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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

-«Τίθενται οι βάσεις για να ξεκινήσει μια μεγάλη 
επένδυση» δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας

-«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο του Ελλη-
νικού χθες» δήλωσε  ο διευθύνων σύμβουλος της 
Lamda Development

Υποβλήθηκε χθες από την Hellinikon Global I SA και την 
Lamda Development AE το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυ-
ξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου 
Κοσμά στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ. Όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση, το ΣΟΑ θα υποβληθεί περαιτέρω από την Ελληνικόν 
ΑΕ στο Γραφείο Ελληνικού βάσει των όσων ορίζονται στον Ν. 
4062/12.  Το σχέδιο ανάπτυξης έχει στηριχθεί  στην Μελέτη του 
αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners και Ελλήνων Συμ-
βούλων, που είχε υποβληθεί από την Lamda Development, 
στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του 2013-2014. Θα 
υλοποιηθούν 2 κτίρια τοπόσημα, στο Παράκτιο Μέτωπο και 
στο Μητροπολιτικό Πάρκο αντίστοιχα. Τέσσερα υψηλά κτίρια 
(ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα, κτίριο γραφείων, 
κτίριο ξενοδοχείου και κτίριο κατοικιών), καθώς και σειρά 
υψηλών κτιρίων σε ζώνες ή περιοχές που πρόκειται να λει-
τουργήσουν ως σημεία προορισμού (landmark destinations). 
Η προτεινόμενη δόμηση ανέρχεται σε περίπου 350.000 τμ.
-«Τίθενται οι βάσεις για να ξεκινήσει μια μεγάλη επένδυση», 
υπογραμμίζει σε δήλωσή του για το Ελληνικό ο υπουργός 
Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, εκφράζοντας συγχρόνως 
την ικανοποίησή του για τις τελευταίες εξελίξεις, μαζί όμως 
και τη δυσφορία του για τις πολύμηνες καθυστερήσεις, όπως 
αναφέρει. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Επικρατείας 
με δήλωση του επισήμανε ότι: «Μετά από έντονες και συστη-
ματικές προσπάθειες της κυβέρνησης τίθενται οι βάσεις για να 
ξεκινήσει μια μεγάλη επένδυση, με σημαντικά οφέλη για το 
περιβάλλον, την οικονομία και την ποιότητα της ζωής των πο-
λιτών της Αττικής. Επιτέλους κατατέθηκε το Σχέδιο Ολοκληρω-
μένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) στην Ελληνικό Α.Ε. και ξεκινά ο οδικός 
χάρτης μέχρι την έναρξη της κατασκευής. Θέλω λοιπόν να εκ-
φράσω την ικανοποίησή μου, αλλά και τη δυσφορία μου, γιατί 
οι πολύμηνες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν, 
αν δεν οφείλονταν σε γραφειοκρατικές ‘αγκυλώσεις’ ή και πα-
ρεξηγήσεις, μεταξύ των αρμόδιων φορέων των επενδυτών και 

του Δημοσίου». Παράλληλα την άμεση ετοιμότητα της εταιρεί-
ας, να ξεκινήσει τα έργα ανάπλασης της έκτασης του πρώην 
αεροδρομίου του Ελληνικού, επαναβεβαίωσε ο διευθύνων 
σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, 
μιλώντας χθες στην γενική συνέλευση της εταιρίας, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το 
έργο του Ελληνικού χθες». Ο κ. Αθανασίου επιβεβαίωσε πως 
κατατέθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), εκτι-
μώντας ότι είναι εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης 
του Προεδρικού Διατάγματος μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ορίζει 
και ο νόμος. Εκτίμησε επίσης ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 
άλλοι τρεις μήνες για την έκδοση των απαραίτητων Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), ενώ επισήμανε πως πρέπει να 
προχωρήσει από το ελληνικό Δημόσιο, ο διαγωνισμός για την 
παραχώρηση της άδειας καζίνο, για τον οποίον έχει εκδηλωθεί 
σοβαρό ενδιαφέρον από διεθνείς ομίλους. Αναφερόμενος στο 
ζήτημα των 37 στρεμμάτων που χαρακτηρίζονται ως δασική 
έκταση από τον δασάρχη Πειραιά, αν και έχει κατατεθεί ένστα-
ση από την Ελληνικό ΑΕ και το ΤΑΙΠΕΔ, ο διευθύνων σύμβου-
λος της Lamda επισήμανε ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι το 
σημαντικότερο τμήμα του έργου. Από την πλευρά του ο κ Φλα-
μπουράρης  Όσον αφορά τα δύο ζητήματα που τέθηκαν προ-
σφάτως, τις ενδεχόμενες ενστάσεις της αρχαιολογικής και της 
δασικής υπηρεσίας, ο Αλ. Φλαμπουράρης σημειώνει: «Η λύση 
που βρέθηκε για το δασικό και το αρχαιολογικό, τα δύο θέμα-
τα δηλαδή που είχαν θέσει οι επενδυτές είχε προταθεί προς το 
ΤΑΙΠΕΔ και τη LAMDA από τα Χριστούγεννα – την οποία και 
αρνιόνταν επίμονα. Λύση, η οποία προστατεύει απόλυτα και 
καθόλη τη διάρκεια του έργου τα αρχαιολογικά ευρήματα που 
τυχόν αποκαλυφθούν στα 6.500 στρέμματα του Ελληνικού, 
καθότι η αρχαιολογική υπηρεσία θα είναι συνεχώς παρούσα. 
Όσον αφορά τα 37 στρέμματα, που χαρακτηρίστηκαν δασική 
έκταση, θα ενταχθούν στα 2.300 στρέμματα δάσους υψηλής 
βλάστησης, που θα δημιουργηθεί, όπως προβλέπεται από τη 
σύμβαση. Ο κ Φλαμπουράρης ανακοίνωσε επίσης  τον οδικό 
χάρτη που περιέχεται στο Ν. 4062/12 και στη Σύμβαση του 
2014, όπως κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2016, 
μέχρι τη μεταφορά των μετοχών στους επενδυτές, για να ξεκι-
νήσει η κατασκευή του έργου. 
Αναλυτικά στις σελ 4 και 5 
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Σελ 1,4 και 5 
Υποβλήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυ-
ξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. 
-«Τίθενται οι βάσεις για να ξεκινήσει μια μεγάλη επένδυση» 
δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας. -«Είμαστε έτοιμοι να ξεκι-
νήσουμε το έργο του Ελληνικού χθες» δήλωσε  ο διευθύνων 
σύμβουλος της Lamda Development
Σελ 3 
Εγκύκλιος:  οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους έχουν πα-
ράλληλη ασφάλιση
Σελ 5
Επένδυση 200 εκατ. ευρώ για την αγορά του «The Mall Athens»
Σελ 6
Νέα προοπτική ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο δίνουν 
East Med, Eurasia Interconnector και ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα 
της συνάντησης  Τσίπρα,  Αναστασιάδη και Νετανιάχου στη 
Θεσσαλονίκη
Σελ 7 
Προς διακυβερνητική συμφωνία για τον EastMed – Πρότα-
ση για οπτική ίνα στον EuroAsia Interconnector
Με ηλεκτρονικές δημοπρασίες η παραχώρηση χρήσης αι-
γιαλού
Σελ 8 
Αρχίζει η αντιπλημμυρική θωράκιση των ποταμών Στρυ-
μόνα και Έβρου μέσω του προγράμματος Interreg «Ελλά-
δα-Βουλγαρία 2014-2020»
Σελ 9 
Οι προοπτικές της ανοικτής επιστήμης
Σελ 10 
Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το τέλος χρήσης για 
τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
Σελ 11 
ΣΕΒ: Να διατηρηθούν οι κανόνες στην αγορά εργασίας
Αλλάζει σελίδα η Ευρωζώνη, σύμφωνα με έρευνα της Grant 
Thornton
Αυξάνεται η διείσδυση του διαδικτύου στις καταναλωτικές 
συνήθειες των Ελλήνων, σύμφωνα με έρευνα της Nielsen
Σελ 12 
Στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μπορεί να συμ-
βάλει ο κλάδος του mobile internet δηλώνει ο πρόεδρος του 
ΣΕΚΕΕ
Σελ 13
Βρετανία - Λονδίνο: Αγανάκτηση και πολλά ερωτηματικά για 
την πυρκαγιά στο 27όροφο κτίριο
Σελίδες 14,15,16,17
Αφιέρωμα: Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής εντός της ΕΕ!
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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22 Ιουνίου 2017

Ημερίδα: «Σκυρόδεμα-Νέες Τεχνολογί-
ες-Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέμα-
τος 2016»
ΛΙβΑΔΕΙΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερε-
άς, Νομαρχιακή Επιτροπή Βοιωτίας

23 - 24 Ιουνίου 
2017

Εκδήλωση: «Ο ΑΤΜ στην Εκτίμηση, 
Αξιοποίηση και Διαχείριση της Ακίνητης 
Περιουσίας»
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών

28 - 29 Ιουνίου 
2017

Εκδήλωση: «Επενδύοντας στις σιδηρο-
δρομικές μεταφορές - μια πρωτοβουλία 
για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου 
στην Ελλάδα»
ΑΘΗΝΑ

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας

πΑΝΕΥΡΩπΑϊΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 
ΜΗχΑΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕπΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
πΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑπΤΥξΗΣ
Το 10ο διεθνές συνέδριο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας 
και περιφερειακής ανάπτυξης - ICEIRD 31 θα διεξαχθεί στις 
31 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο 
Makedonia Palace της Θεσσαλονίκης.
«Προσελκύοντας ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και επενδυτές 
από όλο τον κόσμο, το συνέδριο ICEIRD καταλαμβάνει ηγετική 
θέση στην Ευρώπη μεταξύ των συνεδρίων που σχετίζονται με 
την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την περιφερειακή 
ανάπτυξη, τονίζεται σε ανακοίνωση. Την τελευταία δεκαετία, 
το ICEIRD έχει επικεντρωθεί στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 
πανεπιστημίων, της βιομηχανίας και της δημόσιας διοίκησης, 
καθώς και στον τρόπο προώθησης της ανάπτυξης  μέσω της 
καινοτομίας.
Φέτος, η κύρια θεματική είναι η σχέση πανεπιστημίου-βιο-
μηχανίας, η κοινή δημιουργία νέας γνώσης, καινοτομίας και 
ανάπτυξης. Ως συνέδριο καινοτομίας, το οποίο συγκεντρώνει 
ακαδημαϊκούς, σημαντικούς φορείς χάραξης πολιτικής, επαγ-
γελματίες και επιχειρήσεις, αποσκοπεί στην προώθηση της 
εφαρμοσμένης έρευνας και την έμπρακτη διασύνδεση του 
πανεπιστήμιου με τη βιομηχανία». 
Το συνέδριο διαρθρώνεται γύρω από τρεις θεματικές ενότη-
τες που είναι η συμπαραγωγή και η εμπορευματοποίηση των 
σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και πανεπιστημίων-ερευ-
νητικών κέντρων. Για την  επίτευξή τους,  το  ICEIRD  προωθεί  
το  διάλογο  και  την  ανταλλαγή  γνώσης  μεταξύ αυτών των 
κοινοτήτων μέσα από τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, επαγ-
γελματιών, πολιτικών φορέων, καινοτόμων, επιχειρηματιών 
και εταιρειών προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της 
διασύνδεσης πανεπιστημίου - βιομηχανίας  στο αναπτυξιακό 
δυναμικό των χωρών. 
Πληροφορίες: http://iceird.eu/2017/, contact@iceird.eu

Το 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής 
(16ECEE) διοργανώνεται -από 18 έως 21 Ιουνίου 2018, 
στη Θεσσαλονίκη- από το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής 
Μηχανικής (ETAM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής 
Μηχανικής (EAEE), με την υποστήριξη του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
«Το 16ECEE καλύπτει μεγάλο εύρος επιστημονικών θε-
μάτων ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις και τις 
τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της Σεισμικής Μηχανικής, 

επισημαίνεται σε ανακοίνωση.
Μηχανικοί κατασκευών, γεωτεχνικοί μηχανικοί, γεωλό-
γοι και σεισμολόγοι από όλο τον κόσμο θα βρεθούν για να 
ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες 
και να συζητήσουν γύρω από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 
στους τομείς των αντισεισμικών κατασκευών, της γεωτε-
χνικής σεισμικής μηχανικής και της τεχνικής σεισμολογίας.
Διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιά-
σουν τις πρόσφατες και τρέχουσες εξελίξεις, θίγοντας αξι-
οσημείωτα θέματα και προβάλλοντας ιδέες για το μέλλον. 
Θα διοργανωθούν επιλεγμένες ειδικές συνεδρίες, εργα-
στήρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε θεματικές 
ενότητες ειδικού ενδιαφέροντος για τους μηχανικούς και 
την κοινωνία, με σκοπό να διευρύνουν τους ορίζοντες της 
επιστημονικής κοινότητας της  σεισμικής μηχανικής και να 
ενισχύσουν τις διεθνείς συνεργασίες».
Το συνέδριο αποτελεί την κορυφαία δραστηριότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής, πραγματο-
ποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελεί σημείο ανα-
φοράς και συνάντησης για τον επιστημονικό και επαγγελ-
ματικό κλάδο σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερους από 
1000 συμμετέχοντες, αλλά και την παρουσία κορυφαίων 
επιστημόνων και μηχανικών από όλον τον κόσμο.
Πληροφορίες: www.16ecee.org

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ γΡΑφΕΙΟΥ ΤΥπΟΥ ΤΕΕ
πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥπΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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ΕγΚΥΚΛΙΟΣ: ΟΙ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣφΟΡΕΣ γΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕχΟΥΝ πΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣφΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΕΚπΡΟΣΩπΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ πΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ UIA , REGION 
II, ΣΤΟ BAkU ΤΟΥ AZERBAIJAN 

Εγκύκλιο σχετικά με την παράλληλη ασφάλιση σε δύο ή 
περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσο-
νται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
ή το Δημόσιο και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλι-
στικών εισφορών για κάθε αναληφθείσα επαγγελματι-
κή δραστηριότητα, εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Σε ρεπορτάζ του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο, 
προκύπτουν τα εξής: «Άρθρο 17 παρ.1 (Δημόσιο) «1. 
Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής 
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει, βάσει γενι-
κών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν 
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεω-
τική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς 
ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καταβάλλουν 
για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα 
τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές 
καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. Στην περίπτω-

ση αυτή, για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελματική 
δραστηριότητα δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση κα-
ταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
του άρθρου 39 παράγραφος 3». Άρθρο 5 παρ.1 και 2 
(Δημόσιο) «1. Από 01.01.2017, το συνολικό ποσοστό 
εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου 
και εργοδότη ορίζεται στο 20% επί των συντάξιμων 
μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της περίπτωσης α’ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όπως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του 
ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου 
και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την 
επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 περί-
πτωση γ’ του παρόντος άρθρου. 2.α. Το ανώτατο όριο 
ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαί-
ας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη 
συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί 

στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό 
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. β. Το ανώτατο 
όριο της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζεται και 
επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης 
εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου»». 
Τας στοιχεία της εγκυκλίου είναι: Αθήνα 15 / 6 / 2017 
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Η έλλειψη έργων ιδιαίτερα στα κράτη της δυτικής πε-
ριοχής της Region II, ήταν από τα θέματα που απασχό-
λησαν τη Συνάντηση των Προέδρων της UIA στο Baku 
του Αζερμπαϊτζάν. Αντίθετα, αναφέρθηκε ότι υπάρχει 
έντονη δραστηριότητα στους κατασκευαστικούς τομείς 
στο Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν. Συζητήθηκαν 
επίσης, οι πενταετείς σπουδές Αρχιτεκτονικής, οι οποί-
ες βρίσκουν σύμφωνους όλους τους εκπροσώπους 
της Region II. Η προσαρμογή στους κανονισμούς της 
UIA – UNESCO όπως έχουν επικαιροποιηθεί, υποστη-
ρίζονται ασυζητητί. Αυτά και άλλα πολύ ενδιαφέροντα, 
παρουσιάζουν οι κκ Νίκος Φιντικάκης και Φανή Βαβύλη, 
τακτικό και αναπληρωματικό Μέλος του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου της UIA αντίστοιχα, στην έκθεση τους για τα 
πεπραγμένα της Συνάντησης. 
Η Έκθεση των κκ. Ν. Φιντικάκη & Φ. Βαβύλη  έχει ως 
εξής:   -Παρασκευή 02 Ιουνίου 2017. 
11:00-11.15 Η συνάντηση των Προέδρων της UIA ξεκί-
νησε την 2 Ιουνίου, όπου απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου των Αρχιτεκτόνων του Αζερμπαϊ-
τζάν Mr. Elbay Gasim-zade, ο Υπουργός Πολιτισμού και 
Τουρισμού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και η 
Αντιπρόεδρος της Region II Mrs. Deniz Incedayi. Έγινε 
αποδοχή των θεμάτων της agenda. Ακολούθησε η ει-
σήγηση της Αντιπροέδρου Region II Deniz Incedayi, η 
οποία έγινε δεκτή. 11:30-12:15. Έγιναν δεκτές οι ειση-
γήσεις των μελών του Συμβουλίου της Region II και των 
αναπληρωτών τους. 
12:45-13:15 Έγιναν παρεμβάσεις από τους αντιπροσώ-
πους των περιφερειακών οργανισμών. 13:15-14:00. 
Έγιναν παρεμβάσεις από τα μέλη των τμήματος της 
Region II και από τους Προέδρους και/ή τους αντιπρο-

σώπους τους. Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος του Ελλη-
νικού τμήματος Φανή Βαβύλη παρουσίασε διαφάνειες 
με όλη την δραστηριότητα του ΤΕΕ και ειδικότερα με τις 
δραστηριότητες της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ. Μεταξύ αυτών 
παρουσίασε την Ημερίδα του ΤΕΕ με τον Γενικό Γραμ-
ματέα της UIA Thomas Vonier και τον υπεύθυνο εκπαί-
δευσης Fernando Ramos, την Ημερίδα του ΤΕΕ με την 
Κινεζική αντιπροσωπεία και την Ημερίδα του ΤΕΕ με το 
Ελληνο- Αζέρικο Επιμελητήριο στην οποία προσεκλήθη 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Αρχιτεκτόνων του Αζερ-
μπαϊτζάν Mr. Elbay Gasim-zade, ο οποίος δέχθηκε την 
πρόσκληση με χαρά. Από τις τοποθετήσεις των εκπρο-
σώπων των μελών συζητήθηκαν επαγγελματικά θέμα-
τα και οι δυσκολίες από έλλειψη projects ιδιαίτερα στα 
κράτη της δυτικής περιοχής της Region II. 
Στο Αζερμπαϊτζάν  και το Καζακστάν αναφέρθηκε πως 
υπάρχει έντονη δραστηριότητα στους κατασκευαστι-
κούς τομείς. Όσον αφορά τις πενταετείς σπουδές Αρ-
χιτεκτονικής αυτές βρίσκουν σύμφωνους όλους τους 
εκπροσώπους της Region II. Η προσαρμογή στους κανο-
νισμού της UIA – UNESCO όπως έχουν επικαιροποιηθεί 
υποστηρίζονται ασυζητητί.
15:00-16:15. Έγιναν παρεμβάσεις από τα μέλη του Συμ-
βουλίου της UIA. Στο σημείο αυτό ο Νίκος Φιντικάκης 
ανέπτυξε τις δραστηριότητες  που διευθύνει μέσω του 
Ελληνικού τμήματος του ΤΕΕ, όπως το Διεθνές Πρό-
γραμμα «Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας», καθώς και τις θέσεις του ΤΕΕ σε σχέση με τα 
Επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων, όπου 
θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη συνεχούς 
πενταετούς κύκλου σπουδών. Επίσης ανέφερε την κοινή 

οργάνωση ΤΕΕ και Ένωσης Ξενοδόχων για την παρου-
σίαση Βιοκλιματικών Ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Τέλος 
αναφέρθηκε στην εκδήλωση στο ΤΕΕ του Ελληνο-Αζέ-
ρικου Επιμελητηρίου και προσκάλεσε τον Πρόεδρο των 
Αζέρων Αρχιτεκτόνων Mr. Elbay Gasim-zade, εκ μέρους 
του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Γιώργου Στασινού να έρθει 
στην κοινή εκδήλωση Ελλήνων και Αζέρων Μηχανικών 
στις 17-19 Οκτωβρίου 2017.. 
16:15-17:00 Συζητήθηκαν θέματα, που αφορούν : -  Την 
έκθεση της Region II στο Παγκόσμιο Συνέδριο στη Σε-
ούλ τον Σεπτέμβριο και ειδικότερα την παρουσίαση του 
Ελληνικού περιπτέρου από την Πρόεδρο του Ελληνικού 
τμήματος Φανή Βαβύλη.  -  Στη συνέχεια παρουσιάστη-
καν οι υποψηφιότητες για την περίοδο 2017-2020 του 
Νίκου Φιντικάκη στη θέση του Αντιπροέδρου, της Φα-
νής Βαβύλη στη θέση του μέλους του Συμβουλίου και 
του Κυριάκου Πιπίνη στη θέση του αναπληρωματικού 
μέλους. Οι Ελληνικές υποψηφιότητες έτυχαν θερμής 
υποδοχής. Οι συνάδελφοι του Αζερμπαϊτζάν ζήτησαν 
την υποστήριξη μας στην υποψηφιότητα τους για να 
αναλάβουν το Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA στο Baku το 
2023. -   Αναπτύχθηκαν στη συνέχεα οι κοινοί στόχοι και 
θέματα της Region II κυρίως στα πλαίσια της συνεργα-
σίας μεταξύ των κλάδων των Μηχανικών και των Αρχι-
τεκτόνων οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο στη Σεούλ 2-12 Σεπτεμβρίου 2017. Αθήνα, 
09/06/2017. Νίκος Φιντικάκης και Φανή Βαβύλη. Τακτι-
κό και Αναπληρωματικό Μέλος της UIA. 
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ΤΙ πΕΡΙΛΑΜβΑΝΕΙ ΤΟ ΣχΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑπΤΥξΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟπΟΛΙΤΙΚΟΥ 
πΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑγΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Υποβλήθηκε χθες από την Hellinikon Global I SA και την 
Lamda Development AE το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανά-
πτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – 
Αγίου Κοσμά στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ. Όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση, το ΣΟΑ θα υποβληθεί περαιτέρω από την 
Ελληνικόν ΑΕ στο Γραφείο Ελληνικού βάσει των όσων ορί-
ζονται στον Ν. 4062/12.  Το σχέδιο ανάπτυξης έχει στη-
ριχθεί  στην Μελέτη του αρχιτεκτονικού γραφείου Foster 
+ Partners και Ελλήνων Συμβούλων, που είχε υποβληθεί 
από την Lamda Development, στο πλαίσιο της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας του 2013-2014. Θα υλοποιηθούν 2 κτίρια 
τοπόσημα, στο Παράκτιο Μέτωπο και στο Μητροπολιτικό 
Πάρκο αντίστοιχα. Τέσσερα υψηλά κτίρια (ολοκληρωμένο 
τουριστικό συγκρότημα, κτίριο γραφείων, κτίριο ξενο-
δοχείου και κτίριο κατοικιών), καθώς και σειρά υψηλών 
κτιρίων σε ζώνες ή περιοχές που πρόκειται να λειτουργή-
σουν ως σημεία προορισμού (landmark destinations). Η 
προτεινόμενη δόμηση ανέρχεται σε περίπου 350.000 τμ. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο capital.gr αναλυτικά, ο φάκε-
λος του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά περιλαμ-
βάνει 7 διακριτά κείμενα (ν. 4062/2012):
1. Έκθεση Τεκμηρίωσης βασικών επιλογών ΣΟΑ, που συ-
νοδεύεται από Τεύχος Περίληψης.
2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ), συγκροτούμενη από ένα βασικό τεύχος 10 κεφα-
λαίων, και τριών (3) Παραρτημάτων.
3. Τεχνική Έκθεση Οριοθέτησης Υδατορεμάτων, συνοδευ-
όμενη από 27 διαγράμματα).
4. Τοπογραφικό Διάγραμμα συνοδευόμενο από τεύχος 
συντεταγμένων.
5. Πρόγραμμα Ανάπτυξης κατά φάσεις εκτέλεσης, με χρο-
νοδιάγραμμα.
6. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, που συνοδεύεται 
από 3 χάρτες.
7. Ειδική Μελέτη: Αιτιολογική Έκθεση για τα Υψηλά Κτή-
ρια.Το επενδυτικό σχέδιο αναπτύσσεται στην έκταση της 
περιοχής του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (περίπου 
5.250 στρεματα) και στην έκταση του παράκτιου μετώπου 
(περίπου 760 στρέματα μετά την αφαίρεση της έκτασης 
αιγιαλού και παραλίας). Ειδικότερα, εμφανίζονται 6 ζώνες 
πολεοδόμησης και 3 ζώνες ανάπτυξης. Ο ιδιαίτερος πολε-
οδομικός χαρακτήρας της περιοχής και ο ειδικός αρχιτε-
κτονικός σχεδιασμός των κτιρίων αιτιολογούν υπέρβαση 
συντελεστή δόμησης, η οποία εξάλλου προβλέπεται στο 
αρ. 2 παρ. 3ββ του ν.4062/2012
-Τα κτήρια. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει 2 κτίρια 
τοπόσημα, στο Παράκτιο Μέτωπο και στο Μητροπολιτικό 
Πάρκο αντίστοιχα, 4 υψηλά κτίρια (ολοκληρωμένο τουρι-
στικό συγκρότημα, κτίριο γραφείων, κτίριο ξενοδοχείου 
και κτίριο κατοικιών) καθώς και σειρά υψηλών κτιρίων 
σε ζώνες ή περιοχές που πρόκειται να λειτουργήσουν 
ως σημεία προορισμού (landmark destinations). Τέλος, 

υπάρχουν και 3 κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης 
(Εμπορικό Κέντρο, Ξενοδοχείο Μαρίνας, Ενυδρείο). Στις 
ζώνες πολεοδόμησης όπου αναπτύσσονται υψηλά κτίρια, 
η απόδοση συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων ίσης με 
50% του συνόλου της έκτασης, σε συνδυασμό με τον χα-
μηλό συντελεστή κάλυψης (0,3) έχουν ως αποτέλεσμα οι 
συνολικά ελεύθεροι χώροι να προσεγγίζουν το 85% της 
συνολικής έκτασης. Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, 
προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Κτιρίου «Πολυδύναμου 
Κέντρου Πολιτιστικών-Αθλητικών...κ.ά Εκδηλώσεων» για 
την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συ-
ναυλιών συνολικής χωρητικότητας 15.000 θεατών. Άλλες 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός του Πάρκου σε 
έκταση 300 στρεμμάτων είναι περιοχές Γλυπτικής, Αθλη-
τισμού (στίβος, γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα αντισφαί-
ρισης, γήπεδα με φυσικό χλοοτάπητα, γήπεδα υπαίθριας 
τοξοβολίας), Εκθέσεων, Εργοστασίου Αεροσκαφών, Ρέ-
ματος Τραχώνων για την Φύση και το Περιβάλλον (νέοι 
μόνιμοι και εποχικοί υδροβιότοποι, πυκνή δενδροφύτευ-
ση), Ολυμπιακή Πλατεία και Περιοχή Αστικής Καλλιέργειας 
(μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων και χρήσεις αναψυχής, 
καλλιεργήσιμες επιφάνειες), Αττικό τοπίο (περιοχή με 
οικεία προς το Ελληνικό τοπίο δέντρα). Η προτεινόμενη 
δόμηση ανέρχεται σε περίπου 350.000 τμ.
-Το ενυδρείο και η παραλία. Πλησίον της μαρίνας 
προβλέπεται η κατασκευή ενός Ενυδρείου.  Διατηρεί-
ται η χρήση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσιας ως 
κοινωφελής χρήση υπερτοπικού χαρακτήρα. Η παραλία 
αναβαθμίζεται, εμπλουτίζεται και αποδίδεται στους κα-
τοίκους. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού της πρότασης του 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που εκπονήθηκε από 
τον επενδυτή, βασίζονται στις γενικές κατευθύνσεις του 
Ενδεικτικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης (Concept Master 
Plan: Μελέτη «Foster + Partners» & Ελλήνων Συμβού-
λων/Μαρτ.2014), που είχε υποβληθεί από την Lamda 
Development, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας 
του 2013-2014. Η μόνη ίσως αξιοσημείωτη διαφοροποίη-
ση είναι η ένταξη στο Πάρκο του κύριου πυρήνα υδάτινων 
στοιχείων του Ολυμπιακού Κέντρου Canoe-Kayiak, το 
οποίο στο σχέδιο του 2014 αποτελούσε στο σύνολό του 
ένα «θεματικό πάρκο».Πλάνο ανάπτυξηςΚατά την πρώτη 
φάση ανάπτυξης (1-5 έτη) προβλέπεται η ανάπλαση του 
Παράκτιου Μετώπου και του Μητροπολιτικού Πάρκου. 
Ειδικότερα, προβλέπεται η αναβάθμιση της μαρίνας, η 
κατασκευή του Ενυδρείου, η κατασκευή του ξενοδοχείου 
της μαρίνας δυναμικότητας 170 δωματίων και η μεταφο-
ρά και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Αγίου Κοσμά στην προτεινόμενη περιοχή αθλητισμού 
του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. Κατά την ίδια πε-
ρίοδο, θα ολοκληρωθεί και η ανακαίνιση του κτιρίου του 
Eero Saarinnen του πρώην Ανατολικού αεροσταθμού, το 
οποίο έχει κριθεί διατηρητέο. Δίνεται επίσης προτεραιότη-
τα στην ανάπτυξη αστικών υποδομών (λιμενικά έργα, συ-

γκοινωνιακές υποδομές, διευθέτηση ρεμάτων, διαχείριση 
λυμάτων, διαχείριση αστικών αποβλήτων, διαμόρφωση 
κοινόχρηστων χώρων για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
ΗΜ υποδομές).
-Θα φυτευτεί έκταση άνω των 769 στρεμμάτων.  
Παράλληλα, θα φυτευτεί συνολική έκταση περισσότερων 
από 760 στρεμμάτων (16.685 δέντρα, 176.430 θάμνοι 
κλπ). Κατά την δεύτερη φάση ανάπτυξης (6-10 έτη), 
προβλέπεται η κατασκευή του ολοκληρωμένου τουριστι-
κού συγκροτήματος (καζίνο), καθώς και ξενοδοχειακές 
εκμεταλλεύσεις, εμπορικές χρήσεις, κτίρια γραφείων, εκ-
παιδευτικές - ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και το 
ψηλό κτίριο κατοικιών στην περιοχή της μαρίνας. Θα γί-
νουν επίσης έργα υποδομής καθώς και πρόσθετη φύτευση 
περίπου 438 στρεμμάτων.
-Η τρίτη φάση ανάπτυξης. Κατά την τρίτη φάση ανά-
πτυξης (11-15 έτη) θα συμπληρωθούν οι ξενοδοχειακές 
εκμεταλλεύσεις, εμπορικές χρήσεις, κτίρια γραφείων, εκ-
παιδευτικές-ερευνητικές δραστηριότητες και ο Μητρο-
πολιτικός Πόλος θα ενισχυθεί με τον ιατρικό τουρισμό. 
Θα γίνουν επίσης έργα υποδομής, καθώς και πρόσθετη 
φύτευση περίπου 430 στρεμάτων. Κατά τα έτη 16-25 θα 
αναπτυχθούν συμπληρωματικές εμπορικές αναπτύξεις 
και κατοικίες. Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά χρησιμο-
ποιεί ευρύτατα την έννοια της «συλλογικής κατοικίας», η 
οποία περιλαμβάνει κατοικία, αλλά και άλλες, κυρίως μη 
εμπορευματοποιημένες, χρήσεις, που απευθύνονται στους 
ενοίκους, συμβάλλουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίω-
σης. Μια πρώτη απόπειρα εισαγωγής αυτής της αντίληψης 
στην Ελλάδα έγινε με τον ΓΟΚ 85/ΓΟΚ2000, που προέβλε-
πε ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων και την ύπαρξη 
«κοινόχρηστης αίθουσας» για τις κοινωνικές λειτουργίες 
των ενοίκων του κτιρίου ή των κτιρίων του οικοπέδου. 
Αυτό το πολεοδομικό πρότυπο αποτελεί παράγοντα πολε-
οδομικής - αστικής ανανέωσης και ανάπτυξης και αντίδο-
το στην αστική διάχυση και της εξ αυτής σπατάλης γης και 
πόρων για υποδομές, στην μονοτονία των εκτεταμένων 
ομοιογενών οικιστικών αναπτύξεων του μοντερνισμού 
και στην αποξένωση που χαρακτήρισε κατά το δεύτερο 
μισό του 20ου αιώνα τη ζωή στα προάστια των μεγα-
λουπόλεων. Εκτός από την προσθήκη χρήσεων πέραν της 
κατοικίας, σημαντική συμβολή στην ανανεωτική πολεο-
δομική δυναμική της συλλογικής κατοικίας προσδίδουν η 
γενική αρχιτεκτονική τυπολογία της συλλογικής κατοικίας 
(architectural typology/κτήρια συγκεκριμένης γενικής 
μορφής/ογκοπλασίας), η ειδική αρχιτεκτονική τυπολογία 
των επιμέρους διαμερισμάτων και η ειδική αρχιτεκτονική 
τυπολογία και η μορφή των κτηρίων ή των τμημάτων 
τους, που θα στεγάσουν τις ειδικές χρήσεις.
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«ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ βΑΣΕΙΣ γΙΑ ΝΑ ξΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΙΑ ΜΕγΑΛΗ ΕπΕΝΔΥΣΗ», ΔΗΛΩΣΕ γΙΑ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ο ΥπΟΥΡγΟΣ ΕπΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΤΟΙΜΗ γΙΑ ΤΑ ΕΡγΑ ΑΝΑπΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ Η LAmDA DEvELOpmENt 

ΕπΕΝΔΥΣΗ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ γΙΑ ΤΗΝ ΑγΟΡΑ ΤΟΥ «thE mALL AthENs»

«Τίθενται οι βάσεις για να ξεκινήσει μια μεγάλη επένδυση», 
υπογραμμίζει σε δήλωσή του για το Ελληνικό ο υπουργός 
Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, εκφράζοντας συγχρόνως 
την ικανοποίησή του για τις τελευταίες εξελίξεις, μαζί όμως και 
τη δυσφορία του για τις πολύμηνες καθυστερήσεις, όπως ανα-
φέρει. Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Επικρατείας έχει ως 
εξής: «Μετά από έντονες και συστηματικές προσπάθειες της κυ-
βέρνησης τίθενται οι βάσεις για να ξεκινήσει μια μεγάλη επέν-
δυση, με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία 
και την ποιότητα της ζωής των πολιτών της Αττικής. Επιτέλους 
κατατέθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) στην 
Ελληνικό Α.Ε. και ξεκινά ο οδικός χάρτης μέχρι την έναρξη της 
κατασκευής. Θέλω λοιπόν να εκφράσω την ικανοποίησή μου, 
αλλά και τη δυσφορία μου, γιατί οι πολύμηνες καθυστερήσεις 
θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αν δεν οφείλονταν σε γρα-
φειοκρατικές ‘αγκυλώσεις’ ή και παρεξηγήσεις, μεταξύ των 

αρμόδιων φορέων των επενδυτών και του Δημοσίου». Όσον 
αφορά τα δύο ζητήματα που τέθηκαν προσφάτως, τις ενδεχό-
μενες ενστάσεις της αρχαιολογικής και της δασικής υπηρεσίας, 
ο Αλ. Φλαμπουράρης σημειώνει: «Η λύση που βρέθηκε για το 
δασικό και το αρχαιολογικό, τα δύο θέματα δηλαδή που είχαν 
θέσει οι επενδυτές είχε προταθεί προς το ΤΑΙΠΕΔ και τη LAMDA 
από τα Χριστούγεννα – την οποία και αρνιόνταν επίμονα. 
Λύση, η οποία προστατεύει απόλυτα και καθόλη τη διάρκεια 
του έργου τα αρχαιολογικά ευρήματα που τυχόν αποκαλυ-
φθούν στα 6.500 στρέμματα του Ελληνικού, καθότι η αρχαι-
ολογική υπηρεσία θα είναι συνεχώς παρούσα. Όσον αφορά τα 
37 στρέμματα, που χαρακτηρίστηκαν δασική έκταση, θα εντα-
χθούν στα 2.300 στρέμματα δάσους υψηλής βλάστησης, που 
θα δημιουργηθεί, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση. Και για 
να μην υπάρξουν πάλι διάφορες ερωτήσεις – επερωτήσεις, κα-
λόπιστες ή κακόπιστες -καταλήγει στη δήλωσή του ο υπουργός 

Επικρατείας- σάς παραθέτουμε τον οδικό χάρτη που περιέχεται 
στο Ν. 4062/12 και στη Σύμβαση του 2014, όπως κυρώθηκε 
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2016, μέχρι τη μεταφορά 
των μετοχών στους επενδυτές, για να ξεκινήσει η κατασκευή 
του έργου. 1. Υποβολή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
(ΣΟΑ) • Η Ελληνικό Α.Ε. υποβάλλει το ΣΟΑ στο Γραφείο Ελλη-
νικού. • Το Γραφείο Ελληνικού υποβάλλει το ΣΟΑ στο ΥΠΕΝ.  2. 
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων προς τους 
Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, για την έγκριση 
του ΣΟΑ. Η επιτροπή θα πρέπει να γνωμοδοτήσει σε διάστη-
μα δύο (2) μηνών. 3. Δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ). 4. Σύνταξη και έγκριση του 
Σχεδίου ΠΔ και υποβολή του στο ΣτΕ. Απαιτούμενος χρόνος μέ-
χρι την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος από το ΣτΕ, έχει 
προβλεφθεί διάστημα 6 μηνών».

Την άμεση ετοιμότητα της εταιρείας, να ξεκινήσει τα έργα 
ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού, επαναβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, μιλώντας 
χθες στην γενική συνέλευση της εταιρίας, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά: «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο 
του Ελληνικού χθες». Ο κ. Αθανασίου επιβεβαίωσε πως 
κατατέθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), 
εκτιμώντας ότι είναι εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος μέχρι τον Νοέμβριο, 
όπως ορίζει και ο νόμος. Εκτίμησε επίσης ότι θα χρεια-
στούν τουλάχιστον άλλοι τρεις μήνες για την έκδοση των 
απαραίτητων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), ενώ 
επισήμανε πως πρέπει να προχωρήσει από το ελληνικό 
Δημόσιο, ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της άδειας 
καζίνο, για τον οποίον έχει εκδηλωθεί σοβαρό ενδιαφέρον 

από διεθνείς ομίλους. Αναφερόμενος στο ζήτημα των 37 
στρεμμάτων που χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση από 
τον δασάρχη Πειραιά, αν και έχει κατατεθεί ένσταση από 
την Ελληνικό ΑΕ και το ΤΑΙΠΕΔ, ο διευθύνων σύμβουλος 
της Lamda επισήμανε ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι το 
σημαντικότερο τμήμα του έργου. «Έχουμε σχεδιάσει το 
intergrated resort 1.200 δωματίων, καζίνο, συνεδριακούς 
χώρους, που θα συνδέεται με γέφυρα με την παραλιακή 
οδό. Το κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντικό για το επιχειρη-
σιακό σχέδιο που εκπονήθηκε από διεθνείς συμβούλους και 
έχουν δαπανήσει εκατομμύρια. Δεν μπορείς να πάρεις ένα 
κομμάτι και να το πας αλλού. Δεν είναι Legoland» ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Ο κ. Αθανασίου πρόσθεσε πως «δασική 
είναι μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί με φυσικά αίτια. Τα 
δέντρα φυτεύτηκαν από το Κολέγιο Θηλέων που στεγά-
ζονταν τότε στο Ελληνικό. Δεν είναι δάσος, είναι τεχνητή 

φυτεία και απεφάνθη επ’ αυτού το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους πριν δυο μήνες. Περιμένουμε τι θα πει η επιτροπή 
στη νόμιμη διαδικασία. Η πολιτεία μάς έχει διαβεβαιώσει 
πως συμφωνεί με την άποψή μας».
-Τ. γιαννίτσης : «Αχίλλειος πτέρνα» του Ελληνικού 
το δάσος: Ο πρόεδρος της Lamda Development Τάσος 
Γιαννίτσης ανέφερε ότι το τμήμα, που χαρακτηρίστηκε 
ως δάσος, είναι τόσο σημαντικό όσο η αχίλλειος πτέρνα. 
Σχετικά με τις αρχαιότητες, οι επικεφαλής της εισηγμένης 
εταιρείας, σημείωσαν ότι αναμένουν να τους αποσταλεί, 
προς υπογραφή, το μνημόνιο συνεργασίας με το υπουρ-
γείο Πολιτισμού. Για την επένδυση, ύψους 200 εκατ. ευρώ, 
που αφορά την απόκτηση του 100% του Mall Athens, ο 
κ. Αθανασίου σημείωσε ότι σηματοδοτεί τη συνέχιση της 
συνεργασίας με την Varde Partners, η οποία διατίθεται να 
επενδύσει μέχρι 150 εκατ. ευρώ.

Στην υπογραφή σύμβασης με την IRERE για τη μεταβίβα-
ση από αυτήν και αγορά από την Lamda Development 
4.402.368 μετοχών της LAMDA OLYMPIA VILLAGE (LOV), 
οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του μετοχικού 
κεφαλαίου της τελευταίες, προέβη η Lamda Development. 
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Εταιρεία θα κα-
τέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV, 
στην οποία ανήκει το Εμπορικό Κέντρο «The Mall Athens». 
Σημειώνεται, ότι η συνολική αξία αποτίμησης του «The 
Mall Athens» διαμορφώνεται σε €381,2 εκ. σύμφωνα 
με το capital.gr O Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA 
Development, Οδυσσέας Αθανασίου ανέφερε: «Η επένδυ-
ση αυτή ύψους σχεδόν €200 εκατ., αποτελεί μια σημαντική 
εξέλιξη τόσο στρατηγικά όσο και οικονομικά για την LAMDA 
Development, σηματοδοτώντας τη συνέχεια της συνεργα-
σίας μας με τη Värde Partners. Η απόκτηση του 100% του 

The Mall Athens, το οποίο απασχολεί 2.500 εργαζομένους, 
διαθέτει περισσότερα από 200 καταστήματα και φιλοξενεί 
πάνω από 11.000.000 επισκέπτες το χρόνο, είναι μια από 
τις μεγαλύτερες επενδύσεις της χώρας και αποτυπώνει 
έμπρακτα την εμπιστοσύνη μας στις μακροχρόνιες προ-
οπτικές της Ελληνικής Οικονομίας. Να σημειωθεί ότι η 
LAMDA Development, εν μέσω κρίσης, έχει πραγματοποιή-
σει επενδύσεις €0,5 δισ., στηρίζοντας με τον καλύτερο τρό-
πο την απασχόληση και την οικονομία σε αυτήν την τόσο 
ευαίσθητη περίοδο για τη χώρα». Αναλυτικά, σε ανακοίνω-
σή της η εταιρεία αναφέρει: H LAMDA DEVELOPMENT S.A. 
(εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι προχώρησε σε υπο-
γραφή σύμβασης με την IRERE PROPERTY INVESTMENTS 
LUXEMBOURG», πρώην με την επωνυμία «HSBC PROPERTY 
INVESTMENTS LUXEMBURG S.A.R.L» (εφεξής η «IRERE»), 
για τη μεταβίβαση από την IRERE και αγορά από την Εται-

ρεία 4.402.368 μετοχών εκδόσεως της εταιρεία «LAMDA 
OLYMPIA VILLAGE Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξι-
οποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «LOV»), οι οποίες αντιστοι-
χούν σε ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV. 
Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί 
κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών 
Συναλλαγών και εφόσον συμφωνηθεί η επέκταση της δα-
νειακής σύμβασης της LOV για τουλάχιστον τρία επιπλέον 
έτη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Εταιρεία θα 
κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV, 
στην οποία ανήκει το Εμπορικό Κέντρο «The Mall Athens». 
Σημειώνεται, ότι η συνολική αξία αποτίμησης του «The 
Mall Athens» διαμορφώνεται σε €381,2 εκ. 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

Ο τομέας της ενέργειας, στον οποίο υπάρχουν πολύ 
μεγάλες δυνατότητες, δεδομένων των γεωπολιτικών 
θέσεων των χωρών μας, είναι από τους σημαντικότε-
ρους πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας μας τόνισε 
ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας σε δηλώσεις μετά το 
πέρας  της τρίτης Τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του energypress.gr ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα προοπτική δίνουν στη συνεργασία των 
τριών χωρών η στρατηγική της Ελλάδας να καταστεί 
ενεργειακός κόμβος, και τα πιθανά νέα κοιτάσματα 
τόσο στην ΑΟΖ της Κύπρου, του Ισραήλ, αλλά και της 
Ελλάδας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Η προοπτική αυτή 
δεν αφορά μόνο τις τρεις χώρες, αλλά και για την ευ-
ρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στην ευρωπαϊκή στρατηγική 
στον χώρο της ενέργειας για τη διαφοροποίηση των 
πηγών ενέργειας, συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. Ο 
κ. Τσίπρας ανέφερε ότι συμφώνησαν στην επιτάχυνση 
των κοινών ενεργειών τους για την κατασκευή ενός με-
γάλου έργου, που θα δημιουργήσει μία νέα προοπτική 
συνανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο, του αγωγού 
East Med. Επίσης, συζητήθηκε η ανάπτυξη του Eurasia 
Interconnector, που ενώνει τις τρεις χώρες και η δυνα-
τότητα αξιοποίησης των ΑΠΕ. Η Ελλάδα, η χώρα μου, 
εξέρχεται σταδιακά από την κρίση, μία κρίση που για 
επτά χρόνια μάς ταλαιπώρησε όλους, και εξέρχεται από 
την κρίση και με τη συμπαράσταση όλων των χωρών 
εκείνων, που, σε συνεργασία με την Ελλάδα, προσβλέ-
πουν στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην ευρύτε-
ρη περιοχή, καθώς και σε κοινά βήματα προόδου, είπε 
ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συζη-
τήσαμε να εντάξουμε στη συνεργασία μας το στοιχείο 
των τηλεπικοινωνιών, αλλά και της διασποράς, καθώς 
οι χώρες μας διαθέτουν μία εξαιρετικά ομογενειακή πα-
ρουσία πολύ πέρα από τα σύνορα μας, ανέφερε ο πρω-
θυπουργός. Επίσης, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι δεν ήταν 
τυχαία η επιλογή της Θεσσαλονίκη για τη διοργάνωση 
της τρίτης Τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Με την 
επιλογή αυτή τιμούμε και θυμόμαστε τα μέλη της εβρα-
ϊκής κοινότητας, θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, 
είπε, επισημαίνοντας ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο 

παρελθόν, αλλά και παρόν.
-Νίκος Αναστασιάδης: βήμα για μια ασφαλή 
και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο.   Η κοινή μας 
ιστορία κι ο πολιτισμός, οι κοινές αρχές και αξίες και 
η φιλοσοφία της συνεργασίας μας εδράζεται ακριβώς 
στην αδιαμφισβήτητη πεποίθηση ότι για να αντιμετω-
πίσουμε αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε, επιβάλλεται να εργαστούμε συλλογι-
κά, μέσω του πολιτικού και διπλωματικού συντονισμού 
της δράσης μας. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης στο πλαίσιο της 
Τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, περιγράφοντας το 
μήνυμα ακριβώς της Τριμερούς αυτής συνεργασίας και 
προσέθεσε: Η υιοθέτηση της Διακήρυξης της Θεσσαλο-
νίκης αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς το όραμα μας για 
διαμόρφωση μιας Ανατολικής Μεσογείου ασφαλούς 
και σταθερής, μιας περιοχής ανάπτυξης, διάδρασης και 
συνεργιών, σημείωσε ο Νίκος Αναστασιάδης στο πλαί-
σιο των κοινών δηλώσεων των αρχηγών στην Τριμερή 
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
-Μπέντζαμιν Νετανιάχου αισιοδοξία τους για 
την υλοποίηση του αγωγού East med. Την αισι-
οδοξία τους για την υλοποίηση του αγωγού East Med 
εξέφρασαν σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και ο Μπέντζαμιν 
Νετανιάχου κατά τη συνάντησή τους για τη συνεργασία 
Ισραήλ-Ελλάδας. Όπως τονίστηκε και από την πλευρά 
των Ισραηλινών - και αυτό είναι το σημαντικό - ο αγω-
γός μπορεί να επωφεληθεί από την ανακάλυψη πρό-
σθετων κοιτασμάτων αερίου στην Αν. Μεσόγειο  και 
έτσι να αυξήσει τις πιθανότητές του. Σε ό,τι αφορά τον 
αγωγό East Med, η ισραηλινή πλευρά εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι το έργο -για το οποίο οι μελέτες βιω-
σιμότητας έχουν ολοκληρωθεί- είναι βιώσιμο, αν και 
υπάρχουν και ερωτήματα ως προς το αν ο αγωγός θα 
είναι επαρκής για να εξυπηρετήσει τα κοιτάσματα της 
περιοχής. Για το έργο υπάρχει, όπως επιβεβαιώθηκε εν-
διαφέρον και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετικά με 
τον ΕuroAsia Interconnector, το καλώδιο προϋπολογι-
σμού 3 δισ. ευρώ, που θα διασύνδεει τα ηλεκτρικά συ-
στήματα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, η ελληνική πλευρά 
επανέλαβε την πρότασή της να δεχτεί το καλώδιο και 

οπτική ίνα, με επιπλέον κόστος 10%, ώστε να διασφαλι-
στούν οφέλη και στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών. Μά-
λιστα, δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο η οπτική ίνα να 
ενσωματωθεί ακόμη και στον East Med. Στη συνάντηση 
επισημάνθηκε ότι έχει εξασφαλιστεί για το έργο χρημα-
τοδότηση 1,5 δισ. ευρώ από την ΕΕ, ενώ έχουν γίνει και 
όλες οι μελέτες βιωσιμότητας. Το έργο βρίσκεται σε αρ-
κετά ώριμο στάδιο και πλέον πρέπει να προχωρήσουμε 
στη φάση της συγκρότησης consortium επενδυτών και 
εφαρμογής¨ ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές. 
Πέραν της ενέργειας, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών 
στοχεύουν στον υπερτριπλασιασμό των διμερών εμπο-
ρικών συναλλαγών Ελλάδας-Ισραήλ, ώστε αυτές να 
φτάσουν τα επόμενα χρόνια στο 1 δισ. ευρώ, έναντι 
300 εκατ. ευρώ σήμερα, με έμφαση στους τομείς των 
φαρμάκων, των αγροδιατροφικών προϊόντων και των 
ειδών υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του 
λογισμικού. Παράλληλα, ως στόχος τίθεται η αύξηση 
των ισραηλινών επενδύσεων στην Ελλάδα, στους το-
μείς της φαρμακοβιομηχανίας, των λιπασμάτων και 
του τουρισμού, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη του 
real estate, καθώς ήδη πολλοί Ισραηλινοί αγοράζουν 
κατοικίες στην Ελλάδα, αξιοποιώντας και το καθεστώς 
χορήγησης προσωρινής άδειας παραμονής στην ελλη-
νική επικράτεια. Ο κ. Νετανιάχου επισήμανε ότι το Ισ-
ραήλ θεωρεί εαυτόν ως εκτός των ΗΠΑ «Κοιλάδα του 
Πυριτίου» (Silicon Valley) και κάλεσε την Ελλάδα να 
συνεργαστεί σε αυτό το πεδίο με τη χώρα του, η οποία 
έχει ενισχυμένη κουλτούρα ανάπτυξης νεοφυών επιχει-
ρήσεων (startups). Τόνισε δε ότι αρμόδια αρχή γι αυτά 
τα θέματα στο Ισραήλ είναι η Υπηρεσία Καινοτομίας, με 
την οποία οι ελληνικές αρχές θα είναι σε συνεργασία το 
επόμενο διάστημα. Στις συζητήσεις έπεσαν επίσης στο 
τραπέζι τα θέματα περιβάλλοντος, με το κέντρο βάρους 
να τοποθετείται στις μικρές μεταφερόμενες μονάδες 
αφαλάτωσης, ενώ από την ελληνική πλευρά προτάθηκε 
μεταξύ άλλων η ανάπτυξη κοινού έργου Ελλάδας-Ισρα-
ήλ για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Συζη-
τήθηκαν τέλος ζητήματα συνεργασίας μεταξύ της Δια-
σποράς των δύο χωρών, αλλά και ανάπτυξης κοινών 
πρότζεκτ πολιτισμού και ιστορικής κληρονομιάς.

ΝΕΑ πΡΟΟπΤΙΚΗ ΑΝΑπΤΥξΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟγΕΙΟ ΔΙΝΟΥΝ EAst mED, 
EURAsIA INtERcONNEctOR ΚΑΙ ΑπΕ
Τα αποτελέσματα της συνάντησης  Τσίπρα,  Αναστασιάδη και Νετανιάχου στη Θεσσαλονίκη

ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΕΛΕΤΗ ΥπΟΔΟχΗΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟχΩΝ ΣΤΟ χΑ
Τελετή υποδοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών πραγματοποι-
είται σήμερα, Παρασκευή, 16 Ιουνίου στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, στο πλαίσιο της 
εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών 
της εταιρίας στην Κύρια Αγορά, τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου. Ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθά-
κης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών, Ιάσων Ρουσόπουλος, θα κηρύξουν στις 5 
το απόγευμα τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών. Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο 

Υπουργός και θα ακολουθήσει συζήτηση με στελέχη της 
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
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Με την υπογραφή δύο σημαντικών διακηρύξεων, με 
διεθνή απήχηση για τον ενεργειακό τομέα, ολοκλη-
ρώθηκε η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύ-
πρου-Ισραήλ, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στη 
Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο 
των εργασιών της Συνόδου, ο Υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο  Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της 
Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Υπουργός Υπο-
δομών, Ενέργειας και Υδάτων του Ισραήλ, Γιουβάλ 
Στάινιτς, υπέγραψαν κοινή Διακήρυξη, όπου αναγνω-
ρίζεται η σημαντική πρόοδος των προκαταρκτικών 
τεχνοοικονομικών μελετών στο σχεδιασμό του αγωγού 
EastMed. Όπως ενημερώνει το ΥΠΕΝ, αποφασίστηκε, 
με τη συνδρομή και της Ιταλίας, η υπογραφή Διακυβερ-

νητικής Συμφωνίας για την προώθηση του σχεδιασμού 
του αγωγού EastMed, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στην Κύπρο προς το τέλος του 2017 και θα αποτελέσει 
αποφασιστικό βήμα για την επενδυτική ωρίμανση του 
έργου. Τέλος, αναφορικά με το έργο ηλεκτρικής διασύν-
δεσης των τριών χωρών μέσω του καλωδίου EuroAsia 
Interconnector, οι τρεις πλευρές δήλωσαν την πρόθεση 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την μελέτη των 
οικονομικών και τεχνικών πλευρών του έργου. Συζη-
τήθηκε, επίσης, η ελληνική πρόταση να προστεθεί στο 
καλώδιο και οπτική ίνα, ώστε να διασφαλιστούν οφέλη 
και στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών. Προηγήθηκε διμε-
ρής συνάντηση τον Υπουργών Ελλάδας και Ισραήλ, στο 
πλαίσιο του τρίτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας 
των δύο κρατών. Ο κ. Σταθάκης είχε την ευκαιρία να 

ενημερώσει τον Ισραηλινό ομόλογο του για τις τρέ-
χουσες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας στην Ελλά-
δα και ειδικότερα για το μεγάλο ενδιαφέρον διεθνών 
ενεργειακών εταιρειών στην έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ο κ. Στάινιτς καλω-
σόρισε τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στον τομέα 
αξιοποίησης υδρογονανθράκων στις περιοχές Karich 
και Tanin, τις κάλεσε να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην 
αξιοποίηση Ισραηλινών κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
και υπογράμμισε την περαιτέρω ώθηση που μπορεί ο 
ενισχυμένος ρόλος τους να προσφέρει στο σχεδιασμό 
του αγωγού EastMed. Υπογράφηκε κοινή Διακήρυξη, 
με την οποία επικυρώνεται η άριστη συνεργασία μετα-
ξύ των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας και συμ-
φωνείται η επέκτασή της.

πΡΟΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜφΩΝΙΑ γΙΑ ΤΟΝ EAstmED – πΡΟΤΑΣΗ γΙΑ 
ΟπΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΤΟΝ EUROAsIA INtERcONNEctOR

Ισχυρό ενδιαφέρον για τις μονάδες της ΔΕΗ «βλέπει» η κυβέρνηση
ΤΑ πΛΑΝΑ ΤΩΝ ΣΥΜβΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ γΙΑ ΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟπΡΑΣΙΕΣ Η πΑΡΑχΩΡΗΣΗ χΡΗΣΗΣ ΑΙγΙΑΛΟΥ

ΤΑ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟψΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣβΟ, ΜΕχΡΙ χΘΕΣ ΤΟ βΡΑΔΥ

Εκτός των σχεδιασμών για τις προς πώληση μονάδες της 
ΔΕΗ φαίνεται ότι μένει το Αμύνταιο, την θέση του οποίου, 
θα πάρουν προφανώς κάποια άλλα εργοστάσια. Σε ρεπορ-
τάζ του Γ. Φυντικάκη στο energypress.gr  σημειώνεται ότι 
το γεγονός της κατολίσθησης μπορεί να τροποποιεί κάπως 
τον σχεδιασμό των συμβούλων που τρέχουν την λίστα, 
ωστόσο παραμένει ο στόχος μέχρι τα τέλη του μήνα να 
έχουν παρουσιάσει στο ΥΠΕΝ μια πρώτη εικόνα των βασι-
κών σεναρίων. Η κυβέρνηση πάντως επιμένει να διατηρεί 
ψηλά τον πήχη στο κεφάλαιο ΔΕΗ, και να μιλά για «ισχυ-
ρό ενδιαφέρον» αναφορικά με τις προς πώληση μονάδες, 
διατρέχοντας ωστόσο τον κίνδυνο αν κάτι της πάει στρα-
βά, να αναγκαστεί να περάσει από κάτω. Το επεσήμαναν 
χθες στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο 
Σταθάκη, οι Γιάννης Μανιάτης και Πάρις Κουκουλόπου-
λος από το ΠΑΣΟΚ, όταν τους επανέλαβε, σύμφωνα με 

τις πληροφορίες, πως υπάρχει κινητικότητα γύρω από τις 
λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, και μάλιστα έντονη. Τα πάντα 
ωστόσο θα εξαρτηθούν από το πακέτο που θα πουληθεί, 
το μείγμα που θα το καταστήσει ελκυστικό, και κυρίως το 
τίμημα που θα ζητήσει η ΔΕΗ, ερωτήματα που θα πάρουν 
απαντήσεις μόνο όταν ετοιμαστεί από τους συμβούλους η 
τελική λίστα. Όταν ουδείς γνωρίζει σήμερα ποιό ακριβώς 
θα είναι το μείγμα, είναι πρώιμο να μιλά για «ισχυρό ενδι-
αφέρον» με βάση μόνο τις κρούσεις από δυνητικούς μνη-
στήρες, όπως επισημαίνουν και στο «Energypress», στελέ-
χη της αγοράς.  Από εκεί και πέρα, τα πάντα συνεχίζουν και 
κινούνται γύρω από το Αμύνταιο. Έτσι, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες : Οι κάτοικοι του οικισμού των Αναργύρων που 
εκκενώθηκε λόγω της κατολίσθησης στο Αμύνταιο, πρό-
κειται να πάρουν αποζημιώσεις για να μετακομίσουν όπου 
θέλουν. Αλλά η μετεγκατάσταση του οικισμού, δύσκολα 

θα προχωρήσει, όπως λένε οι γνωρίζοντες. Λεφτά, βλέπε-
τε, δεν υπάρχουν. -Δεν υπάρχει κίνδυνος μπλακ -άουτ το 
καλοκαίρι, και αν προκύψει αυξημένη ζήτηση, οι μονάδες 
του Αμυνταίου θα πάρουν καύσιμο από άλλα ορυχεία. Οι 
προς απόσυρση μονάδες της Δ. Μακεδονίας δεν πρόκειται 
να πάρουν χρονική επέκταση λειτουργίας. Μιλάμε για τις 
Καρδιά (1.200 MW), Αμύνταιο (τουλάχιστον 300 εκ των 
600 MW), και τις 4 εκ των 5 του Αγ. Δημητρίου (δηλαδή 
1.200 MW). Το σκεπτικό είναι ότι καλύτερα το διαθέσιμο 
κοίτασμα να καίγεται με υψηλό βαθμό απόδοσης, παρά 
με χαμηλό. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
συνεχίζει να κρατά αποστάσεις από την διοίκηση της ΔΕΗ 
ως προς το αν έχει ή όχι ευθύνες για την κατόλισθηση, και 
αναμένει τα πορίσματα.

Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά για πρώτη φορά 
στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, μέσω συστή-
ματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών, με στόχο 
τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια της διαδικασίας, την 
αύξηση των εσόδων του Δημοσίου αλλά και η προβολή 
των αιγιαλών σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως αναφέρει το 
υπουργείο Οικονομικών οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες 
που – για φέτος - θα διεξαχθούν πιλοτικά σε περιορισμένο 
αριθμό, αφορούν σε θέσεις παραχώρησης χρήσης αιγια-

λού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν 
τους λουόμενους ή την αναψυχή κοινού. Το υπουργείο 
προτίθεται να διευρύνει τη χρήση των ηλεκτρονικών δη-
μοπρασιών για τις παραχωρήσεις μέσα στα επόμενα χρό-
νια κάτι που θα εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή 
ενδιαφερομένων και το αδιάβλητο της διαδικασίας παρα-
χώρηση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού). Σκοπός είναι η 
απλότητα και η ταχύτητα της διαδικασίας παραχώρησης 
απλής χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας και η μέγι-

στη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων, αυξάνοντας την 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου και 
αφετέρου αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματί-
ες, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών 
στόχων τους και κατ’ επέκταση για την εξυπηρέτηση του 
κοινωνικού συνόλου.

Τετρακόσια ογδόντα δύο κτίσματα έχουν κριθεί μη κα-
τοικήσιμα στη Λέσβο από τις 854 αυτοψίες που έγιναν 
μέχρι σήμερα το απόγευμα. Κατοικήσιμα έχουν κριθεί 

372 κτίσματα. Από το σύνολο των αυτοψιών, 755 αφο-
ρούν κατοικίες, από τις οποίες 339 κρίθηκαν κατοικήσι-
μες και 416 μη κατοικήσιμες. Οι υπόλοιπες αφορούν σε 

επαγγελματικούς χώρους, ιερούς ναούς και λοιπά κτίρια 
και αποθήκες. Η διενέργεια των αυτοψιών συνεχίζεται με 
αμείωτους ρυθμούς. 
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ΑΡχΙζΕΙ Η ΑΝΤΙπΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ πΟΤΑΜΩΝ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕβΡΟΥ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΟΣ INtERREG «ΕΛΛΑΔΑ-βΟΥΛγΑΡΙΑ 2014-2020»
Στην υλοποίηση συνολικά πέντε δράσεων, προϋπολογι-
σμού 3.274.330 ευρώ σε χρονικό διάστημα 36 μηνών, θα 
προχωρήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(ΠΑΜΘ), μετά την έγκριση από την Επιτροπή Παρακο-
λούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Ο αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς, περιέγραψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
τις δράσεις που θα υλοποιήσει η ΠΑΜΘ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος.
 -Έργα ενίσχυσης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών δομών 
της περιοχής του Δήμου Ορεστιάδας , προϋπολογισμού 
1.250.000 ευρώ
-Παρεμβάσεις δομικής ενίσχυσης αναχωμάτων ποταμού 
Έβρου και παραποτάμων του, της περιοχής του Δήμου Δι-
δυμοτείχου, με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ
-Υλοποίηση τεχνικών έργων βελτίωσης δομικής ενίσχυσης 
αντιπλημμυρικών υποδομών περιοχής Δήμου Σουφλίου, 
προϋπολογισμού 600.000 ευρώ
-Ενίσχυση αναχωμάτων με λιθορριπές και συρματοκιβώ-
τια, περιοχής Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με 
προϋπολογισμό 400.000 ευρώ
-Προμήθεια πέντε μεταφερόμενων αυτόνομων αντλιών, 
προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.
Ο κ. Πέτροβιτς σημείωσε πως έργα συντηρήσεων επί 
των αναχωμάτων γίνονται στον ποταμό Έβρο, επί σειρά 
ετών, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια ιδιαίτερα μετά 
την καταστροφική πλημμύρα του 2015, προχώρησε στην 
υλοποίηση εννέα έργων συντηρήσεων των αναχωμάτων, 
αρχικώς με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ύψους 8.500.000 
ευρώ, καθώς και 16 έργων χρηματοδοτούμενων από το 
υπουργείο Υποδομών προϋπολογισμού 20.000.000 εκ. 
ευρώ. «Οι πέντε νέες δράσεις έρχονται να συνεχίσουν όλη 
αυτή τη συντήρηση που ξεκίνησε η ΠΑΜΘ, μετά τις κατα-
στροφικές πλημμύρες του 2015. Μέσα από το πρόγραμμα 
«Flood Protection» θα υλοποιήσουμε μια σειρά από έργα 
υποδομής για την προστασία από τις πλημμύρες του πο-
ταμού Έβρου. Ασχοληθήκαμε εντατικά και διασφαλίσαμε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προϋπολογισμού περίπου 
3.300.000 ευρώ, ποσό που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος 
Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», για την αντι-
πλημμυρική προστασία του ποταμού Έβρου», αναφέρει 
χαρακτηριστικά. Δηλώνει πως «η αντιπλημμυρική προστα-
σία του Έβρου είναι πρωταρχικός σκοπός μας ως Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Έβρου αφού καταφέραμε το «ακατόρθωτο», να 
αποκαταστήσουμε τις ζημίες στα αναχώματα που προκλή-
θηκαν από τις πλημμύρες το 2014 - 2015, τώρα ήλθε η ώρα 
να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, να θωρακίσουμε 
τις «παρέβριες» περιοχές ακόμη περισσότερο». Στη σημα-

ντικότητα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Έβρου και 
του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία, αναφέρε-
ται και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 
Χρήστος Μέτιος. «Η αντιπλημμυρική θωράκιση του δια-

κρατικού ποταμού Έβρου απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση 
και συνεννόηση με τις γειτονικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτής 
της προσπάθειας, το έργο «Διασυνοριακός Σχεδιασμός και 
Έργα Υποδομής για την προστασία από τις πλημμύρες», 
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς θα συμβάλει στην 
περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών 
έργων σε επιλεγμένα ευαίσθητα σημεία της ευρύτερης πε-
ριοχής της λεκάνης του ποταμού», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Για την επιλογή των σημαντικών, όπως τις χαρακτηρίζει 
δράσεων, για την περαιτέρω αντιπλημμυρική θωράκιση 
του Νομού μιλά και η διευθύντρια Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Έβρου, Χριστίνα Μαυράκη. Διευκρινίζει πως αρμοδιό-
τητα της Περιφέρειας είναι η συντήρηση των αντιπλημμυ-
ρικών έργων. «Αυτό το οποίο υλοποιείται με το πρόγραμμα 
δράσεων του Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία, αφορά κατά 
κύριο λόγο περιορισμένης κλίμακας ενέργειες βελτίωσης 
και δομικής ενίσχυσης των αναχωμάτων. Είναι δηλαδή 
επενδύσεις πρανών με λιθορριπές και με την κατασκευή 
συρματοκιβωτίων σε επιλεγμένες θέσεις, για την αποτροπή 
κινδύνου καταστροφής τους, θέσεις όπως αυτές προσδιο-
ρίστηκαν κατά την εξέλιξη του ακραίου πλημμυρικού φαι-
νομένου που είχαμε το 2015. Σημεία επί των αναχωμάτων, 
στα οποία είχαν παρουσιαστεί και εξακολουθούν συνεχώς 
να παρουσιάζονται ρήγματα, κατά τη διάρκεια ενός πλημ-
μυρικού φαινομένου, από το Δήμο Ορεστιάδας μέχρι και 
το Δέλτα του Έβρου». Τέλος η κ. Μαυράκη σημειώνει πως 
οι δράσεις που θα υλοποιηθούν με το εν λόγω πρόγραμ-
μα «εμπίπτουν στις κατευθυντήριες οδηγίες των μέτρων 
του οριστικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας 
του Έβρου, κυρίως όσον αφορά στην προστασία και στην 
πρόληψη», συμπληρώνοντας πως «για να μπορέσει να 
είναι εφαρμόσιμο το προαναφερθέν σχέδιο διαχείρισης, 
η έγκριση του οποίου ολοκληρώθηκε πέρυσι τον Ιούλιο, 

πρέπει να ολοκληρωθεί και η σχετική στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά για τον Έβρο, που εκ-
πονείται ήδη από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, την καθ’ 
ύλην αρμόδια υπηρεσία».
-Τα αντιπλημμυρικά έργα θωράκισης της λίμνης 
Κερκίνης μέσω του διασυνοριακού προγράμμα-
τος Interreg Ελλάδα - βουλγαρία απομακρύνουν 
οριστικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων 
σε περιοχές των Σερρών. Οριστική λύση σε ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάμπος των 
Σερρών αλλά και οι δεκάδες οικισμοί πέριξ αυτού, δίνεται 
μέσω του διασυνοριακού προγράμματος Interreg Ελλάδα 
- Βουλγαρία, που στόχο έχει τη θωράκιση όλων των ανα-
χωμάτων της περιοχής για την αντιμετώπιση των έντονων 
πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή 
λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων αλλά και της υπερ-
φόρτωσης του υδάτινου όγκου του ποταμού Στρυμόνα 
κυρίως από την μεριά της Βουλγαρίας. Οικισμοί τόσο του 
Δήμου Σιντικής όσο και του Δήμου Ηρακλείας, στη βόρεια 
πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, θα ανακου-
φιστούν σημαντικά από τα αντιπλημμυρικά έργα που ανα-
μένεται να υλοποιηθούν στην περιοχή μέσα στα επόμενα 
χρόνια. Είναι πάντως η πρώτη φορά, όπως υπογραμμίζουν 
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που γίνεται μια ολοκλη-
ρωμένη προσπάθεια σε απόλυτη συνεργασία και συνεννό-
ηση με τη γείτονα χώρα για την ορθολογικότερη διαχείριση 
των υδάτων του ποταμού Στρυμόνα. Ο αντιπεριφερειάρχης 
Σερρών Γιάννης Μωυσιάδης μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ υπο-
γραμμίζει ότι μέρος των χρημάτων που θα διατεθούν από 
το συνολικό προϋπολογισμό του διασυνοριακού προγράμ-
ματος ύψους 11.500.000 εκατομμυρίων ευρώ, θα κατευ-
θυνθούν σε έργα συντήρησης και ενίσχυσης τμημάτων του 
ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης όπως είναι η 
στέγνωσή του, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των φαι-
νομένων διάβρωσης στη λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα. 
Ο κ. Μωυσιάδης υπογραμμίζει ακόμα ότι το ανάχωμα της 
λίμνης Κερκίνης κατασκευάστηκε πριν από πενήντα χρόνια 
και σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία του έχουν παρατηρη-
θεί πολλές διαρροές που χρόνο με τον χρόνο αδυνατίζουν 
σημαντικά τη δυναμική του με αποτέλεσμα να υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος κατάρρευσής του όταν υπάρχουν με-
γάλες και έντονης βροχοπτώσεις. «Τα τελευταία χρόνια», 
συμπλήρωσε, «γίνονται μεγάλες προσπάθειες για την ενί-
σχυσή του και ήδη μέσα στο καλοκαίρι από πιστώσεις του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα δημοπρατηθούν 
κάποια νέα έργα στέγνωσής του. Εκτιμούμε όμως ότι με την 
υλοποίηση και των εργασιών που θα γίνουν με τη χρημα-
τοδότηση του διασυνοριακού προγράμματος θα υπάρχει 
συνολική και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος».
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Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Τουρισμού αναλαμβάνει ο 
Χαράλαμπος Καρίμαλης, πολιτικός μηχανικός. Η 
απόφαση του διορισμού του από την υπουργό Του-
ρισμού Έλενα Κουντουρά δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
(281/Υ.Ο.Δ.Δ./2017). Η θητεία του έχει τριετή διάρ-
κεια. Ο Χαράλαμπος Καρίμαλης, του Ευαγγέλου, γεν-

νήθηκε στην Ικαρία στις 7-10-1959. Είναι απόφοιτος 
της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών (1983), και αποτελεί μέλος του ΤΕΕ 
από το 1983. Ελεύθερος επαγγελματίας πολιτικός 
μηχανικός και μελετητής-επιβλέπων ιδιωτικών έρ-
γων. Έχει συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με έντονη 
κοινωνική δραστηριότητα. Είναι ιδρυτής και πρώτος 

πρόεδρος του Αεραθλητικού Συλλόγου Ικαρίας, από 
όπου κατάγεται. Ήταν υποψήφιος σε αλλεπάλληλες 
εκλογές στο ΤΕΕ και υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος, ενώ είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων 
Φλέμινγκ, με έμφαση στα περιβαλλοντικά-πολεοδο-
μικά θέματα της περιοχής. Ο κ. Καρίμαλης είναι έγγα-
μος, πατέρας τριών κοριτσιών.

Τη δυναμική του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, εν μέσω της παρατεταμένης οικονο-
μικής ύφεσης, τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) Ελλά-
δας, Αναστάσιος Τζήκας, στην τοποθέτησή του, κατά τη 
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ είπε ο κ. Τζήκας, ότι ο κλάδος, το 
2015, όταν εφαρμόστηκαν τα capital controls, απέδειξε 
ότι μπορεί να στηρίξει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πα-
ράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο και τη σημασία του συ-
γκεκριμένου κλάδου, εκθέτοντας ορισμένα στοιχεία που 
το αποδεικνύουν. «Μιλάμε για 260.000 εργαζόμενους 
υψηλού επιπέδου, 5.200 επιχειρήσεις, κυρίως, μικρο-
μεσαίες, σε όλη την Ελλάδα και συμμετοχή πάνω από 
8% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Είναι σαφές 
ότι ο κλάδος έχει ενηλικιωθεί. Νομίζω ότι η λιτότητα και 

όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει 
περίπτωση να ξεπεραστούν, αν ο κλάδος δεν γίνει ο 
νέος τουρισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε, 
δε, ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία αλλαγή του αναπτυξι-
ακού μοντέλου, στο κέντρο του οποίου πρέπει να είναι 
η τεχνολογία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τζήκας δήλωσε 
ότι η χώρα, τα χρόνια της κρίσης, έχει μείνει αρκετά 
πίσω. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, όσον 
αφορά την ψηφιακή οικονομία, η Ελλάδα είναι στην 26η 
θέση στους 28, ενώ, όσον αφορά την ψηφιακή ετοιμό-
τητα βρίσκεται στην 70ή θέση. Τέλος, όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 86η 
θέση. Όπως υποστήριξε, η χώρα μας απαιτείται να κά-
νει ένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα. Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ 
απαρίθμησε, επίσης, τις ενέργειες που θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο να υλοποιηθούν, όπως είναι η μέτρηση της 

απόδοσης των στόχων που τίθενται. Επιτακτική ανάγκη, 
όπως είπε, είναι και η άμεση δρομολόγηση του Σύζευξις 
ΙΙ, «ένα έργο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα όσον 
αφορά το κόστος λειτουργίας του Δημοσίου». Επιπλέον, 
σχολίασε ότι δεν μπορεί να καθυστερεί η ψηφιακή υπο-
γραφή στο Δημόσιο, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα 
πρέπει να μετράει τους βασικούς δείκτες λειτουργίας της. 
Ο κ. Τζήκας συμπλήρωσε ότι απαραίτητα είναι και τα 
έργα της διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα. Ση-
μαντικό εργαλείο, όπως επισήμανε, είναι η Κοινωνία της 
Πληροφορίας, ενώ ιδιαίτερα κρίσιμος είναι και ο ρόλος 
του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Μεταξύ άλλων, ο 
πρόεδρος του ΣΕΠΕ δήλωσε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, 
τον Οκτώβριο, θα πραγματοποιηθεί το digital economy 
forum.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συμμετέχοντας 
στη συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο για την Ανοικτή Επιστήμη (Open Science) και την 
Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
διοργάνωσε σήμερα σχετική ημερίδα στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ημε-
ρίδα παρουσιάσθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις για την 
ανοικτή επιστήμη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 
Οι έλληνες ερευνητές είχαν την ευκαιρία να ενημερω-
θούν και να εξοικειωθούν με υπηρεσίες και εργαλεία 
που υποστηρίζουν την ανοικτή πρόσβαση σε δημο-
σιεύσεις και δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο 
της έρευνάς τους. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την 
υποστήριξη του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE, που 
υποστηρίζει τη μετάβαση στην ανοικτή επιστήμη. Το 
ΕΚΤ είναι εταίρος του έργου και εθνικό σημείο πλη-

ροφόρησης για θέματα ανοικτής πρόσβασης. Μεταξύ 
των ζητημάτων που αναδείχθηκαν στην ημερίδα, είναι 
η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Νέφους για την Ανοικτή 
Επιστήμη και η αλληλεπίδρασή του με τις υφιστάμε-
νες υποδομές, καθώς επίσης η υιοθέτηση σε εθνικό 
επίπεδο πολιτικών ανοικτής πρόσβασης. Η Ανοικτή 
Επιστήμη αντιπροσωπεύει έναν νέο τρόπο προσέγ-
γισης της επιστημονικής διαδικασίας, που βασίζεται 
στη συνεργατικότητα και σε νέους τρόπους διάχυσης 
της γνώσης, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες. 
Η Ανοικτή Επιστήμη εμπεριέχει την Ανοικτή Πρόσβα-
ση, τα Ανοικτά Δεδομένα, το Ανοικτό Λογισμικό, την 
Ανοικτή Έρευνα, τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πό-
ρους κ.α. Το ΕΚΤ παίζει κομβικό ρόλο στη χώρα μας 
για την υιοθέτηση της Ανοικτής Επιστήμης ως κεντρι-
κής πολιτικής στη διάθεση των αποτελεσμάτων της 

δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, προσφέρει ανοικτή πρόσβαση σε ένα μεγάλο 
όγκο επιστημονικού και πολιτιστικού ψηφιακού περι-
εχομένου, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, καθώς 
και τις ανάλογες υποδομές και υπηρεσίες σε φορείς 
έρευνας και πολιτισμού της χώρας. Μεταξύ άλλων, 
διαθέτει το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 
(www.didaktorika.gr), αποθετήρια επιστημονικού 
και πολιτιστικού περιεχομένου (http://repositories.
ekt.gr), έγκριτες ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις 
(http://epublishing.ekt.gr), τη μεγαλύτερη ελληνική 
πύλη πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης 
και πολιτισμού www.openarchives.gr, καθώς και την 
πύλη www.searchculture.gr που επιτρέπει την ενιαία 
αναζήτηση σε περισσότερα από 160.000 ψηφιακά τεκ-
μήρια πολιτιστικού περιεχομένου.

Η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι προ-
χώρησε στην απόκτηση τεσσάρων οριζόντιων ιδιοκτησιών 
(καταστήματος και βοηθητικών χώρων) συνολικής επιφάνειας 
1.848 τ.μ., επί της οδού Υμηττού 190 στον Δήμο Αθηναίων. 

Σημειώνεται ότι το τίμημα ανήλθε σε 900.000 ευρώ και χρη-
ματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια. Η αντικειμενική αξία είναι 
1.029.676 ευρώ και η εκτιμηθείσα αξία προσδιορίστηκε σε 
1.090.000 ευρώ. Οι ιδιοκτησίες είναι μερικώς εκμισθωμένες 

στην «Market In ΑΕΒΕ». Η ετήσια μισθωτική απόδοση είναι 
9,30%

ΜΗχΑΝΙΚΟΣ Ο ΝΕΟΣ πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕχΝΟΛΟγΙΩΝ, πΛΗΡΟφΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΟΝΙΣΕ Ο 
πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕπΕ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΤ γΙΑ ΤΙΣ πΡΟΟπΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕπΙΣΤΗΜΗΣ

ΑπΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑπΟ ΤΗΝ INtERcONtINENtAL INtERNAtIONAL
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Το ύψος του τέλους χρήσης των συστημάτων για την διε-
νέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που ανέρχε-
ται σε 100 και 350 ευρώ, καθόρισε ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης, Σταύρος Κοντονής, με νέα απόφασή του. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, ο κ. Κοντονής, με την υπ΄ 
αριθμ. 46904 οικ./2017 απόφασή του, που δημοσιεύθηκε 
στις 13 Ιουνίου 2017 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
τροποποίησε το άρθρο 8 της προγενέστερης απόφασή 
του (υπ΄ αριθμ. 41756οικ./2017) που είχε δημοσιευθεί 
στις 30 Μαΐου 2017 για την «διενέργεια πλειστηριασμού 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων». Η νεώτερη υπουργι-

κή απόφαση, με την οποία καθορίζεται το τέλος χρήσης, 
αναφέρει: «Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διε-
νέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται 
από τον υπερθεματιστή και ορίζεται: α) στο ποσό των 
τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά πλειστηριασμό, 
εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη του 
ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) στο ποσό 
των εκατό ευρώ (100) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον 
η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του πο-
σού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Εξ αυτού, ποσό 
είκοσι (20) ευρώ αποδίδεται από τον οικείο Συμβολαιο-

γραφικό Σύλλογο στο ΤΑΧΔΙΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παρ. 13 και 1 του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονομίας. Ως αιτία όλων των παραπάνω ενεργειών 
αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του ηλεκτρονικού πλει-
στηριασμού. Ο υποψήφιος πλειοδότης διορίζει, με δήλω-
ση που γίνεται ηλεκτρονικά, αντίκλητο ο οποίος κατοικεί 
στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέ-
λεσης, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά 
αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου 
του τόπου της εκτέλεσης».

«Να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες για την προώθηση της 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της 
εθνικής και της περιφερειακής οικονομίας». Αυτό τόνισε, 
σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίτροπος Περιφερειακής 
Πολιτικής Κορίνα Κρετσού, εν όψει της  σημερινής ημερί-
δας για την Επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Αττικής. 
Όπως είπε στο εθνικό πρακτορείο η κα Κρετσού, «Μέσα 
από το Σχέδιο για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη, μια 
πρωτοβουλία του  Προέδρου Γιούνκερ για την ενίσχυση 
της χώρας ήδη από το 2015, έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα 
11 δις ευρώ.  Στόχος τώρα είναι να εκμεταλλευτούμε τις 
ευκαιρίες για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρημα-
τικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώ-
θηση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής και της περιφε-
ρειακής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια της 
Αττικής καλείται να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα συγκρι-
τικά της πλεονεκτήματα, προωθώντας τη σύνδεση της 

επιχειρηματικότητας με τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό 
τομέα.  -»Αναμένουμε σύντομα να δούμε τα πρώτα απτά 
αποτελέσματα στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης», ση-
μείωσε η Ρουμάνα επίτροπος. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
για την Ημερίδα «Η Αττική Επιχειρεί», η περιφερειάρχης 
Αττικής Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στην προσπάθεια προ-
ώθησης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης μέσα από πολύ-
μορφες συνέργειες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 
Ενός μοντέλου, που να παράγει αξιοπρεπείς θέσεις εργα-
σίας, όπως επισήμανε η κα Δούρου. Κάλεσε μάλιστα τους 
εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν προτάσεις για το 
πρόγραμμα της περιφέρειας «Επιχειρηματικότητα: Κοινω-
νία - Ανάπτυξη - Καινοτομία» στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα της Περιφέρειας, www.attica-forum.gr. Η δήλωση της 
κας Δούρου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει ως εξής: «Διοργανώνουμε 
την Ημερίδα «η Αττική Επιχειρεί» με στόχο να σηματοδο-
τήσουμε ένα νέο επιχειρείν. Ένα επιχειρείν μακριά από 
τις παθογένειες του παρελθόντος, σε ρήξη με εκείνες τις 

πολιτικές που οδήγησαν σε ένα στρεβλό, με πήλινα πόδια 
μοντέλο ανάπτυξης. Πλέον κοινός μας στόχος είναι, μέσα 
από πολύμορφες συνέργειες με δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, να αναπτύξουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης ? ένα 
μοντέλο που να παράγει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Και 
στην προσπάθειά μας επιλέγουμε τη μέθοδο της δημόσιας 
διαβούλευσης για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα: 
Κοινωνία - Ανάπτυξη - Καινοτομία». Καλούμε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες να 
καταθέσουν τη γνώμη τους, και το κυριότερο, τις προτά-
σεις τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Περιφέρειας, 
www.attica-forum.gr. Μαζί σχεδιάζουμε το νέο μοντέλο 
ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσημο και με έμφαση στην 
εξωστρέφεια και την καινοτομία». Η ημερίδα με τίτλο «Η 
Αττική επιχειρεί» διεξάγεται σήμερα  Παρασκευή 16 Ιου-
νίου 2017 και ώρα 09:30, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου 
της Ακρόπολης.

Στις κατά τόπους Περιφέρειες και όχι στο Ταμείο Εθνικών Οδών 
(ΤΕΟ) είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν τέλη χρήσης οι 
επιχειρήσεις που συνδέονται με το εθνικό οδικό δίκτυο. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συ-
νεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), 
με αφορμή την ενέργεια του ΤΕΟ ΑΕ, (το οποίο - σημειωτέον 

- τελεί υπό εκκαθάριση), να ζητήσει την καταβολή των τελών 
σ’ αυτό. Όπως ενημέρωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Ηπείρου, 
υπάρχει σχετική απόφαση του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, που ορίζει ότι από την 1η Ιουλίου 2011, όταν 
η αρμοδιότητα του εθνικού οδικού δικτύου περιήλθε στις Πε-
ριφέρειες, οι επιχειρήσεις που συνδέονται με το οδικό δίκτυο, 

όπως τα πρατήρια υγρών καυσίμων, δεν υποχρεούνται να 
καταβάλλουν τέλη χρήσης στο ΤΕΟ. Το συγκεκριμένο τέλος 
προς τις Περιφέρειες είναι ανταποδοτικό, αφού διατίθεται 
αποκλειστικά για έργα συντήρησης, επιδιόρθωσης και ανακα-
τασκευής του οδικού δικτύου.

Ένα νέο πάρκο απέκτησε ο Πειραιάς, σε μια από τις 
ομορφότερες τοποθεσίες του. Πρόκειται για το «Αγνά-
ντι» στην Καστέλα, το οποίο δημιουργήθηκε εξ αρχής 
από τον δήμο Πειραιά, σε δημοτικό χώρο που παρέμενε 
ανεκμετάλλευτος, καθώς επί σειρά ετών χρησιμοποιεί-
το ως χώρος στάθμευσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
το πάρκο «Αγνάντι», έκτασης 600 τ.μ. βρίσκεται πάνω 

από την παραλία Βοτσαλάκια και δίπλα από τη νέα παι-
δική χαρά του δήμου κοντά στον ιερό ναό του Αγίου 
Χαραλάμπους. Διαθέτει μεγάλο καθιστικό χώρο που 
προσφέρει μοναδική θέα. Επιπλέον στο πάρκο, έχουν 
φυτευτεί νέα δέντρα. «Στόχος μας είναι να υπάρξουν 
κι άλλες αντίστοιχες ενέργειες από τον δήμο» δήλωσε 
ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, σημειώνοντας 

ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του, έχουν 
κατασκευαστεί δέκα νέες παιδικές χαρές και ανακατα-
σκευαστεί άλλες δώδεκα.

ΜΕ ΥπΟΥΡγΙΚΗ ΑπΟφΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙζΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ χΡΗΣΗΣ γΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ 
πΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Κ. ΚΡΕΤΣΟΥ - Ρ. ΔΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΑπΕ-ΜπΕ γΙΑ ΤΗΝ  ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΤΤΙΚΗ ΕπΙχΕΙΡΕΙ»

ΕΝπΕ : ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΤΟ ΤΕΟ γΙΑ ΤΕΛΗ χΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ πΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΝΕΟ πΑΡΚΟ ΣΤΟΝ πΕΙΡΑΙΑ
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Τη διατήρηση των κανόνων που τέθηκαν σε εφαρ-
μογή στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια ζητά 
ο ΣΕΒ με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελί-
ξεων, υποστηρίζοντας ότι οι κανόνες αυτοί μείωσαν 
το άνοιγμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, 
όπως αποτυπώνονται στο ποσοστό των κενών, ως 
προς το σύνολο των κενών και των κατειλημμένων, 
θέσεων εργασίας. «Είναι σημαντικό να μην διαταρα-
χθεί ξανά η ισορροπία που έχει βρεθεί στην αγορά 
εργασίας καθώς η απορρόφηση των μακροχρόνιων 
ανέργων, που κινείται ήδη με πολύ αργούς ρυθμούς, 
μπορεί και να αναστραφεί καθώς οι εργοδότες θα 
στραφούν προς εργαζομένους νεότερων ηλικιών», 
υποστηρίζει ο ΣΕΒ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα 
ειδικότερα θέματα της αγοράς εργασίας οι θέσεις του 
Συνδέσμου προβλέπουν τα εξής:
-Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όλα τα 
επίπεδα να εκκινούν από το επίπεδο του κατώτατου 

μισθού, όπως καθορίζεται από το κράτος.
-Nα διατηρηθεί η δυνατότητα υπερίσχυσης των συμ-
βάσεων που συνάπτονται πιο κοντά στο επίπεδο της 
επιχείρησης.
-Τo συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα μονο-
μερούς προσφυγής στη διαιτησία πρέπει να ασκείται 
λαμβάνοντας αυστηρά υπόψη τους κανόνες που θέ-
τουν οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας.
O ΣΕΒ απευθύνει επίσης πρόσκληση στους υπόλοιπους 
κοινωνικούς εταίρους για διάλογο για το μέλλον των 
εργασιακών σχέσεων, το οποίο - όπως αναφέρει - 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικής παρουσίας των επιχειρήσεων της χώ-
ρας μας στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στο δελτίο, για κάθε κενή θέση 
εργασίας αντιστοιχούν σήμερα περισσότεροι από 50 
άνεργοι στην Ελλάδα και λιγότεροι από 10 άνεργοι 
στην ΕΕ-28, πράγμα που εξηγεί και την μετακίνηση 

Ελλήνων εργαζομένων προς την Ευρώπη. Τα τελευ-
ταία τρία χρόνια μέχρι το Δεκέμβριο του 2016, που 
το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε κατά 3,9 π.μ. πε-
ρίπου, έχει μειωθεί κυρίως ο παρανομαστής δηλαδή 
ο ενεργός πληθυσμός, ενώ το ποσοστό των κενών 
θέσεων εργασίας έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμο, 
κυρίως λόγω των μεγάλων αβεβαιοτήτων που εμπο-
δίζουν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από 
τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. «Όσο περισσότερο 
ενισχύονται οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, και 
όσο περισσότερο ευέλικτη είναι η αγορά εργασίας, 
τόσο περισσότερο αυξάνονται και οι «κενές» θέσεις 
εργασίας (θέσεις που έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί 
ή δεν είναι κατειλημμένες, ή πρόκειται να κενωθούν 
προσεχώς, και τις οποίες ο εργοδότης προτίθεται να 
καλύψει με νέες προσλήψεις)», καταλήγει η ανάλυση 
του ΣΕΒ.

Τον αδύναμο πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας 
αποτέλεσε για πολύ καιρό η Ευρωζώνη. Το 2017 
όμως, αλλάζει σελίδα. Η οικονομία της αναπτύσσεται 
πλέον σταθερά από το 2013, ξεπερνώντας τα ποσοστά 
των ΗΠΑ το 2016, αλλά και τα δικά της ρεκόρ, αφού 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται άνω του μέσου 
όρου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η έρευνα Business 
Report (IBR) της Grant Thornton, μια τριμηνιαία έρευ-
να 2.500 επιχειρήσεων σε 36 οικονομίες παγκοσμίως, 
δείχνει ότι η ενδυνάμωση της οικονομίας είναι ιδιαιτέ-
ρως αισθητή στο θετικό επιχειρηματικό κλίμα. Η αισι-
οδοξία των επιχειρηματιών της Ευρωζώνης βρίσκεται 
στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δύο ετών και 
ανέρχεται σε 43%. Η Γερμανία παραμένει η κυρίαρχη 
δύναμη, αλλά την ακολουθούν πλέον και άλλοι μοχλοί 

ανάπτυξης, όπως η όλο και πιο ανταγωνιστική Ισπα-
νία και η ανακάμπτουσα Ιρλανδία. Κατά την επόμενη 
χρονιά, οι προοπτικές αναμένεται να βελτιωθούν για 
χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία και 
η Ισπανία. Η έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι επιχει-
ρηματίες αψηφούν την ανασφάλεια που προκαλεί το 
Brexit. Δεν θεωρούν ότι πλέον αποτελεί ζήτημα ζω-
τικής σημασίας για την ΕΕ. Πράγματι, η πλειονότητα 
αναφέρει ότι θα ήθελε περαιτέρω ενοποίηση. Η αισι-
οδοξία τους δεν φαίνεται να πτοήθηκε ούτε από τις 
εκλογές σε κυρίαρχα κράτη της Ευρωζώνης. Ωστόσο, 
οι προοπτικές θα παραμείνουν ευάλωτες σε τυχόν 
επιπτώσεις του Brexit. Ένα μεγάλο ποσοστό επιχει-
ρήσεων προβλέπουν ότι το Brexit θα οδηγήσει σε ένα 
μοντέλο Ευρώπης δύο ταχυτήτων, το οποίο σίγουρα 

θα απαιτήσει σημαντικές αλλαγές. Μέχρι στιγμής, 
οι επιχειρήσεις δεν έχουν αποφύγει τον κίνδυνο του 
αυξημένου τελωνειακού προστατευτισμού. Σύμφωνα 
με την έρευνα, παρά την ήττα των ακροδεξιών στην 
Αυστρία, στην Ολλανδία και στη Γαλλία, τα στοιχεία 
της έρευνάς μας αποκαλύπτουν ότι η άνοδος των λα-
ϊκιστικών πολιτικών προσώπων αποτελεί όλο και με-
γαλύτερη ανησυχία για τον ευρωπαϊκό επιχειρηματικό 
κόσμο. Αναμένονται ακόμα η οριστικοποίηση του ψη-
φίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες 
εκλογές και οι εκλογές στη Γερμανία. Ταυτόχρονα, το 
νότιο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ακα-
θόριστο.

Το διαδίκτυο επιλέγουν σε μεγάλο ποσοστό οι Έλληνες 
ως μέσο για τις αγορές τους, κυρίως για υπηρεσίες ή 
διαρκή αγαθά, σύμφωνα με τα ευρύματα έρευνας της 
“Global Connected Commerce Survey” που πραγματο-
ποίησε η Nielsen το τρίτο τρίμηνο του 2016. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πιο συγκεκριμένα, το 62% των ερω-
τηθέντων δήλωσε ότι έχουν αγοράσει κάποια ταξιδι-
ωτική υπηρεσία online, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό 
μέσο όρο να βρίσκεται στο 47%, ενώ ακολουθούν τα 
είδη ένδυσης σε ποσοστό 54%, κοντά στον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο (52%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη το 
γεγονός ότι 47% των Ελλήνων έχει παραγγείλει έστω 

και μία φορά έτοιμο φαγητό διαδικτυακά και μάλιστα 
η Ελλάδα σκοράρει πρώτη σε αυτή την κατηγορία, με-
ταξύ των λοιπών Ευρωπαϊκών κρατών, που συμμετεί-
χαν στην έρευνα. Την ίδια στιγμή φαίνεται να υπάρχει 
μια μεγάλη ευκαιρία για τα καταναλωτικά προϊόντα, 
όπως τα προϊόντα παντοπωλείου ή τα φρέσκα προϊό-
ντα, για τα οποία οι online αγορές, κατά δήλωση των 
καταναλωτών, βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 
καθώς μάλιστα 6 στους 10 καταναλωτές προτιμούν 
να αγοράζουν αυτές τις κατηγορίες μόνο μέσα στα 
φυσικά καταστήματα. Παρ’ όλα αυτά, σε μια διαφο-
ρετική ανάγνωση των στοιχείων, 4 στους 10 κατα-

ναλωτές είτε είναι «έτοιμοι» να αγοράσουν φρέσκα 
προϊόντα / είδη παντοπωλείου μέσω ηλεκτρονικού 
καταστήματος, είτε ήδη τα αγοράζουν! Μάλιστα, ο 
μηχανισμός, που θα βοηθούσε στην ενεργοποίηση 
αυτών των καταναλωτών είναι η εγγύηση επιστροφής 
χρημάτων, όσον αφορά στα καταναλωτικά προϊόντα, 
σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες του αγοραστή, ενώ για τα φρέσκα προϊό-
ντα ο αντίστοιχος μηχανισμός ενεργοποίησης θα ήταν 
η διασφάλιση του καταναλωτή όσον αφορά σε θέματα 
ποιότητας.

ΣΕβ: ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑγΟΡΑ ΕΡγΑΣΙΑΣ

ΑΛΛΑζΕΙ ΣΕΛΙΔΑ Η ΕΥΡΩζΩΝΗ, ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GRANt thORNtON

ΑΥξΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ NIELsEN
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Ο κλάδος των εφαρμογών και υπηρεσιών στις νέες ασύρματες 
και κινητές συσκευές ή του «mobile internet», όπως αναφέ-
ρεται εν συντομία, χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πλέον 
ραγδαία αναπτυσσόμενους διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχουν 
εταιρείες οι οποίες σχεδόν διπλασιάζουν τον κύκλο εργασιών 
τους κάθε χρόνο και ένα ολόκληρο οικοσύστημα από start-
ups που αναδύεται γύρω από αυτές, αναφέρει ο Κωνσταντί-
νος Χανιώτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών 
Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι 
επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΚΕΕ πραγματοποιούν κύκλο εργασι-
ών περίπου 300 εκατ. ευρώ, και έχουν παρουσία σε περίπου 
40 χώρες. Απασχολούν περίπου 4.000 εργαζόμενους, εκ των 
οποίων ένα σημαντικό ποσοστό με υψηλή επαγγελματική 
και επιστημονική και τεχνολογική εξειδίκευση. Η παγκόσμια 
συνεισφορά αυτού του ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου 
υπερβαίνει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοι-
χεί το 3,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ. (GSMA Report 2015). Σύμ-
φωνα με τη μελέτη της McKinsey «Disruptive Technologies: 
Advances that will transform life, business, and the global 
economy», το mobile internet θεωρείται ο κλάδος με τη σημα-
ντικότερη επίδραση στο σύνολο της οικονομίας και η συνολική 
αξία που θα δημιουργείται λόγω αυτού, εκτιμάται ότι μπορεί 
να προσεγγίσει τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως το 
2025 και θα επηρεάσει δραματικά και άλλους τομείς όπως οι 
μεταφορές, η υγεία, η ενημέρωση, η ενέργεια. Όπως αναφέρει 
σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χανιώτης, στην Ελλάδα η 
επίδρασή του μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι πε-
ρισσότεροι τομείς της ελληνικής οικονομίας χρειάζονται άμεσα 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Ερωτηθείς για τις προοπτικές του 
κλάδου σήμερα στην Ελλάδα και κατά πόσο μπορεί να συμβά-
λει στην επανεκκίνηση της οικονομίας ο κ.Χανιώτης αναφέρει 
ότι η ενίσχυση των καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρη-
ματικών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου 

τεχνογνωσιακού κεφαλαίου μπορεί να αποτελέσει ένα σημα-
ντικό εργαλείο για την έξοδο της χώρας από τη δυσμενή οικο-
νομική συγκυρία και την επιστροφή σε αναπτυξιακή πορεία. Η 
νέα περίοδος του συνδέσμου συμπίπτει με την αυγή της 4ης 
βιομηχανικής εποχής, που χαρακτηρίζεται από τη μετεξέλιξη 
της τεχνογνωσίας σε βασική παραγωγική δύναμη και απαιτεί 
συνέργειες ανάμεσα στους κλάδους της υψηλής τεχνολογίας 
και της «παραδοσιακής» οικονομίας, ειδικά σε τομείς όπου η 
Ελλάδα διακρίνεται για ιστορικούς και γεωμορφολογικούς λό-
γους, όπως: της ναυτιλίας και γενικότερα των μεταφορών, του 
τουρισμού, της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
της υγείας και της μεσογειακής διατροφής, των βιολογικών 
προϊόντων κ.α. Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών στην 
οικονομία θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναζωογόνησή της 
και αναμένεται να τροφοδοτήσει νέους τομείς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας αλλά και να μετατοπίσει ανθρώπινο δυναμι-
κό και ροή κεφαλαίων από τους φθίνοντες «παραδοσιακούς» 
κλάδους στους αναδυόμενους νέους. Χρειάζεται βέβαια σχέ-
διο, επιμόρφωση και συνεργασία ανάμεσα στους κλαδικούς 
φορείς, αναφέρει ο κ.Χανιώτης. Απαντώντας σε ερώτηση για 
τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα στην Ελ-
λάδα οι εταιρίες του κλάδου αναφέρεται στη σημαντική απώ-
λεια ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης (braindrain), 
στο ασταθές επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, στην 
έλλειψη βάθους και πληρότητας στην τοπική αγορά επιχειρη-
ματικών κεφαλαίων, στη υπερφορολόγηση και στην υπερει-
σφορολόγηση, αλλά και τα μικρά μεγέθη όλων των παραμέ-
τρων της ελληνικής αγοράς. Επισημαίνει ότι μεγάλο κεφάλαιο 
του ΣΕΚΕΕ είναι το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις 
εταιρίες-μέλη του, το οποίο, όπως φαίνεται κατάφερε να μετα-
τρέψει την κρίση σε ευκαιρία να παράγει και να παραμένει δη-
μιουργικό όλα αυτά τα χρόνια, μιλήστε μας λίγο γι’ αυτό. Στην 
χώρα μας υπάρχει ένα εκπληκτικό ανθρώπινο δυναμικό στις 
επιχειρήσεις και στα πανεπιστήμια, σε τομείς που θεωρούνται 

αιχμής στην τεχνολογία και στην παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν 
ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητές που διακρίνονται διεθνώς 
στις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας, της ψηφιακής επικοι-
νωνίας, της βιο-ιατρικής τεχνολογίας, της μικροηλεκτρονικής, 
της αεροδιαστημικής. Οι περισσότερες από αυτές εδρεύουν 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αλλά και στην Κρήτη, 
στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Αλεξαν-
δρούπολη -κοντά στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα- και 
διαθέτουν αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό με σημαντική τεχνο-
γνωσία αλλά και διάθεση μετάδοσής της. Ο κ.Χανιώτης ανα-
φέρεται και στο οικοσύστημα που δημιουργείται γύρω από τις 
100 εταιρείες που απασχολούν αξιόλογο επιστημονικό δυνα-
μικό και αυξάνουν σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους κάθε 
χρόνο. Γύρω τους αναδύεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα από 
επιχειρηματίες, ερευνητές, συμβούλους, επενδυτές, startups 
το οποίο πλαισιώνει τις εδραιωμένες και διεθνείς εταιρείες αλλά 
και τις καινούργιες που στηρίζονται σε νέους επιστήμονες και 
δημιουργούς. Αυτό είναι το cluster του ΣΕΚΕΕ, το οποίο, για να 
είμαστε ακριβείς, δεν «ιδρύθηκε» τεχνητά, αλλά αναπτύχθηκε 
οργανικά και αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης ήταν και η 
ίδρυση του συνδέσμου. Το Hellenic Mobile Cluster επιδιώκει 
να αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των μελών του, να 
τονώσει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και ανταγωνιστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών που θα απευθύνονται στην παγκό-
σμια αγορά, που το 2016 ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια χρή-
στες. Στοχεύει επίσης να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας 
και να απαντήσει στις επίκαιρες επιχειρηματικές, τεχνολογικές, 
οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Παράγοντας -κλει-
δί- για την επιτυχία του είναι οι συνέργειες που θα μπορούν 
να επιτευχθούν μεταξύ των διαφόρων μερών της λεγόμενης 
τριπλής έλικας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχα-
νία). Στην κατεύθυνση αυτή αναζητούνται κεφάλαια που θα 
επιταχύνουν την ανάπτυξή του, αναφέρει ο κ.Χανιώτης.

Στον τερματισμό επικίνδυνων παρεμβολών στο ραδιοβοήθη-
μα αυτόματης προσγείωσης (ILS) του Διεθνούς Αεροδρομίου 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», που προερχόταν από δυο 
μη αδειοδοτημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς προχώρησε 
η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά την τεχνική συνδρομή της ΕΕΤΤ, η 
ΕΛΑΣ προχώρησε σε δύο συλλήψεις και την παραπομπή στη 
δικαιοσύνη, μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας.  Οι παρεμβο-
λές, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, προέρχονταν από τη λειτουργία 
δύο μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών που εξέπε-
μπαν στη συχνότητα 106,0MHz από οικία στην περιοχή των 
Σεπολίων και το κέντρο εκπομπής του Υμηττού. Με αφορμή τα 
συγκεκριμένα περιστατικά, η ΕΕΤΤ τονίζει ότι η χρήση ραδιο-
συχνοτήτων χωρίς την απαραίτητη αδειοδότηση/εκχώρηση 
και με μη πιστοποιημένο εξοπλισμό αποτελεί παράνομη πράξη 

και  θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσιών που σχετίζονται 
με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη δημόσια και 
εθνική ασφάλεια (ΥΠΑ, συστήματα διάσωσης κ.ά.). Επιπλέον, 
για άλλη μια φορά, τονίζεται ότι η χωρίς μελέτη εκπομπή των 
ραδιοφωνικών σταθμών πανελλαδικώς προκαλεί σοβαρά 
προβλήματα στις συχνότητες της αεροναυτιλίας. Ουσιαστική 
λύση μπορεί να δοθεί μόνο με την ολοκλήρωση της δημι-
ουργίας εθνικού χάρτη συχνοτήτων ραδιοφωνίας FM και της 
αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών στην επικράτεια 
ώστε να εκπέμπουν σε συχνότητες εναρμονισμένες με αυτές 
της αεροναυτιλίας (σύμφωνες με τους αντίστοιχους χάρτες 
συχνοτήτων), τηρώντας τα νόμιμα όρια ισχύος, καθώς και με 
την ταυτόχρονη δημιουργία οργανωμένων πάρκων κεραιών. 
Επισημαίνεται ότι η εποπτεία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 
στον ελληνικό εναέριο χώρο και ο εντοπισμός και η διακοπή 

παρεμβολών σε συστήματα της ΥΠΑ και η λειτουργία για το 
σκοπό αυτό 24ωρης επιφυλακής όλες τις ημέρες του έτους 
εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ για 
προστασία των ευαίσθητων ασύρματων δικτύων, που σχετί-
ζονται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη δημόσια 
και εθνική ασφάλεια από παρεμβολές. «Οι επιχειρήσεις αυτές 
αναδεικνύουν την επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΕΤΤ, καθότι 
πραγματοποιήθηκαν σενυχτερινές ώρες και υπό αντίξοες 
καιρικές συνθήκες από το κλιμάκιο επιφυλακής της Αρχής που 
βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα όλες τις ημέρες του χρόνου και 
το οποίο ανταποκρίθηκε επιτυχώς στις επείγουσεςκλήσεις της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)» τονίζει στην ανακοί-
νωση της η ΕΕΤΤ.

ΣΤΗΝ ΕπΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜπΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜβΑΛΕΙ 
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ mOBILE INtERNEt ΔΗΛΩΝΕΙ Ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΚΕΕ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΕπΙΚΙΝΔΥΝΕΣ πΑΡΕΜβΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑπΟ ΤΗΝ ΕΕΤΤ
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Οι έρευνες στο κτιριακό συγκρότημα του Λονδίνου 
που τυλίχθηκε στις φλόγες την Τετάρτη ενδέχεται να 
διαρκέσουν μήνες, δήλωσε ο διοικητής της Μητροπο-
λιτικής Αστυνομίας, ο οποίος διατύπωσε την ευχή ο 
απολογισμός των νεκρών να μην αυξηθεί σε τριψήφιο 
αριθμό. Ο διοικητής Στιούαρτ Κούντι είπε επιπλέον σε 
δημοσιογράφους ότι κάποια από τα θύματα της τερά-
στιας φωτιάς που κατέστρεψε τον Πύργο Γκρένφελ 
ενδεχομένως να μην ταυτοποιηθούν ποτέ. «Θέλω να 
ελπίζω ότι (ο αριθμός των νεκρών) δεν θα ανέλθει σε 
τριψήφιο αριθμό» υπογράμμισε ο αξιωματικός. Δυ-
στυχώς όμως η καταμέτρηση των ανθρώπινων απω-
λειών συνεχίζεται. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την 
Παρασκευή το μεσημέρι, οι νεκροί από την πυρκαγιά 
είναι ήδη τριάντα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό 
της αστυνομίας, που ανακοίνωσε ότι η φωτιά στον 
πύργο Γκρένφελ κατασβέστηκε.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η βρετανή πρωθυπουργός 
Τερέζα Μέι ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ενδελεχούς 
δημόσιας έρευνας. «Αυτή τη στιγμή, ο κόσμος θέλει 
απαντήσεις και είναι απολύτως σωστό και αυτός είναι 
ο λόγος που σήμερα δίνω την εντολή για ενδελεχή 
δημόσια έρευνα για αυτή την καταστροφή. Πρέπει να 
μάθουμε τι συνέβη, πρέπει να έχουμε μια εξήγηση», 
είπε σήμερα. «Ο κόσμος πρέπει να λάβει απαντήσεις, η 
έρευνα θα τις δώσει».
Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του iefimerida.gr, η αστυνο-
μία στη Βρετανία άρχισε την έρευνά της προκειμένου 
να διαπιστώσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκα-
γιά στον πύργο διαμερισμάτων του δυτικού Λονδίνου 
(Grenfell Tower). Όπως τονίζει ο Independent, η 
υπόθεση θα μπορούσε να οδηγήσει στη δίωξη όποιου 
θεωρείται υπεύθυνος για τις βλάβες στο κτίριο ή στο 
σχεδιασμό αυτού που προκάλεσαν τη φωτιά.
Τα υλικά και η γρήγορη επέκταση της φωτιάς
Σύμφωνα με άλλο ρεπορτάζ του iefimerida.gr, με 
πληροφορίες από το Λονδίνο, αίσθηση προκαλεί η 
πληροφορία ότι η φωτιά, που ξεκίνησε χθες από τον 
τέταρτο όροφο του 24ώροφου πύργου, επεκτάθηκε 
μέσα σε μόλις 15 λεπτά σε όλους τους ορόφους, προς 
τα πάνω. Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα  η γρήγορη 
επέκταση της φωτιάς μπορεί να οφείλεται στην επέν-
δυση που χρησιμοποιήθηκε κατά την ανακαίνιση του 
κτιρίου το 2016. Αυτή τονίζουν ότι μπορεί έκανε τον 
πύργο να καεί σαν «σπιρτόξυλο» όπως άλλωστε τόνι-
ζαν και στις μαρτυρίες τους ένοικοι. 
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη επένδυση είναι ένα 
πάνελ από αλουμίνιο που έχει έναν «πυρήνα» πολυ-
αιθυλενίου ή πλαστικού με μια επικάλυψη αλουμινίου 

τα οποία υποτίθεται ότι αποτελούν μια φτηνή λύση 
για την ενεργειακή θωράκιση κτιρίων, σημειώνεται 
στο ρεπορτάζ. Η συγκεκριμένη επένδυση έχει χρησι-
μοποιηθεί ευρέως, όχι μόνο στην Βρετανία, για την 
κάλυψη μεγάλων κτηρίων όπως ο Πύργος Γκρένφελ. 
Όπως τονίζει μάλιστα η Daily Mail, υπουργοί είχαν στο 
παρελθόν προειδοποιηθεί για την επένδυση που μετέ-
τρεψε τον πύργο σε μία πύρινη κόλαση επί γης. Όπως 
σημειώνει επίσης, το υπουργείο Εσωτερικών είχε υπο-
βάλει μία καταδικαστική έκθεση έπειτα από έρευνα σε 
εκατοντάδες πύργους διαμερισμάτων τα οποία ελέγ-
χθηκαν τη δεκαετία του 1990, ωστόσο δεν προχώρησε 
σε καμία ενέργεια. Τη μελέτη είχε πραγματοποιήσει ο 
αρχιτέκτονας Sam Webb ο οποίος διαπίστωσε ότι τα 
μισά από τα κτίρια που ελέγχθηκαν δεν πληρούσαν 
τους βασικούς κανόνες πυρασφάλειας. 
Σύμφωνα με τον ίδιο επρόκειτο για μία «προαναγ-
γελθείσα καταστροφή». Μαζί με τα νέα παράθυρα, η 
επένδυση είχε ως στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής 
απόδοσης του κτιρίου, την προστασία από τον καιρό 
και την καλύτερη εμφάνιση της πρόσοψης που χρο-
νολογούντας από το 1970. Όπως τονίζει η Daily Mail 
υπάρχουν φόβοι ότι εκατοντάδες πολυώροφα κτίρια 
σε όλη την χώρα είναι εξοπλισμένα με παρόμοια υλικά 
για τα οποία βουλευτές είχαν προειδοποιήσει πολλά 
χρόνια πριν, ήδη από το 1999. Από την πλευρά του 
πάντως ο Sam Webb που βοήθησε στη συγκέντρωση 
των αποδεικτικών στοιχείων μετά τη φωτιά, είπε ότι 
υπήρχε μία σύγκρουση ανάμεσα στην ασφάλεια και τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται να αυξηθεί η ενεργειακή 
απόδοση. «Δεν είναι ανθεκτικά στη φωτιά και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις είναι εύφλεκτα», είπε. Πυρκαγιές 
που πήραν μεγάλες διαστάσεις λόγω της επένδυσης 
έχουν επίσης συμβεί στην Αυστραλία, τη Ρωσία και 
την Αραβική Χερσόνησο - προσθέτοντας τις σοβαρές 
ανησυχίες για την ασφάλεια. Ειδικότερα, το υλικό αυτό 
έχει κριθεί υπεύθυνο για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπα-
σε σε πολυώροφο κτίριο στη Μελβούρνη το Νοέμβριο 
του 2014 όταν ξέσπασε πυρκαγιά από αναμμένο τσι-
γάρο στον όγδοο όροφο με τις φλόγες να φτάνουν 
μέσα σε μόλις 11 λεπτά στον 21ο όροφο του κτηρίου 
Λακρός.
Ερωτήματα και για τον φάκελο πυροπροστα-
σίας
Τα έγγραφα της ανακαίνισης ενός πύργου διαμερισμά-
των στο Δυτικό Λονδίνο δεν αναφέρονται καθόλου 
σε ένα είδος προστατευτικού τείχους που θα έπρεπε 
να περιλαμβάνεται σε ανακαινίσεις ουρανοξυστών, 
σύμφωνα με ειδικούς ασφάλειας κτιρίων, μεταδίδει το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η τοπική αρχή στην οποία ανήκει το κτίριο 
Grenfell Tower στο Κένσινγκτον αρνήθηκε να επιβε-
βαιώσει εάν είχαν τοποθετηθεί τείχη πυροπροστασίας 
στους περισσότερους ορόφους μεταξύ των θερμομο-
νωτικών σανίδων που τοποθετήθηκαν στο εξωτερικό 
του κτιρίου κατά την ανακαίνιση. Η εταιρεία οικοδό-
μησης του κτιρίου, ο όμιλος Rydon, επίσης αρνήθηκε 
να επιβεβαιώσει το ίδιο, δήλωσε όμως ότι η ανακαί-
νιση «ακολούθησε όλους τους υποχρεωτικούς κανο-
νισμούς που αφορούν τη δόμηση, τις πυρκαγιές, και 
την υγεία και ασφάλεια» του οικοδομήματος και των 
κατοίκων. Ο Πύργος Γκρένφελ, όπως ονομάζεται το 
κτίριο της δεκαετίας του ‘70, αποτελείται από 24 ορό-
φους που φιλοξενούν εκατοντάδες και η ανακαίνισή 
του ολοκληρώθηκε πέρσι. Με εξαίρεση μερικούς από 
τους χαμηλότερους ορόφους, ο πύργος τυλίχθηκε στις 
φλόγες σχεδόν ολόκληρος, παγιδεύοντας οικογένειες. 
Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι 
τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα προς 
το παρόν, ενώ η έρευνα για να εντοπιστούν έχει ήδη 
αρχίσει.
Έρευνες ασφαλείας σε χιλιάδες σπίτια
Η φωτιά στον πύργο Γκρένφελ και το γεγονός ότι αυτή 
εξαπλώθηκε μέσα σε μόλις 15 λεπτά από τον τέταρτο 
όροφο που ξεκίνησε σε όλους τους πάνω ορόφους 
του 24όροφου κτιρίου έχει προκαλέσει ανησυχία στη 
Βρετανία. Έτσι, χιλιάδες κατοικίες σε πολυκατοικίες 
σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλονται σε 
επείγουσες έρευνες ασφάλειας, εν μέσω ανησυχιών 
ότι η εξωτερική επένδυση που χρησιμοποιήθηκε για 
τη μόνωση του κτιρίου θα μπορούσε να ευθύνεται για 
την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η πυρκαγιά 
σε ολόκληρο τον πύργο Γκρένφελ. Σύμφωνα με τον 
Independent, κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα που ανα-
καινίστηκαν από την ίδια εταιρεία που τοποθέτησε την 
επένδυση στον πύργο Γκρέλφελ θα περάσουν από αξι-
ολόγηση. Το Westminster και περιοχές του Λονδίνου 
όπως το Camden, το Newham, το Croydon, το Ealing 
και το Redbridge συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων 
που σε πολυκατοικίες τους θα γίνουν οι επείγουσες 
έρευνες για την πυρασφάλεια. Σύμφωνα με όσα με-
ταδίδει το iefimerida.gr, καθώς η προσοχή όλων 
στράφηκε στην επένδυση που τοποθετήθηκε εκ των 
υστέρων στο κτίριο, εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι οι 
αρχές μπορεί τώρα να χρειαστεί να απαγορεύσουν το 
υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει την πρό-
σοψη του πύργου Γκρένφελ.

βΡΕΤΑΝΙΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ: ΑγΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ πΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ γΙΑ ΤΗΝ 
πΥΡΚΑγΙΑ ΣΤΟ 27ΟΡΟφΟ ΚΤΙΡΙΟ 
Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων, πολλοί οι αγνοούμενοι, οι έρευνες θα διαρκέσουν μήνες



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14

Από χθες, 15 Ιουνίου 2017, παύουν να ισχύουν τα τέλη 
περιαγωγής στην ΕΕ. Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Αντόνιο Ταγιάνι, ο Πρω-
θυπουργός της Μάλτας κ. Τζόζεφ Μούσκατ -εκ μέρους της 
μαλτέζικης προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης- και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ εξέδωσαν από κοινού την ακόλουθη 
δήλωση:
«Σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να φέρνει κοντά 
τους ανθρώπους και να κάνει τη ζωή τους ευκολότερη. Η 
κατάργηση των τελών περιαγωγής αποτελεί πραγματικά 
ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Από τώρα και στο εξής, οι πολίτες που ταξιδεύουν εντός της 
ΕΕ θα μπορούν να τηλεφωνούν, να στέλνουν μηνύματα και 
να συνδέονται μέσω των κινητών τους τηλεφώνων με το 
ίδιο κόστος όπως στη χώρα τους. Η κατάργηση των τελών 
περιαγωγής είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο απτές επι-
τυχίες της ΕΕ.
Τα τελευταία 10 χρόνια, τα θεσμικά μας όργανα κατέβαλαν 
από κοινού τεράστιες προσπάθειες για να εξαλείψουν αυτήν 
την αδυναμία της αγοράς. Κάθε φορά που ένας Ευρωπαίος 
πολίτης διέσχιζε τα σύνορα για να μεταβεί σε άλλη χώρα της 
ΕΕ, είτε για ταξίδι αναψυχής, είτε για εργασία ή σπουδές, είτε 
απλώς και μόνον αυθημερόν, απεύφευγε να χρησιμοποιεί 
το κινητό του τηλέφωνο ανησυχώντας για το ύψος του λο-
γαριασμού που θα αντίκρυζε όταν επέστρεφε στη χώρα του 
εξαιτίας των χρεώσεων περιαγωγής. Οι εν λόγω χρεώσεις 

ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Από αύριο, θα μπορείτε να 
παραμένετε συνδεδεμένοι ενόσω ταξιδεύετε εντός της ΕΕ με 
το ίδιο κόστος που θα είχατε στη χώρα σας. 
Προηγήθηκε μακρόχρονη προσπάθεια και η συμμετοχή 
πολλών παραγόντων. Με στενή συνεργασία, η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση πέτυχε ένα απτό, θετικό αποτέλεσμα για τους 
Ευρωπαίους πολίτες. Είμαστε περήφανοι που η ΕΕ έβαλε 
τέλος στις πολύ υψηλές τιμές των τελών περιαγωγής και θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκείνους που είχαν το σθένος να 
εργαστούν αδιάλειπτα για τον σκοπό αυτόν. 
Παράλληλα, η ΕΕ κατάφερε να επιτύχει τη σωστή ισορροπία 
ανάμεσα στην κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής και 
στην ανάγκη να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελ-
κυστικότητα των εγχώριων πακέτων κινητής τηλεφωνίας. 
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είχαν στη διάθεσή τους 2 
χρόνια για να προετοιμαστούν για την κατάργηση των χρε-
ώσεων περιαγωγής. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιήσουν 
τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέοι κανόνες προς όφελος 
των πελατών τους. 
Η κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής είναι ένας θεμέλι-
ος λίθος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά της ΕΕ και ένα ακό-
μη βήμα προς την οικοδόμηση μιας ενωμένης και βιώσιμης 
ευρωπαϊκής ψηφιακής κοινωνίας που θα είναι προσβάσιμη 
από όλους τους πολίτες.»
Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ: Κατάργηση χρεώσεων περιαγωγής 
εντός ΕΕ από 15 Ιουνίου
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ) ενημέρωσει τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνί-
ας ότι από χθες, 15 Ιουνίου 2017, καταργούνται οριστικά 
οι χρεώσεις περιαγωγής για κλήσεις, αποστολή και λήψη 
μηνυμάτων (sms), καθώς και χρήση δεδομένων εντός των 
28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης 
στο Λιχτενστάιν, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία. Η ρύθ-
μιση αφορά τους κατόχους συμβολαίου και καρτοκινητής. 
Πλέον οι χρεώσεις για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην 
ΕΕ θα είναι αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα 
ανάλογα με το οικονομικό πρόγραμμα του συνδρομητή 
ωστόσο οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν 
ειδικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση πολιτικής ορθής χρή-
σης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ. Επισημαίνεται ότι 
η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για κλήσεις ή/και αποστολές 
sms από Ελλάδα στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αυτή 
την περίπτωση, οι χρεώσεις θα επιβάλλονται ανάλογα με 
τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ή το οικονομικό πακέτο του 
συνδρομητή. Η υποχρέωση στις εταιρίες κινητής τηλεφω-
νίας, με την ονομασία «Roaming Like At Home – RLAH», 
επιβάλλεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Kα-
νονισμού για πλήρη κατάργηση των χρεώσεων διεθνούς 
περιαγωγής εντός της ΕΕ. Η ΕΕΤΤ ελέγχει τη συμμόρφωση 
των εταιριών κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά την εφαρ-
μογή του Κανονισμού και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην 
αγορά διεθνούς περιαγωγής σε συνεργασία με το Σώμα Ευ-
ρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Μέχρι σήμερα, όταν ταξιδεύατε σε άλλη χώρα της ΕΕ, η 
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας θα σας χρέωνε σε δια-
φορετική, ψηλότερη τιμή τις κινητές επικοινωνίες σας (τη-
λεφωνικές κλήσεις, SMS, δεδομένα) στην εν λόγω χώρα. 
Κατά την τελευταία 10ετία η ΕΕ απαίτησε σταδιακά από τις 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να μειώσουν σημαντικά τα 
τέλη περιαγωγής, υπέρ των καταναλωτών. Αν ταξιδεύετε 
τακτικά σε άλλες χώρες της ΕΕ, ίσως έχετε ήδη διαπιστώ-

σει την απότομη μείωση των τιμών περιαγωγής κατά την 
τελευταία δεκαετία. Από την 15η Ιουνίου 2017 θα εξαφα-
νιστούν και τα τελευταία τέλη περιαγωγής που πληρώνατε 
ακόμη στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας όταν ταξιδεύ-
ετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Κάθε υπάρχον ή νέο συμβόλαιο 
που περιλαμβάνει υπηρεσίες περιαγωγής θα μετατραπεί 
εξ ορισμού σε συμβόλαιο περιαγωγή σαν στο σπίτι σας 
(διεθνής περιαγωγή σε εγχώριες τιμές). Οι νέοι ενωσιακοί 
κανόνες καλύπτουν υπηρεσίες δεδομένων, φωνητικές κλή-
σεις και SMS.
1. Είναι αλήθεια ότι δεν θα πληρώνω κανένα επι-
πλέον ποσό όταν ταξιδεύω και χρησιμοποιώ το 
έξυπνο τηλέφωνό μου στην ΕΕ;
Ναι. Οι επικοινωνίες σας (τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, δε-
δομένα) που πραγματοποιήθηκαν από άλλη χώρα της ΕΕ 
θα καλύπτονται στην εθνική σας δέσμη: τα λεπτά, τα μηνύ-
ματα SMS και τα gigabyte δεδομένων που καταναλώνετε 
στο εξωτερικό εντός ΕΕ θα χρεωθούν ή αφαιρεθούν από 

τον όγκο του εθνικού σας τιμολογιακού προγράμματος 
ακριβώς σαν να βρισκόσασταν στο «σπίτι» σας (δηλ. στη 
χώρα όπου ζείτε, εργάζεστε, σπουδάζετε). Σε αντίθεση με 
το παρελθόν, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κανένα επι-
πλέον ποσό. Τέλος πλέον οι φουσκωμένοι λογαριασμοί. Είτε 
χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο περιστασιακά σε 
άλλη χώρα της ΕΕ, είτε στη χώρα όπου ζείτε, δεν θα υπάρχει 
καμία διαφορά. Θα έχετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας.
2. Υπάρχουν εξαιρέσεις ή κρυφοί κανόνες σε αυτό 
το νέο δικαίωμα που έχω;
Μπορείτε να έχετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας όταν βρί-
σκεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ, εκτός από τη χώρα της πραγ-
ματικής διαμονής σας (η συνήθης κατοικία σας). Αν μετα-
κομίσετε και αποκτήσετε μόνιμη διαμονή σε άλλη χώρα 
της ΕΕ, δεν θα είσαστε πλέον σε θέση να επωφεληθείτε από 
τις προσφορές περιαγωγής σαν στο σπίτι σας από εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας της χώρας από όπου ήρθατε. Θα έχετε 
περιαγωγή σαν στο σπίτι σας με κινητή συνδρομή της νέας 

ΑφΙΕΡΩΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ χΡΕΩΣΕΙΣ πΕΡΙΑγΩγΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ!

πΕΡΙΑγΩγΗ ΣΑΝ ΣΤΟ ΣπΙΤΙ ΣΑΣ (ΜΕ χΡΕΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ): 
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις από την Κομισιόν

(Συνέχεια στη σελίδα 15)
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πΕΡΙΑγΩγΗ ΣΑΝ ΣΤΟ ΣπΙΤΙ ΣΑΣ (ΜΕ χΡΕΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ): 
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις από την Κομισιόν

χώρας διαμονής σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, εντός 
της ΕΕ. 

3. πόσο χρόνο μπορώ να έχω περιαγωγή σαν στο 
σπίτι όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό;
Ο γενικός κανόνας είναι ότι εφόσον παραμένετε περισσότερο 
χρόνο στη χώρα σας απ’ ό,τι στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιεί-
τε το κινητό σας τηλέφωνο στη χώρα σας περισσότερο απ’ 
ό,τι στο εξωτερικό, μπορείτε να έχετε περιαγωγή σε εγχώρι-
ες τιμές όταν ταξιδεύετε οπουδήποτε στην ΕΕ. Αυτό θεωρεί-
ται ότι αποτελεί εύλογη χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής. 
Εάν δεν συμβαίνει αυτό, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας 
μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Οι εταιρείες (πάροχοι) 
μπορούν να εντοπίσουν πιθανές καταχρήσεις που βασί-
ζονται στην ισορροπία περιαγωγής και εγχώριας κίνησης 
σε διάστημα τεσσάρων μηνών αν περνάτε το μεγαλύτερο 
μέρος του χρόνου σας στο εξωτερικό και έχετε μεγαλύτερη 
κατανάλωση στο εξωτερικό απ’ ό,τι στη χώρα σας κατά τη 
διάρκεια του τετραμήνου, μπορεί η εταιρεία να σας ζητήσει 
να αποσαφηνίσετε την κατάστασή σας εντός 14 ημερών. Αν 
συνεχίσετε με χρήση περιαγωγής περισσότερο απ’ ό,τι όταν 
παραμένετε στη χώρα σας, μπορεί η εταιρεία κινητής τηλε-
φωνίας να αρχίσει την επιβολή μικρής χρέωσης για την κα-
τανάλωση περιαγωγής σας. Το όριο θα είναι 3,2 λεπτά EUR 
ανά ωριαίο λεπτό για φωνητικές κλήσεις και 1 λεπτό EUR 
ανά SMS. Για τα δεδομένα, η μέγιστη προσαύξηση θα είναι 
7,7 EUR ανά GB (από 15ης Ιουνίου 2017), που θα μειωθεί σε 
6 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2018), 4,5 EUR ανά GB 
(από 1ης Ιανουαρίου 2019), 3,5 EUR ανά GB (από 1ης Ια-
νουαρίου 2020), 3 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2021) 
και, τέλος, 2,5 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2022)
4. Υπάρχουν όρια στον όγκο για κλήσεις, αποστο-
λή sms και χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνί-
ας σε εγχώριες τιμές, ενόσω ταξιδεύω;
Εάν στη χώρα σας έχετε απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα 
SMS, θα έχετε απεριόριστες κλήσεις και SMS κατά την περια-

γωγή σας εντός της ΕΕ. Αν στη χώρα σας έχετε απεριόριστα 
ή πολύ φτηνά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί ο πά-
ροχος να εφαρμόσει ένα όριο διασφάλισης (εύλογη χρήση) 
στη χρήση δεδομένων σε περιαγωγή. Στην περίπτωση 
αυτή, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας οφείλει να σας έχει 
ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με το εν λόγω όριο 
και πρέπει να σας ενημερώνει σε περίπτωση που το φτάσετε. 
Αυτό το όριο διασφάλισης θα είναι αρκετά υψηλό ώστε να 
καλύψει τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις ανάγκες περιαγω-
γής σας. Πέρα από αυτό το όριο, μπορείτε να συνεχίσετε την 
περιαγωγή δεδομένων, με μικρή χρέωση (ανώτατο όριο 
7,70 EUR/GB + ΦΠΑ• αυτό θα μειωθεί σταδιακά ώστε να 
φτάσει τα 2,50 EUR/GB από το 2022).
5. Η περιαγωγή σαν στο σπίτι σας είναι αυτόματη 
ή πρέπει να κάνω κάτι για να την ενεργοποιήσω;
Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Ο πάροχός σας θα πάψει 
αυτομάτως να εφαρμόζει τα τέλη περιαγωγής εφόσον χρη-
σιμοποιείτε υπηρεσίες περιαγωγής στο εξωτερικό εντός ΕΕ 
μετά την 15η Ιουνίου 2017.
6. Δεν ταξιδεύω ποτέ στο εξωτερικό εντός ΕΕ. Θα 
έχουν αντίκτυπο σε μένα οι νέοι κανόνες για την 
περιαγωγή;
Όχι. Εάν δεν μετακινηθείτε σε άλλη χώρα εντός της ΕΕ, δεν 
θα αλλάξει τίποτα για σας. Μπορεί να λάβετε κοινοποίηση 
των αλλαγών στο συμβόλαιό σας σχετικά με τους νέους 
κανόνες για την περιαγωγή, αλλά σε περίπτωση που δεν τα-
ξιδεύετε στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται να δώσετε ιδιαίτερη 
προσοχή σε αυτές τις αλλαγές. Αν, με την ευκαιρία αυτή, η 
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σάς ειδοποιήσει για αλλαγές σε 
οποιουσδήποτε άλλους όρους του συμβολαίου σας, έχετε το 
δικαίωμα να τερματίσετε το συμβόλαιο χωρίς να υποστείτε 
κυρώσεις, σε περίπτωση που δεν δεχθείτε τις αλλαγές αυτές.
7. Θα ειδοποιηθώ στις 15 Ιουνίου; Εάν ναι, με 
ποιον τρόπο;
Ναι. Ο πάροχος θα σας ενημερώσει για την κατάργηση 
των τελών περιαγωγής και πώς αυτό θα επηρεάσει το συ-
γκεκριμένο τιμολόγιό σας (π.χ. από την πολιτική εύλογης 
χρήσης), ενώ το συμβόλαιό σας θα προσαρμοστεί αναλό-
γως. Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το συγκεκριμένο 
τιμολόγιό σας (π.χ. στην ιστοσελίδα του παρόχου σας) θα 
προσαρμοστεί επίσης όσον αφορά την περιαγωγή. Όταν 
διασχίζετε τα σύνορα της ΕΕ μετά την 15η Ιουνίου 2017, θα 
εξακολουθήσετε να λαμβάνετε το μήνυμα SMS που θα σας 
ενημερώνει ότι είσαστε σε περιαγωγή. Το μήνυμα αυτό θα 
σας υπενθυμίσει τυχόν πολιτική εύλογης χρήσης για την πε-
ριαγωγή που εφαρμόζει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.
8. Τι μπορώ να κάνω αν πάω στο εξωτερικό και 

δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την περιαγωγή 
σαν στο σπίτι και υποστώ πρόσθετη χρέωση;
Θα πρέπει πρώτα να αμφισβητήσετε αυτές τις επιπλέον 
χρεώσεις στον οικείο πάροχο, ο οποίος οφείλει να διαθέτει 
διαδικασία καταγγελιών. Εάν η εταιρεία επιμένει, πρέπει να 
ενημερώσετε τον αρμόδιο φορέα στη χώρα σας, συνήθως 
την οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών, η 
οποία θα διευθετήσει την υπόθεση. 
9. Διαθέτω ήδη συγκεκριμένο τιμολόγιο περιαγω-
γής το οποίο έχω ειδικά επιλέξει (π.χ.: πληρώνω 
λίγο περισσότερο από τη ρυθμιζόμενη τιμή περια-
γωγής της ΕΕ εντός ΕΕ, αλλά έχω πολύ καλές τιμές 
περιαγωγής στις ΗπΑ και τον Καναδά, όπου συχνά 
ταξιδεύω). Μπορώ να το διατηρήσω μετά την 15η 
Ιουνίου 2017;
Ναι. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας θα επικοινωνήσει 
μαζί σας πριν από την 15η Ιουνίου 2017 και θα σας ρωτήσει 
εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε το ειδικό τιμολόγιο περιαγω-
γής σας. Αν το επιβεβαιώσετε, θα διατηρηθεί. Αν απαντή-
σετε αρνητικά ή δεν απαντήσετε, θα ενεργοποιηθούν αυτό-
ματα  οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή σαν στο σπίτι σας. 
10. Τα νέα μου δικαιώματα καλύπτουν επίσης τις 
κλήσεις από τη χώρα μου προς τους φίλους μου 
στο εξωτερικό;
Όχι. Οι κλήσεις από τη χώρα σας δεν είναι περιαγωγή. Τα νέα 
δικαιώματα αφορούν επικοινωνίες (φωνητικές κλήσεις, μη-
νύματα SMS, δεδομένα) που πραγματοποιούνται κατά την 
περιαγωγή εντός ΕΕ, δηλαδή όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα 
της ΕΕ. Οι τιμές κλήσεων από τη χώρα σας σε ξένη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, δεν υπάγονται σε ρύθμιση. 
για ταξιδιώτες… 
11. Εάν ταξιδεύω και καλέσω ή στείλω μήνυμα 
σε έναν φίλο, ενδιαφέρει σε ποιον πάροχο είναι ή 
εάν πρόκειται για σταθερό ή κινητό;
Όχι. Εφόσον είστε σε περιαγωγή στην ΕΕ, όλες οι κλήσεις 
προς κινητούς και σταθερούς αριθμούς στην ΕΕ θα λογί-
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ζονται στην εθνική σας δέσμη (όγκο) λεπτών (ή θα είναι 
απεριόριστη, αν έχετε απεριόριστες κλήσεις στη χώρα σας), 
ακριβώς σαν να καλούσατε εντός της χώρας σας. Εάν έχετε 
διακριτούς όγκους, τους λεγόμενους «on-net» και «off-net» 
στην εθνική σας δέσμη, όλα τα ωριαία λεπτά περιαγωγής 
μπορούν στο σύνολό τους να αφαιρούνται από τον όγκο 
off-net, καθώς επίσης και όταν καλείτε έναν άλλο συνδρο-
μητή της ίδιας εγχώριας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας κατά 
την περιαγωγή.
12. πώς θα μπορέσω να εντοπίσω τιμολόγια τύ-
που περιαγωγή σαν στο σπίτι σας στους τοπικούς 
μου παρόχους;
Η περιαγωγή σαν στο σπίτι σας θα είναι το προκαθορισμέ-
νο τιμολόγιο για όλα τα προγράμματα που περιλαμβάνουν 
περιαγωγή. Εάν έχετε ήδη ένα τιμολογιακό πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη περιαγωγή, θα περάσετε 
αυτόματα σε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας. Αν θέλετε να 
αγοράσετε ένα νέο τιμολογιακό πρόγραμμα που περιλαμ-
βάνει περιαγωγή μετά τις 15 Ιουνίου 2017, ο πάροχός σας 
θα σας παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα με περιαγωγή σαν 
στο σπίτι σας από ω προεπιλογή. 

13. Όταν ταξιδεύω, πόσο πληρώνω όταν δέχομαι 
μια κλήση;
Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό στην ΕΕ μετά την 15η Ιουνίου 
2017: τίποτα - ακριβώς όπως στη χώρα σας! 
14. Σε ποιες χώρες μπορώ να έχω περιαγωγή σαν 
στο σπίτι αρχίζοντας από την 15η Ιουνίου;
Και στις 28 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλ-
λία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, 
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, 
Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.Στις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: στην Ισλανδία, το Λι-

χτενστάιν, τη Νορβηγία η περιαγωγή σαν στο σπίτι σας θα 
εισαχθεί σύντομα μετά τις 15 Ιουνίου.
15. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την περιαγωγή 
σαν στο σπίτι σας σε πλοία, εντός της ΕΕ;
Εφόσον συνδέεστε άμεσα με επίγειο δίκτυο κινητών επικοι-
νωνιών (π.χ. σε ποταμούς, λίμνες ή κατά μήκος της ακτής) 
ναι — διαφορετικά όχι. Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την 
περιαγωγή ισχύουν μόνο για επίγεια δίκτυα κινητών επικοι-
νωνιών. Μόλις οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω άλλου είδους 
ραδιοδικτύων, λ.χ. μέσω δορυφορικών συστημάτων σε 
πλοία ή αεροσκάφη, δεν υπόκεινται στα δεσμευτικά ανώ-
τατα όρια τιμών της ΕΕ. 
16. Εξακολουθεί να είναι καλή ιδέα να αγοράζω προσωρινά 
τοπική κάρτα SIM όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (περισσότερο από 2 εβδομάδες);
Για μερικές εβδομάδες, πιθανώς όχι. Οι κανόνες «εύλογης 
χρήσης» της περιαγωγής έχουν σχεδιαστεί για άτομα που 
«ταξιδεύουν περιοδικά» στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, εάν σκο-
πεύετε να μείνετε αρκετούς μήνες στο εξωτερικό χωρίς 
διακοπή, ελέγξτε την πολιτική εύλογης χρήσης της περια-
γωγής σαν στο σπίτι σας που εφαρμόζει η εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας σας για να αποφασίσετε ποια είναι η βέλτιστη 
επιλογή στην περίπτωσή σας. 
17. Συχνά μεταβαίνω στο εξωτερικό / σκοπεύω 
να παραμείνω για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
εξωτερικό. πώς μπορώ να γνωρίζω αν μπορώ 
ακόμα να έχω περιαγωγή σαν στο σπίτι;
Ο γενικός κανόνας, εφόσον παραμένετε περισσότερο χρόνο 
στη χώρα σας απ’ ό,τι στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιείτε το 
κινητό σας τηλέφωνο περισσότερο στη χώρα σας απ’ ό,τι 
στο εξωτερικό, είναι ότι μπορείτε να έχετε περιαγωγή σε 
εγχώριες τιμές όταν ταξιδεύετε οπουδήποτε στην ΕΕ. Αυτό 
θεωρείται «εύλογη χρήση» των υπηρεσιών περιαγωγής. 
Προκειμένου να προσδιοριστεί αν αυτό συμβαίνει, ο πάρο-
χός σας μπορεί να ελέγξει τον χρόνο περιαγωγής σας και την 
κατανάλωση κατά τους τέσσερις τελευταίους συναπτούς 
μήνες ή περισσότερο. Σε περίπτωση που, κατά το εν λόγω 
χρονικό διάστημα, βρεθήκατε περισσότερο στο εξωτερικό 
εντός ΕΕ απ’ ό,τι στο εσωτερικό ΚΑΙ καταναλώσατε υπηρε-
σίες κινητής τηλεφωνίας περισσότερο στο εξωτερικό εντός 
ΕΕ απ’ ό,τι στο εσωτερικό, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώ-
σει ότι ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με μικρά τέλη περιαγω-
γής εφόσον εξακολουθείτε να παραμένετε στο εξωτερικό. 
Εάν, εντός δύο εβδομάδων από τη στιγμή που θα λάβετε 
προειδοποίηση, αποκαταστήσετε την επικρατούσα παρου-
σία ή κατανάλωση στη χώρα σας, δεν θα ισχύει η χρέωση. 

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί ο πάροχός σας να αρχίσει 
την εφαρμογή των χαμηλών τελών περιαγωγής (βλ. και 
την ερώτηση 21) στην εκ μέρους σας χρήση υπηρεσιών 
περιαγωγής, από την ημέρα της ειδοποίησης και μετά. Ως εκ 
τούτου, εφόσον η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας δεν έχει 
έρθει σε επαφή μαζί σας ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό, 
μπορείτε να συνεχίσετε την περιαγωγή σαν στο σπίτι σας 
χωρίς επιφυλάξεις. 
18. Διαθέτω απεριόριστες φωνητικές κλήσεις και 
sms στη χώρα μου. Θα έχω απεριόριστες φωνη-
τικές κλήσεις και sms στην περιαγωγή σαν στο 
σπίτι;
Ναι. Από τις 15 Ιουνίου 2017 δεν επιτρέπονται πλέον τυχόν 
ποσοτικοί περιορισμοί για φωνητικές κλήσεις και SMS ενό-
σω βρίσκεστε σε περιαγωγή.
19. Έχω απεριόριστα δεδομένα στη χώρα μου. 
πώς μπορώ να γνωρίζω τον όγκο των δεδομέ-
νων με περιαγωγή σαν στο σπίτι που δικαιούμαι;
Εάν η εθνική σας δέσμη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας πε-
ριλαμβάνει απεριόριστα δεδομένα, ο πάροχός σας πρέπει να 
σας παρέχει μεγάλο όγκο δεδομένων περιαγωγής σαν στο 
σπίτι, ανάλογα με την τιμή της δέσμης κινητών υπηρεσιών 
σας.
Ο πάροχός σας οφείλει να σας ενημερώνει με σαφήνεια για 
το επιτρεπόμενο όριο δεδομένων της περιαγωγής σαν στο 
σπίτι σας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε περισσότερα 
δεδομένα κατά την περιαγωγή απ’ ό,τι προβλέπει το επιτρε-
πόμενο όριο, ενδέχεται να χρεωθείτε ένα μικρό τέλος (βλ. 
επίσης ερώτηση 21). Σε περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε 
τον υπολογισμό της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, δείτε 
πώς: ο όγκος περιαγωγής δεδομένων πρέπει να είναι του-
λάχιστον διπλάσιος του όγκου που προκύπτει διαιρώντας 
την τιμή της δέσμης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας 
(χωρίς ΦΠΑ) διά 7,7 EUR. Προς ενημέρωσή σας, 7,7 EUR 
είναι η μέγιστη τιμή που πρέπει να πληρώσει ο πάροχός σας 
στην αλλοδαπή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για 1 GB δε-
δομένων εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό, εντός ΕΕ, κατά 
τη διάρκεια του 2017. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε 
περισσότερα δεδομένα με περιαγωγή σαν στο σπίτι σας απ’ 
ό,τι ο όγκος δεδομένων που μπορεί να αγοράσει η εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας σας με τη μηνιαία συνδρομή σας από 
τον ξένο πάροχο, του οποίου το δίκτυο χρησιμοποιείτε στο 
εξωτερικό.
Παράδειγμα: Στη χώρα σας, έχετε δέσμη υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, περιλαμβανομένων απεριόριστων κλήσεων, 
μηνυμάτων SMS και δεδομένων για 42 EUR (35 EUR εκτός 
ΦΠΑ 20 %). Όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της ΕΕ, μπορεί-

πΕΡΙΑγΩγΗ ΣΑΝ ΣΤΟ ΣπΙΤΙ ΣΑΣ (ΜΕ χΡΕΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ): 
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις από την Κομισιόν
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τε να πάρετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας για απεριόριστες 
κλήσεις και μηνύματα SMS, και τουλάχιστον 9,1 GB δεδομέ-
νων (2 * (35 / 7,7) = 9,1).
20. Τα δεδομένα μου στο σπίτι δεν είναι απεριό-
ριστα. πώς μπορώ να γνωρίζω ότι το σύνολο του 
εγχώριου όγκου δεδομένων μου είναι σε περια-
γωγή σαν στο σπίτι σας;
Εάν ο πάροχός σας δεν σας έχει γνωστοποιήσει ρητά σχετικά 
με όριο περιαγωγής δεδομένων, μπορείτε βρισκόμενοι στο 
εξωτερικό να επωφεληθείτε από τον πλήρη όγκο των δεδο-
μένων του εθνικού σας συμβολαίου.
Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει μόνο το δικαίωμα να 
εφαρμόσει όριο δεδομένων για περιαγωγή σαν στο σπίτι 
σας το 2017 σε περίπτωση που πληρώνετε λιγότερο από 
3,85 EUR/GB για δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν (το 
2018 λιγότερο από 3 EUR/GB, ενώ το 2019 λιγότερο από 
2,25 EUR/GB). Το πραγματικό όριο εξαρτάται από το μηνι-
αίο ποσό που καταβάλλετε για το κινητό σας συμβόλαιο. Το 
όριο υπολογίζεται όπως στην ερώτηση 19.
Παράδειγμα 1: Στη χώρα σας, έχετε δέσμη υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας, περιλαμβανομένων απεριόριστων 
κλήσεων, μηνυμάτων SMS και 3 GB δεδομένων για 30 EUR 
(25 EUR εκτός ΦΠΑ 20 %). Στην περίπτωση αυτή, 25 EUR / 
3GB = 8,3 EUR/GB. Όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της ΕΕ, 
μπορείτε να πάρετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας για απε-
ριόριστες κλήσεις και μηνύματα SMS, και 3 GB δεδομένων, 
ακριβώς όπως στη χώρα σας.
Παράδειγμα 2: Στη χώρα σας, έχετε δέσμη υπηρεσιών κινη-
τής τηλεφωνίας, περιλαμβανομένων απεριόριστων κλήσε-
ων, μηνυμάτων SMS και 10 GB δεδομένων για 30 EUR (25 
EUR εκτός ΦΠΑ 20 %). Ο υπολογισμός είναι 25 EUR / 10 GB 
= 2,5 EUR/GB. Όταν ταξιδεύετε εντός ΕΕ, μπορείτε να έχετε 
περιαγωγή σαν στο σπίτι σας για απεριόριστες κλήσεις και 
μηνύματα SMS, και τουλάχιστον 6,5 GB δεδομένων (2 * 
(25/7,7) = 6,5). Εάν η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας επιθυμεί 
να εφαρμόσει ένα τέτοιο όριο δεδομένων κατά τη διάρκεια 
περιαγωγής, πρέπει να σας ενημερώσει σαφώς σχετικά με 
τον διαθέσιμο όγκο και κάθε φορά που καταναλώνετε αυτόν 
τον όγκο ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό.
21. Εάν υπερβώ τα όρια της περιαγωγής σαν στο 
σπίτι σας, ποιες είναι οι πρόσθετες δαπάνες που 
μπορούν να μου χρεώσει ο πάροχός μου;
Πέρα από την πολιτική εύλογης χρήσης της περιαγωγής σαν 
στο σπίτι σας, μπορεί η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας να 
επιβάλει ένα μικρό τέλος για κατανάλωση περιαγωγής:
• 3,2 λεπτά EUR ανά ωριαίο λεπτό για πραγματοποιηθείσες 
φωνητικές κλήσεις (+ ΦΠΑ)

• 1 λεπτό EUR ανά SMS (+ ΦΠΑ)
• 7,7 EUR ανά GB δεδομένων (+ ΦΠΑ)(λιγότερο από 1 λεπτό 
EUR ανά MB)
Για τα δεδομένα, αυτό είναι 6,5 φορές λιγότερο απ’ ό,τι τα 
σημερινά τέλη περιαγωγής και 26 φορές μικρότερο από την 
επιβάρυνση που χρεώθηκε το 2015. Για πραγματοποιηθεί-
σες κλήσεις, αυτό είναι 36% λιγότερο απ’ ό,τι τα σημερινά 
τέλη και έξι φορές μικρότερο από την επιβάρυνση που 
χρεώθηκε το 2015. Για SMS, αυτό είναι 50 % λιγότερο απ’ 
ό,τι τα σημερινά τέλη και έξι φορές μικρότερο από την επι-
βάρυνση που χρεώθηκε το 2015.

22. ζω κοντά στα σύνορα και το δίκτυό μου συχνά 
συνδέεται με εκείνο μιας γειτονικής χώρας• θα 
μπορέσω να έχω περιαγωγή σαν στο σπίτι χωρίς 
κίνδυνο υπέρβασης των ορίων μου;
Ναι. Εφόσον το κινητό σας συνδέεται μία φορά την ημέ-
ρα με το εγχώριό σας δίκτυο, θα θεωρηθεί ότι εκείνη την 
ημέρα βρίσκεστε στη χώρα σας και όχι σε περιαγωγή. Δεν 
έχει σημασία αν το τηλέφωνό σας συνδέεται σε δίκτυο της 
γειτονικής χώρας στην ΕΕ (είτε από τη χώρα σας ή επειδή 
περάσατε μέρος της ημέρας στην εν λόγω ξένη χώρα). Οι 
πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής οφείλουν επίσης να σας 
ενημερώσουν σχετικά με το πώς να αποφεύγετε την ακού-
σια περιαγωγή.
23. Εργάζομαι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα από τη 
χώρα όπου διαμένω• θα μπορώ να έχω περιαγω-
γή σαν στο σπίτι χωρίς κίνδυνο υπέρβασης των 
ορίων μου;
Ναι. Στην περίπτωσή σας, μπορείτε να επιλέξετε έναν πάρο-
χο σε κάθε χώρα και να έχετε περιαγωγή σε εγχώριες τιμές 
της εκάστοτε χώρας: μπορείτε να έχετε περιαγωγή σε εγχώ-
ριες τιμές με κάρτα SIM από τη χώρα στην οποία διαμένετε 
ή με κάρτα SIM από τη χώρα στην οποία εργάζεστε. Και στις 
δύο περιπτώσεις θα ισχύει πολιτική εύλογης χρήσης για την 

περιαγωγή σαν στο σπίτι σας (όπως περιγράφεται στην 
ερώτηση 17), υπό τον σημαντικό πρόσθετο όρο ότι κάθε 
ημέρα που συνδέεστε τουλάχιστον μία φορά στο δίκτυο του 
εγχώριου παρόχου σας μετράει ως ημέρα παρουσίας (ακό-
μη κι αν επίσης μεταβείτε στο εξωτερικό εκείνη την ημέρα).
24. Εάν κάθε χρόνο ταξιδεύω μόνο για 2-3 εβδο-
μάδες σε άλλη χώρα εντός ΕΕ, μπορώ να χρησιμο-
ποιήσω την εθνική μου δέσμη χωρίς να υπερβώ 
τα όρια της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας;
Ναι. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε υπόψη είναι ότι, εάν 
έχετε απεριόριστα δεδομένα στην εθνική σας δέσμη, τα 
δεδομένα σας ενδέχεται να μην είναι απόλυτα απεριόριστα 
στην περίπτωση της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας. Ή, αν 
έχετε μεγάλη ποσότητα δεδομένων σε πολύ χαμηλή τιμή 
στην εθνική σας δέσμη, μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας 
ελαφρώς λιγότερα δεδομένα στην περίπτωση της περιαγω-
γής. Και στις δύο περιπτώσεις, ο όγκος δεδομένων της πε-
ριαγωγής σαν στο σπίτι σας που θα λάβετε θα είναι αρκετά 
μεγάλος ώστε να μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή τουλάχι-
στον το μέγιστο των αναγκών σας (βλ. επίσης ερώτηση 19 
και ερώτηση 20). Επιπλέον, τα ισχύοντα τέλη περιαγωγής 
πέρα από τον όγκο της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας είναι 
μικρά (βλ. επίσης ερώτηση 21).
25. Έχω προπληρωμένη κάρτα. Μπορώ να απο-
κτήσω περιαγωγή σαν στο σπίτι;
Ναι. Εάν πληρώνετε ανά μονάδα, και η εγχώρια τιμή μο-
νάδας σας για δεδομένα είναι μικρότερη από 7,7 EUR ανά 
GB, ο πάροχός σας μπορεί να εφαρμόσει περιαγωγή όπως 
στο σπίτι σας με όριο όγκου δεδομένων. Το όριο αυτό πρέ-
πει να είναι τουλάχιστον ίσο με τον όγκο που προκύπτει 
διαιρώντας το εναπομένον πιστωτικό σας στην προπλη-
ρωμένη κάρτα σας όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε υπη-
ρεσίες περιαγωγής δεδομένων (χωρίς ΦΠΑ) δια 7,7 EUR. 
Για παράδειγμα, εάν έχετε 13 EUR (10,8 EUR εκτός ΦΠΑ 
20 %) υπόλοιπο στην κάρτα SIM σας κατά την έναρξη της 
περιαγωγής δεδομένων, θα έχετε τουλάχιστον 10,8/7,7 = 
1,4 GB δεδομένα περιαγωγής. Προς ενημέρωσή σας, 7,7 
EUR είναι η μέγιστη τιμή που πρέπει να πληρώσει το 2017 
η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας στον αλλοδαπό πάροχο 
για 1 GB δεδομένων εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό, εντός 
ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι στην περιαγωγή σαν στο σπίτι σας 
λαμβάνετε ακριβώς τον όγκο των δεδομένων περιαγωγής 
που έχετε προκαταβάλει. Για φωνητικές κλήσεις και μηνύ-
ματα θα πληρώσετε ακριβώς την ίδια τιμή μονάδας όπως 
στη χώρα σας.

πΕΡΙΑγΩγΗ ΣΑΝ ΣΤΟ ΣπΙΤΙ ΣΑΣ (ΜΕ χΡΕΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ): 
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις από την Κομισιόν
(Συνέχεια από σελίδα 16)
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Τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις 
αγορές, για να κρίνουν εάν η Ελλάδα θα ενταχθεί 
στην ποσοτική χαλάρωση (QE) και παράλληλα θα 
ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή στις αγορές, δίνει 
η χθεσινή απόφαση του Eurogroup, που ενέκρινε τη 
δόση των 8,5 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα σκιαγρά-
φησε περισσότερο τα μέτρα για το χρέος, τα οποία 
αναμένεται να εξειδικευτούν στο διάστημα μετά την 
27η Ιουλίου και μέχρι τη λήξη του προγράμματος, 
αλλά θα εφαρμοστούν στη λήξη του, τον Αύγουστο 
του 2018, εφόσον χρειαστεί.
Ουσιαστικά, στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους, 
η εφαρμογή των μέτρων παραπέμπεται για το καλο-
καίρι του 2018, ωστόσο οι υπουργοί Οικονομικών 
συζήτησαν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα στη βάση της 
απόφασης που είχε ληφθεί τον Μάιο του 2016 για 
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρό-
θεσμες επεμβάσεις. Πάντως, χθες συμφωνήθηκε να 
εφαρμοστούν μεν τα μέτρα το καλοκαίρι του 2018, 
αλλά να επιδιωχθεί ένας ποσοτικός προσδιορισμός 
τους νωρίτερα, προφανώς μετά τις γερμανικές εκλο-
γές, ώστε να συμμετάσχει αμέσως μετά χρηματοδοτι-
κά στο πρόγραμμα και το ΔΝΤ.
Πάντως, σημαντική εξέλιξη θεωρείται η αποδοχή από 
το Eurogroup της γαλλικής πρότασης να συνδεθεί η 
αποπληρωμή του χρέους με την ανάπτυξη. Όπως δι-
ευκρίνισε ο κ. Ντέισελμπλουμ, όταν η ανάπτυξη είναι 
μεγαλύτερη των προβλέψεων η Ελλάδα θα αποπλη-
ρώνει ταχύτερα το χρέος, ενώ όταν είναι μικρότερη 
θα αποπληρώνει με βραδύτερο ρυθμό.
Όπως είπε, οι κοινοτικές υπηρεσίες θα προετοιμά-
σουν τον μηχανισμό, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα 
ληφθούν παράλληλα με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για 
το χρέος.
Ο Γερούν Ντέισελμπλουμ μίλησε για ένα σημαντικό 
βήμα μπροστά σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα, 
ενώ χαιρέτισε τις προσπάθειες της κυβέρνησης και 
του ελληνικού λαού.
Αναφορικά με τη δόση των 8,5 δισ. ευρώ, τα 7,7 
δισ. ευρώ θα δοθούν αρχές Ιουλίου (6,9 αφορούν 
την αποπληρωμή χρέους και το υπόλοιπο 0,8 για 
ληξιπρόθεσμες οφειλές στο εσωτερικό). Το 0,8 δισ. 
θα εκταμιευθεί για ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 
καλοκαίρι, αρκεί η Ελλάδα να συμβάλει και αυτή με 
δικά της μέσα στην εκκαθάριση των οφειλών αυτών.
Για το χρέος η χώρα μας πήρε μια ανανεωμένη «υπο-
σχετική» ότι το όλο θέμα θα εξεταστεί με τη λήξη του 
προγράμματος το καλοκαίρι του 2018 και αν χρεια-
στεί θα ληφθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυν-

πΡΑΣΙΝΟ φΩΣ γΙΑ ΔΟΣΗ 8,5 ΔΙΣ.
Η ΝΑΥΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                        16/06/2017

σης. Τα όποια μέτρα ληφθούν θα βασίζονται στην 
απόφαση του Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016, που 
αναφέρονταν σε βραχυπρόθεσμες (υλοποιούνται 
ήδη), μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμ-
βάσεις στο χρέος.
Πρόσθετες παρεμβάσεις Χθες έγινε μια συζήτηση σε 
συνέχεια της προηγούμενης του περασμένου μήνα, 
ενώ εξειδικεύτηκαν και κάποιες μεσοπρόθεσμες πα-
ρεμβάσεις, όπως η επιμήκυνση της αποπληρωμής 
των δανείων της δεύτερης διάσωσης κατά 15 έτη. 
Αυτά είναι ορισμένα από τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, 
υπάρχουν και άλλα στον σχετικό κατάλογο, όπως η 
πρόωρη εξαγορά των δανείων του ΔΝΤ από τους Ευ-
ρωπαίους, ή ακόμη η διασφάλιση των επιτοκίων σε 
χαμηλά επίπεδα, αλλά και η επιστροφή των κερδών 
της ΕΚΤ από ελληνικά ομόλογα.
Δεν λήφθηκε, όμως, απόφαση χθες για την ελάφρυν-
ση γιατί δεν ήθελε το Βερολίνο, όπως και τον προ-
ηγούμενο μήνα, προφανώς λόγω των βουλευτικών 
εκλογών στη Γερμανία τον προσεχή Σεπτέμβριο. Ο 
υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ξεκα-
θάρισε προσερχόμενος στη συνεδρίαση ότι τα μέτρα 
για την ελάφρυνση του χρέους θα συζητηθούν στο 
τέλος του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018. 
Μάλιστα, «άδειασε» και την κυβέρνηση αποκαλύ-
πτοντας ότι στο προηγούμενο Eurogroup (22 Μαΐου) 
είχε επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι ‘Ελληνες, όπως 
είπε, ζήτησαν την αναβολή της για τρεις εβδομάδες 
για «επικοινωνιακούς λόγους».
Πάντως, οι διαρροές που είχαν γίνει τότε από ελλη-
νικής πλευράς μιλούσαν για απόρριψη της συμφω-
νίας εκείνης από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτο επειδή δεν κρίθηκε ικανοποιητική. Είναι 
προφανές ότι αν υπάρχει βελτίωση στη χθεσινή από-
φαση σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση που 
συζητήθηκε στις 22 Μαΐου, τότε αυτή δεν είναι εντυ-
πωσιακή.
Το ΔΝΤ, το οποίο εκπροσωπήθηκε χθες από την επι-
κεφαλής του Κριστίν Λαγκάρντ, δέχθηκε αυτό που 
είχε ήδη δεχθεί από τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή 
να παραμείνει στο πρόγραμμα παρά το γεγονός ότι 
δεν υπήρξε ελάφρυνση του χρέους.
Εδώ υπάρχει μια σημαντική υποχώρηση του διε-
θνούς οργανισμού προς τους Γερμανούς, γιατί τους 
τελευταίους μήνες έλεγε συνεχώς ότι χωρίς ελάφρυν-
ση του χρέους δεν μπαίνει στο πρόγραμμα. Τελικά 
μπαίνει χωρίς χρηματοδότηση, μέχρι να ληφθούν τα 
μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, ωστόσο το πιθανό-
τερο σενάριο είναι πως τελικά δεν θα βάλει καθόλου 
χρήματα, δεδομένου ότι η ελάφρυνση του χρέους 
θα γίνει με τη λήξη του προγράμματος, εκτός κι αν 
υπάρξει και τέταρτο μνημόνιο.
Σύμφωνα με την κα Λαγκάρντ χθες δεν επιτεύχθηκε 
συμφωνία για την ελάφρυνση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν 

ήταν έτοιμοι να δεσμευτούν με αριθμούς, δηλαδή να 
ποσοτικοποιήσουν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα.
Η κα Λαγκάρντ δήλωσε για το θέμα αυτό ότι η ίδια 
θα εισηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο τη συμμε-
τοχή στο πρόγραμμα με μια προληπτική πιστωτική 
γραμμή 2 δισ. δολαρίων - η χρηματοδότηση θα 
εγκριθεί τώρα, ωστόσο χρήματα το ΔΝΤ θα δώσει 
μόνον εφόσον προσδιοριστούν τα μέτρα ελάφρυν-
σης. Αναγνώρισε ότι δεν είναι η ιδανική λύση γιατί 
η Ελλάδα τήρησε όλες τις δεσμεύσεις, μάλιστα η ίδια 
ανέφερε ότι δεν περίμενε ότι η Ελλάδα θα εκπληρώ-
σει 140 προαπαιτούμενα, ωστόσο, όπως είπε, είναι 
η δεύτερη καλύτερη λύση γιατί αποτρέπει μια κρίση 
για την Ελλάδα και δρομολογεί τη διαδικασία για την 
ελάφρυνση.
Σύμφωνα με την κα Λαγκάρντ, τα μέτρα θα μπορού-
σαν να προσδιοριστούν τους επόμενες μήνες, προ-
φανώς μετά τις γερμανικές εκλογές. Εάν αυτές οι συ-
ζητήσεις καταλήξουν σε σχέση με τον προσδιορισμό 
των μέτρων, τότε το ΔΝΤ θα αποδεσμεύσει τη δόση, 
ενώ στη συνέχεια στο τέλος του προγράμματος όταν 
θα εφαρμοστούν τα μέτρα ελάφρυνσης θα προηγηθεί 
και νέα αξιολόγηση της βιωσιμότητας.
Η χθεσινή εξέλιξη αφήνει θολό το τοπίο και σε σχέ-
ση με το άλλον μείζον θέμα για τη χώρα που είναι 
η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι έχει πει πολ-
λές φορές, την τελευταία φορά στην αρχή του μήνα 
στην Ευρωβουλή, ότι θέλει ξεκάθαρη απόφαση για 
τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους. Ωστό-
σο, η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη, το διοικητικό της συμ-
βούλιο αποφασίζει χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. 
Θεωρητικά ο κ. Ντράγκι μπορεί να παρακάμψει το 
πρόβλημα της βιωσιμότητας και να βασιστεί στην 
πολιτική δέσμευση των Ευρωπαίων ότι θα καταστή-
σουν το χρέος βιώσιμο.
Το βέβαιο είναι ότι το θέμα δεν έκλεισε, το παράθυρο 
μένει ανοικτό, αλλά το πιθανότερο είναι πως δεν θα 
πρέπει να αναμένεται απόφαση άμεσα, μάλλον για 
το φθινόπωρο. Πάντως, ακόμη κι αν η ΕΚΤ αποσύρει 
στο τέλος του χρόνου το πρόγραμμα ποσοτικής χα-
λάρωσης, όπως προτίθεται, αυτό θα γίνει σταδιακά, 
οπότε υπάρχει η δυνατότητα ένταξης της χώρας μας.
Πάντως, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) Κλάους Ρέγκλινγκ, που χειρί-
ζεται τα σενάρια ελάφρυνσης του χρέους, εκτίμησε 
χθες ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ξαναβγεί στις αγο-
ρές αργότερα μέσα στο 2017, ή νωρίς μέσα στο 2018.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Ευρωζώνης, η 
Ελλάδα κερδίζει τον χρόνο 9,9 δισ. ευρώ (5,6% του 
ΑΕΠ) χάρη στα χαμηλά επιτόκια των ευρωπαϊκών 

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΔΙπΛΕΣ ΕΙΣφΟΡΕΣ ΚΑΙ γΙΑ 1€ ΕξΤΡΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ! 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥπΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-16-17                                                 16/06/2017   

Νέα βόμβα από τον ΕΦΚΑ καταργεί την ασφάλιση 
βάσει επαγγέλματος και καθιερώνει εισφορές βάσει 
εισοδήματος από κάθε πηγή, ακόμη και αν τα εισοδή-
ματα αυτά δεν υπάρχουν! Από 1 /1 /2017 όσοι έχουν 
παράλληλη απασχόληση, δηλαδή μια βασική δουλειά 
και ένα συμπληρωματικό εισόδημα από περιστασιακή 
εργασία, η οποία δηλώνεται με δελτία παροχής υπηρε-
σιών (μπλοκάκι), με τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελ-
ματικής δαπάνης, πληρώνουν πλέον βάσει της νέας 
εγκυκλίου του ΕΦΚΑ διπλές εισφορές: 
• Μια εισφορά για το κύριο εισόδημα.
• Μια δεύτερη εισφορά για το συμπληρωματικό.
Αν έχουν δύο ή τρεις συμπληρωματικές δραστηριότη-
τες από τις οποίες αποκτούν εισόδημα, τότε καλούνται 
να καταβάλουν για κάθε «ξεχωριστό» εισόδημα και 
την ανάλογη εισφορά, ακόμη και αν το εισόδημα αυτό 
δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, όπως φαίνεται στα 
παραδείγματα που ο ΕΦΚΑ παραθέτει στην εγκύκλιο 
για την παράλληλη απασχόληση! 
Οι δημόσιοι υπάλληλοι 
Στην τσιμπίδα πιάνονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι 
που έχουν νόμιμα δεύτερη συμπληρωματική απασχό-
ληση, καθώς από 1 /1 /2017 το κάθε επιπλέον ευρώ 
που δηλώνουν από παράλληλη εργασία θα έχει την 
εισφορά του κλάδου στον οποίο απασχολούνται.
Στην εγκύκλιο αποκαλύπτεται και άλλη μία βόμβα, 
για εισφορές και στους συνταξιούχους ΙΚΑ, Δημοσίου, 
ΟΑΕΕ και άλλων Ταμείων που έχουν εισόδημα από 
αγροτική δραστηριότητα. Από 1 /1 /2017 καταργείται 
η απαλλαγή που είχαν από το να μην πληρώνουν ει-
σφορές στον πρώην ΟΓΑ ως συνταξιούχοι με εισόδη-
μα και από τα χωράφια, και με το νέο καθεστώς του 
ΕΦΚΑ, εφόσον εισπράττουν εισόδημα από αγροτική 
δραστηριότητα, θα έχουν εισφορά ως «αγρότες», δη-
λαδή 21,2%, για το 2017, 23,2% για το 2018,25,2% 
για το 2019 και 27,2%. από το 2022 και μετά! Αντί- (Συνέχεια στη σελίδα 20)

δανείων και των εξαιρετικά ευνοϊκών λήξεων. Όπως 
είπε, πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα βοή-
θειας στον πλανήτη και δείχνει την εξαιρετική αλλη-
λεγγύη των εταίρων της Ελλάδας προς τη χώρα.
Ο κ. Ρέγκλινγκ αναφέρθηκε και στην εφαρμογή των 
βραχυπρόθεσμων μέτρων που υλοποιούνται ήδη, 
επισημαίνοντας ότι θα μειώσουν το ελληνικό χρέος 
κατά 20 μονάδες του ΑΕΠ και τις ακαθάριστες χρη-
ματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας κατά 5%.
Είναι εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα ήταν από τις λίγες 
χώρες που πέτυχαν πρωτογενές πλεόνασμα, δήλωσε 
ο κ. Ρέγκλιγκ, και σημείωσε ότι η μεγαλύτερη σαφή-
νεια στα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα 
εφαρμοστούν, εφόσον καταστεί αναγκαίο, αποτελεί 
δείγμα της αλληλεγγύης.
Η τρίτη δόση θα είναι 8,5 δισ. ευρώ και θα καλύψει 
τις ανάγκες της χώρας τους επόμενους μήνες, αλλά 
και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών το 
επόμενο τρίμηνο. Όπως διαβεβαίωσε, «η κατάσταση 
ρευστότητας της Ελλάδας θα είναι ικανοποιητική έως 
περίπου τα τέλη του έτους».
Το χρονοδιάγραμμα 
Την πρόοδο στη διαδικασία ελάφρυνσης του ελλη-
νικού χρέους επισήμανε η γενική διευθύντρια του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, 
ανακοινώνοντας παράλληλα την πρόθεσή της να 
εισηγηθεί στο εκτελεστικό συμβούλιο την επί της αρ-
χής συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, με 
στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής 
πριν από τις 27 Ιουλίου. Η χρηματοδότηση από το 
ΔΝΤ θα είναι κάτω από 2 δισ. δολάρια, περίπου 1,8 
δισ. ευρώ.
Όπως εξήγησε η κα Λαγκάρντ, απαντώντας σε σχε-
τική ερώτηση, θα υποβάλει έως σήμερα (εντός 24 
ωρών είπε χαρακτηριστικά) την εισήγησή της στο 
Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ, για την επί της αρ-
χής συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμ-
μα.
Κατόπιν έως τις 27 Ιουλίου 2017, το Ταμείο αναμέ-
νεται να εγκρίνει την εισήγηση για τη συμμετοχή στο 
ελληνικό πρόγραμμα. Από τις 28 Ιουλίου και στις 
επόμενες εβδομάδες, θα επιχειρηθεί η ταυτοποίηση 
(συγκεκριμενοποίηση) των μέτρων ελάφρυνσης του 
χρέους και όταν συμφωνηθούν με τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς, το Ταμείο θα μπορεί να προβεί σε εκταμίευ-
ση, «εφόσον το θέλει η Ελλάδα».
Η κα Λαγκάρντ πρόσθεσε πως στο τέλος του προ-
γράμματος (Αύγουστος 2018) θα εφαρμοστούν τα 
μέτρα για το χρέος, ενώ το Ταμείο, με βάση και τα 
μέτρα, και ης προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, 
θα συντάξει νέα μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού 
χρέους.

θετα, διατηρούν την απαλλαγή και δεν καταβάλλουν 
εισφορές μόνον οι συνταξιούχοι που έχουν χωράφια 
αλλά πήραν και τη σύνταξή τους από τον ΟΓΑ ως 
αγρότες. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «σύμφωνα με 
την παρ.11 του άρθρ. 40 του ν.4387/2016 καταργού-
νται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.1140/1981 περί 
μη υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ ασφαλισμένων 
ή συνταξιούχων άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφά-
λισης και πλέον από 01 /01 /2017 ασφαλισμένοι με 
εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα καταβάλλουν 
εισφορά στον ΕΦΚΑ».
Καίγονται και οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ σε χωριά 
κάτω των 2.000 κατοίκων που ασκούν παράλληλα 
αγροτική δραστηριότητα, γιατί πλέον θα καταβάλλουν 
εισφορές ως αγρότες, λόγω πληθυσμιακού κριτηρίου, 
αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Αν το μεγαλύτερο εισόδημα είναι από αγροτική δρα-
στηριότητα, θα πληρώνουν 21,2% (για φέτος) με 
σταδιακή αύξηση από το 2018 και τα επόμενα έτη. Αν 
όμως έχουν το κύριο εισόδημα από επιχείρηση στο 
χωριό (βενζινάδικο, μίνι μάρκετ, παντοπωλείο, καφε-
νείο, ταβέρνα κ.ά.) τότε σε αυτό το εισόδημα θα μπαί-
νει εισφορά 26,95% και στο αγροτικό 21,2%.
Σε κάθε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, από 
1/1/2017 τα εισοδήματα θα εντοπίζονται μέσω εφορί-
ας και θα αθροίζονται, ώστε να διαπιστωθεί ποιο είναι 
μεγαλύτερο και τι εισφορά θα έχει.
Το κατώτατο όριο μηναίου εισοδήματος για επιβο-
λή εισφοράς είναι 586 ευρώ και το ανώτατο μηνιαίο 
όριο εισοδήματος είναι το δεκαπλάσιο, δηλαδή 5.860 
ευρώ. Η ελάχιστη βάση εισοδήματος για τις εισφορές 
σε παράλληλη απασχόληση είναι τα 586 ευρώ, και τα 
410 ευρώ, αν το συμπληρωματικό εισόδημα προέρ-
χεται από αγροτική δραστηριότητα. Τι σημαίνει αυτό; 
Οτι αν ένας εργαζόμενος δουλεύει με καθεστώς μερι-
κής απασχόλησης και παίρνει 300 ευρώ το μήνα, ενώ 
παράλληλα έχει και εισόδημα από συμπληρωματική, 
δεύτερη δουλειά βγάζοντας από ιδιαίτερα μαθήματα 
με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης άλλα 150 ευρώ 
(σύνολο 450 ευρώ), θα πληρώσει εισφορές μισθωτού 
16% στα 300 ευρώ (48 ευρώ το μήνα) και εισφορές 
26,95% όχι στα 150 ευρώ, αλλά στο ποσό της διαφο-
ράς από τα 300 ευρώ που είναι το κύριο εισόδημα ως 
τα 586 ευρώ.
Το 26,95% θα πάει στο ποσό των 286 ευρώ (586-
300=286 ευρώ). Βγάζει δηλαδή 450 ευρώ, αλλά πλη-
ρώνει εισφορές για 586 ευρώ. Η επιβάρυνση είναι 48 
ευρώ εισφορά μισθωτού για τα 300 ευρώ και 77 ευρώ 
στα 286 ευρώ που χρεώνονται με εισφορές ελεύθερου 
επαγγελματία! Συνολικά οι εισφορές του θα είναι 115 

Στο ίδιο θέμα, παρεμβαίνοντας, ο πρόεδρος του 
Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ είπε πως «πριν 
από το τέλος του προγράμματος θα εξειδικεύσουμε 
τα μέτρα, τα οποία όμως θα εφαρμοστούν με την 
ολοκλήρωσή του».
ΕΚΤ: Πρώτο βήμα 
Πρώτο βήμα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας 
του χρέους χαρακτηρίζει η ΕΚΤ την απόφαση. «Λαμ-
βάνουμε υπ’ όψιν τη συζήτηση στο Eurogroup την 
οποία βλέπουμε ως πρώτο βήμα στην κατεύθυνση 
της διασφάλισης της βιωσιμότητας του χρέους» δή-
λωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της ΕΚΤ.
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Νομοθετική ρύθμιση-ανάσα προανήγγειλε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, καθώς η κυβέρ-
νηση θα φέρει ρύθμιση με την οποία οι πολίτες θα 
μπορούν να πληρώσουν σε 100 δόσεις οφειλές στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την προαναγ-
γελία της ρύθμισης έκανε ο υπουργός από το βήμα 
της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του 
βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλη 
Κεγκέρογλου. Ο κ. Σκουρλέτης σημείωσε, μεταξύ άλ-
λων, ότι η ευνοϊκή ρύθμιση θα αφορά τα χρέη σε δή-
μους και δημοτικές επιχειρήσεις και θα ενταχθεί στο 
πολυνομοσχέδιο του υπουργείου το οποίο θα κατα-
τεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή και αναμένεται 
να έχει ψηφιστεί το αργότερο έως τις αρχές Ιουλίου. 
Ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι εκτός από τη 
ρύθμιση των 100 δόσεων, θα δίνεται η δυνατότητα 
στον οφειλέτη να διαγράψει μέρος ή ακόμη και το 
100% των προσαυξήσεων που του έχουν καταλογι-
στεί στη ληξιπρόθεσμη οφειλή ανάλογα με τον τρόπο 
που θα επιλέξει να αποπληρώσει (π.χ. αποπληρωμή 
μεγάλου μέρους και ρύθμιση του υπολοίπου). Η συ-
γκεκριμένη ρύθμιση βρίσκεται στο στάδιο της κοστο-
λόγησης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με 
στόχο να συγκεκριμενοποιηθεί το δημοσιονομικό κό-
στος της, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε την 
αισιοδοξία του ότι η ρύθμιση αφενός θα ανακουφίσει 
τους οφειλέτες και αφετέρου θα συμβάλει στην αύξη-
ση της εισπραξιμότητας και των εσόδων των δήμων.

Στην απελευθέρωση του ορίου για τη διενέργεια 
πλειστηριασμών ακινήτων προσανατολίζονται οι 
συμβολαιογράφοι της χώρας, στοχεύοντας ουσια-
στικά στην ενεργοποίηση του μέτρου που παραμέ-
νει «παγωμένο» επί δέκα περίπου μήνες, λόγω της 
παρατεταμένης αποχής του κλάδου.
Η σχετική πρόταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογράφων κ. 
Γιώργο Ρούσκα, αναμένεται να συζητηθεί στα αρ-
μόδια όργανα την επόμενη εβδομάδα με στόχο, εφό-
σον συμφωνηθεί, να τεθεί σε ισχύ ακόμη και άμεσα. 
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα επιτρέπεται η διενέργεια 

ΡΥΘΜΙΣΗ γΙΑ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ 
χΡΕΗ πΡΟΣ ΟΤΑ ΜΕ ΔΙΑγΡΑφΗ 
πΡΟΣΑΥξΗΣΕΩΝ

πΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ χΩΡΙΣ ΟΡΙΟ 
ΟφΕΙΛΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-6                                                          16/06/2017   

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-18                                                    16/06/2017   

ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 77 ευρώ επιβάλλο-
νται επί εικονικού εισοδήματος (286 ευρώ αντί 150 
ευρώ). Για τα 150 ευρώ της αμοιβής του δηλαδή θα 
πληρώνει περισσότερα απ’ ό,τι για τα 300 ευρώ που 
παίρνει ως μισθωτός! Η εισφορά των 115 ευρώ μά-
λιστα θα αφαιρείται από τα 450 ευρώ που είναι το 
σύνολο τπς αμοιβής και θα του μένουν 335 ευρώ! 
Αν είχε τα 450 ευρώ μόνο από μία ή και δεύτερη μι-
σθωτή εργασία η εισφορά θα ήταν 72 ευρώ και θα 
έμεναν 478 ευρώ.
Εγκύκλιος 
Αυτό είναι το διπλό χαράτσι που αδειάζει τις τσέπες 
από όσους κάνουν δυο και τρεις διαφορετικές δου-
λειές για να τα βγάζουν πέρα.
Στην πράξη, με τη νέα εγκύκλιο μπαίνει εισφορά 
σε κάθε 1 ευρώ που κερδίζουμε επιπλέον από πα-
ράλληλη εργασία. Αν είναι από μισθωτή εργασία η 
εισφορά 16%, δηλαδή σε κάθε ευρώ θα δίνουν 0,16 
λεπτά υπέρ ΕΦΚΑ. Αν το συμπληρωματικό εισόδη-
μα είναι από ελεύθερο επάγγελμα (π.χ. ιδιαίτερα ή 
λογιστικά) η εισφορά είναι 26,95%, δηλαδή σε κάθε 
ένα ευρώ εισφορά 0,27 λεπτά ή 27 ευρώ στα 100. 
Αν το δεύτερο εισόδημα είναι από αγροτική δραστη-
ριότητα, π εισφορά είναι για φέτος 21,2%, δηλαδή 
0,21 λεπτά σε κάθε ένα ευρώ που προέρχεται από 
αγροτικό εισόδημα, ακόμη και αν είναι «σκέτες» 
επιδοτήσεις και όχι εισόδημα από αγοραπωλησία 
προϊόντων.
Αν ένας εργαζόμενος δουλεύει ως μισθωτός και πα-
ράλληλα συμπληρώνει το εισόδημά του από τεχνικές 
μελέτες και αδειοδοτήσεις για μικρές κατασκευές ή 
επιδιορθώσεις και επεκτάσεις σπιτιών, τότε για το ει-
σόδημα του «μηχανικού» θα πληρώνει, λέει ο ΕΦΚΑ, 
και τις ανάλογες εισφορές των μηχανικών, που φτά-
νουν στο 37,95%. Σε κάθε ευρώ δηλαδή θα δίνει 
0,38 λεπτά εισφορά στον ΕΦΚΑ! 

πλειστηριασμών για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ, 
όριο που είχε ξεκινήσει από τα 400.000 ευρώ στα 
τέλη Απριλίου, ως πρώτο βήμα για την εξομάλυνση 
της διαδικασίας διενέργειας των πλειστηριασμών. 
Αιτία της πολύμηνης αποχής των συμβολαιογράφων 
υπήρξε, όπως είναι γνωστό, η δράση συγκεκριμένων 
ομάδων που «επέβαλλε» ουσιαστικά την καθολική 
απαγόρευση της διενέργειας πλειστηριασμών στα ει-
ρηνοδικεία όλης της χώρας. Οπως προκύπτει και από 
τις ανακοινώσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των 
Συμβολαιογράφων, «μεγάλος αριθμός πολιτών, με 
οφειλές εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων 
ευρώ, έχοντας ως δικαιολογία και καλυπτόμενοι από 
την αποχή, αποφεύγουν την εκπλήρωση ή τον δια-
κανονισμό των οφειλών τους, ενώ έχουν τη σχετική 
δυνατότητα», με αποτέλεσμα η καθολική απαγόρευ-
ση να έχει λειτουργήσει ουσιαστικά ως καταφύγιο 
στρατηγικών κακοπληρωτών.
Η απελευθέρωση των πλειστηριασμών θα σηματο-
δοτήσει την άρση της προστασίας για όσους δανει-
ολήπτες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν έχουν 
κάνει αίτηση ένταξης στον νόμο 3869, γνωστό ως 
νόμο Κατσέλη. Η προσφυγή στον σχετικό νόμο -στον 
οποίο έχουν καταφύγει πάνω από 150.000 οφειλέ-
τες- αποτελεί πλέον και τη μόνη προστασία και μάλι-
στα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την πρώτη 
κατοικία. Η προοπτική απελευθέρωσης των πλειστη-
ριασμών αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές των 
οφειλετών, αλλά και της αγοράς καθώς θα πρόκει-
ται για ενεργοποίηση του μέτρου έπειτα από πολλά 
χρόνια. Την απελευθέρωση ευνοεί και η πλατφόρμα 
για τη διενέργεια των πλειστηριασμών ηλεκτρονικά, 
που έχει ήδη παραδοθεί για πιλοτική δοκιμή στους 
συμβολαιογράφους. Η Συντονιστική Επιτροπή των 
Συμβολαιογράφων προτίθεται να θέσει σε λειτουργία 
το ηλεκτρονικό σύστημα από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά ακινήτων μέσω του μη-
χανισμού των πλειστηριασμών παραμένει ουσιαστι-
κά «παγωμένη» εδώ και χρόνια, καθώς της αποχής 
των συμβολαιογράφων είχε προηγηθεί η απεργία 
των δικηγόρων το 2016. Ακόμη και πιο πριν, όμως, 
οι πλειστηριασμοί ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτοι επί 
σειρά ετών λόγω των προστατευτικών νόμων που 
είχαν ψηφιστεί από το 2008 και στη συνέχεια του μο-
ρατόριουμ που είχε συμφωνηθεί μεταξύ διαδοχικών 
κυβερνήσεων και τραπεζών. Αποτέλεσμα αυτής της 
κατάστασης υπήρξε όχι μόνο η δραματική μείωση 
των πλειστηριασμών από το 2008 μέχρι και το 2016, 
αλλά και η συσσώρευση μεγάλου αριθμού εκκρεμών 
υποθέσεων τους τελευταίους μήνες, μετά την τυπική, 
έστω, απελευθέρωση του μέτρου, παρότι αυτή ουδέ-
ποτε εφαρμόστηκε. Η πλειονότητα των πλειστηρια-
σμών που ανακοινώνονται, όπως προκύπτει από τις 

νέες δημοσιεύσεις, έχει επισπεύδουσες τις τράπεζες, 
οι οποίες προγραμματίζουν για το τρέχον έτος έως 
και 15.000 πλειστηριασμούς. Οι τράπεζες διαβεβαιώ-
νουν ότι τόσο οι πλειστηριασμοί που έχουν ήδη ανα-
κοινωθεί, αλλά και αυτοί που προγραμματίζονται, 
δεν αφορούν στην πρώτη κατοικία των οφειλετών 
και ότι πρόκειται για περιπτώσεις δανειοληπτών με 
μεγάλη ακίνητη περιουσία.


