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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Μέχρι το Σεπτέμβριο εκτιμούν στην κυβέρνηση ότι θα έχουν 
ολοκληρωθεί οι συζητήσεις ώστε να προχωρήσει η ίδρυση της 
Αναπτυξιακής Τράπεζας, σύμφωνα με όσα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομίας. Σχετικά 
με την εναλλακτική λύση που δίνεται από τους θεσμούς, αντί 
για την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας να αναβαθμιστεί το 
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ), ο ίδιος ανέφερε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «θα επιλέξουμε τη λύση που θα οδηγήσει 
στην ταχύτερη υλοποίηση του σχεδιασμού», ενώ για τη χρη-
ματοδότηση της τράπεζας, είπε ότι δεν θα προχωρήσει μόνο με 
εθνικούς πόρους αλλά σε αυτήν θα συμμετάσχουν και αναπτυ-
ξιακές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, 
όπως αναφέρθηκε αρμοδίως στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προκειμένου να 
ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν η λειτουργία της σχεδιάζεται 
να υπάρξει τεχνική βοήθεια από 4 αντίστοιχες τράπεζες: τη 
γερμανική KFW, τη γαλλική National Development Agency, 
την ιταλική Cassa Depositi e Prestiti και την βρετανική British 
Business Bank. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο ίδιος παράγοντας, 
υπάρχει ήδη ενδιαφέρον ακόμη και από κινεζικά κεφάλαια για 
να συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή τράπεζα, ενώ προσέθεσε 
ότι στόχος του υπουργείου Οικονομίας είναι να συμμετέχουν 
σε αυτήν και ιδιωτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ 
αμέσως μόλις επιστρέψει ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης 
Παπαδημητρίου από την επίσημη επίσκεψη του στις ΗΠΑ και 
το Ηνωμένο Βασίλειο, που ολοκληρώνεται στις 28 Ιουνίου, θα 
μεταβεί στη Γερμανία για να συζητήσει το θέμα με τα στελέχη 
της KFW. Στόχος του υπουργείου είναι η αναπτυξιακή τράπεζα 
να αποτελέσει έναν φορέα «ομπρέλα» στον οποίο θα υπαχθούν 
οι οργανισμοί που εποπτεύει το υπουργείο και έχουν ως αντι-
κείμενο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης 
επενδύσεων. Επίσης, στον ενιαίο φορέα θα ενσωματωθούν 
και υπηρεσίες συμβούλων που υπάγονται στο υπουργείο και η 
ώθηση που θα δίνει στις επιχειρήσεις θα γίνεται μέσω εργαλεί-
ων όπως επιχειρηματικά δάνεια, πιστώσεις και αποταμιευτικές 

ευκαιρίες. Θα είναι συνδεδεμένη με την κρατική, ευρωπαϊκή 
και διατραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς ωστόσο αναλαμβά-
νει κινδύνους για τα κρατικά κεφάλαια.
-Ευρεία σύσκεψη του ΚΥΣΟΙΠ τη Δευτέρα: Στο μεταξύ, η 
κυβέρνηση προχωρεί στην υλοποίηση του σχεδίου της, για 
ανάπτυξη εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο 
πλαίσιο αυτό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πο-
λιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) έχει ήδη συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη στο 
γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραδα-
σάκη, το απόγευμα της Δευτέρα 19 Ιουνίου, με τη συμμετοχή 
κυβερνητικών και κρατικών στελεχών και με θέμα τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία που αναπτύσσουν δημόσιοι φορείς (Ταμείο 
Παρακαταθηκών & Δανείων, ΕΤΕΑΝ, Οργανισμός Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Επενδύσεων, Πράσινο Ταμείο, Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς, κ.λπ.). Επίσης, θα επισημανθούν χρηματοδοτικές 
δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επιδίωξη της 
κυβέρνησης είναι να καλυφθεί το κενό που παρατηρείται τόσο 
στην χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
-λόγω της αδυναμίας των συστημικών τραπεζών να συνδρά-
μουν στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας- όσο 
και στην ανάγκη αναπτυξιακού σχεδιασμού και χρηματοδότη-
σης σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πάντως όπως σχολία-
ζαν την Παρασκευή κυβερνητικοί κύκλοι: «Η ρητή αναγνώρι-
ση από τους θεσμούς της σημασίας που έχει για τη χώρα μας 
και την ανάκαμψη της οικονομίας η ύπαρξη της Αναπτυξιακής 
Τράπεζας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην τελευταία απόφαση 
του Eurogroup, αποτελεί αναμφισβήτητα μια δικαίωση για την 
ελληνική πλευρά. Παράλληλα, όμως, πρέπει να επισημανθεί 
ότι η ίδρυση και η λειτουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας απαι-
τείται να έχει την ευρεία δυνατή αποδοχή από τις πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάμεις της χώρας, καθώς ο χρονικός ορίζοντας 
λειτουργίας και δράσης της είναι μεσομακροπρόθεσμος και δεν 
αφορά τη θητεία μιας κυβέρνησης και μόνο».
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δΕΗ: ΕΤΟΙΜΑζΕΤΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΜΟΝΑδΕΣ ΚΑΙ ΟΡυχΕΙΑ πΡΟΣ πΩΛΗΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ 1324 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19 ΙΟυΝΙΟυ 2017

δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Τον Σεπτέμβριο η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. 
Σχεδιάζεται να υπάρξει τεχνική βοήθεια από 4 αντίστοιχες 
τράπεζες 
Σελ1 και 4 
ΔΕΗ: Ετοιμάζεται η λίστα με μονάδες και ορυχεία προς 
πώληση
Σελ 3 
Διυπουργική στο Μαξίμου για την πορεία του έργου 
ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών. Τι λένε οι 
εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης
Ανακοίνωση ΤΕΕ/ΤΑΚ για «προσφορές από τις ελληνικές 
Τράπεζες για POS  και άλλα τραπεζικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες»
Σελ 4 
Μέχρι τα μέσα Ιουλίου στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τα 
ΑΕΙ ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας
Σελ 5 
Εισήλθε στο χρηματιστήριο η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Από 
σήμερα άρχισε  η διαπραγμάτευση των μετοχών
Σελ 6 
Κομισιόν: Τα μέτρα για τη στήριξη του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ είναι συμβατά προς το ευρωπαϊκό Δίκαιο
Αντιπαράθεση στη Βουλή για τα προβλήματα του ΙΓΜΕ – 
Νομοθετική πρωτοβουλία ετοιμάζει το ΥΠΕΝ
Σελ 7 
Σύσταση Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών από το υπουρ-
γείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης
Συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ στους τομείς 
της έρευνας και της τεχνολογίας
Σελ 8 
Κυρώθηκε στη Βουλή η  Συμφωνία για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών
Σελ 9 και 10  
Τι ειπώθηκε για την  Καινοτομία και την Επιχειρηματικότη-
τα στο πλαίσιο της Ημερίδας «Η Αττική επιχειρεί»
Σελ 11 
Νέο πρόγραμμα για αστικές αναπλάσεις σχεδιάζει το Πρά-
σινο Ταμείο
Σελ 12 
Συνάντηση για αδειοδοτήσεις και περιβαλλοντικές επεν-
δύσεις αν. ΥΠΕΝ και  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας – Θράκης
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 13,14,15
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Σχεδιάζεται να υπάρξει τεχνική βοήθεια από 4 αντίστοιχες τράπεζες

Τη λίστα των μονάδων και των ορυχείων που θα δι-
ατεθούν προς πώληση ετοιμάζει αυτή την περίοδο το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και η ΔΕΗ, καθώς πρέπει να 
πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, αφού έγκειται στο 
πλαίσιο της συμφωνίας με τους εταίρους, που απορρέει 
και από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για 

κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ στη λιγνίτικη πα-
ραγωγή. Στόχος είναι να καταρτιστεί μέσα στον Ιούλιο η 
λίστα προκειμένου να ακολουθήσει market test ως προς 
το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά των μονάδων. 
Συνέχεια στη σελ 4
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προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

21 Ιουνίου 2017 

Εκδήλωση: «Έναρξη προγράμματος 
«Εξοικονομώ κατ’ οίκων II» και χρημα-
τοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις»
ΚΑβΑΛΑ

Επιμελητήριο Καβάλας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

22 Ιουνίου 2017

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

Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερε-
άς, Νομαρχιακή Επιτροπή Βοιωτίας

28 - 29 Ιουνίου 
2017

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

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας

ΣυΝΕδΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕξΟδΟ ΤΗΣ χΩΡΑΣ ΑπΟ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

πΕΡΙβΑΛΛΟΝ ΚΑΙ φυΣΙΚΟΙ 
πΟΡΟΙ 

ΕυΡΩΜΕΣΟγΕΙΑΚΗ 
δΙΑΣΚΕψΗ γΙΑ ΤΙΣ πΟΛΕΙΣ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το 
Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία 
(International Centre for Research on the Environment and 
the Economy - ICRE8), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ΑΘΗ-
ΝΑ, διοργανώνουν το 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Οικονομολόγων για το Περιβάλλον και τους Φυσι-
κούς Πόρους (European Association of Environmental and 
Resource Economists), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 
τις 28 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2017, στο Μέγαρο Διεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η 2η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη με θέμα: “Smart, Inclusive 
and Resilient Small and Medium-sized Cities and Island 
Communities in the Mediterranean: Exploring Current 
Research Paths and Experience-based Evidence” θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017, στο Ηράκλειο 
Κρήτης, από:
- Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπο-
γράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού 
Σχεδιασμού 
- Την Ερευνητική Ομάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων. 
- Το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 
Τμήμα Γεωγραφίας. 
- Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, KIOS Research and Innovation 
Center of Excellence. 
- Το Δίκτυο SMART-MED (Smart Cities Mediterranean Cluster).
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. 
Πληροφορίες: Α. Στρατηγέας, αν. καθ. ΕΜΠ (stratige@central.
ntua.gr), ιστοσελίδα: http://www.smartbluecity.com

Συνέδριο με θέμα «Οι δρόμοι της εξόδου από την κρίση: 
Εμπιστοσύνη, επενδύσεις, εξαγωγές» θα πραγματοποι-
ηθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στις 21 Ιουνίου 
2017, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ).
 «Το συνέδριο θα αποτελέσει μία πλατφόρμα ανταλλαγής 
απόψεων και θα εμβαθύνει στο μείζον θέμα των μεθόδων 
που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας προκειμένου 
να βγει από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, υπο-
γραμμίζεται σε ανακοίνωση. Στόχος του συνεδρίου είναι 
να χαραχθεί ο Οδικός Χάρτης εξόδου από την κρίση με 

τους πρωταγωνιστές της αλυσίδας της εξωστρέφειας, την 
οποία συνθέτουν τόσο η πολιτεία όσο και ο ιδιωτικός το-
μέας στους κλάδους επενδύσεων, τουρισμού, πολιτισμού, 
εξαγωγών (βιομηχανικά & αγροτικά προϊόντα), χρηματο-
πιστωτικού τομέα, μεταφορών, ενέργειας & logistics.
Οι πλέον καταξιωμένοι εκπρόσωποι από τους κλάδους της 
βιομηχανίας, των εξαγωγών, του τουρισμού, του πολιτι-
σμού, των μεταφορών, της ενέργειας, των τραπεζών, του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και της πρωτογενούς παραγωγής 
θα αναλύσουν τον ρόλο και τις δυνατότητες που έχει ο 
κλάδος τους να συμβάλλει στην έξοδο της Ελλάδας από 
την κρίση και την ανάπτυξη της οικονομίας μας.
Θα αναλυθούν θέματα όπως: η αναγκαιότητα για επεν-
δύσεις στην εξωστρέφεια από τους κλάδους τουρισμού, 
βιομηχανίας μεταφορών και ενέργειας, οι διεθνείς οικο-
νομικές σχέσεις, οι συνεργασίες και οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας διεθνώς, η ενίσχυση των εξα-
γωγών μέσω των έμμεσων πηγών χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων και μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου».
Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη διοίκησης, οικονο-
μικούς αναλυτές, συμβούλους επιχειρήσεων, εξαγωγείς, 
ειδικούς στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε επιχειρήσεις 
και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και 
του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

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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δΙυπΟυΡγΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑξΙΜΟυ γΙΑ ΤΗΝ πΟΡΕΙΑ ΤΟυ ΕΡγΟυ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚυΡΩΣΗΣ ΤΩΝ δΑΣΙΚΩΝ χΑΡΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ γΙΑ «πΡΟΣφΟΡΕΣ ΑπΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑπΕζΕΣ γΙΑ POS  ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΤΡΑπΕζΙΚΑ πΡΟϊΟΝΤΑ ΚΑΙ υπΗΡΕΣΙΕΣ»

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, που εκδόθηκε από την κυ-
βέρνηση, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017, διεξήχθη 
στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική συνάντηση όπου συζητή-
θηκε, μεταξύ άλλων, η πορεία του έργου ανάρτησης και κύ-
ρωσης των Δασικών Χαρτών.  Ζητήματα που απασχόλησαν 
τη διυπουργική ήταν:  Η καθυστερημένη ενσωμάτωση στους 
αναρτημένους δασικούς χάρτες στοιχείων οικισμών και οικι-
στικών πυκνώσεων από τους ΟΤΑ, καθώς και άλλων πράξε-
ων της διοίκησης (πχ. εποικισμών, πράξεων χαρακτηρισμού) 
που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 όπως 
ισχύει. Η  εξαίρεση από τις ευρείες αναδασωτέες περιοχές, 
περιοχών που νομίμως είχαν άλλη χρήση κατά την κήρυξη 
της αναδάσωσης από τα Δασαρχεία (για παράδειγμα νόμιμη 
αγροτική χρήση που εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες ως 
αναδασωτέες ενώ υπήρχε λεκτική τους εξαίρεση από την από-
φαση αναδάσωσης). Και η συνέχιση της γεωργικής εκμετάλ-
λευσης εκτάσεων που είναι ενταγμένες στο Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και αλληλεπιδρούν 
με τους δασικούς χάρτες με βάση τη νομικό πλαίσιο και τις συ-
νταγματικές προβλέψεις. Η διυπουργική έδωσε κατευθύνσεις 
για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων με στόχο την  ολο-
κληρωμένη υλοποίηση του έργου της κύρωσης των δασικών 
χαρτών και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών.  
Τις κατευθύνσεις αυτές θα επεξεργαστεί η ομάδα εργασίας, 
όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι από την πλευρά της 
διοίκησης και λειτουργεί στο ΥΠΕΝ από την ημέρα έναρξης 
των αναρτήσεων και προετοιμάζει τις απαραίτητες ρυθμίσεις 
για την επίλυση των  θεμάτων που προκύπτουν (εγκύκλιοι 
προς τις Υπηρεσίες και τους ΟΤΑ, Υπουργικές αποφάσεις και 
πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις). Στο μεταξύ όπως είναι 
γνωστό την περασμένη εβδομάδα ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος, έδωσε στη δημοσιότη-
τα μέσω επιστολής του στην ΚΕΔΕ, τους 51 δήμους που δεν 
ήταν συνεπείς στην κατάθεση υποβολής των σχεδίων οικι-
σμών και των οικιστικών πυκνώσεων. Σε ανακοίνωση του 
ΥΠΕΝ σημειώνεται ότι μόλις 4 στους 10 ΟΤΑ μερίμνησαν να 
καταθέσουν εντός χρονικών πλαισίων τα όρια και αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα μέχρι πρότινος οι πολίτες να αναλαμβάνουν 

δράση προκειμένου να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους.  
Σύμφωνα με έρευνα του «Ελεύθερου Τύπου», διαπιστώθηκε 
πως οι δήμοι αποδίδουν τις καθυστερήσεις τους τόσο στην 
υποστελέχωση προσωπικού όσο και στην κακή συνεννόηση 
με το υπουργείο. Ειδικότερα, στην επιστολή του ο κ. Φάμελ-
λος επισημαίνει ότι παρότι έληξε χθες η χρονική παράταση 
που είχε δοθεί με τον νόμο 4467/17 (σ.σ.: δόθηκε καινούργια 
έως τις 27 Ιουλίου), διαπιστώνεται ότι το 42,5% των δήμων 
που τους αφορά το θέμα δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες 
νομοθετημένες, εδώ και έναν χρόνο, υποχρεώσεις τους για 
το έργο των δασικών χαρτών. Με βάση λοιπόν την ανάλυση 
που έκανε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαπί-
στωσε ότι μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 το 57,5% 
των δήμων με ανάρτηση δασικού χάρτη (69 δήμοι) είχε 
ολοκληρώσει την ανάρτηση των σχεδίων οικισμών και των 
οικιστικών πυκνώσεων, όπως προβλέπεται από τον Μάιο του 
2016, μετά την ψήφιση του νόμου 4389/2016. Οι υπόλοιποι 
51 δήμοι δεν είχαν προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται 
και οι οποίες διασφαλίζουν την κατοικία των δημοτών τους 
σε περιοχές εντός σχεδίου και σε περιοχές οικιστικών πυ-
κνώσεων. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος 
Πατούλης απαντά στον «Ε.Τ.» πως η καθυστέρηση οφείλεται 
στην έλλειψη προσωπικού και στην άρνηση της κυβέρνησης 
να ανοίξει θέσεις εργασίας σε ένα έργο τόσο σημαντικό για τη 
χώρα. Ωστόσο, επεσήμανε πως μέχρι τις 27 Ιουλίου θα έχουν 
καταθέσει και οι υπόλοιποι δήμοι τις οικιστικές πυκνώσεις. 
Την άποψη αυτή ασπάζονται στην πλειονότητά τους και οι 
δήμαρχοι, όπως για παράδειγμα ο δήμαρχος της δυτικής 
Μάνης Γιάννης Μαραμπέας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων 
στον «Ε.Τ.» πως ο κ. Φάμελλος είναι γνώστης ότι στην περι-
οχή δεν υπάρχει πολεοδομία. Άλλωστε, όπως εξηγεί, υπάγο-
νται στον δήμο Καλαμάτας, με αποτέλεσμα τα πράγματα να 
γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για τους δημότες του. Εντύπωση 
ωστόσο προκαλεί ότι ο δήμαρχος δεν γνωρίζει ακόμη τα 
όρια οικισμού, αν και στη Μάνη υπάρχουν 65 οικισμοί και 
περίπου 20 διάφορες πυκνώσεις που όμως δεν έχουν οριο-
θετηθεί. Επ’ αυτού τοποθετήθηκε και ο δήμαρχος Καλαμάτας 
Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος εξήγησε ότι το υπουργείο Περι-

βάλλοντος απέστειλε λάθος κωδικό στην πολεοδομία τους, 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν στο σύστημα και 
να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες. Μετά από 
συνεχή επικοινωνία με το ΥΠΕΝ, στάλθηκε νέος κωδικός και 
εκτιμά, όπως είπε στον Ελεύθερο Τύπο, ότι μέσα στις επόμενες 
μέρες θα έχουν κατατεθεί τα όρια τόσο για την Καλαμάτα όσο 
και για τις υπόλοιπες περιοχές που υπάγονται στον δήμο του. 
Ο κ. Φάμελλος στην επιστολή του επαναλαμβάνει στους δη-
μάρχους ότι η οριοθέτηση στον χάρτη εκ μέρους του δήμου 
των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως συνεπάγεται αυτόματα 
τη μη κατάρτιση δασικού χάρτη εντός αυτών των ορίων, ενώ 
η οριοθέτηση άλλων σχεδίων πόλεως και οικιστικών πυκνώ-
σεων συνεπάγεται αυτόματα τη μη ανάρτηση του δασικού 
χάρτη εντός αυτών των ορίων και τη μετάθεση της επίλυσης 
των προβλημάτων δόμησης εντός δασικού χαρακτήρα εκτά-
σεων σε επόμενο στάδιο. Με την επιλογή της καθυστέρησης 
και της άρνησης συνεργασίας οι Δήμοι δεν διασφαλίζουν τα 
δικαιώματα των πολιτών τους και τους ωθούν στον δρόμο 
της υποβολής αντιρρήσεων, υποχρεώνοντάς τους και στην 
καταβολή διαφόρων ποσών για τις αντιρρήσεις, τα οποία, 
εφόσον είχαν οριοθετηθεί οι οικισμοί και οι πυκνώσεις, δεν 
θα ήταν αναγκαία. Για τον λόγο αυτό το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε πρόσφατα τροπολογία 
στη Βουλή, δίνοντας νέα και τελευταία παράταση για την 
περίοδο ανάρτησης των δασικών χαρτών, έως 27 Ιουλίου 
2017. Οι ΟΤΑ που δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι την περασμένη 
εβδομάδα είναι οι δήμοι: Αλεξανδρουπόλεως, Ανατ. Μάνης, 
Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Αρχαίας 
Ολυμπίας, Βοΐου, Βόρειας Κυνουρίας, Βόρειων Τζουμέρκων, 
Γορτυνίας, Δέλτα, Δοξάτου, Δυτ. Μάνης, Δωδώνης, Εδέσσης, 
Ελαφονήσου, Εορδαίας, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Ζαγορίου, 
Ζαχάρως, Ιλίου, Ιστιαίας-Αιδηψού, Καβάλας, Καλαμάτας, 
Κασσάνδρας, Κέρκυρας, Κιμώλου, Κομοτηνής, Κόνιτσας, 
Μεσσήνης, Μετσόβου, Μήλου, Μυκόνου, Ναυπλιέων, Νέας 
Προποντίδας, Νότιας Κυνουρίας, Νότιου Πηλίου, Οιχαλίας, 
Περιστερίου, Πρεβέζης, Πύλου-Νέστορος, Πύργου, Σιθωνίας, 
Σίφνου, Σκοπέλου, Σπάρτης, Σπετσών, Σύρου-Ερμούπολης, 
Τυρνάβου, Φαρσάλων, Χίου και Ωραιοκάστρου.

Σε ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ, που υπογράφει ο πρό-
εδρος της ΔΕ του Τμήματος, Ιωάννης Χαρωνίτης, με 
θέμα: «προσφορές από τις ελληνικές Τράπεζες για POS 
και άλλα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες» σημειώ-
νεται ότι:   Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του 
τμήματος (http://www.teetak.gr/)  καθώς και στον 
πίνακα ανακοινώσεων μας θα βρείτε προσφορές, που 
εξασφάλισε ο Πρόεδρος και η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, για τα 

μέλη του τμήματος από τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα 
(ALPHA BANK, Attica Bank, EuroBank, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Χανίων) προς τους διπλωματούχους μηχανι-
κούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και που θεωρούμε ότι μπορούν 
να ισχύσουν για όλους τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ.  
Για την ενεργοποίηση της προσφοράς είναι απαραίτητη 
η προσκόμιση στην τράπεζα της επιλογής σας των πα-
ρακάτω: 1. Την προσφορά σας εκτυπωμένη. 2. Το Αστυ-

νομικό Δελτίο Ταυτότητας και την Ταυτότητα ΤΕΕ. 3. 
Την Επαγγελματική σας σφραγίδα, καθώς και ότι,  κατά 
περίπτωση, ζητηθεί από  κάθε τραπεζικό ίδρυμα.   Επι-
πλέον προσφορές, για τις τράπεζες Εθνική και  Πειραιώς, 
μπορείτε να βρείτε στην κεντρική  ιστοσελίδα του ΤΕΕ 
(http://bit.ly/2srhxoL)

Οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης απαντούν για τις καθυστερήσεις, ότι οφείλονται σε ελλείψεις προσωπικού και κακή συνεννόηση με το ΥΠΕΝ
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ΕΤΟΙΜΑζΕΤΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΜΟΝΑδΕΣ ΚΑΙ ΟΡυχΕΙΑ πΡΟΣ πΩΛΗΣΗ

ΜΕχΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΙΟυΛΙΟυ ΣΤΗ βΟυΛΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣχΕδΙΟ γΙΑ ΤΑ ΑΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο 
υπΟυΡγΟΣ πΑΙδΕΙΑΣ

ΣΤΟχΟΣ Η ΕΜπΙΣΤΟΣυΝΗ ΤΩΝ ξΕΝΩΝ ΕπΕΝδυΤΩΝ δΗΛΩΣΕ Ο υφυπΟυΡγΟΣ ΑΝΑπΤυξΗΣ 

υπΕΝ: πΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΕπΤΕΜβΡΙΟυ  γΙΑ ΤΑ  ΟΙΚΟπΕδΑ ΣΕ ΙΟΝΙΟ-ΚΡΗΤΗ

Τη λίστα των μονάδων και των ορυχείων που θα διατεθούν 
προς πώληση ετοιμάζει αυτή την περίοδο το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και η ΔΕΗ, καθώς πρέπει να πραγματοποιηθεί 
στο άμεσο μέλλον, αφού έγκειται στο πλαίσιο της συμφωνίας 
με τους εταίρους, που απορρέει και από την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για κατάργηση του μονοπωλίου 
της ΔΕΗ στη λιγνίτικη παραγωγή. Σύμφωνα με αναλυτικό ρε-
πορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος είναι να καταρτιστεί μέσα στον 
Ιούλιο η λίστα προκειμένου να ακολουθήσει market test ως 
προς το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά των μονάδων. 
Από την άλλη πλευρά νέα δεδομένα για την πώληση του 40% 
των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ δημιουργεί η κατολίσθηση 
στο ορυχείο του Αμύνταιου και οι αναπόφευκτες επιπτώ-
σεις που θα έχει αυτή στη διάρκεια ζωής του κοιτάσματος. 
Η κατολίσθηση στο ορυχείο Αμύνταιου επηρεάζει εκ των 
πραγμάτων το μέγεθος του κοιτάσματος που είναι οικονομι-
κά απολήψιμο όπως και το κόστος της εξόρυξης καθώς θα 
χρειαστεί η επισκευή ή ακόμη και η αγορά νέων εκσκαφέων 
που θα αντικαταστήσουν τους τέσσερις που έχουν υποστεί 
ζημιές. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν το κοίτα-
σμα που απομένει προς εκμετάλλευση δικαιολογεί την επέν-
δυση για περιβαλλοντική αναβάθμιση των μονάδων ή / και 
για πιθανή κατασκευή τρίτης μονάδας στον ΑΗΣ Αμυνταίου, 
σύμφωνα με συζητήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν χω-

ρίς φυσικά να έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Το κόστος που 
επωμίζεται η ΔΕΗ, περιλαμβάνει τις ζημιές στο μηχανολογικό 
εξοπλισμό και την απώλεια μέρους του κοιτάσματος λιγνίτη, 
ενώ διευκρινίστηκε ότι το κόστος της απαλλοτρίωσης του 
οικισμού των Αναργύρων που εκκενώθηκε μετά την κατο-
λίσθηση θα καλυφθεί από το Δημόσιο. Οι (ηλικίας 30 ετών) 
δύο μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου, ονομαστικής ισχύος 300 
μεγαβάτ η κάθε μία έχουν τεθεί σε καθεστώς περιορισμένης 
λειτουργίας καθώς σε εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας 
έχει τεθεί πλαφόν 17.000 ωρών στη λειτουργία τους κατά 
την περίοδο 2016-2023. Έτσι, η ΔΕΗ θέτει σε λειτουργία τις 
μονάδες μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε αφενός να 
καλύπτονται και οι ανάγκες τηλεθέρμανσης της περιοχής 
και αφετέρου να λειτουργούν στο μάξιμουμ της ισχύος τους 
καθώς οι ώρες «μετράνε» ανεξάρτητα από την ισχύ που απο-
δίδουν οι στρόβιλοι. Ήδη η ΔΕΗ διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν 
επαρκή αποθέματα για τη λειτουργία των μονάδων ήδη από 
τον προσεχή χειμώνα, διασφαλίζοντας την τηλεθέρμανση 
των κατοίκων. Εν τω μεταξύ η ζημία που υφίσταται η ΔΕΗ 
από την κατολίσθηση εκτιμάται ατύπως γύρω στα 200 εκατ. 
ευρώ, έρχεται όμως να προστεθεί σε σειρά επιβαρύνσεων 
που έχει επωμιστεί η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια οι οποί-
ες αποδίδονται στη διάρθρωση της αγοράς, σε νομοθετικές 
ρυθμίσεις, στην οικονομική κρίση, κ.α. Ενδεικτικά, και σύμ-

φωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ η επιβάρυνση από την 
εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας κάλυψης των ελλειμμάτων 
του ειδικού λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών εκτιμάται 
ότι θα υπερβεί τα 300 εκατ. ευρώ ως το τέλος του 2017, ο 
προσωρινός μηχανισμός αποζημίωσης ευελιξίας υπέρ ιδι-
ωτών παραγωγών επιβάρυνε την επιχείρηση κατά 65 εκατ. 
ευρώ μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ οι δημοπρασίες 
λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής (ΝΟΜΕ) έχουν 
κοστίσει ως τώρα στον παραγωγικό κλάδο 30 εκατ. ευρώ 
και άλλα 46 – 50 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι το κόστος 
ως το τέλος του 2017. Επιπλέον απώλειες υφίσταται από τα 
ΝΟΜΕ και η εμπορία της ΔΕΗ από την απώλεια πελατών, που 
είναι ο στόχος των δημοπρασιών. Επίσης, στα 70 εκατ. ευρώ 
υπολογίζεται η επιβάρυνση από την ενεργειακή κρίση Δε-
κεμβρίου – Ιανουαρίου και στα προηγούμενα οι πιέσεις στη 
ρευστότητα από τους ανεξόφλητους λογαριασμούς, οι επι-
σφάλειες από χρέη που δεν θα πληρωθούν, οι απώλειες από 
τις ρευματοκλοπές, η καθυστερημένη ανάκτηση του κόστους 
των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που παρέχει η επιχείρηση 
«κατ΄ εντολήν» της Πολιτείας, καθώς υπάρχουν οφειλές από 
το 2013 αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που δεν 
έχουν εκκαθαριστεί, κ.α.

Πιέσεις από τους θεσμούς για να αλλάξουν διατάξεις του υπό 
κατάρτιση νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ αποκαλύπτει ο υπουργός 
Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου σε συνέντευξή του στην Καθημε-
ρινή της Κυριακής. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι αλλαγές θα γίνουν 
και μέσα από τον διάλογο με τους διδάσκοντες στα πανεπιστή-
μια, ενώ αναφέρει ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή 
για να ψηφιστεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου, «διατηρώντας τη βα-
σική φιλοσοφία του». «Η ζωή χωρίς πιέσεις θα ήταν βαρετή. 
Υπάρχουν πιέσεις και εδράζονται σε διαφορετικές αντιλήψεις 
που έχουν οι θεσμοί ως προς τη λειτουργία και την αποτελε-
σματικότητα των δικών μας θεσμών», σημειώνει ο υπουργός. 
Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των δύο πλευ-
ρών για τα θέματα της κατάργησης των Συμβουλίων, της φοι-

τητικής συμμετοχής στη διοίκηση των ΑΕΙ, της προστασίας του 
ασύλου και το προωθούμενο σύστημα εκλογής πρυτανικών 
αρχών, αναφέρει ο κ. Γαβρόγλου. Ο υπουργός υπεραμύνεται 
των ανωτέρω επιλογών σημειώνοντας:
 -για την κατάργηση των Συμβουλίων: «Πολλοί (δια-
πρεπείς Έλληνες του εξωτερικού) ήρθαν να προσφέρουν με 
ειλικρινή τρόπο, σε έναν θεσμό, όμως, που από την ίδρυσή 
του ήταν φαλκιδευμένος, αφού στόχος τω Συμβουλίων όπως 
ιδρύθηκαν το 2011 δεν ήταν η ποιοτική αναβάθμιση των 
ιδρυμάτων αλλά η ο περαιτέρω έλεγχος των διοικήσεων, ο 
αποκλεισμός των μη αρεστών».
Για τη συμμετοχή φοιτητών στη διοίκηση των ΑΕΙ και τις πρυ-
τανικές εκλογές:

«Οι φοιτητές δεν θα μετέχουν στις εκλογές των οργάνων, θα 
συμμετέχουν και θα συναποφασίζουν στις συνεδριάσεις των 
οργάνων. Δεν μπορεί οι φοιτητές να έχουν δικαίωμα ψήφου 
στις εθνικές εκλογές και να μην μπορούν να εκπροσωπούνται 
στη Σύγκλητο».
-για το άσυλο: «Η δημοκρατία κινδυνεύει να γραφειοκρατι-
κοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, πρέπει να έχουμε ένα καμπανάκι 
που να προειδοποιεί. Η διάταξη για το άσυλο είναι μέρος της 
συνολικής προσπάθειας να τεθούν ουσιαστικοί κανόνες». Τέ-
λος, ο υπουργός δηλώνει ανοιχτός στα αγγλόφωνα προπτυ-
χιακά προγράμματα των πανεπιστημίων, θέτοντας ωστόσο 
ως προϋποθέσεις «να γίνουν με σχέδιο και να θεσπιστούν 
κανόνες».

Μετά την απόφαση του Eurogroup της Πέμπτης «η Ελλάδα 
γυρίζει σελίδα» δηλώνει με βεβαιότητα ο υφυπουργός Οικο-
νομίας Στέργιος Πιτσιόρλας σε συνέντευξή του στην Κυρια-
κάτικη Ελευθερία του Τύπου. Όπως εξηγεί, η απόφαση αυτή 
«τερματίζει οριστικά την αβεβαιότητα ως προς τις προοπτικές 
της χώρας. Η ελληνική οικονομία κινείται πλέον στη βάση ενός 
οδικού χάρτη που διασφαλίζει την παραμονή της στη ζώνη του 

ευρώ, την τόνωση της ανάπτυξης, τη συνέχιση τω διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων, τη ρύθμιση του χρέους και την ουσια-
στική διευκόλυνση για την ανταπόκρισή της μακροπρόθεσμα 
στους όρους του συμφώνου σταθερότητας». Για το αν πρέπει 
να γίνουν αλλαγές που να σηματοδοτούν το νέο ξεκίνημα της 
κυβέρνησης, απαντά πως προέχει «η επιτάχυνση των ρυθμών 
του κυβερνητικού έργου και η ταχύτατη προετοιμασία όλων 

μας να ανταποκριθούμε στα δεδομένα της νέας περιόδου που 
ξεκινάει», ενώ συμπληρώνει λέγοντας ότι «η κυβέρνηση πρέ-
πει να μετατρέψει τις δυνατότητες σε νέα πραγματικότητα». Ο 
υφυπουργός Οικονομίας εκφράζει επίσης τη βεβαιότητά του 
ότι η κυβέρνηση «θα εδραιώσει την εμπιστοσύνη των ξένων 
επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας». 

Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου δίνει το ΥΠΕΝ ώστε να 
ολοκληρώσει το έργο της η επιτροπή αξιολόγησης των προ-

σφορών για τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιονίου και της Κρήτης, 
όπως αναφέρεται σε σχετική του απόφαση.
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ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΟ χΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΑδΜΗΕ ΣυΜΜΕΤΟχΩΝ  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡυΘΜΙΣΗ γΙΑ «ΣΤΡΑΤΗγΙΚΟυΣ ΚΑΚΟπΛΗΡΩΤΕΣ» ΤΗΣ δΕΗ ΕΤΟΙΜΑζΕΙ ΤΟ υπΕΝ

ΕΘΝΙΚΗ πΑΝγΑΙΑ: ΑπΟΚΤΗΣΗ πΕΝΤΕ ΕΜπΟΡΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 71 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ

«Η κυβέρνηση επέλεξε να διατηρήσει τον δημόσιο έλεγχο στο 
ρυθμιζόμενο μονοπώλιο δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας υψη-
λής τάσης, καθώς αποτελεί εθνικής σημασίας κεφάλαιο για την 
Ελλάδα, με στόχο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού» 
τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 
Σταθάκης, μιλώντας την Παρασκευή στην τελετή υποδοχής 
της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο. Η ΑΔΜΗΕ Συμ-
μετοχών, που αποτελεί βασικό μέτοχο του ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 
51%, είναι η πρώτη εταιρία δημόσιου χαρακτήρα που εισάγε-
ται μετά από έντεκα χρόνια στο Χρηματιστήριο και η έναρξη της 
διαπραγμάτευσης θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 19 Ιουνίου. 
Στο χαιρετισμό του ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στα πολλαπλά 
οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Συμμε-
τοχών, στα οποία περιέλαβε τα εξής: 
-Πρώτον. Δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους επενδυτές να συμ-
μετέχουν στον ΑΔΜΗΕ, για να ενισχύσουν το νέο, φιλόδοξο, 
στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής του, που περιλαμβάνει σημαντι-
κά έργα διασύνδεσης, εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος, 
μεταξύ των οποίων, η διασύνδεση των Κυκλάδων και της 
Κρήτης.
-Δεύτερον. Οι μέτοχοι της ΔΕΗ αποκτούν μετοχές στην ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών.
-Τρίτον. Ανοίγει μία ακόμη εταιρία στο επενδυτικό κοινό.
«Η σημερινή εκδήλωση υπογραμμίζει το άνοιγμα της χώρας 

σε στρατηγικές ξένες επενδύσεις και στον τομέα της ενέργειας, 
η οποία εισέρχεται σε μία νέα αναπτυξιακή φάση, στο πλαίσιο 
των νέων δεδομένων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Στό-
χος μας, είναι η Ελλάδα να αποτελέσει ισχυρό παίκτη στο νέο 
ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ευρώπη» 
υπογράμμισε ο υπουργός.
Ο κ. Σταθάκης τόνισε ακόμη, ότι η συμφωνία μετόχων διασφα-
λίζει ισορροπημένα δικαιώματα διοίκησης μεταξύ τους. 
Όπως αναφέρει ο Κώστας Βουτσαδάκης σε ρεπορτάζ του για 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνεται ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανήκει 
κατά 100 % στη ΔΕΗ, η οποία θα μεταβιβάσει τις μετοχές της 
Συμμετοχών στους σημερινούς (16-6-2017) μετόχους της. Οι 
μεγαλύτεροι μέτοχοι της ΔΕΗ, που θα λάβουν μετοχές της Συμ-
μετοχών, είναι το Δημόσιο (που ελέγχει μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ το 
51 % της ΔΕΗ) και το γκρουπ Silchester με 13,8 %. Δηλαδή, οι 
μέτοχοι της ΔΕΗ θα αποκτήσουν κατ΄ αναλογία τις μετοχές της 
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που θα διαπραγματεύονται από τη Δευ-
τέρα στο Χρηματιστήριο με τιμή εκκίνησης τα 2,12 ευρώ. Στο 
τέλος της διαδικασίας, το Δημόσιο θα ελέγχει το 51 % των με-
τοχών του ΑΔΜΗΕ, με στρατηγικό επενδυτή την κινεζική State 
Grid που έχει αποκτήσει το 24 % των μετοχών της εταιρίας (η 
τελετή υπογραφής θα γίνει την Τρίτη). Για ιστορική μέρα έκανε 
λόγο ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου, Σωκράτης 
Λαζαρίδης, επισημαίνοντας ότι σήμερα, μετά τις αποφάσεις 

του Eurogroup, η συναλλακτική δραστηριότητα απογειώθηκε. 
Ανέφερε επίσης, ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα είναι η 26η προ-
σθήκη στον δείκτη FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης, στον οποίο 
για το επόμενο διάστημα θα μετέχουν και οι δύο εταιρείες. Δι-
ευκρίνισε δε, ότι από την προσεχή Δευτέρα οι δύο μετοχές (ΔΕΗ 
και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών) θα διαπραγματεύονται παράλληλα 
και η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ θα καθοριστεί από την αγορά. 
«Η πτώση που θα βλέπετε τη Δευτέρα δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματική αξία της επιχείρησης. Η πραγματική αξιολόγηση 
προκύπτει όταν αθροίσουμε τις κεφαλαιοποιήσεις των δύο 
εταιριών» τόνισε ο κ. Λαζαρίδης. Για φυσικό μονοπώλιο με 
γεωστρατηγικό ρόλο στην ανατολική Μεσόγειο, έκανε λόγο ο 
διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιάσων Ρου-
σόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι στόχος της διοίκησης θα είναι 
«να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον και τους μετόχους». 
Ύστερα από 70 χρόνια αποχωριζόμαστε ένα δημιούργημα της 
ΔΕΗ, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, 
Μανώλης Παναγιωτάκης. Δήλωσε ωστόσο αισιόδοξος, ότι και 
οι δύο μετοχές θα πάνε πολύ καλά καθώς και ότι ο ΑΔΜΗΕ θα 
εργαστεί πολύ πιο αποδοτικά και θα προοδεύσει. Στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιάσων Ρουσόπουλος, κήρυξαν τη 
λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Μέχρι τέλη Ιουλίου η ΡΑΕ έχει δεσμευτεί να παραδώσει τη 
μελέτη της για την εξομάλυνση των υπέρογκων χρεώσεων 
στους καταναλωτές της ΔΕΗ, ενώ το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση για 
την αντιμετώπιση των «στρατηγικών κακοπληρωτών». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό έκανε γνωστό στη Βουλή 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθά-
κης, τονίζοντας ότι τα χρέη προς τη ΔΕΗ έχουν εκτοξευτεί 
τα προηγούμενα 5-6 χρόνια, φθάνοντας στα 2,5 δισ. ευρώ 
και τα 300 εκατ. ευρώ από αυτά αφορούν επιχειρήσεις που 
έχουν κλείσει και δεν μπορούν να βρεθούν οι υπόχρεοι για 

να πληρώσουν τις οφειλές τους. Απαντώντας σε επίκαιρη 
ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
Βασίλη Κεγκέρογλου που έκανε λόγο για αδικαιολόγητα 
φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ο κ. Σταθάκης 
ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή προς τη ΡΑΕ να μελετήσει το 
θέμα ως προς την αντιμετώπιση των χρεώσεων ΥΚΩ, ώστε 
να γίνουν πιο ομαλές για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με 
τον υπουργό, η ρυθμιστική αρχή δεσμεύτηκε να το κάνει 
μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Όπως τόνισε ο κ. Σταθάκης, η κυβέρ-
νηση έχει προχωρήσει σε σειρά ρυθμίσεων για τις ληξιπρό-
θεσμες οφειλές που δεν αφορούν μόνο μικρούς οφειλέτες 

αλλά και μεγαλοοφειλέτες, όπως η συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ 
και ΛΑΡΚΟ. Ο υπουργός υποστήριξε ότι από το σύνολο των 
οφειλών προς τη ΔΕΗ, έχουν ήδη ρυθμιστεί περίπου 1,2-
1,3 δισ. ευρώ και πρόσθεσε ότι κεντρική ιδέα του υπουρ-
γείου είναι να νομοθετήσει για τους «κακούς στρατηγικούς 
οφειλέτες». Από την πλευρά του ο κ. Κεγκέρογλου έκανε 
λόγο για αδικαιολόγητα υπερβολικές χρεώσεις της ΔΕΗ και 
«φουσκωμένους λογαριασμούς» που στέλνει στους κατα-
ναλωτές χωρίς να εξηγεί, όπως είπε, γιατί υπάρχει αύξηση 
κόστους για την ίδια κατανάλωση.

Την απόκτηση πέντε εμπορικών ακινήτων συνολικής επι-
φάνειας 87 χιλ. τμ περίπου έναντι συνολικού τιμήματος 
71 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος εταιρειών Εθνική 
Πανγαία ΑΕΕΑΠ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  
η Πανγαία απέκτησε από εταιρεία συμφερόντων ξένων 
θεσμικών επενδυτών τέσσερα εμπορικά ακίνητα (υπερα-
γορές) συνολικής επιφάνειας περίπου 75 χιλ. τμ, έναντι 
συνολικού τιμήματος 47 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα βρίσκο-
νται στη Λεωφ. Μαραθώνος (Γέρακας), στη Λεωφ. Αθηνών 
(Αθήνα), στη Λεωφ. Πέτρου Ράλλη (Αγ.Ι.Ρέντης) και στην 
Πάτρα. Επιπρόσθετα ολοκλήρωσε την εξαγορά εμπορι-
κού ακινήτου (υπεραγορά και γραφεία), που βρίσκεται 

στη Λεμεσό της Κύπρου, συνολικής επιφάνειας 12 χιλ. τμ 
περίπου, έναντι τιμήματος 24 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο προ-
ϋπάρχουσας συμφωνίας με την εταιρεία Chris Cash & Carry 
Ltd του ομίλου Σκλαβενίτη. Όλα τα ακίνητα εκμισθώθηκαν 
σε εταιρείες του ομίλου Σκλαβενίτη για διάρκεια 25 ετών. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τις συγκεκριμένες μισθω-
τικές συμφωνίες η Πανγαία διευρύνει τη συνεργασία της με 
τον όμιλο Σκλαβενίτη, τον μεγαλύτερο ελληνικό όμιλο στο 
χώρο της λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών ευρείας 
κατανάλωσης. Με αφορμή τις νέες επενδύσεις, ο Διευθύ-
νων Συμβουλος της Πανγαία, κ.Α.Καρυτινός, δήλωσε: «Η 
ένταξη των συγκεκριμένων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο 

της Πανγαία ανταποκρίνεται πλήρως στη στρατηγική ανά-
πτυξης που ακολουθεί με συνέπεια η εταιρεία. Οι μέτοχοι 
και η διοίκηση της είναι πεπεισμένοι ότι οι προοπτικές της 
ελληνικής αγοράς εμπορικών ακινήτων είναι εξαιρετικά 
θετικές στο πλαίσιο της γενικότερης ανάκαμψης της οικο-
νομίας. Για το λόγο αυτό η Πανγαία παραμένει προσηλω-
μένη στη στρατηγική των επιλεγμένων τοποθετήσεων σε 
εμπορικά ακίνητα με αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά 
στηρίζοντας την προσπάθεια της χώρας και προσδοκώντας 
αξιόλογες αποδόσεις».

Από σήμερα αρχίζει η διαπραγμάτευση των μετοχών
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Ολοκληρώνοντας την Παρασκευή μία έρευνα που άρχισε το 
2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάνθηκε ότι τα μέτρα που 
είχε λάβει η Ελλάδα για τη στήριξη του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
είναι συμβατά προς το ευρωπαϊκό Δίκαιο για τον ανταγωνισμό 
των επιχειρήσεων και δεν συνιστούν καταχρηστική κρατική 
βοήθεια, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως αναφέρεται στη σχετι-
κή απόφαση, στόχος αυτών των μέτρων ήταν να εξασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, καθώς και η συνέχιση της 
λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, ώστε να απο-
φευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής διαταραχής της ελληνικής οικο-
νομίας. Ειδικότερα, όσον αφορά τον ΟΣΕ, από την έρευνα της 
Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι:
- Τα μέτρα στήριξης της αναδιάρθρωσης μέσω i) της δια-
γραφής χρέους ύψους 14,3 δισ. ευρώ, ii) της μεταφοράς 
757 υπαλλήλων διαχείρισης υποδομής, και iii) των ετήσιων 
επιχορηγήσεων, που τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τις 22 Οκτω-
βρίου 2014, δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι 

αφορούν δραστηριότητες που εκτελεί ο ΟΣΕ ως εθνικός διαχει-
ριστής σιδηροδρομικής υποδομής και, ως εκ τούτου, δεν μπο-
ρούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, ούτε να επηρεάσουν τις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών.
- Η μεταφορά 217 υπαλλήλων συντήρησης και οι ετήσιες 
επιχορηγήσεις ύψους έως 340 εκατ. ευρώ που πραγματοποι-
ήθηκαν πριν από τις 22 Οκτωβρίου 2014 συνάδουν με τους 
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Όσον αφορά την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Επιτροπή κατέληξε στο συ-
μπέρασμα ότι τα μέτρα που ελήφθησαν υπέρ της εταιρείας 
(διαγραφή του χρέους και ετήσια αύξηση των ετήσιων επιχο-
ρηγήσεων), συνολικής αξίας 1.079 εκατ. ευρώ, είναι, επίσης 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Η Επιτροπή επισημαίνει πως έκρινε τα μέτρα ενίσχυσης υπέρ 
του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ συμβατά με τους κανόνες της ΕΕ για 
τις κρατικές ενισχύσεις, αφού έλαβε υπόψη, κυρίως, τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός σιδηροδρομικός τομέας και 

τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας των σιδηροδρομικών 
υπηρεσιών για τον πληθυσμό. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
θεμιτό στόχο, κατά την Επιτροπή, την αποτροπή του κινδύνου 
σοβαρής διαταραχής της ελληνικής οικονομίας, χωρίς, όμως, 
να προκαλούν αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
στην ενιαία αγορά.
Τέλος, η επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαγκρέιτε Βέστεϊγερ, δή-
λωσε σήμερα επί του θέματος: «Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν 
τις δύο κρατικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να λειτουργούν 
πιο αποτελεσματικά και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες 
στους Έλληνες επιχειρηματίες και επιβάτες, γενικότερα. Η 
σημερινή απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των 
προσπαθειών της Ελλάδας για την αποκατάσταση της αντα-
γωνιστικότητας της οικονομίας της και την επίτευξη σημαντι-
κής ανάπτυξης. Η εν λόγω ενίσχυση θα διευκολύνει, επίσης, τη 
μελλοντική ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων και το άνοιγμα 
του ελληνικού σιδηροδρομικού τομέα στον ανταγωνισμό».

Νομοθετική ρύθμιση για να καταβληθούν τα δεδουλευμένα 
των εργαζομένων του ΙΓΜΕ, καθώς λόγω κατάσχεσης των 
λογαριασμών του, είναι απλήρωτοι εδώ και 4 μήνες, δή-
λωσε ότι θα κατατεθεί μέχρι τέλη Ιουνίου, ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Παράλληλα, εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος στο να 
εγκρίνει το δημόσιο, 50 εκατ. ευρώ για τους συνταξιούχους 
του ΙΓΜΕ, που ζητούν να ικανοποιηθεί ένα συνταξιοδοτικό 
πακέτο που έγινε με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, «την 
περίοδο των παχέων αγελάδων και που έληξε άδοξα» όπως 
είπε χαρακτηριστικά. «Η πρόταση του υπουργείου είναι 
βατή και απλή. Αίρεται η κατάσχεση των λογαριασμών με 
νομοθετική πράξη μέχρι τέλη Ιουνίου με τροπολογία που 
θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα. Με την ίδια 
ρύθμιση θα οριστεί και η διοίκηση του ΙΓΜΕ για να αποκατα-
σταθεί η διοικητική λειτουργία και να λυθούν τα προβλήμα-
τα που έχουν δημιουργηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Σταθάκης. Απαντώντας την Παρασκευή σε σχετικές επίκαι-
ρες ερωτήσεις των βουλευτών, Βασίλη Κεγκέρογλου από 
τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και Σταύρου Τάσσου από το 
ΚΚΕ, ο κ. Σταθάκης χαρακτήρισε πρόκληση για τον έλληνα 
φορολογούμενο την απαίτηση αυτή των συνταξιούχων του 
ΙΓΜΕ και πρόσθεσε: «Αυτό το συνταξιοδοτικό πακέτο που 
έληξε άδοξα, αντί να το διευθετήσουν με την ιδιωτική ασφα-
λιστική εταιρία στράφηκαν εναντίον του κράτους. Πέρα 
από τη δημόσια σύνταξη είχαν και ένα ειδικό ασφαλιστικό 
πακέτο με ιδιωτική εταιρία ύψους 50 εκ. ευρώ την περίοδο 
των παχέων αγελάδων που τώρα καλείται το δημόσιο να 
πληρώσει. Η απάντηση μας είναι όχι δεν θα υπάρξει ρύθμιση 

που θα δώσει χρήματα το κράτος σε ένα ασφαλιστικό πακέτο 
με ιδιωτική εταιρία». Για ανεύθυνη πολιτική του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, έκανε λόγο ο Βασίλης Κεγκέρογλου. «Δεν 
αφορά μισθολογικές απολαβές αλλά συνταξιοδοτικά πακέτα. 
Ήδη επί υπουργίας του Πάνου Σκουρλέτη έχουν καταβληθεί 
1 εκ. 300.000 ευρώ στους συνταξιούχους. Είναι υποχρέωση 
της Πολιτείας να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με ένα σαφές 
χρονοδιάγραμμα καταβολής των υποχρεώσεων του», υπο-
στήριξε ο κ. Κεγκέρογλου. Από την πλευρά του ο Σταύρος 
Τάσσος αντέτεινε ότι ήταν συμφωνία του κράτους και όχι 
των εργαζομένων με την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία. 
«Ήταν μια μισθολογική υποχρέωση του κράτους που αντί 
δώσει μισθολογικές αυξήσεις έκανε αυτό το ιδιωτικό ασφα-
λιστικό συμβόλαιο με την ιδιωτική εταιρία και όχι συμφωνία 
των εργαζομένων. Πρέπει να βρείτε λύση και να πληρώσετε 
τα λεφτά που χρωστάτε στους εργαζόμενους που έχουν δι-
καιωθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις», επεσήμανε. 
«Οι συνταξιούχοι του ΙΓΜΕ που είναι ενταγμένοι στο ενιαίο 
ασφαλιστικό σύστημα παίρνουν ήδη δημόσια σύνταξη, όχι 
να τους πληρώσουμε και εφάπαξ. Αυτή η ρύθμιση που έγι-
νε τότε δεν αφορούσε τις μισθολογικές τους απολαβές αλλά 
έξτρα συμπληρωματικές απολαβές που πρόσφερε απλόχερα 
τότε το δημόσιο σε λίγους οργανισμούς. Σήμερα πρέπει να 
έχουμε αίσθηση της πραγματικότητας ότι τα χρήματα εξα-
ντλήθηκαν. Ρητή εντολή μου είναι το δημόσιο τέτοιου ύψους 
εφάπαξ 50 εκ. ευρώ δεν πρόκειται να πληρώσει», ανταπά-
ντησε ο κ. Σταθάκης. Να σημειωθεί ότι για το θέμα του ΙΓΜΕ, 
38 βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν σήμερα ερώτηση προς τους 
υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κατηγορώντας 

την κυβέρνηση για αδράνεια και καλώντας την να απαντήσει 
ποιο είναι το σχέδιο της για το Ινστιτούτο, τι θα γίνει με τα 
εν εξελίξει έργα και πότε θα ικανοποιηθούν οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις του. «Αν και η προσφορά του ΙΓΜΕ είναι ανα-
γνωρισμένη στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας για 
εξήντα και πλέον χρόνια, σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπο με 
τραγικές καταστάσεις και ελλείψεις, στις οποίες η Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κωφεύει, και κατά τη συνήθη πια πρακτική 
αδρανεί», τονίζουν μεταξύ άλλων οι βουλευτές της ΝΔ. Εν 
τω μεταξύ, να προχωρήσει άμεσα «σε κάθε επιβαλλόμενη 
ενέργεια», ώστε να δοθούν λύσεις στα χρόνια προβλήματα 
-οικονομικά και στελέχωσης- που ταλαιπωρούν το Ινστι-
τούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και 
τους εργαζόμενους του, ζήτησε επίσης την Παρασκευή με 
επιστολή του στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε), σημειώνοντας 
ότι το ΙΓΜΕ απειλείται πλέον περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, με πλήρη διακοπή της λειτουργίας του. Στην επιστολή 
του το ΓΕΩΤΕΕ χαρακτηρίζει «απαράδεκτο στη συγκεκριμένη 
συγκυρία για τη χώρα» να μην αξιοποιείται κάθε συγκριτικό 
πλεονέκτημα που αυτή διαθέτει για την έξοδό της από την 
κρίση και σημειώνει ότι «ο ορυκτός μας πλούτος, όπως το 
σύνολο της επιστημονικής κοινότητας είναι ένα τέτοιο πλεο-
νέκτημα. Το να αφήνεται στην τύχη του ο δημόσιος φορέας 
που είναι επιφορτισμένος με την έρευνα και την αξιοποίησή 
του είναι, υπό την παρούσες συνθήκες, κάτι ανεπίτρεπτο». 

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΤΑ ΜΕΤΡΑ γΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙξΗ ΤΟυ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΕΙΝΑΙ ΣυΜβΑΤΑ 
πΡΟΣ ΤΟ ΕυΡΩπΑϊΚΟ δΙΚΑΙΟ

ΑΝΤΙπΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗ βΟυΛΗ γΙΑ ΤΑ πΡΟβΛΗΜΑΤΑ ΤΟυ ΙγΜΕ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
πΡΩΤΟβΟυΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑζΕΙ ΤΟ υπΕΝ
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Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης ολοκλήρωσε τη σύσταση του Ψηφιακού 
Μητρώου Υποδομών της Ελλάδας, στο οποίο αποτυ-
πώνεται γεωγραφικά (σύστημα Geographic Information 
System - GIS) το σύνολο των εγκαταστημένων τηλεπικοι-
νωνιακών δικτυακών υποδομών της χώρας. Σύμφωνα 
με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, το μητρώο 
βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη και συνεχώς εξελισσό-
μενη διαδικτυακή, διαδραστική εφαρμογή (ηλεκτρονικό 
κόμβο) καταγραφής, πληροφόρησης και σχεδιασμού, 
μέσα από την οποία οι χρήστες (δημόσιοι φορείς, επιχει-
ρήσεις, πολίτες) θα έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε 
ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών, σχετικών με τη γε-
ωγραφική αποτύπωση των τηλεπικοινωνιακών δικτυα-
κών υποδομών της χώρας. Προσφέροντας πληροφορίες 
για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εγκαταστη-
μένων δικτύων, το έργο θα συμβάλλει καθοριστικά στη 

βέλτιστη αξιοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων στον 
τομέα (οικονομίες κλίμακας) και, κατ’ επέκταση, στη μεί-
ωση του κόστους ανάπτυξης νέων δικτύων. Παράλληλα, 
θα διευκολύνει την αποτελεσματική παρέμβαση του 
Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσα από 
κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις-μεταρρυθμίσεις. 
Ήδη, αξιοποιώντας το νέο εργαλείο (που ανέπτυξε η Γενι-
κή Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου επεξεργάζονται και αναλύουν 
τις διαθέσιμες πληροφορίες, εξάγουν στατιστικά αποτε-
λέσματα και χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία αξιοποι-
ούνται για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής 
στον τομέα της ευρυζωνικότητας, όπως αυτή περιγράφε-
ται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμε-
νης Γενιάς (NGA Plan 2014-2020). Η πρώτη εφαρμογή 
του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών θα αφορά στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), που -μέσω 

του ηλεκτρονικού κόμβου- αποκτούν πρόσβαση στις 
οδεύσεις και στις εγκαταστάσεις των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων όλων των εταιρειών-παρόχων στο συγκεκρι-
μένο Δήμο (επί του γεωγραφικού χάρτη, με τεχνολογίες 
GIS). Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι ΟΤΑ θα προβαίνουν 
στον υπολογισμό των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέ-
λευσης για τα όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Σε επόμε-
νη φάση, το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών θα επεκταθεί 
με την αποτύπωση και άλλων δικτύων υποδομών, όπως 
τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου κ.λπ. 
Επιπλέον, θα αποτελέσει τη βάση ενός Πληροφοριακού 
Συστήματος, μέσω του οποίου θα υλοποιείται η υποβολή 
αιτήσεων έγκρισης/χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης 
σε όλη τη χώρα (one stop shop), στο πλαίσιο υλοποίησης 
των μέτρων μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρ-
ρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφω-
να με τον ν. 4463/2017.

ΣυΣΤΑΣΗ ψΗφΙΑΚΟυ ΜΗΤΡΩΟυ υπΟδΟΜΩΝ ΑπΟ ΤΟ υπΟυΡγΕΙΟ ψΗφΙΑΚΗΣ 
πΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣυΜφΩΝΙΑ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑδΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟυΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕυΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΕχΝΟΛΟγΙΑΣ

ΝΟΜΟΣχΕδΙΟ ΕΤΟΙΜΑζΕΙ  ΤΟ υπΟυΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑπΤυξΗΣ γΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑπΤυξΗ ΤΩΝ ΝΕΟφυΩΝ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ (StartuPS)

Συμφωνία συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της 
τεχνολογίας, μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, με στόχο 
την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη δη-
μιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, υπέγραψε 
ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδη-
μητρίου με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Έλι Κοέν. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομίας σε 
ανακοίνωσή του, η συμφωνία υπογράφηκε στο περιθώριο 
της 3ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισρα-
ήλ, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη παρουσία του 
πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Οι δύο αξιωματούχοι συμφώ-
νησαν ότι υπάρχουν περιθώρια διεύρυνσης της διμερούς συ-
νεργασίας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ελληνικών 
και των ισραηλινών εταιρειών, πανεπιστημίων και ερευνητι-
κών ινστιτούτων, για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:
- υψηλή τεχνολογία (επιστήμες υγείας, βιοτεχνολογία, νανο-

τεχνολογία)
- χημική βιομηχανία και βιομηχανία φαρμάκων
- βιομηχανία τροφίμων, γεωργικών εφοδίων και χημικών 
προϊόντων
- τεχνολογία της πληροφόρησης και των επικοινωνιών
- πολιτιστική βιομηχανία
- μεταφορές και logistics.
Αντίστοιχο ενδιαφέρον εξέφρασαν και οι δύο πλευρές για την 
ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Σημειώνεται ότι 
το Ισραήλ διαθέτει ένα δίκτυο που περιλαμβάνει περισσότερες 
από 5.000 νεοφυείς επιχειρήσεις και περίπου 250 πολυεθνι-
κές, με κέντρα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Αντίστοιχη 
κινητικότητα παρατηρείται και στη χώρα μας, με τις νεοφυείς 
ελληνικές επιχειρήσεις να προσελκύουν σήμερα κεφάλαια δε-
κάδων εκατομμυρίων ευρώ από διεθνή funds και επενδυτές. 
Μάλιστα, για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης πρόκειται να καταθέσει στο επόμενο διάστημα στη 

Βουλή, νομοσχέδιο που θα διευκολύνει τη λειτουργία των 
νεοφυών επιχειρήσεων και θα δώσει κίνητρα για τη δημι-
ουργία νέων. Με αφορμή την Σύνοδο Κορυφής, ο υπουργός 
Οικονομίας είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Ζώνη Καινο-
τομίας Θεσσαλονίκης (ΖΚΘ), η οποία προσφέρει υποστηρι-
κτικές δομές καινοτομικής έρευνας και ευκαιρίες ανάπτυξης 
σε startups. Στο πλαίσιο αυτό, συναντήθηκε με τη διοίκηση 
της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, τον διαχειριστικό 
φορέα που έχει αναλάβει την οργάνωση και προώθηση της 
ΖΚΘ.   Επίσης ξεναγήθηκε στην προθερμοκοιτίδα «OK!Thess» 
η οποία παρέχει χώρο και τεχνική υποστήριξη σε ομάδες αν-
θρώπων με καινοτόμες ιδέες και συζήτησε με εκπροσώπους 
εταιρειών που εξειδικεύονται στην παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που έχουν σχέση με την 
φαρμακευτική βιομηχανία, την βιοτεχνολογία, την αγροτοδι-
ατροφή, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Νέο νομοσχέδιο για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρή-
σεων (startups), στο πρότυπο της Ιταλίας, επεξεργάζεται 
το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως επισή-
μανε ο υπουργός Δημήτρης Παπαδημητρίου, κατά την 
επίσκεψη του στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στη 
Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε, δε, ότι το 
νομοσχέδιο θα παρέχει κίνητρα στις νεοφυείς επιχειρήσεις 
ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να ανα-
κοπεί η εκροή αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού από 
τη χώρα και γενικά να αλλάξει ο παραγωγικός ιστός της 
χώρας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Παντελής Αγγελίδης, ανα-
φέρθηκε στις προτάσεις που έχει υποβάλλει η Αλεξάνδρεια 

Ζώνη Καινοτομίας, εκ μέρους του οικοσυστήματος και-
νοτομίας της Θεσσαλονίκης, για τη θεσμοθέτηση από την 
πολιτεία ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την προσέλκυ-
ση καινοτομικών δραστηριοτήτων,αλλά και τη χορήγηση 
ειδικών προνομίων στις υπό εγκατάσταση επιχειρήσεις και 
startups και συγκεκριμένα την εφαρμογή χαμηλού φορο-
λογικού συντελεστή και ασφαλιστικών εισφορών για τους 
εργαζομένους. Στη συνέχεια εκπρόσωποι επιτυχημένων 
startups του οικοσυστήματος καινοτομίας Θεσσαλονίκης, 
που διακρίθηκαν και έλαβαν χρηματοδότηση από ιδιωτι-
κά κεφάλαια, παρουσίασαν στον υπουργό το όραμά τους 
για την εξέλιξη των εταιρειών τους και συζήτησαν μαζί 

του τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, βάσει της προ-
σωπικής τους εμπειρίας. Οι νέοι επιχειρηματίες έθεσαν τις 
προτάσεις τους για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας, όπως η διευκόλυνση ίδρυσης, αλλά και λύ-
σης μιας εταιρείας, η περίοδος χάριτος για την καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών, η πρόσβαση σε οργανωμένο 
δίκτυο επιχειρηματικών «αγγέλων», η βιωσιμότητα των 
νέων επιχειρήσεων και η στήριξη του θεσμού των θερμο-
κοιτίδων στη Β. Ελλάδα.
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ΚυΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗ βΟυΛΗ Η  ΣυΜφΩΝΙΑ  γΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙφΟΡΟ ΑΝΑπΤυξΗ ΤΗΣ πΕΡΙΟχΗΣ 
ΤΟυ πΑΡΚΟυ πΡΕΣπΩΝ

υΜΑΘ: δΙΕΘΝΗΣ πΡΟβΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑπΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ πΑΡΑδΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ δΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

«Η Συμφωνία για το Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών ξεκίνησε 
πριν δεκαεπτά χρόνια, με πρωτοβουλία της Ελληνικής πλευ-
ράς», υπενθύμισε ο Αν. ΥΠΕΝ, κατά τη συζήτηση, που έγινε την 
Παρασκευή  στη Βουλή για την Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της 
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής 
του Πάρκου Πρεσπών. Σε σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργεί-
ου σημειώνεται ότι ο αν υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι  
«παρά τις καθυστερήσεις, μπορούμε από εδώ κι εμπρός να προ-
χωρήσουμε με γοργά βήματα και να αναγνωρίσουμε έμπρακτα 
την ιδιαίτερη σπουδαιότητα που έχει το Πάρκο Πρεσπών για τον 
άνθρωπο και τη φύση. Εμπιστευόμαστε τη διακρατική συνεργα-
σία στη διασυνοριακή Πρέσπα, εμπιστευόμαστε μια συνεργασία 
στη βάση των κατευθύνσεων για την προστασία της φύσης και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς». Σύμφωνα με τη Συμφωνία, τα 
συμβαλλόμενα μέρη έχουν ως βασικό αντικείμενο τη διαχείριση 
της ποιότητας και της ποσότητας του νερού, με στόχο τη βέλτιστη 
οικολογική κατάστασης του νερού. Παράλληλα, τα συμβαλλόμε-

να μέρη συμφωνούν στον έλεγχο και τη μείωση της ρύπανσης 
στην περιοχή, ώστε να προστατευθεί και να διατηρηθεί η βιο-
ποικιλότητα, η προστασία του εδάφους, να επιτευχθεί η συνετή 
χρήση των φυσικών πόρων, αλλά και να αποτραπεί η  εκτροφή 
ξενικών ειδών, ζώων και φυτών. Ο Αν. ΥΠΕΝ πρόσθεσε πως οι 
προκλήσεις από την κύρωση και την εφαρμογή της Συμφωνί-
ας είναι πολλές και αφορούν στην διαβίωση των πολιτών, στις 
συνθήκες του αγροτικού τομέα και παραγωγής, τον οικοτουρι-
σμό και, κυρίως, τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την προστασία 
της περιοχής και με σχέσεις καλής γειτονίας, σε μια ευαίσθητη 
και σημαντική για την Ελλάδα περιοχή, όπως είναι τα Βαλκάνια. 
Επιπλέον, η κύρωση της Συμφωνίας θα δώσει την δυνατότητα 
της ενίσχυσης και ανάπτυξης της εργασίας, αλλά και κοινών δρά-
σεων και σε επιχειρηματικό και σε επίπεδο κοινωνικής οικονομίας 
και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και, βέβαια, θα βοηθήσει 
στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, όσον αφορά 
στους κανόνες περιβάλλοντος, στις ρυθμίσεις και της πΓΔΜ και 
της Αλβανίας, κάτι που θα ωφελήσει την Ελλάδα, ως μέλος της 
Ευρωζώνης.  Συνεπώς, «η κύρωση της Συμφωνίας δίνει στη 

χώρα μας τη δυνατότητα να λάβει πρωτοβουλίες και να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, παρέχοντας ένα ακόμα 
εργαλείο, ώστε να μπορέσει να παρέμβει και να λειτουργήσει 
προς όφελος μιας δίκαιης ανάπτυξης». Εξάλλου, «η φιλοξενία της 
Γραμματείας στη χώρα μας, που είναι το όργανο τεχνικής υπο-
στήριξης, για τα πρώτα τέσσερα χρόνια, που θα παίξουν  καθο-
ριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ατζέντας, μας δίνει επιπλέον 
πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να συνεκτιμήσουμε»,  πρόσθεσε 
ο Αν. ΥΠΕΝ.  Και κατέληξε: «Η μη κύρωση της Συμφωνίας για το 
Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών θα ήταν αντιεπιστημονική και 
αντιπεριβαλλοντική επιλογή. Θα ανέστελλε τη συνεργασία, την 
προστασία και την ειρηνική συνύπαρξη στην διασυνοριακή πε-
ριοχή των Πρεσπών, η οποία φιλοξενεί τρεις λαούς, δύο λίμνες 
και ένα κοινό αίσθημα, που είναι η αγάπη για τον τόπο και το 
περιβάλλον. Οι πολίτες και των τριών κρατών επιδιώκουν και 
επιβάλλουν τη συζήτηση για μια κοινή διαχείριση, για κανόνες 
προστασίας του περιβάλλοντος και για προώθηση της ανάπτυ-
ξης στην περιοχή». 

Στο Διεθνές Συνέδριο «Changing Cities ΙΙΙ» που γίνεται στη Σύρο 
στις 26-30 Ιουνίου 2017, θα παρουσιαστεί η επιστημονική ερ-
γασία του έργου του τμήματος του ΥΜΑΘ (των  αρχιτεκτόνων: 
Δρ. Μ. Βυζαντιάδου, Μ. Σελεβίστα, Σ. Κάρλα, Δ. Τσιγκάνου)  η 
οποία αφορά στο χαρακτηρισμό ως διατηρητέων 199 κτηρίων 
των αρχών του 20ου αιώνα στο ιστορικό κέντρο της Θεσσα-
λονίκης. Η επιστημονική εργασία με τίτλο ««Protection and 
heritage management of the historical centre of Thessaloniki, 
Greece: the designation of 199 buildings of the early 20th 
century», εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες Μ. Σελεβίστα και 
Δρ. Μ. Βυζαντιάδου  του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών 
και Διατηρητέων Κτιρίων, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας- 
Θράκης), όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  εργασία παρουσιάζει το έργο του 
Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων 
που έγινε με στόχο την προστασία της νεότερης ιστορικής φυ-
σιογνωμίας της πόλης, κυρίως της εποχής του μεσοπολέμου. 
Περιγράφει τη διαδικασία χαρακτηρισμού των κτιρίων,  τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, και αναδεικνύει τη σημασία 
που έχει για τους πολίτες και την πόλη η προστασία της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, προτείνοντας τρόπους ώστε να είναι πιο 
αποτελεσματική. Στην εργασία ανιχνεύονται και προβάλλονται 
όχι μόνο οι προσόψεις αλλά και το εσωτερικό των κτηρίων. 
Αξίζει να σημειωθεί, αναφέρει σχε σχετικό δελτίο τύπου το 
Υπουργείο, ότι στο πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου, όπου 
περιλαμβάνονται περίπου 450 συμμετοχές επιστημόνων από 
διάφορες χώρες, θέμα προστασίας της πολιτιστικής-αρχιτεκτο-

νικής κληρονομιάς του 20ου αιώνα, θα παρουσιαστεί μόνο για 
τη Θεσσαλονίκη και την Κίνα. Το  Υπουργείο Εσωτερικών (Μα-
κεδονίας - Θράκης) αναφέρει ότι επιδεικνύει ουσιαστική προ-
σφορά στην προσπάθεια να προστατευτεί η αρχιτεκτονική και 
φυσική κληρονομιά της αρχιτεκτονικής της Μακεδονίας και της 
Θράκης. Η αρμοδιότητα  αυτή του εκχωρήθηκε το 1986 από το 
τότε Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, για όλα τα θέματα παραδοσιακών οι-
κισμών και διατηρητέων κτηρίων που αφορούν στους δεκαέξι 
(16) Νομούς της Μακεδονίας και Θράκης,  ένα χώρο πλούσιο 
σε παραδοσιακό αρχιτεκτονικό, φυσικό και οικιστικό περιβάλ-
λον, με πολλές ιδιαιτερότητες, ο οποίος περιλαμβάνει περίπου 
3000 διατηρητέα κτήρια και 69 παραδοσιακούς οικισμούς. Η 
ανακοίνωση παραθέτει παραδείγματα προσπάθειας διάσωσης 
αξιόλογων κτηρίων ή οικισμών ή τμημάτων πόλεων στην ευ-
ρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας- Θράκη:
• Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων (593) κτηρίων που βρίσκο-
νται στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης.
• Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων (108) κτηρίων στην πόλη 
της Γουμένισσας του Νομού Κιλκίς.
• Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων (70) κτηρίων, καθώς και η 
κοίτη και οι όχθες του ποταμού Αραπίτσα ως ζώνη ιδιαιτέρου 
κάλλους, στην πόλη της Νάουσας.
• Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων ογδόντα επτά (87) κτηρίων, 
στον ιστορικό τόπο «Λαδάδικα» της Θεσσαλονίκης
• Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων (132) κτηρίων που βρίσκο-
νται στο Δήμο Βέροιας.
• Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων (55) κτηρίων στον παραδο-
σιακό οικισμό της Χώρας Σαμοθράκης.

• Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων (199) κτηρίων στο ιστορικό 
κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή αυτής
• Προστασία του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης της 
Θεσσαλονίκης και χαρακτηρισμός ως διατηρητέων (285) κτη-
ρίων αυτής.
• Χαρακτηρισμός των παραδοσιακών οικισμών: Σωτήρας 
Θάσου, Άφυτου Χαλκιδικής, Αγ. Γερμανού Φλώρινας και πα-
ραδοσιακού συνόλου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Ν. 
Θεσσαλονίκης
Το τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων 
σε συνέχεια της παρουσίασης του έργου του, θα διοργανώσει 
τους επόμενους μήνες έκθεση φωτογραφίας για τα «199 κτή-
ρια στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 
περιοχής του» στους χώρους του διατηρητέου και ιστορικού 
κτηρίου του ΥΜΑΘ. Η έκθεση θα προβάλλει το πλούσιο και 
αξιόλογο νεώτερο σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας της αρ-
χιτεκτονικής της πόλης της Θεσσαλονίκης και θα εγκαινιαστεί 
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων των «Δημητρίων», έναν 
από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς για την πόλη 
της Θεσσαλονίκης.  Η έκθεση θα συμπέσει  με  την επέτειο της 
συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη μεγάλη πυρκαγιά της 
Θεσσαλονίκης, το 1917, που κατέστρεψε ένα από τα σημαντι-
κότερα τμήματα του κέντρου της.
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Με γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρα-
κτικών μεταξύ εκπροσώπων φορέων δημόσιας και ιδιωτικής 
επιχειρηματικότητας, ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρα-
σκευής, η Ημερίδα της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Η Αττική 
επιχειρεί». Σε αναλυτικό δελτίο Τύπου επισημαίνεται ότι η 
ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβού-
λευσης για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στο 
αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης. Μετά την έναρξη 
των εργασιών από την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου 
καθώς και τις ομιλίες της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, 
Κορίνας Κρέτσου και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου (τις παρεμβάσεις μπορείτε να 
δείτε εδώ), ακολούθησαν οι ομιλίες των εισηγητών. Στην 
παρουσίαση της πρώτης θεματικής ενότητας με τίτλο «Εξω-
στρέφεια, Χρηματοδότηση, Καινοτομία», την ευθύνη του 
συντονισμού του πάνελ είχε η δημοσιογράφος, Κάκη Μπαλή. 
Στην ενότητα αυτή τις απόψεις και την εμπειρία τους κατέθε-
σαν: Ο Δημήτρης Δρόσης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ανέπτυξε 
τις ιδιαίτερες προκλήσεις της τρέχουσας Προγραμματικής πε-
ριόδου και κατόπιν ανέλυσε τους άξονες προτεραιότητας για 
δράσεις Επιχειρηματικότητας. Ακολούθως αναφέρθηκε στα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και 
τη συμπληρωματικότητα δράσεων μεταξύ υπουργείων. Ο κ. 
Δρόσης κατέληξε, παρατηρώντας ότι υπάρχει αφενός ανάγκη 
εκπαίδευσης των διαχειριστικών αρχών, αφετέρου ανάγκη 
αξιοποίησης προηγούμενης εμπειρίας, μείωσης της γραφει-
οκρατίας και στοχευμένων παρεμβάσεων. Τον λόγο στη συ-
νέχεια πήρε ο Χρήστος Κοντογεώργος, Εκπρόσωπος της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος παρουσίασε τον 
μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό ως δανειστή και δανειζόμενο, 
την ΕΤΕπ. Ο κ. Κοντογεώργος παρουσίασε τη διάρθρωση 
του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕπ, τις προτεραιότητες, αλλά 
και τις επιπτώσεις σε τομείς που έχουν σημασία: νέες θέσεις 
εργασίας, υγεία, πόσιμο νερό, μεταφορές, ενέργεια, αστική 
ανάπτυξη και τηλεπικοινωνίες. Στη συνέχεια ανέλυσε τη δι-
αδικασία χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Από την πλευρά του, ο Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(ΕΣΕΕ), στην ομιλία του αναφέρθηκε στην αξιοποίηση προ-
γραμμάτων που θα βοηθήσουν την πραγματική οικονομία 
της χώρας. Επισήμανε ακόμη ότι τα 7 χρόνια αιρετής Περι-
φέρειας έχουν λειτουργήσει ως αρωγός της κεντρικής πολι-
τικής, ενώ η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων, είναι να υπάρξει στόχευση στην 
επιχειρηματικότητα ανάγκης και όχι ευκαιρίας, προσδιορίζο-
ντας το πού υπάρχει ζήτηση και το πού κορεσμός. Τέλος έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στα στοχευμένα clusters και την ανάγκη 
της εξωστρέφειας. Στη συνέχεια ο Χάρης Λαμπρόπουλος, 
Γενικός Γραμματέας Φαρμακευτικού Φόρουμ του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), ανέφερε 

την ιδιαίτερη σημασία της «γνώσης» για την γένεση των «ιδε-
ών». Επισήμανε επίσης τα παραδείγματα κακών πρακτικών 
προς αποφυγή και την ανάγκη συμμετοχής σε προγράμματα 
για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ώστε να 
μεταφέρονται και σε επόμενες γενιές. «Μέσα από τη δημοσι-
ότητα που προσφέρει μια ημερίδα σαν και αυτή», προσέθε-
σε, «οι εμπειρίες και καλές πρακτικές που θα ακουστούν, θα 
συνδράμουν θετικά ». Τέλος, αναφέρθηκε στα start ups και 
στα startup awards που ανέδειξαν νέα ταλέντα. Ο Γιώργος 
Ξηρογιάννης, Διευθυντής Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών 
και Εξωστρέφειας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομη-
χανιών (ΣΕΒ), μίλησε διεξοδικά για την έννοια της εξωστρέ-
φειας. Έκανε λόγο για την κατακερματισμένη και διάσπαρτη 
παραγωγή, την ύπαρξη έλλειψης σε μέγεθος και είδος παρα-
γωγής και ανέφερε ότι η εξαγωγική επίδοση εξαρτάται από το 
μέγεθος της παραγωγής. Στη χώρα μας, ανέφερε, καλά εμπο-
ρικά σήματα λίγες επιχειρήσεις έχουν, ενώ άλλες εξάγουν σε 
περιστασιακή βάση δημιουργώντας δομικό πρόβλημα. Ο 
στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι η ενίσχυση της παρα-
γωγικής δικτύωσης και η ενδυνάμωση της σύνδεσης μεταξύ 
καινοτομίας και έρευνας. Ο Χρήστος Στάικος, Πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
(Enterprise Greece), εστίασε στη συνεργασία μεταξύ όλων 
των αρμόδιων φορέων με στόχευση στην εξωστρέφεια και 
τη δημιουργικότητα, αξιοποιώντας όλα τα υφιστάμενα εργα-
λεία. Στη συνέχεια εξήγησε το έργο του φορέα που εκπροσω-
πεί, την παρουσίαση δηλαδή των ανταγωνιστικών πλεονε-
κτημάτων της χώρας και την προώθηση τομέων και κλάδων 
με εξωστρέφεια και αξία στην οικονομία. Αναφέρθηκε ακόμη 
στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και την ενημέρωση της 
αγοράς με νέα προϊόντα, που θα ενισχύσουν το επιχειρηματι-
κό προφίλ της κάθε περιφέρειας ξεχωριστά και κατ’ επέκταση 
όλης της χώρας. Στην παρουσίαση της δεύτερης θεματικής 
ενότητας με τίτλο «Έξυπνη Εξειδίκευση και Βιώσιμη Επιχει-
ρηματικότητα», το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος Βίκυ 
Σαμαρά. Τις θέσεις τους ανέπτυξαν: Η Πόπη Σταυροπούλου, 
Περιφερειακή Σύμβουλος, Εντεταλμένη για θέματα αναπτυξι-
ακού προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, παρουσία-
σε την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής και 
τα εργαλεία χρηματοδότησης που διαθέτει. Επίσης, αναφέρ-
θηκε στη στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας να ενισχύσει 
την επιχειρηματικότητα, στηρίζοντας την κοινωνική πρόνοια, 
με σεβασμό στο περιβάλλον και έμφαση στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών. «Κριτήριο της ανάπτυξης είναι 
η ευημερία των ανθρώπων», παρατήρησε η ίδια. Στη συ-
νέχεια, ο Γιώργος Βερνίκος, Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης 
Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Τουρισμού και Πρό-
εδρος της Vernicos Yachts, περιέγραψε ποια είναι τα δυνατά 
σημεία της γαλάζιας οικονομίας και με ποιες δράσεις μπορεί 
αυτή να ενισχυθεί. Τόνισε, ακόμη, τη μεγάλη συλλογική προ-
σπάθεια που χρειάζεται για τον σημαντικό αυτόν πυλώνα της 

οικονομίας. Τον λόγο, εν συνεχεία, πήρε ο Αλέξανδρος Βασι-
λικός, Πρόεδρος της Ένωσης ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και 
Αργοσαρωνικού, ο οποίος ανέφερε ότι «είθισται να λέμε ότι 
ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας είναι ο τουρισμός, αλλά 
ημερίδες όπως αυτή αποτελούν το πεδίο να συνειδητοποιή-
σουμε αυτά που πρέπει να γίνουν ουσιαστικά μέσα από συ-
νέργειες φορέων (clusters, ιδιώτες, φορείς δημοσίου), ώστε 
να αποφευχθούν αποσπασματικές ενέργειες».
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Νιάρχος, Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, ανα-
φέρθηκε στον ρόλο των πανεπιστημίων και των ερευνητικών 
κέντρων στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, τα οποία πρώτα 
παρέχουν την εκπαίδευση αλλά μετατρέπουν τη γνώση σε 
προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, διότι «η γνώση», όπως 
επισήμανε, «μπορεί να γίνει και υπηρεσία». Στη συνέχεια 
παρέθεσε παραδείγματα καλών πρακτικών. Η Γιώτα Παπα-
ρίδου, Α’ Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ), ανέφερε 
ότι ο κλάδος της εκπροσωπεί το 8% του ΑΕΠ της χώρας, έναν 
κλάδο με τεράστια αναγνωρισιμότητα, που θα μπορούσε να 
αποφέρει πολλά έσοδα στη χώρα. Επιπλέον τόνισε ότι πολλά 
χρήματα δαπανώνται για την έρευνα χωρίς απτά αποτελέ-
σματα - ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να καμφθεί. Η Δρ. 
Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίω-
σης-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μίλησε για τη δημιουργική βι-
ομηχανία αλλά και για την έννοια της «τεκμηρίωσης» γενικό-
τερα. Η Αττική ξοδεύει το 56,8 % της έρευνας και ανάπτυξης, 
ενώ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ό, τι αφορά τις δαπάνες 
και την επιστημονική αριστεία. «Προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο», τόνισε η κα Σαχίνη και ανέφερε τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που διαθέτει η Αττική για να έχει αυτή τη 
δυναμική.  Στην τρίτη θεματική ενότητα με τίτλο «Στηρίζου-
με τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα και τις Καλές Πρακτικές», 
επιτυχημένοι επιχειρηματίες συζήτησαν με την Περιφερειάρ-
χη Αττικής - η οποία συντόνιζε τη συζήτηση - και κατέθεσαν 
τις προσωπικές τους εμπειρίες για την επαγγελματική πορεία 
που ακολούθησαν και κατάφεραν να σημειώσουν επιτυχία, ο 
καθένας στο δικό του πεδίο δράσης. Η Περιφερειάρχης έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πτυχή της νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας, θέτοντας παράλληλα σειρά ερωτημάτων 
σχετικά με τις προϋποθέσεις ανάπτυξής της στη χώρα μας. Η 
Νάταλι Λεβή, Συνιδρύτρια της καινοτόμου online υπηρεσίας 
Nannuka, εξήγησε πώς ιδρύθηκε η επιχείρηση, πώς επεκτά-
θηκε και προωθήθηκε η εταιρία στο εξωτερικό. Ακολούθως 
αναφέρθηκε στη συμβολή της «Nannuka» στην αντιμετώ-
πιση της ανεργίας. «Το δύσκολο είναι να πετύχουμε στην 
Ελλάδα και να δείξουμε τις δυνατότητές μας στο εξωτερικό», 
επισήμανε η ίδια. 
Συνέχεια στη σελ 10 

ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ γΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕπΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ πΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΙδΑΣ «Η ΑΤΤΙΚΗ ΕπΙχΕΙΡΕΙ»
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Συνέχεια από τη σελ 9 
Στην τρίτη θεματική ενότητα με τίτλο «Στηρίζουμε τη Νεοφυή 
Επιχειρηματικότητα και τις Καλές Πρακτικές», στην Ημερίδα 
της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Η Αττική επιχειρεί» μίλησαν 
επίσης οι:   Λουκάς Πηλίτσης, Διευθύνων Σύμβουλος & Εταί-
ρος της Anchorstone Partners και Πρ. Διευθύνων Σύμβουλος 
Private Equity & Venture Capital του Ομίλου Πειραιώς. υπο-
γράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει καλό δυναμικό, παρατηρώ-
ντας ότι «η Ελλάδα είναι η 6η χώρα στον κόσμο σε επιστημο-
νικό προσωπικό». Ο ίδιος επισήμανε πως ο ιδιωτικός τομέας 
για να πετύχει έχει ανάγκη τη βοήθεια του κράτους. Από την 
πλευρά της, η Ζωή Γιαβρή, Συνιδρύτρια και Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της Advantis Medical Imaging, αναφέρθηκε στις 

δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου της, στον οποίο 
υπάρχουν λίγες αντίστοιχες εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
- στην Ελλάδα είναι μοναδική. Η ίδια επισήμανε τη δυσκολία 
διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά. Επίσης, ανα-
φέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσέλκυση 
ενός αρχικού κεφαλαίου. O Δημήτρης Κοκκινάκης, Ιδρυτής 
του Impact Hub Athens, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο δίκτυο, 
ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2013. «Χρειάζεται εκπροσώπηση 
αλλά και διαφορετικότητα, για να πετύχει κανείς στην καινο-
τομία», σημείωσε ο κ. Κοκκινάκης, αναφερόμενος στις προ-
ϋποθέσεις δημιουργίας του κατάλληλου οικοσυστήματος. Ο 
Μιχάλης Στάγκος, Συνιδρυτής της Industry Disruptors - Game 
Changers, Διευθύνων Σύμβουλος της MSCOMM, ανέφερε ότι 

η εταιρεία ξεκίνησε χωρίς τη στήριξη δημοσίων χρημάτων: 
«Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε δίκτυα στο εξωτερικό, δίνο-
ντας προσβασιμότητα και σε άλλες αγορές». Αναφορά έκανε 
και στα τρία μεταπτυχιακά προγράμματα που δημιούργησαν 
με 26 υποτροφίες συμπράττοντας με τον ιδιωτικό τομέα, 
όπως επίσης και στα δύο μεταπτυχιακά σε συνεργασία με 
ερευνητικά κέντρα. Από την πλευρά του, ο Πέτρος Κόκκαλης, 
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά, ανα-
φέρθηκε στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Πειραιά, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της γαλάζιας οικονο-
μίας και των πλεονεκτημάτων της.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε τo Εργαστήριο/Discussion 
Workshop που διοργάνωσε η Επιτροπή Ασφαλιστικών και 
Εργασιακών Θεμάτων του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου με θέμα «Κοινωνική Ασφάλιση, Επιχειρηματικό 
Περιβάλλον, Εργασιακές Σχέσεις» πρόσφατα στην Αθήνα. Σε 
σχετικό δελτίο Τύπου αναλυτικά σημειώνεται ότι η  εκδήλωση 
αυτή είχε ως σκοπό να συμβάλει στη ρεαλιστική αποτύπω-
ση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των τάσεων που 
επικρατούν στον ασφαλιστικό και εργασιακό κλάδο, αλλά και 
στην κατάθεση πρακτικών προτάσεων για  την εξυγίανση των 
ασφαλιστικών και εργασιακών σχέσεων, προκειμένου να υπο-
στηριχθεί η επιστροφή της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης. Όλοι οι 
συμμετέχοντες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων, χωρι-
σμένοι σε εννέα ομάδες, συζήτησαν παράλληλα και κατέληξαν 
σε πρακτικές προτάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν άμεσα και 
θα σταλούν στους αρμόδιους φορείς. Πιο συγκεκριμένα οι ομά-
δες συζήτησης ήταν οι εξής: 1) Επιχειρηματικό Περιβάλλον και 
Αγορά Εργασίας: Δράσεις με Προοπτική 2) Επιχειρηματικό Πε-
ριβάλλον: Ευκαιρίες και Απειλές 3) Επάρκεια Παροχών, Βιωσι-
μότητα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική 
Συναίνεση για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση 4) Συμπληρω-
ματικά Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης 5) Ασφάλιση, Χρήση 
και Κόστος των Υπηρεσιών Υγείας στην Περίοδο της Κρίσης 6) 
Ρύθμιση και απορρύθμιση στις εργασιακές σχέσεις και η σχέση 
τους με την ανάπτυξη 7) Λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων και 
ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της κοινωνικοασφαλιστικής με-
ταρρύθμισης 8) Ενεργητικά μέτρα επιδότησης επαγγελματικής 
κατάρτισης & απασχόλησης αντί της επιδότησης ανεργίας 9) 
Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων: Δυνατότητες & Αδυ-
ναμίες. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ελληνο-Α-
μερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπου-
λος αφού αναφέρθηκε στα τελευταία επτά χρόνια της ύφεσης, 
των μνημονίων και των περιοριστικών πολιτικών, τόνισε ότι η 
χώρα έχει καταφέρει να  πετύχει τη δημοσιονομική εξισορρόπη-
ση ωστόσο αυτό που δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει είναι η 

επόμενη ημέρα στα εργασιακά. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, 
«Οι κυβερνήσεις μας όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε να ανταποκρι-
θούν, να αναλωθούν και να εξαντληθούν ώστε να πετύχουν 
τους στόχους των μνημονίων που ήταν εξάλλου και η απαίτηση 
των εταίρων και δανειστών. Δεν κατάφεραν  έτσι να προχω-
ρήσουν παράλληλα εκείνες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
οι οποίες θα επέτρεπαν να εξισορροπήσουμε σε μεγάλο βαθμό  
τις υφεσιακές συνέπειες των μνημονίων». Στην συνέχεια εστίασε 
στην απαραίτητη συνεννόηση που πρέπει να γίνει μεταξύ του 
κράτους, των επιχειρήσεων, του Δημοσίου, των εργαζομένων 
και της κοινωνίας ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει 
όλοι να συνεργαστούν συνειδητά, να γίνουν οι απαραίτητες 
υποχωρήσεις ώστε να αναπτυχθεί το επιχειρείν, να παραχθεί 
πλούτος και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.  Ο κ. Κων-
σταντίνος Κρεμαλής, Δικηγόρος ΑΠ και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων του Επιμελητηρίου 
δήλωσε: «Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναλυθούν σε ομάδες 
εργασίας οι επιχειρησιακές και κοινωνικές επιπτώσεις από τις 
πρόσφατες ρυθμίσεις και να σχολιαστούν από τους μετέχοντες 
και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων οι προτάσεις 
που θα προκύψουν. Με αυτή την πρωτότυπη και σύντομη δι-
αδικασία θα προκληθεί ουσιαστικός διάλογος σε επιλεγμένα θέ-
ματα που αποδεδειγμένα παρεμποδίζουν την επιχειρηματικότη-
τα στη χώρα μας». Ο κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, Αναπληρωτής 
Υπουργός Εξωτερικών και π. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνική Αλληλεγγύης στην ομιλία του εστίασε 
στους άξονες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που ως σκοπό 
έχουν να αποκαταστήσουν ένα καθεστώς ισονομίας, εφαρμό-
ζοντας ενιαίους κανόνες γι’ όλους, σε ένα κατακερματισμένο κα-
νονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, τόνισε ότι ο νέος ασφαλιστικός 
νόμος έπρεπε να εξασφαλίζει επαρκείς παροχές, με την έννοια 
της αξιοπρεπούς διαβίωσης, ακόμα και σε αυτούς που δεν θα 
είχαν πλήρες εργασιακό ιστορικό, λόγω της κρίσης «Γι’ αυτόν 
τον λόγο, εισαγάγαμε το θεσμό της εθνικής σύνταξης» εξήγησε. 

O Βουλευτής και Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης 
Βρούτσης, υποστήριξε ότι σημαντικό ρόλο στο δημοσιονομικό 
εκτροχιασμό της χώρας παίζουν τα ελλείμματα που προέρχο-
νται από το ασφαλιστικό σύστημα. «Διαχρονικές παθογένειες, 
ελλείμματα και ο φόβος του πολιτικού κόστους, εμπόδισαν τις 
μέχρι τώρα κυβερνήσεις να πάρουν σωστές αποφάσεις». Σχο-
λιάζοντας το σημερινό ασφαλιστικό σύστημα, υπογράμμισε ότι 
απαιτείται άμεση αλλαγή, καθώς χαρακτηρίζεται από απουσία 
ανταποδοτικότητας, ενώ όπως ανάφερε, «Χρειάζεται μία νομο-
θετική αλλαγή στο κομμάτι των συντελεστών αναπλήρωσης, οι 
οποίοι πρέπει να αλλάξουν, για να γίνουν πιο ανταποδοτικοί». 
Κατά την ομιλίας της η κα. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Βουλευτής, 
Υπεύθυνη Τομέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, υποστήριξε ότι έχει πολύ 
μεγάλη σημασία στην Ελλάδα σήμερα να συζητηθούν με νηφα-
λιότητα  τα φλέγοντα ζητήματα της ανάπτυξης και ενός ευνοϊ-
κού περιβάλλοντος για το επιχειρείν ως προϋπόθεση όχι μόνο 
για την ίδια την οικονομική ανάπτυξη αλλά και για τις βάσεις 
του ασφαλιστικού μας συστήματος. Παράλληλα μίλησε για τις 
παραμετρικές αλλαγές στο ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα, την 
απλοποίησή του και ιδιαίτερα την μέριμνα για τους νέους αν-
θρώπους. Η Άντα Γαρουφαλιά, Πολιτική Υπεύθυνη Τομέα Επι-
χειρηματικότητας Το Ποτάμι, αφού περιέγραψε τις παθογένειες 
του ασφαλιστικού συστήματος και την αδικία που υφίστανται 
συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών, τόνισε ότι μεταξύ άλλων, 
ένας μοχλός ανάπτυξης είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας και 
η απλοποίηση των διαδικασιών για την αδειοδότηση των νέων 
επιχειρήσεων. Θα πρέπει να υποστηριχθεί το επιχειρείν τόσο για 
τους εγχώριους επιχειρηματίες όσο για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων οι οποίοι ζητούν μακροοικονομική σταθερότητα 
αλλά και «ασφάλεια» στο περιβάλλον που καλούνται να επεν-
δύσουν. 

ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ γΙΑ ΤΗ ΝΕΟφυΗ ΕπΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ πΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ 
ΗΜΕΡΙδΑ «Η ΑΤΤΙΚΗ ΕπΙχΕΙΡΕΙ»

ΟΙ ΕπΕΝδυΣΕΙΣ ΑΝΤΙδΟΤΟ ΣΤΙΣ πΑΘΟγΕΝΕΙΕΣ ΤΟυ ΕΡγΑΣΙΑΚΟυ ΚΑΙ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟυ ΣυΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Τι ειπώθηκε  σε εκδήλωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
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Στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος, σε συνερ-
γασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), για τη χρηματοδότηση ανα-
πλάσεων αστικού χώρου, προσανατολίζεται το Πρά-
σινο Ταμείο, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΔΣ του 
Ταμείου, Γεώργιος Πατρίκιος, σε συνέντευξή του στην 
ιστοσελίδα του ΑΜΠΕ για την Αυτοδιοίκηση. «Στόχος 
του προγράμματος θα είναι η αύξηση της βιωσιμό-
τητας των πόλεων και της αναπτυξιακής δυναμικής 
τους», αναφέρει και γνωστοποιεί ότι «το πρόγραμμα 
αναμένεται να ξεκινήσει με ένα οικονομικό αντικείμενο 

ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για το 2017, ενώ προ-
βλέπεται και αντίστοιχο ποσό, που ενδεχομένως θα 
φτάσει και τα 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2018, ώστε 
να υπάρξει σταδιακή ένταξη δήμων στο πρόγραμμα 
για αστικές αναπλάσεις». Το greenagenda με πληρο-
φορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ έγραψε ότι βασικά κριτήρια για 
την ένταξη δήμων στο πρόγραμμα θα είναι το πληθυ-
σμιακό μέγεθος, η αστική και περιβαλλοντική υπο-
βάθμιση, αλλά και η ωριμότητα των προτάσεων που 
θα κατατεθούν. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν, 
με προτεραιότητα, οι δήμοι που διαθέτουν ολοκλη-

ρωμένες προτάσεις, με την αντίστοιχη ωριμότητα σε 
επίπεδο που θα πρέπει να έχει φτάσει τουλάχιστον στο 
στάδιο της οριστικής μελέτης και να διαθέτει ετοιμότη-
τα προκήρυξης. Με αυτό το δεδομένο προβλέπεται να 
υπάρξουν περισσότερες από μία προθεσμίες υποβολής 
προτάσεων (κυλιόμενες), προκειμένου δήμοι που δεν 
έχουν την απαραίτητη ετοιμότητα να έχουν τον χρόνο 
ώστε να ωριμάσουν τις μελέτες και να υποβάλλουν 
πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα για όσο χρονικό διά-
στημα υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια.

Σε μελέτες ενεργειακής αποδοτικότητας προχωρά ο δή-
μος Γλυφάδας, με τις απαιτούμενες μελέτες να χρηματο-
δοτούνται από κοινοτικό πρόγραμμα. Για πρώτη φορά, 
ελληνικοί Δήμοι (Γλυφάδα, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, 
Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, 
Παλαιό Φάληρο, Μαρούσι) πέτυχαν χρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μέτρο ΕΕ22 – PDA 
του προγράμματος Horizon 2020. Το έργο PRODESA 
«Ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας στην 
νότια Αττική» χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από 
το πρόγραμμα Horizon 2020 και συγκεκριμένα το Μέτρο 
ΕΕ22 - PDA «Υποστήριξη για την ανάπτυξη έργων». Το εν 

λόγω Μέτρο χρηματοδοτεί τις μελέτες των ενεργειακών 
επεμβάσεων και των δράσεων που είναι απαραίτητες για 
την ανεύρεση και διασφάλιση της χρηματοδότησής τους. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όπως μετέδωσε το 
greenagenda, οι κύριοι στόχοι στη Γλυφάδα είναι η ανά-
πτυξη βιώσιμων λύσεων για την ενεργειακή ανακαίνιση 
συνολικά 26 δημοτικών κτηρίων (Δημαρχείο, παλαιό 
Δημαρχείο, σχολεία, κλπ.) και η υλοποίηση μέσω κα-
τάλληλα διαμορφωμένων χρηματοδοτικών σχημάτων. 
Θα μελετηθούν και θα εφαρμοσθούν νέα χρηματοδοτικά 
σχήματα που συμπληρώνουν τις τυχόν δημόσιες επιχο-
ρηγήσεις με ιδιωτική χρηματοδοτική συμμετοχή, η οποία 

αποπληρώνεται με βάση την επιτυγχανόμενη μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης στόχος είναι η βελτίω-
ση του οδοφωτισμού στους δρόμους και τις πλατείες της 
Γλυφάδας, με αντικατάσταση των λαμπτήρων με λάμπες 
LED και μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται (άρα 
και της αντίστοιχης δαπάνης) κατά 60%. «Με το εγχείρη-
μα αυτό μειώνουμε τις λειτουργικές μας δαπάνες και βο-
ηθάμε αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, 
με σημαντικές παρεμβάσεις σε κτήρια και στους δρόμους 
της πόλης μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος 
Παπανικολάου.

Αν και η πλειονότητα των βιομηχανικών οργανισμών θεω-
ρούν ότι είναι καλά προετοιμασμένοι για περιστατικά ψηφια-
κής ασφάλειας, η πεποίθησή τους αυτή, πιθανόν να μην είναι 
βάσιμη: μία στις δύο εταιρείες ICS (Industrial Control Systems 
- Βιομηχανικά Συστήματα Ελέγχου) αντιμετώπισε από ένα 
μέχρι πέντε περιστατικά τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με 
έρευνα που πραγματοποίησε η Kaspersky Lab. Κατά μέσο 
όρο, η αναποτελεσματική ψηφιακή ασφάλεια κοστίζει στους 
βιομηχανικούς οργανισμούς περίπου $497.000 το χρόνο. Το 
Sepe.gr μετέδωσε ότι όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση, για να εμβαθύνει περισσότερο στα προβλήματα και τις 
ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί ICS, η 
Kaspersky Lab και η Business Advantage πραγματοποίησαν 
μία παγκόσμια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 359 επαγ-
γελματίες του τομέα της βιομηχανικής ψηφιακής ασφάλειας 
από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2017. Ένα από τα 
κύρια ευρήματα της έρευνας έδειξε ένα κενό ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και την επικρατούσα αντίληψη για τα ICS 
περιστατικά ασφάλειας. Για παράδειγμα, παρά την πεποίθηση 
του 83% των ερωτηθέντων ότι είναι καλά προετοιμασμένοι 
για να αντιμετωπίσουν ένα OT/ICS περιστατικό ψηφιακής 
ασφάλειας, οι μισές εταιρείες αντιμετώπισαν από ένα μέχρι 
πέντε περιστατικά ασφαλείας στον τομέα της πληροφορικής 

τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 4% από αυτές αντιμετώ-
πισαν περισσότερα από έξι περιστατικά. Οι εταιρείες ICS γνω-
ρίζουν αρκετά καλά τους κινδύνους που έχουν να αντιμετω-
πίσουν: το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ενδέχεται να 
δεχτεί μία επίθεση που σχετίζεται με την ψηφιακή ασφάλεια 
στα συστήματα τους. Ανεξάρτητα από τη μεγάλη επίγνωση 
για τις νέες απειλές, όπως οι στοχευμένες επιθέσεις και τα 
ransomware προγράμματα, το μεγαλύτερο τρωτό σημείο για 
την πλειονότητα των οργανισμών ICS παραμένει το συμβατι-
κό κακόβουλο λογισμικό: αυτό είναι στην κορυφή της λίστας 
των περιστατικών ασφάλειας - με το 56% των ερωτηθέντων 
να θεωρεί ότι είναι ο πιο ανησυχητικός τομέας. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η εσφαλμένη αντίληψη συναντά την πραγματι-
κότητα: ένας στους δύο ερωτηθέντες έπρεπε να αντιμετωπίσει 
τις συνέπειες του συμβατικού κακόβουλου λογισμικού καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2016.  Το 86% των οργανισμών που 
ρωτήθηκαν έχουν λάβει εγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πο-
λιτική ICS ψηφιακής ασφάλειας, με στόχο την προστασία τους 
από πιθανά περιστατικά. Ωστόσο, η εμπειρία σε περιστατικά 
αποδεικνύει ότι τα πρωτόκολλα στην ψηφιακή ασφάλεια από 
μόνα τους δεν επαρκούν. Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη τόσο 
της εσωτερικής, όσο και της εξωτερικής εξειδίκευσης, στην 
ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, οι βιομηχανι-

κοί οργανισμοί παραδέχονται ότι η έλλειψη ικανοτήτων είναι 
η μεγαλύτερη ανησυχία σε ό,τι έγκειται στην ασφάλεια των 
Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου. Αυτό είναι εξαιρετικά 
ανησυχητικό, καθώς δείχνει ότι οι βιομηχανικοί οργανισμοί 
δεν είναι πάντοτε έτοιμοι να “πολεμήσουν” τις επιθέσεις, ενώ 
βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο του προβλήματος. Μερι-
κές φορές ακόμη και εξαιτίας των ίδιων τους των υπαλλήλων.  
Από τη θετική πλευρά, οι στρατηγικές ασφάλειας που υιοθε-
τούν οι εργαζόμενοι σε ICS φαίνονται αρκετά σταθερές. Η 
πλειονότητα των εταιρειών έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χρήση 
“air gap” ως μέτρο ασφάλειας και υιοθετούν ολοκληρωμένες 
λύσεις στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Τους επόμενους 
12 μήνες, οι ερωτηθέντες σκοπεύουν να εφαρμόσουν εργα-
λεία ανίχνευσης βιομηχανικών δυσλειτουργιών (42%) και 
εκπαίδευση ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα 
ασφάλειας. Η ανίχνευση απειλών βιομηχανικής δυσλειτουρ-
γίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μία στις δύο εταιρείες 
ICS που συμμετείχε στην έρευνα παραδέχτηκε ότι εξωτερικοί 
πάροχοι έχουν πρόσβαση σε δίκτυα βιομηχανικού ελέγχου 
στον οργανισμό τους, διευρύνοντας την περίμετρο απειλής.
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Περιβαλλοντικά θέματα πρώτης γραμμής και νέες επενδύσεις 
συζητήθηκαν σε συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θρά-
κης, μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου και του νέου Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Ιωάννη 
Σάββα. Με δελτίο Τύπου αναλυτικά ανακοινώθηκε ότι κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ιδιαίτερα θέματα αρμοδι-
ότητας του ΥΠΕΝ για την Μακεδονία και τη Θράκη. Ο νέος συ-
ντονιστής παρουσίασε συνοπτικά τα προβλήματα, τις ανάγκες 
και τις προτάσεις του για την καλύτερη λειτουργία της Υπηρε-
σίας. Από την πλευρά του ο Αν. ΥΠΕΝ, αφού συνεχάρη τον κ. 
Σάββα για την πρόσφατη τοποθέτηση του στη θέση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 
αναφέρθηκε σε ζητήματα που απασχολούν το ΥΠΕΝ κατά την 
αρμοδιότητά του, τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω: Εκ-
συγχρονισμό του ρόλου και της λειτουργίας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας. Αξιολόγηση 
των δομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των στελεχών 
της για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Αποτελεσματι-
κή σύνδεση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Επισκέψεις σε περιοχές 

και έργα ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας 
και Θράκης. Επιτάχυνση στη διαδικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης με επίλυση των θεσμικών κενών. Ενίσχυση 
κρίσιμων υπηρεσιών με στελέχη. Στη συνέχεια της συζήτησης 
με παρουσία και των Γενικών Διευθυντών Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας, και Δασών συζητήθηκαν τα βασικότερα θέματα 
που απασχολούν τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας Θράκης, με κύρια την πορεία ανάρτησης 
των δασικών χαρτών στην Κεντρική Μακεδονία. Ήδη έχουν 
ενισχυθεί με προσωπικό οι δασικές υπηρεσίες και τα σημεία 
υποβολής αντιρρήσεων με δώδεκα νέα στελέχη (8 στο νομό 
Χαλκιδικής, 3 στο νομό Θεσσαλονίκης και 1 στο νομό Πιερίας), 
ώστε να μην καθυστερεί η εξυπηρέτηση πολιτών. Παράλληλα, 
προγραμματίζεται η ενίσχυση περαιτέρω με 15 στελέχη σε 
Κιλκίς, Ημαθία, Πέλλα και Σέρρες και με 10 στελέχη στην Ανα-
τολική Μακεδονία - Θράκη. Παράλληλα, με την ανάρτηση των 
χαρτών προχωρά και η κατάρτιση των χαρτών στις υπόλοιπες 
περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό του έργου οι επόμενες περιοχές που θα αναρτη-
θούν οι δασικοί χάρτες, εντός του 2017, θα είναι στο Κιλκίς, την 
Ημαθία και την Πέλλα.  Ο Αν. ΥΠΕΝ ενημέρωσε τις υπηρεσίες 
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, πέραν της 27ης 
Ιουλίου, καθώς απαιτείται να προχωρήσουμε ως χώρα στην 
μερική κύρωση των αναρτημένων χαρτών. Στην περίοδο 

που απομένει και με συνεργασία των Υπουργείων Περιβάλ-
λοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνει διασταύρωση των 
δηλώσεων καλλιέργειας των αγροτών με αυτά των δασικών 
χαρτών και εξατομικευμένη ενημέρωση των αγροτών για να 
αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχει δημιουργήσει η κυβέρνη-
ση για την εξυπηρέτησή τους. Άλλα θέματα που απασχόλησαν 
τη συνάντηση ήταν : Η περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων 
βιοαέριου, βιομάζας και βιορευστών, και η κατάταξή τους σε 
σχέση με την αδειοδότηση λειτουργίας. Για το ζήτημα αυτό ο 
Αν. ΥΠΕΝ προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία. Η ενσωμά-
τωση στη λατομική νομοθεσία της διαχείρισης υπολειμμάτων 
και στείρων μαρμάρου, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. Η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού ελέγ-
χου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση αιολικών πάρκων σε περιοχές προστασίας της 
φύσης, με έμφαση στην ορνιθοπανίδα. Ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση  έργων διαχείρισης πλημμυρών, η αποφυγή 
αποσπασματικών παρεμβάσεων και η ενιαία θεώρηση των 
παρεμβάσεων.  Κλείνοντας τη συνάντηση ο Αναπληρωτής 
Υπουργός και ο Συντονιστής επανέλαβαν την αμοιβαία πρόθε-
σή τους για στενή συνεργασία σε όλα τα θέματα αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και στα θέματα της ευ-
ρύτερης περιοχής.

Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι πέτυχαν το φαινόμενο 
της κβαντικής διεμπλοκής (ή κβαντικού εναγκαλισμού) δύο 
φωτονίων σε απόσταση 1.203 χιλιομέτρων, πετυχαίνοντας 
ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ και καταρρίπτοντας κατά πολύ το 
προηγούμενο ρεκόρ που ήταν περίπου 100 χιλιόμετρα. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι Κινέζοι ερευνητές ανέφεραν την επι-
τυχή δορυφορική μετάδοση των κβαντικά «διαπλεκόμενων» 
φωτονίων (σωματιδίων του φωτός) μεταξύ της Γης και του 
διαστήματος. Με αυτό τον τρόπο, έκαναν ένα άλμα προς τον 
τελικό στόχο της δημιουργίας κρυπτογραφημένων κβαντικών 
δικτύων τηλεπικοινωνιών και Ίντερνετ, τα οποία θεωρούνται 
αδύνατο να πέσουν θύμα χάκερ. Ο κινεζικός δορυφόρος 
Micius, ο οποίος είχε τεθεί σε τροχιά πέρυσι το καλοκαίρι, εί-
ναι ο πρώτος διεθνώς που έχει εφοδιασθεί με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό για κβαντικά πειράματα. Χρησιμοποιήθηκε για την 
κβαντική επικοινωνία με τρεις επίγειους κινεζικούς σταθμούς 
που απείχαν μεταξύ τους απόσταση περίπου 1.200 χλμ., ενώ 
η απόσταση του δορυφόρου από τους σταθμούς ποίκιλε από 
500 έως 2.000 χλμ. Οι ερευνητές της Κινεζικής Ακαδημίας 
Επιστημών, με επικεφαλής τον καθηγητή κβαντικής φυσικής 
Τζιάν-Γουέι Παν του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας της Χεφέι, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
«Science». Η υλοποίηση σε τεράστιες αποστάσεις της κβα-

ντικής διεμπλοκής (στην οποία δύο υποατομικά σωματίδια 
συνδέονται μεταξύ τους και συμπεριφέρονται παρόμοια, παρά 
την μεγάλη απόσταση που τα χωρίζει), μέσω οπτικών ινών 
ή ασύρματα μέσω του διαστήματος, ανοίγει το δρόμο για τη 
δημιουργία κβαντικών δικτύων τηλεπικοινωνιών και μετα-
φοράς δεδομένων. Η δυνατότητα των σωματιδίων να συν-
δέονται κβαντικά με «μαγικό» τρόπο (κάτι που δημιουργούσε 
πρόβλημα κατανόησης ακόμη και στον Αϊνστάιν), μπορεί να 
επιτρέψει την μετάδοση κρυπτογραφημένων πληροφοριών 
από το ένα μέρος της Γης στο άλλο μέσω ασφαλών κβαντικών 
«καναλιών», χωρίς κάποιος «ωτακουστής» να είναι σε θέση 
να τις υποκλέψει, αντίθετα με το σημερινό διάτρητο Ίντερνετ, 
που εκμεταλλεύονται μυστικές υπηρεσίες και χάκερ. «Είναι 
ένα πρώτο βήμα -και ένα σημαντικό βήμα- για τη δημιουργία 
ενός πραγματικά παγκόσμιου κβαντικού δικτύου. Όλες οι προ-
ηγούμενες μέθοδοι περιορίζονταν σε απόσταση περίπου 100 
χλμ., συνεπώς μπορούσαν να δουλέψουν μόνο σε μια πόλη», 
δήλωσε ο Παν. Όπως είπε, η σημερινή κρυπτογράφηση των 
δεδομένων βασίζεται σε πολύπλοκα μαθηματικά, που και αυτά 
όμως μπορεί να τα «σπάσουν» οι χάκερ με τη βοήθεια ισχυ-
ρών υπολογιστών. «Αλλά σε ένα μελλοντικό κβαντικό δίκτυο 
η ασφάλεια θα διασφαλίζεται από τους ίδιους τους νόμους της 
φυσικής, οι οποίοι είναι ασφαλείς χωρίς περιορισμούς. Αυτό 

θα είναι ωφέλιμο για όλους τους ανθρώπους», πρόσθεσε ο 
Κινέζος επιστήμονας, ο οποίος συνεργάζεται προς αυτή την 
κατεύθυνση με ευρωπαίους συναδέλφους του, με επικεφα-
λής τον φυσικό ‘Αντον Τσάϊλινγκερ του Πανεπιστημίου της 
Βιέννης (ο οποίος υπήρξε καθηγητής του Παν), που κατείχαν 
το προηγούμενο ρεκόρ κβαντικής διεμπλοκής. Οι ομάδες των 
Παν και Τσάιλινγκερ θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν μια 
ασφαλή κβαντική σύνδεση μεταξύ Πεκίνου και Βιέννης. Ήδη 
οι ευρωπαίοι φυσικοί προωθούν τη δημιουργία του Qapital, 
ενός κβαντικού δικτύου που θα συνδέει πολλές πρωτεύουσες 
της Ευρώπης, κυρίως μέσω οπτικών ινών. Σύμφωνα με τον 
Τσάϊλινγκερ, το μελλοντικό κβαντικό διαδίκτυο θα βασίζεται 
τόσο στις οπτικές ίνες, όσο και στους δορυφόρους. Προς το 
παρόν πάντως υπάρχουν αρκετές ακόμη τεχνικές δυσκολίες 
που πρέπει να υπερπηδηθούν. Μεταξύ άλλων, ο κινεζικός δο-
ρυφόρος βρίσκεται σε χαμηλή τροχιά και έτσι οι σταθμοί εδά-
φους μπορούν να «πιάσουν» το κβαντικό σήμα του μόνο για 
πέντε λεπτά κάθε μέρα, συνεπώς θα χρειασθεί η κατασκευή και 
εκτόξευση αρκετών νέων δορυφόρων σε υψηλότερες τροχιές. 
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση: 
http://science.sciencemag.org/content/356/6343/1140

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ γΙΑ ΑδΕΙΟδΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕπΕΝδυΣΕΙΣ ΑΝ. υπΕΝ 
ΚΑΙ ΑπΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ δΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕδΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΚβΑΝΤΙΚΟ δΙΑδΙΚΤυΟ: ΚΙΝΕζΟΙ πΕΤυχΑΝ ΚβΑΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΜΕΤΑφΟΡΑ (δΙΕΜπΛΟΚΗ) ΣΕ 
ΑπΟΣΤΑΣΗ 1.200 χΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

13

Αύξηση της απόδοσης των έμμεσων φόρων κατά 
τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ ετησίως σε σχέση με τα 
σημερινά δεδομένα προϋποθέτει η εκπλήρωση του 
βασικού δημοσιονομικού στόχου για επίτευξη πρω-
τογενούς πλεονάσματος 3,5% μέχρι και το 2022. Η 
συγκεκριμένη δημοσιονομική επίδοση θα πρέπει να 
στηριχτεί τόσο στην επιπλέον απόδοση των εισπρα-
κτικών μέτρων που ενεργοποιήθηκαν από τις αρχές 
του χρόνου -εκκρεμεί και η επιβολή του ειδικού τέ-
λους στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων από το 
2018 που επίσης συγκαταλέγεται στους έμμεσους 
φόρους- όσο και στην αύξηση της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης από την οποία εξαρτώνται ουσιαστικά οι 
έμμεσοι φόροι. Πρόκειται για στόχο υψηλού ρίσκου, 
καθώς η επίτευξή του προϋποθέτει ότι οι Έλληνες κα-
ταναλωτές, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους βαρύ-
τερα φορολογούμενους Ευρωπαίους και στην έμμε-
ση φορολογία, θα αυξάνουν την κατανάλωση και τα 
επόμενα πέντε χρόνια παρά τα υφεσιακά μέτρα που 
πρόκειται να ενεργοποιηθούν. Ουσιαστικά, θα πρέπει 
η συνολική κατανάλωση να αυξάνεται, την ώρα που 
οι συντάξεις θα περικόπτονται και οι καθαρές απο-
δοχές των εργαζομένων θα συμπιέζονται λόγω της 
επερχόμενης αύξησης και στην άμεση φορολογία.
Ενώ οι έμμεσοι φόροι απέφεραν στα κρατικά ταμεία 
27,108 δισ. ευρώ το 2015 και 29,311 δισ. ευρώ το 
2016, από το 2017 και μετά θα πρέπει να «σπάσει» το 
φράγμα των 30 δισ. ευρώ και κάθε χρόνο να υπάρχει 
ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της απόδοσης των 
έμμεσων φόρων. Για το 2017, ο πήχης ανεβαίνει στα 
30 δισ. ευρώ, για το 2018 στα 30,7 δισ. ευρώ, για 
το 2019 στα 31,349 δισ. ευρώ και για το 2020 στα 
31,829 δισ. ευρώ. Μετά το 2021, οι έμμεσοι φόροι 
θα πρέπει να αποδίδουν πάνω από 32,5 και 33,5 δισ. 
ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να παραχθεί το επι-
θυμητό αποτέλεσμα του πρωτογενούς πλεονάσματος 
των 3,5 δισ. ευρώ.
Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ: Η Ελλάδα βρίσκεται 
πλέον στην 4η θέση με τον υψηλότερο κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ. Υψηλότερο συντελεστή από το 
ελληνικό 24% εφαρμόζει-με βάση τα στοιχεία της 
Eurostat τα οποία αποτυπώνουν την κατάσταση 
όπως είχε διαμορφωθεί την 1/1/2017-μόνο η Ουγ-
γαρία (27%) και τρεις χώρες οι οποίες βρίσκονται 
στο 25% (Δανία, Κροατία και Σουηδία). Τους χαμη-
λότερους συντελεστές ΦΠΑ σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη εφαρμόζουν αυτοί τη στιγμή στο Λουξεμβούργο 
(17%), στη Μάλτα (18%), στη Ρουμανία (19%), στην 

Υπό διωγμό βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι, 
μετά τα αλλεπάλληλα φορολογικά πλήγματα που έχουν δε-
χτεί, απειλούνται τώρα και με άγριο διαρκές κυνηγητό, με το 
πρόσχημα της αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.
Το πολεοδομικό νομοσχέδιο, που δημοσιοποίησε πριν από 
λίγες ημέρες το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθιερώνει ένα 
νέο σύστημα ελέγχων που ισοδυναμεί με μόνιμο σαφάρι σε 
βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων, προκαλώντας την έντονη 
αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινή-
των (ΠΟΜΙΔΑ). Επιπλέον, απειλεί να τινάξει στον αέρα τις ενοι-
κιάσεις ακινήτων, προβλέπει εξοντωτικά πρόστιμα για τα νέα 
αυθαίρετα και εγκυμονεί τον κίνδυνο να δημιουργηθούν νέες 
εστίες διαφθοράς. Οπως τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή προς 

πΑΝΩ ΑπΟ 30 δΙΣ. Ο ΣΤΟχΟΣ γΙΑ 
ΤΟυΣ ΕΜΜΕΣΟυΣ φΟΡΟυΣ

ΑγΡΙΟ ΚυΝΗγΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Η ΝΑυΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                        19/06/2017

δΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-13                                                       19/06/2017 

Κύπρο και στη Γερμανία, οι οποίες επίσης βρίσκονται 
στο 19%. Η Ελλάδα εφαρμόζει τον υψηλότερο συντε-
λεστή μεταξύ όλων των χωρών του Νότου, οι οποίες 
και είναι οι βασικές ανταγωνίστριες ειδικά στο κομ-
μάτι του τουρισμού. Έτσι, η Ισπανία είναι στο 21%, η 
Γαλλία στο 20%, η Πορτογαλία στο 23%, η Ιταλία στο 
22% και η Κύπρος (όπως προαναφέρθηκε) στο 19%. 
Πρόβλημα υπάρχει και συγκριτικά με τις χώρες με τις 
οποίες συνορεύει η Ελλάδα και ειδικά με τη Βουλγα-
ρία (σ.σ.: η οποία απορροφά ολοένα και μεγαλύτερα 
μερίδια ειδικά όσον αφορά τις προμήθειες καυσίμων 
αλλά και πρώτων υλών), η οποία επιβάλλει ΦΠΑ 
20%, δηλαδή τέσσερις μονάδες χαμηλότερο συγκρι-
τικά με την Ελλάδα.
Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ: Και ο μειωμένος συντε-
λεστής στην Ελλάδα είναι ένας από τους υψηλότερους 
στην Ευρώπη. Το 13% -το οποίο μάλιστα εξακολου-
θεί να επιβάλλεται σε σαφώς λιγότερα προϊόντα και 
υπηρεσίες μετά τη «μεταρρύθμιση» του 2015 και τη 
μαζική μετάταξη προϊόντων και υπηρεσιών από τον 
χαμηλό συντελεστή στον κανονικό- συγκρίνεται με 
το 10% της Γαλλίας και της Ιταλίας, και το 9% της 
Κύπρου, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Στη Γερ-
μανία, ο χαμηλός συντελεστής είναι μόλις 7%. Μονα-
δικές χώρες στην Ευρώπη με υψηλότερο «χαμηλό» 
συντελεστή σε σχέση με την Ελλάδα είναι η Τσεχία 
(15%), η Ουγγαρία (18%, αν και υπάρχει υπερχαμη-
λός συντελεστής στο 5%) και η Φινλανδία με 14%.
Ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων: Μετά την τε-
λευταία αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης της 
αμόλυβδης, η Ελλάδα είναι η 3η ευρωπαϊκή χώρα 
με την υψηλότερη φορολογία στο συγκεκριμένο 
καύσιμο καθώς επιβαρύνει 1.000 λίτρα αμόλυβδης 
με 710 ευρώ. Μπροστά από την Ελλάδα είναι μόνο η 
Ολλανδία που εφαρμόζει αντίστοιχο φόρο της τάξεως 
των 780 ευρώ, αλλά και η Ιταλία με τα 728 ευρώ. 
Με σημαντική απόσταση από την Ελλάδα ακολου-
θούν η Μεγάλη Βρετανία με 665 ευρώ ανά 1,000 
λίτρα, η Γαλλία με τα 659 ευρώ και η Γερμανία με 
τα 655 ευρώ. Η Πορτογαλία επιβάλλει ειδικό φόρο 
κατανάλωσης ύψους 652 ευρώ, η Κύπρος είναι στα 
490 ευρώ και η Ισπανία στα 461 ευρώ. Το μεγάλο 
πρόβλημα -ειδικά για τα πρατήρια καυσίμων της 
Βόρειας Ελλάδας- δημιουργείται από τη φορολογική 
πολιτική που ακολουθεί η Βουλγαρία, η οποία, όπως 
και η Ρουμανία, επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης 
362-363 ευρώ ανά 1.000 ευρώ. Η μεγάλη διαφορά 
στον ειδικό φόρο σε συνδυασμό με τη διαφορά στον 
ΦΠΑ είναι που αποτυπώνεται με την τεράστια ψαλίδα 
στην τιμή λιανικής και οδηγεί στο φαινόμενο χιλιάδες 
Ι.Χ. να περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για 
ανεφοδιασμό.
Στο πετρέλαιο κίνησης, η Ελλάδα δεν παίζει τόσο 

πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς τα 420 ευρώ ανά 
1.000 λίτρα, που είναι ο καινούργιος φόρος, κατα-
τάσσουν τη χώρα στη 15η θέση. Πρωταγωνιστεί η 
Μεγάλη Βρετανία με 665 ευρώ (σ.σ.: ακολουθεί ενι-
αία φορολόγηση για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνη-
σης), η Ιταλία με 617 ευρώ, η Σουηδία με 573 ευρώ 
και η Γαλλία με 547 ευρώ. Στις χώρες με τη χαμηλό-
τερη επιβάρυνση και στο πετρέλαιο κίνησης ανήκουν 
και πάλι η Ρουμανία με 332 ευρώ, η Βουλγαρία με 
330 ευρώ και η Λιθουανία επίσης με 330 ευρώ.
Φόρος στον φόρο 
Εκτός από τους υψηλότερους σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο φορολογικούς συντελεστές, ο Έλληνας κατα-
ναλωτής έχει να αντιμετωπίσει και το φαινόμενο να 
επιβάλλεται έμμεσος φόρος όχι μόνο επί της καθαρής 
αξίας μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος, αλλά και επί 
ενός άλλου έμμεσου φόρου. Αυτό το «φαινόμενο» 
που επηρεάζει ακόμη περισσότερο τη τιμή λιανικής 
συμβαίνει σε πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών, με 
χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
1. Τα τσιγάρα στα οποία επιβάλλεται ΦΠΑ επί του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ανάλογη πρακτική 
εφαρμόζεται και στα οινοπνευματώδη ποτά.
2. Στα καύσιμα και στην ενέργεια, καθώς ο ΦΠΑ επι-
βάλλεται και επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 
Ειδικά στην αμόλυβδη, ο συνδυασμός του 24% με 
τον ειδικό όρο των 72 λεπτών οδηγεί σε πολύ με-
γάλες επιβαρύνσεις που ξεπερνούν πλέον το 1 ευρώ 
ανά λίτρο.
3. Στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία, υπηρε-
σίες που επιβαρύνθηκαν από τις αρχές του χρόνου 
με τον νέο ειδικό φόρο κατανάλωσης επί του οποίου 
υπολογίζεται βεβαίως και ο ΦΠΑ.

(Συνέχεια στη σελίδα 14)
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ΣΤΑ ΣυΡΤΑΡΙΑ γΙΑ χΡΟΝΙΑ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
ΜΕΤΑφΟΡΑΣ ΣυΝΤΕΛΕΣΤΗ δΟΜΗΣΗΣ

70.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

www.kathimerini.gr

ΕΛΕυΘΕΡΙΑ ΤΟυ ΤυπΟυ
ΣΕΛΙΔΑ 19                                                             19/06/2017   

Σε 450.000 τετραγωνικά μέτρα δόμησης εκτιμάται ότι αντι-
στοιχούν οι εκατοντάδες χιλιάδες τίτλοι μεταφοράς συντελε-
στή που παραμένουν σήμερα ανενεργοί. Οι ιδιοκτήτες δια-
τηρητέων ή ρυμοτομούμενων ακινήτων που δεν πρόλαβαν 
να πουλήσουν τους τίτλους μεταφοράς συντελεστή πριν η 
ρύθμιση κριθεί αντισυνταγματική έχουν πλέον στα χέρια τους 
έναν άχρηστο (εφόσον δεν μπορεί να αξιοποιηθεί) τίτλο και 
καμία διέξοδο. Το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί μέσα 
από ένα νέο σχέδιο νόμου να επαναφέρει στη ζωή τη ρύθμιση 
και να την επεκτείνει, μια πρόταση καλών προθέσεων αλλά 
δύσκολη στην εφαρμογή.
Ο κ. Αντώνης Ιωακειμίδης, πολιτικός μηχανικός στη Θεσσαλο-
νίκη, είναι ένας από τους χιλιάδες κατόχους τίτλου μεταφοράς 
συντελεστή. «Είχα εκδώσει έναν τίτλο για το διατηρητέο ενός 
πελάτη μου και πληρώθηκε με ένα κομμάτι του τίτλου ως 
αμοιβή», διηγείται. «Η αντικειμενική αξία των (σ.σ. δυνάμει 
οικοδομήσιμων) τετραγωνικών που έχω στη διάθεσή μου 
είναι 10.000 ευρώ. Ωστόσο, εδώ και 9 χρόνια, από τότε που 
«πάγωσε» και στη Θεσσαλονίκη η μεταφορά συντελεστή, ο 
τίτλος δεν έχει καμία εμπορική αξία».

Με την απομάκρυνση και των τελευταίων προσφύγων 
που είχαν βρει κατάλυμα στο πρώην διεθνές αεροδρό-
μιο και την κατάθεση (προ ημερών) του Σχεδίου Ολο-
κληρωμένης Ανάπτυξης, το Ελληνικό είναι έτοιμο για 
την ανάπλασή του και τη μετατροπή ενός μεγάλου τμή-
ματος του παραλιακού μετώπου σε πόλο έλξης επιπλέον 
1.000.000 τουριστών.
«Αγκάθι» ωστόσο για το επενδυτικό σχέδιο αποτελεί το 
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.
«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο του Ελλη-
νικού... χθες» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου στη διάρ-
κεια γενικής συνέλευσης την περασμένη εβδομάδα. Η 
ελληνική εταιρεία κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό και 
υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινοπραξία επενδυτών 
Global Investment Group, ο οποίος αποτελείται από τον 
Ομιλο Λάτση, την κινεζική Fosun και την Eagle Hills με 
έδρα το Αμπου Ντάμπι, ενώ υπολογίζεται ότι η σχεδι-
αζόμενη ανάπλαση θα δημιουργήσει 70.000 θέσεις (Συνέχεια στη σελίδα 15)

Σήμερα εκτιμάται ότι υπάρχουν 244.000 τίτλοι μεταφοράς 
συντελεστή από διατηρητέα και 184.000 τίτλοι από ρυμοτο-
μούμενα ακίνητα. Η αξία των τίτλων αυτών υπολογίζεται στα 
250 εκατ. ευρώ, ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, παρότι 
παραμένει... θεωρητικό. «Οι ιδιοκτήτες διατηρητέων είναι 
πολύ απογοητευμένοι», λέει ο κ. Ιωακειμίδης, που ασχολείται 
με το πρόβλημα για λογαριασμό του Πανελληνίου Συλλόγου 
Ιδιοκτητών Διατηρητέων Ακινήτων και Μνημείων. «Δεν 
μπορούν να πάρουν την αξία του “αέρα” που δεν χτίζουν, ο 
τίτλος μεταφοράς συντελεστή –όταν πωλούνταν– είχε αξία 
υποπολλαπλάσια της αντικειμενικής στην αγορά και πλέον 
δεν μπορεί να διατεθεί καθόλου».
Το ιστορικό
Η μεταφορά συντελεστή δόμησης θεσπίστηκε για πρώτη 
φορά στη χώρα μας το 1979 (Ν. 880/79). Ο νόμος έδινε το 
δικαίωμα στους ιδιοκτήτες διατηρητέων να μετατρέψουν 
τα τετραγωνικά που δεν μπορούσαν να χτιστούν (εφόσον ο 
χαρακτηρισμός ενός διατηρητέου συνεπάγεται τη διατήρησή 
του ως έχει) σε «τίτλο», τον οποίο ο ιδιοκτήτης μπορούσε να 
πωλήσει σε κάποιον άλλο ιδιοκτήτη ακινήτου, προκειμένου 
ο τελευταίος να χτίσει περισσότερο από όσο επιτρέπεται. Η 
ρύθμιση λειτούργησε μέχρι το 1990, όταν κρίθηκε από το 
ΣτΕ (αρ. 1071, 1073 αποφάσεις Ολομέλειας) ότι η μεταφορά 
συντελεστή έπρεπε να επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένες ζώ-
νες. Η πολιτεία «απάντησε» με τον Ν. 2300/95, όμως αρκετές 
από τις διατάξεις του νόμου αυτού κρίθηκαν με τη σειρά τους 
αντισυνταγματικές (Ολομέλεια αρ. 6070/1996). H πολιτεία 
προχώρησε σε συνταγματική αναθεώρηση το 2001 για να 
διευρύνει τις κατηγορίες στις οποίες επιτρέπεται η μεταφορά 
συντελεστή και κατόπιν αναμόρφωσε για τρίτη φορά τη με-
ταφορά συντελεστή (Ν. 3044/02). Το 2007 το ΣτΕ (Ολομέλεια 
αρ. 2366) έκρινε συνταγματική τη χρήση της μεταφοράς 
συντελεστή για την αποζημίωση και ιδιοκτητών ρυμοτομού-
μενων ακινήτων, ωστόσο ακύρωσε εν μέρει τον Ν. 3044/02, 
επιμένοντας στη δημιουργία ζωνών μεταφοράς συντελεστή.
Τώρα το υπουργείο Περιβάλλοντος επανέρχεται με μια 
νέα ρύθμιση για τη «νεκρανάσταση» του θεσμού. Οι τίτλοι 
μεταφοράς συντελεστή θα μπορούν να αξιοποιηθούν με 
διάφορους τρόπους: όπως στο παρελθόν, με τη μορφή της 
επιπρόσθετης δόμησης σε περιοχές που θα οριστούν από 
τους δήμους στα πολεοδομικά τους σχέδια. Υποχρεωτικά για 
την πλήρη νομιμοποίηση μεγάλων αυθαιρέτων (παρανομίες 
άνω του 40% του επιτρεπομένου). Και μέσω των ιδιωτικών 
επενδύσεων με ΕΣΧΑΔΑ, οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά 
να «αγοράζουν» το 15% των τετραγωνικών που θα χτίσουν 
από τίτλους μεταφοράς. Επιπλέον, η έκδοση τίτλου μεταφο-
ράς συντελεστή θα χρησιμοποιείται και για τους ιδιοκτήτες 
χώρων που έχουν δεσμευθεί ως κοινόχρηστοι ή χώρων 
στους οποίους έχει απαγορευτεί η δόμηση (λ.χ. αρχαιολογι-
κές ζώνες).

τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη, «εμφανίζονται 
αξεπέραστα εμπόδια στη σύνταξη συμβολαίων, ακόμα και 
μισθωτηρίων, και νέες επιθεωρήσεις και έλεγχοι ακινήτων, με 
σημαντικές δημοσιονομικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις 
σε βάρος των πολιτών και των περιουσιών τους».
Ειδικότερα, το νομοσχέδιο: Αντιμετωπίζει τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων ως μόνιμους υπόπτους εκτέλεσης αυθαίρετων κα-
τασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης. Οι διατάξεις του όχι 
μόνο επιβάλλουν να ελεγχθούν όλα τα κτίρια της χώρας από 
ιδιώτες μηχανικούς, ώστε να λάβουν ηλεκτρονική ταυτότητα 
κτιρίου, αλλά και να διεξάγεται υποχρεωτικά επανέλεγχος ανά 
πενταετία! Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, οι ιδιοκτήτες καλούνται 
να υποστούν απρόκλητες και απρόσκλητες επισκέψεις και αέ-
ναες καταγραφές και ελέγχους.
Πλήττει τις ενοικιάσεις ακινήτων με τη διάταξη που απαγο-
ρεύει την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης για ακίνητα με 
πολεοδομικές παρανομίες. «Κάθε ιδιοκτήτης που δεν του 
αρέσει ο ενοικιαστής του ή κάθε ενοικιαστής που δεν του 
αρέσει το μίσθιο θα μπορούν με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει 
αυθαιρεσία, πραγματική ή φανταστική, ο μεν πρώτος να 
εξώσει τον ενοικιαστή, ο δε δεύτερος να μην ξαναπληρώσει 
ενοίκιο κλπ.».
Τα πρόστιμα και οι ποινές για κατασκευή αυθαιρέτων μετά 
την 28η Ιουλίου 2011 εκτοξεύονται σε δημευτικού χαρακτή-
ρα ύψη: το πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου αυξάνεται από 
το 1/3 της τιμής ζώνης του ακινήτου στο 100% και το ετήσιο 
πρόστιμο διατήρησης στο 50%, από 5% σήμερα.

εργασίας. Σύμφωνα με το σχέδιο, μεταξύ άλλων στην 
παραλία θα δημιουργηθεί επτάστερο ξενοδοχείο που 
μαζί με άλλα τέσσερα θα δημιουργήσουν τουλάχιστον 
5.500 νέες θέσεις εργασίας (τουριστικές ειδικότητες). 
Επίσης το εμπορικό κέντρο θα δημιουργήσει 4.500 θέ-
σεις εργασίας, ενώ 2.000 άνθρωποι θα απορροφηθούν 
στην κατασκευή και λειτουργία του Διεθνούς Ιατρικού 
Κέντρου.
Οσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τον 
κ. Αθανασίου η διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού 
Διατάγματος που θα δώσει το «πράσινο φως» ώστε οι 
μπουλντόζες να μπουν στα 6.200 στρέμματα του πρώ-
ην αεροδρομίου είναι εφικτό να ολοκληρωθεί μέχρι 
τον Νοέμβριο. Εκτίμησε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 
άλλοι τρεις μήνες για την έκδοση των απαραίτητων Κοι-
νών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ επισήμανε πως πρέ-
πει να προχωρήσει από το Δημόσιο ο διαγωνισμός για 
την παραχώρηση της άδειας καζίνου, για τον οποίο έχει 
εκδηλωθεί σοβαρό ενδιαφέρον από διεθνείς ομίλους.
Το έργο θα ξεκινήσει με την πλήρη εκκαθάριση της συ-
νολικής έκτασης 6.200 στρεμμάτων του πρώην αερο-
δρομίου του Ελληνικού και σε χρονικό διάστημα έξι με 
εννέα μήνες μετά την έναρξη των έργων η έκταση θα εί-
ναι έτοιμη προκειμένου να ξεκινήσουν οι αναπλάσεις, με 
πρώτο έργο τη δημιουργία του μεγαλύτερου παραλια-
κού πάρκου στην Ευρώπη, έκτασης 2.000 στρεμμάτων, 
που θα αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος 
τους διεθνώς.
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Ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη του προγράμμα-
τος απασχόλησης 10.500 μακροχρόνια ανέργων ηλι-
κίας από 55 έως 67 ετών, μετά την κατάθεση σχετικής 
τροπολογίας που θα ψηφιστεί άμεσα.
Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρή-
σεων των δήμων, των περιφερειών και άλλων δη-
μόσιων φορέων προκειμένου να απασχολήσουν για 
χρονικό διάστημα από 8 έως 12 μήνες τους ανέργους. 
Οι μηνιαίες αποδοχές θα φτάσουν έως 600 ευρώ, ενώ 
παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.
Στόχος του προγράμματος είναι να ωφεληθεί η συγκε-

«Ανακουφισμένοι» είναι οι σεισμολόγοι με το νέο ισχυρό 
μετασεισμό των 5,3 R που ταρακούνησε τη Λέσβο το βρά-
δυ του Σαββάτου. Ο μετασεισμός επιβεβαιώνει την αρχική 
εκτίμηση ότι ο σεισμός των 6,3 R της περασμένης Δευτέρας 
ήταν ο κύριος, χωρίς βέβαια να αποκλείει και νέο μετασεισμό 
ίδιου μεγέθους ή και μεγαλύτερο. Την ίδια στιγμή, ομάδες 
σεισμολόγων δεν σταματούν να επεξεργάζονται τα γεωλο-
γικά δεδομένα ώστε να βγουν τα επιστημονικώς ολοκληρω-
μένα συμπεράσματα στο γιατί ισοπεδώθηκε η Βρίσα και στο 
κατά πόσο το χωριό μπορεί να «αναστηθεί» ξανά στο ίδιο 
σημείο. Μετά το Κάστρο της Μυτιλήνης, κλειστό τουλάχι-
στον για τις επόμενες 10 μέρες θα παραμείνει και στο Κάστρο 
του Μολύβου για προληπτικούς λόγους.
Το βράδυ του Σαββάτου στις 22.50 η Λέσβος δονήθηκε ξανά 
από σεισμό 5,3 R με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 
10 χλμ. Νωρίτερα, είχαν σημειωθεί δύο μικρότεροι σεισμοί 
μέσα σε λίγα λεπτά. Ο πρώτος είχε μέγεθος 3,8 ρίχτερ και κα-
ταγράφηκε στις 22.33 και η δεύτερη μετασεισμική δόνηση 
ήταν μεγέθους 3,2 R.
Οι επιστήμονες 
«Η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται όπως αναμέναμε 
και απολύτως φυσιολογικά. Ο νέος μετασεισμός μας ανα-
κουφίζει αρκετά. Δύο πράγματα πρέπει να κρατήσουμε από 
αυτόν το νέο μετασεισμό: Αρχικά ότι εδραιώνει την πεποίθη-
σή μας ότι ο σεισμός των 6,3 R ήταν ο κύριος.
Δεν το επικυρώνει, όμως όλα δείχνουν ότι μάλλον αυτός 
ήταν. Και δεύτερον ότι δεν έχει εκλείψει η πιθανότητα να 
έχουμε και άλλους εξίσου ισχυρούς ή και ακόμα πιο δυνα-
τούς μετασεισμούς. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει ακόμα, οπότε 
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Θα καταφέρουν οι νέες ρυθμίσεις να επιτύχουν τον στόχο 
τους; Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι κανείς δεν πρέπει να 
περιμένει αποτελέσματα γρήγορα: για τις υπουργικές απο-
φάσεις που προβλέπεται ότι θα εξειδικεύσουν τον νόμο θα 
χρειαστούν λογικά περί τους έξι μήνες, για το «στήσιμο» της 
τράπεζας δόμησης 1-2 χρόνια, ενώ για την τροποποίηση 
των γενικών πολεοδομικών σχεδίων (απαραίτητη για τον 
ορισμό ζωνών όπου θα μεταφέρεται ο «άυλος» συντελε-
στής) αρκετά χρόνια.
Εν τω μεταξύ, δεν είναι σίγουρο ότι όλες οι ρυθμίσεις που 
παρουσιάστηκαν θα φθάσουν στη Βουλή (για παράδειγμα, 
η επιβάρυνση των επενδυτών με ΕΣΧΑΔΑ) ή ότι στη συ-
νέχεια θα «αντέξουν» τυχόν προσφυγές (για παράδειγμα, 
η απαγόρευση απευθείας πώλησης τίτλων μεταφοράς 
συντελεστή, που μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει το δι-
καίωμα στην ιδιοκτησία). «Η ρύθμιση είναι θετική. Αν θέ-
λουμε διατηρητέα και κοινόχρηστους χώρους, πρέπει όλοι 
να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως κοινωνία», εκτιμά ο κ. 
Ιωακειμίδης.

πολίτες και φορείς πρέπει να το λάβουν υπόψη», διευκρινίζει 
στον «Ε.Τ.» ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστι-
τούτου Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Λίγο πριν από το μετασεισμό, στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
του νησιού συζητήθηκε το μεγάλο πλήγμα που δέχτηκε η 
Λέσβος από τον εγκέλαδο. Ως παγκόσμιο γεωλογικό φαινό-
μενο περιέγραψε τις πληγές που δέχτηκε η Βρίσα ο πρόεδρος 
του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(ΟΑΣΠ) Ευθύμιος Λέκκας.
«Στη Βρίσα αναπτύχθηκε ένα μοναδικό σεισμικό φαινόμενο, 
που όμοιο του δεν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην πολυ-
ετή εμπειρία μου σε 50 μεγάλους σεισμούς σε όλο τον κόσμο, 
δεν συνάντησα αντίστοιχο φαινόμενο. Οι βλάβες είναι εντοπι-
σμένες σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ενώ στη γύρω περιοχή 
είναι διάσπαρτες και μικρότερης κλίμακας. Θεωρούμε ότι η 
Βρίσα θα αποτελέσει παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής νέων τε-
χνολογιών και επιστημονικών ερευνών. Μέχρι στιγμής, όλοι 
υποψιαζόμαστε το αίτιο που προκάλεσε αυτή την πρωτόγνω-
ρη κατάσταση. Ωστόσο, αν δεν γίνουν δοκιμές και εφαρμογές 
σε πραγματικές συνθήκες στην περιοχή, δεν θα μπορέσουμε 
να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα», είπε. Αυτή τη 
στιγμή αρχικός στόχος είναι να χτιστεί το νέο χωριό στο ίδιο 
σημείο, διατηρώντας τα βασικά πολεοδομικά χαρακτηριστι-
κά και αρχιτεκτονικά του στοιχεία. Το χωριό, όμως, θα είναι 
πολύ πιο ασφαλές από το προηγούμενο και αυτό θα στηριχτεί 
σε μια διαδικασία ερευνών που θα κάνουν τα πανεπιστήμια 
και π οποία θα περάσει άμεσα στην ελληνική νομοθεσία και 
τους αντισεισμικούς κανονισμούς.
Σύμφωνα με την εμπειρία του προέδρου του ΟΑΣΠ, «αν προ-
χωρήσουν άμεσα οι μελέτες, γεωλογικές-τεκτονικές κ,λπ., 
και δεν υπάρξουν ανυπέρβλητα εμπόδια ή γραφειοκρατικές 
δυσκολίες, είναι δυνατόν σε ένα χρονικό πλαίσιο τριών - τεσ-
σάρων χρόνων να ολοκληρωθεί η ανοικοδόμηση της περι-
οχής και η αποκατάσταση των ζημιών. Θα καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ώστε ο οικισμός να χτιστεί στην ίδια 
θέση. Μετακίνηση θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί ότι υπάρ-
χουν ανυπέρβλητα εμπόδια στο υπέδαφος».

κριμένη ηλικιακή κατηγορία, η οποία είναι δύσκολο να 
βρει εργασία και να συμπληρώσει τα απαραίτητα για 
τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνια 
εργασίας.
Για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα οι ενδιαφερό-
μενοι θα πρέπει: 
- Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από 
την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής στο πρό-
γραμμα.
- Να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν 
κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.
- Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους 
κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ερ-
γασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικί-
ας τους κατά την ίδια ημερομηνία.
- Να μην είναι ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% 
κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην 
προαιρετική ασφάλιση.
Παράλληλα, θα πρέπει ο χρόνος που τους υπολείπεται 
για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών 
εργασίας για τη θεμελίωση πλήρους δικαιώματος 
λόγω γήρατος στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να μην υπερβαίνει τα 
πέντε χρόνια ή τα 1.500 ημερομίσθια.
Μόλις εκδοθεί η προκήρυξη, ο ΟΑΕΔ θα ανακοινώσει 
τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους.
Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι 
εκτός από την αίτηση θα κληθούν να καταθέσουν βε-
βαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι είναι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι και θεωρημένο από τον ΟΑΕΔ 
αντίγραφο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
Επίσης, μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
που πρέπει να υποβληθούν είναι ασφαλιστικά βι-
βλιάρια του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και λοιπών φορέων κυρίας 
ασφάλισης και σε περίπτωση έλλειψής τους απόφαση 
- βεβαίωση του φορέα ή των φορέων για τον χρόνο 
ασφάλισης, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου δημόσιου 
φορέα από το οποίο να προκύπτει η ηλικία τους και 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι συνταξιούχοι από ίδιο 
δικαίωμα και συνεχίζουν να είναι άνεργοι.
Οταν τρέξει το πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις που επι-
θυμούν να απασχολήσουν ανέργους θα πρέπει να 
υποβάλουν μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες ηλε-
κτρονικές αιτήσεις στην ειδική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ. 
Στη συνέχεια, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστή-
ματος, θα κληθούν να καταθέσουν και εκτυπωμένο 
αντίγραφο της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες.


