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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

«Ξεκλειδώνουν» επενδύσεις που φτάνουν τα 80 εκατ. ευρώ 
με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που προωθεί το υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠε ουσι-
αστικά επιταχύνονται οι χρηματοδοτήσεις παλιών αιτήσεων 
για επενδυτικά σχέδια προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων 
με νέα ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί εντός του επό-
μενου 10ημέρου στη Βουλή. Συγκεκριμένα, τροποποιούνται 
επί το ευνοϊκότερο για τους επενδυτές οι αρχικές ρυθμίσεις 
του Ν.4399/2016 που αφορούν στην τμηματική καταβολή 
της επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων των προηγού-
μενων αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Η 
τμηματική καταβολή της επιχορήγησης προβλέφθηκε αρχικά 
στον Ν.4399/2016, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκο-
πτη, πραγματική καταβολή των εγκεκριμένων ποσών στους 
επενδυτές, χωρίς τα φαινόμενα αδυναμίας καταβολής και 
ασυνέπειας του κράτους που εμφανίζονταν υπό το προγενέ-
στερο νομοθετικό καθεστώς. «Με δεδομένη τη βελτίωση της 
δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της δυνατότητας 
αμεσότερης καταβολής των ενισχύσεων, η ρύθμιση επιδιώκει 

την καταβολή άπαξ ή σε λιγότερες δόσεις των υπολειπόμενων 
ποσών ενίσχυσης στους επενδυτές, προκειμένου να αυξηθεί η 
ρευστότητα στην αγορά και να εκκαθαριστούν ταχύτερα οι εκ-
κρεμότητες των παλαιών αναπτυξιακών νόμων» όπως σχολία-
σαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του υπουργείου Οικονομίας. Ο στόχος 
αυτός επιτυγχάνεται με τρία, κυρίως, μέτρα: Πρώτον, αυξάνεται 
το όριο του υπολειπόμενου ποσού ενίσχυσης ή καταβολής της 
τελευταίας δόσης των 20.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ, προκει-
μένου αυτό να καταβληθεί άπαξ. Δεύτερον, δίνεται η δυνατό-
τητα συγχώνευσης των δόσεων σε μία ή περισσότερες ανάλογα 
με το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου 
ποσού ενίσχυσης, με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. 
Τρίτον, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να καταβάλλεται άπαξ το 
σύνολο του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης σε επεν-
δυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές, δηλαδή 
σε ορεινές, παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, περιοχές που 
παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση, καθώς και περιοχές με 
ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

«Ανάπτυξη με στέρεες βάσεις, ανάπτυξη με προοπτική δεν 
μπορεί να υπάρξει με τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο 
σε ύφεση. Με απλά λόγια, όταν οι σύμβουλοι μελετητές δεν 
έχουν δουλειά σημαίνει ότι δεν σχεδιάζονται, δεν προγραμ-
ματίζονται και δεν υλοποιούνται επενδυτικά και αναπτυξιακά 
σχέδια». Αυτά τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνος Κα-
λέργης, απευθύνοντας χαιρετισμό στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017: 
«Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο 

που αλλάζει», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στις 29 – 30 Σεπτεμ-
βρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη .  Στο συνέδριο, στο οποίο συμ-
μετείχαν σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, διατυπώθηκαν σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις 
για τις αναγκαίες θεσμικές και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις 
και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του μελετητικού – συμ-
βουλευτικού κλάδου

Την εκτίμηση ότι γρήγορα και με θετικό τρόπο θα καταλήξει 
η συμφωνία με την Black Rock για την επένδυση στην Ακα-
δημία Πλάτωνος διατύπωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, 
μιλώντας χθες  στην επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται 
το σχέδιο νόμου για την προστασία του δομημένου περιβάλ-
λοντος. Ο κ. Σταθάκης ενημέρωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η σύ-

νταξη του Προεδρικού Διατάγματος που θέτει τους όρους για 
να προχωρήσει η επένδυση, το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη 
συμφωνία με τις αποφάσεις του ΣτΕ. 
Αναλυτικά στη σελ 4

ΥπΟΥΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: “ΞΕΚΛΕΙδΩΝΟΥΝ” ΕπΕΝδΥΣΕΙΣ 
80 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ πΑΡΕΜβΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΑπΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 

ΑΝΑπΤΥΞΗ δΕΝ ΜπΟΡΕΙ ΝΑ ΥπΑΡΞΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ - 
ΣΥΜβΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑδΟ ΣΕ ΥφΕΣΗ,  ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕδΡΙΟ 
ΤΟΥ ΣΕγΜ

γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ φΑΣΗ Η ΣΥΜφΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
Black Rock γΙΑ ΤΗΝ ΕπΕΝδΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΑδΗΜΙΑ πΛΑΤΩΝΟΣ
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Υπουργείο Οικονομίας: «Ξεκλειδώνουν» επενδύσεις 80 εκατ. 
ευρώ με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις στον αναπτυξιακό νόμο 
Σελ 1 και 3
Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει με τον μελετητικό – συμβου-
λευτικό κλάδο σε ύφεση,  τονίστηκε στο συνέδριο του ΣΕΓΜ
Σελ 1 και 4
Γ. Σταθάκης: Στην τελική φάση η συμφωνία με την Black Rock 
για την επένδυση στην Ακαδημία Πλάτωνος
Σελ 4 
Επιπλέον έκπτωση 10% για δηλώσεις αυθαιρέτων έως 
8/10/2018
Σελ 5 
«Ναι» του ΚΑΣ σε μελέτες του επενδυτικού σχεδίου Αστέρα 
Βουλιαγμένης - ανάδειξη του Ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα και  
παρακείμενων αρχαιοτήτων 
Σελ 6 
ΥΠΕΝ: Καμία αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος και εκπτώσεις έως 
80% για τους φτωχούς δικαιούχους του ΚΟΤ
Σελ 7 
Ανοίγει το Virtual Data Room του ΔΕΣΦΑ - Αντίστροφη μέτρηση 
για δεσμευτικές προσφορές το Δεκέμβριο
Σελ 8 
Πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο η πρόταση για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων
Σελ 9 και 10 
Τι ειπώθηκε στο  4ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στη 
Λάρισα
Σελ 11
ΞΕΕ : Σε 340 εκατ. ευρώ και 6.174 θέσεις εργασίας, υπολογί-
ζονται οι απώλειες στην οικονομία από την επιβολή φόρου 
διαμονής 
Σελ 12 
Όργανο για την εικονική αναπαράσταση πλημμυρών και ξηρα-
σίας εγκαταστάθηκε στο ΑΠΘ
Σελ 13 
ΕΕΛΛΑΚ:  Η ουδετερότητα στο διαδίκτυο κινδυνεύει
Σελ  14 και 15 
Ολοκλήρωση όλων των παραμέτρων της τραπεζικής ένωσης 
έως το 2018 ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σελ 15
Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει περισσότερους από 
500.000 Ευρωπαίους κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Σελ  16
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  17,18,19
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

13 Οκτωβρίου 
2017

Εκδήλωση: «Πρότυπα για Βιώσιμες και 
Έξυπνες πόλεις»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - 
ΕΛΟΤ

14 - 15 Οκτωβρίου 
2017

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Το-
πογράφων Μηχανικών
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων 
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

6 - 8 Νοεμβρίου 
2017

Τριήμερη εκδήλωση: «Τρισδιάστατη πολυ-
σήμαντη μοντελοποίηση της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς στην Ευρώπη»
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ, ΕΜΠ, Υπουργείο Πολιτισμού & 
Τουρισμού, Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουρι-
στικής Προβολής Αθηνών Δ. Αθηναίων, 
Ελληνικό Τμήμα ICOMOS

ΑΘΗΝΑ

2Ο πΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕδΡΙΟ 
ΨΗφΙΟπΟΙΗΣΗΣ 
πΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ      

ΗΜΕΡΙδΑ γΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ φΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

• Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) διορ-
γανώνει -σήμερα και αύριο, στην Αίγλη Ζαππείου- το 3ο πα-
νελλήνιο συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, με τίτλο: 
«Διαχείριση έργων και προοπτικές ανάπτυξης».

Το 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς - 2017 («2nd Pan-Hellenic Conference on Digital 
Cultural Heritage-EuroMed 2017») θα πραγματοποιηθεί, 1 - 3 
Δεκεμβρίου 2017, στην πόλη του Βόλου.
Το συνέδριο –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- είναι αποτέ-
λεσμα της συνεργασίας Πανεπιστημιακών Φορέων, Πολιτείας 
και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, Ελλάδας και 
Κύπρου εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζεται με τα παγκόσμια 
συνέδρια EuroMed που διοργανώνει το ΤΕ.ΠΑ.Κ. στην Κύπρο 
κάθε δύο χρόνια, και συνδιοργανώνεται από τους: Τεχνο-
λογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - ΤΕΙ Πειραιά - Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας - «Δίκτυο «Περραιβία»-Δευτεροβάθμιος Φορέας 
Πολιτισμού και Επιστημών.
Βασικοί θεματικοί άξονες:
- Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες
- Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό
- Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της
- Συντήρηση, Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο 
(Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)
- Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρο-
νομίας (συμβάσεις, προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα)
- Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή 
κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομίας.
Πληροφορίες: Τηλ.: 25310 39426,39420,39458, 
email: secr@bscc.duth.gr, http: www.euromed2017.eu

Το μέλλον του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων, των 
πολιτικών των κυβερνήσεών τους και των ρυθμι-
στικών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  με 
έμφαση στη συμπεριφορά της ελεύθερης αγοράς, είναι 
το θέμα ημερίδας που οργανώνει η ελληνική δεξαμενή 
σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) στην 
έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, 
με τίτλο «HAEE Brussels Gas Forum» στις 19 Οκτωβρίου 
2017 και ώρα 17:00, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αίθουσα Loyola de Palazio, στις Βρυξέλλες.
Σκοπός της ημερίδας είναι -όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση- η ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρ-
φωση συγκεκριμένων σχεδίων που θα προταθούν 
στον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στους Ευρωβουλευτές- μέλη της Επιτροπής Ενέργειας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις κυβερνήσεις 

των Αθηνών και της Λευκωσίας. Στόχος της είναι η 
αποδοτικότερη εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών 
στο ταχύτατα εξελισσόμενο και γεμάτο ιδιαιτερότητες 
ενεργειακό περιβάλλον της Ελλάδας και της Κύπρου, 
τόσο από πλευράς συμμαχιών σε περιφερειακούς και 
διεθνείς σχηματισμούς, όσο και εσωτερικών οικονομι-
κών και πολιτικών επιλογών.
Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γίνει παρουσίαση της 
έρευνας με τίτλο «The excise duty on Natural Gas when 
used as Feedstock».
Η είσοδος είναι ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό 
θέσεων). 
Δηλώσεις συμμετοχής: 
http://haeegasforum.eventsadmin.com/i/99571bef-c8b8-45cb-b7e4-a1f4622cb7c6
Πληροφορίες: 
http://haeegasforum.eventsadmin.com/i/PROGRAM

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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Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματο-
ποιήθηκε στις 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλο-
νίκη το Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017: «Ο Μελετητικός – Συμβου-
λευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει». Σύμφωνα 
με σχετικό δελτίο Τύπου, στο συνέδριο, στο οποίο συμ-
μετείχαν σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, διατυπώθηκαν σημαντικές επισημάνσεις και 
προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές και επιχειρηματικές 
μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του 
μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου. Οι κ.κ. Νίκος 
Βέτας (Γενικός Δ/ντής ΙΟΒΕ), Άκης Σκέρτσος (Γενικός Δ/
ντής ΣΕΒ) και Κυριάκος Πιερρακάκης (Δ/ντής Ερευνών 
«διαΝΕΟσις») ανέδειξαν την αναγκαιότητα οικειοθελούς 
υλοποίησης όλων εκείνων των μεταρρυθμίσεων και πο-
λιτικών που θα διασφαλίσουν ταχύρρυθμη, στέρεα και 
βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και 
την αναγκαιότητα γόνιμης συνεργασίας κράτους και ιδι-
ωτικού τομέα και δημιουργίας θεσμικού και διοικητικού 
περιβάλλοντος που να είναι φιλικό και προσελκυστικό 
στις ιδιωτικές επενδύσεις.
Οι κ.κ. Γεώργιος Τζιάλλας, (Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης), Νικόλαος Αντώνογλου (Γ.Γ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων) και Ανδρέας Λουκάτος (ΕΤΒΑ 
ΑΕ) ανέδειξαν την αναγκαιότητα διεύρυνσης των δρα-
στηριοτήτων των μελετητικών επιχειρήσεων σε σημα-
ντικούς τομείς της οικονομίας, συνυφασμένους με την 
ανάπτυξη της χώρας, όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία 
και ο αγροτικός τομέας, παρουσιάζοντας τις προοπτικές 
και τις δράσεις που υλοποιούνται και προγραμματίζονται 
στους τομείς αυτούς. Η κ. Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταμένη 
της αντίστοιχης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 
2014-20 παρουσίασε το τρέχον πρόγραμμα συγχρημα-
τοδοτούμενων έργων Μεταφορών και Περιβάλλοντος 
και ανέδειξε την απουσία νέων μελετών και την ανα-
γκαιότητα εξεύρεσης κονδυλίων για τη χρηματοδότηση 
μελετών για νέα έργα και δράσεις στους τομείς αυτούς.
Ο κ. Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, παρουσίασε 
τις δυνατότητες συμμετοχής στην αλυσίδα παραγωγής 
και αξιοποίησης της γνώσης και της αναγκαιότητας ενερ-
γού συμμετοχής του μελετητικού κλάδου στην Έρευνα 
και στην Καινοτομία. Ο κ. Γεώργιος Καταπόδης (Πρό-
εδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων) ανέδειξε την αναγκαιότητα χρήσης των δημο-
σίων συμβάσεων ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, 
προστασίας και προώθησης της υγιούς, οργανωμένης 
και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Ο κ. Ιωάννης 
Κίτσος (Πρόεδρος Κλιμακίου της νέας Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών) παρουσίασε τον νέο θεσμό 
προδικαστικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις. Οι 
κ.κ. Γιώργος Κρεμλής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλο-
ντος Ε.Ε.), Theodoros Axilithiotis (World Bank Group), 

Ines Ferguson (Chair of EFCA’s European External Aid 
Committee), Δημήτριος Χαλεπίδης (Διευθυντής Β1 Διεύ-
θυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπ. Εξωτερικών), 
Ηλίας Ξανθάκος (Γ.Γ. Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης), 
Ιωάννης Φωτεινός (SALFO & Associates SA) και Πανα-
γιώτης Αντωναρόπουλος (Z&A CONSULTING ENGINEERS 
SA) παρουσίασαν τις προοπτικές, τις απαιτήσεις και 
τις δυνατότητες δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μελετη-
τικές επιχειρήσεις, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες και 
δράσεις υποβοήθησης από την οικονομική διπλωματία. 
Επισημάνθηκε ότι η μικρή, αλλά πετυχημένη, παρουσία 
των ελληνικών μελετητικών εταιρειών στον διεθνή αντα-
γωνισμό ανάθεσης μελετών μπορεί να ενισχυθεί ιδιαίτε-
ρα με τη διαμόρφωση και εφαρμογή στοχευμένης πο-
λιτικής εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε 
επισήμως από τους εκπροσώπους των Υπ. Εξωτερικών 
και Οικονομίας & Ανάπτυξης η αποδοχή σχετικής πρότα-
σης του ΣΕΓΜ προς την Εθνική Επιτροπή Εξωστρέφειας 
και η απόφαση δημιουργίας κοινής ομάδας εργασίας με 
θέμα την ενίσχυση και προώθηση των ελληνικών μελε-
τητικών – συμβουλευτικών εταιριών στο εξωτερικό, οι 
οποίες συνιστούν προπομπό διείσδυσης στις αναπτυσ-
σόμενες αγορές. Αναλύθηκαν διεξοδικά οι προοπτικές 
της μελετητικής αγοράς στο πλαίσιο του προγράμματος 
εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
νέων μορφών χρηματοδότησης μελετών και έργων τόσο 
στην Αφρική όσο και στις γειτονικές της Ε.Ε. χώρες. Επι-
σημάνθηκε ότι η σύμμειξη (blending) κεφαλαίων της Ε.Ε. 
και διεθνών χρηματοδοτικών φορέων θα κυριαρχήσει τα 
επόμενα χρόνια και θα αφορά ολοκληρωμένα έργα με 
οικονομική απόδοση. Αντίστοιχα συζητήθηκαν οι προ-
οπτικές συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα (World 
Bank) που αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τρο-
φοδότες της παγκόσμιας μελετητικής αγοράς. Ιδιαίτερα 
αναπτύχθηκαν και τα θέματα που αφορούν την κυκλική 
οικονομία και τις νέες οικονομικές και τεχνολογικές προ-
οπτικές που προκύπτουν από την πλήρη αξιοποίηση των 
υλικών, την επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς και την 
παραγωγή νέων προϊόντων. Οι κ.κ. Γιάννης Μυλόπου-
λος (Πρόεδρος Αττικό Μετρό Α.Ε.), Σέργιος Λαμπρόπου-
λος (Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ), Βασίλης Χαλκιάς (Πρόεδρος 
Hellastron), Ιωάννης Καρνέσης (Προϊστάμενος Ειδικής 
Υπηρεσίας Έργων Παραχώρησης Υπ. Υποδομών) και 
Γιώργος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ) ανέδειξαν την ανα-
γκαιότητα προσαρμογής των μελετητικών επιχειρήσεων 
στις απαιτήσεις των νέων μοντέλων χρηματοδότησης 
έργων, στις αρχές του «value engineering», καθώς και 
της αναζήτησης συνεργειών/συνεργασιών με τον κατα-
σκευαστικό κλάδο. Επισημάνθηκε ότι υπάρχουν ακόμη 
σημαντικές ανάγκες κατασκευής μεγάλων έργων υποδο-

μών, αλλά και έργων αξιοποίησης δημοσίων εκτάσεων, 
τα οποία έχουν εμπορική αξία και μπορούν να προσελ-
κύσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής επενδυτών και ιδιω-
τικών κεφαλαίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θετική απή-
χηση είχε η πρόταση-πρόσκληση του ΣΕΓΜ στον ΣΤΕΑΤ 
και στον ΣΕΒ για συνεργασία στη σύνταξη μίας πρότασης 
Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τον τομέα «Κατα-
σκευές/Υποδομές», η οποία να προωθηθεί στην κυβέρ-
νηση προς ένταξη στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 
2021 που συζητείται την παρούσα περίοδο. Στην πρότα-
ση αυτή, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, εκτός των 
απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και στοχεύσεων για τον 
κλάδο, πρέπει να περιληφθεί ένα πρόγραμμα μεγάλων 
έργων υποδομών με πρόδηλη εμπορική αξία, το οποίο 
θα δημοσιοποιηθεί προς ταχεία αναζήτηση επενδυτών 
και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα 
θα εισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας, και 
παράλληλα στην ανάκαμψη του μελετητικού και του 
κατασκευαστικού κλάδου και στη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας και στην αναχαίτιση 
της εντεινόμενης μετανάστευσης επιστημόνων. Εφόσον 
συμφωνηθεί με την πολιτική ηγεσία η κατάστρωση του 
προγράμματος, οι επιχειρηματικοί φορείς μπορούν να 
αναλάβουν στη συνέχεια τον προκαταρκτικό οικονομο-
τεχνικό σχεδιασμό αυτού. Προτάσεις για μεγάλα έργα 
υποδομών υπάρχουν πολλές και σε διάφορους τομείς, 
όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, κ.ά. Τέ-
λος, οι κ.κ. Γιώργος Κουτίνας (Ανταποκριτής LLOYD’S), 
Πέτρος Καβάσαλης (Αν. Καθηγητής Παν. Αιγαίου), Πάνος 
Χατζηπάνος (Πρόεδρος PMI-Greece), Κωστής Καγγελί-
δης (Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ) και Εύα Αγαπάκη (Researcher at 
University of Cambridge) ανέδειξαν την αναγκαιότητα 
προσαρμογής και ενασχόλησης τόσο της επιχειρημα-
τικής κοινότητας όσο και της ελληνικής πολιτείας με τις 
σύγχρονες απαιτήσεις και εργαλεία σε τομείς όπως η 
ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η κατάρτιση και 
επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, η πιστοποιη-
μένη διαχείριση έργου (certified project management) 
και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
(digitalisation, Building Information Modeling). Ο ΣΕΓΜ 
συνεχίζει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του για την 
ανάκαμψη και την ανάπτυξη του μελετητικού κλάδου και 
είναι πάντα διαθέσιμος για συνεργασία με την πολιτεία 
και άλλους φορείς για τον σκοπό αυτόν. Όπως αναφέρ-
θηκε και στο Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2017 ανάπτυξη της χώ-
ρας με στέρεες βάσεις, ανάπτυξη της χώρας με προοπτική 
δεν μπορεί να υπάρξει με τον μελετητικό – συμβουλευτι-
κό κλάδο σε ύφεση.

ΜΕ ΕπΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕδΡΙΟ ΣΕγΜ 2017: 
«Ο ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΣ -ΣΥΜβΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑδΟΣ Σ’ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ πΟΥ ΑΛΛΑζΕΙ».
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ΕπΙπΛΕΟΝ ΕΚπΤΩΣΗ 10% γΙΑ δΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΕΩΣ 8/10/2018

πΑγΩΝΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟδΟΜΙΚΕΣ ΑδΕΙΕΣ γΙΑ ΤΟΥΣ δΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΤΙ ΕΙπΕ Ο γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΗ βΟΥΛΗ γΙΑ ΤΗΝ  Black Rock ΚΑΙ  ΤΗΝ ΕπΕΝδΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΚΑδΗΜΙΑ πΛΑΤΩΝΟΣ 

Πρόσθετη έκπτωση  10% θα έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων 
που θα υποβάλουν δήλωση νομιμοποίησης ως τις 8 Οκτω-
βρίου 2018, η οποία όμως θα περιλαμβάνει στατική μελέτη 
για το κτίριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφ Συν» είναι 
μία από τις βελτιώσεις που κατέθεσε ο Γιώργος Σταθάκης στο 
νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των πολεοδομικών παρα-
βάσεων, η  επεξεργασία του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα 
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και την επόμενη εβδομά-
δα αναμένεται η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Οι διορθώ-
σεις, που συνδέονται με τις καθυστερήσεις στην ψήφιση του 
νομοσχεδίου, προβλέπουν επίσης κίνητρα και αντικίνητρα 
για όσους ενταχθούν στο σύστημα:
• Έκπτωση 20% στο πρόστιμο θα έχουν όσοι υποβάλουν δή-
λωση έως 8 Απριλίου 2018.

•Μειωμένη έκπτωση 10% δικαιούνται όσοι υποβάλουν δή-
λωση από 9/4 έως 8/10/2018.
•Αύξηση 10% στο πρόστιμο θα έχουν όσοι ενταχθούν στο 
σύστημα από τις 9/10/2018 έως τις 8/2/2019, που θα ανε-
βαίνει στο 20% για δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά τις 
9/2/2019.
Στη συνέχεια θα προστίθενται οι εκπτώσεις που δικαιούνται 
όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, πα-
λιννοστούντες, ΑμεΑ κ.λπ.), ενώ προβλέπεται μείωση 50% 
για εφάπαξ εξόφληση της οφειλής.
Δεύτερη ευκαιρία έχουν ιδιοκτήτες που έχτισαν αυθαίρετα 
παρ’ όλο που είχαν δικαίωμα να εκδώσουν οικοδομική άδεια. 
Με διάταξη του νομοσχεδίου, τους δίνεται το δικαίωμα να 
υποβάλουν δήλωση καταβάλλοντας μόνο το παράβολο, 

αλλά στη συνέχεια είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν 
στην έκδοση οικοδομικής άδειας μέσα σε δύο χρόνια. Η ρύθ-
μιση αφορά κυρίως ιδιοκτήτες που έχουν ταλαιπωρηθεί από 
τη γραφειοκρατία σε Πολεοδομίες, Δασαρχεία και Αρχαιολο-
γικές Υπηρεσίες.
Το παράβολο για παράνομο κτίσμα έως 100 τετραγωνικά 
μειώθηκε από 500 σε 250 ευρώ και παραμένει στα 500 ευρώ 
για τμήμα αυθαίρετης οικοδομής από 101 -500 τετραγωνικά, 
ενώ για μεγαλύτερες παρανομίες φτάνει έως τα 10.000 ευρώ. 
Αν παρέλθει η διετία χωρίς να εκδοθεί η οικοδομική άδεια, 
τότε οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ανέ-
γερσης και διατήρησης αυθαιρέτου. Απαλλάσσονται μόνον 
σε περίπτωση που η έκδοση της άδειας καθυστέρησε χωρίς 
δική τους υπαιτιότητα. Χ.ΤΖ.

Αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης 
και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό, για έναν 
χρόνο, αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας.  Η εφημερίδα των Δημοπρασιών γράφει ότι σύμφωνα με 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. ΑΑΠ αριθμ. 229/0310.2017), 
οποιοδήποτε οικοδομικό έργο «παγώνει» σε περιοχές των 

δήμων Κρωπίας, Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, Παπάγου, 
Χολαργού, Ηλιουπόλεως, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Παιανίας 
και Γλυφάδας.
Η απόφαση εκδόθηκε από το υπουργείο μετά την ακύρωση 
από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ) του 
Προεδρικού Διατάγματος (ΐ87 Δ/2θΐΐ) για την προστασία του 

Υμηττού. Στόχος είναι να «μπλοκάρει» την όρεξη (σε ιδιοκτήτες, 
φερόμενους ως ιδιοκτήτες, ή διεκδικητές εκτάσεων) για οποια-
δήποτε «αξιοποίηση» περιοχών που πλέον δεν βρίσκονται 
ενταγμένες σε ζώνες προστασίας.

Συνέχεια από τη σελ 1
Την εκτίμηση ότι γρήγορα και με θετικό τρόπο θα καταλήξει 
η συμφωνία με την Black Rock για την επένδυση στην Ακα-
δημία Πλάτωνος διατύπωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μιλώντας χθες  στην επιτροπή της 
Βουλής που επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου για την προστασία 
του δομημένου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠε ο 
κ. Σταθάκης ενημέρωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του 
Προεδρικού Διάταγματος που θέτει τους όρους για να προχω-
ρήσει η επένδυση, το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με 
τις αποφάσεις του ΣτΕ. Ο υπουργός επέκρινε με δριμύτητα την 
επενδυτική πολιτική των κυβερνήσεων της ΝΔ την οποία χαρα-
κτήρισε «σκέτη τραγωδία». Αναφερόμενος στην επένδυση της 
Black Rock στην Ακαδημία Πλάτωνος και την κριτική που διατυ-
πώνει η ΝΔ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέφρασε 
την απορία του, για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
σε αυτό το θέμα, λέγοντας ότι «πρόκειται για μια ακόμα επέν-
δυση που ήταν επί 8 χρόνια στα αζήτητα με τις κυβερνήσεις της 
ΝΔ». Ο υπουργός επισήμανε επίσης ότι η ΝΔ δύο φορές ενέκρινε 
την επένδυση και το ΣτΕ την απέρριψε. «Είναι μια ακόμη φιλοε-
πενδυτική τακτική της ΝΔ, την οποία θεωρώ ό,τι χειρότερο για 
επενδύσεις, με βάση τα πεπραγμένα της», είπε ο Γιώργος Στα-
θάκης και επέμεινε ότι «τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων της 
ΝΔ ήταν η πλήρης ανασφάλεια στο χωροταξικό, μια ατέλειωτη 

γκρίζα ζώνη στο 100% με την οποία φυσικά κανείς επενδυτής 
δεν μπορεί να ξέρει που να επενδύσει και με μια πλήρως μερο-
ληπτική χρησιμοποίηση όλων των εργαλείων του κράτους, 
όπως οι αναπτυξιακοί νόμοι». Ο κ. Σταθάκης είπε στο σημείο 
αυτό ότι η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε έναν αναπτυξιακό 
νόμο, με όλα τα χρήματα να έχουν δοθεί σε δύο κατηγορίες, σε 
πεντάστερα ξενοδοχεία και αιολικά πάρκα, και 2.500 επενδύ-
σεις παραγωγικές, φακέλους στα αζήτητα. «Απορώ λοιπόν για 
την κριτική της ΝΔ στα θέματα των επενδύσεων. Πραγματικά 
εκπλήσσομαι. Για να μην αναφερθώ στις δημόσιες προμήθειες 
και στις μεγάλες τομές που έχει κάνει ήδη αυτή η κυβέρνηση, σε 
μια προσπάθεια να ανοίξει το χώρο, να δημιουργήσει κανόνες 
και ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις να έχουν την ίδια 
πρόσβαση και τους ίδιους κανόνες και μακριά από οποιαδήποτε 
έννοια πολιτικών διασυνδέσεων ή πολιτικών φιλικών προς μία 
ή την άλλη κατεύθυνση», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Ειδικότερα για την πορεία υλοποίησης της επένδυσης 
στην Ακαδημία Πλάτωνος, ο κ. Σταθάκης είπε ότι «η εμπειρία 
από τη ΝΔ είναι μια τραγωδία», καθώς ξεκίνησε προ δεκαετίας, 
απορρίφθηκε δύο φορές και η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτή 
που την προχώρησε. «Φτιάξαμε ένα Προεδρικό Διάταγμα, με 
βάση της υποδείξεις του ΚΑΣ, αυτού του «μισητού» οργάνου 
που τελευταία έχει γίνει ένα ακόμη εμπόδιο στις επενδύσεις, και 
το ΚΑΣ είναι αυτό το οποίο ξεμπλόκαρε την επένδυση, έβαλε 

τους κανόνες», είπε ο Γιώργος Σταθάκης και εξήγησε ότι κατόπιν 
αυτού συντάχθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο πέρα-
σε από το ΚΥΣΟΙΠ και σήμερα είναι έτοιμο να σταλεί στο ΣτΕ. 
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση δέσμευσε τους επενδυτές και έχουν 
συμφωνήσει να υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη -πέρα από το 
Προεδρικό Διάταγμα που θα αδειοδοτεί το έργο με τους κανόνες 
που πλέον είναι συμβατοί με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Πρόκειται, 
όπως εξήγησε ο κ. Σταθάκης, για ένα σύμφωνο συνεργασίας 
που δεσμεύει την εταιρεία να πληρώσει την απαλλοτρίωση του 
χώρου που γίνεται υπέρ του Δημοσίου, να αναδείξει τον αρχαι-
ολογικό χώρο με δικές της δαπάνες και να αναβαθμίσει όλο τον 
χώρο πρασίνου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. «Αυτές είναι 
οι τρεις προϋποθέσεις που έχουμε συμφωνήσει και εκκρεμεί η 
υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας, δεδομένου ότι υπάρ-
χουν ένα-δύο νομικά θέματα που ερμηνεύονται διαφορετικά 
από την εταιρεία και ενώ και από την πλευρά του το υπουργείο 
θέλει κατοχύρωση στο 100%», είπε ο υπουργός και τόνισε ότι 
το τοπίο είναι καθαρό και η κυβέρνηση έκανε αυτό που έπρε-
πε και η συζήτηση βρίσκεται σε τελικό στάδιο ώστε η εταιρεία 
να υπογράψει και να αναλάβει τις τρεις δεσμεύσεις που θέτει η 
κυβέρνηση υπέρ του δημοσίου. «Νομίζω ότι γρήγορα θα κατα-
λήξει και αυτό θετικά», είπε ο κ. Σταθάκης.
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«ΝΑΙ» ΤΟΥ ΚΑΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕπΕΝδΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕδΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑ 
βΟΥΛΙΑγΜΕΝΗΣ - ΑΝΑδΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑπΟΛΛΩΝΑ ζΩΣΤΗΡΑ ΚΑΙ  
πΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΟ ΣΤΕ ΕΚΡΙΝΕ ΝΟΜΙΜΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΤΟΥ ΕΡγΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΑγΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙβΕΡΙ ΕΥβΟΙΑΣ

ΣΤΟ  φΕΚ Η ΑπΟφΑΣΗ γΙΑ ΤΗΝ δΩΡΕΑΝ πΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥζΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝδΕΣΗΣ ΑπΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

Το «πράσινο φως» στις μελέτες χωροθέτησης και περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων του επενδυτικού σχεδίου στον 
Αστέρα Βουλιαγμένης, έδωσαν χτες ομόφωνα τα μέλη του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταξύ των όρων που συμπεριλάμβανε η 
έγκριση ήταν η εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης 
για την καλύτερη προστασία του αρχαιολογικού χώρου 
του Ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα και η σύνδεσή του, 
μέσω πεζοδρομίου, με παρακείμενο λόφο όπου έχουν 
ανακαλυφθεί πρωτοελλαδικός οικισμός και ελληνιστικό 
οχυρό των χρόνων του Χρεμωνίδειου Πολέμου (3ος αι. 
π. Χ.). Θυμίζουμε ότι τον Μάρτιο του 2016, γνωμοδότηση 
του ΚΑΣ (που έγινε Υπουργική Απόφαση) και αφορούσε 
την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης 
Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) στην παραπάνω έκταση, 
άλλαξε τα δεδομένα ως προς την πρόσβαση του Ναού 
του Απόλλωνα Ζωστήρα. Με την απόφαση αυτή (η οποία 
επαναλήφθηκε και ως όρος στη χτεσινή γνωμοδότηση), 
ο Ναός, που βρίσκεται εντός αδόμητης ζώνης απόλυτης 
προστασίας, θα μετατραπεί σε οργανωμένο επισκέψιμο 
αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος θα λειτουργεί συγκεκριμέ-
νες ώρες και ημέρες, με είσοδο από τον δημόσιο δρόμο, 
αποκομμένη και ανεξάρτητη από τις λουτρικές εγκατα-
στάσεις. Σύμφωνα με τις μελέτες που εγκρίθηκαν χθες 
(10/10) από το ΚΑΣ, εντός των περιοχών ανάπτυξης 
προβλέπεται να διενεργηθούν μικρές προσθήκες, ανακαι-
νίσεις και επισκευές σε υφιστάμενα κτίρια (π.χ. ξενοδοχεία 
Αρίων και Ναυσικά), κατεδάφιση του εγκαταλελειμμένου 

ξενοδοχείου Αφροδίτη και ανέγερση 15 πολυτελών κα-
τοικιών. Επίσης, θα γίνουν βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο, 
πεζοδρομήσεις, ενώ θα ενισχυθεί και θα αποκατασταθεί 
το φυσικό τοπίο. Σημειώνεται ότι εντός του ακινήτου, που 
έχει έκταση λίγο μεγαλύτερη από 301.800 τ.μ., λειτουρ-
γεί ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων και άλλες 
τουριστικές εγκαταστάσεις. Στην έκταση μελέτης του 
επενδυτικού σχεδίου δεν εμπίπτει ο Ναός του Απόλλωνα 
Ζωστήρα, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ δυο τμημάτων του 
ΕΣΧΑΔΑ και ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο. Ο Ναός του 
Απόλλωνα Ζωστήρα, που θεμελιώθηκε στα τέλη του 6ου 
αι. π. Χ., ανασκάφτηκε τη δεκαετία του 1920. Εντός του 
αποκαλύφθηκαν βάθρα θεοτήτων, ενώ σε μικρή απόστα-
ση βρέθηκε ορθογώνιος βωμός. Μέχρι πρόσφατα ο ναός 
αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κυρίως λόγω των 
υδάτων που τον κατέκλυζαν (βρίσκεται πολύ κοντά στην 
παραλία). Με ειδική μελέτη αποστράγγισης, που εγκρίθη-
κε το 2009, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε και σήμερα το 
μνημείο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως αναφέρθη-
κε στη συνεδρίαση. Άλλες αρχαιότητες που αφορούν την 
περιοχή είναι:
• Μια δεξαμενή - κρήνη, που ανακαλύφθηκε το 1960 στα 
βόρεια του ναού κατά τη διάρκεια εργασιών για τη θεμε-
λίωση του θυρωρείου των λουτρικών εγκαταστάσεων. 
Η ανασκαφή της δεν ολοκληρώθηκε λόγω των νερών 
που πλημμύριζαν την περιοχή και για λόγους προστασίας 
αποφασίστηκε η κατάχωσή της.
• Βορειότερα και εκτός περίφραξης του «Αστέρα», εκεί 

όπου σήμερα υπάρχει ο χώρος στάθμευσης της εγκα-
τάστασης, έχει βρεθεί η λεγόμενη «Ιερατική Οικία», που 
κατασκευάστηκε στα αρχαϊκά χρόνια, με χρήση ως τη 
ρωμαϊκή εποχή.
• Στα βορειοδυτικά και εκτός της περιοχής ΕΣΧΑΔΑ, διατη-
ρούνται λείψανα πύργου του 5ου αι. π. Χ., ενώ ένας δεύ-
τερος πύργος που αποκαλύφθηκε τη δεκαετία του 1950 
στην παραλία Ωκεανίδα είναι σήμερα καταχωμένος.
• Σε πευκόφυτο ύψωμα, στα βορειοδυτικά του Λαιμού, 
έχουν ανασκαφτεί λείψανα πρωτοελλαδικού οικισμού και 
ελληνιστικού κτιρίου, που έχει συνδεθεί με στρατιωτική 
εγκατάσταση στα χρόνια του Χρεμωνίδειου Πολέμου, 
ενώ στον «Λόφο των Μουσών» βρέθηκε το 1959 τμήμα 
εγκατάστασης πρωτοελλαδικών χρόνων που σήμερα δι-
ατηρείται σε κατάχωση.
Σημειώνεται ότι όλη η χερσόνησος του Μικρού Καβουρί-
ου αποτελεί κηρυγμένο και οριοθετημένο αρχαιολογικό 
χώρο από το 2013, ενώ για την αποτελεσματικότερη προ-
στασία των αρχαιοτήτων εντός της περιοχής του Λαιμού 
Βουλιαγμένης θεσμοθετήθηκαν τρεις περιοχές ζώνες Α 
απολύτου προστασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
ο Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα, με τον βωμό, τη δεξα-
μενή - κρήνη και την «Ιερατική Οικία», ο πρωτοελλαδικός 
οικισμός και τα κατάλοιπα ελληνιστικού κτιρίου, καθώς 
και η περιοχή του Εκκλησιαστικού Οικοτροφείου, όπου 
διατηρούνται τα λείψανα του «βορειοδυτικού πύργου» με 
τα προσκτίσματά του.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε ότι είναι νόμι-
μη η λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου 
της εταιρείας ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι Ευβοίας. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι είναι 
νόμιμη η υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν 
οι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο των εγκαταστάσε-
ων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας 
ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι Ευβοίας. Στο ΣτΕ είχε προσφύ-
γει ο «Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και 
Περιχώρων» κα ζητούσε να ακυρωθεί η από 29.6.2009 
υπουργική απόφαση με την οποία παρατάθηκε μέχρι 

19.6.2021 η ισχύς προγενέστερης (προ 7ετίας) υπουργι-
κής απόφασης με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντι-
κοί όροι των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της ΑΓΕΤ 
Ηρακλής, στην παραθαλάσσια θέση Μυλάκι του Δήμου 
Ταμυνέων Αλιβερίου. Το επίμαχο εργοστάσιο παράγει 
2.200.000 τόνους τσιμέντου ετησίως. Το Ε΄ Τμήμα του 
ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2465/2017 απόφασή του απέρρι-
ψε ως αβάσιμους όλους τους λόγους που προέβαλε στην 
αίτησή του ο εν λόγω Σύλλογος. Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρι-
νε ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είναι 
ούτε ανεπαρκής, ούτε πλημμελής. Ακόμη, οι σύμβουλοι 

Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι πριν από τη σύνταξη της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, δεν απαιτείται να προηγηθεί 
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση 
η οποία να στηρίζεται σε προμελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων. Τέλος, ο Σύλλογος είχε θέση ζητήματα ως προς 
τα απόβλητα του επίμαχου εργοστασίου, την ατμοσφαιρι-
κή μόλυνση (εκπομπές οξειδίου του αζώτου, κ.ά.), κ.λπ., 
αλλά όλοι οι ισχυρισμοί του απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με χθεσινή 
ημερομηνία (9 Οκτωβρίου 2017) η απόφαση των υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, για τη δωρεάν 
ευρυζωνική σύνδεση για τους μόνιμους κατοίκους των απο-
μακρυσμένων νησιών της χώρας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στο ΦΕΚ διευκρινίζεται ότι η δημόσια επιχορήγηση αφορά 

στους μόνιμους κατοίκους, τους δημόσιους υπαλλήλους και 
όσους υπηρετούν στο στρατό και σε σώματα ασφαλείας, ενώ 
μέσω της δράσης οι παραπάνω πολίτες θα έχουν τη δυνατό-
τητα για την απόκτηση κινητής ή δορυφορικής ευρυζωνι-
κής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Τα εισοδηματικά κριτήρια για 
άγαμους δικαιούχους αφορούν συνολικό ετήσιο εισόδημα 

το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ, ενώ για 
τους έγγαμους το ποσό διαμορφώνεται στα 30.000 ευρώ. Η 
παροχή είναι ανά νοικοκυριό. Ο προϋπολογισμός της δράσης 
ανέρχεται στα 3.500.000 ευρώ .
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ΥπΕΝ: ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟγΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚπΤΩΣΕΙΣ 
ΕΩΣ 80% γΙΑ ΤΟΥΣ φΤΩΧΟΥΣ δΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΤ

ΑπΟδΕΚΤΗ ΑπΟ ΤΟ ΥπΕΝ Η ΕΙΣΗγΗΣΗ ΡΑΕ γΙΑ 360 ΕΚΑΤ. ΣΤΙΣ “πΑΛΙΕΣ” ΥΚΩ - 
ΘΑ ΚΑΛΥφΘΟΥΝ ΑπΟ ΤΟΝ πΡΟϋπΟΛΟγΙΣΜΟ

Δεν θα γίνει καμία αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος, 
ενώ θα υπάρξουν εκπτώσεις έως 80 % για τους φτω-
χούς δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου 
(ΚΟΤ), με δικλείδες ασφαλείας, όπως η περιουσιακή κα-
τάσταση για να προλαμβάνονται κρούσματα κατάχρη-
σης των επιδοτούμενων τιμολογίων. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ανέφερε χθες αρμόδια πηγή του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενόψει των ρυθ-
μίσεων που επίκεινται τόσο για το ΚΟΤ όσο και για την 
αποζημίωση της ΔΕΗ για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ) που παρέχει. Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις ΥΚΩ, 
το ΥΠΕΝ έχει υιοθετήσει την εκτίμηση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας ως προς το ύψος του ποσού που δικαι-
ούται να ανακτήσει η ΔΕΗ για την περίοδο 2012 - 2016, 
δηλαδή 360 εκατ. ευρώ έναντι 700 εκατ. που διεκδικεί η 
ΔΕΗ. Η ανάκτηση - σύμφωνα με τις χθεσινές διαβεβαιώ-
σεις - θα γίνει χωρίς αύξηση των τιμολογίων και είναι σε 
εξέλιξη συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών προ-
κειμένου ένα μέρος του κόστους να αναληφθεί από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, η ΔΕΗ θα εισπράξει 
τα οφειλόμενα σε βάθος πενταετίας, που σημαίνει ότι 
στο μεταξύ θα έχουν τεθεί σε λειτουργία η πρώτη φάση 
της διασύνδεσης των Κυκλάδων και η «μικρή» διασύν-
δεση της Κρήτης. Έτσι το συνολικό κονδύλι για τις ΥΚΩ 
(που καλύπτει κατά κύριο λόγο το κόστος ηλεκτροδό-
τησης των νησιών) θα βαίνει μειούμενο και θα μπορεί 
να γίνει συμψηφισμός με τις οφειλές προς τη ΔΕΗ. Για το 
λόγο αυτό τα ποσά που θα ανακτώνται από τη ΔΕΗ θα 

είναι μικρότερα τα τρία πρώτα χρόνια (2018-2020) και 
μεγαλύτερα από το 2020 και μετά οπότε θα έχει διασυν-
δεθεί η Κρήτη. Αλλαγές θα υπάρξουν και στην κλίμακα 
της χρέωσης των ΥΚΩ προκειμένου να γίνει πιο ομαλή η 
κλίμακα της επιβάρυνσης, ανάλογα με το ύψος της τε-
τραμηνιαίας κατανάλωσης. Σύμφωνα με την εισήγηση 
της ΡΑΕ διαμορφώνονται τρία κλιμάκια (0-1600 κιλοβα-
τώρες, 1600 - 2400 και το υπερβάλλον) ενώ η υπέρβαση 
του ορίου κατανάλωσης (π.χ. αν κάποιος καταναλώσει 
1601 κιλοβατώρες) δεν θα συνεπάγεται - σε αντίθεση 
με το καθεστώς που ισχύει σήμερα - ότι το σύνολο της 
κατανάλωσης θα τιμολογείται με την υψηλότερη κλί-
μακα. Το νέο καθεστώς αναμένεται να ισχύσει από τις 
αρχές του 2018. Πρακτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, 
με τη νέα κλίμακα διατηρείται χωρίς αλλαγές η χρέωση 
που ισχύει σήμερα για τις καταναλώσεις έως 1600 κιλο-
βατώρες το τετράμηνο, ενώ για όσους καταναλώνουν 
1601-2000 κιλοβατώρες προκύπτει ελάφρυνση μέχρι 
10 ευρώ και από 2001-3000 κιλοβατώρες η ελάφρυνση 
κυμαίνεται από 25 ως 50 ευρώ το τετράμηνο. Από 3001 
κιλοβατώρες και πάνω, η ελάφρυνση ξεκινά από τα 35 
ευρώ και βαίνει μειούμενη ενώ όσοι καταναλώνουν 
πάνω από 4000 κιλοβατώρες το τετράμηνο θα επιβα-
ρυνθούν (βλ. σχετικό γράφημα). Σημειώνεται ότι κατά 
την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, πολλοί καταναλω-
τές που επέλεξαν θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια είδαν 
σημαντικά αυξημένους λογαριασμούς εξαιτίας των αυ-
ξημένων χρεώσεων που προέκυπταν από την κλίμακα 

των ΥΚΩ. Νέο καθεστώς θα ισχύσει και για το Κοινωνικό 
Οικιακό Τιμολόγιο, με νομοθετική ρύθμιση που θα πε-
ριληφθεί στο νομοσχέδιο για τους ενεργειακούς συνε-
ταιρισμούς που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στη 
Βουλή. Με το νέο πλαίσιο θα παρέχονται εκπτώσεις έως 
80 % στις χρεώσεις για την ενέργεια στους δικαιούχους 
με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας ενώ η κλί-
μακα των εκπτώσεων θα βαίνει μειούμενη ανάλογα με 
το εισόδημα και την περιουσία. Δηλαδή ένα νοικοκυριό 
με χαμηλό εισόδημα αλλά με μεγάλη ακίνητη περιουσία 
θα εντάσσεται μεν στο ΚΟΤ αλλά με χαμηλότερες εκπτώ-
σεις. Πηγές του ΥΠΕΝ επιβεβαίωσαν εξάλλου χθες ότι η 
διαπραγμάτευση με τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού 
της ΕΕ αναφορικά με την πώληση λιγνιτικών μονάδων 
της ΔΕΗ έχει «κλείσει» ως προς τον ΑΗΣ Φλώρινας (υφι-
στάμενη μονάδα και άδεια κατασκευής για δεύτερη) που 
θα περιληφθεί στο «καλάθι» αλλά παραμένει ανοιχτή 
η συζήτηση για τον ΑΗΣ Αμυνταίου. Στο «πακέτο» της 
διαπραγμάτευσης περί τα ενεργειακά περιλαμβάνε-
ται επίσης η συμμετοχή της ΔΕΠΑ στις τοπικές εταιρίες 
προμήθειας φυσικού αερίου. Τέλος, αναφορικά με τον 
πλωτό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην 
Αλεξανδρούπολη, τονίζεται πως η μετοχική σύνθεση θα 
οριστικοποιηθεί σύντομα και θα περιλαμβάνει πέντε με-
τόχους με συμμετοχή εκάστου κατά 20 % . Συγκεκριμέ-
να, την Gastrade του ομίλου Κοπελούζου, την ναυτιλια-
κή Gaslog του ομίλου Λιβανού, τη ΔΕΠΑ και δύο εταιρίες 
από τη Βουλγαρία και την ΕΕ ή τις ΗΠΑ.

Κλείνει έπειτα από μήνες ένα ακόμη σίριαλ, αυτό με τα 
ποσά που θα ανακτήσει τελικά η ΔΕΗ για τις Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας που κατέβαλε κατά την περίοδο 2012 
-2016, και τα οποία δεν έχει μέχρι σήμερα εισπράξει. Το 
energypress.gr   γράφει ότι σύμφωνα με όσα έλεγαν χθες 
πηγές του ΥΠΕΝ, ο Γ. Σταθάκης έκανε τελικά αποδεκτή την 
εισήγηση της ΡΑΕ, βάσει της οποίας η ΔΕΗ δικαιούται να 
εισπράξει 360 εκατ. ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν 
άλλα περίπου 10 με 20 εκατ. ευρώ που προκύπτουν από 
την απόδοση του κεφαλαίου αυτού δεδομένου ότι θα τα 
εισπράξει σε βάθος πενταετίας, πιθανόν δε και από την 
οριστική εκκαθάριση του ποσού που δεν έχει γίνει ακόμα 
για διάφορους τεχνικούς λόγους. Το ποσό αυτό δεν έχει 
βεβαίως καμία σχέση με τα 700 εκατ. ευρώ, που η ΔΕΗ δι-

εκδικούσε καιρό τώρα, αμφισβητώντας τη γνωμοδότηση 
της Αρχής και προειδοποιώντας μάλιστα με προσφυγή στη 
Διαιτησία. Προφανώς, και αφού το υπουργείο αποδέχθη-
κε την εισήγηση της ΡΑΕ, δεν τίθεται και θέμα δικαστικής 
προσφυγής από πλευράς ΔΕΗ.  Στο θέμα πάντως είχε επα-
νέλθει τη Δευτέρα ο Μ. Παναγιωτάκης, επιμένοντας στη 
διεκδίκηση του ποσού, και επικαλούμενος και τα μεγάλα 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Η 
δεύτερη είδηση αφορά τις αυξήσεις που θα επωμίζονταν 
οι καταναλωτές αν αυτά τα 360 εκατ. ευρώ μετακυλίονταν 
στους λογαριασμούς ρεύματος, έστω και τμηματικά, δη-
λαδή σε βάθος 5ετίας, όπως είχε συμφωνηθεί με τους δα-
νειστές. Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, τα 360 αυτά εκατ. 
ευρώ δεν θα επιβαρύνουν μέσω αυξήσεων τους κατανα-

λωτές, αλλά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, σε συνεννόηση με τον αναπληρωτή υπ. Οικονομικών 
Γ. Χουλιαράκη, που φέρεται να έχει δεσμευθεί ότι θα βρει 
το σχετικό κονδύλι. Το κατά πόσο φυσικά αυτό θα συμ-
βεί, μένει να επιβεβαιωθεί στην πράξη. Μόλις προχθές, ο 
πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, 
είχε υποστηρίξει ότι η επιβάρυνση για κάθε καταναλωτή 
λόγω των ΥΚΩ δεν θα ξεπεράσει το πολύ τα 12-13 ευρώ 
το χρόνο. Ποσό που σύμφωνα με τον ίδιο θα αφορούσε 
ένα κονδύλι γύρω στα 100 εκατ. ευρώ το χρόνο. 
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Ανοιχτό για τα δύο επενδυτικά σχήματα θα είναι από σήμερα το 
λεγόμενο VDR (Virtual Data Room), δηλαδή η εικονική τράπεζα 
πληροφοριών όπου οι ενδιαφερόμενοι για το 66% του ΔΕΣΦΑ 
θα αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον οικονομικό, τεχνικό και νομικό έλεγχο της εταιρείας. Το 
energypress.gr   γράφει ότι ουσιαστικά με την έναρξη λειτουρ-
γίας του VDR και αφού προηγουμένως τα δύο σχήματα υπέγρα-
ψαν τις σχετικές ρήτρες εμπιστευτικότητας, έχουμε την επίσημη 

έναρξη της τελικής φάσης του πολύκροτου διαγωνισμού. Με 
βάση το σχεδιασμό, υπολογίζεται ότι ο οικονομικός και νομικός 
έλεγχος μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο, ώστε στη 
συνέχεια προς τα τέλη του μήνα να καθοριστεί η ημερομηνία 
κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών. Αυτό σημαίνει ότι 
υπό όρους μπορεί να αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής στα 
τέλη του έτους αρχές 2018. Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση 
του διαγωνισμού έχουν περάσει η κοινοπραξία των εταιρειών 

Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U., Fluxys S.A. και 
N.V. Nederlandse Gasunie και η ισπανική Regasificadora del 
Noroeste S.A.  Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει τέλος αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν και οι δύο ανεξάρτητες αποτιμήσεις, η μία 
που θα διενεργήσει ο σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και η δεύτερη που 
έχει παραγγείλει ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, ο οποίος 
θυμίζουμε πουλά το 35% που κατέχει στο ΔΕΣΦΑ (το δημόσιο 
πουλά το 31%).

Νέα δεδομένα για το έργο του υγροποιημένου σταθμού φυσι-
κού αερίου της Αλεξανδρούπολης, δημιουργούν οι διεργασίες 
που βρίσκονται σε εξέλιξη για την είσοδο τριών νέων μετόχων. 
Ως γνωστόν , στο έργο που ξεκίνησε να προωθεί η εταιρεία 
Gastrade του ομίλου Κοπελούζου, έχει ήδη εισέλθει μετοχικά η 
εταιρεία Gaslog του Παναγιώτη Λιβανού. Πρόσφατα ερρίφθη 
ο κύβος για τη συμμετοχή και της ΔΕΠΑ, η οποία εξέταζε τις 
οικονομοτεχνικές παραμέτρους του έργου. Το energypress.gr   

γράφει ότι σύμφωνα με πληροφορίες, σε προχωρημένο στάδιο 
βρίσκονται οι συζητήσεις για την είσοδο δύο ακόμη μετόχων, 
της κρατικής εταιρείας ενέργειας της Βουλγαρίας ΒΕΗ (Bulgarian 
Energy Holdings) αλλά και αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας. 
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κάθε ένας εκ των 5 μετόχων θα 
ελέγχει μερίδιο 20%.  Να σημειωθεί ότι  έργο του LNG της Αλε-
ξανδρούπολης βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων του 
συνεδρίου του Economist και σχετικές αναφορές έγιναν τόσο 

από τον υπουργό ενέργειας Γ. Σταθάκη ο οποίος αποκάλυψε ότι 
γίνονται συζητήσεις για την είσοδο νέου μετόχου από τις ΗΠΑ, 
αλλά και από την ειδική απεσταλμένη της αμερικανικής πρεσβεί-
ας Κέητ Μαίρη Μπερνς η οποία χαρακτήρισε τον πλωτό σταθμό 
της Αλεξανδρούπολης προνομιακό σημείο εισόδου ακόμη και 
για το αμερικανικό LNG.

Τη διεθνή του παρουσία διευρύνει ο ΑΔΜΗΕ, καθώς έγινε πρό-
σφατα μέλος του Οργανισμού για την Ανάπτυξη Παγκόσμιων 
Ενεργειακών Διασυνδέσεων (Global Energy Interconnection 
Development and Cooperation Organization- GEIDCO). Το 
energypress.gr   γράφει ότι ο GEIDCO -που εδρεύει στο Πεκί-
νο- ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2016 μετά από πρωτοβουλία του 
Κινέζου προέδρου XiJinping. Αποτελεί διεθνή οργανισμό, με 274 
μέλη από 22 χώρες (εταιρείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ-
σεις προσώπων, οργανισμοί). Κεντρική του αποστολή είναι να 
προωθήσει τις διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις ώστε να καλυ-
φθεί η παγκόσμια ζήτηση για “πράσινη” ηλεκτροπαραγωγή, στο 
πλαίσιο της  “Ατζέντας 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη” του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).  Μάλιστα, οι πρωτοβουλίες 
που έχουν αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή θα παρουσι-

αστούν σε ημερίδα που συνδιοργανώνουν ΟΗΕ και GEIDCO την 
1η Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη  και στην οποία θα συμμετάσχει 
η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. O στρατηγικός εταίρος του Διαχειριστή, 
StateGrid of China, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον GEIDCO. Ο 
πρόεδρος της SGCC, ShuYinbiao, είναι ένας από τους τρεις αντι-
πρόεδρους του Οργανισμού, μαζί με τον Dr. StevenChu (πρώ-
ην υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ και κάτοχο βραβείου Νόμπελ 
Φυσικής) και τον γνωστό Ιάπωνα επιχειρηματία MasayoshiSon, 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Softbank. 
Πρόεδρος του GEIDCO είναι ο LiuZhenya, πρώην  επικεφαλής 
της StateGrid. Η στρατηγική του GEIDCO  συμπυκνώνεται στη 
φράση  “TwoReplacements, OneRestore, OneIncrease” (Δυο 
Αντικαταστάσεις, Μια Αποκατάσταση, Μια Αύξηση). Οι δυο 
αντικαταστάσεις αφορούν στη αντικατάσταση των ορυκτών 

καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές  στο ενεργειακό μείγμα και 
την αντικατάσταση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσι-
κού αερίου από “καθαρή” ηλεκτρική ενέργεια. Η αποκατάσταση 
αφορά στην αποκατάσταση του ρόλου των ορυκτών καυσίμων 
ως βιομηχανικής πρώτης ύλης και η αύξηση αφορά στην αύξη-
ση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στην παγκόσμια κατανάλωση 
ενέργειας. Ο GEIDCO φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε οργανισμό-πρό-
τυπο για τη διασυνοριακή συνεργασία, συντονίζοντας τις προ-
σπάθειες διαφορετικών χωρών για την ανάπτυξη ενός παγκο-
σμίου εμβέλειας ισχυρού και “έξυπνου” δικτύου ηλεκτρισμού, 
μιας πλατφόρμας που θα επιτρέψει την ανάπτυξη, μεταφορά και 
κατανάλωση καθαρής ενέργειας σε πολύ μεγάλη κλίμακα.

Το μέλλον του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 
είναι το θέμα εκδήλωσης («HAEE Brussels Gas Forum»2017 ) 
που οργανώνει η ελληνική δεξαμενή σκέψης για την Ενεργειακή 
Οικονομία (ΗΑΕΕ), στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στις Βρυξέλλες, στις 19 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
σκοπός της ημερίδας είναι η ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρ-
φωση συγκεκριμένων σχεδίων που θα προταθούν στον Επίτρο-
πο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους Ευρωβουλευτές- 

μέλη της Επιτροπής Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και στις κυβερνήσεις των Αθηνών και της Λευκωσίας. Στόχος της 
είναι η αποδοτικότερη εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών 
στο ταχύτατα εξελισσόμενο και γεμάτο ιδιαιτερότητες ενεργεια-
κό περιβάλλον της Ελλάδας και της Κύπρου, τόσο από πλευράς 
συμμαχιών σε περιφερειακούς και διεθνείς σχηματισμούς, όσο 
και εσωτερικών οικονομικών και πολιτικών επιλογών. Το θέμα, 
θα εξετασθεί στα πλαίσια των γεωπολιτικών εξελίξεων, των 

πολιτικών των κυβερνήσεών τους και των ρυθμιστικών παρεμ-
βάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στη συμπεριφορά 
της ελεύθερης αγοράς. Στο πλαίσιο της ημερίδας που θα ξεκινή-
σει στις 17.00, θα γίνει και παρουσίαση της έρευνας με τίτλο «The 
exciseoooo duty on Natural Gas when used as Feedstock».

ΑΝΟΙγΕΙ ΤΟ ViRtual Data Room ΤΟΥ δΕΣφΑ - ΑΝΤΙΣΤΡΟφΗ ΜΕΤΡΗΣΗ γΙΑ 
δΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ πΡΟΣφΟΡΕΣ ΤΟ δΕΚΕΜβΡΙΟ

ΜΕ πΕΝΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ πΑΡΟΥΣΙΑ “ΚΛΕΙΝΕΙ” ΤΟ ΣΧΗΜΑ γΙΑ 
ΤΟ lNG ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝδΡΟΥπΟΛΗΣ

ΣΤΟΝ δΙΕΘΝΗ ΟΡγΑΝΙΣΜΟ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑπΤΥΞΗ πΑγΚΟΣΜΙΩΝ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΩΝ 
δΙΑΣΥΝδΕΣΕΩΝ (GEiDco) ΜπΗΚΕ Ο ΑδΜΗΕ

ΕΚδΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ βΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ φΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ 
ΕΛΛΑδΑ ΚΑΙ ΚΥπΡΟ”
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πΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟβΟΥΛΙΟ Η πΡΟΤΑΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ 
ΑπΟδΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΑΘΗΝΑ & ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩπΑϊΚΗΣ πΡΩΤΟβΟΥΛΙΑΣ 
«ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ δΡΑΣΕΙΣ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η πΛΑΤφΟΡΜΑ ΚΑΛΩΝ πΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗΣ 
ΑπΟδΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩπΑϊΚΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Νέα μέτρα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων συμφω-
νήθηκαν χθες στην επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωκοινο-
βουλίου, ώστε να δοθεί ώθηση στον συγκεκριμένο τομέα, 
όπου παρατηρείται υστέρηση. Σύμφωνα με το  energypress.gr  
δεδομένης της υψηλής σημασίας των κτιρίων στην ενεργειακή 
κατανάλωση της Ε.Ε., η επιτροπή ενέκρινε την αναθεώρηση 
της σχετικής οδηγίας που εντάσσεται στο «καθαρό ενεργειακό 
πακέτο» της Κομισιόν. Οι ευρωβουλευτές-μέλη της επιτροπής 
ζήτησαν μια ξεκάθαρη στρατηγική που θα κάνει τα δημόσια και 
ιδιωτικά κτίρια πολύ πιο αποδοτικά ως το 2050. Πρότειναν τη 

θέσπιση στόχων για το 2030 και 2040, καθώς και δείκτες προ-
όδου στον κλάδο. Παράλληλα, ζήτησαν να υπάρχει πρόβλεψη 
για την ηλεκτροκίνηση σε όλα τα νέα κτίρια και σε όσα ανα-
καινίζονται, όπως σημεία φόρτισης και σχετικές υποδομές σε 
κτίρια με άνω των 10 θέσεων στάθμευσης. Επιπλέον, ενέκριναν 
τη χρήση ενός «δείκτη εφυΐας» που θα βοηθήσει στη μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και υψηλές προδιαγρα-
φές όσον αφορά την υγεία και την ποιότητα του αέρα. Από την 
πλευρά του, ο εισηγητής, Μπεντ Μπέντσεν (EPP) από τη Δανία 
σχολίασε: «Πετύχαμε μια ισχυρή πλειοψηφία για την ενίσχυση 

των ενεργειακών αναβαθμίσεων. Είναι σημαντικό να δείξουν 
τα κράτη-μέλη μια ξεκάθαρη δέσμευση και να αναλάβουν 
συγκεκριμένες δράσεις στο μακροχρόνιο σχεδιασμό τους. Αυτό 
περιλαμβάνει τη διευκόλυνση χρηματοδότησης, την προτεραι-
ότητα των ανακαινίσεων ως πρότυπο για τους επενδυτές και 
το να επιτραπεί σε δημόσιες αρχές να επενδύουν σε ενεργειακά 
κτίρια». Πλέον, μετά την ψήφιση στην επιτροπή, πρόκειται να 
αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς, όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την περιφέρεια 
Hauts-de-France ανακοίνωσε τους νικητές της δεύτερης πρό-
σκλησης υποβολής σχεδίου «Αστικές καινοτόμοι δράσεις», 
με χρηματοδότηση  ύψους 50 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στόχος της πρόσκλη-
σης, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2016, 
ήταν να επιλέξει τα πλέον καινοτόμα σχέδια που πρότειναν οι 
πόλεις σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 
αστικού θεματολογίου της ΕΕ: ένταξη των μεταναστών, αστική 
κινητικότητα και κυκλική οικονομία.  16 πόλεις επιλέχθηκαν για 
χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ, ανάμεσά τους και δύο από την 
Ελλάδα. Αναλυτικά οι πόλεις είναι οι εξής: στην κατηγορία «κυ-

κλική οικονομία»: Ηράκλειο (EL), Αμβέρσα (BE), Kerkrade (NL), 
Lappeenranta (FI), Λιουμπλιάνα (SI), Μάριμπορ (SI), Sevran 
(FR) και Μπέλεθ-Μάλαγα (ES)• για την ένταξη των μεταναστών: 
Αθήνα (EL), Κόβεντρι (UK) και Fuenlabrada (ES)• για την αστική 
κινητικότητα: Albertslund (DK), Γάνδη (BE), Lahti (FI), Szeged 
(HU) και Τουλούζη (FR). Έχουν πλέον μια τριετία στη διάθεσή  
τους για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Η αρμόδια Επίτροπος 
για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Κορίνα Κρέτσου σχολίασε: 
«Οι πόλεις μας αποτελούν κινητήρια δύναμη της καινοτομίας 
και της ανάπτυξης στην Ευρώπη αλλά αντιμετωπίζουν πολλές 
προκλήσεις – κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές.  Οι 
Αστικές καινοτόμες δράσεις βασίζονται στην επινοητικότητα 

των πόλεών μας και τους δίνουν τη δυνατότητα να μοιραστούν 
την πείρα τους με ολόκληρη την Ευρώπη.» Όσον αφορά δε στις 
ελληνικές επιτυχίες, η Επίτροπος Κρέτσου δήλωσε: «Συγχαίρω 
την Αθήνα και το Ηράκλειο που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Αστικές καινοτόμες δράσεις». Θα λάβουν την 
απαιτούμενη στήριξη για να υλοποιήσουν πρωτοποριακά έργα 
που θα βελτιώσουν αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών. 
Τους καλώ να μοιραστούν την πείρα και τις βέλτιστες πρακτικές 
τους με άλλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης – πράγμα που 
συνάδει με τη φιλοσοφία των «Αστικών καινοτόμων δράσε-
ων»».

Την ενίσχυση της διάδοσης των «Καλών Πρακτικών» μεταξύ των 
επιχειρήσεων, με θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την ανταγωνι-
στικότητα, το περιβάλλον και τις κοινωνικές προεκτάσεις προωθεί 
το ευρωπαϊκό έργο EU-MERCI, στο οποίο μετέχει το ΚΑΠΕ, εγκαινι-
άζοντας  την πλατφόρμα καλών Πρακτικών της Ενεργειακής Απο-
δοτικότητας στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία (EIEEP – the European 
Industrial Energy Efficiency good Practices platform, http://
www.eumerci-portal.eu). Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, η 
ομάδα του EU-MERCI ανέλυσε τις «Καλύτερες Πρακτικές μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας» που παρείχαν διεθνείς πλατφόρμες και 
νομοθεσίες και δημιούργησε μια ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη που τις 
κατατάσσει ανά  φάση της διεργασίας και ανά βιομηχανικό τομέα, 
καθώς και μια Βάση Δεδομένων, όπου είναι δυνατό να γίνει η 
έρευνα ανά πεδίο ενδιαφέροντος (όπως το μέγεθος της επιχείρη-
σης, χώρα, χρονιά εφαρμογής, σύστημα αναφοράς κλπ.). Η EIEEP 
περιέχει συγκεντρωμένα στοιχεία από πραγματικές εφαρμογές 
εκατοντάδων έργων ενεργειακής αποδοτικότητας σε πληθώρα 
βιομηχανικούς τομείς, τα οποία διέθεσαν οι εταίροι του έργου 
(Αυστρία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο). Χάρη στην 
EIEEP τα πιο υποσχόμενα και αποτελεσματικά έργα στον τομέα 
της ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν να εντοπιστούν και να 
επαναληφθούν από άλλες επιχειρήσεις. Από αυτά τα δεδομένα, 

μαζί με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προτάσεις (BREFs), εξάγονται 
οι «καλές Πρακτικές», που αντιπροσωπεύουν «μια τεχνική ή με-
θοδολογία η οποία, μέσω εμπειρίας και έρευνας, έχει αποδειχτεί 
εφικτή, αξιόπιστη και ενεργειακά βιώσιμη».   Κάθε «Καλή Πρα-
κτική» περιλαμβάνει την περιγραφή των υιοθετούμενων μέτρων 
Εξοικονόμησης Ενέργειας και τους διάφορους οικονομικούς και 
ενεργειακούς δείκτες, που είναι χρήσιμοι για την κατανόηση της 
ενδεχόμενης χρήσης αυτών για μια επιχείρηση με παρόμοια δεδο-
μένη διεργασία. Οι «Καλές Πρακτικές» έχουν αναγνωριστεί στους 
τομείς Αλουμινίου, Χημικών, Τσιμέντου, Κεραμικών, Κοκ & Πετρε-
λαίου, Χαλκού, Τροφίμων & Ποτών, Γυαλιού, Σιδήρου & Χάλυβα,  
Μηχανημάτων,  Χαρτοπολτού & Χάρτου. 
-ΤΟ ΕΡΓΟ EU-MERCI. Το έργο EU-MERCI Project αποσκοπεί στην 
προώθηση και διευκόλυνση της υλοποίησης έργων ενεργειακής 
αποδοτικότητας στην βιομηχανία επιλέγοντας και διαχέοντας τις 
καλύτερες τεχνολογικές και πολιτικές πρακτικές. Χρηματοδοτού-
μενο από το Horizon 2020 (Nr. 693845), το EU-MERCI, βασιζό-
μενο την ανάλυση πραγματικών εφαρμογών, αξιολογεί επίσης 
την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των διατάξεων που 
υποστηρίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανία 
(όπως ορίζεται από το άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/EΕ για τους 
υποχρεωτικούς μηχανισμούς εξοικονόμησης ενέργειας). 

Οι εταίροι του έργου είναι:
• Ricerca sul Sistema Energetico, Ιταλία (RSE);
• JIN Climate and Sustainability, Ολλανδία (JIN); 
• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, 
Ελλάδα (ΚΑΠΕ);
• Polish National Energy Conservation Agency, Πολωνία (KAPE);
• Austrian Energy Agency, Αυστρία (AEA);
• Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia, Ιταλία 
(FIRE);
• Carbon Trust, ΗΒ (Carbon Trust);
• Black Sea Energy Research Centre, Βουλγαρία (BSERC);
• Energy Restructuring Agency, Σλοβενία (ApE);
• Spread European Safety SPES GEIE (SPES);
• Centre for the Promotion of Clean and Efficient Energy in 
Romania, Ρουμανία (ENERO).
Το EU-MERCI υποστηρίζεται επίσης από πληθώρα οργανισμών 
(κυβερνητικοί, βιομηχανικοί, περιβαλλοντικοί, ιδρύματα και ενώ-
σεις ενεργειακών καταναλωτών). Ιστοσελίδα: www.eumerci.eu 
info@eumerci.eu
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Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με 
επενδύσεις, στην καινοτομία, τη γνώση, την έρευνα και 
την τεχνολογία, επισήμανε ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη διάρκεια της συ-
νάντησης που είχε στον Βόλο με νέους επιχειρηματίες, 
στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιία στο 
παλιό εργοστάσιο των αδελφών Τσαλαπάτα. «Εσείς εκ-
προσωπείτε μια άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα της παραγωγής 
και της δημιουργίας», είπε ο κ. Τσίπρας στους νέους επιχει-
ρηματίες, αφού τους άκουσε και συζήτησε μαζί τους, ενώ 
εξήρε το γεγονός ότι μέσα στην κρίση πήραν το ρίσκο και 
επένδυσαν σε καινοτόμες ιδέες. Κάποιοι από αυτούς είναι 
επιχειρηματίες δεύτερης γενιάς που αναπτύσσουν εξα-

γωγικό δυναμισμό, Startups που αξιοποιούν σε ποσοστό 
90% τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου, μερικές από 
αυτές έχουν στηθεί με τη στήριξη της Μονάδας Καινοτομί-
ας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ή ακόμη και από αποφοίτους του ή φοιτητές του, γι αυτό 
και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο του Πανε-
πιστημίου, λέγοντας: «Το Πανεπιστήμιο αναδεικνύεται 
σε κινητήρια δύναμη του νέου υποδείγματος ανάπτυξης 
με βάση τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Υποστηρίζει 
την παραγωγή μέσω της έρευνας στα τμήματα της Πολυ-
τεχνικής και της Γεωπονικής Σχολής. Έτσι δημιουργείται 
ένα πλέγμα εκπαίδευσης-έρευνας-παραγωγής που δημι-
ουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία για προϊόντα και υπη-

ρεσίες καθώς και σταθερές και υψηλού επιπέδου θέσεις 
εργασίας. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε το ρόλο του 
ώστε μαζί με τους υπόλοιπους φορείς έρευνας και Τεχνο-
λογίας να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό 
παραγωγικής ανασυγκρότησης». Ο κ. Τσίπρας αναφέρθη-
κε στις προσπάθειες και τα προγράμματα της κυβέρνησης 
για την επιστροφή νέων επιστημόνων που έφυγαν στο 
εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη και ενίσχυση της και-
νοτομίας, της έρευνας και των νέων τεχνολογιών τόνισε 
ότι η κυβέρνηση έκανε δύο βασικές κινήσεις: Αύξησε τον 
προϋπολογισμό για την έρευνα και εξασφάλισε χρηματο-
δοτικά εργαλεία.

Στο ζήτημα διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιο-
χής της Θεσσαλίας, για την άρδευση των καλλιεργούμε-
νων εκτάσεων της περιοχής, επικεντρώθηκε στην ομιλία 
του ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης 
Φάμελλος, κατά την διάρκεια της συνεδρίας που διεξά-
γεται στα πλαίσια του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συ-
νεδρίου στη Λάρισα. Ο κ. Φάμελλος σημείωσε, πως «το 
νερό είναι το αίμα στην καρδιά της Θεσσαλίας, καθώς 
τροφοδοτεί όλη την λειτουργίας της» επισημαίνοντας 
πως όλοι γνωρίζουν πως το «αρνητικό υδατικό ισοζύγιο 
είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα στην Ελλάδα», σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σχετικά με το ζήτημα της άρδευσης των 
καλλιεργειών, ο κ. Φάμελλος ανέφερε, πως στη Θεσσαλία 

έχουμε πολύ υψηλό κόστος στην καλλιέργεια και ταυ-
τόχρονα έχουμε απώλεια 60% στα δίκτυα άρδευσης. Ο 
υπουργός σημείωσε πάντως, πως το μοντέλο ανάπτυξης 
σχετικά με το νερό δεν έχει αλλάξει, τονίζοντας πως ως 
χώρα έχουμε 3 δισ. κβ μέτρα νερού, απώλειες από τα 
υπόγεια αποθέματα. «Εμείς πρέπει να δώσουμε λύσεις, 
γιατί αν δεν ολοκληρώσουμε τον σχεδιασμό των υδατι-
κών πόρων μέχρι το τέλος του 2017, τότε όλοι οι πόροι 
των υγρών αποβλήτων, της ύδρευσης και της άρδευσης 
επιστρέφουν στην ΕΕ» είπε ο υπουργός. Ο κ. Φάμελλος 
είπε ότι η Θεσσαλία, πρώτα απ΄ όλα χρειάζεται νερό και 
σημείωσε ότι έχει αναλάβει την ευθύνη για το θέμα και 
έχει καταθέσει σχετική πρόταση. Τόνισε επίσης, ότι Βάσει 

όσων υποστηρίζουν οι επιστήμονες, η Θεσσαλία θα πρέπει 
να καταναλώνει 450 κβ νερό ανά στρέμμα και να υπάρ-
ξει μείωση της αρδευτικής κατανάλωσης. Σχετικά με το 
θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο κ. Φάμελλος 
είπε, πως οι Δήμοι θα πρέπει να δημιουργήσουν τοπικό 
σχέδιο για την ανακύκλωση, έτσι ώστε οι πολίτες να πλη-
ρώνουν τέλη στους Δήμους, με βάση την ποσότητα των 
απορριμμάτων που παράγονται. Τέλος, ο υπουργός είπε, 
πως πρέπει να «υπάρξει ένας συναγωνισμός με επίκεντρο 
την ανακύκλωση» σημειώνοντας πως το «περιφερειακό 
σχέδιο διαχείρισης της Θεσσαλίας είναι ένα αναπτυξιακό 
εργαλείο».

«Το μήνυμα που πρέπει να βγει είναι πως πρέπει να τερ-
ματίσουμε το παλιό. Είχαμε ένα στρεβλό μοντέλο ανά-
πτυξης το οποίο βασίστηκε στην ανάπτυξη του δίπολου 
Αθήνας- Θεσσαλονίκης και οδήγησε στην απαξίωση πολύ 
μεγάλων περιοχών της χώρας, και σήμερα βιώνουμε τα 
αποτέλεσμα αυτού του στρεβλού μοντέλου». Τα παραπά-
νω υποστήριξε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης κατά τη 
διάρκεια συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Σπίρτζης σημείωσε πως όλα αυτά τα 
χρόνια «υπήρξε έλλειμμα εθνικού στρατηγικού σχεδια-
σμού και για τις υποδομές της χώρας, αλλά και για όλες 

τις πτυχές της οικονομίας», καθώς τα έργα γινόντουσαν 
με τη λογική «ποιος υπουργός εκλέγεται σε ποια περιφέ-
ρεια και ποιοι είναι οι φίλοι του». Τόνισε πως με τα πλε-
ονεκτήματα που έχει η χώρα δεν γίνεται να μην έχουμε 
αναπτύξει οικονομικές παραγωγικές σχέσεις με άλλες 
χώρες. Και προσέθεσε ότι για να είχε γίνει το παραπάνω 
«η χώρα θα έπρεπε να βασιστεί στις υγιής παραγωγικές 
δυνάμεις», σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο δεν έγινε «κα-
θώς η χώρα βασίστηκε στον μεταπρατισμό». Ακόμη, ο 
κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε σε παραδείγματα έργων «όπως 
δεν πρέπει να γίνονται», λέγοντας πως πρώτο βραβείο θα 
πρέπει πάρει ο αυτοκινητόδρομος Ε65. «Δημοπρατήθηκε 
ένας αυτοκινητόδρομος, στη συνέχεια αναθεωρήθηκε η 

σύμβαση και εξαιρέθηκε η αρχή και το τέλος του αυτοκι-
νητόδρομου» είπε ο κ. Σπίρτζης και συμπλήρωσε πως κάτι 
«τέτοιο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη». Ως αρνητικό 
παράδειγμα έφερε επίσης «τα 60 χρόνια που χρειάστηκαν 
για να ολοκληρωθεί η σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης» 
στο ύψος των Τεμπών, λέγοντας πως «είναι θλιβερό ζή-
τημα γιατί συμπολίτες όλα αυτά τα χρόνια έχουν χάσει τη 
ζωή τους». Τέλος ο κ. Σπίρτζης προχώρησε και σε κάποιες 
δεσμεύσεις για έργα όπως είναι ο αυτοκινητόδρομος Ε65 
-τόσο για το νότιο όσο και για το βόρειο τμήμα-, η ολοκλή-
ρωση της Κάρλας, τα σιδηροδρομικά έργα στις γραμμές 
Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Λάρισας-Βόλου.

ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΟ  4Ο πΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΑπΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕδΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
«Η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία» τόνισε ο  πρωθυπουργός

 «Το νερό είναι το αίμα στην καρδιά της Θεσσαλίας» υποστήριξε ο Σ. Φάμελλος

 «Είχαμε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης» υποστήριξε ο υπουργός Υποδομών 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

«Ο τουρισμός είναι η γέφυρα που δημιουργεί μεγάλη ανά-
πτυξη σε όλους τους τομείς». Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, 
σήμερα από τη Λάρισα, η Έλενα Κουντουρά, στο πλαίσιο 
του 4ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ περισσότερες 
από 265.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στο 
εννεάμηνο του 2017, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
του ΕΡΓΑΝΗ, συνέχισε η υπουργός Τουρισμού, προσθέ-
τοντας πως αυτά τα στοιχεία συνιστούν την υψηλότερη 
επίδοση στο ισοζύγιο απασχόλησης από το 2001, και 
συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη του του-
ρισμού. Η κ. Κουντουρά αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο 
του υπουργείου Τουρισμού και την εθνική περιφερειακή 
τουριστική αναπτυξιακή πολιτική που υλοποιείται για του-
ρισμό 365 ημέρες το χρόνο, τονίζοντας πως επιδίωξή μας 
είναι κάθε Περιφέρεια να αναπτυχθεί τουριστικά με όρους 
βιωσιμότητας και τα οφέλη να διαχυθούν στις τοπικές οι-
κονομίες και κοινωνίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργα-
σίας, νέα επιχειρηματικότητα, νέες πηγές εσόδων. Βασικός 
στρατηγικός στόχος για την περίοδο 2017-2020, είναι, 
σύμφωνα με την ίδια, να αναδειχθεί και να καθιερωθεί η 
Ελλάδα ως κορυφαίο, ελκυστικό και ασφαλή προορισμό 
που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες Θεματικού Τουρι-
σμού 365 ημέρες το χρόνο. Όπως εξήγησε, το υπουργείο 
Τουρισμού, ως άκρως παραγωγικό υπουργείο, για πρώτη 
φορά εγκαινίασε τη συνεργασία με τις 13 Περιφέρειες και 
προωθεί πλέον μία ενιαία, εθνική και περιφερειακή τουρι-
στική πολιτική. Πιο συγκεκριμένα, συντονισμένα, με κάθε 
περιφέρεια και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους 
αναπτυξιακούς και τουριστικούς φορείς και τον ιδιωτικό 
τομέα, αναδεικνύονται τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματα κάθε περιφέρειας και περιοχής για τουρισμό 
όλο το χρόνο. Η υπουργός Τουρισμού δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί σε αριθμητικά στοιχεία, στις επιδόσεις του 
τουρισμού στη χώρα μας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
«για τρεις συνεχόμενες χρονιές, πετύχαμε τις υψηλότερες, 

ιστορικά, επιδόσεις στον τουρισμό μας, αντιμετωπίζοντας 
με επιτυχία όλες τις προκλήσεις σε ένα ευρύτερα δύσκολο 
περιβάλλον, με γεωπολιτικές συγκυρίες και αστάθμητους 
εξωγενείς παράγοντες». Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσίασε, το 2015 η χώρα πέτυχε ρεκόρ 
26 εκατομμυρίων διεθνών αφίξεων και το 2016, νέο ρε-
κόρ 28 εκατομμυρίων. Το 2017 εξελίσσεται στην καλύ-
τερη χρονιά, με θεαματική αύξηση σε όλα τα τουριστικά 
μεγέθη, υπογράμμισε η κ. Κουντουρά, εκφράζοντας την 
εκτίμηση ότι οι διεθνείς αφίξεις θα αγγίξουν τα 30 εκατομ-
μύρια.
 
-Στις πληρότητες, τις διανυκτερεύσεις, στα του-
ριστικά έσοδα. Επίσης, η κ. Κουντουρά έκανε λόγο 
για στόχο που τέθηκε και ήδη αποδίδει, αναφερόμενη 
στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας και 
την ισχυροποίηση του ρόλου της στα παγκόσμια κέντρα 
αποφάσεων για τον τουρισμό. Μιλώντας για τις δράσεις 
που έχουν αναπτυχθεί η υπουργός είπε: «Διεκδικήσαμε 
και εκλεγήκαμε για πρώτη φορά στο εκτελεστικό συμ-
βούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την 
περίοδο 2018-2021, όπου συμμετέχουν μόνο 33 χώρες, 
προεδρεύσαμε με μεγάλη επιτυχία στην υψηλού επιπέδου 
Διάσκεψη του ΟΟΣΑ για τον Τουρισμό στο Παρίσι, στις 2 
και 3 Οκτωβρίου, καθιερώσαμε το 2018 Έτος Τουρισμού 
Ελλάδας- Ρωσίας. Υπογράψαμε την έναρξη του έτους με 
την ομόλογό μου Άλα Μανίλοβα, τον προηγούμενο μήνα, 
στη Μόσχα. Συνσχεδιάσαμε σειρά κοινών εκδηλώσεων 
και προωθητικών ενεργειών, ώστε να κεφαλαιοποιήσου-
με την μεγάλη δυναμική για περαιτέρω αύξηση του του-
ριστικού ρεύματος όλα τα επόμενα χρόνια». Είπε επίσης, 
ότι το βίντεο του ΕΟΤ για την προβολή και προώθηση 
της Ελλάδας, ως παγκόσμιου ελκυστικού προορισμού 
365 ημέρες το χρόνο, κερδίζει παγκόσμιες πρωτιές, ενώ 
ειδικά για τη Θεσσαλία, η υπουργός Τουρισμού σημείωσε, 
ότι διαθέτει όλα τα συγκριτικά φυσικά πλεονεκτήματα και 

μπορεί να υποστηρίξει τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, 
και διαρκή τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας, 
όλα τα επόμενα χρόνια. Επίσης, ανέφερε ότι η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τον ήλιο και 
τη θάλασσα, που μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει στα 
πανέμορφα νησιά των Βορείων Σποράδων, τη Σκόπελο, 
γνωστή επίσης για τον καταδυτικό τουρισμό, τη Σκιάθο, 
την Αλόννησο και τις παραλίες της Θεσσαλίας, εκ των 
οποίων οι 19 διαθέτουν γαλάζιες σημαίες. Τόνισε δε, ότι 
η εξαιρετική παραλιακή ζώνη της Μαγνησίας, τόσο από 
την πλευρά του Παγασητικού όσο και του Αιγαίου, αλλά 
και η ακτογραμμή 30 χιλιομέτρων του Νομού Λάρισας, 
από το Μαυροβούνι έως και τα Τέμπη σε μια ακτογραμ-
μή 30 χιλιομέτρων, είναι προορισμοί που σχεδιάζει να 
προωθήσει πιο δυναμικά, το υπουργείο Τουρισμού. Το 
υπουργείο Τουρισμού προωθεί παράλληλα, σε εξειδικευ-
μένους tour operators στις αγορές-στόχους, τα θεματικά 
τουριστικά προϊόντα της Θεσσαλίας που συνδέονται με 
την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της. Η υπουργός 
Τουρισμού σημείωσε ακόμα, αναφερόμενη στην περιοχή, 
ότι δίνεται προτεραιότητα και επιχειρείται η διασύνδεση 
του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, τον αγρο-
τικό και αγροδιατροφικό τομέα, τα μοναδικά τοπικά, 
γνήσια προϊόντα, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της ταυτότητας κάθε ελληνικού προορισμού και ιδιαίτερα 
στη Θεσσαλία, όπου υπάρχει μεγάλη αγροτική δραστη-
ριότητα. «Επιδιώκουμε τα προϊόντα μας να μπουν στην 
ξενοδοχειακή και τουριστική αλυσίδα» υπογράμμισε χα-
ρακτηριστικά. Για να καταλήξει: «Υπάρχουν πολύ μεγάλες 
δυνατότητες και ευκαιρίες για την Θεσσαλία, μέσα από τον 
τουρισμό. Έχουμε όραμα και συγκεκριμένο σχέδιο και σας 
καλούμε να συμμετέχετε, ώστε όλες οι περιοχές της Θεσ-
σαλίας να ενισχυθούν με νέες θέσεις εργασίας, νέες πηγές 
εσόδων και νέα επαγγελματική δραστηριότητα».

Το υπουργείο Τουρισμού για πρώτη φορά συμμετέχει 
σε διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
INTERREG ως εταίρου, εξασφαλίζοντας πόρους για την 
ανάπτυξη και προώθηση δράσεων θεματικού τουρι-
σμού, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τον του-
ρισμό, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται σε ανακοίνωση 
του υπουργείου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο  γενικός 
γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γιώρ-
γος Τζιάλλας, όπως τονίζεται, κίνησε τις διαδικασίες για 
την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών και το υπουργείο 
συμμετείχε ως εταίρος, σε εταιρικά σχήματα μαζί με άλ-

λους δημόσιους φορείς της Ελλάδας και των επιλέξιμων 
χωρών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την ανακοί-
νωση των αποτελεσμάτων της 2ης πρόσκλησης για έργα 
στρατηγικού χαρακτήρα του Προγράμματος INTERREG 
«Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», το εταιρικό σχήμα και το 
υπουργείο Τουρισμού θα χρηματοδοτηθεί για την υλο-
ποίηση των έργων: Α) «Αστροπαρατήρηση & φυσικό πε-
ριβάλλον - εναλλακτικό προϊόν ανάπτυξης και προβολής 
των γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου», με προϋπο-
λογισμό 2,96 εκατ. Ευρώ. Β) «Ανάδειξη και διάδοση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανά-

πτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού 
στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», με 
προϋπολογισμό 2,74 εκατ. ευρώ. Εταίροι για την υλοποί-
ηση των εν λόγω έργων είναι το υπουργείο Τουρισμού 
της Ελλάδας και μεταξύ άλλων, το υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Του-
ρισμού, ο Δήμος Σητείας, η Εκκλησία της Ελλάδος και το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΟ  4Ο πΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΑπΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕδΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΤΟ Υπ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΑ δΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥγΧΡΗΜΑΤΟδΟΤΟΥΜΕΝΑ 
πΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ iNtERREG

Ο τουρισμός είναι η γέφυρα για μεγάλη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, τόνισε η Έ. Κουντουρά στο αναπτυξιακό συνέδριο
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Την απόσυρση του νόμου για τον φόρο διαμονής, ζητά από 
την κυβέρνηση το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, 
επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του θα προκαλέσει απώλει-
ες 6.174 θέσεων εργασίας και απομείωση των εσόδων του 
κράτους κατά 435 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε 
συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε  χθες το ΞΕΕ, παρου-
σιάστηκε η μελέτη της Grant Thornton, στην οποία αποτυπώ-
νονται οι συνέπειες εφαρμογής του μέτρου για την επιβολή 
φόρου διαμονής, που εμπεριέχεται ήδη στο προσχέδιο του 
προϋπολογισμού του 2018. Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος 
του ΞΕΕ, Γιώργος Τσακίρης, σημείωσε ότι το μέτρο εφαρμοζό-
μενο, θα αποβεί καταστροφικό για την τουριστική ανταγωνι-
στικότητά της χώρας, που πλήττει κυρίως τα μικρά ξενοδοχεία 
και αυτά των χαμηλότερων κατηγοριών, που αποτελούν την 
συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών ξενοδοχείων. Στο 
ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος, που 
έδωσε το «παρών» στη σημερινή εκδήλωση και υπογράμμισε 
ότι μπορεί το 2018 να μην φανούν οι επιπτώσεις στα ελληνικά 
ξενοδοχεία (καθώς ήδη έχουν δρομολογηθεί τα συμβόλαια 

με τους τουριστικούς πράκτορες), αλλά στην επόμενη τριετία, 
ωστόσο, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας 
των ξενοδοχειακών μονάδων. Όπως είπε, θα «βρει» ξενοδο-
χεία ακριβότερα του ανταγωνισμού, αλλά κυρίως μη εκσυγ-
χρονισμένα, απόρροια της φορολόγησης τους. Η μελέτη με 
τίτλο: «Διερεύνηση των επιπτώσεων του φόρου διαμονής 
στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα» αναφέρει ότι: «Ο 
φόρος διαμονής δημιουργεί δημοσιονομικό όφελος, που εκτι-
μάται ετησίως στα 84 εκατ. ευρώ. Αν η αξιοποίηση του ποσού 
μεγιστοποιηθεί μέσω της διοχέτευσης σε δημόσιες επενδύσεις, 
τότε θα δημιουργήσει μια θετική συμβολή που ανέρχεται στα 
94 εκατ.». Συγχρόνως όμως, η μελέτη καταδεικνύει ότι τελικώς 
οι απώλειες στην οικονομία, από την εφαρμογή του νόμου 
για τον φόρο διαμονής, θα ανέλθουν στα 340 εκατ. ευρώ. Και 
αυτό διότι η επιβολή του φόρου διαμονής εκτιμάται πως θα 
οδηγήσει σε μια αύξηση της μέσης τιμής δωματίου κατά 1,9%, 
προκαλώντας ένα περιορισμό της ζήτησης, που θα οδηγήσει 
στη μείωση της συνολικής αγοράς που δημιουργούν τα ξενο-
δοχεία κατά 2,5%. Σύμφωνα με τη μελέτη, αν η επιβολή ενός 
φόρου οδηγεί συνακόλουθα σε αύξηση της τιμής του εκάστοτε 

δωματίου, λόγω μετακύλισης της δαπάνης στους καταναλω-
τές, τότε δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά, δεδομένου 
ότι το ξενοδοχειακό προϊόν γίνεται ακριβότερο και χάνει μέρος 
από την ανταγωνιστικότητά του. Ταυτόχρονα, αν τα ξενοδο-
χεία δεν μετακυλήσουν την αύξηση του φόρου στους κατανα-
λωτές, τότε θα υποστούν μείωση των αποτελεσμάτων τους ή 
θα υποχρεωθούν να μεταβάλουν την ποιότητα των υπηρεσι-
ών, με κίνδυνο την μείωση της ζήτησης, σύμφωνα πάντα με 
τη μελέτη. Ειδικότερα σημειώνεται, ότι η επιβολή του φόρου 
διαμονής θα μειώσει το σύνολο της αγοράς που δημιουργούν 
τα ξενοδοχεία κατά 2,51% (435 εκατ. ευρώ), δηλαδή τα έσοδα 
από τα 17,36 δισ. θα μειωθούν στα 16,93 δισ. ευρώ. Παρέμβα-
ση, τέλος, για το ζήτημα του φόρου διαμονής, έκανε ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Τουρισμού, Γ. Τζιάλας, ο οποίος 
σημείωσε ότι ανάλογα με την πορεία της οικονομίας θα εξετα-
στεί εκ νέου το μέτρο, που όπως είπε, ξεπέρναγε τη βούληση 
της πολιτικής ηγεσίας του τουρισμού να το αποτρέψει. Παράλ-
ληλα εκτίμησε, ότι το εν λόγω μέτρο μπορεί να λειτουργήσει 
και ως μοχλός πίεσης για επαγγελματίες που αποφεύγουν να 
παρουσιάσουν ολοκληρωμένη λογιστική εικόνα.

Οι νέες επενδύσεις και η συνεργασία στον τουρισμό βρέθη-
καν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του Silk 
Road Chamber of International Commerce, Jianzhong Lu, 
και μελών του Επιμελητηρίου με την υπουργό Τουρισμού 
Έλενα Κουντουρά, στο υπουργείου Τουρισμού.Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι 
προοπτικές για τη στενότερη συνεργασία του Επιμελητηρίου 
και του Υπουργείου Τουρισμού, με τη συμβολή φορέων και 
υποστηρικτικών δομών, με στόχο την ανάπτυξη του τομέα 
επαγγελματικών ταξιδίων σε υψηλό επίπεδο, συμπεριλαμ-

βανομένων και των επιχειρηματικών αποστολών με επίκε-
ντρο τις επενδυτικές ευκαιρίες. Ο κ. Jianzhong Lu εξήρε το 
έργο της υπουργού στην ανάπτυξη και διεθνή προώθηση 
του ελληνικού τουρισμού καθώς και τη συμβολή της στην 
ενδυνάμωση της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας- και 
Κίνας δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι δύο χώρες διανύ-
ουν την καλύτερη περίοδο των σχέσεων τους. Παράλληλα 
τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει εκπληκτικούς φυσικούς και 
τουριστικούς πόρους, και εξέφρασε το ενδιαφέρον του για 
τη συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού στην προώθηση 

δράσεων και έργων με στόχο την ανάπτυξη του πολιτιστικού 
τουρισμού και την υλοποίηση νέων τουριστικών έργων. Η 
υπουργός, από την πλευρά της, αναφέρθηκε στην ελκυστι-
κότητα της Ελλάδας ως παγκόσμιο προορισμό για τουρισμό 
365 ημέρες τον χρόνο, καθώς και στις δυνατότητες που πα-
ρουσιάζονται για νέες επενδύσεις για την ανάπτυξη τουριστι-
κών υποδομών και ιδιαίτερα στις μαρίνες και στον θαλάσσιο 
τουρισμό.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ένταξης για την κατηγορία δικαιούχων 
Α (άνεργοι) της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ με βάσηόσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελί-

δα του υπουργείου Οικονομίας 
 www.antagonistikotita.gr
αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής του 
φακέλου των επιχειρηματικών σχεδίων του συμπληρωματι-
κού προσωρινού καταλόγου για την Κατηγορία Δικαιούχων 

Α’ (άνεργοι) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης, έως 
την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00.
Η προθεσμία είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην 
απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ 
για φέτος και 2,2% το 2018, το οποίο θα αυξηθεί στο 3,5% το 
2019 και θα παραμείνει στο επίπεδο αυτό έως το 2022, προβλέ-
πει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την έκθεση (Fiscal Monitor) 
που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
οι προβλέψεις αυτές είναι ίδιες με εκείνες που είχε ανακοινώσει το 
ΔΝΤ τον Ιούλιο με την έκθεση για την κατ’ αρχή συμμετοχή του 
στο ελληνικό πρόγραμμα (Stand -By Arrangement). Το 2016, 
το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 4,2% του ΑΕΠ. 

Το Ταμείο προβλέπει ότι τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης ως 
ποσοστό στο ΑΕΠ θα μειωθούν φέτος στο 48,6% από 50,0% 
πέρυσι και περαιτέρω στο 46,9% το 2018. Προβλέπει, επίσης, ότι 
τα έσοδα θα συνεχίσουν να μειώνονται τα επόμενα χρόνια, φθά-
νοντας στο 45,1% το 2022. Για τις δαπάνες της γενικής κυβέρ-
νησης, το ΔΝΤ προβλέπει μία αύξησή τους φέτος στο 50,3% του 
ΑΕΠ από 49,0% πέρυσι, ενώ για το 2018 προβλέπει τη μείωσή 
τους στο 48%. Η πτωτική τους τάση εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί 
και τα επόμενα χρόνια έως το 2021, όταν θα διαμορφωθούν στο 

45,4% του ΑΕΠ, επίπεδο κοντά στο οποίο θα παραμείνουν και το 
2022 (45,5%). Για το χρέος της γενικής κυβέρνησης (gross debt), 
το ΔΝΤ προβλέπει μείωσή του φέτος στο 180,2% του ΑΕΠ από 
181,6% το 2016. Για το 2018 εκτιμά ότι θα υπάρξει νέα άνοδος 
στο 184,5%, ενώ από το 2019 προβλέπει μία σταδιακή πτώση 
του για να φθάσει στο 161,2% του ΑΕΠ το 2022.

ΞΕΕ : ΣΕ 340 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ 6.174 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ, 
ΥπΟΛΟγΙζΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑπΩΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑπΟ ΤΗΝ ΕπΙβΟΛΗ φΟΡΟΥ δΙΑΜΟΝΗΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΜΕ πΡΟΕδΡΟ ΤΟΥ Silk RoaD chamBER of iNtERNatioNal 
commERcE

πΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 20 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ Η ΥπΟβΟΛΗ δΙΚΑΙΟΛΟγΗΤΙΚΩΝ γΙΑ ΤΗ δΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑπΑΣΧΟΛΗΣΗΣ πΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟβΑΘΜΙΑΣ ΕΚπΑΙδΕΥΣΗΣ»

πΡΩΤΟγΕΝΕΣ πΛΕΟΝΑΣΜΑ 1,7% ΤΟΥ ΑΕπ πΡΟβΛΕπΕΙ φΕΤΟΣ γΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΤΟ δΝΤ
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Ένα εργαστηριακό όργανο που μπορεί να προσομοιώσει 
τρισδιάστατα την τοπογραφική δομή και να αναπαρα-
στήσει εικονικά την ροή των υδάτων, διαθέτει εδώ και 
λίγες μέρες το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το όργανο αυτό, μοναδικό στον βορειοελλαδικό 
χώρο, δίνει την δυνατότητα αποτύπωσης πλημμυρών και 
ξηρασίας σε πραγματικό χρόνο, σε οποιαδήποτε περιοχή, 
μετακινήσεις εδάφους, αστοχίες φραγμάτων, την ταχύ-
τητα ροής νερών από μεγάλες βροχοπτώσεις, τον όγκο 
συσσώρευσης νερού. Αποδίδει επίσης, τις πραγματικές 
συνέπειες των πλημμυρών ή της ξηρασίας σε κατασκευές 
όπως, τεχνικά έργα και οικισμοί, και προτείνει τις ιδανικές 
λύσεις για αντιπλημμυρικά έργα. Πρόκειται για μία αμμο-
δόχο αυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality 
Sandbox) που κατασκεύασε και εγκατέστησε στον χώρο 
του, ο Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του 
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος Erasmus Plus. Το όργανο αυτό 
χρησιμοποιείται ήδη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τόσο σε 
μηχανικούς όσο και σε αρχιτέκτονες, αφού μπορεί να αντι-
καταστήσει τις συμβατικές, σταθερές μακέτες τοπίων και 
να δείξει στους ενδιαφερόμενους το μεταβαλλόμενο εικο-
νικό περιβάλλον από την επιφανειακή απορροή υδάτων. 

Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς και τοπικές 
κοινωνίες για την αποτροπή προβλημάτων από πλημμύ-
ρες ή ξηρασία. Σύμφωνα με τον επιστημονικά υπεύθυνο, 
καθηγητή Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Νίκο 
Θεοδοσίου, η κατασκευή αφορά μία αμμοδόχο, διαστάσε-
ων 1 Χ 0,7 μέτρα, έναν αισθητήρα Kinect της Microsoft, 
που εκπέμπει δύο υπέρυθρες ακτίνες ώστε να αναγνωρί-
ζεται το ύψος όλων των σημείων της αμμοδόχου, και έναν 
προτζέκτορα. Το ενσωματωμένο λογισμικό υπολογιστή 
(στηρίζεται σε πρόγραμμα του πανεπιστημίου UC Davis 
των ΗΠΑ) χρησιμοποιεί τεχνική σκίασης και απεικονίζει 
με χρωματική διαβάθμιση την τοπογραφική δομή που 
υπάρχει στην αμμοδόχο, ώστε να βλέπει κανείς με κόκκι-
νο τα ύψη, πορτοκαλί και κίτρινο τα χαμηλότερα σημεία 
και με μπλε το νερό και το βάθος του. «Δημιουργείται σε 
πολύ γρήγορο χρόνο (σε δευτερόλεπτα) μία τοπογραφική 
αποτύπωση του ανάγλυφου. Έτσι, με την παραμικρή κίνη-
ση της άμμου στο δοχείο, μπορούμε να δούμε τις αλλαγές 
στην ροή του νερού, σε πραγματικό χρόνο. Μπορούμε για 
παράδειγμα, να δούμε που βρίσκεται η σημερινή στάθμη 
νερού στον Στρυμόνα και τι θα συμβεί εάν υπάρξει μεγα-
λύτερη παροχή νερού από την Βουλγαρία, ποιες περιοχές 
θα κατακλειστούν. Όλα αυτά με ακριβείς υπολογισμούς 

και άμεσα, επειδή το λογισμικό μπορεί να λύσει σύνθετες 
διαφορικές εξισώσεις ροής» δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο κ. Θεοδοσίου. 
Η αμμοδόχος αυξημένης πραγματικότητας διαθέτει και 
τρεις αισθητήρες για την υγρασία του εδάφους, την θερμο-
κρασία και τα αιωρούμενα στερεά. Το AR Sandbox κατα-
σκευάστηκε με τη συνεργασία του υποψήφιου διδάκτορα, 
Διαμαντή Καρακατσάνη και το επόμενο διάστημα θα δεχτεί 
βελτιώσεις, ώστε να μπορεί να προσομοιώσει την ένταση 
της βροχής, με βάση τα δεδομένα των μετεωρολογικών 
σταθμών, για να υπολογίζεται ο χρόνος και ο όγκος συ-
γκέντρωσης νερού, όπως επίσης να ορίζει κατ΄ επιλογή το 
σημείο μηδέν, δηλαδή της στάθμης του νερού ώστε να πε-
τυχαίνει την βαθυμετρία. Προσομοίωση στο AR Sandbox 
μπορεί να γίνει και σε άλλα ρευστά, όπως για παράδειγμα 
στη λάβα ενός ηφαιστείου ή στην απορροή του πετρελαί-
ου. «Η αποτύπωση στην εικονική πραγματικότητα μπορεί 
να βοηθήσει κάποιον να καταλάβει το πρόβλημα, ακόμη 
και να κάνει προβλέψεις για τις τεχνικές παρεμβάσεις» κα-
τέληξε ο καθηγητής. Σημειώνεται, ότι παρόμοιο εργαστη-
ριακό όργανο διαθέτει ήδη το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τέσσερα αντιπλημμυρικά έργα συνοδικού προϋπολογισμού 
6,430.000 ευρώ  στις Σέρρες εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ τns Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έπειτα από την υπογραφή 
των σχετικών προκηρύξεων από τον Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Σύμφωνα με τον 
τοπικό Τύπο, τα έργα θα γίνουν σε τέσσερις χείμαρρους και 
συγκεκριμένα στο χείμαρρο Καστρόλα κκα, στο χείμαρρο 
Ευκαρπίας και στην  τάφρο Σησαμιάς του Δήμου Βισαλτίας, 
αλλά και στο χείμαρρο Δυτικού Γαζωρου του Δήμου Nέας 
Zixvns. Πρόκειται για έργα διευθέτησης των χείμαρρων και 
αντιπλημμυρικής θωράκισης των γύρω περιοχών, noυ έρ-
χονται να καλύψουν πολυετή κενά και φθορές από τις έντο-
νες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών.
Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στους χείμαρρους των Δή-
μων Βισαλτίας και Nέας Zixvns είναι αναγκαίες και ζωτικής 
σημασίας, για όσους γνωρίζουν τις μεγάλες καταστροφές 
που προκαλούνται από πλημμύρες στην περιοχή.  Η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη λάβει μέτρα για την 
ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης στο Στρυμόνα 

και την Κερκίνη, ενώ με τα έργα που εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ενι-
σχύουμε επιπλέον την αντιπλημμυρική προστασία των κα-
τοικημένων περιοχών και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων», 
τόνισε ο Περίφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα στοιχεία των παρεμβάσεων ins Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στα τέσσερα αντιπλημμυρικά έργο των Σερρών 
είναι τα εξής: 
- Χείμαρρο; Κοστράλακκα: Προϋπολογισμός 530.000 ευρώ. 
Προβλέπεται διευθέτηση του χειμάρρου σε συνολικό μήκος 
1.850 μέτρων.
- Χείμαρρος Ευκαρπίας; Προϋπολογισμός 2. 820.000 ευρώ. 
Προβλέπεται διευθέτηση τμήματος του χειμάρρου σε μήκος 
1.504,27 μέτρων, τμηματικές  διαπλατύνσεις τns κοίτης του 
και καθαρισμός τns και κατασκευή καταβαθμών άπου απαι-
τούνται ώστε να διατηρηθεί σωστή κλίση σε όλο τo μήκος 
του χειμάρρου. Σε σημεία {έντονες καμπύλες. είσοδοι και 
έξοδοι τεχνικών) θα γίνουν επενδύσεις της κοίτης για να 
μην αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του διευθετημένου 
χειμάρρου, ενώ θα κατασκευαστούν και δύο νέα τμήματα 

κιβωτιοειδών αγωγών.
- Χείμαρρος Δυτικού Γαζώρου: Προϋπολογισμός 970.000 
ευρώ. Προβλέπεται διευθέτηση του χειμάρρου οε μήκος 
1.033.53 μέτρων και κατά μήκος του θα κατασκευαστούν 
τρεις  κιβωτοειδείς οχετοί, 14 χαλινοί, δυο αναβαθμοί, κα-
τάλληλα τεχνικά έργα τοίχων αντιστήριξης, επενδύσεις προ-
στασίας της κοίτης. Συνολικά θα γίνει διευθέτηση αλλά και 
καθαρισμός του ρέματατος.

-Τάφρος Σησαμιάς: Προϋπολογισμός 2.110.000 Ευρώ, βλέ-
πεται διευθέτηση της τάφρου οε μήκος  4.500 μέτρων. Μετα-
ξύ άλλων προβλέπεται καθαρισμός της κοίτης από την έντο-
νη βλάστηση, διαπλάτυνσης της, όπου κρίνεται απαραίτητο, 
διευθέτηση και οριοθέτηση, αναχώματα  για αντιμετώπιση 
πλημμυρικής παροχής, οχετοί, τοίχοι, επενδύσεις της κοίτης  
χαλινό και αναβαθμοί.

ΟΡγΑΝΟ γΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑπΑΡΑΣΤΑΣΗ πΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΑΣ 
ΕγΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑπΘ

ΕΡγΑ 6,4 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑπΟ ΤΗΝ πΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕδΟΝΙΑΣ
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Τους τελευταίους μήνες, κυκλοφορούν διάφορες προσφο-
ρές από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που διαφημίζουν 
ότι προσφέρουν «απεριόριστη» πρόσβαση σε δημοφιλείς 
ιστότοπους με την αγορά μιας υπηρεσίας χαμηλού κόστους, 
δημιουργώντας στην ουσία ένα περιφραγμένο διαδίκτυο 
για  «φτωχούς». Τέτοια πακέτα περιορισμένης πρόσβασης 
δημιουργούν μια κουτσουρεμένη εκδοχή του Διαδικτύου 
και ουσιαστικά ισοδυναμούν με έναν εφιάλτη για την ουδε-
τερότητα στο διαδίκτυο.  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
η ουδετερότητα στο διαδίκτυο περιλαμβάνει τρεις θεμελι-
ώδεις άξονες. Πρώτον, όλα τα σημεία του διαδικτύου είναι 
δυνατό να συνδέονται με όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, όλοι οι 
πάροχοι οφείλουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτε-
ρης ποιότητας υπηρεσίες για την επικοινωνία και μεταφορά 
δεδομένων από σημείο σε σημείο. Τρίτον, σε θέματα καινο-
τομίας δεν μπορεί να υπάρχει κανενός είδους παρακώλυση 
από κανέναν, άτομο ή φορέα. Η εφαρμογή των παραπάνω 
είναι θεμελιώδης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 
και η καινοτομία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αλλά και για την περιφρούρηση 
των βασικών αξιών του διαδικτύου: της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας της επικοινωνίας. Τέτοιες υπηρεσίες φθηνής αλλά 
περιορισμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο,  είναι επιζήμιες για 
την ελευθερία επιλογής των χρηστών, και την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων. Το μόνο που κάνουν είναι 
να βοηθούν τις μεγάλες εταιρείες να εδραιώσουν ακόμα πε-
ρισσότερο τη θέση τους στην αγορά και να εξοντώσουν τον 
ανταγωνισμό. Αντί να πωλούν απλώς πρόσβαση στο διαδί-

κτυο, οι πάροχοι διαδικτύου επιδιώκουν όλο και περισσότε-
ρο να σας πωλήσουν απευθείας online περιεχόμενο, εφαρ-
μογές και υπηρεσίες που παρέχονται είτε από τους ίδιους είτε 
από συνεργάτες τους. Μπαίνοντας στη μέση ως μεσάζοντες, 
οι πάροχοι διαδικτύου θέλουν να πληρωθούν δύο φορές. 
Πρώτον, οι χρήστες πληρώνουν τους πάροχους διαδικτύου 
για τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο. Δεύτερον, οι πάροχοι 
περιεχομένου, υπηρεσιών και εφαρμογών τους πληρώνουν 
για να έχουν πρόσβαση στη βάση πελατών τους, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεστε και εσείς. Η ουδετερότητα στο διαδίκτυο 
αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, για 
την ανάπτυξη του διαδικτύου στο μέλλον. Αφορά την αρχή 
ότι όλη η κυκλοφορία στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται με 
ίσους όρους, ανεξάρτητα από τον τύπο του περιεχομένου ή 
τις πλατφόρμες που εμπλέκονται.  Για τον Οργανισμό Ανοι-
χτών Τεχνολογιών -ΕΕΛΛΑΚ, η ουδετερότητα στο διαδίκτυο 
πρέπει να προστατευθεί γιατί είναι αυτή που εξασφαλίζει τη 
διαδικτυακή ελευθερία προσπέλασης και διανομής των πλη-
ροφοριών. Αυτή η θεμελιώδης αρχή διασφαλίζει τον ανοι-
κτό, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και πολυμορφικό χαρακτήρα 
του διαδικτύου. Η παράκαμψη της ουδετερότητας στο δια-
δίκτυο μέσω «προσφορών» και συνεργασιών με συγκεκρι-
μένες πλατφόρμες, σηματοδοτεί και το άνοιγμα του κουτιού 
της Πανδώρας ενάντια στις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε 
το διαδίκτυο.   Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών καλεί 
όλους τους πολίτες, να συμμετάσχουν ενεργά στην διαβού-
λευση της ΕΕΤΤ,  τονίζοντας την σημασία της προστασίας της 
ουδετερότητας του διαδικτύου από τέτοιες πρακτικές.

-Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε 
το 2008, σήμερα αποτελείται από 35 Πανεπιστήμια, Ερευνη-
τικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών 
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει 
στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανά-
πτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, 
του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και 
των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκ-
παίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο 
γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολο-
γίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργα-
νισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά 
ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για 
την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών 
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενερ-
γή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας 
χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού 
Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο 
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί 
τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), 
είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-
association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data 
Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open 
Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/
major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Άρχισαν οι αιτήσεις συμμετοχής για τον Πανελλήνιο Διαγω-
νισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018, που απευθύνεται 
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και διορ-
γανώνεται από τον ελληνικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
World Robot Olympiad (WRO Hellas), σε συνεργασία με 
την Cosmote.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διαγωνισμός -με 
βάση τις συμμετοχές τα προηγούμενα χρόνια- αναμένεται 
να προσελκύσει περισσότερους από 3.000 μαθητές από όλη 
την Ελλάδα. Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
έως 31/1/2018 και η διεξαγωγή του τελικού θα γίνει τον 
Φεβρουάριο του 2018. Για κάθε σχολική βαθμίδα υπάρ-
χουν διαφορετικές διαγωνιστικές κατηγορίες και κριτήρια. 
Για το Δημοτικό ο φετινός διαγωνισμός καλεί τους μαθητές 
να κατασκευάσουν μοντέλα με αυτοματισμούς, σύμφωνα 
με το θέμα «Εποικισμός του Άρη» ή να παίξουν «Wedo 2.0 
Ποδόσφαιρο». Ο διαγωνισμός του Γυμνασίου ζητά από τους 
μαθητές να κατασκευάσουν γρήγορα ρομπότ, τα οποία θα 
επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με το ιστορικό θέμα 
«Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επικοινωνίες (Φρυκτωρίες)». 
Οι μαθητές του Λυκείου, όπως και πέρυσι, θα κληθούν να δη-
μιουργήσουν μία κατασκευή ελεύθερης έμπνευσης, η οποία 

θα λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα περι-
έχει αυτοματισμούς, σύμφωνα με το θέμα «Αειφόρος ανά-
πτυξη και Επιχειρηματικότητα». Οι συμμετέχοντες και φέτος 
θα διαγωνισθούν πρώτα σε περιφερειακούς διαγωνισμούς. 
Οι ομάδες αποτελούνται από διαφορετικό αριθμό μαθητών, 
ανάλογα με τη διαγωνιστική κατηγορία. Ο διαγωνισμός δι-
εξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του WRO 
Hellas για την προώθηση της εκπαιδευτικού τετράπτυχου 
της «Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών» 
(STEM - Science-Technology-Engineering-Mathematics) 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο διαγωνισμός αξιο-
ποιείται για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην εκπαι-
δευτική ρομποτική, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό των 
ελληνικών σχολείων, μέσα από τον εφοδιασμό τους με εξο-
πλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής. Φέτος, για πρώτη χρονιά, 
η διαγωνιστική βαθμίδα του Δημοτικού θα ενταχθεί στην 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Stories of Tomorrow» (STORIES), 
στο πλαίσιο της οποίας 40 ενδιαφερόμενες ομάδες θα επιλε-
γούν για να οπτικοποιήσουν και να παρουσιάσουν την εργα-
σία τους χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα storytelling του 
προγράμματος STORIES. Οι 40 αυτές ομάδες θα λάβουν από 

ένα πακέτο LEGO Wedo2, το οποίο θα χορηγηθεί στα σχολεία 
τους. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων σε περιφε-
ρειακό επίπεδο, θα διοργανωθούν επίσης τοπικά εργαστήρια 
(workshops) για να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά 
με τους παιδαγωγικούς στόχους και τα διαγωνιστικά κριτή-
ρια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομπο-
τικής. Η Cosmote θα χορηγήσει 80 πακέτα LEGO Education 
Wedo2 σε 80 δημόσια δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Θα 
προσφερθούν με σειρά χρονικής προτεραιότητας στα σχο-
λεία που έχουν εκδηλώσει ανάλογο ενδιαφέρον για την 
απόκτηση εξοπλισμού στον ιστότοπο του WRO Hellas. Οι μα-
θητές των ομάδων που θα καταλάβουν την πρώτη, δεύτερη 
και τρίτη θέση στην κατηγορία τους, θα λάβουν επίσης δώ-
ρα-έκπληξη από την Cosmote. Η αξιολόγηση του έργου κάθε 
ομάδας θα γίνει από επιτροπή ειδικών επιστημόνων. Αναλυ-
τικές πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα και τους κανόνες 
του διαγωνισμού υπάρχουν στον ιστότοπο του WRO Hellas
 www.wrohellas.gr   

ΕΕΛΛΑΚ:  Η ΟΥδΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ δΙΑδΙΚΤΥΟ ΚΙΝδΥΝΕΥΕΙ
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από 
την εμβάθυνση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και 
της μεγαλύτερης σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, χάρη στα σχέδια της Επιτροπής να επισπεύσει 
την ολοκλήρωση των ελλειπόντων τμημάτων της τραπεζι-
κής ένωσης. Η τραπεζική ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί το σύνολο των δυνατοτήτων 
της ώστε να καταστεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
(ΟΝΕ) πιο σταθερή και ανθεκτική στους κλυδωνισμούς, με 
ταυτόχρονο περιορισμό της ανάγκης για δημόσιο επιμερι-
σμό των κινδύνων. Αυτό είναι επωφελές για το σύνολο της 
ενιαίας αγοράς. Αξιοποιώντας τη σημαντική πρόοδο που έχει 
ήδη επιτευχθεί, η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα ανακοίνωση 
που καθορίζει μια φιλόδοξη, αλλά και ρεαλιστική, πορεία με 
στόχο να εξασφαλιστεί συμφωνία σχετικά με όλα τα εκκρεμή 
ζητήματα της τραπεζικής ένωσης, με βάση τις υφιστάμενες 
δεσμεύσεις του Συμβουλίου. Προηγείται της συνόδου κο-
ρυφής για το ευρώ τον Δεκέμβριο, σε μια ανοικτή για όλους 
σύνθεση, στην οποία η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης 
θα αποτελέσει μέρος των συζητήσεων για την περαιτέρω 
εμβάθυνση της ΟΝΕ. Σε συνδυασμό με την Ένωση Κεφαλαι-
αγορών, η ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση θα προωθήσει 
ένα σταθερό και ολοκληρωμένο δημοσιονομικό σύστημα 
στην ΕΕ.
Στην Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος 
Γιούνκερ επανέλαβε ότι η τραπεζική ένωση μπορεί να λει-
τουργήσει μόνο εάν η μείωση των κινδύνων και ο επιμε-
ρισμός των κινδύνων συμβαδίζουν. Η Επιτροπή έχει ήδη 
προτείνει μέτρα για την περαιτέρω μείωση των κινδύνων 
και τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων στις τράπε-
ζες. Ήδη τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή παρουσίασε 
ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων 
με αλλαγές στην τραπεζική νομοθεσία. Η Επιτροπή καλεί 
σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν γρήγορα. Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας πα-
ράλληλα την τρέχουσα πτωτική τάση των επιπέδων των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), προτείνει νέα μέτρα 
με στόχο να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να 
βοηθηθούν οι τράπεζες να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις 
τους σε κρατικά ομόλογα. Όσον αφορά τον επιμερισμό των 
κινδύνων, η Επιτροπή διατυπώνει ορισμένες προτάσεις για 
να διευκολυνθεί η πρόοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία προς ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα ασφάλισης καταθέσεων (EDIS), το οποίο θα εγγυ-
άται τις καταθέσεις των πολιτών στην Τραπεζική Ένωση σε 
κεντρικό επίπεδο - ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας που λείπει 
από την Τραπεζική Ένωση. Η ανακοίνωση σκιαγραφεί επί-
σης γρήγορα βήματα προς έναν κοινό δημοσιονομικό μηχα-
νισμό προστασίας έσχατης ανάγκης, για τον οποίο τα κράτη 
μέλη έχουν δεσμευθεί ήδη από το 2013, εξασφαλίζοντας τη 

σταθερότητα του συστήματος και διασφαλίζοντας ότι το Ενι-
αίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) διαθέτει επαρκείς πόρους ακό-
μα και στην περίπτωση πολλών ταυτόχρονων εξυγιάνσεων 
μεγάλων τραπεζών.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η ολο-
κληρωμένη τραπεζική ένωση είναι ουσιαστικής σημασίας 
για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και 
για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα στηρίζει τη δη-
μιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Θέλουμε έναν 
τραπεζικό τομέα που απορροφά τις κρίσεις και επιμερίζει 
τους κινδύνους μέσω ιδιωτικών διαύλων, διασφαλίζοντας 
έτσι ότι οι φορολογούμενοι δεν είναι οι πρώτοι που επιβα-
ρύνονται. Σήμερα παρουσιάζουμε ρεαλιστικές ιδέες για να 
προχωρήσουν παράλληλα ο επιμερισμός και η μείωση των 
κινδύνων. Ελπίζουμε ότι οι ιδέες αυτές θα αποτελέσουν γό-
νιμο έδαφος για προβληματισμό για τους συννομοθέτες της 
ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με τα εναπομένο-
ντα μέτρα έως το 2018.»

Ταχεία συμφωνία σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για τις τράπεζες
Η Επιτροπή καλεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατό τις προτάσεις 
της για τη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση της αν-
θεκτικότητας των τραπεζών της ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσίασε 
αυτή την ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων τον Νοέμ-
βριο του 2016. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα εναπομένο-
ντα στοιχεία των κανόνων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο 
της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία 
(BCBS) και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (FSB). Στόχος τους είναι να συμπληρωθεί το ρυθμιστικό 
πρόγραμμα μετά την κρίση, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες 
θα αντιμετωπίζουν τις εναπομένουσες προκλήσεις για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ταυτόχρονα, η μεταρρύθ-
μιση θα δώσει στις τράπεζες τη δυνατότητα να συνεχίσουν 
να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.

Πρόοδος σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων 
Όλοι οι καταθέτες εντός της τραπεζικής ένωσης πρέπει να 
απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα 
από τη γεωγραφική τους θέση. Η Επιτροπή, προκειμένου να 
διευκολύνει τη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστή-
ματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) και να ενθαρρύνει την 
επίτευξη προόδου στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, προτεί-
νει τώρα ορισμένα πιθανά μέτρα όσον αφορά τα στάδια και 

το χρονοδιάγραμμα του ΕΣΑΚ. Με τις προτεινόμενες ιδέες 
γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αποκλίνουσες 
απόψεις και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ειδικότερα, η σημερινή ανα-
κοίνωση θέτει προς συζήτηση την πιο σταδιακή καθιέρωση 
του ΕΣΑΚ σε σύγκριση με την αρχική πρόταση του Νοεμβρί-
ου του 2015. Θα υπάρχουν μόνο δύο στάδια: ένα στάδιο πε-
ριορισμένης αντασφάλισης και στη συνέχεια συνασφάλιση. 
Ωστόσο, η μετάβαση σε αυτό το δεύτερο στάδιο θα εξαρτά-
ται από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για τη μείωση των 
κινδύνων. Στο στάδιο της αντασφάλισης, το ΕΣΑΚ θα παρέχει 
μόνο κάλυψη ρευστότητας στα εθνικά συστήματα εγγύησης 
των καταθέσεων (ΣΕΚ). Αυτό σημαίνει ότι θα παρέχει προ-
σωρινά τα μέσα για να εξασφαλιστεί η πλήρης εκταμίευση 
καταθέσεων σε περίπτωση που μια τράπεζα βρίσκεται σε 
κρίση, ενώ τα εθνικά ΣΕΚ θα πρέπει να επιστρέφουν την 
ενίσχυση αυτή, διασφαλίζοντας ότι τυχόν ζημίες θα εξακο-
λουθήσουν να καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο. Στο στάδιο 
της συνασφάλισης, το ΕΣΑΚ θα καλύπτει σταδιακά και ζημίες.

Ένας δημοσιονομικός μηχανισμός 
προστασίας για την Τραπεζική Ένωση 
Όταν συστάθηκε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ), 
τα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με τη σημασία που 
έχει ένας κοινός μηχανισμός προστασίας για το Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης (ΕΤΕ) για την προστασία της χρηματοπιστωτι-
κής σταθερότητας Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι, όταν 
οι επενδυτές υφίστανται ζημίες μέσω της διάσωσης με ίδια 
μέσα, το ταμείο διαθέτει, αν χρειαστεί, επαρκείς πόρους για 
να αντιμετωπίσει την εξυγίανση μιας μεγάλης τράπεζας ή τις 
αλλεπάλληλες εξυγιάνσεις περισσότερων τραπεζών. Τυχόν 
κόστος θα ανακτάται από τον τραπεζικό τομέα, ώστε να 
εξασφαλίζεται μεσοπρόθεσμα η δημοσιονομική ουδετερό-
τητα. Στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για την 
εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης το 
πιστωτικό όριο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας (ΕΜΣ) προσδιορίστηκε ως η πλέον αποτελεσματική 
επιλογή. Αυτός ο άξονας εργασιών θα πρέπει να συνδεθεί 
με την επικείμενη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής για την 
εμβάθυνση της ΟΝΕ, η οποία θα περιλαμβάνει πρόταση για 
μετατροπή του ΕΜΣ σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, στο 
πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι 
επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων που θα καταστήσει δυνατή την τα-
χεία ανάπτυξη του μηχανισμού προστασίας, σε καταστάσεις 
έσχατης ανάγκης. 
Συνέχεια στη σελ 15

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ πΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑπΕζΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΩΣ ΤΟ 2018 ζΗΤΑ Η ΕΥΡΩπΑϊΚΗ ΕπΙΤΡΟπΗ
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Συνέχεια από τη σελ 16 

Μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. 
Η Επιτροπή εργάζεται ήδη για μια ολοκληρωμένη δέσμη μέ-
τρων με στόχο τη μείωση του επιπέδου των υφιστάμενων μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και την αποτροπή της σώρευσης μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον, όπως συμφωνήθηκε 
στο Συμβούλιο της 11ης Ιουλίου 2017. Η δέσμη μέτρων, η οποία 
αναμένεται να εγκριθεί την άνοιξη του 2018, θα περιλαμβάνει:
• ένα προσχέδιο για τις εθνικές εταιρείες διαχείρισης περιουσια-
κών στοιχείων•
• νομοθετικά μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών 
αγορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ενίσχυση της 
δυνατότητας των πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλι-
σμένα δάνεια•
• μια έκθεση στην οποία θα εξετάζεται το ενδεχόμενο νομοθε-
τικής πρότασης για τη θέσπιση εκ του νόμου προβλεπόμενων 
συστημάτων προστασίας προληπτικής εποπτείας κατά των ελλι-
πών προβλέψεων για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και
• τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της διαφάνειας στα ΜΕΔ 
στην Ευρώπη.
Επιπλέον, στην έκθεση ανασκόπησης του ΕΕΜ που επίσης δημο-
σιεύτηκε σήμερα και περιλαμβάνει συνολική θετική αξιολόγηση 
των πρώτων ετών λειτουργίας του ΕΕΜ, η Επιτροπή διευκρινίζει 
τις εξουσίες των εποπτικών αρχών να προσαρμόζουν τα επίπεδα 
προβλέψεων των τραπεζών όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια (ΜΕΔ) για τους σκοπούς της εποπτείας.

Πιθανά μέτρα για εξασφαλισμένους με 
κρατικά ομόλογα τίτλους
Προκειμένου να εξευρεθούν ρεαλιστικές λύσεις για τον περιο-
ρισμό του βρόχου αλληλεξάρτησης τραπεζών και κρατών, η 
Επιτροπή υπενθυμίζει τις συνεχιζόμενες εργασίες του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με τους εξασφα-
λισμένους με κρατικά ομόλογα τίτλους (SBBS). Η Επιτροπή θα 
εξετάσει τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών, προκειμένου να 
υποβάλει το 2018 πρόταση με στόχο να καταστεί δυνατή η ανά-
πτυξη SBBS. Τα SBBS θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις τράπεζες 
να διαφοροποιήσουν τις τοποθετήσεις τους σε κρατικά ομόλογα. 
Θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν νέα πηγή εξασφαλίσεων 
υψηλής ποιότητας για χρήση στις διασυνοριακές χρηματοπιστω-
τικές συναλλαγές.

Συνέχιση της διασφάλισης υψηλής 
ποιότητας εποπτείας
Όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση επανεξέταση της Ένωσης Κε-
φαλαιαγορών, τον Δεκέμβριο του 2017 η Επιτροπή θα προτείνει 
επίσης οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν δραστη-
ριότητες παρόμοιες με τις τράπεζες να θεωρούνται πιστωτικά 
ιδρύματα και να υπόκεινται στην εποπτεία των τραπεζών. Στο 
πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης θα εποπτεύονται στο πλαίσιο 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), μεταξύ άλλων από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό θα εξα-
σφαλιστεί ότι οι κανόνες προληπτικής εποπτείας εφαρμόζονται 
ομοιόμορφα και ότι τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων 

όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στο ίδιο υψηλό επίπε-
δο προτύπων εποπτείας.

Ιστορικό
Το 2012, η Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί μια τραπεζική 
ένωση που θα θέσει τον τραπεζικό τομέα σε πιο υγιή βάση και θα 
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο ευρώ. Η τραπεζική ένωση 
βασίζεται σε αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 
για τις τράπεζες. Συνίσταται στην τραπεζική εποπτεία, σε κανό-
νες για τη διαχείριση των προβληματικών τραπεζών, καθώς 
και στη βελτιωμένη προστασία των καταθετών. Οι δύο πρώτοι 
πυλώνες επιτεύχθηκαν με τη δημιουργία του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού (ΕΕΜ) και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 
(ΕΜΕ). Ωστόσο, δεν έχει ακόμη θεσπιστεί ένα κοινό σύστημα για 
την προστασία των καταθέσεων. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 
για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) τον 
Νοέμβριο του 2015.
Η τραπεζική ένωση μπορεί να αποδώσει πλήρως το δυναμικό 
της και να παράσχει όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των μελλοντικών κρίσεων, μόνο αν όλα τα στοι-
χεία της τεθούν πλήρως σε εφαρμογή. Στην έκθεση των πέντε 
προέδρων του 2015 και το έγγραφο προβληματισμού σχετικά 
με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ) γινόταν ήδη έκκληση για την ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης πριν από το τέλος του 2019. Στην επιστολή προθέσεων 
μετά την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γιούνκερ για την 
κατάσταση της Ένωσης ζητείται η ολοκλήρωση όλων των πτυ-
χών της τραπεζικής ένωσης έως το 2018.

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας εξακολουθεί να προκαλεί πε-
ρισσότερους από 500.000 πρόωρους θανάτους στην ευρω-
παϊκή ήπειρο, παρά τη μικρή βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα, όπως αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Είναι 
ενθαρρυντικό ότι παρατηρούμε πως πολλές ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις και ιδίως πόλεις, δίνουν το παράδειγμα και προστα-
τεύουν την υγεία των ανθρώπων βελτιώνοντας την ποιότητα 
του αέρα» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Χανς Μπρούινικ, ο 

διευθυντής της Υπηρεσίας που εδρεύει στην Κοπεγχάγη. Η 
ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει η πρώτη περιβαλλοντική 
αιτία για τους πρόωρους θανάτους. Σύμφωνα με την έκθεση, 
από τους 520.400 πρόωρους θανάτους που καταγράφηκαν 
σε 41 ευρωπαϊκές χώρες το 2014 (από 550.000 το 2013), οι 
τέσσερις τους πέντε (428.000) συνδέονταν άμεσα με τα μικρο-
σωματίδια στην ατμόσφαιρα, τα οποία οφείλονται στην καύση 
των ορυκτών καυσίμων και θεωρούνται επιβλαβή για την 
υγεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στις χώρες της ΕΕ, 

τα μικροσωματίδια ευθύνονται για τρεις στους τέσσερις θανά-
τους που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση (399.000 
σε σύνολο 487.600). «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασι-
σμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και να βοηθήσει τις 
χώρες-μέλη ώστε η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι πο-
λίτες τους να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα» τόνισε 
ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας 
Καρμένου Βέλα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη χρονιά και στο πλαίσιο της Πα-
γκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, o Ελληνικός Σύν-
δεσμος Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΥΝΕΔΕ) και 
η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών 
(ΟΕΣΥΝΕ), σε συνεργασία με την «Aephoria» διοργανώνουν, 
για δεύτερη φορά, στην Πάτρα, τον διαγωνισμό καινοτομίας 
στη θαλάσσια οικονομία «BlueGrowth-Patras Competition». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το Blue Growth είναι ο 1ος διαγωνι-

σμός καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία, που ξεκίνησε το 
2014 από τον Πειραιά, με όραμα οι καινοτόμες επιχειρηματικές 
ιδέες να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότη-
τες που σχετίζονται με τη θαλάσσια οικονομία, δημιουργώντας 
νέες θέσεις εργασίας και ένα νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων και 
πρωτοβουλιών, θέτοντας τη θάλασσα ξανά και υπό νέο πρίσμα, 
στην πρωτοπορία της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι θεματικές ενότητες που εντάσσονται 

στο Bluegrowth, είναι οι εξής: Τεχνολογίες Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών, Ενέργεια & Περιβάλλον/ Πράσινη Ναυσιπλοΐα, 
Καινοτομία στον Θαλάσσιο Πρωτογενή Τομέα-Αλιεία-Υδατο-
καλλιέργειες, Αειφόρος Θαλάσσιος Τουρισμός & Πολιτισμός,  
Θαλάσσιες μεταφορές, Διαχείριση Υδάτινων πόρων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ πΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑπΕζΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΩΣ ΤΟ 2018 ζΗΤΑ Η ΕΥΡΩπΑϊΚΗ ΕπΙΤΡΟπΗ

Η ΑΤΜΟΣφΑΙΡΙΚΗ ΡΥπΑΝΣΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑπΟ 500.000 ΕΥΡΩπΑΙΟΥΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, 
ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩπΑϊΚΗ ΥπΗΡΕΣΙΑ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο δΙΑγΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «BluEGRowth-PatRaS comPEti-
tioN» δΙΟΡγΑΝΩΝΕΤΑΙ γΙΑ δΕΥΤΕΡΗ φΟΡΑ ΣΤΗΝ πΑΤΡΑ
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«Μπλόκο» στους πλειστηριασμούς ακινήτων αξίας έως 
300.000 ευρώ βάζει ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος 
Κοντονής, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η περι-
ουσία ανθρώπων που βάλλονται από την πρωτοφανή 
οικονομική κρίση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κοντονής, έπειτα από μα-
κρά διαβούλευση που άρχισε πριν από τουλάχιστον 20 
ημέρες, ήρθε σε συμφωνία με τις τράπεζες να μην εντα-
χθεί κανένα σπίτι με αξία έως 300.000 ευρώ, ανεξάρτη-
τα αν προστατεύεται ή όχι από τον νόμο Κατσέλη, στους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που αρχίζουν στις 29 
Νοεμβρίου.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εν όψει της έναρξης 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών οι τραπεζίτες συμ-
φώνησαν να εξαιρεθούν από την πλατφόρμα πρώτες 
κατοικίες, εξοχικά και κάθε άλλου είδους ακίνητα με αξία 
έως 300.000 ευρώ. Παράλληλα, η κυβέρνηση προσανα-
τολίζεται να επεκτείνει τον νόμο Κατσέλη, που προστατεύ-
ει την πρώτη κατοικία, και μετά τις 31/12/2017, όταν και 
λήγει η ισχύς του.
Η εξαίρεση αφορά προφανώς την εμπορική αξία των 
ακινήτων, δηλαδή την τιμή πρώτης προσφοράς κατά τον 
πλειστηριασμό.
Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών όλες οι κατοικίες, κύριες 
ή δευτερεύουσες, φυσικών προσώπων, αξίας κάτω των 
300.000 ευρώ δεν πρόκειται να μπουν σε πλειστηριασμό.
Η συμφωνία των τραπεζών τέθηκε στη βάση πως δεν θα 
πρέπει να επιζητούν να βγάλουν αδιακρίτως στο σφυρί τα 
σπίτια του κόσμου, παρά μόνο να απομονώσουν και να 
παραδειγματίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Στο πλαίσιο αυτό, σε προχθεσινή συνάντησή τους, δε-
σμεύτηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι καμία τράπεζα 
δεν πρόκειται να βάλει στην πλατφόρμα των ηλεκτρονι-
κών πλειστηριασμών πρώτες κατοικίες, εξοχικά και κάθε 
άλλου είδους ακίνητα με αξία έως 300.000 ευρώ.
Η έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών συνδέεται 
από τους θεσμούς ευθέως με την τρίτη αξιολόγηση, ένα 
μήνυμα που αναμένεται να δοθεί και στις επαφές που θα 
υπάρξουν στις 13-15 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον, στην 
Ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι οι πλειστηριασμοί από τις τράπεζες εί-
ναι ουσιαστικά παγωμένοι κατά την τελευταία οκταετία. 
Συμπεριλαμβανομένων και των πλειστηριασμών με 
επισπεύδοντες το Δημόσιο ή ιδιώτες, οι πλειστηριασμοί 
πέρυσι -χρονιά της μεγάλης απεργίας δικηγόρων και συμ-

φΡΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ 
πΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ γΙΑ ΣπΙΤΙΑ ΑΞΙΑΣ 
ΕΩΣ 300.000 €
δΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Συνέχεια σελ.18

Αύξηση των δόσεων από 80 σε 100 για την εξόφληση 
των προστίμων αλλά και αλλαγές για όσους πολίτες είχαν 
δηλώσει αυθαίρετα στις προηγούμενες ρυθμίσεις και τα 
μεταφέρουν στη νέα ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας χθες 
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής 
κατά τη διαδικασία εξέτασης του νομοσχεδίου «Ελεγχος 
και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σταθάκης κατά την ομιλία του είπε 
πως όσοι «μεταφέρουν» το ακίνητό τους από τις παλαιές 
ρυθμίσεις στη νέα μέσα στο πρώτο εξάμηνο ισχύος της θα 
τύχουν έκπτωσης 20%. Ακόμα, η υποχρέωση εκπόνησης 
μελέτης στατικής επάρκειας περιορίζεται μόνο στα ακίνη-
τα εκείνα που είχαν χαρακτηριστεί ως «υψηλής προτεραι-
ότητας» (μέσω του δελτίου δομικής τρωτότητας).
«Ο νέος νόμος είναι ευνοϊκός από την άποψη των προ-
στίμων που επιβάλλει σε σχέση με τον προηγούμενο, 
με εξαίρεση τους συμψηφισμούς που προβλέπονται με 
βάση τις μεταβατικές διατάξεις για όσους μεταπηδήσουν 
από τον ένα νόμο στον άλλον. Δεν μπορούμε να κάνουμε 
κάτι για αυτούς που έχουν κλείσει τη συμμετοχή τους με 
βάση τους κανόνες του προηγούμενου νόμου», εξήγησε 
ο υπουργός.
Παράλληλα, το ΥΠΕΝ προχώρησε σε δύο ακόμα αλλαγές, 
οι οποίες αφορούν τα κτίσματα μετά τις 28 Ιουλίου 2011. 
Ειδικότερα, μειώνεται από 20% σε 10% το ποσοστό του 
προστίμου που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης βιομηχανικού 
κτιρίου με πολεοδομική αυθαιρεσία αν προχωρήσει σε 
νομιμοποίησή της (αν είναι εφικτή).
Ταυτόχρονα, εξαιρούνται από τη διαγραφή των προστί-
μων όσοι έχουν ανεγείρει προσωρινές κατασκευές και κα-
τόπιν δεχθούν να τις κατεδαφίσουν αυτοβούλως. «Εξαι-
ρούμε από αυτή την κατηγορία προσωρινές κατασκευές 
και άλλες αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες κατασκευά-
ζονται πρωτίστως σε τουριστικές περιοχές, με προσωρινό 
χαρακτήρα -για ένα καλοκαίρι- και το οποίο σημαίνει ότι 
θα μπορούσαν να κατασκευάζουν, να χαρακτηρίζονται 
αυθαίρετα, να γκρεμίζουν τον Οκτώβρη την πρόχειρη κα-
τασκευή και να την ανανεώνουν τον επόμενο Απρίλη. Αρα 
εκεί, με μια διατύπωση που αφορά τον προσδιορισμό, όχι 
μόνιμων κατασκευών, αλλά των προσωρινών αυθαί-
ρετων κατασκευών, που θα προσδιοριστεί επακριβώς 

100 δΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΕΚπΤΩΣΕΙΣ γΙΑ 
ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥπΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-12-13                                        12/10/2017

νομικά, θα προστατέψουμε τις παραλίες μας», ανέφερε ο 
κ. Σταθάκης.
Ερωτώμενος για τους δασικούς χάρτες και πιθανή παρά-
ταση των αντιρρήσεων, ο ίδιος το απέκλεισε, παρά την 
αναστάτωση που έχει προκληθεί στους πολίτες, οι οποίοι 
δεν κατάφεραν να καταθέσουν έγκαιρα την αντίρρησή 
τους.
Αναλυτικότερα, το πολυσέλιδο νομοσχέδιο που αναμένε-
ται να ψηφιστεί εντός του μήνα προβλέπει για τα αυθαί-
ρετα που έχουν δηλωθεί στους τελευταίους τρεις νόμους 
(για τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα γενικώς), αλλά 
χωρίς να έχουν εξοφλήσει το πρόστιμο, να το επανυπο-
λογίσουν με βάση τις νέες ρυθμίσεις, προκειμένου να το 
συμψηφίσουν με όσα ήδη έχουν πληρώσει.
Παράλληλα, ο νέος νόμος φέρνει μειώσεις στα παράβολα, 
απαγόρευση μίσθωσης για όλα τα αυθαίρετα κτίσματα, 
αλλά και εκπτώσεις προστίμων που αγγίζουν το 80% και 
αφορούν κυρίως ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων ακινήτων; 1. Δίνεται παράταση 
επιπλέον δύο ετών στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατα-
σκευών και χρήσεων. Απαγορεύεται η μίσθωση ακινήτου 
με πολεοδομικές παρανομίες, ωστόσο δεν διευκρινίζεται 
αν απαιτείται πιστοποιητικό από μηχανικό, όπως στις πε-
ριπτώσεις αγοραπωλησιών ακινήτων.
2. Μειώσεις στα παράβολα. Πιο συγκεκριμένα, 250 ευρώ 
για αυθαιρεσίες έως 100 τ.μ, 500 ευρώ για αυθαιρεσίες 
100-500 τ.μ., 1.000 ευρώ για αυθαιρεσίες 500-2.000 τ.μ., 
4.000 ευρώ για αυθαιρεσίες 2.000-5.000 τ.μ. Το μόνο που 
παραμένει σταθερά είναι το παράβολο για αυθαιρεσίες 
άνω των 5.000 τ.μ., στις 10.000 ευρώ.
3. Μειώσεις προστίμων. Ειδικότερα για όσους αποφα-
σίσουν να νομιμοποιήσουν αυθαίρετο κτίσμα από τις 
09/12/201 7 έως τις 08/06/2018 και για όσους έχουν 
υποβάλει μελέτη στατικής επάρκειας έκπτωση 10% του 
προστίμου.
4. Μειώσεις υπάρχουν και σε πολλές ομάδες πληθυσμού, 
όπως ΑμεΑ (καταβάλλουν το 1 5%-20% του προστίμου), 
παλιννοστούντες και πολύτεκνοι (20% του προστίμου), 
τρίτεκνοι (30% του προστίμου), μακροχρόνια άνεργοι 
(30% του προστίμου), δικαιούχοι εισοδήματος κοινωνι-
κής αλληλεγγύης (20% προστίμου).
Επίσης έκπτωση 30% δικαιούνται όσοι έχουν αυθαίρετο 
σε οικισμό που έχει χαρακτηριστεί «στάσιμος». Αναλυτι-
κότερα: 
á Εάν εκπονηθεί στατική μελέτη σε περιοχές με σεισμική 
επικινδυνότητα 3, η έκπτωση θα φτάνει το 60%, σε πε-
ριοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2, το 50%, σε περιοχές 
σεισμικής επικινδυνότατος 1, το 30%.
á Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) 

βολαιογράφων ανήλθαν σε 4.800. Φέτος, το πρόγραμμα 
των πλειστηριασμών στα ειρηνοδικεία αφορούσε 5.600 
ακίνητα. Πρόκειται για τις χρονιές με τα μικρότερα νού-
μερα, κατόπιν μιας συνεχώς φθίνουσας πορείας μετά το 
2009, οπότε είχαν διεξαχθεί 52.000 πλειστηριασμοί.
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«γΡΙφΟΣ» Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ δΝΤ γΙΑ ΝΕΑ 
ΜΕΤΡΑ
Η ΝΑΥΤΕΜπΟΡΙΚΗ
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Επιμένει τo Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για χαμηλότερο 
πρωτογενές πλεόνασμα το 2018, σε σύγκριση με τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ελληνική κυβέρνηση, 
γεγονός που δημιουργεί την αίσθηση ότι ζητεί νέα μέ-
τρα για το επόμενο έτος, ενδεχόμενο που η κυβέρνηση 
απορρίπτει. παραπέμποντας στον δημοσιονομικό κόφτη 
που ήδη είναι νομοθετημένος. Τις προθέσεις του ΔΝΤ θα 
αποσαφηνίσουν ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώ-
τος και ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Γιώργος Χουλιαράκης στη 
συνάντηση που θα έχουν το Σάββατο με την επικεφαλής 
του ΔΝΤ Κρ. Λαγκάρντ.
Στην έκθεση για την πορεία των δημοσιονομικών μεγε-
θών που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, το ΔΝΤ προβλέ-
πει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 θα διαμορ-
φωθεί στο 2,2% του ΛΕΠ. Η πρόβλεψη αυτή είναι ίδια 
με αυτή που είχε γίνει τον Ιούλιο, όταν εγκρίθηκε από 
το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ το νέο πρόγραμμα για 
την Ελλάδα, και ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με την 
πρόβλεψη που είχε γίνει την άνοιξη στο πλαίσιο της εα-
ρινής συνόδου του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας 
(τότε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 προβλεπόταν 
στο 2% του ΑΕΠ). Από μόνο του το γεγονός πως το ΔΝΤ 
επιμένει στο ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της επόμενης 
χρονιάς θα είναι χαμηλότερο από τον «πήχη» του 3,5% 
που θέτει το ευρωπαϊκό μνημόνιο για το 2018, δεν ση-
μαίνει ότι το Ταμείο θα θέσει θέμα νέων μέτρων για να 
καλυφθεί η διαφορά. Τον Ιούλιο, άλλωστε, όταν εγκρίθη-
κε καταρχήν το πρόγραμμα για την Ελλάδα, η πρόβλεψη 
ήταν ακριβώς η ίδια.
Υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, με το οποίο συνομί-
λησε η «Ν» αφού έγινε γνωστό το περιεχόμενο της νέας 
έκθεσης, υποστήριζε ότι στη συνάντηση του Σαββάτου 
στην Ουάσιγκτον περιμένει ότι θα γίνει καταγραφή προ-
θέσεων του Ταμείου. Και πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτω-
ση και για το 2018 θα είναι ενεργός ο δημοσιονομικός 
«κόφτης» ώστε να αντιμετωπιστούν, αν υπάρξουν, οι 
όποιες αποκλίσεις.
Πάντως και στη χθεσινή έκθεση του Fiscal Monitor, όπως 
και στην αντίστοιχη έκθεση του περασμένου Ιουλίου, 
υπάρχει η πρόβλεψη ότι από το 2019 μέχρι και το 2022 
το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει στο 3,5%. Βέβαια, 
η πρόβλεψη αυτή έχει στηριχτεί στην εκτίμηση ότι η μεί-
ωση του αφορολογήτου ενδεχομένως να πρέπει να γίνει 
και νωρίτερα, δηλαδή από την 1/1/2019 και όχι από την 
1/1/2020 όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.
Αναλυτικά, οι βασικές δημοσιονομικές προβλέψεις του 
ΔΝΤ για την Ελλάδα, όπως αποτυπώθηκαν στη χθεσινή 
έκθεση του Ταμείου, έχουν ως εξής: Πρωτογενή πλεο-

θα ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργει-
ακή αναβάθμιση.
á Δωρεάν νομιμοποιήσεις σε ακίνητα του «Υπερταμεί-
ου», στα αυθαίρετα της επίσημης Εκκλησίας αλλά και των 
παλαιοημερολογιτών, καθώς και σε αυθαίρετα ιδιωτικών 
αθλητικών σωματείων. Να σημειωθεί ότι το 50% των 
προστίμων θα καταλήγει στο Πράσινο Ταμείο, το 25% 
στις Περιφέρειες (για να υποστηρίξει τις νέες δομές) και το 
25% στους δήμους.
Αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί στους τελευταίους τρεις 
νόμους (για τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα γενι-
κώς), αλλά χωρίς να εξοφλήσουν το πρόστιμο, μπορούν 
να επανυπολογίσουν το πρόστιμο με βάση τις νέες ρυθμί-
σεις και να το συμψηφίσουν με όσα έχουν ήδη πληρώσει.
Για τα παλιά αυθαίρετα, ως ημερομηνία ορόσημο για 
οποιαδήποτε τακτοποίηση αυθαιρέτου παραμένει η 
28η/07/2011. Ωστόσο, προβλέπεται μια σειρά από ρυθ-
μίσεις: 
á δίνεται παράταση υπαγωγής για δύο χρόνια,
 á αυξάνονται οι δόσεις καταβολής του επιβαλλόμενου 
προστίμου, από 80 σε 1 00.
á εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις υπα-
γωγής των αυθαιρέτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς, 
δάση, ρέματα, κοινόχρηστους χώρους, αρχαιολογικούς 
χώρους κ.λπ., 
á αυξάνονται τα πρόστιμα σε περιβαλλοντικά ευαίσθη-
τες περιοχές (περιοχές NATURA κ.λπ.),
 á διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια με αναστολή 
καταβολής των δόσεων σε μακροχρόνια ανέργους, δι-
καιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης.
Μειώνονται τα πρόστιμα για:
 á αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μετα-
ξύ 1983-1993, á αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου 
και στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης, 
á αυθαίρετα υπόγεια - εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) 
- σοφίτες, á στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοί-
κων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά 
κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993, 
á τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά 
έχουν υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 
τ.μ.
Επίσης προβλέπεται: á η δυνατότητα να μειωθεί κατά 
20% η οφειλόμενη εισφορά ενός ιδιοκτήτη ακινήτου σε 
χρήμα (για ακίνητα που μπαίνουν στο σχέδιο πόλης), 
á η δυνατότητα χωροθέτησης Κέντρου Αποτέφρωσης 
Νεκρών στον Ελαιώνα, η «φωτογραφική» δυνατότητα 
ίδρυσης εστιατορίων μέσα σε οινοποιεία που βρίσκονται 
σε ζώνες οικιστικού ελέγχου, á επιτρέπεται «φωτογρα-
φικά» η δόμηση σε οικόπεδα που συνορεύουν με ρέματα 
που έχουν διευθετηθεί με τεχνικά έργα κλειστής διατομής, 
á ο έλεγχος των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας 
περνά από το ΥΠΕΝ στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
(πλην των ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ). 

νάσματα Για το 2017 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα κλείσει στο 
1,7%, δηλαδή οριακά χαμηλότερα από τον μνημονιακό 
στόχο του 1.75%. Για δεύτερη συνεχή χρονιά το ΔΝΤ 
φέρεται να διαφωνεί με τις προβλέψεις της ελληνικής 
κυβέρνησης όσον αφορά την πορεία των οικονομικών 
μεγεθών του τρέχοντος έτους. Στην αντίστοιχη έκθεση 
του Οκτωβρίου του 2016 το Ταμείο προέβλεπε ότι το 
πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 θα είναι μόλις 0,1%. 
Τον Απρίλιο του 2017 ανέβασε τον πήχη στο 3.3% και 
μόλις μετά τις επίσημες ανακοινώσεις από τη Eurostat 
και την ΕΛΣΤΑΤ έγινε η δημόσια παραδοχή ότι το πρω-
τογενές πλεόνασμα του 2016 έκλεισε τελικώς στο 4,2%.
Φέτος καταγράφεται νέα διαφωνία και πάλι δυόμισι 
μήνες πριν λήξη το οικονομικό έτος. Η κυβέρνηση 
ανεβάζει τον πήχη του πρωτογενούς πλεονάσματος 
στο 2,2% (ενσωματώνοντας μάλιστα στις δαπάνες και 
κονδύλι 800 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του έκτακτου 
κοινωνικού μερίσματος της φετινής χρονιάς) και το 
ΔΝΤ επιμένει ότι θα είναι οριακά κάτω από τον επίση-
μο στόχο. Μένη να φανεί κατά πόσο αυτή η διαφορά 
θα αποτελέσει εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις για την 
καταβολή του έκτακτου μερίσματος μέχρι το τέλος του 
χρόνου. Για το 2018, όπως προαναφέρθηκε, ο πήχης 
ανέβηκε ελαφρά (σε σχέση με την εαρινή πρόβλεψη) 
στο 2,2% (από 2%). Επίσης, για την περίοδο μετά το 
2018 ο πήχης έχει ανέβει στο 3,5%, όταν η αντίστοιχη 
έκθεση της περασμένης άνοιξης κατέβαζε το πρωτογε-
νές πλεόνασμα στο 1,5%.
Αυτό που έχει μεσολαβήσει είναι η ψήφιση των μέτρων 
για τη μείωση των συντάξεων και του αφορολογήτου 
της κλίμακας.
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης
 Για το 2017 προβλέπεται έλλειμμα 1,7% έναντι 1,5% 
που ήταν η αντίστοιχη πρόβλεψη τον Απρίλιο του 2017. 
Για το 2018 προβλέπεται έλλειμμα 1.1% (έναντι 1% που 
είχε καταγραφεί στην εαρινή έκθεση), ενώ για το 2019 
το ΔΝΤ προβλέπει πλεόνασμα 0,2% (έναντι ελλείμματος 
1.5%). Αντίστοιχα, εκτιμάται ότι το ισοζύγιο του 2020 
θα είναι μηδενικό, του 2021 αρνητικό κατά 0,1% και το 
2022 αρνητικό κατά 0,4%.
Τα έσοδα 
Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης για το 2017 προβλέ-
πεται ότι θα αντιστοιχούν στο 48.6% του ΑΕΠ. Προβλέ-
πεται επίσης ότι θα ακολουθήσουν φθίνουσα πορεία 
μέχρι και το 2022: 46,9% για το 2018, 46,8% για το 
2019, 46,2% για το 2020,45,3% για το 2021 και 45,1% 
για το 2022. Από το 2019 και μετά οι προβλέψεις είναι 
βελτιωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες που είχαν γίνει 
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Kαθυστερήσεις παρατηρούνται στις πληρωμές ληξι-
πρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, όπως δείχνουν τα 
επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ενόσω 
η κυβέρνηση δίνει μάχη με το χρόνο για την επίτευξη 
των στόχων που έχουν τεθεί ως προϋπόθεση για την 
εκταμίευση ως το τέλος Οκτωβρίου της δόσης των 800 
εκατ.  ευρώ που προβλέπει το πρόγραμμα οικονομικής 
πολιτικής.
Πληρωμές ύψους 894,2 εκατομμυρίων ευρώ καταβλή-
θηκαν από την αρχή του έτους ως το τέλος Αυγούστου 
από το Δημόσιο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, επιστροφές φόρων 
και για την τακτοποίηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξι-
οδότησης, όταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Στήριξης για την εκταμίευση της δόσης, θέτει ως 
προαπαιτούμενο καθαρές πληρωμές 1,2 δισ. ευρώ μόνο 
για την περίοδο μετά τον Απρίλιο του 2017.
Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν για την ίδια περίοδο 
έχουν πληρωθεί 513 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμα χρέη 
της γενικής κυβέρνησης, για εκκρεμείς επιστροφές φό-
ρων είχαν διατεθεί χρηματοδοτήσεις ύψους 145 εκατ. 
ευρώ ενώ οι τελικές πληρωμές (επιστροφές) ανήλθαν σε 
108,3 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά την τακτοποίηση εκκρεμών αιτήσεων 
συνταξιοδότησης, οι χρηματοδοτήσεις προς το ασφα-

Ζήτημα ημερών είναι να ανοίξει η ηλεκτρονική δυνα-
τότητα στο taxisnet για την υποβολή διορθωτικών 
και τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων Ε9. Από τις 
διορθώσεις εκδίδεται, υπό προϋποθέσεις, αυτόματα 
νέο εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, 
με το άνοιγμα της εφαρμογής θα ξεμπλοκάρουν και οι 
μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς για την ολοκλήρωση 
μιας μεταβίβασης απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού 
εξόφλησης του φόρου ακινήτων για την τελευταία 
5ετία με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά του 
μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Στη συντριπτική πλειο-
νότητα των περιπτώσεων μεταβιβάσεων απαιτείται η 
διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων. Η εφαρμογή 
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λιστικό σύστημα από την αρχή του έτους έως και τον 
Αύγουστο ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι τελικές 
πληρωμές διαμορφώθηκαν σε 272,9 εκατ. ευρώ.
Για τον Αύγουστο μόνο καταβλήθηκαν πληρωμές 94,5 
εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφει-
λών του Δημοσίου, 54,4 εκατ. ευρώ για τη διευθέτηση 
εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και μόλις 3,3 
εκατ. ευρώ για επιστροφές φόρου έκαναν οι φορείς της 
γενικής κυβέρνησης, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά 
στοιχεία του υπουργείου. Οι επιστροφές φόρων μόνο 
τον Αύγουστο ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ.
Οι περιορισμένες πληρωμές ήταν ο λόγος για τον οποίο 
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ανήλθαν 
στα 3,912 δισ. ευρώ. Όσο για τις επιστροφές φόρου, 
εκτοξεύτηκαν στα 2,113 δισ. ευρώ από 1,52 δισ. ευρώ 
τον Ιούλιο λόγω των πρόσθετων απαιτήσεων των φο-
ρολογουμένων.
Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τόσο υπουργείο Οι-
κονομικών όσο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων αλλά και ο ΕΦΚΑ προκειμένου τον Σεπτέμβριο και 
τις πρώτες εβδομάδες του Οκτώβρη να καλύψουν το 
χαμένο έδαφος και να μην κινδυνέψει η εκταμίευση της 
δόσης.  Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων προχώρησε σε επιστροφή φόρων ύψους 1,6 
δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, ενώ εντείνονται και οι ρυθ-
μοί καταβολής εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Παρότι η κυβέρνηση παραμένει αισιόδοξη ότι η εκτα-
μίευση της θα γίνει έγκαιρα στο τέλος Οκτωβρίου, 
υπενθυμίζεται πως αν παρέλθει η προθεσμία, χωρίς 
να έχουν αποσταλεί στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των δανειστών τότε η δόση θα χρειαστεί 
να περάσει ξανά από την έγκριση του Eurogroup.

στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου.
Οι δαπάνες 
Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθούν 
για το 2017 στο 50,3%, έναντι 50,5% που ήταν η αντί-
στοιχη πρόβλεψη. Για το 2018 ο πήχης κατεβαίνει στο 
48% (από 48,3%), για το 2019 στο 46.6% και για το 2020 
στο 46,2%. Για το 2021 και για το 2022 η νέα πρόβλεψη 
είναι για 45,4% και 45.5% αντίστοιχα.
Το δημόσιο χρέος 
Το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης ως ποσο-
στό του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 180,2% του 
ΑΕΠ για φέτος(από 180,7% που ήταν η πρόβλεψη του 
περασμένου Απριλίου). Για το 2018 η πρόβλεψη επιδει-
νώνεται σε σχέση με την άνοιξη, με το χρέος να ανεβαίνει 
στο 184.5% από 181.5%.
Για το 2019 προβλέπεται πτώση συγκριτικά με το 2019 
στο 177.9%, για το 2020 προβλέπεται να διαμορφωθεί 
στο 171,4% και για το 2021 στο 165.4%. Το χαμηλότερο 
ποσοστό αναμένεται για το 2022, οπότε και το χρέος ανα-
μένεται να συρρικνωθεί στο 161,2%.

για τη διόρθωση των στοιχείων ακινήτων έως και το 
έτος 2016 είναι ανοικτή και αναμένεται να ανοίξει και 
για τη φετινή δήλωση Ε9.
Σύμφωνα με έμπειρους φοροτεχνικούς τα κυριότερα 
λάθη που κάνουν οι φορολογούμενοι στη δήλωση Ε9 
και οδηγεί στη βεβαίωση περισσότερου ΕΝΦΙΑ από 
αυτόν που αναλογεί στους ιδιοκτήτες είναι, μεταξύ 
άλλων, τα εξής:
- επιφάνεια ακινήτου και κυρίως διάκριση μεταξύ βο-
ηθητικών και κύριων χώρων. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι στις περιπτώσεις που αποθήκες ή θέσεις στάθμευ-
σης αποτελούν «παρακολούθημα” ενός διαμερίσμα-
τος, δηλαδή δεν έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου 
και δεν αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, 
δηλώνονται στην ίδια γραμμή με το ακίνητο και φορο-
λογούνται ως βοηθητικοί χώροι
-στις περιπτώσεις επαγγελματικής στέγης όπου υπάρ-
χει υπόγειος χώρος ή πατάρι το οποίο επικοινωνεί με 
τον κύριο χώρο μόνο μέσα από εσωτερική κλίμακα, 
τότε το υπόγειο ή το πατάρι δηλώνονται ως βοηθητι-
κοί χώροι.
-υπόγεια τα οποία έχουν ξεχωριστή πρόσβαση σε δρό-
μο αποτελούν ξεχωριστές ιδιοκτησίες και δηλώνονται 
σε ξεχωριστή γραμμή στο Ε9. Ωστόσο, αν στην σύστα-
ση οριζόντιας ιδιοκτησίας εμφανίζονται ως αποθήκες 
τότε δηλώνονται έτσι και χρεώνονται με σημαντικά 
χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με έναν κανονικό επαγ-
γελματικό χώρο
-η παλαιότητα ενός οχήματος προκύπτει από το έτος 
κατασκευής του. Το έτος κατασκευής του προκύπτει 
από το έτος έκδοσης της οικοδομικής του αδείας. 
Έτσι, δεν αναγράφεται το έτος πρώτης ηλεκτροδό-
τησης αλλά το έτος έκδοσης οικοδομικής αδείας. Στις 
περιπτώσεις μη ύπαρξης οικοδομικής αδείας χρησι-
μοποιείται οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που 
αναγράφει ημερομηνία δόμησης 
-λάθη στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος. Στις 
περιπτώσεις δικαιώματος οίκησης δηλώνεται επικαρ-
πία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που ο 
φορολογούμενος μετά την τροποποιητική δήλωση Ε9 
μειώνει τον ΕΝΦΙΑ πάνω από 300 ευρώ τότε θα πρέπει 
να προσκομίσει στην εφορία τα δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Ε9. 
Στις περιπτώσεις μείωσης του ΕΝΦΙΑ έως και 300 ευρώ 
το νέο εκκαθαριστικό εκδίδεται αυτόματα.


