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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Σημαντική παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώρ-
γου Στασινού δημοσίευσε η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
στην Πασχαλιάτικη έκδοσή της. Πρόκειται για άρθρο 
του Προέδρου του ΤΕΕ, ο οποίος διαπιστώνει καθυ-
στερήσεις σε θέματα επενδύσεων και κάνει συγκε-
κριμένες προτάσεις για την προσέλκυση επενδύσεων 
προκειμένου η χώρα να πετύχει «Αληθινή Ανάπτυξη». 
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ εστιάζει, πέρα από 

την αναγκαία – σημαντική και όχι συμβολική – μείω-
ση των ασφαλιστικών και φορολογικών συντελεστών, 
σε μια σειρά άλλων προτάσεων, σχετικά άμεσης εφαρ-
μογής και σχεδόν «μηδενικού κόστους»: -Ηλεκτρονι-
κή έκδοση αδειών δόμησης, αδειών καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας τουριστι-
κών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών και μεταποιητικών 
επιχειρήσεων. -Ενιαίο ηλεκτρονικό χάρτη με βάση το 
υπόβαθρο του Κτηματολογίου με όλες τις θεσμικές 
γραμμές (δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικές εκτάσεις, 
προστατευόμενες περιοχές, κλπ. -Νέο χρηματοδοτικό 
εργαλείο για άμεση εκτέλεση έργων περιβάλλοντος, 
χρησιμοποιώντας ως εγγύηση τις πραγματοποιηθείσες 
και μελλοντικές εισπράξεις του Πράσινου Ταμείου από 
τις δηλώσεις αυθαιρέτων. - Νέο χρηματοδοτικό εργα-
λείο για άμεση εκτέλεση έργων οδοποιίας με χρήση 
των μελλοντικών εσόδων από τους οδικούς άξονες.  
Το άρθρο του προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού στη σελ 3. 

ΝΕΑ ΕΡγΑΛΕΙΑ γΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΑπΤυξΗ – ΑΡΘΡΟ γ. ΣΤΑΣΙΝΟυ 
ΣΤΗΝ ΕφΗΜΕΡΙδΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Νέα εργαλεία για Αληθινή Ανάπτυξη – Άρθρο Γ. Στασινού 
στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ανοίγουν  τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, ύψους 300 εκ 
ευρώ 
Στο ΦΕΚ ο Κανονισμός υποχρέωσης της ενεργειακής 
απόδοσης
Σελ 4 
ΤΕΕ- Ανακοίνωση: Ανοιχτή Πρόσκληση συμμετοχής για 
σχέδια και ιδέες βιοκλιματικών ξενοδοχείων με χρήση 
ΑΠΕ
Κάλεσμα για συμμετοχή στην ηλεκτρονική Έρευνα Οικο-
νομικού Κλίματος & Προσδοκιών 2017
Σελ 5 
Τη σημασία του ΕΣΠΑ στη χρηματοδότηση της οικονομί-
ας τονίζει ο αν. υπουργός Οικονομίας 
Ηλεκτρονικά οι  δημοπρασίες για την παραχώρηση 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 
ζώνης
Σελ 6 
Οι βασικές ρυθμίσεις του ν/σ «Τροποποιήσεις διατάξεων 
της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τη 
«Νέα Αθήνα»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις θέσεις της ΝΔ 
για τον τομέα της ενέργειας
Σελ 7 
Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης 
φυσικού αερίου,  με όφελος έως 3000 ευρώ ανά νοικο-
κυριό 
Εντός της εβδομάδας οι υπογραφές  για το κοινοπρακτικό 
δάνειο της ΔΕΗ
ΥΠΕΝ: Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για ΑΠΕ
Σελ 8 
Έρχονται νέα αιολικά deals
Επαφές του προέδρου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εται-
ρείας Υδρογονανθράκων στο Χιούστον του Τέξας
Σελ 9 
Νομοσχέδιο για την ανάπτυξη των startups σχεδιάζει το 
υπουργείο Οικονομίας
Εκτοξεύθηκαν οι δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι, με προ-
ορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 10, 11,12 
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

ΑΝΟΙγΟυΝ  ΤΡΙΑ ΝΕΑ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣπΑ, υψΟυΣ 300 ΕΚ ΕυΡΩ 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 
1242Β/11-4-2017) η απόφαση του υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, για τον Κανονι-
σμό Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής 
Απόδοσης. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει μέτρα τα οποία 
υποχρεώνουν τις ενεργειακές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν 
δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κατοι-
κίες, σε εγκαταστάσεις του τριτογενή και βιομηχανικού 
τομέα, καθώς και σε επιβατικά και φορτηγά οχήματα. Πιο 

συγκεκριμένα, οι δράσεις χωρίζονται σε δράσεις ευαι-
σθητοποίησης και σε τεχνικές δράσεις για την ενεργειακή 
απόδοση. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης αφορούν μέτρα 
συμπεριφοράς και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας από 
τους τελικούς καταναλωτές, και τα τεχνικά μέτρα αφορούν 
εργασίες όπως, για παράδειγμα, εργασίες μόνωσης, εργα-
σίες αναβάθμισης οικιακών συσκευών κτλ. 
(Συνέχεια στη σελ 4)

ΣΤΟ φΕΚ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπΟχΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗΣ ΑπΟδΟΣΗΣ

Ανοίγουν σταδιακά μέχρι τον Ιούλιο τρία νέα προγράμματα ίου 
ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 330.000.000 ευρώ. Σύμφω-
να με δημοσίευμα της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», οι δράσεις αυτές δίνουν 
ενισχύσεις έως και 100% σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δική τους δουλειά, υφιστάμε-
νες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οκτώ επιλεγμένων κλάδων που 
επιδιώκουν να εισέλθουν σε νέες αγορές, αλλά και καινούργιες 
τουριστικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις δράσεις «Ενίσχυση της 

Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», 
με προϋπολογισμό 70.000.000 ευρώ, «Αναβάθμιση Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξή τους σε Νέες Αγορές», 
προϋπολογισμού 140.000.000 ευρώ, που σημείωσαν επιτυχία 
και συνεχίζουν σε δεύτερο κύκλο και για την δράση «Ενίσχυση 
της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων», που ξεκινά για πρώτη φορά, με προϋπολογισμό 
120.000.000 ευρώ. (Αναλυτικά στη σελ 5)



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων της Εταιρείας Μελέτης 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας – ΕΜΑΕΤ, στις 24 Απρι-
λίου 2017 ο Κ. Γιαννακός θα μιλήσει με θέμα: «Γραπτές 
Πηγές, Τεχνολογία Ξεστής Λιθοδομής και Παρουσία των 
Μυκηναίων στην Κύπρο», στην αίθουσα του Συλλόγου 
των Αθηναίων (Κέκροπος 10, Πλάκα). Ώρα έναρξης 
18.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Πληροφορίες: emaet.tee@gmail.com, www.emaet.tee.
gr, τηλ. 6949 829158
Οι ομιλίες της ΕΜΑΕΤ είναι μαγνητοσκοπημένες από το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη: http://www.blod.gr/lectures/
Pages/viewevent.aspx?EventID=297

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

18 - 20 Μαΐου 
2017

Συνέδριο: «Το τοπίο στη νέα εποχή της 
ενεργειακής μετάβασης: Προκλήσεις, 
επενδυτικές ευκαιρίες και τις τεχνολογικές 
καινοτομίες»
ΑΘΗΝΑ

Διεθνής Ένωση για την Οικονομία Ενέρ-
γειας

19 Μαΐου 2017 
Ημερίδα: «Κυκλική Οικονομία - Δημιουρ-
γώντας Αξία» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Greenagenda.gr, SGT Symeon 
Tsomokos SA

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΜΑΕΤ

ΣυΝΕδΡΙΟ γΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑφΟΡΕΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο νησί της Μήλου θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 
22 Απριλίου 2017, το παγκόσμιο συνέδριο με θέμα: 
«Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές και Νησιωτικότη-
τα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα».
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται, υπό την αιγίδα της 
ΚΕΔΕ, από το  Δήμο Μήλου, το Ενεργειακό & Περι-
βαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου, το Δίκτυο Αειφόρων 
Νήσων ΔΑΦΝΗ και το portal energypress.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσης, το συνέδριο 
αποσκοπεί στο να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο των 
λιμένων και της ναυτιλίας στην υιοθέτηση καινο-
τομικών λύσεων στους τομείς της ενέργειας, των 
έξυπνων δικτύων, των επικοινωνιών, των μετα-
φορών, της διοίκησης και της διαχείρισης των 
αγορών, με στόχο  να απώτερο ενισχυθεί η  το-
πική ανάπτυξη και η εξωστρέφεια, να γίνουν νέες 
επενδύσεις και να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικοί 
δείκτες του ναυτιλιακού κλάδου. Αποτελεί επίσης 
ευκαιρία για την ανάδειξη των καλών πρακτικών 
και των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί στον 
Ευρωπαϊκό χώρο.

Θεματικές ενότητες:
- Περιβαλλοντική πιστοποίηση
- Υποδομές στα λιμάνια για νέα καύσιμα (φυσικό 
αέριο, LNG)
- Υποδομές για ηλεκτροκίνηση πλοίων και τροφο-
δοσία από τη στεριά (cold ironing)
- Συστήματα διαχείρισης της ενέργειας στα λιμάνια
- Διασκευή πλοίων για υποδοχή νέων καυσίμων
- Πράσινα λιμάνια και μαρίνες (μείωση του οικολο-
γικού αποτυπώματος)
- Πιλοτικές εφαρμογές σε νησιωτικά λιμάνια
- Ενδονησιωτική επικοινωνία & διαδρομές μικρών 
αποστάσεων
- Κατάρτιση και ενίσχυση ικανότητας στο τοπικό 
επίπεδο.
Πληροφορίες: https://smartports.wordpress.com/

ΣυΝΕδΡΙΟ 
“ΑΕΡΟΜΕΤΑφΟΡΕΣ - 
πΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ”
 Στις 9 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00, στο αμφιθέατρο του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στον 
Χολαργό, θα διεξαχθεί το 11o συνέδριο με τίτλο: “Αερο-
μεταφορές - Παρόν και μέλλον”, με τις εξής δύο θεματικές 
ενότητες:
- Αεροπορική Ιατρική στην Πολιτική Αεροπορία
- Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη 
   Το συνέδριο οργανώνεται από την εταιρεία iForce Επι-
κοινωνίες, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και σε συνεργασία με την 
Πανελλήνια Ένωση Ιπτάμενου Προσωπικού Σωμάτων 
Ασφαλείας & Δημοσίων Υπηρεσιών (Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.), 
την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων (Π.Ε.Π), της Ομοσπονδί-
ας Σωματείων Πολιτικής Αεροπορίας, της Ένωσης Πτυχι-
ούχων Τεχνικών Αεροσκαφών Ολυμπιακής Αεροπορίας 
και της Ένωσης Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας και του 
ΤΕΙ Χαλκίδας. 
Θα συμμετέχουν στελέχη, εμπειρογνώμονες, από το 
Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονομικών, την 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την ΥΠΑ, τα 
σώματα ασφαλείας, αεροπορικές εταιρείες της Ελλάδος 
και του εξωτερικού, συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί 
φορείς και ειδικοί των αεροπορικών θεμάτων καθώς και 
εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι. 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διερεύνηση από νομικής, 
επιστημονικής και οικονομικής πλευράς των δημοσίων 
και ιδιωτικών αερομεταφορών στο πλαίσιο των κανόνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς πρακτικής με 
σκοπό την ανάπτυξη της αγοράς προς όφελος τόσο του 
δημοσίου συμφέροντος όσο και της επιχειρηματικότητας.
Πληροφορίες, εγγραφές: Κατερίνα Πάντζα, info@iforce.
gr, 210-3392500 , 6936-850951
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ΝΕΑ ΕΡγΑΛΕΙΑ γΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΑπΤυξΗ – ΑΡΘΡΟ γ. ΣΤΑΣΙΝΟυ ΣΤΗΝ 
ΕφΗΜΕΡΙδΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟυ γΡΑφΕΙΟυ ΤυπΟυ ΤΕΕ
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υπΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟυΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

Το άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, 
που δημοσίευσε η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στην Πα-
σχαλιάτικη έκδοσή της έχει ως εξής:

Με χαρά είδα την Μεγάλη Τετάρτη τον Πρωθυπουργό 
να υποδέχεται στο γραφείο του τους εκπροσώπους 
της Fraport που θα επενδύσουν σε 14 αεροδρόμια 
της χώρας και ξαφνικά μου γεννήθηκαν τρία βασικά 
ερωτήματα: η Κυβέρνηση θέλει μόνο μεγάλες επεν-
δύσεις; Θέλει μόνο συγκεκριμένες επενδύσεις; Γιατί οι 
περισσότερες καθυστερούν λες και ζούμε σε περίοδο 
ευμάρειας και μηδενικής ανεργίας;
Έπειτα από αρκετό προβληματισμό κατέληξα στα πα-
ρακάτω: Η Κυβέρνηση προωθεί μόνο μεγάλες επεν-
δύσεις, οι οποίες προέρχονται από ιδιωτικοποιήσεις 
του ΤΑΙΠΕΔ, διότι μόνο για αυτές ασκούνται ισχυρές 
πιέσεις σε υψηλό επίπεδο και από εξωτερικούς παρά-
γοντες. Γενικά δεν θέλει ιδιωτικές επενδύσεις ή αν τις 
θέλει δεν γνωρίζει ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να 
γίνουν ώστε να τις διευκολύνει να προχωρήσουν. Οι 
επενδύσεις καθυστερούν διότι κατά βάθος ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στις ιδι-
ωτικές επενδύσεις, με αποτέλεσμα ακόμη και όταν ο 
Πρωθυπουργός και τμήμα της Κυβέρνησης επιθυμούν 
να προχωρήσει μία επένδυση, υπάρχουν Υπουργοί, 
Βουλευτές και κομματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που 
δημιουργούν εμπόδια, τα οποία για κάποιον ανεξήγη-
το λόγο, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση δυσκο-
λεύονται πολύ να τα ξεπεράσουν.
Τα παραπάνω τα γράφω όχι για να ασκήσω κριτική 
στην Κυβέρνηση, αλλά αποκλειστικά για να τα έχουμε 
σαν δεδομένα, σαν αρχές, σε ρεαλιστικές προτάσεις 
που θα διατυπώσω σχετικά με την Αληθινή Ανάπτυξη 
που θα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος όλων των πο-
λιτικών δυνάμεων, όλων των παραγωγικών φορέων, 
όλων των κοινωνικών εταίρων, όλων των πολιτών. 
Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουμε προέρχονται από τα τεράστια 
εμπόδια που βάζει η Κυβέρνηση στην Αληθινή Ανά-
πτυξη ενώ την επικαλείται συνεχώς βαφτίζοντάς τη 
«δίκαιη», χωρίς καν να υπάρχει. Η ανεργία και το 

ασφαλιστικό είναι τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα 
που προέρχονται από την ανύπαρκτη «δίκαιη» ανά-
πτυξη.
Προφανώς για να προσελκύσουμε επενδύσεις θα 
πρέπει να μειωθούν σημαντικά και όχι συμβολικά, οι 
φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων και των 
φυσικών προσώπων. Θα πρέπει να μειωθεί η ασφα-
λιστική δαπάνη των εργαζομένων. Και θα πρέπει 
να υπάρξει κόφτης στο άθροισμα φορολογικών και 
ασφαλιστικών δαπανών κοντά στο επίπεδο του 50% 
του καθαρού εισοδήματος κάθε φυσικού προσώπου. 
Νομίζω ότι τα παραπάνω είναι προφανή σε οποιονδή-
ποτε πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχουν 
όμως και κάποιες δυνάμεις, όπως προανέφερα, οι 
οποίες πιστεύουν στην υπερφορολόγηση και για αυτό 
την εφαρμόζουν.
Ας αφήσουμε όμως το παραπάνω θέμα γύρω από το 
οποίο μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των πο-
λιτικών δυνάμεων και ας δούμε το ζήτημα της κατα-
πολέμησης της διαφθοράς. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν 
κάποιοι που επιθυμούν την συνέχιση φαινομένων δι-
αφθοράς. Πως όμως αυτό συνδέεται με το στόχο της 
Αληθινής Ανάπτυξης; Συνδέεται μέσω των διαδικασι-
ών αδειοδοτήσεων είτε οικοδόμησης, είτε λειτουργίας 
νέων επιχειρήσεων. Ο δεύτερος μετά την φορολογία, 
αν όχι ο πρώτος λόγος, για τον οποίο δεν προσελκύ-
ονται επενδύσεις στη Ελλάδα είναι, ότι πλέον σε όλο 
τον κόσμο γνωρίζουν, ότι ακόμη και αν επιθυμείς να 
επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν θα καταφέρεις ίσως ποτέ 
να εκδόσεις τις απαραίτητες άδειες. Τα παραδείγματα 
αμέτρητα. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα; Βεβαίως 
μπορεί, πολύ απλά, πολύ σύντομα και με «μηδενικό 
κόστος». Ο τρόπος είναι απλός: Ηλεκτρονική έκδοση 
αδειών δόμησης, αδειών καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, λειτουργίας τουριστικών, βιοτεχνι-
κών, βιομηχανικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων. 
Ταυτόχρονα δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού 
χάρτη με βάση το υπόβαθρο του Κτηματολογίου με 
όλες τις θεσμικές γραμμές (δασικές εκτάσεις, αρχαιο-
λογικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές, κλπ) για 
να ξέρει ο καθένας τι χτίζει και που. Πόσος χρόνος 
χρειάζεται για να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω; 
Από μία ημέρα για περιπτώσεις όπως η ηλεκτρονική 
έκδοση αδειών δόμησης, που απαιτούνται δύο υπο-
γραφές από τους αρμοδίους Υπουργούς, μέχρι δύο 
χρόνια για τον ηλεκτρονικό χάρτη που μόλις ανάφερα.
Ας ασχοληθούμε όμως και με σύγχρονα χρηματοδο-
τικά εργαλεία, που προφανώς είναι απαραίτητα, τα 

οποία θα μπορούσαν να συμφωνηθούν από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις με στόχο την Αληθινή Ανάπτυξη. 
Υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν άμεσα, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν εγγύηση για την δημιουργία χρηματοδοτικών 
εργαλείων που θα χρηματοδοτήσουν έργα σήμερα 
που υπάρχει ανάγκη στη χώρα.
Για να γίνω κατανοητός θα χρησιμοποιήσω δύο συ-
γκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα είναι 
τα χρήματα που υπάρχουν στο Πράσινο Ταμείο από τα 
πρόστιμα των αυθαιρέτων. Τα χρήματα αυτά θα ξεπε-
ράσουν τα 3.5 δισεκατομμύρια ευρώ όταν πληρωθούν 
όλες οι δόσεις αυτών που έχουν ενταχθεί στις ρυθμί-
σεις του νόμου. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν εγγύηση για την δημιουργία χρηματοδο-
τικού εργαλείου για άμεση εκτέλεση περιβαλλοντικών 
έργων.
Δεύτερο παράδειγμα είναι η χρήση μελλοντικών εσό-
δων από οδικούς άξονες για να χρηματοδοτήσουν 
άμεσα μέσω ενός χρηματοδοτικού εργαλείου ανα-
γκαία έργα οδοποιίας.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε κά-
ποιες βασικές αρχές που θα αποτελούν τον κορμό για 
την Αληθινή Ανάπτυξη, ώστε να μην πολεμάει στην 
ουσία ο καθένας τον ίδιο του τον εαυτό και τη χώρα, 
μόνο και μόνο επειδή κάποια πρόταση δεν αποτελεί 
πνευματική του ιδιοκτησία ή  επειδή το Κόμμα του 
δεν είναι για κάποια περίοδο ανάμεσα σε αυτούς που 
κυβερνούν. Αν πραγματικά θέλουμε την Αληθινή Ανά-
πτυξη μπορούμε με απλές κινήσεις να την πετύχουμε.
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ΤΕΕ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΟΙχΤΗ πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣυΜΜΕΤΟχΗΣ γΙΑ ΣχΕδΙΑ ΚΑΙ 
ΙδΕΕΣ βΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ξΕΝΟδΟχΕΙΩΝ ΜΕ χΡΗΣΗ ΑπΕ

ΚΑΛΕΣΜΑ γΙΑ ΣυΜΜΕΤΟχΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕυΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟυ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 
& πΡΟΣδΟΚΙΩΝ 2017

ΣΤΟ φΕΚ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπΟχΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗΣ ΑπΟδΟΣΗΣ

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχοντας υπόψη τόσο το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας σε τομείς όπως το φυ-
σικό περιβάλλον και το τουριστικό ενδιαφέρον, όσο και την 
αναγνώριση της ανάγκης αναβάθμισης των ξενοδοχειακών 
και των εν γένει τουριστικών μας μονάδων, έθεσε υπό την 
αιγίδα του την 4η Διεθνή έκθεση Τουρισμού με τίτλο «Greek 
Tourism Expo ‘17» που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Δε-
κεμβρίου 2017, στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO. 
Στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίζει το ΤΕΕ για την 
ουσιαστική παρουσία του και στον Τομέα του Τουρισμού, 
δημοσιεύει : Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στην Έκθεση 

«Greek Tourism Expo ‘17» που υποστηρίζεται από το ΤΕΕ, το 
Ελληνικό Τμήμα της UIA και το Διεθνές Πρόγραμμα της UIA 
ARES «Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» για
-Μακέτες και Σχέδια υλοποιημένων βιοκλιματικών Ξενοδο-
χείων
-Ιδέες για νέα Ξενοδοχεία
πάντοτε με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Οι προτάσεις θα αποσταλούν στο ΤΕΕ, σχεδιασμένες σε χαρτί 
Α3, κάθετης διάταξης, για τη Δ/νση Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
και Διεθνών Σχέσεων / Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Νίκης 
4, 10563, Αθήνα, καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

greok@central.tee.gr. Καταληκτική ημερομηνία : 23 Ιουνίου 
2017. Στην Έκθεση θα παρουσιαστούν όσες προτάσεις επιλε-
γούν σε ειδικό χώρο στο Εκθεσιακό Κέντρο, ενώ σύμφωνα 
με τα σχέδια των συντελεστών της καλύτερης πρότασης που 
θα επιλεγεί μεταξύ των ιδεών, θα κατασκευαστούν επί τόπου 
πρότυπα:
1.πράσινου -βιοκλιματικού δωματίου με το λουτρό του
2.υποδοχής (reception) πράσινου-βιοκλιματικού ξενοδοχεί-
ου
Περισσότερες πληροφορίες: greok@central.tee.gr

Η οικονομία της χώρας βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά σε 
καθεστώς κρίσης και αβεβαιότητας και η ανάσχεση του αρ-
νητικού κλίματος είναι απαραίτητη όσο ποτέ. Όμως ο δρόμος 
προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη περνάει από την 
τεκμηρίωση και τη δημοσίευση των προβλημάτων και των 
προσδοκιών που έχει το παραγωγικό κομμάτι της Ελληνικής 
κοινωνίας, σημαντικό μέρος του οποίου εκπροσωπείται από 
τα μέλη του ΤΕΕ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ΤΕΕ, με 
σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, συνδράμει, μαζί 
με άλλα επιμελητήρια και φορείς, στην πανελλαδική έρευνα 
της εταιρείας UNITYFOUR, ώστε να αποτυπωθεί το επίπεδο  
του οικονομικού κλίματος και της μελλοντικής πορείας της 
αγοράς τόσο των ελευθέρων επαγγελματιών όσο και σε άλ-
λους τομείς δραστηριοτήτων. Στην έρευνα ήδη συμμετέχουν 
το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Επαγγελματικό Επιμελη-

τήριο Αθηνών. Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί 5 λεπτά. 
Αναλυτικότερα, η έρευνα  καλύπτει ενδεικτικά τις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες:
-Ο βαθμός επιρροής της πολιτικής αστάθειας, της φορολογί-
ας, του νέου ασφαλιστικού πλαισίου, της έλλειψης τραπεζικής 
ρευστότητας, της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και του μι-
σθολογικού κόστους στην ανάπτυξη των εργασιών
-Η ικανότητα πληρωμής των μηναίων και ετήσιων υποχρε-
ώσεων προς το κράτος, τις τράπεζες, τους εργαζόμενους και 
τους προμηθευτές
-Η προσδοκία για την πορεία του κύκλου εργασιών τους το 
2017
-Η εκτίμηση για την αύξηση ή μείωση του απασχολούμενου 
προσωπικού το επόμενο 12μηνο
Το δείγμα των απαντήσεων θα είναι αντιπροσωπευτικό του 

αντικειμένου δραστηριότητας και του μεγέθους των εργασι-
ών των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αποτελέσματα της έρευνας 
θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση, θα προβληθούν 
κυρίως από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο ενώ η πλήρης 
ανάλυση τους θα δημοσιευθεί σε πολιτικές και οικονομικές 
εφημερίδες. Παράλληλα, η έρευνα θα σταλθεί στην Αγγλική 
της έκδοση στους ανταποκριτές των ξένων μέσων και πρα-
κτορείων ώστε να διαδοθεί και στο εξωτερικό η καταγραφή 
των δυσκολιών και οι προσδοκίες των μελών μας. Η συμμε-
τοχή σας είναι σημαντική. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις 
ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
https://www.surveymonkey.com/r/unityfour2017

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 
1242Β/11-4-2017) η απόφαση του υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, για τον Κανονισμό 
Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Από-
δοσης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, η 
εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για 
την ευρωπαϊκή και την εθνική ενεργειακή στρατηγική, καθώς 
παρουσιάζει έντονη αναπτυξιακή διάσταση που συνδυάζει 
αρμονικά την προσπάθεια ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας 
ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέ-

ον, ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης είναι ζωτικός για την 
πολιτική του ενεργειακού κόστους στην Ε.Ε. Τα καθεστώτα 
υποχρέωσης θεωρούνται από τα αποτελεσματικότερα «ερ-
γαλεία» επίτευξης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς σύμ-
φωνα με προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να 
επιτύχουν το 40% του συνολικού στόχου εξοικονόμησης. Η 
δυναμική ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών 
σε συνδυασμό με την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό επίπεδο απο-
τελούν κεντρική επιδίωξη του συγκεκριμένου μηχανισμού. Σε 

αυτό το πλαίσιο, κάθε ενεργειακή επιχείρηση μπορεί να υλο-
ποιήσει τις απαιτούμενες δράσεις η ίδια ή να τις αναθέσει σε 
κάποια Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Οι Επιχειρήσεις 
Ενεργειακών Υπηρεσιών παρέχουν ολοκληρωμένες ενεργει-
ακές υπηρεσίες, όπως είναι η προμήθεια εξοπλισμού και η 
εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής απόδοσης, καθώς και 
η χρηματοδότηση της δαπάνης και η διαχείριση του συστή-
ματος που θα εγκατασταθεί.

Συνέχεια από τη σελ 1
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ΑΝΟΙγΟυΝ ΣΤΑδΙΑΚΑ ΤΡΙΑ ΝΕΑ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣπΑ ΜΕχΡΙ ΤΟΝ ΙΟυΛΙΟ 
Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου ότι ψηφίσθηκαν χθες 
στη Βουλή νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες «κλειδώνει» 
οριστικά το 51% του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο, υπό την 
εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ρυθ-
μίσεις αυτές, για την ολοκλήρωση του πλήρους ιδιοκτησιακού 
διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, περιλαμβάνονταν σε 
τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο σχέδιο νόμου για τους 
δασικούς χάρτες από τους Υπουργούς, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη και Οικονομικών, Ευκλείδη Τσα-
καλώτο, καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γιώργο Χουλιαράκη. Ειδικότερα, με την τροπολογία ρυθμίζο-
νται τα εξής θέματα: Διευρύνεται η συμμετοχή στον ΑΔΜΗΕ 
της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, καθώς σε αυτή μεταβιβάζεται το σύνολο 
των μετοχών της Ενεργειακής Συμμετοχών, που το Ελληνικό 
Δημόσιο (34%) και το ΤΑΙΠΕΔ (17%) έλαβαν ως μέτοχοι της 
ΔΕΗ. Η μεταβίβαση  αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η άσκηση του ελέγχου θα διεξάγεται από  

διαφορετικό φορέα του Δημοσίου, αφενός στη ΔΕΗ, όπου το 
Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονο-
μικών για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων και 
αφετέρου στον ΑΔΜΗΕ, όπου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσω-
πείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 
άσκηση αντιστοίχως των μετοχικών του δικαιωμάτων και της 
εποπτείας.  Με τον τρόπο αυτό, οι διατάξεις εναρμονίζονται 
πλήρως με τις σχετικές επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας 
και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ, που απαιτούν 
ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δυο φορέων 
να είναι πλήρης. Ενισχύονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης 
της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ για την εξαγορά του 25% των μετοχών του 
ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Προκειμένου να εξασφαλίσει την ανα-
γκαία χρηματοδότηση η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ αποκτά το δικαίωμα να 
ενεχυριάσει φορολογικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου 
έναντι της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ μέχρι το ποσό που απαιτείται 
για την εξαγορά των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Στην περίπτωση 

που η χρηματοδότηση προέλθει ευθέως από το Ελληνικό Δημό-
σιο, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ υποχρεούται να επιστρέψει τις φορολογικές 
απαιτήσεις. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ να 
εισφέρει σε είδος τις φορολογικές απαιτήσεις, για την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της, μέχρι το ποσό της αποτίμησης 
του 25% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ. Ορίζεται ότι 
για το σκοπό εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της Ενεργειακής 
Συμμετοχών η τιμή εισαγωγής της μετοχής της θα ισούται με 
την τιμή που προκύπτει από το ποσό της μείωσης του μετοχι-
κού κεφαλαίου της ΔΕΗ.  Για την τιμή αυτή έχουν υπερψηφίσει 
ήδη οι μέτοχοί της ΔΕΗ, που αποτελούν και τους μετόχους της 
Ενεργειακής Συμμετοχών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 
μέγιστη δυνατή προστασία των μετόχων της ΔΕΗ. Το 51% του 
Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ κατοχυρώνεται με τη συμμετοχή του 
ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ως μέτοχός του με ποσοστό 25% και ως μέτοχος 
στην Ενεργειακή Συμμετοχών, με ποσοστό 51%. Η Ενεργειακή 
Συμμετοχών συμμετέχει στον ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 51%.

ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟυ ΕΣπΑ ΣΤΗ χΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΝΙζΕΙ Ο ΑΝ. υπΟυΡγΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 «Θα πέσουν στην αγορά 10 δια ευρώ» Τη σημασία του 
ΕΣΠΑ στη χρηματοδότηση της οικονομίας τονίζει ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης 
Χαρίτσης  με δήλωσή του στην «Κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»: 
«Το ΕΣΠΑ είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο 
που διαθέτει η χώρα και η γρήγορη και αποτελεσματική 
αξιοποίησή του είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
οικονομίας. Μετά το επιτυχημένο κλείσιμο της προη-
γούμενης προγραμματικής περιόδου (2007-2013), στην 
οποία καταφέραμε να απορροφήσουμε όλους τους πό-
ρους, ενεργοποιήσαμε πρώτοι και το νέο ΕΣΠΑ 20142020 
σε ποσοστό που υπερβαίνει το 56% των προγραμμάτων 
του. Αυτή τη στιγμή “τρέχουν” μία σειρά από προσκλήσεις, 
ύψους 10 δισ. ευρώ, σε όλους τους τομείς: από την επιχει-
ρηματικότητα και την έρευνα μέχρι το περιβάλλον και τον 
πολιτισμό. Ο α’ κύκλος των προσκλήσεων για την ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας συνάντησε πολύ μεγάλο ενδιαφέ-

ρον. Ανταποκρινόμενοι στη μεγάλη ζήτηση, αυξήσαμε τον 
προϋπολογισμό τους κατά 156.000.000 ευρώ και κατά 
3.300 τον αριθμό των ωφελουμένων, ενώ πολύ σύντομα 
θα ακολουθήσει και ο β’ κύκλος. Με δεδομένα λοιπόν τα 
ποσοτικά αποτελέσματα, στο νέο ΕΣΠΑ επικεντρώνουμε 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεών μας. 
Δίνουμε έμφαση σε έργα και δράσεις με έντονο αναπτυ-
ξιακό αποτύπωμα, σε τομείς όπου η ελληνική οικονομία 
εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα (αγροδιατροφή, τε-
χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κ.λπ.) και σε 
δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οχημά μας 
είναι μία δυναμική και εξωστρεφής μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα και το ιδιαίτερα μορφωμένο και καταρτισμένο 
ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.
Επενδύουμε στην έρευνα και την τεχνολογία και τη σύνδε-
σή τους με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις ώστε οι νέοι 
επιστήμονες να μπορέσουν να παραμείνουν στη χώρα και 

να αξιοποιήσουν δημιουργικά τα ταλέντα τους, αναβαθ-
μίζοντας παράλληλα την ελληνική οικονομία στον διεθνή 
καταμερισμό εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιήσαμε 
πριν από λίγες εβδομάδες και ένα από τα πιο εμβληματικά 
προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, το “Ερευνώ - Δημιουργώ - 
Καινοτομώ”, που με προϋπολογισμό 280.000.000 ευρώ 
ενισχύει αποφασιστικά την έρευνα και τη σύζευξή της με 
την παραγωγή. Με ένα εύρος παρεμβάσεων, που περι-
λαμβάνουν από μεγάλα έργα υποδομών μέχρι την επιχει-
ρηματικότητα και τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών 
ομάδων, σε στενή πάντα συνεργασία με όλους τους φορείς 
και σε συνεχή διαβούλευση με τους πολίτες, αξιοποιούμε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους του ΕΣΠΑ για 
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη δημι-
ουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας».

Με τροπολογία που ψηφίσθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής 
στις 11.4.2017 δίνεται η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης. Γίνεται γνωστό από το 
υπουργείο Οικονομικών ότι από από φέτος θα πραγματοποι-
ηθούν οι πρώτες ηλεκτρονικές δημοπρασίες σε μικρό αριθμό 
θέσεων, ο οποίος θα αυξάνεται κάθε χρόνο, με σκοπό την δη-
μοπράτηση άμεσα όλων των θέσεων με ηλεκτρονικό τρόπο. 
Η παραχώρηση απλής χρήσης θα πραγματοποιείται βάσει 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα μπορεί 

να φτάσει τα τρία (3) χρόνια. Η επέκταση του χρόνου αφορά 
και στους όμορους, δηλαδή σε όσους έχουν επαγγελματική 
εγκατάσταση, η οποία συνορεύει με αιγιαλό, παραλία, όχθη ή 
παρόχθια ζώνη. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται εξοικονό-
μηση χρόνου και ανθρωπίνων πόρων με όφελος τόσο για το 
δημόσιο, όσο και για τους ενδιαφερόμενους, ενώ παράλληλα 
παρέχονται κίνητρα για πραγματοποίηση επενδύσεων με σε-
βασμό στο παράκτιο και παρόχθιο περιβάλλον. Στο καθεστώς 
των όμορων εντάσσονται για πρώτη φορά τα ναυταθλητικά 
σωματεία που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού. Με ειδική διάταξη θα παραχωρείται αιγιαλός, παραλία, 

όχθη και παρόχθια ζώνη για απλή χρήση και για τις ανάγκες 
πραγματοποίησης ερευνών τόσο από φορείς όπως ο ΕΛΚΕΘΕ 
και το ΙΝΑΛΕ, όσο και από τους φορείς διαχείρισης προστατευ-
όμενων περιοχών. Σε περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων 
και για την αποφυγή αλληλοκάλυψης δραστηριοτήτων θα 
ζητείται η σύμπραξη του Υπουργείου Τουρισμού. Υπό ειδικό 
καθεστώς παραχώρησης απλής χρήσης εντάσσονται οι δημο-
τικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, οι οποίες 
είναι σε λειτουργία και δραστηριοποιούνται ήδη στον συγκε-
κριμένο τομέα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ  δΗΜΟπΡΑΣΙΕΣ γΙΑ ΤΗΝ πΑΡΑχΩΡΗΣΗ ΑπΛΗΣ χΡΗΣΗΣ 
ΑΙγΙΑΛΟυ, πΑΡΑΛΙΑΣ, ΟχΘΗΣ ΚΑΙ πΑΡΟχΘΙΑΣ ζΩΝΗΣ
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ΟΙ βΑΣΙΚΕΣ ΡυΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟυ Ν/Σ «ΤΡΟπΟπΟΙΗΣΕΙΣ δΙΑΤΑξΕΩΝ ΤΗΣ δΑΣΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ δΙΑΤΑξΕΙΣ»
Ψηφίσθηκε στη Βουλή, και αποτελεί νόμο του κράτους, το ν/σ 
«Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις της δασικής 
νομοθεσίας, απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχιση του 
έργου της κατάρτισης των δασικών χαρτών και περαιτέρω 
διευκόλυνσης των πολιτών. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική 
ενημέρωση του ΥΠΕΝ, ο νέος νόμος περιλαμβάνει κατ’ άρθρο 
τα εξής: Άρθρο 1: Αναδάσωση και άλλες δασοκομικές εργα-
σίες: Πληρωμή από τον δικαιούχο της δαπάνης αναδάσωσης 
για εκτάσεις ως 4 στρέμματα, χωρίς την υποχρέωση σύνταξης 
σχετικής μελέτης. Δυνατότητα αντί για αναδάσωση και άλλων 
δασοκομικών εργασιών. Άρθρο 2: Γεωργική εκμετάλλευση 
εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και ιδίως αυτών που εκχερ-
σώθηκαν προ του 1975: Επιτρέπονται μικροεγκαταστάσεις 
που εξυπηρετούν την αγροτική καλλιέργεια. Για την εξαγορά 
λαμβάνονται υπόψη και οι ένορκες βεβαιώσεις σε συνδυασμό 
με άλλα έγγραφα (ΔΟΥ, ΕΛΓΑ, κλπ). Μειώνεται το τίμημα εξα-
γοράς στο ¼ της αντικειμενικής αξίας. Μπορεί να καταβάλ-
λεται σε 100 μηνιαίες δόσεις. Κατώτατη μηνιαία δόση στα 30 
€. Εάν είναι επιθυμητό, δίνεται η δυνατότητα μόνο για έγκριση 
επέμβασης (χρήση). Δυνατότητα μεταγραφής του δικαιώ-
ματος χρήσης στο Κτηματολόγιο. Δήλωση της έκτασης στον 
ΟΣΔΕ. Άρθρο 3: Λοιπές επιτρεπτές επεμβάσεις: Χωροθετού-

νται οι υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες εγκαταστάσεις) επί εκτά-
σεων δασικού χαρακτήρα. Χωροθετούνται τα αστεροσκοπεία 
στις ίδιες εκτάσεις και δίνονται 3 χρόνια για τη νομιμοποίησή 
τους. Χωροθετούνται τα μελίσσια εκτός πάρκων, αλσών και 
χώρων αναψυχής, ενώ αφαιρείται το κατώτατο όριο από-
στασης για επεμβάσεις που γίνονται σε εκτάσεις τουριστικού 
και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Άρθρο 4: Γεωργική εκμε-
τάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν 
μεταξύ 1975-2007:  Επιτρέπονται μικροεγκαταστάσεις που 
εξυπηρετούν την αγροτική καλλιέργεια. Αναγκαία οικονο-
μοτεχνική μελέτη μόνο για τις εκτάσεις που δεν είναι στον 
ΟΣΔΕ. Η αναδάσωση περιλαμβάνεται πια σε συνολικό τίμημα 
(δαπάνη αναδάσωσης + αντάλλαγμα χρήσης) το οποίο είναι 
μεγαλύτερο από το αντάλλαγμα χρήσης του άρθρου 2. Κα-
τώτατη μηνιαία δόση στα 30 €. Δυνατότητα μεταγραφής του 
δικαιώματος χρήσης στο Κτηματολόγιο. Δήλωση της έκτασης 
στον ΟΣΔΕ.  Άρθρο 5: Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποί-
ησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Δυνατότητα αποφάσεων 
επί αναρτημένου χάρτη για τις ΑΕΠΟ. Πρόσληψη από ΕΚΧΑ 
δασικών υπαλλήλων για τη λειτουργία της κατάρτισης των 
δασικών χαρτών. Αίτηση εξαγοράς ή επέμβασης εκχερσω-
μένης έκτασης που αναστέλλει την κύρωση του χάρτη στην 
αιτούμενη έκταση μέχρι την ολική κύρωσή του. Παράταση 

της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για όσες περιοχές 
λήγει η προθεσμία άμεσα, ώστε να μπορούν να υπαχθούν 
στις νέες διατάξεις για τις εκχερσώσεις. Δυνατότητα λειτουρ-
γίας των Επιτροπών Δασολογίου επί αναρτημένου χάρτη για 
αποφάσεις επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα. Ανάρτηση 
ορίων οικιστικών πυκνώσεων στους δασικούς χάρτες, έως τη 
λήξη της περιόδου των αντιρρήσεων Άρθρο 6: Περί δασωμέ-
νων αγρών και χορτολιβαδικών εκτάσεων: Εντάσσονται στις 
διατάξεις περί δασωμένων αγρών α) τα κληροτεμάχια, β) οι 
εκτάσεις που δεν εμφανίζονται με δασική μορφή σήμερα, γ) οι 
εκτάσεις που έχουν τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού. Δίνεται 
η δυνατότητα στις Επιτροπές Δασολογίου να αποφασίζουν επί 
αναρτημένου χάρτη για το αν είναι δάσος ή δασική έκταση 
ώστε να βρει εφαρμογή το άρθρο 67 (δασωμένοι αγροί). 
Δυνατότητα για αίτηση ένταξης στις διατάξεις των πεδινών 
χορτολιβαδικών εκτάσεων. Άρθρο 7: Νυχτερινή φύλαξη φυ-
σικού περιβάλλοντος:  Επιλύεται το θέμα της πληρωμής των 
νυχτερινών εξορμήσεων των δασικών υπαλλήλων. Άρθρο 
8: Επίλυση διένεξης μεταξύ Δημοσίου και Δήμου Ιωαννιτών: 
Επιλύεται η δικαστική διένεξη μεταξύ Δημοσίου και Δήμου 
Ιωαννιτών και αποδίδεται η κυριότητα της αμφισβητούμενης 
έκτασης στο Δήμο και την τοπική κοινωνία.

Ο ΚυΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ πΑΡΟυΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Νδ γΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, 
μιλώντας σε εκδήλωση για την ενεργειακή πολιτική, που 
πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Ναυτεμπορικής»  αναφέρθηκε 
στις προτεραιότητες οι οποίες είναι: Η διασφάλιση της ενερ-
γειακής επάρκειας και τροφοδοσίας της χώρας. Η μείωση του 
κόστους της ενέργειας, ώστε να είναι προσιτό για τα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις και ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλα 
γειτονικά κράτη. Η προστασία του περιβάλλοντος, με εκπλή-
ρωση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Η  προσέλκυ-
ση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Για να αναπτυχθεί η 
αγορά ενέργειας, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να 

τονωθεί η ανάπτυξη.  Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι στοχεύ-
ει στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ σε ποσοστό 66% και με 
αυτόν τον τρόπο τόνισε ότι θα βρεθεί ένα τμήμα των αναγκαί-
ων κεφαλαίων για την αποκατάσταση της ρευστότητας της 
ΔΕΗ, αλλά και για να γίνουν επενδύσεις, που απαιτεί το δίκτυο 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Χαρακτήρισε επείγουσα 
προτεραιότητα την εξυγίανση της ΔΕΗ και τόνισε ότι μπορεί 
να γίνει με τέσσερα σταθερά βήματα: Άμεσα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας της εταιρείας. 
Ένα από αυτά είναι η επανεξέταση της εκπτωτικής πολιτικής 
και η αυστηρή διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Να 
συναφθεί σύμβαση παραχώρησης ή πώλησης με διεθνή δι-

αγωνισμό ορισμένων λιγνιτικών μονάδων και υδροηλεκτρι-
κών εργοστασίων της ΔΕΗ, μέσα από τη δημιουργία μίας ή 
και περισσότερων καθετοποιημένων θυγατρικών. Και αυτό 
αποτελεί μια αναγκαστική κίνηση, λόγω των δεσμεύσεων 
της Κυβέρνησης για βίαιη μείωση του μεριδίου αγοράς της.  
Κεφάλαιο της ΔΕΗ είναι οι άνθρωποί της. Δεν αξιοποιούνται 
όπως πρέπει. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και θα αλλάξει 
μέσα από μια νέα διοικητική δομή και με αποδέσμευση της 
επιχείρησης από τις σφικτές απαιτήσεις που διέπουν τις δημό-
σιες επιχειρήσεις. Η ΔΕΗ πρέπει να συμμαχήσει με στρατηγικό 
επενδυτή, που θα τη βοηθήσει να ξεπεράσει μια δύσκολη 
καμπή, να δυναμώσει και να αναπτυχθεί.

δΙυπΟυΡγΙΚΗ ΣυΣΚΕψΗ υπΟ ΤΟΝ πΡΩΘυπΟυΡγΟ γΙΑ ΤΗ «ΝΕΑ ΑΘΗΝΑ»
Η επίσπευση των ενεργειών για εκπόνηση των σχετικών μελε-
τών, βάσει των οποίων θα καθοριστούν οι τροποποιήσεις στο 
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνα, καθώς και η σχετική νομοθε-
τική πρωτοβουλία αποφασίστηκε χθες  κατά τη διυπουργική 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό 
τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στη σύσκεψη ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, τον ανα-
πληρωτή υπουργό, Σωκράτη Φάμελλο, και τον υφυπουργό 

Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη, τα βήματα ενεργειών για 
την υλοποίηση του σχεδίου για τη «Νέα Αθήνα» με στόχο 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση στην πρωτεύουσα. Η κυβέρνηση σε συνεργασία 
με τον Δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής επεξερ-
γάζεται την κατάθεση συνολικού σχεδίου που περιλαμβάνει 
πέντε αναπλάσεις: Την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου και 
του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας, Τη δημιουργία Μη-
τροπολιτικού Πάρκου Γουδή, Την ανάπλαση της περιοχής της 

Λεωφόρου Αλεξάνδρας όπου βρίσκεται και το γήπεδο «Απ. 
Νικολαΐδης» του Παναθηναϊκού, Την αναβάθμιση της περι-
οχής του Βοτανικού στον Ελαιώνα, και τη χωροθέτηση και 
κατασκευή νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Την επόμενη 
βδομάδα θα συγκροτηθεί επιτελική ομάδα από εκπροσώπους 
των συναρμόδιων υπουργείων, της Περιφέρειας Αττικής, του 
Δήμου Αθηναίων, και του Παναθηναϊκού που θα συντονίζει 
και θα παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου.
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Η  ΔΕΗ επείγεται να πέσουν οι υπογραφές και να εισπράξει το 
κοινοπρακτικό δάνειο των 200 εκατ. ευρώ από τις ελληνικές 
τράπεζες. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την απο-
πληρωμή του εταιρικού ομολόγου που λήγει την 1η Μαΐου. Το 
energypress.gr  γράφει ότι αναμένεται να εγκριθεί η σύμβαση 
ενεχυρίασης και να δώσει το πράσινο φως και η τελευταία από 
τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, ανοίγοντας το 
δρόμο για να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης, πιθα-
νόν και εντός της εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση οι υπογραφές 
και η εκταμίευση του ποσού θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος 
της επόμενης εβδομάδας, καθώς ο χρόνος τρέχει και η ΔΕΗ κα-
λείται να καταβάλει τα χρήματα του ομολόγου, πριν την Πρω-
τομαγιά.  Υπενθυμίζεται ότι ήδη το ΔΣ της ΔΕΗ έχει εγκρίνει τη 
νέα δανειακή σύμβαση η οποία προβλέπει την εκχώρηση στις 
τράπεζες συμβάσεων με πελάτες ίσης αξίας με το ποσό του 
δανείου δηλαδή συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης η ΔΕΗ θα δημιουργήσει έναν ει-
δικό λογαριασμό (escrow account) όπου και θα κατατίθενται 

οι εισπράξεις από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς. Επίσης 
η ΔΕΗ θα αποπληρώσει εντός του έτους 25 από τα 200 εκατ. 
ευρώ του κοινοπρακτικού , του οποίου το επιτόκιο θα διαμορ-
φωθεί στο 5,8%. Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ αναμένει ενέσεις 
ρευστότητας το επόμενο χρονικό διάστημα αρχής γενομένης 
με την επιστροφή του κεφαλαίου ύψους 93 εκ. Ευρώ από τον 
ΑΔΜΗΕ αλλά και των 320 εκατ. κινέζων της State Grid και τα 
300 εκατ. που προβλέπεται κάποια στιγμή να εισρεύσουν από 
την πώληση του25% του ΑΔΜΗΕ στο Δημόσιο.  Να σημειωθεί 
τέλος ότι η αποπληρωμή του ομολόγου αποτελεί ύψιστη προ-
τεραιότητα για την εταιρεία και για έναν ακόμη λόγο: αποτελεί 
προϋπόθεση για την επανεξέταση της πιστοληπτικής ικανότη-
τας της ΔΕΗ από τη Standard and Poors, η οποία έχει θέσει την 
εταιρεία στην κατηγορία της επιτήρησης. Η εξέλιξη αυτή είναι 
εξαιρετικά δυσμενής και πιθανή άρση της επιτήρησης, ανα-
μένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για την πρόσβαση της 
εταιρείας σε χρηματοδότηση με καλύτερους όρους.

ΝΕΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ ΕπΙδΟΤΗΣΗΣ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ φυΣΙΚΟυ 
ΑΕΡΙΟυ,  ΜΕ ΟφΕΛΟΣ ΕΩΣ 3000 ΕυΡΩ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚυΡΙΟ 
Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσι-
κού αερίου με όφελος έως 3.000 ευρώ για μία πολυκα-
τοικία και 750 ευρώ για ένα διαμέρισμα, ξεκίνησε από 
τις 3 Απριλίου η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ 
Αττικής). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ανακοίνωσή της, η 
ΕΔΑ Αττικής σημειώνει ότι ανταποκρινόμενη στα συνεχή 
αιτήματα των καταναλωτών για πρόσβαση σε οικονο-
μική και αποδοτική θέρμανση, επιδοτεί απευθείας στον 
καταναλωτή μέρος του συνολικού κόστους μετατροπής 
της υπάρχουσας εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης 
σε αντίστοιχη φυσικού αερίου. Το νέο πρόγραμμα επιδό-
τησης απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλω-
τές (κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση) που υπογράφουν 
σύμβαση σύνδεσης από τις 3 Απριλίου 2017 και μετά 
και ισχύει μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολο-
γισμού, που ανέρχεται στα 4,7 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση 
ισχύει για όλες τις κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή 

κατοικούνται, και χρησιμοποιούν συστήματα θέρμανσης 
άλλης μορφής ενέργειας. Ακόμη, το πρόγραμμα επιδότη-
σης απευθύνεται σε διαμερίσματα πολυκατοικιών που θα 
επιλέξουν αυτόνομη σύνδεση με χρήση ανυψωτικής στή-
λης (riser) και τοποθέτηση του μετρητή στο μπαλκόνι, μει-
ώνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος για τη σύνδεσή 
τους. Το ύψος επιδότησης είναι κλιμακωτό και διαφορο-
ποιείται ανάλογα με την κατηγορία σύνδεσης (κεντρική ή 
αυτόνομη θέρμανση) και την ισχύ του λέβητα και διαμορ-
φώνεται ως εξής: Για κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία 
με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα μεγαλύτερη από 200.000 
kcal/h, επιδότηση 3.000 ευρώ. Για κεντρική θέρμανση ή 
μονοκατοικία με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα από 170.001 
έως 200.000 kcal/h, επιδότηση 2.225 ευρώ. Για κεντρική 
θέρμανση ή μονοκατοικία με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα 
από 120.001 έως 200.000 kcal/h, επιδότηση 1.500 ευρώ. 
Για κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία με εγκατεστημένη 

ισχύ λέβητα από 35.001 έως 120.000 kcal/h, επιδότηση 
1.100 ευρώ. Για αυτόνομη θέρμανση μικρότερη ή ίση με 
35.000 kcal/h, επιδότηση 750 ευρώ. Για αυτόνομη θέρ-
μανση με ανυψωτική στήλη, επιδότηση 360 ευρώ. Όπως 
ανακοινώθηκε σχετικά, οι καταναλωτές που θέλουν να 
επωφεληθούν από το πρόγραμμα επιδότησης αρκεί να 
υποβάλλουν αρχικά μία υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο 
πρόγραμμα. Για την απόδοση της επιδότησης θα τηρη-
θεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται με 
βάση την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης 
και την έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου από 
την ΕΔΑ Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι κατανα-
λωτές μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα www.
edaaPkis.gr, στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης κα-
ταναλωτών 1133 και στο κατάστημα της εταιρείας επί της 
οδού Αμερικής 11 στο Σύνταγμα.

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕβδΟΜΑδΑΣ ΟΙ υπΟγΡΑφΕΣ  
γΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟπΡΑΚΤΙΚΟ δΑΝΕΙΟ ΤΗΣ δΕΗ

υπΕΝ: ΝΕΟ ΕΙδΙΚΟ χΩΡΟΤΑξΙΚΟ πΛΑΙΣΙΟ γΙΑ ΑπΕ
Ο ΥΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης,  σε συνάντηση του με εκ-
προσώπους φορέων και την Επιτροπή κατοίκων των νη-
σιών, Πάρος, Νάξος, Τήνος και Άνδρος ανακοίνωσε ότι το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει ένα νέο 
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ενσωματώνοντας 
τις τελευταίες Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, το οποίο θα επι-
λύσει χρόνια προβλήματα, με γνώμονα την ενθάρρυνση 
και προώθηση επενδύσεων στον τομέα αυτό και με έμ-

φαση στην περιβαλλοντική προστασία. Το Πλαίσιο αυτό 
θα τεθεί σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ο Υπουργός συμμερίζεται τις ανησυχίες και τις 
απόψεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κατοίκων των 
νησιών με τους οποίους συναντήθηκε, δηλώνοντας ότι οι 
αποφάσεις που θα ληφθούν θα στηρίζονται αυστηρά στη 
νομιμότητα, ενόψει και της εξέτασης των προσφυγών που 
έχουν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΣυΝΕδΡΙΟ γΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑγΗ  ΣΤΗΝ ΚΑΡδΙΤΣΑ
Η ανάδειξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, 
η προβολή-σχολιασμός συμπερασμάτων της διάσκε-
ψης του Παρισιού για το κλίμα, η ανάδειξη της θεσ-
σαλικής πραγματικότητας, καθώς και οι επιπτώσεις 
και οι προτάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλα-
γής, είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί στο συνέδριο με 
θέμα «Κλιματική αλλαγή: Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσ-
σαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση». Το συ-
νέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα 
στις 9 και 10 Ιουνίου, διοργανώνει η Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας και συνδιοργανω-
τές είναι το ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και 
Δυτικής Θεσσαλίας, το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Μα-
γνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος και η ΕΘΕΜ 
(Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών). Τελεί, δε, υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο πρόεδρος της 
ΠΕΔ Θεσσαλίας και δήμαρχος Μουζακίου, Γιώργος 
Κωτσός, σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό και Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε πως στο συνέ-
δριο θα αναπτυχθούν σημαντικοί θεματικοί άξονες 
από διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα συμ-
μετέχουν σε αυτό.
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ΕΡχΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΑΙΟΛΙΚΑ deals
Την περασμένη εβδομάδα στο νομοσχέδιο για τους 
δασικούς χάρτες περιελήφθη μία τροπολογία η οποία 
αφορούσε στη χρονική παράταση κατά τρεις (τελικώς) 
μήνες, του ορίου μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλο-
ποιηθούν συγκεκριμένα  αιολικά έργα προκειμένου να 
διατηρήσουν τις παλιές συμβάσεις αποπληρωμής με 
προκαθορισμένες τιμές «feed in tariffs». Όπως γράφει ο 
Χ. Φλουδόπουλος στο capital.gr  μεταξύ των έργων που 
δικαιούνται της χρονικής αυτής παράτασης περιλαμβά-
νονται projects όλων των εταιρειών και των μεγεθών, 
ωστόσο εκείνο το έργο που ξεχωρίζει είναι το μεγάλο 
αιολικό πάρκο ισχύος 140MW που αναπτύσσει η ιταλική 
εταιρεία Enel μαζί με τον όμιλο Κοπελούζου στον Κα-
φηρέα της Εύβοιας. Η επένδυση ύψους 400 εκατ. ευρώ 
έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται με χρηματοδοτι-
κές εγγυήσεις του γερμανικού οργανισμού εξαγωγικών 
πιστώσεων Euler Hermes, μετά την επίλυση των προ-
βλημάτων που υπήρχαν με τη βιωσιμότητα του ειδικού 

λογαριασμού για την πράσινη ενέργεια του ΛΑΓΗΕ.  Η 
συγκεκριμένη μέθοδος χρηματοδότησης πάντως ανα-
μένεται να είναι μια από τις πολλές διαφορετικές, που 
θα χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες που σκοπεύουν να 
αναπτύξουν τη νέα γενιά αιολικών έργων.  Ειδικότερα, 
σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα αναμένεται να ανα-
κοινωθεί από μεγάλη εταιρεία του κλάδου, το κλείσιμο 
της συμφωνίας χρηματοδότησης για σημαντικό αριθμό 
νέων αιολικών έργων. Στο σχήμα χρηματοδότησης 
συμμετέχουν τόσο οι τράπεζες όσο και η εταιρεία με 
ίδια κεφάλαια, ενώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί η 
αξιοποίηση και άλλων εργαλείων χρηματοδότησης της 
ΕΕ.  Όπως εξηγούν κύκλοι της αιολική αγοράς, πλέον οι 
διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης έχουν διαφοροποιη-
θεί με περιορισμό των παραδοσιακών τραπεζικών σχη-
μάτων και ενίσχυση της παρουσίας ευρωπαϊκών χρη-
ματοδοτικών εργαλείων, αλλά και private equity funds. 
Ταυτόχρονα η αγορά εκτιμά ότι μόλις οι συνθήκες το 

επιτρέψουν δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν εκδόσεις 
εταιρικών ομολόγων ή ομολόγων έργου για ακόμη με-
γαλύτερα projects.  Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο 
διάστημα είχαμε την ανάπτυξη ενός μεγάλου κύματος 
νέων έργων από εταιρείες όπως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, 
η Protergia, η ΕΛΤΕΧ Άνεμος, η Eren, η Euroenergy, η 
Enel,  με αποτέλεσμα το 2016 να εγκατασταθούν συνο-
λικά 239MW νέων πάρκων. Πλέον η συνολική αιολική 
εγκατεστημένη ισχύς είναι 2374MW.  Οι προσδοκίες της 
αγοράς παραμένουν υψηλές και οι άνθρωποι του κλά-
δου θεωρούν ότι το βασικότερο εμπόδιο που καθυστε-
ρεί την ανάπτυξη νέων έργων, αφορά στο σκέλος της 
χρηματοδότησης. Ωστόσο τα έργα που ολοκληρώθηκαν 
το 2016 αλλά και τα καινούρια της φετινής χρονιάς, δεί-
χνουν ότι κάποιες μεγάλες εταιρείες καταφέρνουν να 
αντλούν κεφάλαια –αξιοποιώντας και τις νέες διαθέσι-
μες πηγές –  ώστε να προχωρήσουν στην υλοποίηση 
των επόμενων έργων τους. 

ΕπΑφΕΣ ΤΟυ πΡΟΕδΡΟυ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
δΙΑχΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υδΡΟγΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
ΣΤΟ χΙΟυΣΤΟΝ ΤΟυ ΤΕξΑΣ 
Το Χιούστον του Τέξας αποτελεί την παγκόσμια πρωτεύ-
ουσα της βιομηχανίας του πετρελαίου καθώς εκεί έχουν 
την έδρα τους μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του 
κόσμου και φυσικά διατηρούν γραφεία όλες οι πετρε-
λαϊκές που σέβονται τον εαυτό τους. Όπως γράφει ο Χ. 
Φλουδόπουλος στο capital.gr  την περασμένη εβδομάδα 
λοιπόν στη «Μέκκα» των πετρελαίων βρέθηκε ο πρόε-
δρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογοναν-
θράκων Γιάννης Μπασιάς, προσκεκλημένος του Έλληνα 
προξένου κ. Ιωάννη Σταματέκου. Ο έλληνας πρόξενος 
μάλιστα είχε σε συνεργασία με την ΕΔΕΥ προετοιμάσει 
ειδική εκδήλωση με στόχο να παρουσιαστούν σε στελέχη 
της αγοράς πετρελαίου οι ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς 
αλλά και τα σχέδια για νέες έρευνες που προωθούνται από 
την ηγεσία της ΕΔΕΥ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέρ-
γειας. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν στην εκδήλωση 
έδωσε το παρών μεγάλος αριθμός εκπροσώπων από 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα 
των πετρελαϊκών υπηρεσιών για έρευνες και εξορύξεις. 
Επίσης ο κ. Μπασιάς είχε και απευθείας συναντήσεις με 
εκπροσώπους εταιρειών αλλά και με μέλη της ελληνοα-
μερικανικής κοινότητας που εργάζονται στην πετρελα-
ϊκή βιομηχανία με στόχο να εγκαινιαστεί ένας δίαυλος 
επικοινωνίας και να δημιουργηθούν σχέσεις με τους αν-
θρώπους που δουλεύουν στην καρδιά των εξελίξεων του 
κλάδου. Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της ΕΔΕΥ συναντή-

θηκε με περισσότερα από 30 στελέχη εταιρειών, από την 
Βόρειο και τη Λατινική Αμερική ενώ σημαντικός αριθμός 
στελεχών προέρχονται από τις εταιρείες του oil service. 
Πάντως πρέπει να αναφερθεί ότι οι μεγάλες εταιρείες του 
κλάδου του πετρελαίου έχουν ήδη μια σαφή εικόνα για τα 
ελληνικά δεδομένα, καθώς στο μεγάλο γύρο παραχωρή-
σεων του 2014 είχαν όλες προσέλθει στη χώρα μας και εί-
χαν ενημερωθεί. Κάποιες εξ αυτών μάλιστα προχώρησαν 
και στην αγορά των σεισμικών πακέτων. Η αναθέρμανση 
και η νέα κινητικότητα πάντως στον κλάδο συνδέεται με 
τις ευρύτερες επιχειρηματικές και γεωπολιτικές εξελίξεις 
που συντελούνται στην ανατολική Μεσόγειο μετά τις 
νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων σε Ισραήλ, Κύπρο και 
Αίγυπτο. Πλέον η ανατολική Μεσόγειος συγκαταλέγεται 
μεταξύ των «καυτών» από πλευράς ενδιαφέροντος περι-
οχών για την πετρελαϊκή βιομηχανία, εξέλιξη που ευνοεί 
ιδιαίτερα τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης και της 
ΕΔΕΥ να ενταθούν οι προσπάθειες για προσέλκυση επεν-
δύσεων και στη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι ο 
κ. Μπασιάς που διορίστηκε το περασμένο φθινόπωρο ως 
επικεφαλής της ΕΔΕΥ με αντιπρόεδρο τον Σπύρο Μπέλλα 
υπηρεσιακό στέλεχος του ΥΠΕΝ με θητεία στη διεύθυνση 
πετρελαίου του υπουργείου, ήρθε στην Ελλάδα από τη 
Γαλλία, όπου δραστηριοποιείτο επαγγελματικά σε μεγάλη 
γαλλική εταιρεία γεωφυσικών ερευνών με εκτεταμένες 
δραστηριότητες κυρίως στην Αφρική.

ΣΤΟ 1,7%  Ο ΕΤΗΣΙΟΣ 
πΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ 
ΕΛΛΑδΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟυ 
2017 ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
eurostat
Στο 1,7% ανέβηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα 
το Μάρτιο του 2017, σε σχέση με 1,4% το Φεβρουάριο 
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Ευρω-
παϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Ένα χρόνο πριν 
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν -0,7%. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ συνολικά, στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθω-
ρισμός το Μάρτιο ήταν 1,5% από 2% το Φεβρουάριο και 
0% ένα χρόνο πριν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,6% το Μάρτιο, σε σχέση 
με, επίσης, 2% το Φεβρουάριο και 0% ένα χρόνο πριν. Οι 
χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρή-
θηκαν το Μάρτιο στη Ρουμανία (0,4%), στην Ιρλανδία 
και στην Ολλανδία (0,6% και στις δύο). Τα υψηλότερα 
ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λετονία (3,3%), στη 
Λιθουανία (3,2%) και στην Εσθονία (2,4%). Σε σύγκριση 
με το Φεβρουάριο του 2017, ο ετήσιος πληθωρισμός μει-
ώθηκε σε 17 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε έξι και 
αυξήθηκε σε πέντε.
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ΝΟΜΟΣχΕδΙΟ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑπΤυξΗ ΤΩΝ startups ΣχΕδΙΑζΕΙ ΤΟ υπΟυΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΚΤΟξΕυΘΗΚΑΝ ΟΙ δυΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟδΟΡυφΟΡΟΙ, ΜΕ πΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΝ δΙΕΘΝΗ δΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
Με επιτυχία εκτοξεύθηκαν στο διάστημα οι δύο ελληνικής 
κατασκευής μικροδορυφόροι UPSat και DUTHSat, την Τρί-
τη, στις 18:12 ώρα Ελλάδας, μαζί με 26 άλλους παρεμφερείς 
μικροδορυφόρους, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στο 
ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα των ΗΠΑ, πάνω σε 
ένα πύραυλο-φορέα «Atlas V», με προορισμό τον Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό (ISS). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠε οι 28 
μικροδορυφόροι CubeSats -όπως είναι η κοινή ονομασία 
τους- αποτελούν μέρος του φορτίου που στέλνεται στον 

ISS από την ιδιωτική αμερικανική αεροδιαστημική εταιρεία 
Orbital ATK, στο πλαίσιο της αποστολής του ρομποτικού 
διαστημοπλοίου τροφοδοσίας Cygnus της τελευταίας.Το μη 
επανδρωμένο σκάφος Cygnus μεταφέρει περίπου 3,5 τό-
νους προμηθειών και επιστημονικού φορτίου, μεταξύ των 
οποίων είναι και οι δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι. Λόγω 
διαδοχικών τεχνικών προβλημάτων στα υδραυλικά συστή-
ματα του πυραύλου «Άτλας», η εκτόξευση είχε χρειασθεί 
να αναβληθεί αρκετές φορές. Όταν οι 28 μικροδορυφόροι 

φθάσουν με το διαστημικό σκάφος Cygnus στον Διεθνή Δι-
αστημικό Σταθμό, θα εκτοξευθούν ο ένας μετά τον άλλο στο 
διάστημα, προκειμένου να αρχίσουν το επιστημονικό έργο 
τους. Θα ακολουθήσει η αποστολή στον ISS άλλων οκτώ 
μικροδορυφόρων CubeSats με τον ινδικό πύραυλο PSLV. Οι 
συνολικά 36 μικροδορυφόροι θα εξαπλωθούν σε διάφορα 
σημεία δύο διαφορετικών τροχιών και, μετά από περίπου 
ένα μήνα, θα δημιουργήσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο μελέ-
της της θερμόσφαιρας πάνω από τη Γη.

ΣΕ ΕξΕΛΙξΗ ΣΤΟ ΕΜπ, Ο δΙΑγΩΝΙΣΜΟΣ δΟΡυφΟΡΙΚΗΣ ΤΕχΝΟΛΟγΙΑΣ «CaNsat iN GreeCe 2017»
Άρχισε την Τρίτη, 18 Απριλίου και ολοκληρώνεται  την Παρα-
σκευή, 21 Απριλίου 2017, στο ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου, διεξάγεται ο τελικός του πανελλήνιου διαγω-
νισμού διαστημικής τεχνολογίας «CanSat in Greece 2017», 
που διοργανώνεται από φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, σε συνεργασία με τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), το ΙΕΕΕ Greece Section, 
το Corallia /Si-Cluster του ερευνητικού κέντρου «Αθηνά» και 
την Ακαδημία Αθηνών. Πρόκειται για την προκριματική φάση 
του ευρωπαϊκού διαγωνισμού «CanSats in Europe», που δι-
οργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
και απευθύνεται σε μαθητές λυκείου, με στόχο την εξοικείωσή 
τους με τεχνολογίες, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποι-
ούνται σε έναν δορυφόρο. Το κάθε σχολείο που συμμετέχει 

έχει σχηματίσει μία ομάδα τεσσάρων έως έξι μαθητών για να 
κατασκευάσει ένα εκπαιδευτικό δορυφόρο σε μέγεθος κου-
τιού αναψυκτικού. Ο δορυφόρος εκτοξεύεται με τη βοήθεια 
ειδικού πυραύλου σε υψόμετρο ενός χιλιομέτρου και εκτελεί 
την αποστολή που έχει επιλέξει η κάθε μαθητική ομάδα. Την  
Τετάρτη έγινε  στη περιοχή της Κωπαΐδας η εκτόξευση των κα-
τασκευών των ομάδων και την Παρασκευή θα γίνει στο ΕΜΠ 
η τελική παρουσίαση των ομάδων και των αποτελεσμάτων. Ο 
ευρωπαϊκός διαγωνισμός «CanSats in Europe» διοργανώθη-
κε για πρώτη φορά το 2010 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος. Από τότε έχουν λάβει χώρα έξι ευρωπαϊκοί 
διαγωνισμοί με ισάριθμες ελληνικές συμμετοχές. Οι ελληνικές 
αποστολές έχουν καταλάβει δύο φορές τη δεύτερη θέση, το 
2012 και το 2014. Η ιδέα για τη διεξαγωγή, για πρώτη φορά, 

του διαγωνισμού CanSat στην Ελλάδα προέκυψε τον Οκτώ-
βριο του 2015, όταν στο πλαίσιο μίας συζήτησης για καινο-
τόμες δράσεις, που διοργάνωσε ο φοιτητικός οργανισμός IEEE 
NTUA SB, οι φοιτητές Ηλίας Ψυρούκης, Ηλίας Θεοδωρίδης 
και Στρατής Τσιρτσής πρότειναν τη διοργάνωση του διαγω-
νισμού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτοί οι τρεις φοιτητές 
είχαν συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό CanSat το 
2012 ως μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης με την 
ομάδα Icarommenipus 3D, κερδίζοντας τη δεύτερη θέση. 
Συνεχίζοντας την πορεία τους ως φοιτητές, πλέον, στη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ως μέλη του ΙΕΕΕ NTUA 
Student Branch, αποφάσισαν να διοργανώσουν τον διαγωνι-
σμό στην Ελλάδα.

Νομοσχέδιο για την ανάπτυξη των startups, το οποίο θα κοι-
νοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς εν ευθέτω χρόνω, εξετάζει 
το υπουργείο Οικονομίας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός 
Δημήτρης Παπαδημητρίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Παπαδημητρίου επισκέφθηκε χθες το “Corallia”, τον πρώτο 
φορέα ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) που 
ιδρύθηκε στη χώρα μας και συνομίλησε με εκπροσώπους 
μεγάλων, μεσαίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς 
και startups, οι οποίοι του μετέφεραν το όραμά τους για την 

εξέλιξη των εταιρειών τους και των τομέων τους γενικότερα 
και συζήτησαν μαζί του τις προοπτικές που ανοίγονται για τη 
χώρα μέσα από τα διαθέσιμα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά 
εργαλεία. Ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στο νέο Αναπτυ-
ξιακό Νόμο και στο νόμο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, ο 
οποίος εξασφαλίζει σε ξένους και Έλληνες επενδυτές σταθερή 
φορολογία για 12 χρόνια, όπως επίσης και στο υπό διαμόρ-
φωση αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο, όπως τόνισε, στηρίζεται 
σε τρεις πυλώνες, με πρώτο τη δημιουργία καινοτόμων επι-

χειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, δεύτερο την εξω-
στρέφεια και τρίτο την ενίσχυση των clusters. Οι ιδρυτές του 
Corallia ενημέρωσαν τον υπουργό για τις δράσεις του φορέα, 
τονίζοντας ότι από την ίδρυσή του το 2005 έως σήμερα, έχει 
διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, ενισχύοντας clusters σε 
μια σειρά από καινοτόμους τομείς, όπως η νανοτεχνολογία, οι 
διαστημικές τεχνολογίες και ο σχηματισμός ψυχαγωγικών και 
δημιουργικών εφαρμογών.

ΤΟ πΕΙΡΑΜΑ lHCb ΤΟυ CerN βΡΗΚΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙχΕΙΑ γΙΑ πΙΘΑΝΕΣ ΑπΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑπΟ ΤΟ 
ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ πΡΟΤυπΟ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙδΙΑΚΗΣ φυΣΙΚΗΣ
O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN) 
όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ  ανακοίνωσε ότι το πείραμα LHCb 
βρήκε ενδιαφέρουσες ανωμαλίες στον τρόπο διάσπασης 
μερικών σωματιδίων. Εάν επιβεβαιωθούν, αυτές οι ανωμα-
λίες αποτελούν ένδειξη για νέα φαινόμενα φυσικής, τα οποία 
δεν προβλέπονται από το Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard 
Model) της σωματιδιακής φυσικής.Το παρατηρούμενο 
«σήμα» θεωρείται ακόμη ότι είναι περιορισμένης στατιστικής 
σημασίας, αλλά ενισχύει παρόμοιες ενδείξεις από προηγούμε-
νες μελέτες. Προσεχή δεδομένα και επακόλουθες αναλύσεις 

θα καθορίσουν εάν αυτά τα πρώτα στοιχεία δημιουργούν 
πράγματι ρωγμές στο Καθιερωμένο Πρότυπο ή αποτελούν 
μια στατιστική διακύμανση. Χθες σε ένα σεμινάριο στο CERN, 
η ερευνητική ομάδα του LHCb παρουσίασε τα νέα πολυανα-
μενόμενα αποτελέσματα για μια διάσπαση των μεσονίων B0, 
τα οποία παράγονται στις συγκρούσεις σωματιδίων στον Με-
γάλο Επιταχυντή Αδρονίων. Συγκεκριμένα, το πείραμα LHCb 
εξέτασε τις διασπάσεις των μεσονίων B0 σε ένα διεγερμένο 
καόνιο και σε ένα ζεύγος ηλεκτρονίων ή μιονίων. Το μιόνιο 
είναι 200 φορές βαρύτερο από το ηλεκτρόνιο, αλλά στο Κα-

θιερωμένο Πρότυπο οι αλληλεπιδράσεις του είναι κατά τα 
άλλα πανομοιότυπες με εκείνες του ηλεκτρονίου. Η θεωρία 
προβλέπει ότι (με μια μικρή και υπολογίσιμη διαφορά που 
οφείλεται στο ότι το μιόνιο έχει μεγαλύτερη μάζα) τα ηλε-
κτρόνια και τα μιόνια θα πρέπει να παράγονται με την ίδια 
πιθανότητα σε αυτή τη συγκεκριμένη διάσπαση μεσονίων B0. 
Όμως το LHCb βρήκε ότι οι διασπάσεις που αφορούν μιόνια, 
συμβαίνουν λιγότερο συχνά. Προς το παρόν, οι ενδείξεις δεν 
θεωρούνται αρκετές για να καταλήξουν οι επιστήμονες σε 
οριστικά συμπεράσματα.
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Οι περισσότεροι Έλληνες που μεταναστεύουν για 
καλύτερη ποιότητα ζωής και ευκαιρίες καριέρας 
στο εξωτερικό, αναζητώντας αξιοκρατία και κα-
λύτερες προοπτικές, επιλέγουν «one way ticket», 
αφού σε ποσοστό 42% λένε ότι δεν σχεδιάζουν 
να επιστρέφουν ποτέ, ενώ οι μισοί (51 %) δηλώ-
νουν απρόθυμοι ακόμη και να συνεισφέρουν στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας.
Αν και παρατηρείται μικρή ανάσχεση της τάσης 
του brain drain τον τελευταίο χρόνο, ως αποτέ-
λεσμα και της αδυναμίας πολλών οικονομιών να 
δημιουργούν με σταθερά ανοδικό ρυθμό νέες θέ-
σεις, το σημαντικό είναι ότι οι Έλληνες του εξωτε-
ρικού -νέοι (25 έως 35 ετών), ανύπαντροι (64%), 
με υψηλή εξειδίκευση, με πάνω από τους μισούς 
(55%) να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο δείχνουν 
πιο απρόθυμοι να επιστρέφουν κι όσοι ρίχνουν 
«μαύρη πέτρα» πίσω τους αυξήθηκαν το 2016 σε 
σχέση με το 2015.
Με βάση συγκριτικά στοιχεία ετήσιας έρευνας της 
ICAP Group, μειώνεται το ποσοστό όσων αναζη-
τούν διέξοδο στο εξωτερικό για λίγα χρόνια και 
αυξάνεται το ποσοστό όσων συνδέουν την αναζή-
τηση καριέρας με την επιλογή ζωής, σχεδιάζοντας 
το μέλλον τους μακριά από τη χώρα μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης Brain Drain 
που παρουσιάζεται σήμερα στο 3rd Human Capital 
Summit της ICAP Group, που υλοποιείται με την 
υποστήριξη της «Ναυτεμπορικής» ως χορηγού επι-
κοινωνίας, πάνω από έξι στους δέκα (63%) Έλλη-
νες που φεύγουν στο εξωτερικό είναι ηλικίας 31-35 
ετών (35%) ή λίγο μικρότεροι 26-30 ετών (28%). 
Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 36-40 ετών (18%), 
οι πιο ώριμοι 41 και πάνω (14%) και οι 20άρηδες 
(18-25 ετών με ποσοστό 5%).
Ποσοστό 55% διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ 
σχεδόν ένας στους δέκα (9%) έχει και διδακτορικό. 
Επίσης το 20% έχει πτυχίο ΑΕΙ, 10% πτυχίο ΤΕΙ και 
μόλις 6% δεν έχει αποκτήσει κάποιο πτυχίο.
Στην πλειοψηφία τους (66%) οι Έλληνες που εργά-
ζονται στο εξωτερικό είναι στελέχη επιχειρήσεων 
και οι περισσότεροι απασχολούνται σε εταιρείες 
του οικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου, της 
πληροφορικής, είναι ερευνητές ή δραστηριοποιού-
νται σε τουριστικές επιχειρήσεις.
Πάνω από τους μισούς (53%) είναι υπάλληλοι, 

ΣΚΛΗΡΟ braiN draiN ΑπΟ ΤΟυΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟυ ΕξΩΤΕΡΙΚΟυ
Η ΝΑυΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-15                                                   20/04/2017

σχεδόν ένας στους πέντε (17%) είναι προϊστάμενος 
και λιγότεροι είναι διευθυντές (7%), ανώτατα στελέ-
χη (6%) και επιχειρηματίες (4%). Οι υπόλοιποι είναι 
νεοεισερχόμενοι (10%) ή κάνουν πρακτική άσκηση 
(3%).
Σίγουρα οι απολαβές τους είναι υψηλότερες από αυ-
τές που απολαμβάνουν στελέχη σε αντίστοιχες θέσεις 
στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι (35%) λαμβάνουν ετή-
σιο μικτό μισθό 21-40 χιλ. ευρώ, ενώ μεγάλη ομάδα 
(σχεδόν 20%) αποτελούν κι όσοι βγάζουν 41-60 χιλ. 
ευρώ. Επίσης 10% λαμβάνει πάνω από 100 χιλ. ευρώ 
και 14% 61-100 χιλ. ευρώ.
Οι περισσότεροι (86%) έχουν μετακινηθεί στο εξωτε-
ρικό πάνω από έναν χρόνο πριν. Η τάση brain drain 
γίνεται πιο ήπια τον τελευταίο χρόνο, αφού μόλις 5% 
είπε ότι μετακινήθηκε τους τελευταίους 6-12 μήνες 
και 9% πιο πρόσφατα. Περισσότεροι από τους μισούς 
έφυγαν για να εργαστούν στο εξωτερικό έχοντας 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα.
Ένα 20%-25% έφυγε για μεταπτυχιακές σπουδές και 
βρήκε δουλειά κι ένα 10% είπε ότι έφυγε για να βρει 
δουλειά χωρίς να έχει κάποια προϋπηρεσία.

πΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡγΙΑ Η 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕδΟΝΙΑ

Δύο στους τρεις νέους άνεργους που προστέθηκαν 
στις λίστες του ΟΑΕΔ ζουν και αναζητούν δουλειά 
στην Κεντρική Μακεδονία σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΟΑΕΔ για το μήνα Μάρτιο.
Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των μα-
κροχρόνια ανέργων, που σημαίνει ότι όσοι είναι χω-
ρίς δουλειά για πάνω από έναν χρόνο συνεχίζουν να 
είναι κολλημένοι σε αυτόν το «βάλτο» και συνεχώς 
προστίθενται και νέοι.
Ο συνολικός αριθμός των ανέργων που αναζητούν 
εργασία στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 24.000 άτο-
μα από πέρσι μέχρι φέτος τον Μάρτιο. Από αυτούς 
οι 16.000 είναι νέοι άνεργοι που ζουν στην Κεντρική 
Μακεδονία. Πρόκειται για την περιφέρεια με τη με-
γαλύτερη αύξηση ανέργων σε απόλυτους αριθμούς 
μέσα σε έναν χρόνο. Ακόμα και στην περιφέρεια Ατ-
τικής, όπου συγκεντρώνονται οι περισσότεροι άνερ-
γοι, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 10.108 άτομα, 
ενώ στις περισσότερες περιφέρειες καταγράφεται είτε 
μείωση είτε οριακή αύξηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 
σύνολο των ανέργων (αναζητούντων και μη εργα-
σία) τον Μάρτιο του 2017 ανήλθαν στους 1.068.293 
από 1.072.216 άτομα τον ίδιο μήνα του 2016.
Όμως όταν η σύγκριση γίνει μόνο μεταξύ των ανέρ-

ΜΑΚΕδΟΝΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-16-17                                                20/04/2017

γων που αναζητούν εργασία, προκύπτει μία μεγάλη 
αύξηση μέσα σε ένα χρόνο. Συγκεκριμένα, τον Μάρ-
τιο του 2016 αναζητούσαν εργασία 894.141 άτομα 
και έναν χρόνο μετά ο αριθμός αυτός έφτασε τα 
918.181 άτομα, δηλαδή προστέθηκαν άλλοι 24.040 
άνεργοι σε όσους βρίσκονται στο κυνήγι του μερο-
κάματου.
Στην Κεντρική Μακεδονία ο αριθμός όσων ανα-
ζητούσαν εργασία τον προηγούμενο μήνα ήταν 
185.823. Μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν 16.301 
άνεργοι, αφού τον Μάρτιο του 2016 ο αριθμός τους 
ήταν 169.522.
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από 450.234 τον Μάρτιο 
του 2016 οι μακροχρόνια άνεργοι έφτασαν τους 
506.447 φέτος (ποσοστό 55,16% του συνόλου των 
ανέργων). Δηλαδή όσοι το 2016 ήταν ήδη άνεργοι 
για πάνω από έναν χρόνο συνέχισαν να είναι άνερ-
γοι και το 2017 και σε αυτούς ήρθαν να προστεθούν 
άλλοι 56.213 άνεργοι που έκλεισαν ήδη 12 μήνες 
χωρίς δουλειά. Μάλιστα η αύξηση του αριθμού των 
μακροχρόνια ανέργων είναι διπλάσια της αύξησης 
του συνολικού αριθμού των ανέργων, στοιχείο που 
αποτυπώνει πόσο βαθιά δομικό καθίσταται το πρό-
βλημα της μακροχρόνιας ανεργίας. Στην Κ. Μακεδο-
νία ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων αυξήθηκε 
κατά 16.403 άτομα (από 89.460 το Μάρτιο του 2016 
σε 105.863 το 2017).
Το σύνολο όσων είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ 
αλλά δεν αναζητούν εργασία, για τον Μάρτιο 2017 
ανήλθε σε 150.112 άτομα εκ των οποίων των 60,8% 
είναι γυναίκες. Από όσους δεν αναζητούν (ή έπαψαν 
να αναζητούν) εργασία, οι 33.310 βρίσκονται σε 
αυτήν την κατάσταση για χρονικό διάστημα ίσο ή 
και περισσότερο των 12 μηνών.

ΑΝΑζΗΤΟυΝ ΤΗ φΟΡΜΟυΛΑ 
γΙΑ ΤΟ χΡΕΟΣ

ΕΘΝΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-6-7                                                     20/04/2017

Η εξεύρεση συμβιβαστικής φόρμουλας για το χρέος 
βρίσκεται στο επίκεντρο των διεργασιών που είναι σε 
εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον - Βερολίνου - Αθήνας. Το 
τοπίο θα ξεκαθαρίσει στην εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ -ξε-
κινά αύριο και ολοκληρώνεται την Κυριακή-, ωστόσο 
οι συζητήσεις συνεχίζονται μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας για να χαραχθεί το πλαίσιο δράσης.
Επί τάπητος μπαίνει μια σειρά εργαλείων από την 

(Συνέχεια στη σελίδα 11)
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επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και τις περι-
όδους χάριτος μέχρι τη χρήση κεφαλαίων που έχουν 
απομείνει από το πρόγραμμα, καθώς και των κερδών 
από τα ελληνικά ομόλογα που έχουν οι κεντρικές τρά-
πεζες (ως επιμέρους λύση).
Την ίδια στιγμή το Ταμείο αναθεωρεί τις προβλέψεις 
του για την ελληνική οικονομία, επιβεβαιώνοντας το 
υψηλότατο πλεόνασμα του 2016 και βλέποντας τους 
στόχους να πιάνονται και το 2017 (αλλάζοντας προ-
ηγούμενη δυσμενή πρόβλεψη). Ωστόσο επιμένει στις 
απαισιόδοξες εκτιμήσεις του για το 2018 (βλέποντας 
κενό 2,7 δισεκατομμυρίων), ενώ χτυπά για ακόμα μία 
φορά «καμπανάκι» για το χρέος (το οποίο υπολογίζει 
στο 162,8% του ΑΕΠ έως το 2022).
Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν χαρακτηριστικά πως το 
Ταμείο δέχεται τώρα την υπεραπόδοση σχεδόν κατά 
επτά φορές πάνω από τον στόχο του 0,5% για το 2 
016 (καθώς πλέον μιλά για 3,3%). Χθες το απόγευμα 
ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου 
-απαντώντας στην επιτροπή της Βουλής- σημείωσε 
πως δεν θα απαντήσει για τις προβλέψεις του ΔΝΤ, το 
οποίο έχει προβλέψει αποτελέσματα που απέχουν πα-
ταγωδώς από την πραγματικότητα.
Η «μητέρα των μαχών» για το χρέος θα δοθεί στην 
Ουάσιγκτον, όπου θα βρεθούν σήμερα ο Ευκλ. Τσα-
καλώτος, ο Γ. Χουλιαράκης, ο Δ. Παπαδημητρίου και 
ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Στ. Παπαδόπουλος. Χθες 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, 
καθώς η κυβέρνηση θέλει συνολική συμφωνία που θα 
περιλαμβάνει μέτρα και αντίμετρα, καθορισμό πρωτο-
γενών πλεονασμάτων και μεσοπρόθεσμο πακέτο για 
το χρέος.
Και μπορεί τα μεσοπρόθεσμα μέτρα να τρέξουν το 
καλοκαίρι του 2018 (καθώς έως τότε σε ισχύ είναι το 
βραχυπρόθεσμο πακέτο), ωστόσο ο καθορισμός τους 
θα στείλει μήνυμα στις αγορές και στους επενδυτές. 
Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει ένας καθα-
ρός δρόμος με την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης (πιθανότατα τον Ιούνιο) και τη 
δοκιμαστική έξοδο στις αγορές εντός του έτους.
- Τα εργαλεία 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις στο θέμα 
των μεσοπρόθεσμων μέτρων είναι προχωρημένες 
και εναλλακτικά κείμενα έχουν ανταλλαγεί μεταξύ του 
ΔΝΤ, του Βερολίνου και του ESM (που είχε την ευθύ-
νη για το βραχυπρόθεσμο πακέτο). Για την εξεύρεση 
συμβιβαστικής φόρμουλας θα χρησιμοποιηθεί μία 
σειρά οικονομικών εργαλείων που σχετίζονται με τη 
διάρκεια αποπληρωμής και τη χρήση «εναλλακτικών» 
κεφαλαίων για τη σταθεροποίηση των επιτοκίων. Στό-
χος να υπάρξει έκθεση βιωσιμότητας του χρέους από 
το Ταμείο, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποσά 
που δεν έχουν αξιοποιηθεί από το τελευταίο δάνειο 

που είχε δοθεί στη χώρα (π.χ. χρήματα που «περίσ-
σεψαν» από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών). 
Επίσης φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» ως επιμέρους 
λύση η χρήση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα, 
που έχουν οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες και τα 
οποία δεν έχουν «κουρευτεί» (περίπου 8 δισεκατομμύ-
ρια). Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν και ως «εγγύηση» στο ΔΝΤ . Επί τάπητος τίθεται 
και η επιμήκυνση σχεδόν κατά μία δεκαετία, μετά την 
ισχύουσα διάρκεια του πιο μακροπρόθεσμου κομμα-
τιού του χρέους (δηλαδή να πάει στο 2070).
Το Ταμείο ζητά να υπάρξει ένας σαφής «οδικός χάρ-
της» για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα του χρέους, με το 
Βερολίνο αντιθέτους να επιθυμεί ένα πιο γενικόλογο 
πλαίσιο. Με βάση τις προβλέψεις του ΔΝΤ το ελληνικό 
χρέος αναμένεται από το 181,3% του ΑΕΠ για το 2016 
να πάει στο 162,8% του ΑΕΠ έως το 2022.
Αυτό που αναζητείται στην Ουάσιγκτον είναι ένας 
συμβιβασμός. Από τη μία πλευρά θα διατηρηθούν 
-πιθανότατα για μία πενταετία από το 2018 και μετά- 
τα πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5% που επιθυμεί το 
Βερολίνο (που αρχικά μιλούσε για δεκαετία).
Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες το βράδυ η Κρ. Λαγκάρ-
ντ, μιλώντας σε εκδήλωση στο περιθώριο της Συνόδου 
του ΔΝΤ, επανέλαβε την πάγια θέση του Ταμείου ότι 
«η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους πρέπει να 
διεξαχθεί βάσει λογικών προβλέψεων, που δεν προ-
βλέπουν πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% για τα 
επόμενα 10 χρόνια, αφού αυτό δεν είναι εφικτό και 
υλοποιήσιμο».
Από την άλλη θα πρέπει να υπάρξει ένα πιο σαφές 
πλαίσιο για το μεσοπρόθεσμο πακέτο του χρέους, που 
είναι ένα θέμα που αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρ-
νησης αλλά και του ΔΝΤ. Μετά την ολοκλήρωση της 
εαρινής Συνόδου θα ανάψει το «πράσινο φως» για την 
επιστροφή του κουαρτέτου στην Αθήνα, με τις συζητή-
σεις να ξεκινούν εκτός απροόπτου την ερχόμενη Τρίτη. 
Στόχος είναι να υπάρξει το staff level agreement για τη 
δεύτερη αξιολόγηση και να καταγράφουν αναλυτικά 
μέτρα και αντίμετρα (για τη διετία 2019-2020). 
- Αναθεωρεί τις προβλέψεις του για την οικονομία το 
ΔΝΤ 
Σε αναθεώρηση των προβλέψεών του για την ελληνική 
οικονομία προχώρησε το ΔΝΤ σε μια κρίσιμη χρονική 
συγκυρία, καθώς κορυφώνονται οι διεργασίες μεταξύ 
των «παικτών» για την επίτευξη συμφωνίας εφ’ όλης 
της ύλης.
Το Ταμείο αλλάζει «ρότα» και επιβεβαιώνει την υπε-
ραπόδοση στους στόχους του 2016 (δύο μόλις μέρες 
πριν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία) και «βλέπει» 
πλέον να πιάνεται και το πρωτογενές πλεόνασμα του 
2017.
Ωστόσο, αν και βελτιώνει τις προβλέψεις του για το 
2018, επιμένει στην απαισιόδοξη άποψη πως δεν θα 

πιαστεί το 3,5% (δυσμενείς προβλέψεις κάνει και για το 
2019 και μετά).
Το ΔΝΤ «παραδοσιακά» τα τελευταία χρόνια διατηρεί 
πολύ χαμηλά τον πήχη των προβλέψεων, με αποτέλεσμα 
για το θέμα αυτό να έχουν υπάρξει... κόντρες και με το 
ευρωπαϊκό σκέλος των θεσμών. Στην αναθεώρηση των 
προβλέψεων του Ταμείου αναφέρθηκαν χθες κυβερνη-
τικές πηγές, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως το ΔΝΤ 
βλέπει για το 2016 «5,8 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από 
αυτό που προέβλεψε το φθινόπωρο!».
Η συζήτηση πλέον περιστρέφεται γύρω από το 2018, 
όπου το Ταμείο αναθεωρεί την πρόβλεψή του για πλε-
όνασμα από το 1,6% στο 2%, όταν ο στόχος είναι το 
3,5% (δηλαδή βλέπει μια απόκλιση της τάξης των 2,7 
δισεκατομμυρίων).
Κυβερνητικές πηγές σημείωναν χθες χαρακτηριστικά 
πως «σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κανένα ζήτημα 
πρόσθετων μέτρων για το 2018, καθώς το πρόβλημα 
των διαφορετικών προβλέψεων έχει λυθεί ήδη από τον 
Μάιο του 2016, στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης με 
τη θεσμοθέτηση του αυτόματου μηχανισμού δημοσιο-
νομικής προσαρμογής».
Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις του ΔΝΤ, το 
πλεόνασμα το 2016 θα φτάσει το 3,3% όταν τον Οκτώ-
βριο έβλεπε πλεόνασμα μόλις 0,1%. Η αλλαγή στις προ-
βλέψεις έρχεται 48 ώρες πριν η Στατιστική Υπηρεσία 
ανακοινώσει πρωτογενές πλεόνασμα για το 2016 που θα 
προσεγγίζει το 4%, όταν ο στόχος ήταν 0,5% (τα στοι-
χεία θα πιστοποιηθούν τη Δευτέρα από τη Eurostat).
Για το 2017 το Ταμείο βλέπει πλέον πλεόνασμα 1,8% 
όταν πριν από έξι μήνες μιλούσε για μόλις 0,7%. Να ση-
μειωθεί πως ο στόχος είναι 1,75%, άρα πιάνεται με βάση 
το Ταμείο.
Την ίδια στιγμή στην ελληνική πλευρά εκτιμούν πως 
μόνο από τα μέτρα που είχαν ληφθεί τα προηγούμενα 
έτη σημείο εκκίνησης αποτελεί το 2,5%.
Ωστόσο τα... αισιόδοξα από το ΔΝΤ τελειώνουν το 2017, 
καθώς για το 2018 μιλά για πλεόνασμα 2% (όταν ο στό-
χος είναι 3,5%). Πάντως η πρόβλεψη αυτή είναι βελτιω-
μένη, καθώς τον Οκτώβριο το Ταμείο μιλούσε για 1,6%.
Το ΔΝΤ παραμένει στο ίδιο μοτίβο και κάνει δυσοίωνες 
εκτιμήσεις και για το διάστημα 2019-2022, βλέποντας 
πλεόνασμα 1,5%.
Να σημειωθεί πως το Ταμείο ήταν αυτό που πρώτο είχε 
ζητήσει μέτρα 2% του ΑΕΠ για τη διετία 2019 και 2020 
(στο Ασφαλιστικό και το Φορολογικό) επιμένοντας πως 
δεν θα πιαστούν οι στόχοι. 

(Συνέχεια από σελίδα 10)
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ΝΕΑ ΟδΟΣ: ΤΙ ΛΕΕΙ γΙΑ ΤΗΝ 
ΚυΚΛΟφΟΡΙΑΚΗ ΣυΜφΟΡΗΣΗ

πΕΡΙπΑΤΟΣ βΙβΛΙΟυ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 
28 ΣΤΑΘΜΟΙ γΕΜΑΤΟΙ βΙβΛΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 26                                                                20/04/2017

www.in.gr

Σε διευκρινίσεις για την έντονα κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση στο νεοπαροδοθέν τμήμα της Ιόνιας Οδού 
στην περιοχή της Κλόκοβας τη Δευτέρα του Πάσχα, 
17 Απριλίου 2017, προχώρησε με ανακοίνωσή της 
η εταιρεία «Νέα Οδός», εκφράζοντας παράλληλα τη 
λύπη της για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι εκ-
δρομείς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την παράδοση 
της σήραγγας της Κλόκοβας, λόγω μεγάλων καθυ-
στερήσεων στις απαλλοτριώσεις, δεν έχουν δοθεί 
στην κυκλοφορία περίπου 10 χλμ αυτοκινητοδρό-
μου που θα συνδέουν τη σήραγγα της Κλόκοβας με 
τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, τα οποία αναμένεται να 
παραδοθούν σε χρήση έως τα τέλη Μαΐου. Τη Μεγά-
λη Τετάρτη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων του 
Πάσχα, δόθηκαν σε κυκλοφορία επιπλέον 37 χλμ. 
νέου αυτοκινητοδρόμου που περιλαμβάνουν και τη 
σήραγγα της Κλόκοβας, κι έτσι δημιουργήθηκε ένα 
ενιαίο τμήμα στην Ιόνια Οδό, σύγχρονου, ασφαλούς 
αυτοκινητόδρομου, συνολικού μήκους 96 χλμ. Η μη 
παράδοση του θα οδηγούσε σε επανάληψη της ακόμα 
μεγαλύτερης ταλαιπωρίας που αντιμετώπιζαν όλα τα 
προηγούμενα χρόνια οι οδηγοί που πραγματοποι-
ούσαν αυτή τη διαδρομή μέσω της παλαιάς Εθνικής 
Οδού.

Στις 23 Απριλίου 1616 έφυγαν από τη ζωή ο ισπανός 
συγγραφέας Μιγκέλ Ντε Θερβάντες (Δον Κιχώτης) και ο 
άγγλος δραματουργός Γουίλιαμ Σέξπιρ. Με αφορμή αυτό 
το διπλό γεγονός, η UNESCO έχει καθιερώσει την 23η 
Απριλίου ως την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.
Στο πλαίσιο των εορτασμών της Ημέρας Βιβλίου, η Ένω-
ση Ελληνικού Βιβλίου, με τη συνεργασία της Εταιρείας 
Συγγραφέων και του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ –Κύ-
κλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, διοργανώνει το 
Σάββατο 22/04/2017 έναν μεγάλο Περίπατο Βιβλίου στο 
κέντρο της Αθήνας.
Ο Περίπατος θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί του Σαββάτου 
και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα. Περιλαμβάνει 28 ση-
μεία του κέντρου της Αθήνας -Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλι-
οθήκη της Βουλής, Κεντρικό Ταχυδρομείο, βιβλιοπωλεία 
και χώρους εκδηλώσεων- και οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να ανακαλύψουν παλιά και νέα βιβλία, πα-
λιούς και νέους συγγραφείς, παλιά και νέα βιβλιοπωλεία 
και να μάθουν από πρώτο χέρι την ιστορία και το μέλλον 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Σε όλους τους χώρους το κοινό θα υποδεχτούν αγαπη-
μένοι πεζογράφοι, ποιητές, μεταφραστές, επιμελητές και 
εκδότες.
Αξίζει επίσης να θυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2016, 
η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Ιρίνα Μπόκοβα, 
ανακοίνωσε την πόλη της Αθήνας ως Παγκόσμια Πρω-
τεύουσα Βιβλίου για το 2018. Η ελληνική πρωτεύουσα 
επιλέχθηκε για την ποιότητα των δραστηριοτήτων της 
και υποστηρίζεται από το σύνολο της βιομηχανίας του 
βιβλίου. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων η Αθήνα στοχεύει να καταστήσει τα βι-
βλία προσβάσιμα σε ολόκληρο τον πληθυσμό της πόλης, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προ-
σφύγων. Το πρόγραμμα ξεκινά με την Παγκόσμια Ημέρα 
Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων στις 23 Απριλίου 
και διαρκεί για ένα έτος.
Η Αθήνα είναι η 18η πόλη που γίνεται Παγκόσμια Πρω-
τεύουσα Βιβλίου. Είχε προηγηθεί η Μαδρίτη (2001), η 
Αλεξάνδρεια (2002),το Νέο Δελχί (2003), η Αμβέρσα 
(2004), το Μόντρεαλ (2005), το Τορίνο (2006), η Μπο-
γκοτά (2007), το Άμστερνταμ (2008), η Βηρυτός (2009), 
η Λιουμπλιάνα (2010), το Μπουένος Άιρες (2011), το 
Ερεβάν (2012), η Μπανγκόκ (2013), το Πορτ Χαρκούρ 
(2014), το Ίντσον (2015), το Βρότσλαβ (2016) και το 
Κόνακρι (2017).

ΑΛΛΑγΕΣ ΣΤΟ ΣχΕδΙΟ ΝΟΜΟυ γΙΑ 
ΕξΩδΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣυΜβΙβΑΣΜΟ 
πΡΟΩΘΕΙ ΤΟ υπ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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Βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μη-
χανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προανήγ-
γειλε χθες ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Οι αλλαγές, οι οποίες τουλάχιστον με βάση όπως τις 
περιέγραψε ο ίδιος δεν φαίνεται ότι θα είναι ριζικές, 
θα κατατεθούν κατά την εισαγωγή του νομοσχεδίου 
στην ολομέλεια την προσεχή Τρίτη 25 Απριλίου.
Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα είπε χθες στη διαρκή Επι-
τροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο κ. Δ. 
Παπαδημητρίου, θα γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:
 • Θα προβλεφθεί απλοποιημένη διαδικασία δικα-
στικής επικύρωσης για ορισμένες περιπτώσεις, προ-
κειμένου να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης της 
διαδικασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικύρωση θα γίνεται 
απλώς με υπογραφή του δικαστή σε κάποιες περι-
πτώσεις, χωρίς να προηγείται ακροαματική διαδι-
κασία.
• Θα δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδι-
καστικό μηχανισμό και επιχειρήσεων που είχαν δι-
ακόψει τη δραστηριότητά τους, αλλά έχουν προβεί 
σε δήλωση επανέναρξης. Επί της ουσίας θα αναδι-
ατυπωθεί έτσι ώστε να είναι σαφέστερη η σχετική 
διάταξη που υπάρχει στο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου 
αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στον 
μηχανισμό επιχειρήσεων εφόσον έχουν διακόψει 
τη δραστηριότητά τους ή στην περίπτωση νομικών 
προσώπων εφόσον βρίσκονται σε διαδικασία λύσης 
και εκκαθάρισης, εκτός εάν αποφασιστεί από το αρ-
μόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή 
του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή 
στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
• Η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών 
θα αναστέλλεται αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών και όχι νωρίτερα, με την υπο-
βολή της αίτησης όπως προβλέπει το νομοσχέδιο 
που έχει κατατεθεί στη Βουλή.
• Θα διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του εμπειρογνώ-
μονα.
Βεβαίως, μέχρι τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην 
ολομέλεια και την ψήφισή του δεν αποκλείεται να 
προκύψουν και άλλες αλλαγές, αλλά και τροπολο-
γίες.

Χθες, πάντως, κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομο-
σχεδίου στη Βουλή, η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρα-
τίας κ. Ντόρα Μπακογιάννη άσκησε δριμεία κριτική 
στην κυβέρνηση τόσο για το νομοσχέδιο αυτό καθαυ-
τό όσο συνολικά για την ακολουθούμενη οικονομική 
πολιτική. «Το νομοσχέδιο θα προκαλέσει τεράστια 
βλάβη στην ελληνική οικονομία. Με ευθύνη της κυ-
βέρνησης χάνεται η ευκαιρία για αποτελεσματική 
διαχείριση των “κόκκινων” δανείων, η οποία απο-
τελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της αγοράς», 
υποστήριξε η κ. Μπακογιάννη, χαρακτηρίζοντας το 
νομοσχέδιο «παντελώς ψευδεπίγραφο». Επίσης, η 
βουλευτής της Ν.Δ. ζήτησε να υπαχθούν στη ρύθμιση 
τα κοινωφελή ιδρύματα και σωματεία που έχουν προ-
νοιακό χαρακτήρα για να αποκτήσουν φορολογική 
και ασφαλιστική ενημερότητα, προκειμένου να έχουν 
τη νομική δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιου-
σία τους.


