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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με ομόφωνη απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής, προχωρά σε ίδρυση Τμήμα-
τος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης στο ΤΕΕ, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τα Επιστημονικά ή/και 
Επαγγελματικά Τμήματα του ΤΕΕ. Στο Τμήμα Αποφοίτων 
Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του 
ΤΕΕ θα μπορούν να εγγράφονται απόφοιτοι ανώτατων 
σχολών τεχνολογικού τομέα και αναγνωρισμένων ισότιμων 
σχολών του εξωτερικού με αντικείμενο μηχανικού για τους 
οποίους δεν απαιτείται η κτήση άδειας άσκησης επαγγέλμα-
τος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το 
ΤΕΕ προβλέπεται να ιδρύει Επιστημονικά ή/και Επαγγελματικά 
Τμήματα σχετιζόμενα με το τεχνικό δυναμικό της χώρας, την 
τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχα-
νική δραστηριότητα, τη μελέτη και αδειοδότηση των τεχνικών 
έργων και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 
Επίσης προβλέπεται ότι τα τμήματα αυτά τηρούν Μητρώα 
Μελών. Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις της νομοθεσίας 
και προκειμένου να υπηρετηθούν οι στόχοι της ενιαίας εκπρο-
σώπησης του τεχνικού κόσμου της χώρας, το ΤΕΕ προχωρά 
στην ίδρυση του νέου Τμήματος Αποφοίτων Σχολών 
Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.  Σχετικά με το 
θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Ζητά-
με από την Πολιτεία αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που να έχουν 
αποτύπωμα και αξία στην πραγματική οικονομία, στην καθη-
μερινότητα των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρή-
σεων. Το ΤΕΕ δείχνει το δρόμο για το πώς αυτό μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα. Ξεπερνάμε τις αγκυλώσεις και τους διαχω-
ρισμούς του χθες. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει 
το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας και το αποδεικνύει 
στην πράξη. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα κράτος 
δικαίου, όλοι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθένας 
ανάλογα με τις δυνατότητες και τα εφόδιά του. Μπορούμε 
και πρέπει όλοι μαζί να πορευθούμε σε μια νέα εποχή που θα 
στηρίξει την Αληθινή Ανάπτυξη της χώρας. Αναμένουμε από 
την Κυβέρνηση γενικά και ειδικά από το Υπουργείο Παιδείας, 
μέσα από την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθ-
μίσεων, τα επόμενα γενναία αλλά στέρεα βήματα για την επί-
λυση ενός ζητήματος που απασχολεί τον τεχνικό κόσμο, την 
ελληνική κοινωνία και την οικονομία επί δεκαετίες».

Η ίδρυση του Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτα-
της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης βασίζεται στη διαπί-
στωση ότι σε πολλά πεδία της επιστήμης και σε επιστημονικές 
δραστηριότητες τεχνικού αντικειμένου εμπλέκονται ειδικό¬τη-
τες επιστημόνων που δεν είναι διπλωματούχοι μηχανικοί. Τις 
περισσότερες φορές δεν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας τόσο για 
την επιστημονική όσο και την επαγγελ¬ματική προώθηση θε-
μάτων αλλά και για θέματα που α-φορούν την αδειοδότηση, 
την πιστοποίηση, την κατάρτι¬ση και γενικότερα θέματα του 
κάθε επιστημονικού και ε¬παγγελματικού χώρου. Συνέπεια 
των παραπάνω είναι η μη συμμετοχή μεγά¬λου πλήθους 
επιστημόνων - που δεν ανήκουν μέχρι σήμερα στα μέλη 
του ΤΕΕ - σε κάποιον επιστημονικό φορέα και η δημιουργία 
στρεβλώσεων και παραλείψεων λόγω έλλειψης ενιαίας επι-
στημονικής έκφρασης. Η νομοθεσία και η απόφαση του ΤΕΕ 
έρχονται να καλύψουν αυτά τα κενά συμμε¬τοχής, έκφρασης 
και εκπροσώπησης με την ίδρυση νέου Τμήματος, που θα έχει 
ως στόχους:
• τη συνολική έκφραση εντός του ΤΕΕ της εκπροσώ¬πησης, 
συμμετοχής και παρακολούθησης της προόδου των τεχνικών 
και τεχνολογικών εφαρμογών στη χώρα
• τη διασφάλιση της λειτουργίας χωρίς αποκλεισμούς του 
Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης, που δεν είναι μέλη αντίστοιχου επιστημονικού 
φορέα, μέσα από τη διαπιστωμένη δημοκρατική συγκρότηση 
και λειτουργία που διέπει όλα τα όργανα του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου στην μακρόχρονη ιστορία του.
Σημειώνεται ότι της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ προηγήθηκε συγκεκριμένο αίτημα για τη σύσταση 
Αυτοδιοίκητου Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης μέσα στις δομές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
που κατέθεσαν επιστήμονες οι οποίοι θήτευσαν τα τελευταία 
χρόνια στην Κεντρική Διοίκηση της ΕΕΤΕΜ, διαφορετικών πα-
ρατάξεων και διαφορετικών πολιτικών αφετηριών, οι οποίοι 
τονίζουν ότι εκφράζουν «χιλιάδες συναδέλφους αλλά και το 
κοινό αίσθημα συνολικά στον Κλάδο των Μηχανικών Τ.Ε.» οι 
οποίοι δηλώνουν ότι «στόχος μας είναι η άρση των αγκυλώ-
σεων του παρελθόντος και η έναρξη διαδικασιών ώσμωσης 
μεταξύ του συνόλου των Μηχανικών της Χώρας για την επί-
λυση των χρόνιων προβλημάτων του Κλάδου».

ΟΜΟφΩΝΗ ΑπΟφΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟύΣΑΣ ΕπΙΤΡΟπΗΣ ΤΟύ ΤΕΕ γΙΑ ΙΔΡύΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑπΟφΟΙΤΩΝ ΣχΟΛΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕχΝΟΛΟγΙΚΗΣ ΕΚπΑΙΔΕύΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕπΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για ίδρυση 
Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης στο Επιμελητήριο
Σελ 3 
Έξι αναγκαίες πρωτοβουλίες για τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών 
ταχυτήτων σύμφωνα με τον ΣΕΒ
Νέο  Λατομικό Νομοσχέδιο ανακοίνωσε ο ΥΠΕΝ στη γενική συνέ-
λευση του ΣΜΕ  
Σελ 4 
Απόφαση για την κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδα-
τος από το ΥΠΕΝ
Σελ 5 
Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό η σύμβαση για το ΣΔΙΤ απορριμμάτων 
Ηπείρου
Σε κατασκευή νέων υποδομών στο λιμάνι του Πειραιά προχωρά 
η διοίκηση του ΟΛΠ
Σελ 6 
Δηλώσεις του προέδρου της ΔΕΗ  για την πώληση λιγνιτικών μο-
νάδων και την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας
Μέσα στον Ιούνιο βγαίνει σε διαγωνισμό η πρώτη θυγατρική της 
ΔΕΗ στη λιανική
Σελ 7 
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε η πώληση του 25% του ΑΔΜΗΕ στο Δημόσιο
Σελ 8 
Την υποθαλάσσια περιοχή από Πελοπόννησο μέχρι Γαύδο διεκδι-
κούν ΕxxonMobil, Total και ΕΛΠΕ 
Σελ 9 
Ο δορυφόρος HELLAS SAT 3 / IS  πήρε θέση στο σημείο εκτόξευσης
Διμερής συνάντηση ΕΕ και ελληνικού δημοσίου για τις Κυβερνητι-
κές Δορυφορικές Επικοινωνίες
Σελ 10  
Συνέδριο για την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες ως μοχλούς 
ανάπτυξης για τις ελληνικές πόλεις
Σελ 11 
Άνω των 15 εκ. ευρώ οι οφειλές καταναλωτών στην ΕΥΑΘ .Η διοί-
κηση της εταιρίας ανακοίνωσε νέες επενδύσεις 
Εκπτώσεις για συνεπείς  καταναλωτές ανακοίνωσε η Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων 
Σελ 12
Κορυφαία στην Ευρώπη η σεισμικότητα στον ελλαδικό χώρο τονί-
στηκε από καθηγητή σεισμολογίας του ΑΠΘ  
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 13,14,15
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 26 Μαΐου 
2017

1ο Διεθνές συνέδριο: «Balkans & Black 
Sea Cooperation Forum» 
ΣΕΡΡΕΣ

Geo Routes Cultural Institute

25 - 26 Μαΐου 
2017

2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφορια-
κών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης 
στη Γεωργία και στο Περιβάλλον
ΑΘΗΝΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣύΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟύ γΡΑφΕΙΟύ ΤύπΟύ ΤΕΕ
πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟύ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ύπΕύΘύΝΟΙ ΣύΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟύΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

«χΗΜΙΚΗ ΜΗχΑΝΙΚΗ: 
ΜΟχΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑπΤύΞΗΣ»

Το 11ο πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Χημικής 
Μηχανικής, με τίτλο: «Χημική Μηχανική: Μοχλός 
καινοτομίας και ανάπτυξης», θα διεξαχθεί στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης (Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου 
Μουσικής), από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2017. Διορ-
γανωτές είναι οι φορείς: Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
ΑΠΘ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΠΠ, Σχολή Χημικών 
Μηχανικών ΕΜΠ, ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ, ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ, ΠΣΧΜ.
 Το συνέδριο Χημικής Μηχανικής –όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση- έχει καθιερωθεί ως βήμα 
παρουσίασης υψηλού κύρους ερευνητικών εργασιών, 
αλλά ταυτόχρονα, και ως αφορμή συνάντησης ερευ-
νητών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων, την 
επίτευξη νέων συνεργασιών μεταξύ ερευνητών με δι-
αφορετικά ή συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα, 
αλλά και τη σύμπραξη ερευνητικών ή ακαδημαϊκών 
μονάδων με την Ελληνική χημική βιομηχανία
Πληροφορίες: Email: info@11pesxm.gr, ιστοσελίδα: 
http://www.11pesxm.gr/

Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, διοργανώνει –από τις 
20 έως τις 22 Οκτωβρίου 2017- αρχιτεκτονικό συνέδριο, 
με τίτλο: «Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της 
Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. 
Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και 
Σχεδιασμού». Οι εργασίες της επιστημονικής εκδήλωσης 
θα διεξαχθούν στο Κτίριο Αβέρωφ του Ε.Μ.Π. (Πατησίων 
42, Αθήνα).
Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν στο συνέδριο ανα-
κοίνωσή τους, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους μέχρι και την 31 Μαΐου 2017, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της γραμματείας του ΣΑΔΑΣ Τμήματος Αττικής 
(tmattikissp@gmail.com ή tmattikissp@tee.gr ), υποβάλ-
λοντας τον τίτλο της ανακοίνωσης και περίληψη της ανα-
κοίνωσης (250 έως 300 λέξεων). 
Θεματικές ενότητες:
• ΡΣΑ 1985 – 2014, εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου (οικι-
στικοί νόμοι) και των σχετικών διοικητικών δομών και 
πρακτικών κατά την ίδια περίοδο.
• Ζητήματα γης και ακινήτων (ιδιοκτησίες ΝΠΔΔ και Δη-
μοσίου, κενό απόθεμα, ένταξη πακέτων γης στην αγορά, 
χρήσεις γης, αστική και γεωργική γη, ελεύθεροι χώροι, 
παραλίες, ορεινοί όγκοι, περιβαλλοντικά αγαθά κλπ).
•  Για την «ιδιωτικοποίηση» του πολεοδομικού σχεδιασμού 
(παρεμβάσεις των Ιδρυμάτων, «μεγάλες» επενδύσεις, ιδιω-
τικοποίηση υποδομών, κλπ).

• Διερεύνηση της κρίσης των ρόλων της Αττικής μέσα στον 
Ελληνικό και τον διεθνή χώρο, αξιολόγηση των στρατηγι-
κών διεξόδου που προτείνονται ή επιστρατεύονται.
• Όψεις της κρίσης στις λειτουργίες και τις υποδομές της 
πόλης. Επιπτώσεις της κρίσης στα δίκτυα συλλογικής κατα-
νάλωσης και τις μεταφορές.
• Οι χωρικά άνισες επιπτώσεις της λιτότητας στη μητρο-
πολιτική περιοχή της Αττικής (κοινωνικές, επαγγελματικές, 
έμφυλες, ανάμεσα σε Έλληνες πολίτες – μετανάστες – πρό-
σφυγες κλπ).
• Πρακτικές διεκδίκησης, αλληλεγγύης και επιβίωσης στις 
γειτονιές της πόλης.
• Η αστική πολυκατοικία σε συνθήκες κρίσης, (αναδιάταξη 
σχέσεων, λειτουργιών, χρήσεων, ανάγκες και δυνατότητες 
αναβάθμισης).
• Σχεδιάζοντας για το «ζήτημα της κατοικίας» (αστεγία, 
κόκκινα δάνεια, ενεργειακή κρίση, κενό κτιριακό απόθεμα, 
στέγαση προσφύγων, κλπ).
• Επιπτώσεις της κρίσης στις εκπαιδευτικές και επαγγελμα-
τικές τάσεις και θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση της 
πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής.
• Οι εκδηλώσεις της κρίσης στα μελετητικά και κατασκευ-
αστικά σχήματα (στρατηγικές που προτείνονται είτε επιδι-
ώκονται, κριτική και διερεύνηση της βιωσιμότητάς τους).
Πληροφορίες: https://atticaincrisis.com/
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ΕΞΙ ΑΝΑγΚΑΙΕΣ πΡΩΤΟβΟύΛΙΕΣ γΙΑ ΤΑ ΕύΡύζΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤύΑ ύψΗΛΩΝ 
ΤΑχύΤΗΤΩΝ ΣύΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕβ

ΝΕΟ  ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ύπΕΝ ΣΤΗ γΕΝΙΚΗ ΣύΝΕΛΕύΣΗ 
ΤΟύ ΣΜΕ

Η επανεξέταση της φορολογίας στη σταθερή και κινητή τη-
λεφωνία είναι μια από τις 6 αναγκαίες πρωτοβουλίες που 
χρειάζεται να αναληφθούν, σύμφωνα με τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) προκειμένου να προχωρή-
σουν οι υποδομές για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Όπως γράφει 
το Infocom.gr ειδικότερα, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 
του ΣΕΒ για μια ψηφιακά ανεπτυγμένη Ελλάδα, βασισμένο 
στην μελέτη που εκπόνησε η ACCENTURE, και στο πλαίσιο 
του πρώτου άξονα «Υλοποίηση των Βασικών Προαπαιτού-
μενων» η Ελλάδα πρέπει να δράσει άμεσα για να εξασφαλίσει 
τη μελλοντική παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της μέσω της 
υλοποίησης ενός συνόλου στοχοθετημένων πρωτοβουλιών 
για την ανάπτυξη και ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών υπο-

δομών. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι οι εξής: 1. Η κυβέρνηση 
να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό νομικό και ρυθμιστικό περιβάλ-
λον για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς, με έμ-
φαση στην επιτάχυνση της αδειοδότησης. 2. Η κάθε δημόσια 
στήριξη να επικεντρώνεται στην επέκταση της ευρυζωνικής 
υποδομής νέας γενιάς σε περιοχές οι οποίες θα παραμείνουν 
«λευκές περιοχές NGA», (δηλαδή μη εμπορικά ελκυστικές 
περιοχές) σύμφωνα δηλαδή με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις και να δρουν συμπληρωματικά στις ιδιω-
τικές επενδύσεις. 3. Πρωτοβουλίες (π.χ. επιδοτήσεις) για την 
ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη γεφύ-
ρωση του ψηφιακού χάσματος. 4 Επανεξέταση της αναγκαι-
ότητας των ειδικών φόρων που βαρύνουν τον πολίτη για τη 

χρήση υπηρεσιών Σταθερής, Κινητής και Τηλεόρασης καθώς 
δρουν σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση με τους στόχους της 
ψηφιακής στρατηγικής και αναιρούν τα πολλαπλασιαστικά 
της οφέλη. 5. Σχέδιο δράσης για την εναρμόνιση της Ελλάδας 
με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα 
και τη συντονισμένη χρήση της ζώνης των 700 MHz για κινη-
τές υπηρεσίες. Αυτό αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο για όλους τους Ευρωπαίους και θα βοηθήσει 
στην ανάπτυξη διασυνοριακών εφαρμογών. 6. Εκπόνηση 
ενός σχεδίου δράσης για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση 
της ανάπτυξης των δικτύων 5G, συμπεριλαμβανομένης της 
διάθεσης του απαραίτητου φάσματος, σε συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα και τους αντίστοιχους συνδέσμους.

O εξορυκτικός κλάδος  της χώρας μας είναι στρατηγικού χα-
ρακτήρα και η ανάπτυξη του είναι μέρος  του προγράμματος 
μας για την ανάκαμψη  της οικονομίας της χώρας  τόνισε ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Σταθάκης  στην ανοιχτή Γενι-
κή Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών  Επιχειρήσε-
ων  ανακοινώνοντας  ότι το Υπουργείο σύντομα θα θέσει το 
νέο  Λατομικό Νομοσχέδιο   σε δημόσια διαβούλευση. Με το 
νομοσχέδιο αυτό ο Υπουργός  επισήμανε ότι επιτυγχάνεται 
η κωδικοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας  η  επέκταση 
της χρονικής λειτουργίας των λατομείων την αντικειμενικο-
ποίηση των προστίμων  και η  απλοποίηση  του θεσμικού 
πλαισίου. Αυτά αναφέρονται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο 
Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), όπου ανα-
λυτικά σημειώνεται ότι ο ΥΠΕΝ ειδική αναφορά έκανε  στην 
επικείμενή εκπόνηση  ειδικού χωροταξικού για τις ορυκτές 
πρώτες ύλες ως σημαντικό εργαλείο για την  αξιοποίηση τους 
καθώς και σε μια άλλη σειρά άλλων δράσεων του ΥΠΕΝ στα 
πλαίσια του στόχου για την  μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ορυ-
κτών  Πόρων της χώρας. Ο κ. Γ. Σταθάκης ανήγγειλε επίσης 
την σύντομη  επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
το ΙΓΜΕΜ, καθώς επίσης και την  πρόθεση του Υπουργείου να  
εντείνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση της γεωθερμίας  
και ιδιαίτερα αυτή  της χαμηλής ενθαλπίας.
-Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής 
χατζηδάκης: επισήμανε την δυναμικότητα του κλάδου που  
έμεινε όρθιος στην κρίση .Αναφέρθηκε  στην επένδυση του 
χρυσού  τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε εμπόδια στην υλο-
ποίηση της ενώ υπογράμμισε την ύπαρξη εχθρικού κλίματος 
προς το επιχειρείν που παρεμποδίζει την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων κυρίως ιδιωτικών. Τέλος μίλησε  για την επιτα-
κτική  ανάγκη  εκσυγχρονισμού της λατομικής νομοθεσίας  με  
ενίσχυση των  ελεγκτικών μηχανισμών, την απλοποίηση και 

εκσυγχρονισμό αδειοδοτήσεων, και ιδιαίτερα των περιβαλ-
λοντικών  καθώς επίσης και για τη θέσπιση ενός σταθερού 
φορολογικού πλαίσιού με μείωση φόρων.
- Ο αντιπρόεδρος του ΣΕβ κ. Κ. Μπίτσιος: επισήμανε  
ότι ο εξορυκτικός κλάδος τροφοδοτεί όλη την μεταποιητική 
βιομηχανία. Ζήτησε να απλοποιηθεί το αδειοδοτικό  πλαίσιο 
,η Δημόσια Διοίκηση να προσαρμόζεται στις περιστάσεις, να 
διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος . Η Δικαιοσύνη 
πρέπει να ξεχωρίζει τις προσχηματικές προσφυγές και να κα-
ταργηθούν τα αντικίνητρα στην Επιχειρηματικότητα.
-O πρόεδρος  του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας: επισή-
μανε ότι  ο εξορυκτικός κλάδος: Αποτελεί το 3.4% του ΑΕΠ. 
Δημιούργησε αξία ύψους €2.3 δισ. το 2014. Εξορύσσει πε-
ρισσότερα από 30 διαφορετικά ορυκτά, 10 εκ των οποίων 
σε ποσότητες μεγαλύτερες των 300,000 τόνων ετησίως. Οι 
μισές πωλήσεις του κλάδου γίνονται εκτός Ελλάδος – κυρίως 
στην Ευρώπη. Αποτελεί το 5% των ελληνικών εξαγωγών. 
Απασχολεί άμεσα 20,000 άτομα και έμμεσα 80,000 άτομα. 
Είναι κορυφαίος εργοδότης – ειδικά στην ελληνική περιφέ-
ρεια – απασχολώντας το 4% του ενεργού πληθυσμού. Μο-
χλός επενδύσεων τόσο σε υποδομές όσο και σε ενεργητικό 
επιχειρήσεων: τα μέλη του ΣΜΕ προγραμματίζουν επενδύσεις 
€1.7 δισ. μέχρι το 2019. Στην συνέχεια ο κ. Α. Κεφάλας τόνισε 
ότι:  Η πλειονότητα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην 
Ελλάδα αφορά αδρανή υλικά, βιομηχανικά ορυκτά, ενεργει-
ακά ορυκτά και μεταλλικά ορυκτά χωρίς θειούχα στοιχεία. Τα 
υφιστάμενα έργα αποκατάστασης στην Ελλάδα περιλαμβά-
νουν τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, τεχνητών λιμνών, 
υδροβιοτόπων, μουσείων, χώρων για πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις και ψυχαγωγία, καθώς και καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
γης – μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης. Από την εφαρμογή του 
νόμου 998/1979 μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί 65.620 

στρέμματα (36% της συνολικής γης υπό εκμετάλλευση). Από 
το 2007 και έχουν φυτευτεί πάνω από 2,6 εκατ. δέντρα. Επι-
πλέον περιβαλλοντικές προκλήσεις δημιουργούνται κατά την 
εξόρυξη και επεξεργασία μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, 
καθώς και κατά την καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή που 
όμως αντιμετωπίζονται επιτυχώς με τις νέες τεχνολογίες. Κλεί-
νοντας την ομιλία-παρουσία του ο κ. Κεφάλας  αναφέρθηκε 
στους κρίσιμους  παράγοντες  επιτυχίας  στην αξιοποίηση 
των Ορυκτών Πόρων  και υπογράμμισε   ότι : Απαιτείται η 
εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων με συγκε-
κριμένο νομικό κείμενο, χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση 
των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα. Επίσης  πρέπει 
να προχωρήσει η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις 
ΟΠΥ – η εφαρμογή που προϋποθέτει διάλογο με τις τοπικές 
κοινωνίες. Ακόμη η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση να γίνεται 
σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με επαρκή στελέχωση 
και δυνατότητα εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων 
του έργου. Ακόμη ζήτησε: Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Έργων και καθιέρωση πιστοποιημένων αξιολογητών 
ΜΠΕ (outsourcing) που προβλέπονται από το Ν.4014. Ενί-
σχυση ελεγκτικών και εγκριτικών υπηρεσιών (Ανεξάρτητες 
Επιθεωρήσεις Μεταλλείων). Ενεργοποίηση μηχανισμών και 
κινήτρων για επενδύσεις. Πρόσβαση σε υποδομές (λιμάνια 
κ.α.). Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον. Γρήγορες 
και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις. Πρόσβα-
ση σε πόρους χρηματοδότησης καινοτομίας και έρευνας και  
Αναβάθμιση όλων των τμημάτων και σχολών γεω-επιστη-
μών, πληροφορικής και επαγγελματική κατάρτισης.
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ΑπΟφΑΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟγΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟγΗΣΗ ύπΗΡΕΣΙΩΝ 
ύΔΑΤΟΣ ΑπΟ ΤΟ ύπΕΝ

Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 
Β 1751/22-05-2017) η Απόφαση της Εθνικής Επιτρο-
πής Υδάτων, με θέμα την «Έγκριση γενικών κανόνων 
κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. 
Μέθοδος και διαδικασίες  για την ανάκτηση κόστους 
των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». 
Πρόκειται για υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο της 
Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα νερά, όπως ενσω-
ματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το ν. 3199/2003.  Σε 
δελτίο Τύπου του υπουργείου αναλυτικά αναφέρεται  
ότι «η συγκριμένη Απόφαση έπρεπε να είχε εκδοθεί 
από το 2010 και αποτελούσε αιρεσιμότητα για τη 
χώρα στον τομέα των υδάτων. Η μη εκπλήρωσή της 
θα σήμαινε απώλεια πόρων, ύψους 1,2 δις € του ΕΣΠΑ 
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 
Η δημοσίευσή της απελευθερώνει σημαντικές πράξεις 
προκήρυξης και χρηματοδότησης υποδομών άρδευ-
σης σε όλη την Ελλάδα». Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση του υπουργείου στο περιεχόμενο της Απόφασης 
καταδεικνύεται η πρόθεση του υπουργείου και της 
κυβέρνησης να θεσμοθετήσει κανόνες κοστολόγησης 
και τιμολόγησης για όλες τις χρήσεις νερού, σύμ-
φωνα με όρους αειφορίας, αλλά και προστασίας του 
κοινωνικού συνόλου. Στρατηγική επιλογή της κυβέρ-
νησης για την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου αποτελεί 
η ρητή εξαίρεση κοστολόγησης και τιμολόγησης των 
υπηρεσιών ύδατος για παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας από εσωτερικά επιφανειακά ύδατα. Το νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης (ύδρευσης) και το νερό για 
αγροτική χρήση (άρδευσης) συναποτελούν τους κύ-
ριους τομείς που καλύπτει η Απόφαση.  Όσον αφορά 
στο νερό ύδρευσης αναγνωρίζεται το νερό ως φυσικός 
πόρος που πρέπει να προστατευθεί. Στην κατεύθυνση 
αυτή, οι πολίτες που θα εφαρμόζουν πρακτικές ορθο-

λογικής διαχείρισης υδάτων, δεν θα επιβαρύνονται 
με περιβαλλοντικά τέλη. Επίσης, θα προστατεύονται 
οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 4019/2011. Η τιμολογιακή 
πολιτική θα πρέπει να εξασφαλίζει την επαρκή ανά-
κτηση του κόστους, όπως και την μακροχρόνια βιω-
σιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο, δηλαδή 
των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, εντός των 
οικισμών. Εξάλλου, το σύνολο της Απόφασης στοχεύ-
ει στην μείωση του κόστους και όχι στην αύξηση της 
τιμής του νερού.  Η βελτίωση της ανάκτησης κόστους 
των υπηρεσιών ύδατος επιδιώκεται πρωτίστως με την 

μείωση του κόστους και όχι με την εισπρακτική προ-
σέγγιση της αύξησης των τιμολογίων. Στις περιπτώ-
σεις όμως που αυτό δεν καταστεί εφικτό επιτρέπονται 
περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις υπηρεσιών 
ύδατος, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν το πο-
σοστό αύξησης του ΑΕΠ του προηγούμενου έτους. Με 
αυτό τον τρόπο συνδέεται η βελτίωση της ευημερίας 
των πολιτών, όπως αποτυπώνεται στο ΑΕΠ, με την 
όποια πιθανή αύξηση της τιμής του νερού. Σχετικά με 
το νερό αγροτικής χρήσης επίσης λαμβάνεται υπόψη 
ότι το νερό είναι φυσικός πόρος και βασικό εργαλείο 
του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος αναγνωρίζεται ως 
κύριος πυλώνας ανάπτυξης για την χώρα. Οι αγρότες 
που θα  εφαρμόζουν καλές πρακτικές άρδευσης δεν 

θα επιβαρύνονται με περιβαλλοντικά τέλη, ενώ από 
την καταβολή περιβαλλοντικών τελών θα εξαιρού-
νται οι πιο αδύναμοι οικονομικά. Και στον τομέα του 
νερού αγροτικής χρήσης δίνεται έμφαση στη μείωση 
του κόστους, ενώ δεν ζητείται συνολική ανάκτηση 
του χρηματοοικονομικού κόστους αλλά διαμόρφωση 
τιμολογιακών πολιτικών στην κατεύθυνση της βιω-
σιμότητας των υπηρεσιών άρδευσης. Με αφορμή την 
έκδοση της Απόφασης, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος, δή-
λωσε:  «Στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής 
του νερού έγινε μια επίπονη προσπάθεια να εξασφα-
λιστεί η εναρμόνιση της διαχείρισης του νερού με τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την προστασία και τη βελτίωση των υδάτινων πόρων 
της χώρας μας. Η τιμολογιακή πολιτική στον τομέα της 
ύδρευσης επιτυγχάνει την εξασφάλιση της πρόσβασης 
σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό σε όλους τους πολί-
τες, την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
με ειδικά τιμολόγια, την επιβράβευση των μείωσης της 
κατανάλωσης, με τιμολόγιο στη μικρή κλίμακα κατα-
νάλωσης που να προσεγγίζει την μηδενική τιμή και τη 
βιωσιμότητα των υπηρεσιών και των υποδομών με 
μείωση του κόστους διαχείρισης. Η τιμολογιακή πο-
λιτική προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις που απαγορεύουν 
τις αυξήσεις στην τιμή του πόσιμου νερού άνω του 
συντελεστή του ΑΕΠ, ενώ καλύπτει με επάρκεια και 
το περιβαλλοντικό κόστος. Στον τομέα της άρδευσης 
θέτει σε προτεραιότητα τη βιωσιμότητα της αγροτικής 
δραστηριότητας του αγροτικού εισοδήματος, εισάγει 
κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, δίνει έμφαση 
στη μείωση κόστους λειτουργίας και θέτει περιβαλλο-
ντικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης». 

ΔΙΑπΙΣΤΩΤΙΚΗ πΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟγΙΚΟύ πΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟύ ΤΩΝ χΟΡΤΟΛΙβΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 
βΡΑχΩΔΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Με εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπλ. υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλος, διαβιβάστη-
κε στις δασικές υπηρεσίες υπόδειγμα διαπιστωτικής 
πράξης εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου 
διάκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 32/2016, 
των εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσιδίκως, 
πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014, ως υπαγό-
μενες στις παραγράφους 6β ή 6γ του άρθρου 3 του ν. 
998/1979 (χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις). 
Σύμφωνα με το dasarxeio.gr διάταξη του πρόσφατου 
δασικού νόμου (παρ. 5, άρθρου 6, ν. 4467/2017) προ-

βλέπει ότι μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών, ο 
Δασάρχης/Διευθυντής Δασών (άνευ Δασαρχείου) εκ-
δίδει την ανωτέρω διαπιστωτική πράξη είτε αυτεπαγ-
γέλτως, είτε κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχοντος 
έννομο συμφέρον. Μετά την έκδοσή της και εντός δέκα 
ημερών αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο dp.ypeka.gr. 
Με την ανάρτηση της πράξης στον ειδικό αυτό τόπο, η 
οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημο-
σίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδια-
φερόμενο τρίτο, προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε 
ένδικο βοήθημα. Η υποβολή της αίτησης, η διαδικασία 

έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του Δασάρχη, κα-
θώς και η προθεσμία άσκησης και η άσκηση ενδίκων 
βοηθημάτων και μέσων κατ΄ αυτής δεν αναστέλλει την 
πρόοδο της κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των 
δασικών χαρτών, εφαρμοζομένων ως προς την ανα-
μόρφωση του οικείου δασικού χάρτη των διατάξεων 
της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α΄182).

Αναρτήθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων

Η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την επαρκή ανάκτηση 
του κόστους και  την μακροχρόνια 
βιωσιμότητα των επενδύσεων δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης, προβλέπει η 
απόφαση. 
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ΕγΚΡΙΘΗΚΕ ΑπΟ ΤΟ ΕΛΕγΚΤΙΚΟ Η ΣύΜβΑΣΗ γΙΑ ΤΟ ΣΔΙΤ ΑπΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΗπΕΙΡΟύ

ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕύΗ ΝΕΩΝ ύπΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟύ πΕΙΡΑΙΑ πΡΟχΩΡΑ Η 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟύ ΟΛπ

ΑΝΤΙΣΤΡΟφΗ ΜΕΤΡΗΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ πΡΟΣΩΡΙΝΟύ ΑΝΑΔΟχΟύ ΣΤΟ 
ΚΑΣΤΕΛΙ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε σήμερα τη σύμβαση 
που πρόκειται να υπογράψει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 
την περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή και δια-
χείριση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Σύμ-
φωνα με το Euro2day.gr μέσα στον επόμενο μήνα 
αναμένεται να υπογραφεί η δεύτερη σύμβαση δια-
χείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα. με Σύμπραξη 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το Ελεγκτικό 
Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση που πρόκειται να 
υπογράψει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με την περιφέρεια 

Ηπείρου για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας 
απορριμμάτων. Πρόκειται για ένα από τα έργα ΣΔΙΤ 
στα απορρίμματα που πέρασε από τις συμπληγάδες 
των πολύμηνων κυβερνητικών αμφιταλαντεύσεων. 
Μάλιστα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι μειοδότης, εδώ 
και σχεδόν τρία χρόνια, στο αντίστοιχο ΣΔΙΤ για τη 
διαχείριση απορριμμάτων της περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, με την τύχη της σύμβασης να παραμένει 
άγνωστη. Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευή μιας 
μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων δυναμικότητας 

105.000 τόνων ετησίως, με συνολικό κόστος διαχεί-
ρισης περί τα 64 ευρώ ανά τόνο. Σημειώνεται πως, 
με βάση τη σύμβαση, το κόστος επεξεργασίας στη 
μονάδα φτάνει τα 41 ευρώ ανά τόνο. Το κόστος της 
επένδυσης φτάνει τα 49 εκατ. ευρώ, τα 20 εκατ. από 
τα οποία προέρχονται από το ΕΣΠΑ, ενώ με βάση τη 
σύμβαση, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναλαμβάνει τη δια-
χείριση της μονάδας για 25 χρόνια. 

Σε αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της λιμενικής 
ζώνης με νέες επενδύσεις σε τερματικούς σταθμούς, 
λιμενικές υποδομές και εξοπλισμό, που έχουν στόχο να 
προσελκύσουν μεγάλες εταιρείες του κλάδου στον τομέα 
της κρουαζιέρας και των εμπορευματοκιβωτίων, αλλά 
και να προσδώσουν στο λιμάνι του Πειραιά ηγετικά χα-
ρακτηριστικά σε σχέση με άλλα λιμάνια της Μεσογείου, 
αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο προσεχές διά-
στημα η διοίκηση του ΟΛΠ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Marketing 
του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά, Θεόδωρα Ρήγα, μι-
λώντας το πρωί στο πλαίσιο του 4ου Posidonia Sea 
Tourism Forum με θέμα «Αναζητώντας νέες στρατηγικές 
για τον θαλάσσιο τουρισμό και την κρουαζιέρα στην 
Ανατολική Μεσόγειο», που διοργανώνεται στο Μέγαρο 
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, τόνισε ότι το λιμάνι 
του Πειραιά βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο επίκεντρο 

της κρουαζιέρας στην ανατολική Μεσόγειο, έχοντας τη 
δυνατότητα να εξυπηρετεί ταυτόχρονα 9 με 11 πλοία, 
μεταξύ των οποίων και νέας γενιάς. Η κ. Ρήγα αναφέρ-
θηκε στην επέκταση του νότιου λιμένα, όπου θα υπάρχει 
η δυνατότητα εξυπηρέτησης 4 κρουαζιερόπλοιων νέας 
γενιάς άνω των 400 μέτρων έκαστο, ενώ προανήγγει-
λε νέες υποδομές στη χερσαία ζώνη, όπως ξενοδοχεία, 
εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και άλλες υπηρεσίες που 
θα ενισχύσουν το home porting και θα δημιουργήσουν 
ενδιαφέρον για μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή στον 
λιμένα, επιβατών κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας. Επί-
σης, μίλησε για μείωση της γραφειοκρατίας στην εξυπη-
ρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις εταιρείες 
κρουαζιέρας, για προγραμματισμό των αφιξοαναχω-
ρήσεων δύο χρόνια μπροστά και για τη δυνατότητα 
παροχής καυσίμου 500cst, 700cst και 380cst με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε θείο στα πλοία. Ακόμη, σημείωσε ότι 

αυτήν τη στιγμή υπάρχει συντονισμός και συνεργασία 
με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, προκειμένου να 
υπάρχει σύνδεση του αεροδρομίου με το λιμάνι, ενώ 
αναπτύσσονται συνέργειες με τις αεροπορικές εταιρεί-
ες, αυξάνοντας την ευελιξία. Για το κομμάτι διαχείρισης 
των εμπορευματοκιβωτίων, είπε ότι εταιρείες μπορούν 
να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ελεύθερης ζώνης, αφού 
η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την αναστολή της αξίας 
του προστιθέμενου φόρου κατά την είσοδο των εμπο-
ρευμάτων, υπό τον όρο ότι υπόκεινται σε εξαγωγή ή 
παράδοση σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Η κ. Ρήγα 
πρόσθεσε ότι εφαρμόζεται ολόκληρη η διαδικασία μέσω 
απλουστευμένων διαδικασιών σε στενή συνεργασία με 
τις τελωνειακές Αρχές. Εξάλλου, επισήμανε ότι λιμενικές 
εγκαταστάσεις σε κρουαζιέρα και εμπορευματοκιβώτια 
εφαρμόζουν πλήρως τον ISPS, προσφέροντας προηγμέ-
νες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας.

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι γραφειοκρατικές δια-
δικασίες για την κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, 
με την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την ανάδειξη 
του σχήματος ΤΕΡΝΑ-GMR ως προσωρινού αναδόχου να 
είναι θέμα ημερών. Η κοινοπραξία έχει καταθέσει προ-
σφορά, ύψους 480 εκατ. ευρώ, την οποία το υπουργείο 
Υποδομών έχει κρίνει ως ικανοποιητική, καθώς είναι ση-
μαντικά χαμηλότερη, συγκριτικά με τον αρχικό προϋπο-
λογισμό ύψους 850 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά σε ρεπορτάζ 
του Δημήτρη Δελεβέγκου στο capital.gr  σημειώνεται ότι  η 
ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του ελληνοϊνδικού 
κονσόρτσιουμ φέρνει πιο κοντά στην έναρξη υλοποίησης το 
αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου που θα αντικαταστήσει 
το κορεσμένο «Νίκος Καζαντζάκης”. Θα ακολουθήσει η κα-
τάρτιση της σύμβασης παραχώρησης, διάρκειας 37 ετών,  
η οποία θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Το τελευταίο βήμα είναι η κύρωση της σύμβασης 
παραχώρησης από τη Βουλή. Εκτιμάται ότι αρχές του 2018 
θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες 

στην περιοχή. Η συνολική αξία του νέου διεθνούς αεροδρο-
μίου στο Καστέλι, που αναμένεται να διαδραματίσει κατα-
λυτικό ρόλο για τον εγχώριο τουρισμό, τοποθετείται στο 1 
δισ. ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές 
επενδύσεις. Ο αερολιμένας που θα βρίσκεται νοτιοανατολι-
κά του Ηρακλείου, στα όρια του Δήμου Μίνωα -Πεδιάδος 
θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Ν.Καζα-
ντζάκης” και θα εξυπηρετεί αεροσκάφη τύπου B747 και 
Α330. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί περίπου μία πενταετία για 
την αποπεράτωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Το έργο 
θα υλοποιηθεί ως Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ), με τη μέθοδο της παραχώρησης, υιοθετώντας, ως 
ένα βαθμό, το μοντέλο που εφαρμόστηκε στο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος». Το αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι το πρώτο σε 
πτήσεις τσάρτερ, σε όλη την Ελλάδα. Από τις αρχές της χρο-
νιάς μέχρι τον Απρίλιο, οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 30%, 
συγκριτικά με πέρυσι, ενώ ο Πρόεδρος του Παγκρήτιου 
Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης 
έχει μιλήσει «για πρωτόγνωρη κατάσταση μετά από αρκετές 

δεκαετίες”. Ο όμιλος GMR λειτουργεί σήμερα τρία μεγάλα 
διεθνή αεροδρόμια με δυναμικότητα 80 εκ. επιβατών (με-
ταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι του Νέου 
Δελχί), ενώ μέχρι πρόσφατα κατείχε και το 40% στο Διεθνές 
Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης. Mε ετήσιο κύκλο εργα-
σιών της τάξης των 10 δισ. ευρώ, συγκαταλέγεται στους 
πέντε μεγαλύτερους ομίλους,  παγκοσμίως, στη διαχείριση 
και λειτουργία αεροδρομίων και δραστηριοποιείται, ακόμη, 
στην ενέργεια, με παραγωγική δυναμικότητα 7000 MW, 
στα οδικά έργα, στις αστικές αναπτύξεις και στη μεταλλεία. 
Για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η συνεργασία με την ινδική εντάσ-
σεται στο πλάνο ενίσχυσης της εξωστρέφειας, με την York 
Capital να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με 100 εκατ. 
ευρώ. Η εισηγμένη έχει στρατηγικούς εταίρους στα θερμο-
ηλεκτρικά (ΗΡΩΝ), δύο πολυεθνικές, μεγάλου βεληνεκούς, 
ενεργειακές επιχειρήσεις, την ENGIE (πρώην GDF Suez) και 
την Qatar Petroleum International (QPI)
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Την πρότασή της για τις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτρο-
παραγωγής που θα αντιστοιχούν στο 40% του δυνα-
μικού και θα περιληφθούν στο «καλάθι» των μονά-
δων που θα προσφερθούν προς πώληση ετοιμάζει η 
ΔΕΗ με στόχο μέσα στον Ιούνιο να έχει συμφωνηθεί το 
προς πώληση χαρτοφυλάκιο τόσο με το Δημόσιο όσο 
και με τους δανειστές. Αυτά γράφει ρεπορτάζ του Κ. 
Βουτσαδάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και αναλυτικά σημειώνε-
ται ότι παράλληλα η ΔΕΗ επιμένει στις προτάσεις της 
για δημιουργία Κοινοπραξιών με ιδιώτες στη λιγνιτική 
παραγωγή αλλά και για πώληση θυγατρικής στη λια-
νική με έτοιμο πελατολόγιο που θα κυμαίνεται στους 
400.000-450.000 πελάτες ή 7% της αγοράς. Αυτά, 
μεταξύ άλλων, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης στο 
περιθώριο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρίας για τον ΑΔΜΗΕ, προσθέτοντας ότι οι προβλέ-
ψεις του μνημονίου δεν είναι γραμμένες στην πέτρα 
και εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει συντονισμός 
με το υπουργείο προκειμένου τα θέματα αυτά να τε-

θούν στη διαπραγμάτευση. «Έχουμε κάνει συζητήσεις 
με το υπουργείο και η κάθε πλευρά θα κάνει εκείνα 
που της αναλογούν», τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΗ. 
Σε ό,τι αφορά τη θυγατρική στη λιανική ο επικεφα-
λής της ΔΕΗ ανέφερε ότι η λύση αυτή εξασφαλίζει 
πιο ομαλό άνοιγμα της αγοράς ενέργειας σε σχέση 
με τιε δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής 
παραγωγής (ΝΟΜΕ) που εφαρμόζονται τώρα. Όπως 
είπε, ο διαγωνισμός για την πώληση της εταιρίας θα 
προκηρυχθεί τον Ιούνιο -Ιούλιο και στα κίνητρα που 
θα δοθούν προκειμένου η πρόταση να είναι ελκυστική 
για τους ιδιώτες θα είναι η εγγύηση για 2-3 χρόνια 
της τιμής πώλησης της ενέργειας, σε σχέση με την 
τιμή χονδρικής της ενέργειας. Για το «καλάθι» των 
προς πώληση λιγνιτικών μονάδων ο κ. Παναγιωτάκης 
είπε ότι θα διαμορφωθεί με επιχειρηματικά και οικο-
νομικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη προφανώς και 
την απομένουσα διάρκεια ζωής των μονάδων. Είπε 
ακόμη ότι δεν μπορεί να πουληθούν μονάδες από 
διαφορετικούς σταθμούς καθώς κάτι τέτοιο δεν θα 

ήταν λειτουργικό. Παράλληλα, η ΔΕΗ επιμένει στην 
πρόταση για συμπράξεις με ιδιώτες στην αναβάθμιση 
ή δημιουργία νέων λιγνιτικών μονάδων προκειμένου 
με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί το μερίδιο της ΔΕΗ στη 
λιγνιτική παραγωγή, κάτι που απορρέει από σχετική 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αλλά και 
από τη συμφωνία με τους εταίρους. Επιμένει επίσης 
στο σχέδιο για κατασκευή της δεύτερης μονάδας στη 
Μελίτη Φλώρινας από Κοινοπραξία με την κινεζική 
CMEC, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό μπορεί να γί-
νει μόνο εφόσον η 1η μονάδα του σταθμού δεν περι-
ληφθεί στις προς πώληση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. 
Διαφορετικά, τόνισε αναφερόμενος και στις πρόσφα-
τες σχετικές δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομίας 
Στ. Πιτσιόρλα, είναι προφανές ότι θα γίνει διαγωνι-
σμός. Προϋπόθεση για το project Μελίτη είναι επίσης 
να επιλυθεί η εκκρεμότητα για το ορυχείο της Βεύης 
που θα τροφοδοτεί και τις δυο μονάδες.

Μέσα στον Ιούνιο, το αργότερο τον Ιούλιο, η ΔΕΗ 
θα είναι έτοιμη να κάνει διαγωνισμό για να πουλή-
σει εταιρεία με αναλογικό χαρτοφυλάκιο πελατών 
περίπου 7% της αγοράς (400-450 χιλιάδες πελάτες). 
Σύμφωνα με το energypress.gr την είδηση αυτή 
έβγαλε η συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους 
στο περιθώριο της χθεσινλης  ΓΣ της ΔΕΗ ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μ. Πανα-
γιωτάκης. Όπως είπε ο κ. Παναγιωτάκης «όλη αυτή 
την περίοδο μελετώνται τα πιθανά προβλήματα» και 
εκτίμησε ότι «η διαδικασία πάει πολύ καλά, καθώς τα 
περισσότερα εξ αυτών έχουν ξεπεραστεί». Εξ ου και 
η βεβαιότητα για την ταχύτατη εξέλιξη των σχετικών 
διαδικασιών. Αυτή θα είναι και η πρώτη θυγατρική 
της ΔΕΗ στη λιανική που θα βγει προς πώληση, με τον 
πρόεδρο της ΔΕΗ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
υπάρξει και συνέχεια. Μονόδρομος για να πιαστούν οι 

στόχοι. Άλλωστε, η εκτίμηση του προέδρους της ΔΕΗ 
είναι ότι αυτός ο τρόπος για τη μείωση του μεριδίου 
της ΔΕΗ στη λιανική αγορά θα αποδειχθεί πολύ πιο 
αποτελεσματικός από τα όσα έχουν εφαρμοστεί μέχρι 
τώρα. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, αν δε γίνουν 
τέτοιες κινήσεις, είναι αδύνατο να επιτευχθούν οι 
στόχοι μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ. Προς επίρρω-
ση των ισχυρισμών του, ο πρόεδρος της ΔΕΗ τόνισε 
ότι «αν θεωρήσουμε ότι μένουν στη ΔΕΗ οι πελάτες 
της Υψηλής Τάσης, το Δημόσιο και οι ευάλωτοι κα-
ταναλωτές, τότε για να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις 
της χώρας πρέπει να μετακινηθούν 4.7 εκατ. ρολόγια 
μέσα σε 2,5 χρόνια». Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, 
σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει υποδομή από τις ανταγωνίστριες της ΔΕΗ 
εταιρείες να υποδεχτούν ένα τέτοιο όγκο πελατών, 
καθώς κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στα business 

plan τους. Έτσι λοιπόν, για τη ΔΕΗ η επιτυχία του μέ-
τρου αυτού αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη του 
μνημονιακού στόχου για τον περιορισμό του μεριδίου 
της στην αγορά.
-Τα κίνητρα: Ένα ζήτημα που δεν έχει ακόμα κλείσει 
εντελώς, έχει να κάνει με τα κίνητρα που θα δοθούν 
στους υποψήφιους αγοραστές της θυγατρικής αυτής 
εταιρείας, προκειμένου να μπορέσουν να κρατήσουν 
τους πελάτες. Πάντως, όπως είπε ο κ. Παναγιωτάκης, 
ένα από τα κίνητρα που μελετάται να δοθούν είναι και 
η παροχή σταθερής τιμής με κάποιο σχετικό discount 
σε σχέση με την Οριακή Τιμή Συστήματος για 2-3 χρό-
νια.

Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με επί-
σημη ανακοίνωση επισκέπτεται σήμερα , Τετάρτη, 24 
Μαΐου το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο 
πλαίσιο της επίσκεψης η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ θα 
ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για τις δραστηριότητες 
και πρωτοβουλίες του Υπουργείου. Ο Πρωθυπουργός 

θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο αμφιθέατρο 
του ΥΠΕΝ, Λεωφόρος Μεσογείων 119, πλαισιωμένος 
από τον Υπουργό ΠΕΝ, Γιώργο Σταθάκη και τον Ανα-
πληρωτή ΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλο.

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε διαγωνισμό για 
την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, μελέτης κόστους 
οφέλους και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για 
το Έργο «Φάση ΙΙ: διασύνδεση ΣΡ ονομαστικής ικανό-
τητας 2x350 MW ΚΡΗΤΗ-ΑΤΤΙΚΗ».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟύ πΡΟΕΔΡΟύ ΤΗΣ ΔΕΗ  γΙΑ ΤΗΝ πΩΛΗΣΗ ΛΙγΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑπΕΛΕύΘΕΡΩΣΗ ΑγΟΡΑΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ

ΤΟΝ ΙΟύΝΙΟ βγΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟ Η πΡΩΤΗ ΘύγΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΤΟ ύπΟύΡγΕΙΟ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙπΡΑΣ

ΑΔΜΗΕ: ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟΣ 
γΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣύΝΔΕΣΗ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ
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ΔΕΗ: ΕγΚΡΙΘΗΚΕ Η πΩΛΗΣΗ ΤΟύ 25% ΤΟύ ΑΔΜΗΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΔΕΗ: ψΑχΝΕΙ ΣύΜβΟύΛΟύΣ γΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙπΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟφΕΙΛΕΣ

πΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ γΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡύΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑπΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΜΕ πΡΑΞΗ ΤΗΣ ΤΡΑπΕζΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΟ  «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ» γΙΑ ΤΗΝ πΑΝΕύΡΩπΑΪΚΗ ΚΑΜπΑΝΙΑ «H ΕύΡΩπΗ ΣΤΗ 
πΕΡΙΟχΗ ΜΟύ 2017»

Έως τα μέσα Ιουνίου ο πλήρης διαχωρισμός και η είσοδος 
στο Χρηματιστήριο της Ενεργειακής Συμμετοχών. Αναβολή 
για ΛΑΡΚΟ. Αναλυτικά το euro2day.gr γράφει ότι εγκρίθηκε 
από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ  η 
πώληση του 25% των μετόχων της στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ έναντι 
τιμήματος 295,6 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία του ιδιοκτησια-
κού διαχωρισμού και της εισόδου στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών της Ενεργειακής Συμμετοχών (θυγατρική της ΔEΗ) θα 
διαρκέσει έως τις 15 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της ΔEΗ Μανώλης 
Παναγιωτάκης έκανε λόγο για διαδικασία διαχωρισμού και 
μεταβίβασης σε χρόνο-ρεκόρ. Σε σχέση με το θέμα της σύμ-
βασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔEΗ στη ΛΑΡ-
ΚΟ, το ελληνικό δημόσιο ζήτησε αναβολή για τις 12 Ιουνίου.
-»Έφτασε» η πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ από την Κομισιόν, 
ακολουθούν οι αλλαγές σε οργανόγραμμα – Κλείδωσαν 
τρεις για τη νέα διοίκηση: Παράλληλα το energypress.gr  
γράφει ότι εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση ενέργειας η 
πιστοποίηση του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, 
ΑΔΜΗΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όρος για την 

πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ από την Κομισιόν είναι ότι θα 
πραγματοποιείται εκ νέου η διαδικασία επανελέγχου της 
πιστοποίησης κάθε φορά που το Κινεζικό Δημόσιο, κάτω 
από οποιαδήποτε εταιρική οντότητα που ελέγχεται από το 
κράτος, εισέρχεται στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην 
Ελλάδα. Η άρση και της τελευταίας τυπικής εκκρεμότητας 
σε σχέση με τις απαραίτητες εγκρίσεις για νέο σχήμα του 
ΑΔΜΗΕ, ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση του ιδιοκτη-
σιακού διαχωρισμού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Θυμίζουμε ότι προ ημερών ο διευθύνων σύμβουλος του 
ΑΔΜΗΕ σε ενεργειακό συνέδριο είχε αναφέρει ότι μέχρι τα 
μέσα Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η όλη δια-
δικασία. Παράλληλα με τις διαδικασίες πώλησης και μετα-
βίβασης – υπενθυμίζεται ότι σήμερα στην έκτακτη ΓΣ της 
ΔΕΗ εγκρίνεται η πώληση και μεταβίβαση του 25% στη ΔΕΣ 
ΑΔΜΗΕ έναντι 295,6 εκατ. ευρώ – τρέχουν και οι εσωτερι-
κές προετοιμασίες για το νέο διοικητικό σχήμα της εταιρείας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν έχουν ήδη κλειδώσει τα 
τρία πρόσωπα που θα αναλάβουν τη διοίκηση υπό το νέο 

μετοχικό σχήμα. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της εταιρείας 
θα αποτελεί επιλογή του Δημοσίου, ο διευθύνων σύμβου-
λος θα είναι επιλογή του Δημοσίου με τη σύμφωνη γνώμη 
της State Grid ενώ ο κινέζος στρατηγικός επενδυτής έχει 
ζητήσει και θα τοποθετήσει στέλεχος της δικής του επιλογής 
για τις θέσεις του οικονομικού διευθυντή και του διευθυντή 
προμηθειών. Μάλιστα οι δύο διευθύνσεις δεν αποκλείεται 
στο νέο διοικητικό σχήμα να συγχωνευτούν σε μία. Σε ό,τι 
αφορά τα πρόσωπα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληρο-
φορίες, οι οποίες για ευνόητους λόγους δεν επιβεβαιώνο-
νται επισήμως, η τωρινή διοίκηση θα παραμείνει επικεφα-
λής με μία ή δύο πιθανές προσθήκες. Να σημειωθεί ότι το 
νέο οργανόγραμμα θα προβλέπει τον ορισμό νέων ανώτα-
των διοικητικών στελεχών (θέσεις Γενικών Διευθυντών που 
σήμερα δεν υπάρχουν) αλλά και αύξηση των μελών του ΔΣ 
σε 9. Σε κάθε περίπτωση μέχρι τις αρχές Ιουνίου αναμένε-
ται να έχουν ολοκληρωθεί και οι εσωτερικές προετοιμασίες 
ώστε ο ΑΔΜΗΕ να είναι έτοιμος να περάσει στη νέα ... «ελ-
ληνοκινεζική» εποχή.

Η ΔΕΗ δημοσίευσε χθες διεθνή πρόσκληση για την πρόσληψη 
συμβούλου που θα τη βοηθήσει στη διαχείριση των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών, με προθεσμία για την υποβολή προσφορών 
την 26η Ιουνίου. Το euro2day.gr γράφει ότι η  ΔΕΗ αναζητά 
σύμβουλο για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

που έχουν εκτιναχθεί στα 2,2 δισ. ευρώ.  Όπως αναφέρει το 
Reuters, η ΔEH δημοσίευσε χθες διεθνή πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος, με προθεσμία για την υποβολή προσφορών την 26η 
Ιουνίου. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο, ο CEO της Επιχείρησης 
Μανόλης Παναγιωτάκης είχε προαναγγείλει το σχέδιο πρό-

σληψης συμβούλου για τη διαχείριση των οφειλών-ρεκόρ, 
ενώ παραμένει αβέβαιο το αν η ΔEH θα προχωρήσει και σε 
τιτλοποίηση των οφειλών. 

Απλούστερη και πιο ευέλικτη γίνεται η διαδικασία για την 
χορήγηση άδειας λειτουργίας εταιρειών διαχείρισης απαιτή-
σεων από δάνεια, με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Τραπέζης της Ελλάδος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠε η σχετική 
Πράξη δημοσιεύτηκε χθες στην εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, ικανοποιώντας έτσι σχετική προαπαιτούμενη δράση που 
είχε τεθεί από τους δανειστές στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της 
δεύτερης αξιολόγησης. Με την συγκεκριμένη νομοθετική 
ρύθμιση αντικαθίσταται το νομικό πλαίσιο που είχε θεσπιστεί 
τον Μάρτιο του 2016 (με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 

82/8.3.2016). Εφόσον εταιρεία, προτίθεται, πέραν της διαχεί-
ρισης απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις, κατά τα προβλε-
πόμενα στον ν. 4354/2015 να προβαίνει σε αναχρηματοδότη-
ση απαιτήσεων, απαιτείται καταρχάς αποδεικτικό ολοσχερούς 
καταβολής ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου ίσου προς το 
ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 
(4.500.000) ευρώ, σύμφωνα με το ν. 4354/2015, το οποίο 
κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα σε 
μετρητά. Επιπροσθέτως απαιτείται υποβολή επιχειρηματικού 
σχεδίου που θα παρουσιάζει αναλυτικά τα είδη των σκοπού-

μενων δράσεων, την στρατηγική της εταιρείας ανά κατηγορία 
απαιτήσεων ή τους τομείς της οικονομίας και τη γεωγραφική 
περιοχή όπου η εταιρεία πρόκειται να στοχεύσει, τους διαθέ-
σιμους πόρους, περιλαμβάνοντας εκτίμηση για το είδος και 
τον όγκο των δραστηριοτήτων και την εξέλιξη των βασικών 
οικονομικών μεγεθών της εταιρείας με χρονικό ορίζοντα δύο 
(2) τουλάχιστον ετών.

Με την εκδήλωση «OPEN DAY NCSRD 2017: Εξερευνώντας 
την Επιστήμη» θα συμμετέχει φέτος το Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος στην πανευρωπαϊκή κα-
μπάνια με τίτλο «H Ευρώπη στη περιοχή μου 2017», με στόχο 
να ενθαρρυνθούν οι πολίτες, προκειμένου να πληροφορη-
θούν τα σημαντικότερα αποτελέσματα από τη συμμετοχή των 

ερευνητών σε επιλεγμένα προγράμματα που χρηματοδοτού-
νται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου, από τις 17:00 
έως τις 20:00, στον χώρο της Έκθεσης Καινοτομίας, καθώς 
και σε εργαστήρια του Κέντρου. Η είσοδος για το κοινό θα 
είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πε-

ρισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους: https://www.
espa.gr/el/Pages/EuropeinMyRegion2017.aspx. Και http://
ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/
euinmyregion

Εγκρίθηκε η πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ από την Κομισιόν
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Μια τεράστια θαλάσσια περιοχή 20 χιλιάδων τετραγωνι-
κών χιλιομέτρων που εκτείνεται από τη Νότια Πελοπόν-
νησο μέχρι τη Γαύδο θα διεκδικήσουν σε κοινοπραξία με 
τα ΕΛΠΕ, οι πολυεθνικές ΕxxonMobil και Total. Σύμφωνα 
με ρεπορτάζ της Χρ. Λιάγγου, στην «Καθημερινή», η 
συμφωνία μεταξύ των τριών εταιρειών έχει κλείσει από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο και στο μεταξύ διάστημα 
τα διοικητικά συμβούλια των δύο πολυεθνικών έχουν 
εγκρίνει επενδύσεις ύψους 5 δισ. δολαρίων εκάστη για 
έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον ελ-
λαδικό χώρο. Αυτή την περίοδο, ΕΛΠΕ, ΕxxonMobil και 
Τοtal προετοιμάζουν τον φάκελο για να καταθέσουν 
αίτηση διεκδίκησης της υποθαλάσσιας περιοχής από τη 
Νότια Πελοπόννησο μέχρι τη Γαύδο με διαδικασίες fast 
track. Πρόκειται για δυνατότητα που παρέχει το θεσμικό 
πλαίσιο της χώρας και προβλέπει αίτηση από τον ενδια-
φερόμενο επενδυτή για συγκεκριμένη περιοχή προς το 
υπουργείο Ενέργειας. Το υπουργείο είναι υποχρεωμένο 
σε διάστημα ενός μήνα να δημοσιεύσει στην Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για να δώσει τη δυνατότητα και σε πιθα-
νούς άλλους επενδυτές να «χτυπήσουν» τη συγκεκριμένη 
περιοχή. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον, 
η παραχώρηση κατοχυρώνεται στον επενδυτή που προ-
κάλεσε τον διαγωνισμό. Ο φάκελος αναμένεται να κατα-
τεθεί από κοινοπραξία των ΕΛΠΕ και των δύο πολυεθνι-
κών, στην οποία η ExxonMobil θα έχει ρόλο οperator, 
μέσα στον Ιούνιο, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η όλη 
διαδικασία παραχώρησης μέχρι το φθινόπωρο και να 
ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες μέχρι τα τέλη του έτους. 
Tα σχέδια των δύο πολυεθνικών για τους ελληνικούς 
υδρογονάνθρακες γνωστοποιήθηκαν από κορυφαία 
στελέχη τους, την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα, 
στον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο 
συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν, κάτι που δεν κοινοποιήθηκε. 
Από κυβερνητικής πλευράς ανακοινώθηκε η συνάντηση 
του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη με 
στελέχη της Exxon και της Total, όπως και η συνάντηση 
με τον υπουργό Ενέργειας Γ. Σταθάκη. Και οι δύο κυβερ-
νητικές ανακοινώσεις εστίασαν στη βαρύτητα που δίνει 
η κυβέρνηση στους «όρους περιβαλλοντικής προστασί-
ας, διαφάνειας και μεγιστοποίησης του οφέλους για την 
κοινωνική ασφάλιση» στη διαδικασία αξιοποίησης του 
φυσικού πλούτου τη χώρας, επισήμανση που μαρτυρά 
προχωρημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι τόσο η Τotal όσο και η ExxonMobil είχαν 
αγοράσει σεισμικά δεδομένα από τη νορβηγική PGS το 
2014 στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την παραχώ-
ρηση 20 υποθαλάσσιων οικοπέδων στο Ιόνιο και την 
Κρήτη. Ο διαγωνισμός αυτός, παρά τις ενθαρρυντικές 

αρχικά ενδείξεις, δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει το 
ενδιαφέρον των μεγάλων πολυεθνικών, με εξαίρεση τη 
γαλλική Total που συμμετείχε μαζί με τα ΕΛΠΕ και την 
ιταλική Edison στο οικόπεδο 2 του Ιουνίου. Η έντονη 
πολιτική αβεβαιότητα της χώρας εκείνη την περίοδο και 
κυρίως η καθίζηση των τιμών του πετρελαίου που υπο-
χρέωσε τις μεγάλες πετρελαϊκές σε αποεπενδύσεις ήταν 
οι βασικοί παράγοντες που έθεσαν εκτός επενδυτικού 
ενδιαφέροντος τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Η 
αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των πολυεθνικών και 
μάλιστα κολοσσών του κλάδου είναι αποτέλεσμα αφενός 
της κινητικότητας που εμφανίζει η ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κυρίως μετά την ανακάλυψη 
του γιγαντιαίου κοιτάσματος Zor στην Αίγυπτο, και αφε-
τέρου των συστηματικών και πολύμηνων επαφών και 
προσπαθειών της διοίκησης των ΕΛΠΕ. Ο πρόεδρος του 
ομίλου Στ. Τσοτσορός και ο διευθύνων σύμβουλος Γρ. 
Στεργιούλης έθεσαν από την πρώτη στιγμή ανάληψης 
των καθηκόντων τους τον τομέα της έρευνας και εκμε-
τάλλευσης υδρογονανθράκων ως στρατηγική προτεραι-
ότητα του ομίλου και ξεκίνησαν σειρά επαφών με μεγάλο 
αριθμό πολυεθνικών για συνεργασία, προσπάθεια που 
διήρκεσε πολλούς μήνες αλλά τελικά έφερε αποτέλεσμα. 
Σε αυτό το διάστημα, τα ΕΛΠΕ «ξεσκόνισαν» τα γεωλο-
γικά και σεισμικά δεδομένα που είχαν από το παρελθόν 
για κάθε περιοχή της χώρας κάνοντας χρήση των νέων 
τεχνολογιών και τα παρουσίασαν στην αγορά αναζητώ-
ντας συνεταίρους. Η συμφωνία με την ExxonMobil και 
την Τοtal επισφράγισε την προσπάθεια των ΕΛΠΕ και η 
είσοδος των δύο πολυεθνικών στην ελληνική ΑΟΖ θα 
αποτελέσει σταθμό στην ιστορία των ελληνικών υδρο-
γονανθράκων, που για πρώτη φορά είναι έτοιμη να υπο-
δεχθεί επενδύσεις πολλών δισ. δολ.
-Έντονο διεθνές ενδιαφέρον: Η αξιοποίηση των 
εγχώριων υδρογονανθράκων που ξεκίνησε με υψηλές 
προσδοκίες το 2012 και προχώρησε με ιδιαίτερα αρ-
γούς ρυθμούς μέχρι σήμερα δείχνει να παίρνει πλέον 
διεθνή διάσταση. Η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού 
ExxonMobil, όπως και της γαλλικής Τοtal στην ελληνική 
ΑΟΖ, είναι ενδεικτική των εκτιμήσεων για υψηλά αποθέ-
ματα υδρογονανθράκων στην περιοχή και οι ερευνητι-
κές επενδύσεις που θα ακολουθήσουν θα αποκαλύψουν 
και τα όρια του μύθου και της πραγματικότητας. Οι ανα-
καλύψεις των τελευταίων ετών και οι εκτιμήσεις διεθνών 
οργανισμών για την ύπαρξη γιγαντιαίων κοιτασμάτων 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου έχουν 
υποχρεώσει τις μεγαλύτερες πολυεθνικές του κόσμου 
να σταθμεύσουν στην περιοχή. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο 
των ΗΠΑ εκτιμά πως στη λεκάνη της Ανατ. Μεσογείου 
ίσως υπάρχουν μέχρι και 340 τρισ. κυβικά πόδια φυ-

σικού αερίου, ποσότητα μεγαλύτερη από τα συνολικά 
διαπιστωμένα αποθέματα των ΗΠΑ. Τις εξελίξεις παρα-
κολουθεί με ενδιαφέρον η Ευρώπη, η οποία βλέπει την 
περιοχή ως μια νέα πηγή προμήθειας για την κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών της και τον περιορισμό της 
εξάρτησής της από τη Ρωσία. Στην περιοχή θέση έχουν 
πάρει οι μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί κολοσσοί, όπως η 
αμερικανική ExxonMobil, η γαλλική Total, η βρετανική 
BP, η ιταλική ENI, η ολλανδική Shell και η καταριανή 
QP, επενδύοντας εκατοντάδες δισ. δολάρια. Η Ελλάδα 
που μέχρι τώρα συμμετείχε στα δρώμενα διεκδικώντας 
ρόλο διακομιστή μέσω του σχεδίου East med, μπαίνει 
δυναμικά στο παιχνίδι, αφού η θαλάσσια περιοχή της 
από την Πελοπόννησο μέχρι και την Κρήτη αποτελεί για 
τις πολυεθνικές προέκταση της ίδιας γεωλογικής λεκάνης 
που αποκάλυψε το γιγάντιο κοίτασμα Ζορ στην Αίγυπτο. 
Εκτίμηση των γεωλόγων είναι ότι αντίστοιχα «ασβεστο-
λιθικά πετρώματα» υπάρχουν και στην ελληνική ΑΟΖ. Ο 
πρόεδρος μάλιστα της ΕΔΕΥ Ελληνικής Διαχειριστικής 
Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) κ. Ιω. Μπασιάς, 
μιλώντας σε ημερίδα τον περασμένο Μάρτιο έκανε λόγο 
για ενδείξεις ύπαρξης πολλών «μικρών Ζορ» στην περιο-
χή του Ιονίου. Την ελληνική αγορά παρακολουθούν και 
άλλες πολυεθνικές, ενώ είναι γνωστό ότι εκτός από την 
ExxonMobil και την Total, είσοδο στα ελληνικά κοιτά-
σματα εξετάζει και η ισπανική Repsol, η οποία έχει υπο-
γράψει μία κατ’ αρχήν συμφωνία με την Energean Oil 
για την εξαγορά μεριδίου από τις περιοχές που της έχουν 
παραχωρηθεί για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογο-
νανθράκων. Η ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων στην 
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου είναι κυρίως αποτέλεσμα των 
νέων τεχνολογιών που έχουν καταστήσει οικονομικές 
τις επενδύσεις σε μεγάλα βάθη, που μερικά χρόνια πριν 
ήταν απαγορευτικές. Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες 
προκάλεσαν την «επανάσταση» του shale gas στις ΗΠΑ 
και τη μετατροπή τους σε εξαγωγική χώρα φυσικού αε-
ρίου από καθαρό εισαγωγέα. Η επόμενη «επανάσταση» 
στην ενέργεια σύμφωνα με τους γεωλόγους θα έρθει 
από τους «υδρίτες» ή αλλιώς το «παγωμένο» φυσικό 
αέριο. Η περιοχή της ΝΑ Μεσογείου με βάση της γεω-
λογικές έρευνες κρύβει σημαντικά αποθέματα υδριτών. 
Τα υψηλότερα μάλιστα αποθέματα στην περιοχή, βάσει 
συστηματικών χαρτογραφήσεων διεθνών ινστιτούτων, 
βρίσκονται στην ΑΟΖ της Ελλάδος και συγκεκριμένα 
στην περιοχή που εκτείνεται από το Καστελλόριζο και τη 
Ρόδο μέχρι την Κύπρο.

ΤΗΝ ύπΟΘΑΛΑΣΣΙΑ πΕΡΙΟχΗ ΑπΟ πΕΛΟπΟΝΝΗΣΟ ΜΕχΡΙ γΑύΔΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟύΝ 
ΕxxONMObil, TOTal ΚΑΙ ΕΛπΕ 
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Με ειδική πτήση αεροσκάφους ANTONOV αναχώρησε χθες 
ο   δορυφόρος HELLAS SAT 3 / IS για το σημείο εκτόξευσης. 
Με σχετικό δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε ότι  χθες στις 6.28 το 
πρωί τοπική ώρα αναχώρησε  από το αεροδρόμιο της  Νίκαι-
ας στη Γαλλία για τη Γαλλική Γουιάνα, το ειδικό μεταγωγικό 
αεροσκάφος τύπου ANTONOV που μεταφέρει με τη πτήση 
VDA 4850 το ειδικό κιβώτιο με το δορυφόρο HELLAS SAT 3 
/ IS.  Το αεροσκάφος θα έχει μια στάση ανεφοδιασμού στα 
νησιά Κάβο Βέρτε του Ατλαντικού Ωκεανού και αναμένεται 
να αφιχθεί στο Γκουρού της Γαλλικής Γουιάνας στις 6.30 το 
απόγευμα τοπική ώρα μετά από πτήση διαρκείας 17 ωρών. 
Μετά την άφιξη του δορυφόρου στη Γαλλική Γουιάνα θα 
ξεκινήσει από την ARIANESPACE και τη THALES ALENIA 
SPACE η διαδικασία προετοιμασίας (Launch Campaign) για 
την εκτόξευση με τον ειδικό γαλλικό πύραυλο/εκτοξευτήρα 
ARIANE 5. H εκτόξευση είναι προγραμματισμένη για τις 28 

Ιουνίου 2017.  O Αντιπρόεδρος της κατασκευάστριας εται-
ρείας του δορυφόρου, Bertrand Maureau δήλωσε: «Ο Δο-
ρυφόρος HELLAS SAT 3/IS είναι ο τέταρτος δορυφόρος που 
έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του από την εταιρεία μας και 
έχει αποσταλεί στο Διαστημικό Κέντρο της Γαλλικής Γουιάνας, 
ενώ είναι ο δέκατος τέταρτος δορυφόρος που ολοκληρώνεται 
στις εγκαταστάσεις μας από την αρχή του χρόνου». O Ανώτε-
ρος Εκτελεστικός Διευθυντής της HELLAS SAT Χριστόδουλος 
Πρωτοπαπάς δήλωσε: «Θα ήθελα αφενός να ευχαριστήσω 
το Δ.Σ. του Οργανισμού ARABSAT καθώς και την Ελληνική 
και Κυπριακή Κυβέρνηση για τη έμπρακτη στήριξή τους στο  
δορυφορικό πρόγραμμα HELLAS SAT. Αφετέρου θα ήθελα 
να συγχαρώ την κατασκευάστρια εταιρεία, το Διευθυντή 
Προγράμματος και τους μηχανικούς της HELLAS SAT που 
ολοκλήρωσαν την κατασκευή ενός τόσο πολύπλοκου τεχνι-
κά δορυφόρου εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Θα ήθελα 

επίσης να ευχαριστήσω και τον οργανισμό Inmarsat για τη 
μέχρι σήμερα συνεργασία μας στην από κοινού κατασκευή 
και εκτόξευση του δορυφόρου, καθώς επίσης  και για την 
εμπιστοσύνη που περιέβαλε την τεχνική ομάδα της HELLAS 
SAT που θα λειτουργεί το δορυφόρο μετά την εκτόξευση.» Ο 
δορυφόρος HELLAS SAT 3 (φωτογραφία) είναι από τους πιο 
μεγάλους ευρωπαϊκούς δορυφόρους που κατασκευάστηκαν 
με την πλατφόρμα TAS 4000 C4.  Θα έχει βάρος εκτόξευσης 
5,8 τόνους και ηλεκτρική ισχύ 16 KW. Οι δύο κύριες αποστο-
λές του δορυφόρου θα είναι αφενός η επέκταση των εργασι-
ών της Hellas Sat με του 47 αναμεταδότες Ku και αφετέρου 
η χρήση του από τον οργανισμό Inmarsat για την παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους επιβάτες των αερο-
σκαφών που υπερίπτανται της επικράτειας των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ανάπτυξη των Κυβερνητικών Δορυφορικών Επικοινωνιών 
(GOVSATCOM) στην Ελλάδα, τα οφέλη αυτών, οι τρόποι υλο-
ποίησης και χρηματοδότησής τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο 
διμερούς συνάντησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Ελλάδας που οργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Σύμφωνα 
με σχετικό δελτίο Τύπου, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν 
στους εκπροσώπους της Ε.Ε. οι πρακτικές των φορέων, 
που μετέχουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών GOVSATCOM στη 
χώρα μας, για εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση 
κρίσεων, τη συνοριακή και θαλάσσια επιτήρηση, τη χρήση 
ασφαλών δορυφορικών δικτύων για διπλωματικές αποστο-
λές, επιχειρήσεις FRONTEX, εφαρμογές στη ναυσιπλοΐα, κ.λπ. 
Να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεριέλαβε τις  
GOVSATCOM στις 4 σημαντικότερες δράσεις στο πλαίσιο της 
κοινής πολιτικής και άμυνας και η σαφής εντολή του είναι να 
προετοιμαστεί τάχιστα η επόμενη γενιά Κυβερνητικών Δορυ-
φορικών Επικοινωνιών, ενώ παράλληλα έχει συστήσει ομά-
δα εμπειρογνωμόνων GOVSATCOM. Ο Υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, 

σε μήνυμά του, ανέφερε: «Οι δορυφορικές επικοινωνίες απο-
τελούν ένα από τους βασικούς πυλώνες των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στο διάστημα και μπορούν να προσφέρουν 
εξαιρετικές και ασφαλείς υπηρεσίες στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις». Συμπληρώνοντας πως «η καταγραφή των 
απαιτήσεων, καθώς και ο εντοπισμός των φορέων (δημόσι-
ων και ιδιωτικών), που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
δορυφορικών επικοινωνιών και του διαστήματος, αποτελεί 
σημαντικό βήμα για τον καθορισμό των αναγκών της χώρας 
μας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό και ανάπτυξη των Κυβερνη-
τικών Δορυφορικών Επικοινωνιών».
-Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων, βασίλης Μαγκλάρας, σημείωσε: «Η 
μοναδική γεωγραφική θέση της Ελλάδας, που λειτουργεί 
ως πύλη της Ευρώπης από την Ασία και την Αφρική, και 
οι εξαιρετικές ατμοσφαιρικές συνθήκες της, καθιστούν τη 
χώρα μας μοναδικό υποψήφιο για τη μόνιμη εγκατάσταση 
της GOVSATCOM και των αποστολών της». Ο κ. Μαγκλάρας 
προσέθεσε ότι το GOVSATCOM «θα συμβάλει σημαντικά στην 
αυτονομία της Ε.Ε., κατά τη λήψη αποφάσεων, ανταποκρινό-

μενη στις προκλήσεις που αφορούν την άμυνα, την ασφά-
λεια, τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τις φυσικές καταστροφές, 
καθώς και την ενίσχυση της επόμενης γενεάς δημόσιων 
υποδομών». Στη συνάντηση μετείχαν, παράλληλα με τους 
φορείς του ελληνικού δημοσίου, εκπρόσωποι εταιρειών 
υψηλής τεχνολογίας, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
διαστημικών εφαρμογών. Οι τελευταίοι τόνισαν τη σημασία 
της συμμετοχής της Ελλάδος στην ομάδα των ευρωπαϊκών 
χωρών που αναπτύσσουν τις ασφαλείς Δορυφορικές Κυβερ-
νητικές Επικοινωνίες, για την τεχνολογική ανάπτυξη και την 
ενδυνάμωση του βιομηχανικού κλάδου σε θέσεις εργασίας, 
καθώς και σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. 
Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς, καθώς και οι εκπρόσωποι του 
ακαδημαϊκού χώρου επεσήμαναν τη σημασία της ανάπτυ-
ξης των Δορυφορικών Κυβερνητικών Επικοινωνιών, που 
έρχεται να συνδράμει η ίδρυση της Ελληνικής Διαστημικής 
Εταιρείας εκ μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την οικονομική ανά-
πτυξη και την τεχνολογική ανάπτυξη της νέας γενιάς τηλεπι-
κοινωνιακών δικτύων.

Το ενδιαφέρον των Κινέζων τουριστών για τη χώρα μας 
αναμένεται να εντείνει η θυγατρική εταιρεία του κινεζικού 
εμπορικού κολοσσού Alibaba, η Alitrip. Το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών συνδιοργανώνει με το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας εκδήλωση, στις 26 Μαΐου 

2017 στο ξενοδοχείο KING GEORGE, με τίτλο «Η ALITRIP στην 
Ελλάδα: ενισχύοντας τον εισερχόμενο τουρισμό από την Κίνα 
στην Ελλάδα». Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η πλατφόρ-
μα ALITRIP της ALIBABA από τον Kai Cui, αντιπρόεδρο της 
ALITRIP, υπεύθυνο για την αγορά της Ευρώπης, σε 50 κορυ-

φαίες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία) και 
φορείς του ελληνικού τουρισμού και της επιχειρηματικότητας 
(σύνδεσμοι, επιμελητήρια).

Ο ΔΟΡύφΟΡΟΣ HEllaS SaT 3 / iS  πΗΡΕ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΤΟΞΕύΣΗΣ

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣύΝΑΝΤΗΣΗ ΕΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟύ ΔΗΜΟΣΙΟύ γΙΑ ΤΙΣ ΚύβΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΟΡύφΟΡΙΚΕΣ ΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

πΑΡΟύΣΙΑζΕΤΑΙ Η πΛΑΤφΟΡΜΑ aliTrip ΤΗΣ alibaba ΣΕ 50 ΚΟΡύφΑΙΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Η πληροφορική και οι σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν 
χρήσιμες και εύκολες λύσεις, προκειμένου οι ελληνικές πόλεις 
να αποτελέσουν εφαλτήριο οικονομικής ανάπτυξης και αει-
φορίας για την Ελλάδα. 
Στο δεύτερο συνέδριο «Ελληνικές πόλεις: εφαλτήριο οικο-
νομικής ανάπτυξης και αειφορίας για την Ελλάδα», που 
πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ανα-
δείχθηκαν οι τελευταίες παγκόσμιες τάσεις και εξελίξεις σε και-
νοτόμες εφαρμογές που μπορούν να αναβαθμίσουν τον πολι-
τισμό, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τις υπηρεσίες 
προς τον πολίτη, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος 
εντός του αστικού ιστού. 
Λύσεις σε μείζονα προβλήματα που δίνουν τη δυνατότητα 
οι ελληνικές πόλεις να καταστούν σύγχρονες και βιώσιμες, 
την εποχή που ο παγκόσμιος πληθυσμός στις πόλεις αναμέ-
νεται να αυξηθεί δραματικά τα επόμενα χρόνια, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής των πολιτών, σύμφωνα 
με αναλυτικό ρεπορτάζ του Η. Παλιαλέξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.  «Οι 
βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν σε πολλές χώρες εδώ και 
πολλά χρόνια πρέπει να αναζητηθούν», σύμφωνα με τον 
Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμαρου-
σίου, ο οποίος επεσήμανε τον κεντρικό ρόλο και τις ευθύνες 
τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και της κεντρικής 
διοίκησης. Κατέδειξε ως βασική τροχοπέδη για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των πόλεων τη γραφειοκρατία και τη δυσλειτουρ-
γικότητα των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης, καθώς 
επίσης και τον περιορισμό των πόρων τόσο των πολιτών 
όσο και των δήμων, εξαιτίας της κρίσης. «Η δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία επιβάλλει στους δήμους την αναζήτηση 
νέων, αποτελεσματικών και καινοτόμων λύσεων με στόχο τη 
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε ο κ. 
Πατούλης, προσθέτοντας ότι η αναβάθμιση των ΟΤΑ αφορά 
και το κεντρικό κράτος με τις δομές αλλά και τις λειτουργίες 
του, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό δίκτυο, το 
οποίο θα αναβαθμίζεται και θα ανανεώνεται συνεχώς. «Η πιο 
κρίσιμη διοικητική μεταρρύθμιση είναι η εσωτερική αναδι-
οργάνωση δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ», 
προσθέτοντας ότι κομβικό για τη δημιουργία έξυπνων πό-
λεων είναι η αποκέντρωση του κράτους, με φιλικές προς το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο υπηρεσίες. Κλείνοντας, ανέλυσε 
τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΚΕΔΕ για τη διοικητι-
κή και τεχνολογική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΤΑ) για την ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων για τις πόλεις 
τα οποία, εκτός των άλλων, θα δημιουργήσουν σημαντικό 
αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Βασική προϋπόθεση είναι η 
διαλειτουργικότητα και η συνεργασία μεταξύ ΤΑ και κράτους 
σύμφωνα με τον κ. Πατούλη. 
Το διαδίκτυο των πραγμάτων, η έξυπνη διαχείριση και ταυ-
τοποίηση απορριμμάτων, οι έξυπνες εφαρμογές στις Μαζικές 

Μεταφορές, η έξυπνη διαχείριση φωτισμού και των κτιρίων, 
η βέλτιστη παροχή υψηλών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η 
προστασία του περιβάλλοντος, όπως επίσης υπηρεσίες ψυχα-
γωγίας και διασκέδασης είναι οι εφαρμογές που σήμερα είναι 
πραγματικότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, γενικός 
γραμματέας υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκ 
μέρους της υπουργού Όλγας Γεροβασίλη. 
Όπως είπε, η ΤΑ και οι δήμοι είναι οι πρώτοι τομείς που κά-
νουν πράξη τέτοιες εφαρμογές για τη βελτίωση της ζωής 
των πολιτών. Βασικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον κ. 
Θεοδωράκη, τα έξυπνα δίκτυα, η διαχείριση πληροφοριών 
και η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών, αλλά 
και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. «Οι αρμόδιες αρχές πρέπει 
να δείξουν δυναμισμό και όραμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, το προσεχές διάστημα πρόκει-
ται να υπάρξουν ανακοινώσεις σε σχέση με χρηματοδοτήσεις 
για τέτοιου είδους εφαρμογές, με στόχο την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας. 

Η μέχρι σήμερα λειτουργία των δικτύων, τα υψηλά ποσοστά 
ψηφιακού αναλφαβητισμού, αλλά και το έλλειμμα συνεργα-
σίας μεταξύ των φορέων αποτελούν ανασταλτικούς παράγο-
ντες για τη δημιουργία «έξυπνων» πόλεων και «έξυπνων» 
πολιτών, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Αθανασιάδη, αντιπε-
ριφερειάρχη ψηφιακής πολιτικής της περιφέρειας Αττικής. 
Σημειώνεται ότι το συνέδριο με τίτλο «Ελληνικές πόλεις: εφαλ-
τήριο οικονομικής ανάπτυξης και αειφορίας για την Ελλάδα» 
πραγματοποιείται για δεύτερη διαδοχική χρονιά στις 23-24 
Μαΐου. 
Η κρίση θα είχε αποφευχθεί εάν η τεχνολογία είχε χρησιμο-
ποιηθεί έγκαιρα» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, στο πλαίσιο του 
δεύτερου ετήσιου συνεδρίου για τις «έξυπνες πόλεις» και τους 
«ψηφιακούς πολίτες» που πραγματοποιείται σήμερα και αύ-
ριο στην Αθήνα. 
Όπως είπε ο κ. Κουρουμπλής, «η αυτοδιοίκηση οφείλει να 
αφομοιώσει με γρήγορο ρυθμό τις νέες τεχνολογίες» επιση-

μαίνοντας, το «κενό στη διαλειτουργία των υπηρεσιών του 
δημοσίου». Για τον «έξυπνο» τουρισμό και τους «έξυπνους» 
προορισμούς έκανε λόγο η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κου-
ντουρά, ως βασικές προτεραιότητες του υπουργείου. 
Όπως είπε, με βάση επίσημα στοιχεία, δημιουργήθηκαν 
125.000 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο τετράμηνο του 2017, 
λόγω της αύξησης του τουρισμού, ο οποίος διανύει το δεύ-
τερο έτος με ρεκόρ αφίξεων, τόνισε η κ. Κουντουρά, επιση-
μαίνοντας ότι στρατηγικός στόχος του υπουργείου είναι η 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, οι νέες αγορές όπως 
η Κίνα, αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων. Η κ. Κουντουρά 
επεσήμανε την αξία των νέων τεχνολογιών προκειμένου να 
προστατευτεί το τουριστικό μας προϊόν. Από την πλευρά της, 
η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για έναν 
«διμέτωπο αγώνα, βελτίωσης της λειτουργίας της δημόσιας 
διοίκησης, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσι-
ών προς τους πολίτες». «Οφείλουμε να ανατάξουμε τον τόπο, 
με αιχμή του δόρατος τις νέες τεχνολογίες», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η χώρα αντιμετωπίζει σημα-
ντική υστέρηση που προστίθεται στην κρίση χρέους». «Επι-
βάλλεται ένας νέος τρόπος άσκησης διοίκησης», προκειμένου 
όπως είπε, «να υπερφαλαγγίσουμε χρόνιες παθογένειες και 
παλαιωμένες νοοτροπίες». 
Όπως υπογράμμισαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, μεταξύ των οποίων, ο δήμαρχος Λαμιαίων Νίκος Σταυ-
ρογιάννης, ο δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, 
ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης και ο αντιδήμαρχος 
Ηρακλείου Κρήτης, Πέτρος Ινιωτάκης, απαιτείται μία συνολι-
κή διοικητική μεταρρύθμιση στο κράτος και στην ΤΑ πρώτου 
και δευτέρου βαθμού. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, βασικά εμπόδια στο να 
εκσυγχρονιστούν οι ελληνικές πόλεις, αποτελούν οι παλαιω-
μένες νοοτροπίες, η γραφειοκρατία, η δυσπιστία της κεντρι-
κής διοίκησης προς την τοπική αυτοδιοίκηση που μεταφράζε-
ται σε ένα ελλιπές θεσμικό, αλλά και το έλλειμμα οικονομικών 
πόρων και χρηματοδοτήσεων. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, τιμητικές διακρίσεις απονεμή-
θηκαν από τον ανεξάρτητο βουλευτή Χάρη Θεοχάρη στην 
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επι-
χειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ ΔΑΕΜ, στον Δήμο Λαμιαίων, 
στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, στην τιμώμενη πόλη του 
συνεδρίου, τα Τρίκαλα, ενώ τιμητική διάκριση παρέλαβε και 
η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου για την Περιφέρεια Αττικής.

ΣύΝΕΔΡΙΟ γΙΑ ΤΗΝ πΛΗΡΟφΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕχΝΟΛΟγΙΕΣ ΩΣ ΜΟχΛΟύΣ 
ΑΝΑπΤύΞΗΣ γΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ πΟΛΕΙΣ
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Σε περισσότερα από δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ 
ανέρχονται οι οφειλές καταναλωτών προς την Εταιρία 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), όπως 
επισήμανε ο πρόεδρος της εταιρίας, Γιάννης Κρεστε-
νίτης, προσθέτοντας ότι στους μεγάλους οφειλέτες 
συγκαταλέγονται οι δήμοι Δέλτα και Θερμαϊκού, με 
άνω των 5 εκατ. ευρώ χρέη ο πρώτος για ύδρευση και 
για 1 εκατ.ευρώ και πλέον ο δεύτερος για αποχέτευση. 
Αναλυτικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δημοσιεύτηκε ότι ο δήμος 
Πυλαίας – Χορτιάτης, που οφείλει στην εταιρεία ποσό 
ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ, έχει προχωρήσει σε δι-
ακανονισμό. Ο επικεφαλής της ΕΥΑΘ σημείωσε ότι η 
εταιρία έχει υιοθετήσει δύο διαφορετικές τακτικές, 
όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ξεκαθάρισε 
ότι η εταιρία απαιτεί από τους καταναλωτές, που ανή-
κουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να καλύψουν τις 
οφειλές τους και τόνισε ότι μόνο στους συστηματικούς 
κακοπληρωτές η εταιρεία διακόπτει την υδροδότηση, 
ή προσφεύγει στα δικαστήρια. Στο μεταξύ, επενδύσεις, 
ύψους εκατόν εξήντα έξι εκατομμυρίων ευρώ, για την 
περίοδο έως και το 2023, σχεδιάζει να υλοποιήσει η 
ΕΥΑΘ ΑΕ και στόχος της διοίκησης αποτελεί το επεςν-
δυτικό σχέδιο να χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα της 
εταιρείας, ένα μέρος από το ελληνικό δημόσιο, μέσω 
προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ, 
αλλά και από δανεισμό, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, όπως είπε ο κ. Κρεστενίτης, στο πλαίσιο 
της σημερινής ετήσιας παρουσίασης των οικονομι-
κών αποτελεσμάτων για το 2016. Όπως τονίστηκε, 
το επιχειρησιακό πλάνο της ΕΥΑΘ, αφορά σε άμεση 
επέκταση της εγκατάστασης νερού Θεσσαλονίκης (δι-
υλιστήριο) με παράλληλο «άνοιγμα» της εταιρίας σε 
νέες περιοχές υδροδότησης. Κατά τον κ. Κρεστενίτη, 
η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης επέκτασης των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού της Θεσσαλο-
νίκης (ΕΕΝΘ), που χαρακτήρισε έργο - «ανάσα» για 
την πόλη, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ περίπου, 
προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί το 2021, ενώ την 
τρέχουσα περίοδο γίνεται η επικαιροποίηση της σχε-
τικής μελέτης. «Με το έργο αυτό θα ενισχυθεί η λει-
τουργία του βασικού υδραγωγείου Αλιάκμονα και θα 
εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ποσότητες νερού για 
την κάλυψη έκτακτων και μελλοντικών υδροδοτικών 
αναγκών των υφιστάμενων, αλλά και των νέων περι-
οχών που πρόκειται να ενταχθούν στη ζώνη ευθύνης 
της ΕΥΑΘ”, τόνισε και πρόσθεσε: «σκοπεύουμε, συν-
δυαστικά και με άλλα έργα, να εξορθολογίσουμε στο 
σύνολό του το υδροδοτικό σύστημα, δημιουργώντας 
παράλληλα επιμέρους υδραυλικές ενότητες, ώστε να 
απομονώνονται περιοχές και να μην παρατηρούνται 
φαινόμενα - ντόμινο, όπως αυτό του περασμένου Ια-
νουαρίου». Ο κ. Κρεστενίτης υπενθύμισε ότι το υδρο-
δοτικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης «στήθηκε» σταδιακά 
από την περίοδο της ...Τουρκοκρατίας, με «μπαλώμα-
τα», σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και ανάλογα 
με τις εκάστοτε πληθυσμιακές ανάγκες και συνθήκες 
δόμησης, χωρίς προφανώς ολιστική προσέγγιση. 
«Έχουν γίνει αρκετές μελέτες τα προηγούμενα χρόνια, 
ήρθε λοιπόν η ώρα να κάνουμε έργα», ανέφερε. Τονί-
ζεται, ότι το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας χωρίζεται 
σε πέντε κατηγορίες έργων που είναι τα εξής: ποσό 
ύψους 72,5 εκατ ευρώ αφορά επενδύσεις αναβάθμι-
σης και συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου, 3,9 
εκατ ευρώ στην επέκταση της ζώνης δραστηριότητας 
της εταιρείας, 29,4 εκατ. ευρώ στη Β΄ φάση της ΕΕΝΘ, 
που θα προσθέσει 150.000 κ.μ. νερού/ημέρα στις πο-
σότητες με τις οποίες τροφοδοτείται η Θεσσαλονίκη, 8 
εκατ ευρώ στη συντήρηση και την παρακολούθηση 

του αγωγού Αραβησσού Πέλλας και 32 εκατ. ευρώ 
στον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση της λει-
τουργίας του υφιστάμενου δικτύου. Παράλληλα, η 
εταιρεία πρότεινε να εκτελεστούν, με χρηματοδότηση 
της ΕΥΑΘ Παγίων, επενδύσεις σε δίκτυα, ύψους 19,3 
εκατ. ευρώ. Ο κ. Κρεστενίτης επισήμανε ότι στόχος 
της εταιρίας είναι η παροχή νερού και υπηρεσιών σε 
όλους, με επεκτάσεις ανατολικά στους δήμους Θέρ-
μης, Θερμαϊκού και Πυλαίας - Χορτιάτη(εκτός Πανο-
ράματος και Πυλαίας) και δυτικά, σε Χαλάστρα, Άγιο 
Αθανάσιο, Εχέδωρο και Ωραιόκαστρο. Τα οικονομικά 
αποτελέσματα και οι οφειλές που υπερβαίνουν τα 15 
εκατ., ευρώ. Ο τζίρος του ομίλου το 2016 ανήλθε στο 
ποσό των 73,3 εκατ. ευρώ, έναντι 73 εκατ. της προη-
γούμενης οικονομικής χρήσης (αύξηση 0,31%). Μεί-
ωση 6,81% υπήρξε στο κόστος πωλήσεων, το οποίο 
ανήλθε στο ποσό των 43,8 εκατ. ευρώ, έναντι 46,9 
εκατ. της προηγούμενης χρήσης, τα μικτά κέρδη ανήλ-
θαν στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, έναντι 26 εκατ., 
παρουσιάζοντας αύξηση 13,15%, ενώ τα προ φόρων 
κέρδη έφτασαν τα 21,8 εκατ. ευρώ, έναντι 20,7 εκατ., 
(αύξηση 5,16%). Επίσης, τα μετά φόρων κέρδη δια-
μορφώθηκαν στο ποσό των 12,45 εκατ. ευρώ, έναντι 
13,5 εκατ. (μείωση 7,62%) και ο δείκτης ΕΒΙΤDA δι-
αμορφώθηκε στο ποσό των 26,5 εκατ. ευρώ, έναντι 
25,3 εκατ. (αύξηση 4,6%). Στο πλαίσιο αυτό, όπως 
έγινε γνωστό, η διοίκηση της ΕΥΑΘ θα προτείνει στη 
γενική συνέλευση, που προγραμματίστηκε για στις 8 
Ιουνίου 2017, τη διανομή μερίσματος 35% επί των 
κερδών, που αντιστοιχεί σε 0,114ευρώ/μετοχή. Υπεν-
θυμίζεται, ότι πέρυσι είχε επίσης προταθεί η διανομή 
του 35%, αλλά η συνέλευση, με πρόταση του βασικού 
μετόχου, είχε εγκρίνει την διανομή του 50%.

Σε επιβράβευση των συνεπών καταναλωτών προχωρά 
η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, 
παρέχοντας έκπτωση 15% σε όσους εμπρόθεσμα εξο-
φλούν τους λογαριασμούς νερού. Στο ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει 
ότι όπως διευκρινίστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου, η έκπτωση αφορά την καθαρή αξία του νερού. 
«Σε μια εποχή που όλα ανεβαίνουν και ο καταναλωτής 

επιβαρύνεται συνεχώς, εμείς ως ΔΕΥΑΧ και Δημοτικό 
Συμβούλιο Χανίων αποφασίσαμε να τον απαλλάξουμε 
από κάποιο ποσό» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος 
Χανίων, Τάσος Βάμβουκας. Παράλληλα, ο δήμαρχος Χα-
νίων έκανε γνωστό πως για το 2017, προγραμματίζονται 
από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΧ έργα 3 εκατ. ευρώ, ενώ για 
το 2018 προγραμματίζονται έργα 2 εκατ. ευρώ. Ακόμα, 

η επιχείρηση διεκδικεί για το επόμενο διάστημα 50 εκατ. 
ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ. Ο πρόεδρος της Επιχείρησης, 
Αντώνης Σχετάκης, έκανε γνωστό ότι τον Ιούνιο η ΔΕΥΑΧ 
θα προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού 60 ατόμων, 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ώστε να καλύψει τις 
ανάγκες της λειτουργίας της.

Η Τετάρτη 31η Μαΐου 2017 είναι η καταληκτική ημερο-
μηνία πληρωμής εισφοράς μηνός Απριλίου 2017 για τους 
αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, όπως υπενθυμίζει με σχετική ανα-

κοίνωση ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
και δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την ίδια ημερομηνία, θα 
πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς, μέσω άμε-
σης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Η διοίκηση της εταιρίας ανακοίνωσε νέες επενδύσεις 
ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΚ. ΕύΡΩ ΟΙ ΟφΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕύΑΘ 

ΕΚπΤΩΣΕΙΣ γΙΑ ΣύΝΕπΕΙΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΔΕύΑ χΑΝΙΩΝ 

ΕφΚΑ: ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΜΑΪΟύ Η πΡΟΘΕΣΜΙΑ πΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣφΟΡΩΝ ΑπΡΙΛΙΟύ 2017
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ΚΟΡύφΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕύΡΩπΗ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ χΩΡΟ 
ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΑπΟ ΚΑΘΗγΗΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟγΙΑΣ ΤΟύ ΑπΘ  

ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΟύ ΞΕΝΟΔΟχΕΙΑΚΟύ ΔύΝΑΜΙΚΟύ ΤΗΣ χΩΡΑΣ, ΔΙΑπΙΣΤΩΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟύ ΙΤΕπ

«Ο Έλληνας ζει σε μία περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, 
κορυφαία στην Ευρώπη. Ένας σεισμός μεγέθους 6 με 
6,5 Ρίχτερ συμβαίνει κάθε χρόνο, άρα αργά ή γρήγορα 
θα τον δεχτεί τον σεισμό και πρέπει να ξέρει πώς θα τον 
αντιμετωπίσει», δήλωσε σήμερα ο καθηγητής Σεισμο-
λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης (ΑΠΘ), Μανώλης Σκορδίλης. Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ του ΑΠε-ΜΠΕ μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο 
περιθώριο της συνεδρίασης του τοπικού Συντονιστι-
κού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, ο κ. Σκορδίλης ση-
μείωσε ότι ο κόσμος δεν είναι προετοιμασμένος και θα 
πρέπει να εκπαιδευτεί και μέσα από εκστρατείες ενημέ-
ρωσης και μέσα από σχετικές πρωτοβουλίες της πολι-
τείας και μέσα από τηλεοπτικά σποτ. Παράλληλα, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές του Οργανισμού 
Αντισεισμικής Προστασίας και να ενημερώνεται για τα 
σημεία συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
του Συντονιστικού, ο κ. Σκορδίλης αναφέρθηκε στους 
τρεις μεγάλους σεισμούς που έγιναν στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, το 1902 στην Άσσηρο, το 
1932 στην Ιερισσό και το 1978 στη Βόλβη και σχολία-
σε ότι ανάμεσα στους σεισμούς της Ασσήρου και της 
Ιερισσού μεσολάβησαν 30 χρόνια και σε εκείνους της 
Ιερισσού και της Βόλβης 46. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
κατά τα χρονικά αυτά διαστήματα συσσωρευόταν 

ενέργεια για τον επόμενο μεγάλο σεισμό, ενώ από το 
1978 μέχρι τώρα δεν έχει εκδηλωθεί νέος μεγάλος σει-
σμός, γεγονός που απέδωσε στις αλληλεπιδράσεις του 
σεισμικού δυναμικού της περιοχής με άλλους σεισμούς 
σε γειτονικές περιοχές που, όπως είπε χαρακτηριστι-
κά, «σπρώχνουν πιο πίσω τον χρόνο εκδήλωσης ενός 
πιθανά μεγάλου σεισμού». Απαντώντας σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων, διευκρίνισε ότι από το 1999 οι επι-
στήμονες του ΑΠΘ ασχολούνται με τη μεσοπρόθεσμη 
πρόγνωση σεισμών, καταλήγουν σε συμπεράσματα 
και ενημερώνουν την πολιτεία για τις περιοχές, για 
τις οποίες τα προσεχή πέντε με δέκα χρόνια υπάρχουν 
υψηλές πιθανότητες εκδήλωσης σεισμών άνω των 6,3 
Ρίχτερ. Από εκεί και πέρα η Πολιτεία, όπως είπε, «θα 
μπορούσε να ιεραρχήσει τις περιοχές του ελληνικού 
χώρου, στις οποίες θα έπρεπε να λάβει κάποια προ-
ληπτικά μέτρα και να εστιάσει σε αυτές που στο προ-
σεχές μέλλον είναι πιο επικίνδυνες». Εξάλλου, τόνισε 
ότι δεν υπάρχει μέθοδος βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης 
των σεισμών, άρα οι προσπάθειες των εμπλεκόμενων 
φορέων εστιάζονται στον περιορισμό των συνεπειών 
τους. Σε αυτό το μήκος κύματος έδωσε έμφαση στην 
ανάγκη να υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός των 
φορέων, ώστε να αντιμετωπίζονται προβλήματα που 
αναμένονται σε περίπτωση μεγάλου σεισμού, όπως 
το μπλοκάρισμα των οδικών αξόνων μέσα στα πρώ-
τα λεπτά από την εκδήλωσή του. Για την ετοιμότητα 
της πόλης της Θεσσαλονίκης να αντέξει έναν μεγάλο 

σεισμό σχολίασε ότι το 70% των οικοδομών είναι 
παλιές, δεν είναι χτισμένες με τον καινούριο αντισει-
σμικό κανονισμό, συνεπώς υπάρχει πρόβλημα, ενώ οι 
όποιες πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα επαφίενται 
στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
του Συντονιστικού Οργάνου, ο γγ του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, Θωμάς Ψαρράς, επισήμανε, μεταξύ άλλων, 
ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανήκει σε ζώνη λιγότερο 
σεισμογενούς περιοχής και υπογράμμισε ότι οι υπη-
ρεσίες (του δήμου) βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα. 
Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις ενέργειες που έγι-
ναν και αφορούν τη διανομή ενημερωτικού υλικού, 
την ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του δήμου, οδηγιών 
αντιμετώπισης των σεισμών και πληροφοριών για 
τους χώρους καταφυγής των πολιτών ή προσωρινών 
καταυλισμών, τις ασκήσεις εκκένωσης σε παιδικούς 
σταθμούς και στα γραφεία του δήμου, τις εκστρατείες 
εκπαίδευσης που έγιναν σε σχολεία, στον προσεισμικό 
έλεγχο κτιρίων και στην επικαιροποίηση του σχεδίου 
ενεργειών για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης 
που προέρχεται από σεισμό. Στη σύσκεψη συμμετεί-
χαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, της αστυνομίας, του δασαρχείου, της 
ΕΜΑΚ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, του 
στρατού, του ΕΚΑΒ, εθελοντικών ομάδων και δήμων.

Τη συνεχή αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού της 
χώρας, διαπιστώνει η ετήσια μελέτη του ΙΤΕΠ που αποτελεί 
όργανο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι όπως συμπεραίνεται στην έρευνα, που 
ακτινογραφεί τα μεγέθη και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
ελληνικής ξενοδοχίας το 2016, τα ελληνικά ξενοδοχεία ανα-
βαθμίζονται διαρκώς καθώς οι 4 και 5 αστέρων ξενοδοχει-
ακές μονάδες  αποτελούν το 42,3% του συνόλου δυναμι-
κότητας της χώρας. Αντίστοιχα διαρκώς βαίνει μειούμενος 
ο αριθμός των 1 και 2 αστέρων ξενοδοχείων, ενώ το δυ-
ναμικό των ξενοδοχείων 3 αστέρων παρουσιάζεται σχεδόν 
αμετάβλητο. Σε σημερινή συνέντευξη τύπου, με αφορμή 
τη μελέτη, τονίστηκε ότι το «ελληνικό ξενοδοχείο είναι το 
μικρό ξενοδοχείο», αφού το μέσο μέγεθος ξενοδοχείου στη 
χώρα μας  ανέρχεται στα 41,8 δωμάτια.  Όπως  καταγράφει 
η ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου, το ελληνικό ξενοδοχείο,  
εν μέσω κρίσης, αποτελεί σταθερή πηγή απασχόλησης και 
παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν τα έσοδα του τουρισμού 
πέρυσι, το ποσοστό απασχόλησης ανέβηκε κατά 3,9% σε 
σχέση με το 2015. Συγχρόνως, το ποσοστό των απασχο-

λούμενων γυναικών στα ξενοδοχεία προσεγγίζει το 57% 
στο σύνολο του εργαζομένων, γεγονός που καταδεικνύει 
ότι ο τουρισμός δημιουργεί θέσεις εργασίας σε κοινωνικές 
ομάδες μειωμένης απασχόλησης.  Αναλύοντας  την  εικόνα 
των τουριστικών διανυκτερεύσεων,  το 2016 καταγράφεται 
για μια ακόμη χρονιά  υψηλή εποχικότητα στη τουριστική  
ζήτηση, αποτελώντας   για μια ακόμη χρονιά  κυρίαρχο 
δομικό πρόβλημα και μόνιμη παθογένεια στον κλάδο  τόσο 
του τουρισμού όσο και των ξενοδοχείων. Ο πρόεδρος του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Τσακί-
ρης, παρουσιάζοντας τη μελέτη, τόνισε ότι   το Νότιο Αιγαίο 
αποτελεί τον πρωταθλητή σε αρκετές κατηγορίες του ξενο-
δοχειακού  προϊόντος της  χώρας. Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία της μελέτης του ΙΤΕΠ, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
βρίσκεται στην πρώτη θέση στις υποδομές φιλοξενίας σε 
ξενοδοχεία, διαθέτοντας 2.068 μονάδες και 99.700 δωμά-
τια. Σημειώνεται ότι το Νότιο Αιγαίο είναι πρώτο τόσο σε 5 
αστέρων ξενοδοχεία,  τα οποία ανέρχονται σε 144 όσο και 
σε αριθμό εργαζομένων που άγγιξαν τους 35.915 το 2016.
Πρωταθλητής στην αύξηση της απασχόλησης είναι η περι-

φέρεια Ιονίων Νήσων με ποσοστό 15,5% σε  σύγκριση  με 
το 2015, ενώ πρωταθλήτρια στην απασχόληση γυναικών 
είναι η Κεντρική Ελλάδα με ποσοστό 67,7%.  Υπογραμμί-
ζεται ότι η μεγαλύτερη μείωση στην απασχόληση παρατη-
ρήθηκε   με ποσοστό 10% στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. 
Ο κ. Τσακίρης, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της μελέτης, 
ανέφερε ότι η ποιότητα ων ελληνικών ξενοδοχείων αποτε-
λεί το ανάχωμα στο διεθνή ανταγωνισμό και στον εγχώριο 
αθέμιτο ανταγωνισμό.  «Παρακαταθήκη για τη διασφάλιση 
της ποιότητας στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις φιλο-
ξενίας της χώρας αποτελεί η διαδικασία πιστοποίησης της 
κατάταξης των καταλυμάτων από το Ξ.Ε.Ε.», επισήμανε  ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου.  Παράλληλα με τη μελέτη του 
ΙΤΕΠ, το Ξ.Ε.Ε.  παρουσίασε και τις πινακίδες με το νέο σήμα  
πιστοποίησης της κατάταξης των καταλυμάτων   σε κατη-
γορίες αστεριών και κλειδιών. Οι νέες πινακίδες   θα δίνονται 
στα πιστοποιημένα καταλύματα, σε φυσική και ηλεκτρονική  
μορφή.
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Μόλις το 12,3% των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανέρ-
χονται στο αστρονομικό ποσό των 92 δισ. ευρώ θεωρεί 
εισπράξιμο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συ-
γκεκριμένα, η ΑΑΔΕ έχει θέσει μεταξύ άλλων εκτός στόχου 
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ που 
συνολικά φθάνουν τα 72 δισ. ευρώ και επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον της στους μικροοφειλέτες, καθώς θεωρεί ότι 
οι πιθανότητες είσπραξης των χρεών αυτών είναι ση-
μαντικά μεγαλύτερες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, 
5.551 οφειλέτες έχουν χρέη από 1,5 εκατ. ευρώ και άνω. 
Ειδικότερα: 
1. Από 1,5 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ χρωστούν 4.426 
οφειλέτες και το χρέος τους φθάνει στο ποσό των 16,3 δισ. 
ευρώ.
2. Από 10 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ χρωστούν 
1.056 φορολογούμενοι. Το συνολικό τους χρέος ανέρχε-
ται στα 26,8 δισ. ευρώ.
3. Από 100 εκατ. ευρώ και άνω χρωστούν 69 οφειλέτες 
του ελληνικού Δημοσίου. Κατά μέσον όρο ο καθένας χρω-
στάει 415 εκατ. ευρώ.
Οπως γίνεται αντιληπτό ουδείς εκ των 69 πρόκειται να 
πληρώσει ποτέ αυτό το χρέος στο ελληνικό Δημόσιο, κάτι 
που παραδέχεται και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων.
Συγκεκριμένα, το «αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπό-
λοιπο» ανέρχεται σε 11,4 δισ. ευρώ και αποτελεί το 12% 
του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Σημειώνεται ότι 
ως «αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο» ορίζεται το 
πλέον εισπράξιμο μέρος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου το 
οποίο: 
• Περιλαμβάνει οφειλές μόνο εντός προϋπολογισμού.
• Περιλαμβάνει υπόλοιπα ποσού βασικής οφειλής έως 1,5 
εκατ. ευρώ.
• Δεν περιλαμβάνει οφειλές προ της 30/11/2011.
• Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες φόρων: λοιπές εισφο-
ρές, έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων, μισθώματα, πρόστιμα 
ΚΒΣ, δάνεια και παράβολα,
 • Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες οφειλετών: πτωχοί, 
δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και μηδενικά-προ-
σωρινά ΑΦΜ.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι όσο 
πιο μικρό είναι το χρέος τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθα-
νότητες να εισπραχθεί, σε αντίθεση με τα πολύ μεγάλα 
χρέη τα οποία θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, καθώς 
προέρχονται κυρίως από παλαιά πρόστιμα του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, από επιχειρήσεις του ελληνικού 
Δημοσίου αλλά και από καταπτώσεις εγγυήσεων. Συ-
γκεκριμένα, το 0,1% των οφειλετών που αντιστοιχεί σε 

ΛΗΞΙπΡΟΘΕΣΜΑ χΡΕΗ: ΜΟΝΟ 11,4 ΔΙΣ. 
ΕύΡΩ ΕΙΣπΡΑΞΙΜΑ ΣΕ ΣύΝΟΛΟ 92 ΔΙΣ.
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5.551 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν στην εφορία 
το 76% του συνολικού χρέους ή διαφορετικά 72 δισ. ευρώ 
Αντίθετα, στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν περισσό-
τεροι από τους μισούς οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου 
που χρωστούν στην εφορία ποσά έως και 500 ευρώ ή δια-
φορετικά το 0,4% από τα 92 δισ. ευρώ που ανέρχονται τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων 2.388.899 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις 
έχουν οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο από ένα ευρώ 
έως και πεντακόσια ευρώ και το συνολικό ποσό που χρω-
στούν φθάνει μόλις τα 340 εκατ. ευρώ. Από τους ανωτέρω, 
505.202 που αντιπροσωπεύουν το 11,7% του συνόλου 
χρωστούν το πολύ μέχρι 10 ευρώ ο καθένας και συνολικά 
μόλις 1 εκατ. ευρώ, 398.004 έχουν οφειλές μέχρι 50 ευρώ 
και συνολικά 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ 1.485.693, οι οποίοι 
αντιστοιχούν στο 34,5% του συνόλου, οφείλουν από 50,01 
έως και 500 ευρώ και συνολικά 327,8 εκατ. ευρώ.
Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ΑΑΔΕ 
προκύπτει ότι το 48,0% των οφειλών αφορά μη φορολο-
γικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια, κ.λπ.), ποσοστό 27,2% 
αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων 
κ.λπ.), ποσοστό 21,9% άμεσους φόρους (φόροι εισοδήμα-
τος, περιουσίας κ.λπ.) και ποσοστό 3,0% αφορά λοιπά μη 
φορολογικά έσοδα. Οι κυριότερες δε επιμέρους κατηγορίες 
φόρων που συνθέτουν το ληξιπρόθεσμο χρέος αφορούν: 
• Πρόστιμα ΚΒΣ ποσού 31,582 δισ. ευρώ.
• ΦΠΑ ποσού 19,974 δισ. ευρώ.
• Φόρο Εισοδήματος ποσού 17,211 δισ. ευρώ.

(Συνέχεια στη σελίδα 14)

«Πράσινο φως» για πλειστηριασμούς κατοικιών όταν το 
ποσό της κατάσχεσης ξεπερνά τα 300.000 ευρώ ανάβουν 
οι συμβολαιογράφοι, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδο-
μένα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διαδικασίες προκει-
μένου να μπει σε πιλοτική λειτουργία -πιθανότατα από τον 
επόμενο μήνα- η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει 
τον δρόμο για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από 
τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Μετά το άνοιγμα των πλειστηριασμών και για κατοικίες, 
όταν οι εγγραφές της κατάσχεσης είναι ίσες ή μεγαλύτερες 
των 400.000 ευρώ, που αποφάσισε πριν από τρεις εβδο-
μάδες η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλ-
λόγων Ελλάδος (προκειμένου να μην επωφελούνται από 
την πολύμηνη αποχή τους οι μεγαλοοφειλέτες), τώρα το 
σχετικό πλαφόν μειώνεται κατά 100.000 ευρώ.
Ετσι, από σήμερα μπορούν να χορηγούνται από τους συμ-
βολαιογραφικούς συλλόγους ή από τη Συντονιστική Επι-
τροπή τους άδειες για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών και 
για κατοικίες, ακόμα και όταν επισπεύδονται από τις τρά-

πεζες, το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς (ΕΦΚΑ) ή 
τους ΟΤΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απαίτηση 
(δηλαδή το ποσό της εγγραφής κατάσχεσης) είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο από 300.000 ευρώ.
Αντίθετα, οι συμβολαιογράφοι συνεχίζουν κανονικά την 
πάνω από 6 μήνες αποχή τους από τους πλειστηριασμούς 
πρώτης κατοικίας όταν επισπεύδονται από τους φορείς 
αυτούς (τράπεζες, Δημόσιο κ.λπ.) εφόσον η επισπευδό-
μενη απαίτηση είναι μικρότερη των 300.000 ευρώ, και 
συνεπώς οι σχετικοί μικρότερου ύψους οφειλέτες δεν 
απειλούνται προς το παρόν με απώλεια της ακίνητης πε-
ριούσιας τους.
Την ίδια στιγμή, πάντως, η Συντονιστική Επιτροπή αφήνει 
αιχμές με πολλούς αποδέκτες για όσα συμβαίνουν κάθε 
Τετάρτη στις αίθουσες των Ειρηνοδικείων, όπου «μπλο-
κάρονται» οι πλειστηριασμοί μέσα από δυναμικές παρεμ-
βάσεις φορέων ή ομάδων πολιτών.
Σε σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος της 
Συντονιστικής, Γ. Ρούσκας, επισημαίνεται όχι «η συνταγ-
ματικώς καθορισμένη διαδικασία εκτέλεσης των δικα-
στικών αποφάσεων που έχουν νομίμως εκδοθεί, επαφί-
εται στην υπομονή, την αντοχή και το κουράγιο εκάστου 
συμβολαιογράφου» και υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία 
αυτή διεκπεραιώνεται «μέσα από την ανοχή έως αδιαφο-
ρία όλων των εμπλεκόμενων και επιφορτισμένων με την 
τήρηση της τάξης και της εφαρμογής των νόμων οργά-
νων, καθώς κάθε Τετάρτη γινόμαστε θεατές σκηνών, και 
το χειρότερο, δέκτες επιθέσεων προσωπικών, που μόνο 
σε ευνομούμενη πολιτεία δεν ταιριάζουν».
Παράλληλα, μετά την υποβολή σχετικών αιτήσεων, θα 
χορηγούνται άδειες για αναγκαστικούς πλειστηριασμούς 
ανεξαρτήτως του ύψους της επισπευδόμενης απαίτη-
σης, μεταξύ ιδιωτών, για εκούσιους πλειστηριασμούς, 
για πλειστηριασμούς με αντικείμενο διεκδικήσεις από 
διατροφές ή μισθούς εργαζομένων, καθώς και για πλει-
στηριασμούς ευπαθών προϊόντων τα οποία κινδυνεύουν 
να καταστραφούν, για πλειστηριασμούς πλοίων, αερο-
σκαφών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών ή βιο-
τεχνικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, οικοπέδων, 
αγροτεμαχίων και κινητών πραγμάτων.
Οι συμβολαιογράφοι εξήγησαν, πάντως, ότι μέχρι σήμερα 
δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
της πρώτης κατοικίας και ότι το άνοιγμα των πλειστηρια-
σμών αυτών πάνω από ένα χρηματικό όριο (ήδη 300.000 
ευρώ) έγινε γιατί διαπίστωσαν ότι κάποιοι μεγαλοοφειλέ-
τες εκμεταλλεύονται την αποχή τους και επωφελούνται 
από το «πάγωμα» των πλειστηριασμών, χωρίς να τακτο-
ποιούν ή να καταβάλλουν τις σχετικές οφειλές τους, αν 
και έχουν τη σχετική δυνατότητα, σε αντίθεση με άλλους 
οφειλέτες που προσπαθούν με θυσίες να είναι συνεπείς.
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Τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2022 και τα μεσοπρόθε-
σμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους δεν επέτρεψαν την επίτευξη 
συνολικής απόφασης τη Δευτέρα το βράδυ στο Eurogroup, 
εξαιτίας των διαφωνιών μεταξύ του ΔΝΤ και της Γερμανίας. 
Ωστόσο, στις Βρυξέλλες διάχυτη ήταν χθες η εκτίμηση για συμ-
φωνία στην προσεχή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών 
της Ευρωζώνης (15 Ιουνίου).
Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο πρόεδρος του Eurogroup 
Γερούν Ντέισελμπλουμ για εξεύρεση κοινού τόπου μεταξύ του 
ΔΝΤ και του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε, μέσω αλλεπάλληλων διμερών και πολυμερών συ-
ναντήσεων, στάθηκε αδύνατο να γεφυρωθούν οι διαφωνίες, 
αλλά το γεγονός ότι όλοι συζητούσαν επί συγκεκριμένων προ-
τάσεων καταδεικνύει πως αναζητούν συμβιβαστική λύση.
Άλλωστε ο ίδιος ο κ. Σόιμπλε, που πρωταγωνίστησε αρνητικά 
στην προχθεσινή συνεδρίαση, εμφανίστηκε χθες πεπεισμένος 
ότι σε τρεις βδομάδες, δηλαδή στις 15 Ιουνίου, θα υπάρξει συ-
νολική απόφαση.
Πάντως, η μαραθώνια συνεδρίαση μπορεί να μην οδήγησε σε 
αποφάσεις, αλλά προέκυψαν από αυτήν ορισμένες διαπιστώ-
σεις που είναι χρήσιμες για τη συνέχεια.
Κατ’ αρχήν, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια η διαφω-
νία για την Ελλάδα δεν είχε στο επίκεντρο την ελληνική πλευρά, 
αλλά αφορούσε τους ίδιους τους δανειστές, δεδομένου ότι η 
χώρα μας ανταποκρίθηκε νομοθετώντας τα προαπαιτούμε-
να στη Βουλή. Άλλωστε αυτό τονίστηκε κατά κόρον όχι μόνο 
από τον Γερούν Ντέισελμπλουμ και τον Πιερ Μοσκοβισί, αλλά 
και τους άλλους εταίρους, κυρίως τον νέο Γάλλο υπουργό Οι-
κονομικών Μπρινό Λεμέρ. Ούτε ο κ. Σόιμπλε έβαλε την Ελλάδα 
στο «κάδρο», αποδεχόμενος και αυτός τη θετική εισήγηση των 
θεσμών.
Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι οι Γερμανοί ήταν χθες μόνοι 
τους και διαχρονικά στα ευρωπαϊκά θέματα όταν μένουν μόνοι 
τους σε μια αρνητική στάση, γίνονται πιο ευέλικτοι στη συνέ-
χεια, γι’ αυτό και η δήλωση χθες του κ. Σόιμπλε ότι θα βρεθεί 
λύση στις 15 Ιουνίου.
Η τρίτη διαπίστωση -και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα χθες- είναι 
ότι το ΔΝΤ δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο ζήτημα του χρέ-
ους και βρίσκεται από θέση ισχύος, γιατί οι Γερμανοί το θέ-
λουν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς τη 
«σφραγίδα» του διεθνούς οργανισμού για τη βιωσιμότητα του 
χρέους, μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, η Ελλάδα 
δεν πρόκειται να βγει στις αγορές, οπότε το τέταρτο πρόγραμμα 
θα καταστεί μονόδρομος και η χρηματοδότησή του από τους 
Ευρωπαίους επίσης.
Συνεπώς, στο διάστημα που απομένει μέχρι την επόμενη συ-
νεδρίαση του Eurogroup είναι βέβαιο ότι θα επιχειρηθεί ένα 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4472/17, οι συμβολαιογράφοι 
θα πιστοποιηθούν για τους επερχόμενους από τα τέλη του 
καλοκαιριού ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που θα είναι 
ανοικτού τύπου, δεν θα γίνονται πλέον μόνο κάθε Τετάρ-
τη, αλλά θα γίνονται Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, όχι 
μόνο το απόγευμα αλλά και πρωινές ώρες, με ηλεκτρονικά 
συστήματα, των οποίων η κυριότητα, η διοίκηση και η δι-
αχείριση ανήκουν στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους.
Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα γίνονται με βάση την 
εμπορική (όχι την αντικειμενική) αξία του ακινήτου και 
συνεπώς η πρώτη προσφορά θα ξεκινά από χαμηλότερο 
επίπεδο, αφού οι εμπορικές αξίες είναι πεσμένες τα τελευ-
ταία χρόνια.
Η εμπορική αξία 
Αρμόδιοι για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας θα 
είναι οι δικαστικοί επιμελητές, που γι’ αυτόν τον λόγο θα 
πρέπει να προσλάβουν πιστοποιημένο εκτιμητή (εταιρεία 
ή φυσικό πρόσωπο), επιλέγοντας από τη σχετική λίστα που 
τηρείται στο υπουργείο Οικονομικών.
Ο εκτιμητής θα υπολογίζει την εμπορική αξία με γνώμονα 
τα ευρωπαϊκά ή διεθνώς  αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρό-
τυπα, ενώ παράλληλα θα δεσμεύεται να τηρήσει πιστά τον 
Κώδικα Δεοντολογίας.
Η γραπτή εκτίμηση θα παραδίδεται στον αρμόδιο δικαστικό 
επιμελητή μέσα στην προθεσμία που τέθηκε κατά τη διαδι-
κασία ορισμού-πρόσληψης του εκτιμητή, ενώ η αμοιβή της 
εκτίμησης, που καθορίζεται έκτων προτέρων ελεύθερα, θα 
βαρύνει τελικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που «βγαίνει στο 
σφυρί».
Αρχικά, ως υπόχρεος για την αμοιβή του πιστοποιημένου 
εκτιμητή θεωρείται ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλε-
ση (τράπεζα, Δημόσιο, ιδιώτης, ΟΤΑ κ.λπ.), αλλά το βάρος 
της θα μετακυλίεται κατόπιν στον ιδιοκτήτη.

Έναν μόνιμο “μηχανισμό” ακόμα μεγαλύτερων – σε σχέση 
με εκείνες που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή – μειώ-
σεων των κύριων συντάξεων “κρύβει” το Μεσοπρόθεσμο 
Πρόγραμμα.
Ο μηχανισμός αυτός τροφοδοτείται από το “ταβάνι” που 
προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο στην κρατική χρηματοδότη-
ση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για 
την περίοδο 2019-2021, αλλά και από τα χαμηλά έσοδα του 
ίδιου του ασφαλιστικού υπερταμείου από τις ασφαλιστικές 
εισφορές των επαγγελματιών και των αγροτών.
Πιο συγκεκριμένα,  η κρατική επιχορήγηση των συντάξεων 
θα μειωθεί κατά 9,5% το 2019, δηλαδή τη χρονιά των με-
γάλων μειώσεων στις αποδοχές των συνταξιούχων, μέσω 
της περικοπής των “προσωπικών διαφορών”. Θα παραμεί-

νει, όμως, στα επίπεδα του 2019 και για τα επόμενα δύο 
χρόνια.
Και αυτό, την ίδια στιγμή που  η “τρύπα” που αφήνει 
πίσω της η μόνιμα μειωμένη κρατική χρηματοδότηση του 
ΕΦΚΑ δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να καλύπτεται 
από την προβλεπόμενη αύξηση στα έσοδα από τις εισφο-
ρές, δεδομένης της όψιμης κατάρρευσης των εισπράξεων 
από το “χαράτσι” στους επαγγελματίες.
Έτσι, όπως δεν μπορούν να αποκλείσουν ακόμα και τα 
πιο αισιόδοξα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, ανοίγει 
ο δρόμος για νέες παρεμβάσεις σε βάρος των συντάξεων 
και μετά το 2019, οι οποίες δεν θα έχουν να “ζηλέψουν” 
τίποτα σε σχέση με εκείνες του 2019.  
Πλαφόν τριετίας
Συγκεκριμένα, το κράτος θα μειώσει τη δαπάνη του για τις 
κύριες συντάξεις από τα 14,7 δισ. ευρώ το 2018 στα 13,3 
δισ. ευρώ το 2019.  
Η μείωση αυτή συμπίπτει χρονικά με τη μείωση έως 18% 
των κύριων συντάξεων, αλλά και τις άλλες περικοπές, 
συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ, μέχρι το 2021 (2,4 δισ. 
ευρώ το 2019).
Ωστόσο, η κρατική επιχορήγηση προς τον ΕΦΚΑ  θα παρα-
μείνει στα επίπεδα του 2019, δηλαδή αυτά των 13,3 δισ. 
ευρώ το 2020, αλλά και το 2021, σύμφωνα με το Μεσο-
πρόθεσμο Πρόγραμμα.
Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση, παρά τις άγριες περικοπές 
στις κύριες συντάξεις το 2019,  έχει συμφωνήσει με τους 
“θεσμούς” να μην αυξήσει καθόλου την επιχορήγηση του 
ΕΦΚΑ τα επόμενα δύο χρόνια. 
Οι πηγές, τις οποίες “φωτογραφίζει” το υπουργείο Οικο-
νομικών διαμέσου του Μεσοπρόθεσμου, για την κάλυψη 
της μόνιμης “τρύπας” 1,4 δισ. ευρώ που αφήνει πίσω της 
η μόνιμη μείωση της κρατικής επιχορήγησης, κάθε άλλο 
παρά επαρκείς πρέπει να θεωρηθούν.
Πιο συγκεκριμένα, το ΥΠΟΙΚ προβλέπει αύξηση των εσό-
δων από ασφαλιστικές εισφορές κατά 600 εκατ. ευρώ την 
περίοδο 2019-2021.
Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν στηρίζεται καθόλου, τουλά-
χιστον από την έως τώρα πορεία εσόδων από το ασφα-
λιστικό “χαράτσι” σε βάρος των επαγγελματιών και των 
αγροτών.
Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα εφαρμογής του είναι 
τραγικά. Η εισπραξιμότητά του στο α’ τρίμηνο ανέρχεται 
μόλις στο 61,5%. Είναι αυτή η πορεία που οδήγησε το 
ΥΠΟΙΚ να αναθεωρήσει ριζικά επί τα χείρω τις προβλέψεις 
εσόδων από τις νέες εισφορές στους αυτοαπασχολουμέ-
νους. Φέτος, στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα προβλέπε-
ται απώλεια εσόδων πάνω από 1 δισ. ευρώ.
Η εικόνα αυτή σκιάζει από τώρα τις προβλέψεις για αύξη-
ση εσόδων κατά 140 εκατ. ευρώ λόγω της αλλαγής της 
βάσης υπολογισμού των εισφορών το 2018-2019.
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στρογγύλεμα των θέσεων όλων των πλευρών, ώστε να 
υπάρξει συνολική συμφωνία με συμμετοχή του ΔΝΤ για 
να παραμείνει ζωντανό το ελληνικό αφήγημα: ελάφρυνση 
χρέους, ποσοτική χαλάρωση, έξοδος στις αγορές. Δια-
φορετικά θα χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία, κι αυτό επίσης το 
γνωρίζουν όλοι.
Το παζάρι για τα πλεονάσματα 
Αναφορικά με την ουσία, η συνεδρίαση «κόλλησε» από την 
αρχή στο θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 
2022. Μέχρι το 2022 όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να 
κινούνται στο 3,5% ετησίως. Οι διαφωνίες έχουν να κάνουν 
με την περίοδο από το 2023 μέχρι το 2060, όπου η απόστα-
ση που χωρίζει τη Γερμανία από το ΔΝΤ είναι πολύ μεγάλη. 
Το Βερολίνο ξεκίνησε από την απαίτηση για πλεονάσματα 
2,6% του ΑΕΠ και μετά από συμβιβαστικές προτάσεις 
υποχώρησε στο 2,2%, ενώ ο κ. Ντέισελμπλουμ πρότεινε 
2%, ωστόσο ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στη συνεδρίαση Πολ 
Τόμσεν δεν ήταν διατεθειμένος να δεχθεί μεγαλύτερο πλεό-
νασμα του 1,5% του ΑΕΠ.
Όσο κι αν φαίνεται μικρή η διαφορά που χωρίζει τις δύο 
πλευρές, αν υπολογιστεί σε βάθος χρόνου σε ποσοστό του 
ΑΕΠ επί τους χρέους, πρόκειται για τεράστια απόκλιση, ενώ 
όσο πιο μεγάλο είναι το πλεόνασμα τόσο μικρότερη παρέμ-
βαση θα χρειαστεί για την ελάφρυνση του χρέους. Ωστόσο, 
το ΔΝΤ θεωρεί ότι η βιωσιμότητα του χρέους πρέπει να 
βασιστεί σε ρεαλιστικό σενάριο και πλεονάσματα 2,5% του 
ΑΕΠ για 40 χρόνια δεν είναι εφικτός στόχος. Για παράδειγ-
μα, με πλεόνασμα 2,6% του ΑΕΠ που ζητούσαν οι Γερμανοί 
το χρέος γίνεται βιώσιμο μόνο του χωρίς παρέμβαση μέχρι 
το 2060.
Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα αφορά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα 
για το χρέος, όπου στην απόφαση του Eurogroup το Μάιο 
του 2016 γινόταν μια απλή αναφορά στις δυνατότητες 
παρέμβασης: επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των 
δανείων του ΕΤΧΣ (131,9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της δεύτε-
ρης διάσωσης), μεγαλύτερη περίοδος χάριτος, επιστροφή 
κερδών ΕΚΤ και κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομό-
λογα που διαθέτουν, δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής 
δανείων του ΔΝΤ και παρεμβάσεις στα επιτόκια δανεισμού.
Ο κ. Τόμσεν ζήτησε να ποσοτικοποιηθούν τα μέτρα και ειδι-
κότερα οι Ευρωπαίοι να αποδεχθούν από τώρα 20 χρόνια 
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και να προβλέ-
ψουν πρόσθετη περίοδο χάριτος. Στις διάφορες προτάσεις 
που κατατέθηκαν χθες οι Ευρωπαίοι έφτασαν μέχρι τα 15 
χρόνια επιμήκυνση, ενώ δεν υπήρξε αριθμητική αναφορά 
στην περίοδο χάριτος. Για τις επιστροφές των κερδών όλες 
οι πλευρές συμφωνούν, όπως συμφώνησαν επίσης ότι το 
ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους δεν πρέπει να ξε-
περνάει το 15% του ΑΕΠ.
Πάντως, ο κ. Τόμσεν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογρά-
φους αναφέρθηκε θετικά για το ελληνικό πρόγραμμα, 
υπογραμμίζοντας ότι το ΔΝΤ μπορεί να το υποστηρίξει. «Το 
ελληνικό πρόγραμμα θα επιτρέψει μία φιλική προς την ανά-
πτυξη δημοσιονομική πολιτική στην Ελλάδα μεσοπρόθε-

Μία από τις πιο αποτελεσματικές και “πράσινες” λύσεις για 
ψύξη και κλιματισμό σε μία χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια και 
υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, όπως είναι η Ελλάδα, 
είναι η ηλιακή ψύξη.
Το πιο οικολογικό campus Πανεπιστημίου στη χώρα μας, η 
Πανεπιστημιούπολη των Κιμμερίων Ξάνθης (Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης), φιλοξενεί ένα τέτοιο καινοτόμο σύ-
στημα ηλιακής ψύξης.
Η πρωτοποριακή αυτή διάταξη, η οποία θα μπορούσε να βρει 
εφαρμογή σε όλα τα μεγάλα δημόσια κτήρια, έγινε πραγματι-
κότητα με την προμήθεια και εγκατάσταση ψύκτη απορρόφη-
σης ισχύος 316 kWc για την κάλυψη των ψυκτικών φορτίων 
του κτηρίου του αμφιθεάτρου των φοιτητικών εστιών του 
ΔΠΘ.
Ο ψύκτης απορρόφησης αποτελεί μία τεχνολογικά προηγμένη 
λύση για την αξιοποίηση της διαθέσιμης θερμικής ενέργειας 
από τα συστήματα του ηλιακού πάρκου του Πανεπιστημίου 
και του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα βιομάζας για την 
παραγωγή ψύξης κατά τους θερινούς μήνες.
Ο ψύκτης απορρόφησης που τοποθετήθηκε είναι της εταιρεί-
ας Carrier και για την λειτουργία του έχει εγκατασταθεί πύρ-
γος ψύξης της εταιρείας Evapco ισχύος 164 ψυκτικών τόνων 
(720,50 kW).
Η ηλιακή ψύξη αποτελεί μία λύση με πληθώρα εφαρμογών 

σμα γιατί αντιμετωπίζει δύσκολα ζητήματα στο ασφαλιστικό 
και στο φορολογικό» είπε.
Πρόσθεσε για το χρέος ότι το ΔΝΤ για να συμμετάσχει χρειά-
ζεται αξιόπιστο πακέτο ελάφρυνσής του, ενώ αναγνώρισε ότι 
χθες έγινε πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του 
ΔΝΤ, χρειάζεται συγκεκριμενοποίηση της συμφωνίας του 
Eurogroup του 2016, ώστε ο διεθνής οργανισμός να γνωρίζει 
τι θα ακολουθήσει με τη λήξη του προγράμματος, το καλοκαί-
ρι του 2018.
Στις πιέσεις για συμφωνία στο επόμενο Eurogroup έχει μπει 
δυναμικά και η Κομισιόν, με τον εκπρόσωπο Μαργαρίτη 
Σχοινά να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε 
σε σχέση με τα προαπαιτούμενα και τώρα οι εταίροι πρέπει 
να κάνουν το ίδιο, ώστε να υπάρξει συνολική συμφωνία σε 
σχέση με το ελληνικό ζήτημα.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, υπήρξε σημαντική πρόοδος 
από την Ελλάδα στα προαπαιτούμενα, ενώ η Κομισιόν θεω-
ρεί ότι το τέλος της δεύτερης αξιολόγησης είναι πολύ κοντά. 
Για τον λόγο αυτό κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν πνεύμα 
ευθύνης, ενώ υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ θα συνε-
χίσει να εργάζεται για μια συνολική απόφαση το συντομότερο 
δυνατόν.

στην Ελλάδα και προς τούτου τα αποτελέσματα από την λει-
τουργία του συστήματος που τοποθετήθηκε στο ΔΠΘ αναμέ-
νονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Το σύστημα του ψύκτη απορρόφησης αποτελεί μία από τις 
τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που υλοποιή-
θηκαν στο κτηριακό συγκρότημα των φοιτητικών εστιών του 
ΔΠΘ στο πλαίσιο του έργου REUNI – «Η συμβολή των ΑΠΕ 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του ΔΠΘ- Δημιουργία 
μιας αειφόρου κοινότητας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από 
Πρόγραμμα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου με συνολικό προϋπολογισμό 
1.800.365,78 ευρώ.
Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ενώ το έργο 
υλοποιήθηκε από την 1η Οκτωβρίου του 2015 και ολοκλη-
ρώθηκε φέτος στις 30 Απριλίου.

Σε λίφτιγκ της εισόδου της Επανομής, μιας από τις πλέ-
ον τουριστικές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, 
προχωρά το επόμενο διάστημα ο δήμος Θερμαϊκού, 
αναμορφώνοντας πλήρως τη βασική οδική αρτηρία 
της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης - Πλαγιαρίου - 
Επανομής.
Η ανακατασκευή κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς ο 
δρόμος δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο ειδικά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ έχει να συντηρηθεί 
πάνω από δέκα χρόνια, με αποτέλεσμα η περιοχή να 
πληρώνει πολύ συχνά φόρο αίματος στην άσφαλτο. Οι 
εργασίες αναμένεται να αρχίσουν μέσα στο καλοκαίρι, 
καθώς ο δήμος προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση, 
ενώ έχει διασφαλίσει από ίδιους πόρους ποσό 300.000 
ευρώ για τις απαιτούμενες υποδομές. Οι παρεμβάσεις 
προβλέπονται και στην κυκλοφοριακή μελέτη δημοτι-
κής ενότητας Επανομής, που εκπόνησε για λογαριασμό 
του δήμου Θερμαϊκού το 2015 ο συγκοινωνιολόγος 
Σταύρος Κωνσταντινίδης. Η μελέτη εγκρίθηκε από το 
δημοτικό συμβούλιο, όπως και η αντίστοιχη για την 
ανάπλαση της εισόδου, ενώ την έγκρισή του έδωσε 
και το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας 
στην τελευταία συνεδρίασή του.


