την προστασία της δημό-
σιας υγείας, όσο και για την οικολογική ισορροπία 

των οικοσυστημάτων. Περαιτέρω παγκόσμια οι πό-
ροι του νερού δέχονται τις πιέσεις της κλιματικής 
αλλαγής, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές του 
πλανήτη να σημειώνονται έντονα φαινόμενα λει-
ψυδρίας».
Σύμφωνα με την κ. Αυγερινοπούλου, «το νερό 
αποτελεί πηγή ζωής, εργαλείο συνεργασίας και 
δίκαιης ανάπτυξης. Η προστασία και η βιώσιμη δι-
αχείριση των υδατικών πόρων θα κρίνει το μέλλον 
εκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο τα επό-
μενα χρόνια. Οι προκλήσεις -λόγω της υπερεκμε-
τάλλευσης, της ρύπανσης και της κλιματικής αλλα-
γής- είναι μεγάλες. Η εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας, η έμφαση σε νέα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία για το περιβάλλον και την προσαρμογή, για 
τις κλιματικές αλλαγές που αφορούν άμεσα στους 
υδατικούς πόρους, αλλά και η ανάπτυξη και χρήση 
καινοτόμων τεχνολογιών απορρύπανσης, ορθολο-
γικής διαχείρισης και αφαλάτωσης, είναι πτυχές 
στις οποίες χρειάζεται όλοι να επικεντρωθούμε. 
Στην Ελλάδα, διαθέτουμε αρκετές σύγχρονες τε-
χνολογίες οι οποίες, αν εφαρμοστούν, μπορούν να 
προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις».
Καταλήγοντας, η κ. Αυγερινοπούλου τονίζει ότι «ο 

Παγκόσμιος Στόχος Βιωσιμότητας Νο 6 αφορά την 
πρόσβαση σε ασφαλές νερό για όλους και επαρ-
κείς συνθήκες υγιεινής μέχρι το 2030. Όλοι μαζί 
πρέπει να το πετύχουμε».
Ο διακυβερνητικός Οργανισμός Παγκόσμιας Σύ-
μπραξης για το Νερό ιδρύθηκε το 1996 από την 
Παγκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Μετεωρολογίας, την Αργεντινή, τη Χιλή, τη Δα-
νία, την Ουγγαρία, την Ιορδανία, το Πακιστάν και 
τη Σουηδία, στην οποία και εδρεύει. Συνεργάζεται 
στενά με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανι-
σμούς, ενώ στην ατζέντα του συμπεριλαμβάνεται 
η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, 
η μεταφορά τεχνογνωσίας, η προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές και η προώθηση της Ανα-
πτυξιακής Ατζέντας 2030 για την προστασία των 
υδατικών πόρων και τη δίκαιη κατανομή τους. 
Αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους 
πολυμερείς οργανισμούς για το περιβάλλον, κα-
θώς αποτελείται από ένα δίκτυο 3.000 εταίρων, 
ενώ προωθεί και συντονίζει 13 Περιφερειακές και 
86 Κρατικές Συμπράξεις. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.gwp.org και 
www.gwp-med.org.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 

"Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό" τόνισε ο αν. ΥΠΕΝ,  
Σωκράτης Φάμελλος

«Απαιτείται δράση για την αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης», λέει η 
αντιπρόεδρος του Οργανισμού Παγκόσμιας Σύμπραξης για το Νερό
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Τον κώδωνα του κινδύνου σε σχέση με τη λειψυδρία στη Μεσόγειο κρούει η 
Ένωση για τη Μεσόγειο (Union for Mediterranean), με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα για το Νερό. Όπως επισημαίνει, η περιοχή της Μεσογείου είναι μία από 
τις πλέον ευάλωτες παγκοσμίως στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, δέχεται τις 
μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της ζήτησης νερού. Το πρόβλημα παρατηρείται κυρίως 
στις νότιες ακτές, καθώς υπολογίζεται ότι πάνω από 180 εκατομμύρια άνθρωποι 
επηρεάζονται από τη λειψυδρία και περισσότερα από 60 εκατομμύρια βρίσκονται 
υπό απειλή.
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό, η γραμματεία της Ένωση τονίζει 
την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία για την αντιμε-
τώπιση αυτού του φαινομένου. Με την προώθηση της συλλογικής εργασίας, και 
λειτουργώντας μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕγΜ, η γραμματεία θέτει 
τον τομέα του νερού ως προτεραιότητα.
Όπως έκανε γνωστό, μέχρι τώρα τα κράτη μέλη της ΕγΜ έχουν εγκρίνει οκτώ έργα 
στον τομέα του νερού και του περιβάλλοντος που αντιπροσωπεύουν περίπου 430 
εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις.
Τα έργα αυτά στοχεύουν στην παροχή πρόσβασης στο νερό, συμβάλλουν στην 

απορρύπανση της Μεσογείου, την πρόληψη νέας ρύπανσης, την ενίσχυση των 
ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και των επαγγελματιών του νερού, καθώς 
και το διαμοιρασμό της γνώσης σε θέματα νερού.
Στο επίκεντρο τίθενται μάλιστα τα αστικά λύματα, γεγονός που λειτουργεί ως 
υπενθύμιση ότι πολλές από τις προκλήσεις αυτές παραπέμπουν ευθέως σε εξά-
ντληση των υδάτινων πόρων και την αστική διαχείριση λυμάτων σε μια περιοχή 
όπου ο αστικός πληθυσμός έχει τριπλασιαστεί σε μισό αιώνα.
Η Ένωση για τη Μεσόγειο προωθεί μια ανανεωμένη ατζέντα αστικής ανάπτυξης 
όπου τα θέματα αυτά διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, η ανακύ-
κλωση του νερού και η χρησιμοποίηση μη συμβατικών υδάτινων πόρων προσφέ-
ρουν μεγάλες δυνατότητες ως μέσο για την καταπολέμηση της λειψυδρίας, έχο-
ντας κατά νου ότι υπάρχουν ήδη χώρες της περιοχής που είναι κοντά στο 100% σε 
ό,τι αφορά την εκμετάλλευση των φυσικών ανανεώσιμων πόρων γλυκού νερού, 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
Τέλος, οι στατιστικές σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων στην 
περιοχή της Μεσογείου δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την επέ-
κταση αυτής της χρήσης, καθώς προς το παρόν ανακυκλώνεται μόνο το 1%.

 Σχεδόν 600 εκατομμύρια παιδιά ή το 1 στα 4 παιδιά 
σε όλο τον κόσμο θα ζουν σε περιοχές με εξαιρετι-
κά περιορισμένους υδάτινους πόρους, έως το 2040, 
σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF που κυκλοφό-
ρησε με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού.
   Η έκθεση «Διψασμένοι για ένα Μέλλον: Το νερό 
και τα παιδιά σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» εξετάζει 
τις απειλές για τη ζωή και την ευημερία των παιδιών 
που προκαλείται από την ελαχιστοποίηση των πηγών 
ασφαλούς πόσιμου νερού και το πώς η κλιματική 
αλλαγή θα εντείνει αυτούς τους κινδύνους κατά τα 
επόμενα έτη.
   «Το νερό είναι στοιχειώδες. Χωρίς αυτό, τίποτα 
δεν μπορεί να αναπτυχθεί, όμως σε όλοn τον κόσμο 
εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε ασφα-
λές νερό, γεγονός που απειλεί τη ζωή τους, υπονο-
μεύοντας την υγεία τους και θέτοντας σε κίνδυνο 
το μέλλον τους. Αυτή η κρίση θα επιδεινωθεί, εκτός 
αν αναλάβουμε συλλογική δράση τώρα», δήλωσε ο 
εκτελεστικός διευθυντής της UNICEF Άντονι Λέικ.
   Σύμφωνα με την έκθεση, 36 χώρες αντιμετωπίζουν 
σήμερα σοβαρό πρόβλημα με τους υδάτινους πό-
ρους, καθώς η ζήτηση για νερό ξεπερνά κατά πολύ 
τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές εφοδιασμού. Οι 
υψηλότερες θερμοκρασίες, η άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας, οι αυξημένες πλημμύρες, οι ξηρασίες 
και το λιώσιμο των πάγων επηρεάζουν την ποιότητα 
και τη διαθεσιμότητα του νερού, καθώς και τα συστή-
ματα αποχέτευσης.
   Η αύξηση του πληθυσμού, η αυξημένη κατανάλω-
ση και η υψηλότερη ζήτηση νερού, που οφείλονται 

σε μεγάλο βαθμό στην εκβιομηχάνιση και την αστι-
κοποίηση, είναι μερικές από τις βασικές αιτίες για 
την αποστράγγιση των υδάτινων πόρων σε όλο τον 
κόσμο. Οι συγκρούσεις σε πολλά μέρη του κόσμου, 
απειλούν επίσης την πρόσβαση των παιδιών σε 
ασφαλές νερό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αναγκάζουν 
τα παιδιά να χρησιμοποιούν μη ασφαλές νερό που τα 
εκθέτει σε δυνητικά θανατηφόρες ασθένειες, όπως 
η χολέρα και η διάρροια. Πολλά παιδιά σε περιοχές 
που πλήττονται από την ξηρασία, περνούν δεκάδες 
ώρες κάθε μέρα συλλέγοντας νερό, χάνοντας την 
ευκαιρία να πάνε στο σχολείο. Τα κορίτσια είναι ιδιαί-
τερα ευάλωτα σε επιθέσεις, κατά τη διάρκεια αυτών 
των περιόδων.
   Τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα παιδιά θα επηρε-
αστούν κυρίως από τον περιορισμό των υδάτινων 
πόρων αναφέρει η έκθεση, καθώς εκατομμύρια από 
αυτά ζουν ήδη σε περιοχές με χαμηλή πρόσβαση σε 
ασφαλές νερό και αποχέτευση.
   Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, ότι:
   * Έως και 663 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 
δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πηγές νερού και 
946 εκατομμύρια άνθρωποι αφοδεύουν στην ύπαι-
θρο.
   * Πάνω από 800 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών 
πεθαίνουν κάθε μέρα από διάρροια που οφείλεται σε 
ανεπαρκείς πηγές πόσιμου νερού, αποχέτευσης και 
υγιεινής.
   * Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
δαπανούν 200 εκατομμύρια ώρες συλλέγοντας νερό 
κάθε μέρα.

   Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις πηγές 
νερού δεν είναι κάτι αναπόφευκτο λέει η UNICEF.
   Η έκθεση καταλήγει με μια σειρά από προτάσεις 
που μπορούν να βοηθήσουν στην αναχαίτιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ζωές των 
παιδιών. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν:
   * Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε 
σχεδιασμό για αλλαγές στη διαθεσιμότητα και τη 
ζήτηση νερού στα επόμενα χρόνια. Πάνω απ' όλα, 
αυτό σημαίνει προτεραιότητα στην πρόσβαση των πιο 
ευάλωτων παιδιών σε ασφαλές νερό, για τη μεγιστο-
ποίηση των κοινωνικών και υγειονομικών αποτελε-
σμάτων.
   * Οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει 
να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές που σχετί-
ζονται με τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης 
και οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο τους 
πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.
   * Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με τις 
κοινότητες για την πρόληψη της μόλυνσης και εξά-
ντλησης των ασφαλών πηγών νερού.
   * Οι ίδιες οι κοινότητες θα πρέπει να διερευνήσουν 
τρόπους ώστε να έχουν διαφορετικές πηγές νερού 
και να αυξήσουν την ικανότητά τους να αποθηκεύουν 
νερό με ασφάλεια.
   «Σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, πρέπει να αλλάξου-
με τον τρόπο που εργαζόμαστε για να προσεγγίσουμε 
αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι. Ένας από τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους που μπορούμε να το κά-
νουμε, είναι η διασφάλιση της πρόσβασής τους σε 
ασφαλές νερό», είπε ο Άντονι Λέικ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 

Πάνω από 180 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από τη  
λειψυδρία στη Μεσόγειο, τονίζει η Ένωση για τη Μεσόγειο

Unicef: Σχεδόν 600 εκατομμύρια παιδιά θα ζουν σε περιοχές με 
εξαιρετικά περιορισμένους υδάτινους πόρους, έως το 2040
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«Η Μεσόγειος, πιθανόν περισσότερο από κάθε άλλη περιφερειακή θάλασσα στον κόσμο, 
είναι μια θεμελιώδης πηγή ανάπτυξης, ένα μεγάλο σύνολο παράκτιων και θαλάσσιων οι-
κοσυστημάτων που προσφέρουν πολύτιμα οφέλη σε όλους τους κατοίκους της», τονίζει στο 
Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον δημοσιογράφο Ηλία Παλιαλέξη, ο 
Γκαετάνο Λεόνε, συντονιστής Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης των Ηνωμένων Εθνών 
(UNEP/MAP) με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού. Και συμπληρώνει: «Η σημασία των 
οικοσυστημάτων στην επιβίωση των ανθρώπων, στην οικονομική, κοινωνική, σωματική και 
πνευματική τους ευημερία, καθώς και την πολιτιστική τους κληρονομιά είναι μπροστά στα 
μάτια μας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μας ως λαών της Μεσογεί-
ου. Λόγω του ήπιου κλίματός της φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων και ειδών. 
Με την πλούσια ιστορία της και τα εξαιρετικά φυσικά και πολιτιστικά τοπία της, στις ακτές 
της αντιστοιχούσαν το 31% των παγκόσμιων τουριστικών αφίξεων το 2011», και επισήμανε 
τις ισχυρές περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται, με σοβαρούς κινδύνους τόσο για το 
φυσικό περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Λεόνε, «οι πιέσεις 
είναι ισχυρές σε τόσο περιορισμένους και ευπαθείς πόρους, στις παράκτιες ζώνες και το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα, όπου η ανανέωση των υδά-
των είναι περιορισμένη λόγω της στενής διασύνδεσης με τον ωκεανό, και κατά συνέπεια 
ιδιαίτερα ευαίσθητη στη μόλυνση. Οι κύριες συνιστώσες που επηρεάζουν την οικονομική 
ανάπτυξη στη Μεσόγειο είναι η γεωργία, η αστικοποίηση, ο τουρισμός, η βιομηχανία και οι 
θαλάσσιες μεταφορές». Η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την αύξηση των παρά-
κτιων αστικών περιοχών προκαλεί πολλαπλές περιβαλλοντικές πιέσεις που προέρχονται από 
την αυξημένη ζήτηση για νερό και πηγές ενέργειας, ενώ προκαλείται έκλυση ατμοσφαιρικής 
και υδάτινης ρύπανσης σε σχέση με την απόρριψη ή τις υπερχειλίσεις λυμάτων, παραγωγή 
αποβλήτων, αλόγιστη χρήση γης, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, των τοπίων και των πα-
ράκτιων περιοχών. Η πρόσφατη αύξηση του ενδιαφέροντος για την εμπορική εκμετάλλευση 
των υδρογονανθράκων και των μεταλλευμάτων κάτω από τον πυθμένα της Μεσογείου επί-
σης θέτει αυξημένους κινδύνους. Η ευθραυστότητα της περιοχής επιδεινώνεται περαιτέρω 
από την ευαισθησία της στην κλιματική αλλαγή: τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι και 
θα είναι ανάμεσα σε αυτά που επηρεάζονται περισσότερο από τις παγκόσμιες συνιστώσεις 

της κλιματικής αλλαγής. Ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεσόγειο, εμφανίζεται 
ωστόσο αισιόδοξος για το μέλλον: «Οι επιτυχίες των παρελθόντων ετών στην περιοχή μας 
αποδεικνύουν ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τα τελευταία 40 χρόνια η 
Σύμβαση της Βαρκελόνης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παράκτι-
ων Περιοχών της Μεσογείου έχει παράξει μεγάλη πρόοδο». «Οι χώρες που έχουν υπογράψει 
τη Σύμβαση της Βαρκελόνης έχουν υιοθετήσει τη Μεσογειακή Στρατηγική για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 2016-2025, η οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη 
του οράματος μιας βιώσιμης Μεσογείου, καθώς και για την κατάρτιση βιώσιμων αναπτυξια-
κών πολιτικών στις παράκτιες χώρες, βάσει των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», 
τονίζει ο κ. Λεόνε. Επιπλέον, όπως αναφέρει, «μέσω της Οικοσυστημικής Προσέγγισης, οι 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη διαχείριση των 
εδαφικών, υδατικών και ζωντανών πόρων, η οποία προάγει τη συντήρηση και τη βιώσιμη χρή-
ση με έναν δίκαιο τρόπο. Ταυτόχρονα, άλλα περιφερειακά εργαλεία έχουν αναπτυχθεί κατ΄ 
εφαρμογήν της Σύμβασης της Βαρκελόνης. Σε αυτά περιλαμβάνεται το Συνολικό Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Μεσογείου Θαλάσσης και των Ακτών και Σχετικών 
Κριτηρίων Αξιολόγησης (IMAP), το Πρωτόκολλο Συνολικής Διαχείρισης των Παράκτιων Ζω-
νών της Μεσογείου, το υπεράκτιο πρωτόκολλο, καθώς και το Σχέδιο Αέναης Κατανάλωσης 
και Παραγωγικής δράσης για τη Μεσόγειο». Καταλήγοντας ο κ. Λεόνε επισημαίνει ότι πε-
ρισσότερα πρέπει να γίνουν: «Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι σήμερα έχουμε μία 
Μεσόγειο Θάλασσα με περιορισμένη ρύπανση, καθαρότερα νερά, και οικοσυστήματα υγιή και 
αρκετά παραγωγικά για να ανταποκριθούν θετικά στη βελτιωμένη διαχείριση. Συνεχίζουμε να 
κινητοποιούμε τους πόρους και ενώνουμε τα χέρια με σειρά εταίρων για να υποστηρίξουμε 
χώρες ώστε να αναλάβουν δράση». Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού καθιερώθηκε το 1993 από 
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, σε μια προσπάθεια αφύπνισης της παγκόσμιας 
κοινότητας σε σχέση με την υδατική κρίση και τα δυσθεώρητα ανθρωπιστικά προβλήματα 
που αυτή συνεπάγεται. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υπολογίζεται ότι στις μέρες μας, πάνω 
από 663 εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται πρόσβασης σε ασφαλές νερό και πάνω από 2,4 
δισεκατομμύρια σε βασικές υπηρεσίες υγιεινής, ενώ καθημερινά πεθαίνουν 1.000 παιδιά, 
περίπου, λόγω ασθενειών που σχετίζονται με την έλλειψη ασφαλούς νερού και αποχέτευσης.

Ένα νέο έργο πληροφορικής για το Regency Casino Θεσ-
σαλονίκης μέλος του ομίλου Regency Enternaintment, που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών καζίνο και 
φιλοξενίας στην Ελλάδα, υλοποίησε η SingularLogic. Σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο περιλάμβανε την προ-
μήθεια των εφαρμογών Galaxy One Touch Retail και Galaxy 
Restaurant, την προμήθεια mobile PoS, τη σύνδεση με το 
SingularLogic ERP σύστημα, το σύστημα CRM/ Loyalty και το 
σύστημα υποδοχής που διέθετε η επιχείρηση, την ανάπτυξη 
custom εφαρμογών καθώς και υπηρεσίες προσαρμογής, πα-

ραμετροποίησης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, δοκιμαστικής 
λειτουργίας και υποστήριξης. Το νέο πληροφοριακό σύστημα, 
στόχο είχε να καλύψει τη διαχείριση πωλήσεων σε πολλα-
πλούς και διαφορετικούς χώρους όπως bar, κατάστημα λια-
νικής πώλησης, αίθουσα παιγνίων, πολυχώρο θεαμάτων και 
εστιατόρια, την επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων 
(Casino CRM / Loyalty, σύστημα υποδοχής, ERP), την εκτέ-
λεση τιμολογιακής πολιτικής, την on line πληροφόρηση και 
την κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων με την υλοποίηση custom 
εφαρμογών. Τα οφέλη για το Regency Casino Θεσσαλονίκης 

επικεντρώνονται στη μείωση της πολυπλοκότητας για τους 
χειριστές και στην άμεση λήψη ολοκληρωμένης και ενιαίας 
πληροφόρησης της διοίκησης, στην κάλυψη ιδιαίτερων δια-
χειριστικών και λειτουργικών αναγκών που δημιουργούνται 
στα σημεία πώλησης των μπαρ με αποτέλεσμα την ταχύτη-
τα στις συναλλαγές, την ελαχιστοποίηση των αναμονών, την 
ασφάλεια των συναλλαγών κ.α., καθώς και στην αύξηση της 
ευελιξίας μέσω διασύνδεσης με το CRM και στην προσωπο-
ποίηση των υπηρεσιών της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Την πρώτη φάση του ERP έργου της για τον Όμιλο Εταιρειών Ali Bin Ali (ΑΒΑ), έναν από 
τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους λιανικού εμπορίου στο Κατάρ, ολοκλήρωσε η 
Intrasoft International. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτό είναι το πρώτο από τα δύο 
στάδια υλοποίησης, στο οποίο η Intrasoft ανέλαβε να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες σε όλο 
το εύρος των λειτουργιών του Ομίλου ΑΒΑ. Η Intrasoft έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες 
που αφορούν στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου 
στη Ντόχα, ενώ το δεύτερο στάδιο υλοποίησης, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μεταγενέ-

στερα, θα περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τον εφοδιασμό και την παραγω-
γή. Μόλις ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση, η Intrasoft θα εφαρμόσει το υλοποιηθέν έργο 
σε 30 και πλέον άλλες εταιρείες του ίδιου Ομίλου. Ο Όμιλος ΑΒΑ αποτελεί βασικό πελάτη για 
την Intrasoft και οι δύο εταιρείες έχουν συνεργαστεί σε αρκετά ακόμα έργα στο παρελθόν. 
Η υψηλή τεχνογνωσία της Intrasoft σε εφαρμογές ERP ήταν καθοριστική για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του εν λόγω έργου και αντανακλά την εκτεταμένη εμπειρία της εταιρείας σε 
παρόμοια έργα σε 30 χώρες στην ευρύτερη περιοχή, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 

 «Ισχυρές οι πιέσεις στη Μεσόγειο», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γκαετάνο Λεόνε, συ-
ντονιστής Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP) 

Έργο πληροφορικής για το Regency Casino Θεσσαλονίκης  
υλοποίησε η SingularLogic

Έργο στο Κατάρ ολοκλήρωσε η Intrasoft International
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 23/3/2017

Κατώτατοι μισθοί τριών εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους 
ταχυτήτων και με μεγάλες αποκλίσεις αναδεικνύονται μέσα 
από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, από τα οποία προκύπτει 
ότι για το 2016 οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
κυμαίνονταν από 235,62 ευρώ (Βουλγαρία) έως 1.998,59 ευρώ 
(Λουξεμβούργο) τον μήνα. Με βάση το επίπεδο των κατώτατων 
μισθών, οι χώρες χωρίζονται σε τρεις διακριτές ομάδες, μεταξύ 
των οποίων υπάρχουν «μισθολογικά χάσματα», τα οποία σε 
ορισμένες περιπτώσεις διευρύνθηκαν τα τελευταία οκτώ έτη με 
αποτέλεσμα να παραμένει μεγάλη η «ψαλίδα» της διαφοράς, 
κυρίως ανάμεσα στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά από τη μία 
πλευρά και στις χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης 
από την άλλη.
Ενδεικτικά, επισημαίνεται ότι -σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat- το 2009 ο κατώτατος μισθός στο Λουξεμβούργο 
ήταν 1.642 ευρώ, ενώ το 2016 ανήλθε στα 1.998,59 ευρώ. Στην 
Ιρλανδία από τα 1.462 ευρώ που ήταν το 2009 αυξήθηκε στα 
1.563,25 ευρώ. Στην Ισπανία για τα αντίστοιχα έτη οι κατώτατοι 
μισθοί ήταν στα 728 ευρώ και στα 825 ευρώ, στην Πορτογαλία 
525 και 649,83, ενώ η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα στην οποία 
υπήρξε καθίζηση των κατώτατων μισθών, από τα 818 ευρώ 
του 2009 στα 683,76 ευρώ του 2017. Επισημαίνεται πως όταν 
ο κατώτατος μισθός καταβάλλεται για περισσότερους από 12 
μήνες ανά έτος (όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Ισπανία και 
την Πορτογαλία, όπου καταβάλλεται για 14 μήνες τον χρόνο), 
τα δεδομένα έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να λαμβάνονται υπ’ 
όψιν αυτές οι πληρωμές σε δωδεκάμηνη βάση.
Μισθολογική τριχοτόμηση 
Η σύγκριση των απόλυτων τιμών των κατώτατων μισθών 
διεθνώς σε ευρώ είναι μεν χρήσιμη, αλλά μόνο ενδεικτικά, 
καθώς συγκρίνει την κατώτατη αμοιβή εργαζομένων ανεξάρτητα 
από το γενικό επίπεδο αμοιβών, το επίπεδο παραγωγικότητας, 
το κόστος διαβίωσης κ.λπ. Συνεπώς μια τέτοια σύγκριση έχει 
περισσότερο νόημα όταν αφορά «παρόμοιες» χώρες (ως προς 
το επίπεδο παραγωγικότητας, την ανταγωνιστικότητα ή τη θέση 
στον διεθνή καταμερισμό εργασίας).
Επίσης, δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. ενιαίος 
τρόπος καθορισμού των κατώτατων μισθών. Οι μισθοί που 
αναφέρονται στον σχετικό πίνακα της Eurostat είναι μικτοί, 
δηλαδή δεν έχουν αφαιρεθεί οι φόροι που τους αναλογούν 
καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
Σύμφωνα με τη Eurostat, από τα στοιχεία που αποστέλλουν 
οι εθνικές κυβερνήσεις προκύπτει ότι από την 1η Ιανουάριου 
2016 δεν υπάρχουν εθνικοί κατώτατοι μισθοί στη Δανία, στη 
Γερμανία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στην Αυστρία, στη Φινλανδία 
και τη Σουηδία, όπως επίσης και στην Ισλανδία, στη Νορβηγία 
και την Ελβετία. Αυτό ίσχυε και για την Ισλανδία, τη Νορβηγία 
και την Ελβετία. Στην Κύπρο οι κατώτατοι μισθοί καθορίζονται 
από την κυβέρνηση για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Στη 
Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, 
όπως επίσης στην Ισλανδία, στη Νορβηγία και την Ελβετία, οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται από συλλογικές συμβάσεις σε 

συγκεκριμένους κλάδους.
Όπως επισημαίνει η Eurostat, τον Ιανουάριο του 2016 τα 22 
από τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, 
Φινλανδία και Σουηδία αποτελούσαν εξαίρεση) διέθεταν 
εθνικούς κατώτατους μισθούς. Τα στοιχεία για τους εθνικούς 
κατώτατους μισθούς υποβάλλονται στη Eurostat στο εθνικό 
νόμισμα. Για τις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ οι 
κατώτατοι μισθοί στα εθνικά τους νομίσματα μετατρέπονται σε 
ευρώ χρησιμοποιώντας τη μηνιαία συναλλαγματική ισοτιμία του 
προηγούμενου μήνα (π.χ. η ισοτιμία του Δεκεμβρίου του 2015 
χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστούν σε ευρώ οι κατώτατοι 
μισθοί της 1ης Ιανουάριου 2016).
Η πρώτη ομάδα των χωρών με τους υψηλότερους κατώτατους 
μισθούς περιλαμβάνει επτά κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Γαλλία, 
Γερμανία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία 
και Λουξεμβούργο) όπου οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί είναι 
υψηλότεροι των 1.300 ευρώ μηνιαίως.
Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει πέντε κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
(Πορτογαλία, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία και Σλοβενία) που 
εντάσσονται στην κατηγορία των μισθών που κυμαίνονται από 
τα 500 ευρώ έως και τα 1.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι και στα 
πέντε εν λόγω κράτη-μέλη ο ελάχιστος μισθός ήταν στην πράξη 
χαμηλότερος από 800 ευρώ τον μήνα.
Τέλος, η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει χώρες των οποίων οι 
κατώτατοι μισθοί ήταν χαμηλότεροι από 500 ευρώ τον μήνα και 
αποτελείται από δέκα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Λετονία, 
Σλοβακία, Κροατία, Εσθονία και Πολωνία).
• Οι τρεις ταχύτητες των κατώτατων αποδοχών στην Ε.Ε.
Άνω των 1.000 ευρώ 
Λουξεμβούργο 1.998,59 
Ιρλανδία 1.563,25 
Ολλανδία 1.551,60 
Βέλγιο 1.531,93 
Γερμανία 1.498,00 
Γαλλία 1.480,27 
Ην. Βασίλειο 1.396,90 
Κάτω των 1.000 ευρώ 
Ισπανία 825,53 
Σλοβενία 804,96 
Μάλτα 735,63 
Ελλάδα 683,76 
Πορτογαλία 649,83 
Κάτω των 500 ευρώ 
Εσθονία 470,00 
Πολωνία 454,52 
Κροατία 436,91 
Σλοβακία 435,00 
Ουγγαρία 412,91 
Τσεχία 407,64 
Λετονία 380,00 
Λιθουανία 380,00 
Ρουμανία 321,17 
Βουλγαρία 235,62. 
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Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την ανεργία και την 
απασχόληση στην χώρα μας, τα οποία αποτυπώνουν τη 
δραματική κατάσταση στην αγορά εργασίας: Τα άτομα ηλικίας 
άνω των 15 ετών στην Ελλάδα ανέρχονται σε 9,2 εκατομμύρια. 
Από αυτούς, τα 4,43 εκατ. δεν εργάζονται, καθώς ανήκουν στο 
«μη εργατικό δυναμικό» της χώρας. Στο εργατικό δυναμικό 
ανήκουν 4,772 εκατ. άτομα, εκ των οποίων εργάζονται 3,648 
εκατ., ενώ τα υπόλοιπα 1,124 εκατ. είναι οι άνεργοι.
Αν από τους εργαζόμενους αφαιρεθούν και οι περίπου 375 
χιλ. που απασχολούνται με μερική απασχόληση -και ως εκ 
τούτου έχουν καθαρές αμοιβές της τάξεως των 300-400 ευρώ 
μηνιαίως- τότε μένουν 3,27 εκατ. πολίτες με πλήρη απασχόληση 
για να συντηρήσουν τους εαυτούς τους, αλλά και τον υπόλοιπο 
πληθυσμό της χώρας.
Έτσι σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων που 
πραγματοποίησε η «Ναυτεμπορική», στην πραγματικότητα, 
κάθε εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση πρέπει να συντηρήσει 
τρία άτομα, είτε πρόκειται για παιδιά κάτω των 15 ετών είτε για 
συμπολίτες του που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας, είτε 
για συνταξιούχους.
Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ 
για την ανεργία και την απασχόληση αποκαλύπτει το μέγεθος 
του προβλήματος στην αγορά εργασίας. Ουσιαστικά, το 60% 
του πληθυσμού της χώρας άνω των 15 ετών δεν εργάζεται 
και επιβιώνει είτε με τη σύνταξη είτε με τα όποια επιδόματα 
χορηγεί το Δημόσιο, είτε χάρη στον θεσμό της οικογένειας που 
παραμένει βασικό στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας.
Αν σε αυτή την εικόνα προστεθεί και η συνεχιζόμενη μείωση 
των μέσων αποδοχών, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο 
εκρηκτική.
Η όποια αύξηση στον αριθμό των απασχολούμενων -η οποία 
μάλιστα ήταν πολύ μικρή στο 4ο τρίμηνο του 2016 συγκριτικά 
με το 4ο τρίμηνο του 2015- στηρίζεται εν πολλοίς στη μερική 
απασχόληση, το μερίδιο της οποίας έχει ξεπεράσει πλέον 
το 10% και διευρύνεται συνεχώς. Με βάση τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία (δ’ τρίμηνο 2016), σε σύνολο 3,648 
εκατ. απασχολούμενων, οι 375 χιλιάδες είναι μερικώς 
απασχολούμενοι.
Όσο διευρύνεται το μερίδιο της μερικής απασχόλησης στη 
συνολική, τόσο μειώνεται ο μέσος όρος αποδοχών και τόσο 
συρρικνώνονται οι κατά κεφαλήν ασφαλιστικές εισφορές 
που αποδίδονται για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος της χώρας.
Το δεύτερο σημαντικό εύρημα που προκύπτει από την ποιοτική 
ανάλυση των στοιχείων της απασχόλησης είναι ότι «γερνάει» το 
εργατικό δυναμικό της χώρας.
Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. Οι απασχολούμενοι στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών ανήλθαν 
στο δ’ τρίμηνο του 2016 στο 1,53 εκατ. σε σύνολο 3,648 εκατ. 
αντιπροσωπεύοντας μερίδιο 42%. Το αντίστοιχο ποσοστό στο δ’ 
τρίμηνο του 2001 (δηλαδή λίγο πριν από την είσοδο της χώρας 

στο ευρώ) ήταν 33%. Τότε, οι απασχολούμενοι έφταναν στα 4,152 
εκατ. και οι έχοντες συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους 
ήταν 1,447 εκατομμύρια.
2. Σε σύνολο 1,124 εκατομμυρίων ανέργων στο διάστημα 
Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016, οι 367,8 χιλιάδες είχαν 
συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καταλαμβάνοντας 
μερίδιο 32,72% στις τάξεις των ανέργων. Η αύξηση των ανέργων 
άνω των 45 είναι εκρηκτική αν συγκριθεί με τα επίπεδα της… 
δραχμής.
Στο δ’ τρίμηνο του 2001 οι άνεργοι ήταν 526,3 χιλιάδες και 
τα άτομα ηλικίας άνω των 45 ήταν μόλις 79,8 χιλιάδες, με το 
σχετικό ποσοστό να περιορίζεται στο 15%. Κάτι που σημαίνει ότι 
στη 15ετία έχουμε υπερδιπλασιασμό του ποσοστού των ανέργων 
ηλικίας άνω των 45 ετών.
3. Από τα 4,772 εκατομμύρια Έλληνες που ανήκουν στο 
εργατικό δυναμικό της χώρας και έχουν συμπληρώσει τα 15, 
στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ανήκει το 1,898 εκατομμύριο που 
αντιστοιχεί στο 39,77%.
Το εργατικό δυναμικό της χώρας ήταν αντίστοιχο και το 2001 
καθώς στο δ’ τρίμηνο του συγκεκριμένου έτους έφτανε στα 
4,678 εκατομμύρια. Η διαφορά είναι ότι προ 15 ετών, τα άτομα 
ηλικίας άνω των 45 ετών ήταν μόλις 1,447 εκατομμύριο με 
αποτέλεσμα να αντιστοιχούν στο 31% του συνόλου του εργατικού 
δυναμικού της χώρας.
«Γερασμένο» εμφανίζεται και το μη οικονομικά ενεργό κομμάτι 
της χώρας. Σε σύνολο 4,427 εκατομμυρίων ανθρώπων που 
δεν αναζητούν πλέον εργασία, τα 3,255 εκατομμύρια (ποσοστό 
73,5%) έχει ξεπεράσει τα 45.
Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πλέον συνταξιούχοι κάτι 
που σημαίνει ότι η οικονομία δεν μπορεί να περιμένει 
σημαντική αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων από τη 
συγκεκριμένη «δεξαμενή».
Πριν από 15 χρόνια, στο 4ο τρίμηνο του 2001, το μη 
οικονομικά ενεργό κομμάτι του πληθυσμού ήταν και πάλι 
4,486 εκατομμύρια άτομα. Μόνο που τότε αυτοί που είχαν 
συμπληρώσει τα 45 ήταν 2,941 εκατομμύρια αντιστοιχώντας στο 
65% του μη οικονομικά ενεργού τμήματος του πληθυσμού.
Η μερική απασχόληση
Η μερική απασχόληση γίνεται ολοένα και δημοφιλέστερη 
μέθοδος απασχόλησης στους κρισιμότερους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας. Από τους 374,3 χιλιάδες μερικώς 
απασχολούμενους -οι 152,5 χιλιάδες είναι άνδρες και οι 221,8 
χιλιάδες είναι γυναίκες- οι περισσότεροι απασχολούνται στο 
χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο (71,3 χιλιάδες).
Ακολουθεί ο κλάδος των καταλυμάτων και της εστίασης με 64 
χιλιάδες, ενώ 46,8 χιλιάδες απασχολούνται στον πρωτογενή 
τομέα. Τέταρτος κατά σειρά όσον αφορά τη δημοφιλία της 
μερικής απασχόλησης είναι ο χώρος της εκπαίδευσης με 41 
χιλιάδες άτομα.
Οι περισσότεροι μερικώς απασχολούμενοι είναι απόφοιτοι 
λυκείου (152,9 χιλιάδες σε σύνολο 374,3 χιλιάδων), ενώ 
υπάρχουν και 79,1 χιλιάδες πτυχιούχοι πανεπιστημίου αλλά και 
41,3 χιλιάδες απόφοιτοι ΤΕΙ. Μόλις 8,2 χιλιάδες με μεταπτυχιακό 
απασχολούνται μερικώς.
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