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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

«Μέρος της στρατηγικής που θα δημιουργήσει τις συν-
θήκες για πολεοδομική πολιτική για βιώσιμη ανάπτυξη» 
χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης, το νομοσχέδιο σχετικά με τον έλεγχο 
και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, που 
συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής χθες Τρίτη και 
ψηφίζεται σήμερα Τετάρτη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός ανέ-
φερε ότι με τη μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση και με 
ευρύτατη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων διατυπώθηκε, 
ύστερα από μακρά δημόσια διαβούλευση, «η κοινή πρό-
θεση να έχουμε ένα νομοσχέδιο με τη μεγαλύτερη δυνατή 
συμφωνία για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγη-
σαν στην αυθαίρετη δόμηση» ξεκαθαρίζοντας ότι πλέον 
«δε θα έχουν καμία τύχη οι παραβατικές συμπεριφορές 
του παρελθόντος». Όσον αφορά την τακτοποίηση των αυ-
θαιρεσιών, με τον νέο νόμο προβλέπεται η μείωση παρα-
βόλων και προστίμων, η αύξηση των δόσεων, καθώς επί-
σης και εκπτώσεις σε ευάλωτες οικονομικά ομάδες, όπως 
μακροχρόνια άνεργοι, ΑμεΑ και πολύτεκνοι. Σε σχέση με 
τα επί μέρους άρθρα προβλέπονται, πλέον, 100 δόσεις 
για την αποπληρωμή, ενώ από 20% ανέρχεται σε 10% η 
μείωση για την τακτοποίηση των βιομηχανικών κτιρίων. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, διευρύνονται τα 
κριτήρια σε σχέση με τις διευκολύνσεις που παρέχονται 
σε μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι θα κληθούν να πλη-
ρώσουν το 30% του προστίμου, καθώς επίσης και στους 
δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (20%). 
«Δημιουργούμε τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώ-
πιση χρόνιων προβλημάτων» σημείωσε ο κ. Σταθάκης και 
ανέλυσε τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου. Πλέον, θε-
σμοθετείται η διάκριση μεταξύ αδειοδότησης και ελέγχου, 
επιταχύνονται οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδει-
ών, διαχωρίζονται οι κυρώσεις, με στόχευση την ολοκλή-
ρωση του χαρακτηρισμού αυθαιρέτων, θεσμοθετούνται 
η τράπεζα δόμησης, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, 
καθώς και η ηλεκτρονική ταυτότητα αυθαιρέτων. Ειδικό-
τερα, το παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος, όπου 
προβλέπεται σημαντική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και 
πόρων, αποτελείται από τρία διαφορετικά επίπεδα. Το κε-

ντρικό, που θα έχει ως έδρα το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, τα περιφερειακά και τα τοπικά. Εκχωρείται, 
δε, στις εν λόγω υπηρεσίες το 25% του προστίμου των 
αυθαιρέτων μετά το 2011, ενώ το 50% των κονδυλίων 
αναμένεται να διατεθούν στο πράσινο ταμείο. Επίσης, 
δημιουργείται η ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δή-
μου, με επικαιροποίηση κάθε πληροφορίας που σχετίζεται 
με την κατάσταση του κάθε δήμου, εισάγεται για πρώτη 
φορά, προαιρετικά, η προέγκριση στα σχέδια δόμησης 
με στόχο την ασφάλεια κτιρίου, ενώ αναμένεται να γίνει 
ηλεκτρονική καταγραφή των αυθαιρέτων μετά το 2011, 
για τον εντοπισμό τους, μέχρι την κατεδάφισή τους. «Γί-
νεται, πλέον, μία ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτιών της 
αυθαίρετης δόμησης, ενώ στο παρελθόν ζητούμενο ήταν 

απλά η διαχείριση και η κάλυψη δημοσιονομικών ανα-
γκών» τόνισε ο υπουργός σχολιάζοντας τον νέο νόμο και 
πρόσθεσε ότι «στόχος είναι η επίτευξη περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος».
Ο υπουργός ΠΕΝ είπε στους δημοσιογράφους  ότι «με το 
νέο νομοσχέδιο εισάγονται πολλές και σημαντικές τομές 
για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτό 
το νομοσχέδιο είναι ένα από τα βήματα που είναι μέρος 
μιας συνολικής στρατηγικής που έχουμε σχεδιάσει και 
υλοποιούμε ως Κυβέρνηση και η οποία θα δημιουργήσει 
συνθήκες για να αποκτήσει και η χώρα μας χωροταξική 
πολιτική, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ανά-
πτυξη με διαφάνεια, με ασφάλεια Δικαίου και με κανόνες 
κοινούς και σεβαστούς απ’ όλους».
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δΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον «έλεγχο 
και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» 
Σελ 3 
Τι είπε ο υπουργός ΠΕΝ σε συνέντευξη Τύπου για το ν/σ «έλεγ-
χος δόμησης και η προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»
Σελ 4 
ΥΠΕΝ : Διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια στα παράβολα και 
τα πρόστιμα για τα αυθαίρετα
Σελ 5 
Βουλή: Άρχισε η επεξεργασία του σ/ν του ΥΠΕΝ για την ανα-
κύκλωση
Σελ 6 
Πιτσιόρλας: Θα προχωρήσει η αξιοποίηση της δημόσιας περι-
ουσίας και των ιδιωτικοποιήσεων
Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του 
ΟΛΘ, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ
Η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, θέμα συζήτησης 
του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον υπουργό Παιδείας
Σελ 7 
Το ΕΜΠ ανοίγει τις πύλες των εργαστηρίων του στο κοινό 20 
-21 Οκτωβρίου
ΡΑΕ και ΡΑΕΚ άναψαν «πράσινο φως» για την πρόοδο του 
EuroAsia Interconnector
Σελ 8 
Με αμερικανική στήριξη, ενισχύεται ο ρόλος της χώρας ως 
ενεργειακού κέντρου
Σελ 9
Υψηλότερες στην Ευρώπη οι δαπάνες στέγασης στην Ελλάδα 
- Αυξημένη επιβάρυνση για ρεύμα και πετρέλαιο θέρμανσης
Σελ 10 
Κατά 0,2% μειώθηκε το ΑΕΠ το 2016, σύμφωνα με νεώτερη 
εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ
Σελ 11 
Προτεραιότητα ο τουρισμός τόνισε η υπουργός Τουρισμού, 
από το βήμα του ΣΕΤΕ
Σελ 12 
Πρωτοποριακό εγχείρημα που υποστηρίζει τη νεανική επιχει-
ρηματικότητα και προωθεί προηγμένες λύσεις για την Αθήνα
Σελ  13
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυ-
ντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  14,15,16
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

20 - 22 Οκτωβρίου 
2017

Συνέδριο: «Μητροπολιτική Περιοχή της Ατ-
τικής: Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την 
Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές 
στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και 
Σχεδιασμού»
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ

29 Οκτωβρίου 
2017

Εκδήλωση για το Ευπαλίνειον Όρυγμα
ΣΑΜΟΣ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας , Ελληνικό 
Τμήμα της ASCE

20 - 22 Νοεμβρίου 
2017

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διαχείριση 
και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών 
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΑΘΗΝΑ

ΕΚδΗΛΩΣΗ

INCEPTION ATHENS COURSE

• Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει σήμερα 
(Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος όροφος), 
ημερίδα με θέμα: «Διάβρωση ακτών: Αίτια - Αντιμετώ-
πιση - Θεσμικό Πλαίσιο».

Στις 22 Οκτωβρίου 2017 το Μουσείο Επιστήμης και Τε-
χνολογίας - ΜΕΤ του Παν. Πατρών θα είναι ανοιχτό κατά 
τις ώρες 11.00 - 14.00 & 17.00 -19.00 προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι επιδείξεις πειραματικών διατάξεων με 
θέμα την Αιολική Ενέργεια, ενώ στις 19.00 θα πραγμα-
τοποιηθεί  ημερίδα με θέμα: «Αιολική Ενέργεια-Πράσινη 
Ενέργεια». Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα INCEPTION 
“Inclusive Cultural Heritage in Europe through 3D”, 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020 – Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Έρευνα και την Καινοτομία. Πραγματεύεται την 
καινοτόμο μοντελοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
μέσω μιας ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγ-
γισης που περιλαμβάνει την ιστορική, αρχιτεκτονική, 
γεωμετρική και δομική τεκμηρίωση, τη διαγνωστική 
μελέτη, την πρόταση επανάχρησης, στη διάσταση των 
υλικών και επεμβάσεων προστασίας, για τη δομημένη 
πολιτιστική κληρονομιά.
H συνεισφορά της Ευρωπαϊκής αυτής δράσης στην 
πολιτιστική κληρονομιά είναι η υλοποίηση της καινοτό-
μου ολοκληρωμένης διεπιστημονικής μεθοδολογικής 
προσέγγισης ‘Inception Protocol’ και η δημιουργία της 
πλατφόρμας ‘Inception Platform’ και εργαλείων για ολο-
κληρωμένα και διεπιστημονικά τρισδιάστατα κτιριακά 
μοντέλα πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομιάς HBIM, 
ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμε-
νους χρήστες, σε συμβατότητα με υπάρχουσες και νέες 

τεχνολογίες.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αυτής δράσης, θα διορ-
γανωθούν τρεις διακριτές εκδηλώσεις σε Ευρωπαϊκές 
Πόλεις που συμμετέχουν στη δράση αυτή. Στην Αθήνα 
θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις τρεις εκδηλώσεις. 
Η διήμερη δράση INCEPTION ATHENS COURSE θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο κτίριο της Ιστορικής 
Πρυτανείας του συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην 
Πατησίων, από τις 9 πμ έως τις 6 μμ, και θα συνεχιστεί 
την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, στο Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.
Η διήμερη δράση θα περιλαμβάνει διαλέξεις από διεθνώς 
αναγνωρισμένους καθηγητές, εξειδικευμένους ερευνητές 
και επιστήμονες καθώς και εργασία πεδίου – hands-
on experience – ώστε η καινοτόμος ολοκληρωμένη 
διεπιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση και μοντε-
λοποίηση για την ανάδειξη της δομημένης πολιτιστικής 
κληρονομιάς, να μεταδοθεί στους συμμετέχοντες του 
εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω μιας επίσης καινοτό-
μου επιστημονικής εκπαιδευτικής προσέγγισης.
Το INCEPTION ATHENS COURSE απευθύνεται σε :
(1) εξειδικευμένους επιστήμονες- ερευνητές,
(2) μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία 
στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της 
αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων,
(3) εξειδικευμένο προσωπικό των φορέων που «υπηρε-
τούν» τη διάσωση, την ανάδειξη και τη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς (Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, ειδικές υπηρεσίες των Δήμων, εταιρείες 
κατασκευών,  εταιρείες μελετών κλπ).
O αριθμός των συμμετεχόντων στο INCEPTION ATHENS 
COURSE είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί προτεραιό-
τητα μεταξύ των αιτήσεων που πληρούν τις προδιαγρα-
φές επιλογής, σύμφωνα με τις ανωτέρω κατηγορίες.
Οι ομιλίες θα γίνουν στα αγγλικά και απαιτείται καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να δηλώσουν συμ-
μετοχή, συνοδευόμενη από ένα σύντομο βιογραφικό, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση greok@central.tee.gr 
μέχρι την παρασκευή 20.10.2017.

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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Σε συνέντευξη Τύπου χθες το μεσημέρι ο υπουργός ΠΕΝ 
Γιώργος Σταθάκης, παρουσίασε το νομοσχέδιο στους δημο-
σιογράφους αναφέροντας, όπως αργότερα τόνισε κατά την 
ομιλία του στην Ολομέλεια της  Βουλής ότι  είναι  πρόθεση 
του, στην να έχουμε ένα νομοσχέδιο με τη μεγαλύτερη κατά 
το δυνατό συμφωνία για δυο λόγους:
Πρώτον, επειδή το νομοσχέδιο στοχεύει στην αντιμετώπιση 
των πρωταρχικών αιτίων που οδήγησαν στη δημιουργία 
ενός άναρχου και αυθαίρετου δομημένου περιβάλλοντος και
Δεύτερον γίνεται μια νέα αρχή για το δομημένο περιβάλλον 
με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα έχουν πλέον καμία τύχη 
παραβατικές συμπεριφορές του παρελθόντος.
Ο ίδιος είπε ότι με το νέο νομοσχέδιο εισάγονται πολλές και 
σημαντικές τομές για τη συνολική αντιμετώπιση του προ-
βλήματος. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα από τα βήματα που 
είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που έχουμε σχεδιάσει 
και υλοποιούμε ως Κυβέρνηση και η οποία θα δημιουργήσει 
συνθήκες για να αποκτήσει και η χώρα μας χωροταξική πο-
λιτική, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη 
με διαφάνεια, με ασφάλεια Δικαίου και με κανόνες κοινούς 
και σεβαστούς απ’ όλους. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής 
εντάσσονται:
Η ανάρτηση των δασικών χαρτών που οριοθετεί οριστικά το 
δασικό δυναμικό της χώρας.
Το Κτηματολόγιο. Επίκειται άμεσα η θεσμοθέτηση του ενιαίου 
φορέα του Κτηματολογίου με την ενοποίηση Υποθηκοφυλα-
κείων και Κτηματολογίου στον αμέσως επόμενο μήνα.
Η προετοιμασία του νομοθετήματος για τη διαχείριση των 
περιοχών NATURA.
Ο νόμος που ψηφίσαμε πέρσι στα τέλη του χρόνου για την 
κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων από τους Δήμους για το 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα περιφερειακά σχέδια που 
εγκρίνονται αυτό το διάστημα.
-«Δημιουργούμε δηλαδή με άλλα λόγια συντονισμένα, συ-
ντεταγμένα τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να αποκατα-
στήσουμε δυσλειτουργίες και χρόνιες συγκρούσεις που είχαν 
να κάνουν με τις χρήσεις γης» είπε ο υπουργός και ανέφερε 
ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ορισμένες καινοτομίες, οι 
οποίες σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη είναι:.
Καθιερώνεται η διάκριση της αδειοδότησης από τον έλεγχο 
της εφαρμογής. Μέχρι τώρα η αδειοδότηση και ο έλεγχος 
γινόταν στις Πολεοδομίες, η αδειοδότηση τώρα θα είναι έργο 
των Πολεοδομικών και θα ασκείται σε επίπεδο Δήμου. Ο 
έλεγχος όμως θα ασκείται από το Παρατηρητήριο δομημένου 
περιβάλλοντος σε επίπεδο αιρετής Περιφέρειας.
Απλοποιούνται ιδιαίτερα και επιταχύνονται οι διαδικασίες 
έκδοσης και ελέγχου των αδειών δόμησης ώστε για μια ση-

μαντική κατηγορία αδειών για τις οποίες υπάρχει ένα ασφαλές 
νομοθετικό πολεοδομικό πλαίσιο, να εκδίδονται αμέσως οι 
άδειες μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους. Προβλέπεται ο 
διαχωρισμός των κυρώσεων ενός νέου αυθαιρέτου και μιας 
απλής πολεοδομικής παράβασης, με στόχευση να επιτα-
χυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του χαρακτηρισμού 
αυθαιρέτου. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της απλοποίησης, ει-
σάγεται η έννοια της γνωστοποίησης οικοδομικών εργασιών 
έτσι ώστε να μην σταματούν οι οικοδομικές εργασίες όταν 
προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της μελέτης.
Προβλέπεται ουσιαστική αναθεώρηση τόσο του μηχανισμού 
όσο και των μέσων εποπτείας και ελέγχου της ποιότητας του 
δομημένου περιβάλλοντος όσο και των μεθόδων αντιμετώπι-
σης αυθαίρετης δόμησης.
Εισάγονται νέα θεσμικά εργαλεία, όπως η Τράπεζα δικαιω-
μάτων δόμησης και κοινοχρήστων χώρων, η ηλεκτρονική 
ταυτότητα του κτηρίου και η ηλεκτρονική καταγραφή των 
αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 28 Ιουλίου 
του 2011.
 
Οι τομές του νομοσχεδίου
Στις τομές του νομοσχεδίου,  είπε στη συνέχεια ο υπουργός 
ΠΕΝ ότι περιλαμβάνονται το Παρατηρητήριο Δομημένου 
Περιβάλλοντος ένας νέος μηχανισμός παρακολούθησης, 
καταγραφής, ελέγχου και λήψης μέτρων για την προστασία 
του δομημένου περιβάλλοντος. Ο νέος μηχανισμός προβλέπει 
σημαντική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων προς την 
αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, η οποία αναλαμβάνει 
ουσιαστικά σε αυτό το επίπεδο, και αποτελείται από τρεις δι-
αφορετικές δομές:
Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος που θα υπά-
γεται στο ΥΠΕΝ το κεντρικό δηλαδή Παρατηρητήριο.
Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια που θα παράγονται στην 
κάθε Περιφέρεια.
Τα Τοπικά Παρατηρητήρια που θα υπάγονται στην κάθε περι-
φερειακή Ενότητα τις πάλαι ποτέ παλαιές Νομαρχίες.
Προκειμένου οι περιφερειακές Αρχές να έχουν τους πόρους 
που απαιτούνται για την άσκηση των νέων αυτών αρμοδιο-
τήτων, το νομοσχέδιο προβλέπει την εκχώρηση του 25% των 
προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές μετά το 2011 στην 
Περιφέρεια που αυτά ανήκουν, και το 25% στο οικείο ΟΤΑ. Το 
υπόλοιπο 50% θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Επίσης σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΝ, με το νέο νομοσχέδιο 
προβλέπεται ότι:
-Για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, για την εξασφάλιση 
των κοινοχρήστων χώρων και των διατηρητέων κτηρίων 
ορίζονται αυστηρές προϋποθέσεις στη βάση της νομολογίας 

που έχει παραχθεί από σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.
-Η Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώ-
ρων που δημιουργείται ως ψηφιακή εφαρμογή από το ΥΠΕΝ 
έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει και να διαχειριστεί τα δικαιώμα-
τα δόμησης, με σκοπό την προστασία του φυσικού και πολιτι-
στικού περιβάλλοντος και το δημόσιο συμφέρον.
-Ζητούμενο είναι να επιτευχθεί η δημιουργία ελεύθερων 
κοινοχρήστων χώρων, η διατήρηση και αποκατάσταση 
κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και η αναβάθμιση πολεο-
δομικά και περιβαλλοντικά επιβαρυμένων περιοχών. Η ηλε-
κτρονική ταυτότητα κτηρίου στοχεύει στην αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου και των αδειών που 
το συνοδεύουν, ώστε να μπορεί να διευκολύνεται ο έλεγχος 
και η παρακολούθηση των μεταβολών κατά τη διάρκεια του 
χρόνου ζωής ενός κτηρίου.
-Με την επέκταση του προγράμματος e-poleodomia δημι-
ουργείται ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα Δήμου, μια 
ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και επικαιροποίησης 
κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με τη χωροταξική και πο-
λεοδομική κατάσταση κάθε Δήμου.
-Εισάγεται, για πρώτη φορά, η προέγκριση, η οποία στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις είναι προαιρετική, αλλά δημιουργεί 
ασφάλεια Δικαίου. Η διαδικασία της προέγκρισης είναι υπο-
χρεωτική ειδικά για περιπτώσεις κτηρίων άνω των 3.000 τ.μ., 
όταν προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής αδείας από άλλες 
Υπηρεσίες πλην της Υπηρεσίας Δόμησης, καθώς και σε έργα 
ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας.
-Καταγράφονται ηλεκτρονικά τα αυθαίρετα που έχουν κατα-
σκευαστεί μετά την 28η Ιουλίου του 2011, από τον εντοπισμό 
και μέχρι την κατεδάφισή τους.
-Με τη δημιουργία των νέων διοικητικών δομών και των 
Ελεγκτικών μηχανισμών που αναλύθηκαν παραπάνω, επιδι-
ώκεται μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αιτιών 
που προκαλούν την αυθαίρετη δόμηση που λαμβάνει υπόψη 
το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.
-Αντίθετα με τις προσπάθειες στο παρελθόν που εστίαζαν 
αποκλειστικά στο αποτέλεσμα, δηλαδή στη διαχείριση του 
αυθαίρετου και προσπαθούσαν να ρυθμίσουν ένα τόσο 
σύνθετο ζήτημα με κριτήριο την ικανοποίηση στενά και μόνο 
δημοσιονομικών αναγκών. Αυτό που επιδιώκουμε είναι η 
πλήρης καταγραφή του οικιστικού αποθέματος της χώρας, η 
περαιτέρω περιβαλλοντική και πολεοδομική διαχείρισή του, 
ώστε αφ’ ενός όλα τα κτίσματα να αποκτούν τις προϋποθέσεις 
και τις απαιτήσεις της νομιμότητας, αφ’ ετέρου να επιτευχθεί 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο και αποκατάσταση της επιβάρυνσης 
του περιβάλλοντος.

ΤΙ ΕΙπΕ Ο υπΟυΡγΟΣ πΕΝ ΣΕ ΣυΝΕΝΤΕυΞΗ ΤυπΟυ γΙΑ ΤΟ Ν/Σ  «ΕΛΕγχΟΣ δΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Η 
πΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟυ δΟΜΗΜΕΝΟυ πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
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υπΕΝ : δΙΕυΡυΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΑ πΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ 
πΡΟΣΤΙΜΑ γΙΑ ΤΑ ΑυΘΑΙΡΕΤΑ

ΙΟΒΕ: ΣΤΟ 21,7 Η ΑΝΕΡγΙΑ ΤΟ 2017 ΚΑΙ πΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ, ΣΤΟ 20%, ΤΟ 2018

Διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια στα παράβολα και 
τα πρόστιμα για τα αυθαίρετα, όπως έκανε γνωστό σε 
συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με το νέο νόμο για τον έλεγχο 
της δόμησης και την προστασία του περιβάλλοντος, που 
ψηφίζεται την Τετάρτη στη Βουλή, διευρύνονται τα κοι-
νωνικά κριτήρια σε μακροχρόνια ανέργους, που πλέον θα 
καταβάλουν το 30% του προστίμου, καθώς επίσης και σε 
δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, που θα 
καταβάλουν το 20% του προστίμου. Σημαντική, επίσης και 
για τις δύο ομάδες, είναι η απόφαση για διετή αναστολή 
καταβολής των δόσεων. Προβλέπεται επίσης, μείωση του 
ενιαίου ειδικού προστίμου σε ευάλωτες ομάδες του πλη-
θυσμού. Επίσης, μειώνονται πλέον στο μισό τα παράβολα 
για όλες τις περιπτώσεις, εκτός από την τελευταία που πα-
ραμένει ίδιο. Ειδικότερα, στα 250 ευρώ ανέρχεται πλέον το 
παράβολο για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τμ, 
500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τμ και μέχρι 500 
τμ, 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τμ και μέχρι 
2.000 τμ, 4. 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τμ 
και μέχρι 5.000 τμ, 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύ-
τερα των 5.000 τμ. Εξακολουθούν να ισχύουν οι μειώσεις 
για ΑμΕΑ, που καταβάλλουν το 15% -20% του προστίμου 
ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας (για 80% και 67%) 
και το εισόδημα (με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ 
ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ για την πρώτη 
περίπτωση και 18.000 ή 24.000 ευρώ, αντίστοιχα, για τη 
δεύτερη περίπτωση). Για παλιννοστούντες ομογενείς και 
πολύτεκνους που καταβάλουν το 20% του προστίμου οι 
πρώτοι και το 20%-50% οι δεύτεροι. Τρίτεκνοι με ατομικό 
εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 
40.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 30% του προστίμου, 
ενώ οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τις μονογο-

νεϊκές οικογένειες. Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 
40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, 
καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστί-
μου. Πολύτεκνοι με δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια 
μικρότερη των 80 τμ), καταβάλλουν 50% του προστίμου. 
Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται, επίσης, επιπλέον κατά 
20% εάν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί μέσα στο 
πρώτο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου, επιπλέον 
κατά 10% εάν υπαχθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο από την 
ψήφιση του νομοσχεδίου και επιπλέον κατά 10% εφόσον 
υποβληθεί η μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη 
δήλωση υπαγωγής. Εάν για την υπαγωγή αυθαίρετων ολο-
κληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής: α) 
με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Αυθαίρετων 
Κατασκευών ή β) με βάση την απόφαση του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτε-
κτονικής ή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για 
τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε διατηρητέα κτίρια, 
τότε το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των 
εργασιών προσαρμογής και μέχρι 50% αυτού, εξαιρούμε-
νου του παραβόλου εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της 
Επιτροπής ή των Συμβουλίων ότι οι εργασίες προσαρμογής 
υλοποιήθηκαν προσηκόντως. Εάν για την υπαγωγή αυθαί-
ρετων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής 
ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδι-
κό πρόστιμο μειώνεται κατά:
α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3,
β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2,
γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.
 Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα 
ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή 
αναβάθμιση, ενώ έκπτωση 20% προβλέπεται για όσους 
πληρώσουν εφάπαξ και 10% για όσους καταβάλουν το 

30% του προστίμου. Επίσης, μειώνονται, τα πρόστιμα για 
τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά έχουν 
υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τμ. Επί-
σης, για αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί με-
ταξύ 1983-1993, αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και 
στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης -αυ-
θαίρετα υπόγεια - εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) - σοφί-
τες, στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν 
είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που 
έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993. Επιπλέον, δίνεται 
η δυνατότητα να μειωθεί κατά 20% η οφειλόμενη εισφο-
ρά ενός ιδιοκτήτη ακινήτου για ακίνητα που μπαίνουν στο 
σχέδιο πόλης. Σημειώνεται επίσης, ότι μείωση προστίμου 
δεν ισχύει, εφόσον πριν από την ημερομηνία υπαγωγής, 
εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές ή οι αλλαγές χρήσης 
από το αρμόδιο Παρατηρητήριο. Στην περίπτωση αυτή, το 
ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται σε κάθε περίπτωση κατά 
20%. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται επίσης κατά 
10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις δια-
τάξεις του παρόντος το τρίτο εξάμηνο από την ψήφιση του 
παρόντος, κατά 20%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση 
υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος το τέταρτο εξάμηνο 
από τη ψήφιση του παρόντος, κατά 10% αν η αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για 
τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγμα-
τα καθορισμού όρων δόμησης. Τέλος, εξακολουθούν να 
ισχύουν οι απαγορεύσεις υπαγωγής των αυθαιρέτων που 
βρίσκονται σε αιγιαλούς, δάση, ρέματα, κοινόχρηστους 
χώρους, αρχαιολογικούς χώρους κλπ, ενώ αυξάνονται 
τα πρόστιμα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που 
καλύπτονται από ειδικά διατάγματα προστασίας (περιοχές 
NATURA κλπ).

H ανεργία θα περιοριστεί το 2017 στο 21,7%, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, που παρουσιάστηκαν σήμερα, ενώ το 
2018 αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωσή της, από ενί-
σχυση της απασχόλησης στους περισσότερους από τους το-
μείς οι οποίοι συνέβαλαν φέτος στην κάμψη της. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ισχυρότερη στη νέα πτώση αναμένεται να 
είναι συμβολή του Κατασκευαστικού τομέα, ενώ μάλλον μι-
κρότερη από φέτος θα είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας 
στον Τουρισμό. Συνισταμένη των παραπάνω κλαδικών τά-
σεων, εκτιμά το ΙΟΒΕ, θα είναι η υποχώρηση του ποσοστού 
ανεργίας το προσεχές έτος στην περιοχή του 20%. 
-Ειδική Μελέτη- Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: 

Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις. Το IOBE παρουσίασε 
επίσης ειδική μελέτη για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση 
που επεκτάθηκε σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες με τη 
δημιουργία ιδρυμάτων, σχολών και τμημάτων, σε κεντρικό 
και περιφερειακό επίπεδο. Όπως επισημάνθηκε αποτελεί ένα 
από τα πιο ανοικτά συστήματα στην Ευρώπη και διεθνώς, 
δίνοντας πρόσβαση σε περισσότερους από το 60% νέων 
κάθε γενιάς. Ταυτόχρονα, η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελ-
λάδα παραμένει από τα πλέον συγκεντρωτικά συστήματα 
στην Ευρώπη και η ικανότητα των ιδρυμάτων να χαράσ-
σουν στρατηγική είναι περιορισμένη. Η μελέτη αποτελεί μια 
επισκόπηση, καταγραφή και τεκμηρίωση των επιπτώσεων 

της ελληνικής οικονομικής κρίσης και της διαχείρισής της 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εξετάζει την εξέλιξη και τις 
μεταβολές που έχουν σημειωθεί στα βασικά χαρακτηριστι-
κά και τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαί-
δευσης από το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, 
η μελέτη περιλαμβάνει ένα σύνολο αναλυτικών συστάσεων 
και προτάσεων πολιτικής για την αποτελεσματική αντα-
πόκριση της ανώτατης εκπαίδευσης στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός εθνικού 
σχεδίου εξόδου από την κρίση και επιστροφής της χώρας σε 
μακροπρόθεσμα διατηρήσιμη και ισχυρή ανάπτυξη.



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

ΒΟυΛΗ: ΑΡχΙΣΕ Η ΕπΕΞΕΡγΑΣΙΑ ΤΟυ Σ/Ν ΤΟυ υπΕΝ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚυΚΛΩΣΗ
Άρχισε στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, η 
επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος που προβλέπει την προσαρμογή στην 
κοινοτική οδηγία για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, καθώς και τη 
ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύ-
κλωσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ό λα τα κόμματα, 
πλην του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής που δήλωσαν 
ότι καταψηφίζουν, εκφράστηκαν θετικά ως προς τους 
στόχους του νομοσχέδιου, παρά τις όποιες επιφυλάξεις 
τους. Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σω-
κράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε «μονόδρομο ως προ-
οπτική την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων», 
τονίζοντας ότι «η οδός της ανακύκλωσης είναι πλέον 
κυρίαρχο μοντέλο, οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοι-
νωνικά και πολιτικά» και πρόσθεσε ότι «μέσα από τη 
συζήτηση πρέπει να καταλήξουμε σε ένα νομοσχέδιο 
που θα εκφράζει όλα τα κόμματα του δημοκρατικού 
χώρου». Έμφαση έδωσε ο κ. Φάμελλος στο γεγονός 
ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν ενταχθεί στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, 20.000 από αυ-
τούς που διαχειρίζονται τα απόβλητα, όταν όπως είπε, 
πριν αναλάβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μόλις 2.000. 
«Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο με κίνητρα 
και αντικίνητρα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. 
Θα πληρώνουμε με βάση όσα πετάμε. Όποιος πετάει 
λιγότερα, θα πληρώνει και λιγότερα», επεσήμανε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος
 
Ακόμα, ανέφερε ότι οι ΟΤΑ ενισχύονται και θεσμικά και 
χρηματοδοτικά με περίπου 10 εκ ευρώ από το ειδικό 
πρόγραμμα επενδύσεων, ώστε να επικαιροποιήσουν 
τα σχέδια τους για την διαχείριση της ανακύκλωσης. 
Πρόσθεσε δε, ότι οι δήμοι θα έχουν την απόλυτη 
ευθύνη για την διαχείριση της ανακύκλωσης, σημει-
ώνοντας ταυτόχρονα ότι «στόχος του νομοσχεδίου 
είναι ο κοινωνικός δημόσιος πόρος να μην έχει κανένα 
σκοτεινό σημείο και να είναι δίκαιος». «Το νομοσχέδιο 
ζητά την ενηλικίωση των δήμων. Ό,τι αποφασίζει ο 
κάθε δήμος θα είναι το ευαγγέλιο. Όμως θα έχει την 
υποχρέωση να τα εφαρμόζει, και η Πολιτεία θα έχει 
την ευθύνη να ελέγχει», τόνισε. Αναφερόμενος στην 
επιβολή τέλους για τη χρήση πλαστικής σακούλας, 
ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι η Ελλάδα καθυστέρησε 
να εφαρμόσει το μέτρο και πρόσθεσε ότι στο κύκλο 
διαβούλευσης που έγινε, όλοι οι παραγωγικοί φορείς 
συμφώνησαν με το νομοσχέδιο. «Ούτε ένα ευρώ από 
το τέλος στη πλαστική σακούλα δεν θα πηγαίνει στη 
Πολιτεία ή στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. 
Όλα τα έσοδα από τα τέλη θα δίνονται στους δήμους 

για να πείθουν τους πολίτες να κάνουν ανακύκλωση», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
-Για αναγκαίο σχέδιο επιβίωσης έκανε λόγο ο ειση-
γητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς, τονίζοντας ότι η 
Ελλάδα έμεινε πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευ-
ρώπης.Στόχος του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της 
κυκλικής οικονομίας. Να μην πετάμε τίποτα. Να υπάρ-
ξει συλλογική οργάνωση της κοινωνίας με βασικούς 
φορείς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανέφερε ο κ. Δημα-
ράς και τόνισε πως στην Ελλάδα ανακυκλώνεται μόλις 
το 16%, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι στο 27%.

 -«Η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
είναι πολύ χαμηλά στις επιδόσεις ανακύκλωσης. Για 
να πετύχουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, απαιτείται 
συντονισμός», επεσήμανε από τη ΝΔ ο εισηγητής της 
Χρήστος Μπουκώρος. Παράλληλα, έκανε λόγο για 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστά-
σεις που έχει η ανακύκλωση, τονίζοντας ότι «οι στό-
χοι του νομοσχεδίου πρέπει να γίνουν πιο φιλόδοξοι 
για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. «Οι γενικές του 
αρχές για την αύξηση των επιδόσεων ανακύκλωσης, 
δεν μπορεί να μας βρίσκει αντίθετους», ανέφερε ο κ. 
Μπουκώρος, συμφωνώντας παράλληλα στην αύξηση 
του ρόλου των ΟΤΑ, εκφράζοντας όμως και επιφυλά-
ξεις για το αν μπορούν οι τελευταίοι να ανταποκριθούν 
οικονομικά και τεχνικά στο νέο τους ρόλο.

 -Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης, Γιώργος Αρβανιτίδης, ζήτησε περαιτέρω διευκρι-
νήσεις ως προς την αποδοτικότητα των κινήτρων για 
ανακύκλωση, και υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο έχει 
σοβαρές ελλείψεις στο κομμάτι αυτό. «Το πρόβλημα 
δεν λύνεται μόνο με πρόστιμα. Δεν αρκεί μόνο η νο-
μοθέτηση, αλλά είναι θέμα κουλτούρας και τρόπου 
ζωής. Πιστεύετε ότι αν βάλουμε πρόστιμο σε ένα πο-
λίτη που δεν διαχειρίζεται σωστά τα οικιακά απόβλητα 
θα βάλουμε τάξη. Είμαστε υπέρ κάθε προσπάθειας για 

ανακύκλωση, ωστόσο κρατάμε επιφυλάξεις μέχρι να 
ακούσουμε τους φορείς για να δούμε αν είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση», κατέληξε ο κ. Αρβανιτίδης.
 -Επιφυλάξεις επί της αρχής εξέφρασε ο ειδικός αγο-
ρητής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Παναγιώταρος, υπο-
στηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο δεν δίνει λύσεις σε 
χρόνια προβλήματα, ενώ έκανε λόγο για ανυπαρξία 
σχεδιασμού και «σκοτεινή διαδικασία» σε ό,τι αφορά 
τα κονδύλια που διακινούνται από την ανακύκλωση.
 
-Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε από την πλευρά του 
και ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, 
υποστηρίζοντας ότι εξασφαλίζει μεγάλο κέρδος μόνο 
στο κεφάλαιο, στο οποίο εκχωρείται η περιβαλλοντική 
πολιτική. «Είναι μεγάλο ψέμα ότι σε συνθήκες καπι-
ταλιστικές θα υπάρξει περιβαλλοντικό και οικονομικό 
όφελος στο πολίτη», συμπλήρωσε ο βουλευτής του 
ΚΚΕ.

 -«Βασικό εργαλείο για την οργάνωση της ανακύκλω-
σης και αυτοδιαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων 
με κίνητρα και αντικίνητρα», χαρακτήρισε το νομοσχέ-
διο ο ειδικός αγορητής των ΑΝΕΛ Γιώργος Λαζαρίδης.
 -Τις επιφυλάξεις του κόμματος του επί της αρχής, μέ-
χρι να τοποθετηθούν και οι φορείς, εξέφρασε ο ειδικός 
αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, Γιάννης Σαρίδης, 
ενώ τάχθηκε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της πλα-
στικής σακούλας.

 -«Είναι υπεραναγκαία η οργάνωση του τομέα ανακύ-
κλωσης. Η επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθε-
τικού πλαισίου είναι ένα σαφές βήμα προς τα εμπρός. 
Είμαστε θετικοί, επιφυλασσόμαστε επί της αρχής αφού 
ακούσουμε και τους φορείς», ανέφερε ο ειδικός αγο-
ρητής του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς. «Αυτό το νο-
μοσχέδιο έρχεται να ρυθμίσει με τον καλύτερο τρόπο 
την ανάγκη, τόσο της ελληνικής κοινωνίας, όσο και 
της οικονομίας, εντάσσοντας στη καθημερινότητα του 
Έλληνα την έννοια της κυκλικής οικονομίας», πρόσθε-
σε ο κ. Αμυράς. Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην 
Επιτροπή θα συνεχιστεί την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί 
και έχουν κληθεί να εκφράσουν τις απόψεις τους 33 
αρμόδιοι φορείς.
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πΙΤΣΙΟΡΛΑΣ: ΘΑ πΡΟχΩΡΗΣΕΙ Η ΑΞΙΟπΟΙΗΣΗ ΤΗΣ δΗΜΟΣΙΑΣ 
πΕΡΙΟυΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙδΙΩΤΙΚΟπΟΙΗΣΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕυΘΕΙΑ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙδΙΩΤΙΚΟπΟΙΗΣΗΣ ΤΟυ ΟΛΘ, δΗΛΩΣΕ 
ΣΤΟ ΑπΕ-ΜπΕ Η πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΑΙπΕδ

Η ΑΞΙΟπΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ πΕΡΙΟυΣΙΑΣ, ΘΕΜΑ ΣυζΗΤΗΣΗΣ ΤΟυ 
ΑΡχΙΕπΙΣΚΟπΟυ ΙΕΡΩΝυΜΟυ ΜΕ ΤΟΝ υπΟυΡγΟ πΑΙδΕΙΑΣ

Στον σταθερό προσανατολισμό της κυβέρνησης να προχωρήσει 
στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των ιδιωτικοποιή-
σεων ταυτόχρονα με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, 
αναφέρθηκε ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας 
στην έναρξη του συνεδρίου για την κτηματαγορά «Prodexpo». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η 
ολοκλήρωση του προγράμματος μέχρι το 2018 θα επιτρέψει στην 
κυβέρνηση να χειριστεί με μεγαλύτερη άνεση κάποια ζητήματα, 
όπως θέματα φορολογίας. «Όμως είμαστε σε θετική πορεία» πρό-
σθεσε ο κ. Πιτσιόρλας, «και μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα 
αισιόδοξοι ότι χωρίς υπαναχωρήσεις και με καλύτερους όρους 
από ότι στο παρελθόν βρισκόμαστε σε πορεία ανάπτυξης». Σχε-
τικά με τις θεσμικές αλλαγές που σχεδιάζονται και αφορούν στον 
κλάδο των ακινήτων ο υφυπουργός είπε ότι Θα προχωρήσει η 

αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των ιδιωτικοποιήσεων 
αλλά θα υπάρξουν αλλαγές στο καθεστώς golden visa και πλήθος 
αλλαγών επιβάλλεται να γίνουν σε γραφειοκρατικά ζητήματα τα 
οποία δεν επιλύονται εύκολα καθώς πρόκειται για την έλλειψη 
κτηματολογίου, δασολογίου, θέματα σχετικά με τη χρήση γης και 
το χωροταξικό σχεδιασμό. «Θέματα σχετικά με την αρχαιολογία 
και δασικά ζητήματα δεν επιλύονται με πολιτικές εντολές αδικού-
με τη φύση του προβλήματος και αποπροσανατολιζόμαστε. Όλη 
η Ελλάδα ξέρει ότι στην κρίση του δασάρχη είναι να πει τι είναι 
δάσος και τι δεν είναι. Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αντιμετω-
πιστεί στη ρίζα του, να αφαιρέσουμε τη βάση πάνω στην οποία 
αντιμετωπίζονται τέτοια θέματα» είπε ο κ. Πιτσιόρλας. Επίσης 
συνέχισε ότι παράλληλα προωθείται η ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Επίσης σημείωσε ότι οι 

ιδιωτικοποιήσεις ενεργοποιούν νέους τομείς στην οικονομία όπως 
η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης καθώς 
ανοίγει ένα τεράστιο νέο κεφάλαιο δράσης για επαγγελματικά ακί-
νητα και logistics και χρειάζεται μια πιο αποδοτική πολιτική. Για τη 
φορολογία σημείωσε ότι υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα μέσα 
στα χρόνια της κρίσης, αλλά όπως είπε, «μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος το 2018 πιο ψύχραιμα θα μπορούμε να επιλύ-
σουμε, καταρχήν, κάποια ακραία ζητήματα όπως η φορολόγηση 
των επαγγελματικών ακινήτων. Αλλά δεν έχουμε το περιθώριο 
αυτή την στιγμή να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα με την εμπέδω-
ση μια νέας φορολογικής συμμετοχής και κυρίως να διευρυνθεί η 
φορολογική βάση». Για το Ελληνικό ο κ. Πιτσιόρλας επανέλαβε ότι 
θα προχωρήσει η επένδυση καθώς έχουν απομείνει μόνο λεπτο-
μέρειες για να αντιμετωπιστούν.

Ακόμη και έως το τέλος του τρέχοντος μηνός θα μπορούσε να 
γίνει το καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της παραχώρη-
σης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, με την υπογραφή 
της σύμβασης αγοραπωλησίας του 67% της εταιρείας, μεταξύ 
του ΤΑΙΠΕΔ και της κοινοπραξίας DIEP GmbH-Τerminal Link 
SAS-Βelterra Investments Ltd, η οποία είναι ο πλειοδότης για 
τον ΟΛΘ, με προσφερόμενο τίμημα 231.926.000 ευρώ. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συνολική αξία της συμφωνίας πώλη-
σης ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ. Όπως δήλωσε αποκλειστικά 
στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) 
η πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, «θεωρώ 
ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της 
ιδιωτικοποίησης του ΟΛΘ, ένα πολυαναμενόμενο έργο για τη 
Θεσσαλονίκη, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την 
τοπική κοινωνία της. Η υπογραφή της συμφωνίας αγοραπω-

λησίας μπορεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα, υπό την 
αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
Σημειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ παρέλαβε χθες τα τελευταία έγγραφα 
που όφειλε να παραδώσει ο επενδυτής, προκειμένου να ολο-
κληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Εφόσον τα έγγραφα που κατατέθηκαν από την κοινοπραξία εί-
ναι πλήρη, τότε θα μεταβιβαστoύν άμεσα στο Ελεγκτικό, ακόμη 
και εντός της τρέχουσας εβδομάδας, ώστε να συμπληρωθεί ο 
φάκελος. Από τη στιγμή που θα δώσει το «πράσινο φως» το 
Ελεγκτικό, η υπογραφή του SPA μπορεί να γίνει άμεσα, ενώ 
ο φάκελος θα περάσει και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού 
για έγκριση της συμφωνίας. Επόμενο βήμα είναι να εγκριθεί η 
αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού 
δημοσίου και του ΟΛΘ και η συμφωνία συνολικά από τη Βουλή, 
όπως έγινε και στην περίπτωση του ΟΛΠ. Η συνολική αξία της 

συμφωνίας πώλησης του 67% του ΟΛΘ ανέρχεται σε 1,1 δισ. 
ευρώ και συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προσφορά 
των 231.926.000 ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 
εκατ. ευρώ την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα 
του Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα 
παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του 
ΟΛΘ), εκτιμώμενου συνολικού ύψους πλέον των 170 εκατ. 
ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη, τα ανα-
μενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το 
υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες 
(πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών), επενδύσεις έως τη λήξη 
της παραχώρησης το 2051. Η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής 
περιουσίας, θέμα συζήτησης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με 
τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου.

Η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και δη προς όφελος 
της ελληνικής κοινωνίας, αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης 
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου με 
τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, στην Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  παρουσία του γ.γ. Θρη-
σκευμάτων, Γιώργου Καλαντζή και του πρωτοσύγκελου της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Συμεών Βολιώτη, κατά τη συνάντηση 
που διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα, επισημάνθηκε ότι την αξιο-
ποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας υπαγορεύει η ανάγκη στή-
ριξης του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας 
και της ανακούφισης των ανθρώπων που υποφέρουν. Δεύτερο 
θέμα συνομιλίας υπήρξε η πρόσληψη ιερέων για τη διαποίμανση 
ακριτικών περιοχών. Μάλιστα, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, επ’ αυτού, έκανε λόγο για «εθνική ανάγκη». Αξιοση-

μείωτο είναι, ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί η καταγραφή της ακί-
νητης περιουσίας της Αρχιεπισκοπής, ενώ 11 μητροπόλεις έχουν 
δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει η ψηφιο-
ποίηση και η αξιολόγηση των ακινήτων και θα δημιουργηθεί μια 
δομή, από την οποία θα γίνεται η αξιοποίηση και η διανομή των 
κερδών ανάμεσα στην Αρχιεπισκοπή και το κράτος με ίσες ανα-
λογίες. Από την πλευρά της Εκκλησίας κατέστη σαφές, ότι το ποσό 
που θα εξασφαλίσει θα διατεθεί για την κάλυψη των λειτουργικών 
εξόδων των ιδρυμάτων της, για τη χρηματοδότηση του κοινωνι-
κού και φιλανθρωπικού της έργου, αλλά και για την αναστήλωση 
ναών και ιερών μνημείων. Ο υπουργός Παιδείας τόνισε πως για 
ακόμη μία φορά υπήρξε γόνιμη συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο 
και αναφέρθηκε στην επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με πρώτο 
στόχο την καταγραφή της περιουσίας και την αξιοποίηση προς 

όφελος Εκκλησίας και Πολιτείας, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι 
«συζητήσαμε θέματα που μπορεί να αποτελέσουν την ατζέντα 
για τη σύγκληση της επιτροπής που διερευνά τις σχέσεις Κρά-
τους-Εκκλησίας». Σε ερώτηση αν συνομίλησαν για το μάθημα 
των θρησκευτικών, ο Κώστας Γαβρόγλου απάντησε πως δεν 
τέθηκε το ζήτημα σήμερα - άλλωστε έχει συζητηθεί παλαιότερα 
-0 ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι «το θέμα 
των θρησκευτικών είναι πράγματι πολύ ουσιαστικό, αλλά έχουμε 
καταλήξει σε συμφωνία. Οι φάκελοι που δοκιμάζονται αυτήν τη 
στιγμή, θα εξεταστούν ξανά από την Ιερά Σύνοδο και θα πούμε 
πάλι τις απόψεις μας».
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Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο γιορτάζει 180 χρόνια δη-
μιουργικής ζωής και λειτουργίας και ανοίγει τις πύλες των 
εργαστηρίων του στους μαθητές και το ευρύτερο κοινό, την 
Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα 
με δελτίο Τύπου το διήμερο αυτό, το ακαδημαϊκό προσωπικό 
και οι ερευνητές του ΕΜΠ θα έχουν τη χαρά να μοιραστούν με 
τους επισκέπτες τη συναρπαστική εμπειρία της ερευνητικής 
δουλειάς που γίνεται στα εργαστήρια όλων των Σχολών του 
Ιδρύματος και να δείξουν πολλά από τα πειράματα μικρής και 
μεγάλης κλίμακας που διεξάγονται σήμερα στο μεγαλύτερο ελ-

ληνικό τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Καινοτόμα οχήματα, 
ρομπότ, αεροδυναμική συμπεριφορά οχημάτων σε αεροσή-
ραγγα, δοκιμές πλοίων σε κυματισμό, προσομοίωση σεισμών 
στην αντισεισμική τράπεζα, παραγωγή κεραυνών σε μεγάλη 
κλίμακα, φωτοβολταϊκά συστήματα, πρωτοποριακές κατα-
σκευές με βάση νέα υλικά, παραγωγή νανοϋλικών, ηλεκτρο-
νικά μικροσκόπια και εντυπωσιακά εργαστηριακά πειράματα 
θα αποτελέσουν για δύο μέρες ένα γοητευτικό μικρόκοσμο 
στον οποίο θα μπορέσουν να ταξιδέψουν οι επισκέπτες με τη 
βοήθεια του επιστημονικού μας προσωπικού. Η εκδήλωση 

αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους μαθητές και για το 
κοινό να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα του ερευνητικού 
έργου που επιτελείται στο ΕΜΠ. Προσφέρει επίσης μια μοναδι-
κή δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια 
της έρευνας και να διευρύνουν τους ορίζοντες του επαγγελμα-
τικού τους προσανατολισμού μέσα από τη γνωριμία τους με 
τις εννιά Σχολές και τη ζωντανή συζήτηση με το ακαδημαϊκό 
προσωπικό του ΕΜΠ.

Κοινή απόφαση για «καταμερισμό του διασυνοριακού κό-
στους της ηλεκτρικής διασύνδεσης» EuroAsia Interconnector 
μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας εξέδωσαν ΡΑΕ και 
ΡΑΕΚ, προχωρώντας έτσι σε ένα αποφασιστικό βήμα για την 
υλοποίηση του μεγαλεπήβολου σχεδίου.  Σύμφωνα με το 
energypress.gr οι δυο ρυθμιστικές αρχές έλαβαν υπόψη το 
γεγονός ότι το έργο περιλαμβάνεται στα έργα κοινού ενδια-
φέροντος της ΕΕ. Η απόφαση των δυο ρυθμιστικών αρχών 
εδράζεται στην εκτίμηση ότι το έργο έχει φτάσει σε επαρκή 
βαθμό ωριμότητας για σκοπούς λήψης απόφασης και υπάρχει 
καθαρός θετικός αντίκτυπος από τα αποτελέσματα του έρ-
γου. Το έργο αποτελείται από την ηλεκτρική διασύνδεση των 
συστημάτων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας (μέσω Κρήτης) με 
υποθαλάσσια καλώδια DC και με χερσαίους σταθμούς μετα-

τροπής (converter stations) HVDC σε κάθε σημείο σύνδεσης, 
και θα έχει συνολική δυναμικότητα 2000 MW.  Το συνολικό 
μήκος της διασύνδεσης αναμένεται να είναι 1520 χλμ. Σε ό,τι 
αφορά την πρόοδο για των προεργασιών για το έργο, αξίζει 
να σημειωθεί ότι πρόσφατα υπεβλήθησαν όλες οι αιτήσεις για 
αδειοδοτήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, μεταξύ των οποίων και 
οι αιτήσεις για τις περιβαλλοντικές άδειες. Από μεριάς του, ο 
επίσημος φορέας υλοποίησης του έργου, η κοινοπραξία του 
EuroAsia Interconnector, χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή του τη 
συγκεκριμένη απόφαση ως ιστορική. Αναλυτικά, η ανακοίνω-
ση έχει ως εξής: «Σε μια ιστορική απόφαση για την Κύπρο οι 
Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, εκδώσαν 
κοινή απόφαση για καταμερισμό του Διασυνοριακού κόστους 
της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector μεταξύ 

της Κύπρου και της Ελλάδας όπως προβλέπεται από τον Ευρω-
παϊκό Κανονισμό 347/2013 για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος. 
Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός για την Κύπρο αφού άρει 
την ηλεκτρική της απομόνωση ως της τελευταίας χώρας κρά-
τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Ενεργειακά 
απομονωμένη. H EuroAsia Interconnector ως επίσημος Φο-
ρέας Υλοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζει τις 
θερμές ευχαριστίες σε όλες τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και 
Ελλάδας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεχή στήριξη και 
ιδιαιτέρως προς τις ρυθμιστικές Αρχές Κύπρου και Ελλάδας. Ο 
Φορέας Υλοποίησης EuroAsia συνεχίζει να εργάζεται εντατικά 
και εντός των χρονοδιαγραμμάτων μέχρι την πλήρη λειτουρ-
γία της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector Ισ-
ραήλ Κύπρου Κρήτη και Αττική».

Εντός των προσεχών δέκα ημερών, τοποθετούν άν-
θρωποι με γνώση των διεργασιών, την δημοσίευση 
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
προκήρυξης του διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπε-
δα νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης. Σύμφωνα με το 
energypress.gr δύο μήνες έχουν παρέλθει από τις 17 
Αυγούστου, οπότε και έγινε η προκήρυξη των διαγω-
νισμών για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Κρήτη (όπως 
και στο Ιόνιο), και ακόμη αυτή δεν έχει δημοσιευθεί στην 
επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα 
ωστόσο με τις πληροφορίες του «Energypress», η δημο-
σίευση αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, 
γεγονός που αυτόματα θα σημάνει και την αντίστροφη 
μέτρηση μέχρι την κατάθεση των δεσμευτικών προ-
σφορών. Κάποιοι μάλιστα, λόγω του δεδηλωμένου 

ενδιαφέροντος της Exxon Mobil για τις θάλασσες της 
Κρήτης, συνδέουν την επίσπευση των διαδικασιών με 
το ταξίδι Τσίπρα στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον 
Πρόεδρο Τράμπ.  Ήταν κατόπιν κοινού αιτήματος της 
Exxon Mobil, της γαλλικής Total και των ΕΛΠΕ προς το 
υπουργείο Ενέργειας (31 Μαίου 2017), που το τελευταίο 
προκήρυξε το διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση 
της υποθαλάσσιας περιοχής νοτίως της Πελοποννήσου 
και δυτικά της Κρήτης. Σύμφωνα με την προκήρυξη του 
διαγωνισμού οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν 
εντός 90 ημερών από την  ημερομηνία δημοσίευσης της 
ανακοίνωσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη 
πράξη αυτό σημαίνει ότι αν η πρόσκληση δημοσιευτεί για 
παράδειγμα σήμερα, 17 Οκτωβρίου, τότε οι προσφορές 
θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΔΕΥ το αργότερο ως τις 

17 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη διαδικασία, εφόσον δεν 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τρίτους, τότε το Δημόσιο θα 
προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες που 
προκάλεσαν τους διαγωνισμούς. Δηλαδή την κοινοπρα-
ξία Exxon Mobil-Total-ΕΛΠΕ. Το επόμενο διάστημα, και 
εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις, θα φανεί 
κατά πόσο ενδιαφέρονται για τις θαλάσσιες περιοχές της 
Κρήτης, και άλλοι παίκτες. Εχει ακουστεί ότι την πρόθεσή 
της να διεκδικήσει τα δύο οικόπεδα ΝΔ και Δυτικά της 
Κρήτης έχει εκδηλώσει και η ιταλική ENI που ανακάλυψε 
το περίφημο κοίτασμα Zor στην Αίγυπτο, έχει εγκαταστα-
θεί ήδη στην Κύπρο, και διευρύνει το πεδίο δράσης της 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

ΤΟ ΕΜπ ΑΝΟΙγΕΙ ΤΙΣ πυΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡγΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟυ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 20 - 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟυ

ΡΑΕ ΚΑΙ ΡΑΕΚ ΑΝΑΨΑΝ “πΡΑΣΙΝΟ φΩΣ” γΙΑ ΤΗΝ πΡΟΟδΟ ΤΟυ EUROASIA INTERCONNECTOR

δΗΜΟΣΙΕυΣΗ ΣΤΗΝ ΕφΗΜΕΡΙδΑ ΤΩΝ ΕυΡΩπΑϊΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟυ 
δΙΑγΩΝΙΣΜΟυ γΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟπΕδΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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ΤΣΙπΡΑΣ: ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΝΙΣχυΕΤΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ χΩΡΑΣ 
ΩΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟυ ΚΕΝΤΡΟυ

ΕΡΕυΝΑ ΑπΟ ΟΛΛΑΝδΟυΣ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΕΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟυΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΑΡχΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕπΙδΑυΡΟυ

ΑΛΛΑγΕΣ ΣΤΙΣ δΗΜΟπΡΑΣΙΕΣ ΑΕΡΙΟυ ζΗΤΑ Η δΕπΑ

Η αναπτυξιακή τροχιά στην οποία έχει πλέον μπει η 
ελληνική οικονομία είναι γεγονός και η ανάκαμψη μας 
δεν βασίζεται στην επιστροφή στο παρελθόν, αλλά σε 
νέα, γερά θεμέλια, είναι το βασικό μήνυμα που εξέπεμ-
ψε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες 
στο Chicago Council on Global Affairs. Σύμφωνα με το 
energypress.gr όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, πλέον 
ο στόχος είναι να προχωρήσουμε με ένα νέο βιώσιμο 
μοντέλο ανάπτυξης με προτεραιότητα στην καινοτομία, 
εξαγωγικό προσανατολισμό, ελκυστικό για επενδύσεις 
και κοινωνική δικαιοσύνη. Εκτιμώντας ότι η γεωστρα-
τηγική θέση της χώρας αποτελεί συγκριτικό της πλεονέ-
κτημα, ο Πρωθυπουργός εστίασε στα σημαντικά βήμα-
τα που γίνονται ώστε η χώρα να καταστεί ενεργειακός 

και μεταφορικός κόμβος. Ιδιαίτερη αναφορά επεφύλαξε 
για έργα και εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, όπως:
-Της μεταφοράς του φυσικού αερίου της Κασπίας με 
χρήση του αγωγού TAP, του IGB και του Κάθετου Δια-
δρόμου.
-Την επέκταση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα,
-Την ίδρυση μιας πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης 
και αποθήκευσης αερίου στην Αλεξανδρούπολη
-Την εξασφάλιση πρόσθετων εισαγωγών αερίου από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες.
- Το άνοιγμα του δρόμου για την εισαγωγή σχιστολιθι-
κού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας.
-Την ανάπτυξη του αγωγού East Med για την εισαγωγή 

του Ισραηλινού και του Κυπριακού φυσικού αερίου
-Την ανάπτυξη του Euro-Asia Interconnector που συν-
δέει την Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο.
-Τους νέους διαγωνισμούς για θαλάσσιες έρευνες υδρο-
γονανθράκων στην Κρήτη και στο Ιόνιο όπου δραστηρι-
οποιούνται οι αμερικανικές εταιρείες.
-Τις συνομιλίες με την Τουρκία για ένα νέο, αγωγό ρωσι-
κού φυσικού αερίου.
Τέλος, καλώντας σε περαιτέρω στήριξη από τις ΗΠΑ, ο 
Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να πα-
ραμείνει ο περιφερειακός πυλώνας σταθερότητας και 
ασφάλειας μόνον εάν ικανοποιηθούν οι πλέον θεμελιώ-
δεις ανησυχίες ασφαλείας της στο Αιγαίο και την Ανατο-
λική Μεσόγειο.

Έρευνα πραγματοποίησαν Ολλανδοί επιστήμονες για την 
ακουστική του θεάτρου της Επιδαύρου και άλλων αρχαί-
ων θεάτρων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο Κόνσταντ Χακ, 
επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας 
του Αϊντχόβεν και οι φοιτητές του (μεταξύ των οποίων μία 
Ελληνίδα), που έκαναν μια σειρά από σχετικές επιστημο-
νικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, πραγματοποίησαν 
αποστολή στην Ελλάδα για να κάνουν ακουστικές μελέτες 
σε τρία αρχαία θέατρα, της Επιδαύρου, του Άργους και 
του Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα, σε συνδυασμό με 
εργαστηριακά ακουστικά πειράματα. Στην περίπτωση 
της Επιδαύρου - που έχει και τη μεγαλύτερη φήμη για 
την ακουστική της- χρησιμοποίησε 20 μικρόφωνα τοπο-
θετημένα σε 12 σημεία, καθώς και δύο μεγάφωνα, ένα 

στη σκηνή του θεάτρου (ορχήστρα) και ένα στο πλάι. Οι 
ερευνητές έκαναν συνολικά 2.400 ηχογραφήσεις, μεταξύ 
άλλων ενός νομίσματος που έπεφτε, ενός χαρτιού που 
σκιζόταν και ενός ανθρώπου που ψιθύριζε. Σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς των ερευνητών, αν και ο ήχος 
του νομίσματος ή του χαρτιού θα ήταν δυνατό, όντως 
δυνατό, να ακουστεί σε όλο το θέατρο, οι ήχοι αυτοί θα 
ήσαν αναγνωρίσιμοι ως νόμισμα που έπεφτε και ως χαρτί 
που σκιζόταν, μόνο μέχρι τη μέση περίπου του θεάτρου. 
Ο ψίθυρος θα μπορούσε να ακουσθεί μόνο από τις μπρο-
στινές θέσεις. Μόνο όταν οι ηθοποιοί φώναζαν δυνατά, 
τα λόγια τους θα ήταν δυνατό να γίνουν κατανοητά έως 
τις ψηλότερες θέσεις του θεάτρου. Ο αναπληρωτής κα-
θηγητής κλασικών σπουδών Αρμάν Ντ’ Ανγκούρ του 

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αντέτεινε ότι «η νέα έρευνα 
βασίζεται σε ένα θέατρο που έχει αλλάξει με το πέρασμα 
των αιώνων», συνεπώς, όπως είπε, «δεν μπορούμε να 
είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι σήμερα οι ήχοι ακούγονται 
ακριβώς όπως τότε». Προσέθεσε ότι οι αρχαίοι Έλληνες 
πιθανότατα χρησιμοποιούσαν διάφορους τεχνητούς και 
ευφάνταστους τρόπους για να ενισχύουν τους ήχους, κάτι 
που η νέα μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη της.  Σύνδεσμος για 
τις επιστημονικές δημοσιεύσεις:
http://www.ancient-acoustics.nl/publications/

Η ΔΕΠΑ έχει ζητήσει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να 
μην υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα για αύξη-
ση ή μείωση των τιμών προμήθειας κατά τη διαμόρφωση 
της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών. Σύμφωνα με το 
energypress.gr η  υποχρέωση στην οποία αναφέρεται το 
αίτημα της ΔΕΠΑ απορρέει από την ως σήμερα ισχύουσα 
σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που χρονο-
λογείται από το 2014, η οποία στη συνέχεια εξειδικεύτηκε από 
τη ΡΑΕ το 2016. Έτσι, μέχρι σήμερα «για τον υπολογισμό του 
μοναδιαίου μεσοσταθμικού κόστους προμήθειας της ΔΕΠΑ 
λαμβάνεται υπ’ όψιν μεταξύ άλλων το κόστος προμήθειας 
ανά πηγή προμήθειας, όπως υπολογίζεται  από τους εκάστοτε 
ισχύοντες τύπους υπολογισμού των αντίστοιχων μακροχρό-
νιων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ, λαμβανομένων υπ’ 
όψιν προϋπολογιστικά τυχόν ποσοτικοποιημένων αιτημάτων 
των προμηθευτών της ΔΕΠΑ ή, αντιστοίχως, της ίδιας προς 
τους προμηθευτές της για την αναθεώρηση των τιμών προ-
μήθειας». Το αίτημα αυτό της ΔΕΠΑ κατατίθεται ενώ ακόμα 

εκκρεμεί η απόφαση των αρμόδιων σουηδικών δικαστηρί-
ων επί της αγωγής που έχει καταθέσει η ΔΕΠΑ σχετικά με το 
αίτημα αναθεώρησης (αύξησης) τιμής από την πλευρά της 
τουρκικής BOTAS το 2008, η εκδίκαση της οποίας αναμένεται 
μέχρι το τέλος του 2017. Στο μεταξύ, η ΔΕΠΑ ζήτησε από την 
BOTAS το φετινό Ιανουάριο να ξεκινήσουν διαπραγματεύ-
σεις  για τη μείωση της συμβατικής τιμής, θέμα στο οποίο η 
τουρκική εταιρεία εμφανίστηκε αδιάλλακτη, με αποτέλεσμα η 
ΔΕΠΑ να προσφύγει τον Ιούνιο στη διεθνή διαιτησία. Παρά το 
γεγονός ότι η ΔΕΠΑ ευελπιστεί ότι οι θέσεις της θα γίνουν τε-
λικά αποδεκτές στα πλαίσια της διαδικασίας της διεθνούς διαι-
τησίας, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δε συμβεί, τότε η ΔΕΠΑ 
θα κληθεί να επιβαρυνθεί με ένα κόστος που μπορεί να είναι 
και υπέρμετρο. Το κόστος αυτό θα αφορά τη διαφορά μεταξύ 
των χαμηλότερων τιμών εκκίνησης των δημοπρασιών  κατά 
το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της τελικής διαιτητικής 
απόφασης και των τιμών εκκίνησης των συγκεκριμένων 
δημοπρασιών, όπως αυτές θα διαμορφώνονταν  σύμφωνα 

με αυτή την τελική διαιτητική απόφαση. Η ΔΕΠΑ εκτιμά ότι η 
αποδοχή του αιτήματός της θα επιδράσει θετικά στην ευρύτε-
ρη προσαρμογή της ελληνικής αγοράς αερίου στις συνθήκες 
του ευρωπαϊκού πλαισίου ενώ δεν πρόκειται να επηρεάσει 
την ελκυστικότητα των δημοπρασιών. Αξίζει, τέλος, να ση-
μειωθεί ότι η ΔΕΠΑ έχει δεσμευτεί ότι, σε περίπτωση ευνοϊκής 
έκβασης της διαιτησίας με την BOTAS, θα υπάρχει πρόβλεψη 
εκκαθάρισης της τιμής εκκίνησης σε όσους κατακύρωσαν πο-
σότητες στις δημοπρασίες της χρονικής περιόδου από το τρίτο 
τρίμηνο 2017 μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το αίτημα της ΔΕΠΑ αποκτά χαρα-
κτήρα επείγοντος, καθώς η ετήσια δημοπρασία για το 2018, 
στην οποία θα διατεθεί πολύ μεγαλύτερη ποσότητα σε σχέση 
με πέρυσι (το 60% έναντι του 17% της συνολικής ποσότητας 
που προμήθευσε στην εγχώρια αγορά πέρυσι), είχε προ-
γραμματιστεί για σήμερα, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
διεξαχθεί προτού οι πελάτες δηλώσουν στη ΔΕΠΑ τις ετήσιες 
συμβατικές τους ποσότητες για το επόμενο έτος.
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Τέσσερις φορές περισσότερα σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ευρώπη είναι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα τα οποία υφί-
στανται υπερβολική επιβάρυνση αναφορικά με τις δα-
πάνες στέγασης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με βάση την 
τελευταία έρευνα του Housing Europe, της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας για τη Δημόσια, Συνεταιριστική και Κοινωνι-
κή Στέγη, που δημοσιεύει η Καθημερινή, η Ελλάδα έχει τα 
μεγαλύτερα έξοδα κατοικίας ως ποσοστό του διαθέσιμου 
εισοδήματος των πολιτών της, συγκριτικά με τις υπόλοι-
πες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στην 
Ελλάδα το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία δαπανούν 
περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός 
τους για την κάλυψη αναγκών στέγασης έχει εκτιναχθεί 
σε σχεδόν 41%, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 
δεν ξεπερνάει το 11,3%. Μάλιστα, η τάση είναι διαρκώς 
επιδεινούμενη, δεδομένου ότι πριν από δύο χρόνια το 
αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα διαμορφωνόταν σε 
33%. Ως έξοδα στέγασης υπολογίζονται το ενοίκιο για 
τους ενοικιαστές ή η δόση του στεγαστικού δανείου για 
τους ιδιοκτήτες, όπως επίσης και οι δαπάνες θέρμανσης, 

ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας και κοινο-
χρήστων. Αν όμως συνυπολογίσει κανείς και την εκτόξευ-
ση της φορολογικής επιβάρυνσης, αντιλαμβάνεται ότι η 
κατοχή κατοικίας στην Ελλάδα συνιστά πλέον ένα κόστος 
το οποίο λίγα νοικοκυριά μπορούν πλέον να καλύψουν, 
χωρίς να προβούν σε σοβαρές περικοπές άλλων εξόδων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2010 μέχρι το 2015, οι 
φόροι κατοχής ακινήτων αυξήθηκαν έξι φορές, από τα 
500 εκατ. ευρώ σε 3 δισ. ευρώ, ενώ το 2016 αυξήθηκαν εκ 
νέου σε 3,5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα των νοι-
κοκυριών υποχώρησαν σημαντικά (π.χ. μειώσεις μισθών 
και συντάξεων), ενώ άνοδο καταγράφουν και άλλες δα-
πάνες που συνδέονται με το ακίνητο, όπως ρεύμα, πετρέ-
λαιο θέρμανσης. Το αποτέλεσμα είναι να έχει διευρυνθεί 
ακόμα περισσότερο το χάσμα σε σχέση με τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες, όπου κατά το συγκεκριμένο διάστη-
μα η οικονομική επιβάρυνση για δαπάνες κατοικίας δεν 
παρουσίασε ιδιαίτερη μεταβολή. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά την Ελλάδα εντο-
πίζεται στη Ρουμανία, όπου όμως το αντίστοιχο ποσοστό 

των υπερβολικά επιβαρυμένων οικονομικά νοικοκυριών 
είναι λιγότερο από 20%. Στην περίπτωση της Ελλάδας, 
το ακόμα πιο ανησυχητικό, και σε επίπεδο κοινωνικής 
συνοχής, είναι ότι το σχετικό ποσοστό εκτινάσσεται σε 
πάνω από 90% στα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται 
στην πιο επαχθή οικονομική θέση, δηλαδή το εισόδημά 
τους είναι μικρότερο του 60% του μέσου εισοδήματος. 
Άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της έρευνας, η οποία 
παρουσιάζεται σήμερα στις Βρυξέλλες, είναι η πτώση του 
ποσοστού της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, το οποίο έχει 
υποχωρήσει πλέον σε 73,9%, που είναι και το χαμηλότε-
ρο διαχρονικά και προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
του 69,3%. Εκτός όμως από την κατοχή ακινήτων, σε 
οικονομικό άχθος τείνει να εξελιχθεί και η ενοικίαση κατοι-
κίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Housing 
Europe, στην Ελλάδα το κόστος ενοικίασης ως ποσοστό 
επί του εισοδήματος έχει εκτιναχθεί σε 28,57% σήμερα, 
έναντι 24,8% το 2010. 

Σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν σε δύο χρόνια οι υποθέσεις 
ρευματοκλοπών που φτάνουν στα δικαστήρια χωρίς οι 
παραβάτες να έχουν πληρώσει τις οφειλές και τα πρόστιμα 
που επιβάλλει ο ΔΕΔΔΗΕ. Το energypress.gr  γράφει ότι 
σύμφωνα με στοιχεία του Διαχειριστή από τις αρχές του 
χρόνου μέχρι και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου και μόνο 
στα δικαστήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης έφτασαν 
στην ακροαματική δικαστική διαδικασία 2.971 υποθέσεις. 
Ο αντίστοιχος αριθμός για το 2016 ήταν 1.410, ενώ για το 
2015 μόλις 324. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αυτά αφο-
ρούν τους παραβάτες που δεν κατέβαλαν τις οφειλές. Όπως 
εξηγούν πηγές του Διαχειριστή, σε όλες τις εντοπισμένες πε-
ριπτώσεις ρευματοκλοπών υποβάλλονται μηνύσεις. Αυτό 

που συμβαίνει συνήθως είναι οι εναγόμενοι παραβάτες να 
αθωώνονται από το δικαστήριο όταν έχουν πληρώσει τα 
χρηματικά ποσά και τα πρόστιμα που καταλογίζονται από 
τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας, που στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων 
είναι η ΔΕΗ. Πέραν των υποθέσεων που λήγουν δια της 
δικαστικής οδού, ο ΔΕΔΔΗΕ δουλεύει εντατικά και για τον 
εντοπισμό ρευματοκλοπών, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι 
ο αριθμός των εντοπισμένων περιπτώσεων αυξάνει. Συ-
γκεκριμένα, σύμφωνα με τα φετινά στοιχεία που φτάνουν 
μέχρι και το καλοκαίρι, έχουν εντοπιστεί 5.000 υποθέσεις 
ρευματοκλοπών, την ώρα που ο αριθμός αυτός για όλο το 
2016 ήταν  11.500, ενώ το 2015 οι εντοπισμένες ρευματο-

κλοπές ήταν περίπου 8.600. Η παραβατική αυτή συμπερι-
φορά έχει, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, ως βασική αιτία 
την οικονομική ύφεση και τη δραματική συρρίκνωση του 
εισοδήματος, με αποτέλεσμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να 
έχουν περιέλθει σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας που 
φτάνει στο σημείο να μην μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματος και να παρεμβαίνουν στα ρολόγια 
μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Ο οικο-
νομικός αντίκτυπος των ρευματοκλοπών για τη ΔΕΗ είναι 
τεράστιος, καθώς η εταιρεία υπολογίζει το κόστος τους σε 
250 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι δήμοι στην υποβολή προτάσεων για έργα με χρη-
ματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, στο πρόγραμμά του «Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου» ζητά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (τώρα προβλέπεται ότι μπορούν να 
συμμετάσχουν μόνο όσοι έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 
κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ). Η ΚΕΔΕ χαρακτηρίζει απαράδε-
κτη την προϋπόθεση αυτή και καταγγέλλει ότι έτσι αποκλείεται η πλειονότητα των δήμων, 

συμπεριλαμβανομένων όλων  των μικρών, ορεινών και απομακρυσμένων. «Για το λόγο 
αυτό η ΚΕΔΕ», δήλωσε ο πρόεδρός της Γιώργος Πατούλης, «καλεί τη διοίκηση του Πράσι-
νου Ταμείου και το εποπτεύον υπουργείο να ανακαλέσουν την εκδοθείσα Πρόσκληση και 
να αναπροσαρμόσουν τους όρους της, προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός από τη 
διαδικασία υποβολής προτάσεων της πλειοψηφίας των δήμων».

υΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕυΡΩπΗ ΟΙ δΑπΑΝΕΣ ΣΤΕγΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ - ΑυΞΗΜΕΝΗ 
ΕπΙΒΑΡυΝΣΗ γΙΑ ΡΕυΜΑ ΚΑΙ πΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

δΕΚΑπΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ δυΟ χΡΟΝΙΑ ΟΙ υπΟΘΕΣΕΙΣ ΡΕυΜΑΤΟΚΛΟπΩΝ πΟυ 
φΤΑΝΟυΝ ΣΤΑ δΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΗ δυΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣυΜΜΕΤΟχΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ δΗΜΩΝ ΣΕ πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
πΡΟγΡΑΜΜΑ ΤΟυ πΡΑΣΙΝΟυ ΤΑΜΕΙΟυ ζΗΤΑ Η ΚΕδΕ
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Μείωση του ΑΕΠ κατά 0,2% για το 2016 σε όρους όγκου, 
προέκυψε μετά από τη δεύτερη εκτίμηση των στοιχείων από 
την ΕΛΣΤΑΤ (έναντι μηδενικής μεταβολής με βάση την πρώτη 
εκτίμηση του Μαρτίου). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην 
ενσωμάτωση νέων στοιχείων από την έρευνα οικογενειακών 
προϋπολογισμών, τα οποία δείχνουν μεγαλύτερη μείωση 
στην κατανάλωση των νοικοκυριών, καθώς και από την εν-
σωμάτωση πρόσθετων στοιχείων για τους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης. Μετά από τη δεύτερη εκτίμηση, το ΑΕΠ ανήλθε 
πέρυσι σε 174,2 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε τη μεταβολή 
του ΑΕΠ για το 2014 σε -0,3% από -0,2% αρχικά και για το 
2015 σε +0,7% από +0,3% αρχικά. Ειδικά για το 2016 - με 
βάση τα στοιχεία που παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου για τη 

μέθοδο μέτρησης του ΑΕΠ ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Αθανάσιος 
Θανόπουλος - η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε 
μείωση 0,3% σε σχέση με το 2015 έναντι αύξησης 0,6% που 
είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση τον Μάρτιο 2017. 
Η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 0,1% (μείωση 
κατά 1,19 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές) έναντι της αρχικής 
εκτίμησης για αύξηση 1,4% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 
μειώθηκε 1,5% (έναντι της αρχικής εκτίμησης για μείωση 
2,1%). Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν 
αύξηση 0,3%, έναντι μείωσης 0,4% που είχε ανακοινωθεί 
στην πρώτη εκτίμηση. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
παρουσίασαν μείωση 1,8%, έναντι μείωσης 2% που είχε 
ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση. Οι ιδιωτικές επενδύσεις 
αυξήθηκαν κατά 1,6% (κατά 149 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες 

τιμές), έναντι αύξησης 0,1% στην αρχική εκτίμηση. Οι φόροι 
στα προϊόντα αυξήθηκαν κατά 7,8% και οι επιδοτήσεις κατά 
14,5%. Σε τρέχουσες τιμές με βάση τα αναθεωρημένα στοι-
χεία, το ΑΕΠ παρουσίασε το 2016 μείωση 1,2% σε σχέση με 
το 2015, έναντι αύξησης 0,1% που είχε ανακοινωθεί στην 
πρώτη εκτίμηση τον Μάρτιο. Η τελική καταναλωτική δαπά-
νη παρουσίασε μείωση 1,2%, έναντι αύξησης 0,3% που είχε 
ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση. Οι εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 2,7%, έναντι μείωσης 2,9% 
στην πρώτη εκτίμηση. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
παρουσίασαν μείωση 5,1%, έναντι μείωσης 5,4% που είχε 
ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση.

Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στην Ελλάδα κατά +1% το 2017 
και +2,5% το 2018, κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης. 
Οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά +5% και οι επενδύσεις κατά 
+0,3%, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στην πορεία προς 
την ανάπτυξη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτά αναφέρθηκαν 
για τη χώρα μας, στο συνέδριο International Trade Observatory 
2017, που διοργάνωσε στην Αθήνα η Euler Hermes, η οποία 
ασχολείται με την ασφάλιση πιστώσεων. Στο συνέδριο ανα-
λύθηκαν τα τρέχοντα, παγκόσμια και εγχώρια, οικονομικά 
δεδομένα και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες των ελληνικών επι-
χειρήσεων. Η παγκόσμια οικονομία έχει αρχίσει να ανακάμπτει. 
Η παγκόσμια ανάπτυξη κινήθηκε δυναμικά το δεύτερο τρίμηνο 
του 2017, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, στην Ευρωζώνη, στην Κίνα και 
στην Ιαπωνία. Η Euler Hermes επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της 
για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2017 και το 2018, σε περίπου 
+3%, κυρίως λόγω της ισχυρής κυκλικής ανάκαμψης στην 
Ευρώπη. Το παγκόσμιο εμπόριο ανακάμπτει σε αξία το 2017 
κατά +7,0%, μετά από δύο συνεχή χρόνια συρρίκνωσης και 
η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το παγκόσμιο εμπόριο αναμένε-
ται να αυξηθεί κατά +5,7% το 2018. «Η παγκόσμια οικονομία 
αναπτύσσεται με τους υψηλότερους ρυθμούς της τελευταίας 
δεκαετίας. Πολύ θετικά είναι τα στοιχεία για την οικονομική ανά-

πτυξη το πρώτο εξάμηνο του 2017, με την κατανάλωση και τις 
επενδύσεις να καταγράφουν έντονη ανοδική πορεία. Επιπλέον, 
το παγκόσμιο εμπόριο επιστρέφει, με τις οικονομίες που είναι 
ανοικτές ως προς αυτό και την καινοτομία να ωφελούνται πε-
ρισσότερο», δήλωσε η Καταρίνα Ούτερμολ, Senior Economist 
Europe για την Euler Hermes και την Allianz. Για το 2018, οι 
οικονομικές προοπτικές παραμένουν θετικές, σε αντιστοιχία με 
τη μείωση της αβεβαιότητας στην οικονομική πολιτική που ακο-
λουθείται, της αύξησης της απασχόλησης και των προοπτικών 
για επενδύσεις. Η εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής είναι 
απίθανο να εμποδίσει τη σημαντική δυναμική της οικονομίας. 
«Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Το οικονομικό κλίμα έχει βελ-
τιωθεί σημαντικά το 2017, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο 
τα τελευταία 2,5 χρόνια. Κατά συνέπεια, το ΑΕΠ αναμένεται να 
αυξηθεί στην Ελλάδα κατά +1% το 2017 και +2,5% το 2018, 
κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η αβεβαιότητα 
ωστόσο παραμένει ένα εμπόδιο στην αναπτυξιακή δυναμική 
της Ελλάδας. Όμως οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά +5% το 
2017 και οι επενδύσεις μόλις κατά +0,3%, προσφέροντας 
πρόσθετη στήριξη: ένα σημαντικό βήμα μπροστά» προσθέτει 
η κ. Ούτερμολ. «Ο κινητήρας των εξαγωγών ανεβάζει στροφές 
χάρη στη δυναμική των χωρών προορισμού, ειδικά στην Ευ-

ρώπη. Το 2018 αναμένεται μία πρόσθετη αύξηση στις ελληνικές 
εξαγωγές, κοντά στα 3,4 δισ. ευρώ, καθοδηγούμενη από την 
Ιταλία, τη Γερμανία και την Τουρκία. Οι κλάδοι της ενέργειας, της 
αγροδιατροφής και των χημικών προϊόντων θα ωφεληθούν 
περισσότερο» δήλωσε ο Νικόλας Μπαδήμας, προσωρινός διευ-
θύνων σύμβουλος της Euler Hermes Hellas. Παράλληλα, όπως 
αναφέρθηκε στο συνέδριο, δύο εξαγωγικοί κλάδοι με σημαντι-
κές προοπτικές είναι οι εξής:
- Αγροδιατροφικός κλάδος: Αναθεώρηση της στρατηγικής με 
στόχο να απελευθερωθούν πλήρως οι εξαγωγικές δυνατότητες.
Τα κύρια στοιχεία της αλλαγής στρατηγικής στον κλάδο αυτό 
περιλαμβάνουν: Ενίσχυση της απόδοσης της γεωργικής παρα-
γωγής, τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, τη μετατόπιση από 
το μεγάλο όγκο σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, την 
έμφαση σε επώνυμα προϊόντα και τη στόχευση σε χώρες με 
μεγάλες προοπτικές (για παράδειγμα, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία).
- Τουρισμός. Αναμένεται μεγαλύτερη ζήτηση από αξιόπιστες πα-
ραδοσιακές αγορές, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ολλανδία, 
αλλά και η προσέλκυση γειτονικών χωρών, όπως η Βουλγαρία, 
η Ρουμανία και η Πολωνία παραμένει σημαντική.

Στο 1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα 
το Σεπτέμβριο του 2017, σε σχέση με 0,6% τον Αύγουστο 
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ένα χρόνο πριν το αντίστοιχο πο-
σοστό ήταν -0,1%. Συνολικά, στην ευρωζώνη ο ετήσιος πλη-
θωρισμός το Σεπτέμβριο ήταν 1,5% σταθερός σε σχέση με τον 

Αύγουστο. Ένα χρόνο πριν ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη 
ήταν 0,4%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πλη-
θωρισμός ήταν 1,8% το Σεπτέμβριο, σε σχέση με 1.7% τον 
Αύγουστο και 0,4% ένα χρόνο πριν. Τα χαμηλότερα ετήσια 
ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), 
την Ιρλανδία (0,2%) και τη Φινλανδία (0,8%). Τα υψηλότερα 

ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Λιθουανία (4,6%), την 
Εσθονία (3,9%) και τη Λετονία (3%). Σε σύγκριση με τον Αύ-
γουστο του 2017, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε εννιά 
κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε επτά και αυξήθηκε σε 11.

ΚΑΤΑ 0,2% ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΑΕπ ΤΟ 2016, ΣυΜφΩΝΑ 
ΜΕ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

EUlER HERmES:  πΡΟΣΘΕΤΗ ΑυΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑγΩγΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 3,4 δΙΣ. 
ΕυΡΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ 2018 

EUROSTAT:  ΣΤΟ 1% δΙΑΜΟΡφΩΘΗΚΕ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ πΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΤΟ 
ΣΕπΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟυ 2017 
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Ο τουρισμός βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της 
κυβέρνησης, τόνισε η αρμόδια υπουργός Έλενα Κουντουρά, 
από το βήμα του 16ου Συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με θέμα: «Ελληνικός Τουρι-
σμός: Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα. Για την οικονομία, την κοινω-
νία, το περιβάλλον». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ « ο τουρισμός 
είναι προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, δίνει ανάσα στην 
οικονομία μας. Δίνει πνοή στις τοπικές κοινωνίες. Είναι πυλώ-
νας ανάπτυξης, συνδέεται και υποστηρίζει σχεδόν κάθε άλλη 
παραγωγική δραστηριότητα, όπως η πρωτογενής παραγωγή, 
το εμπόριο, οι εξαγωγές, η προώθηση των τοπικών προϊό-
ντων, και αποτελεί τη γέφυρα για την υλοποίηση σημαντικών 
έργων στην ενέργεια, τις υποδομές, τις μεταφορές, τις νέες τε-
χνολογίες» ανάφερε χαρακτηριστικά. Στόχος του υπουργείου, 
για την περίοδο 2017-2020, είναι να καθιερωθεί η Ελλάδα ως 
κορυφαίος, ελκυστικός και ασφαλής προορισμός που προσφέ-
ρει ολοκληρωμένες αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες θεματικού 
τουρισμού 365 ημέρες τον χρόνο, επισήμανε η υπουργός Του-
ρισμού. Αφού ανάφερε ότι, για πρώτη φορά, υπάρχει μία ενιαία 
εθνική και περιφερειακή τουριστική πολιτική, η κ. Κουντουρά 
σημείωσε ότι επιδίωξή είναι κάθε Περιφέρεια να αναπτυχθεί 
τουριστικά με όρους βιωσιμότητας και τα οφέλη να διαχυθούν 
στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, δημιουργώντας νέες 
θέσεις εργασίας, νέα επιχειρηματικότητα, νέα επαγγελματική 
δραστηριότητα, νέες πηγές εσόδων. Εστιάζοντας στις πολιτικές 
ενίσχυσης των επενδύσεων υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατάφε-
ρε να αντιστρέψει το κλίμα και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη 

των επενδυτών. «Η Ελλάδα πλέον αποτελεί στρατηγική τους 
επιλογή, διερευνούν συγκεκριμένες ευκαιρίες και επενδύουν 
στον ελληνικό τουρισμό. Το σημαντικό ενδιαφέρον, που κινη-
τοποιήσαμε, αποτυπώθηκε στο μεγάλο αριθμό των προτάσε-
ων: περισσότερες από 300 για επενδύσεις σε 4στερα και 5στερα 
ξενοδοχεία από τις αρχές του 2016, καθώς και για αδειοδοτήσεις 
σε ειδικές τουριστικές υποδομές και 251 φάκελοι ξενοδοχειακών 
επενδύσεων στον επενδυτικό νόμο» σημείωσε η υπουργός. Την 
ίδια στιγμή η κυβέρνηση, όπως είπε, δίνει προτεραιότητα στη 
διασύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, τον 
αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα, τη μεταποίηση, την προ-
ώθηση των μοναδικών και γνήσιων τοπικών προϊόντων που 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας κάθε ελληνι-
κού προορισμού. «Επιδιώκουμε τη συνεργασία του ιδιωτικού 
τομέα, ώστε να ενταχθούν πολύ δυναμικά τα εξαιρετικά ελληνι-
κά προϊόντα στα ξενοδοχεία και στην τουριστική αλυσίδα» συ-
μπλήρωσε. Στην κατεύθυνση αυτή, η υπουργός παρουσίασε το 
πλαίσιο των δράσεων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
τη σύσταση Φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας & Ανάπτυξης 
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Παράλληλα, στάθηκε 
στη στήριξη του «ελληνικό πρωινού» στα ξενοδοχεία του επο-
πτευόμενου φορέα Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και 
ιδιωτικών πρωτοβουλιών, για την προώθηση και προβολή της 
γαστρονομίας στο εξωτερικό. Τέλος, οι πρωτοβουλίες που πα-
ρουσιάστηκαν αφορούν τη χορήγηση του σήματος Ελληνικής 
Κουζίνας στις επιχειρήσεις, τη χορήγηση του ειδικού σήματος 

Επισκέψιμου Οινοποιείου και τέλος των καθορισμό με ΚΥΑ των 
προδιαγραφών των τουριστικών καταλυμάτων για τη δυνατό-
τητα ένταξής τους στα προγράμματα του ΕΣΠΑ ( Leader ) του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μάλιστα, 
ετοιμάζεται η ΚΥΑ για τον καθορισμό προϋποθέσεων, προδι-
αγραφών και όρων λειτουργίας για την άσκηση ατομικών ή 
ομαδικών αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και για 
τη χορήγηση ειδικού σήματος Αγροτουρισμού. Από την πλευρά 
του, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος σημείωσε ότι η Ελ-
λάδα μπορεί και πρέπει να γίνει Μητρόπολη των υπηρεσιών σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ο Ελληνικός Τουρισμός μπορεί και πρέπει 
να αναδείξει τη χώρα μας ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις της 
παγκόσμιας τουριστικής κοινότητας είπε και στάθηκε στα εξής 
μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα: Τον φυσικό πλούτο, την 
πολιτιστική κληρονομιά, την ποιότητα των υπηρεσιών και των 
προιόντων, την αυθεντική έννοια της φιλοξενίας που προσφέ-
ρει σε κάθε επισκέπτη. Εστιάζοντας στην οικονομία ο κ. Ρέτσος 
ανάφερε ότι η πολυετής κρίση που μαστίζει τη χώρα, συνεχίζει 
να συρρικνώνει εισοδήματα, ελπίδες, προσδοκίες προσθέτο-
ντας ότι η πολυπόθητη κανονικότητα, δηλαδή η δυνατότητα 
να μπορείς να σχεδιάζεις στοιχειωδώς το μέλλον σου, να προ-
γραμματίζεις τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις σου, ακόμα δεν 
έχει έρθει.,όπως είπε. Τέλος σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει έρθει, 
ένα φιλικό και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, με ρεαλιστικό 
και όχι εξοντωτικό φορολογικό πλαίσιο, ευέλικτο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα, με υγιή ανταγωνισμό και ξεκάθαρους κανό-
νες λειτουργίας για όλους.

«Βιώνουμε μια τεράστια πρόκληση τόσο για την υγεία μας 
όσο και για το περιβάλλον, αλλά ακόμη δεν την έχουμε 
αντιληφθεί ως κοινωνία: τη διατροφή μας. Όσο κι αν δεν το 
έχουμε συνειδητοποιήσει, όλες οι μεγάλες περιβαλλοντικές 
προκλήσεις σχετίζονται άμεσα με το… «πιάτο» μας», υπο-
γραμμίζει η Βίκυ Μπαρμπόκα, υπεύθυνη του προγράμματος 
«WWF Καλύτερη Ζωή», στο πλαίσιο του οποίου διενεργείται 
η εκστρατεία «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης».  Το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
γράφει  «η  υπερκατανάλωση φυσικών πόρων, ενέργειας 
και νερού, η αποψίλωση των δασών, η υποβάθμιση των 
εδαφών και η ρύπανση των υδάτων, η επιδείνωση της 
κλιματικής αλλαγής», σχετίζονται άμεσα με τις διατροφικές 
συνήθειες των πολιτών, σύμφωνα με την οργάνωση. Υπεν-
θυμίζει μάλιστα, ότι ένα στα δύο Ελληνόπουλα ηλικίας 5 - 17 
ετών πάσχει από παχυσαρκία, με την Ελλάδα να κατέχει 
θλιβερή πρωτιά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 
ίδια στιγμή η κατανάλωση τροφίμων στην Ευρώπη αντι-
προσωπεύει το 20 - 30% του συνόλου του αποτυπώματος 

των νοικοκυριών στον πλανήτη, ενώ το 1/3 των τροφίμων 
που παράγονται σε όλο τον κόσμο πετιέται στα σκουπίδια. 
Ένα κιλό μοσχαρίσιου κρέατος εκλύει 30,4 κιλά CO2 στην 
ατμόσφαιρα ή ότι μια τετραμελής ελληνική οικογένεια πετάει 
κάθε χρόνο στα σκουπίδια 120 κιλά φαγητού. Ενώ, αναφέρει 
ότι το παραδοσιακό ελληνικό μοντέλο διατροφής ωφελεί και 
το περιβάλλον, μειώνοντας κατά 72% τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και κατά 33% την κατανάλωση νερού. «Η 
διατροφή μας - αν δεν είναι σωστή - κοστίζει στην υγεία μας 
αλλά και τον πλανήτη», επισημαίνει η οργάνωση, γι’ αυτόν 
τον λόγο, το WWF Ελλάς εγκαινίασε τη νέα πανελλήνια εκ-
στρατεία του για τη βιώσιμη διατροφή. «Μέσα από τη νέα 
μας εκστρατεία, έχουμε σκοπό να αναδείξουμε αυτήν ακρι-
βώς τη σύνδεση και με βιωματικό τρόπο να μοιραστούμε 
με παιδιά και ενήλικες σε όλη τη χώρα αυτό που πλέον είναι 
σαφές σε όλον τον κόσμο: πώς ό,τι είναι καλό για την υγεία 
μας είναι και για το περιβάλλον», αναφέρει η κα Μπαρμπόκα. 
Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, μέχρι τον Ιούλιο του 2018, 

το WWF Ελλάς θα επισκεφθεί 20 πόλεις της περιφέρειας 
προκειμένου να μεταδώσει σε μικρούς και μεγάλους τα μυ-
στικά της διατροφής που σέβεται την υγεία και τον πλανήτη. 
Παράλληλα, το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι 
έτοιμο προς διανομή σε όλα τα σχολεία της χώρας. Παιδιά 
και ενήλικες θα μάθουν με ποιον τρόπο η επιλογή τοπικών 
και εποχικών φρούτων και λαχανικών, η μείωση της κα-
τανάλωσης κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένων τρο-
φίμων πλουσίων σε ζάχαρη και λίπη, καθώς και η σωστή 
κατανάλωση ψαρικών σε συνδυασμό με την αποφυγή της 
σπατάλης φαγητού, προστατεύουν την υγεία μας και περιο-
ρίζουν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα κύρια 
στοιχεία της νέας αυτής εκστρατείας: ένα πρωτότυπο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα για παιδιά δημοτικού, η νέα ιστοσελίδα 
www.wwf.gr/food και μία κινητή διαδραστική έκθεση. Ση-
μειώνεται ότι μεγάλος δωρητής του προγράμματος είναι το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υποστηρικτής το Κοινωφελές 
Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

πΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΤΟυΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝΙΣΕ Η  υπΟυΡγΟΣ ΤΟυΡΙΣΜΟυ ΑπΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟυ ΣΕΤΕ

WWF : «ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕγΑΛΕΣ πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ πΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣχΕΤΙζΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ “πΙΑΤΟ ΜΑΣ”»
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Πρότυπο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης προηγμένων 
λύσεων smart city, το Athens Digital Lab, το οποίο θα υπο-
στηρίζει καινοτόμες λύσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιό-
τητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας, 
δημιούργησαν το Athens Partnership (μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός) και ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της υλοποί-
ησης της ψηφιακής στρατηγικής του. Σε συνεργασία επίσης 
με τον Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την COSMOTE, και τη Νokia. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  το Athens Digital Lab αναζητά ψη-
φιακές ιδέες που αλλάζουν την πόλη και καλεί άτομα, ομάδες 
και νεοφυείς επιχειρήσεις που αγαπούν την τεχνολογία και την 
καινοτομία να καταθέσουν τις προτάσεις τους, που απαντούν 
σε πραγματικές ανάγκες της πρωτεύουσας και θα εξελιχθούν 
σε προηγμένες λύσεις Internet of Things (IoT - Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων) για έξυπνες πόλεις. Οι λύσεις που θα ανα-
πτυχθούν, θα μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή στον Δήμο 

Αθηναίων για δύο χρόνια και, παράλληλα, με την υποστήριξη 
της COSMOTE και της Νokia, να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
κανάλια πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. «Με το 
Athens Digital Lab, η Αθήνα αποκτά το δικό της εργαστήριο 
έρευνας και ανάπτυξης προηγμένων λύσεων Smart City και 
η ψηφιακή στρατηγική του Δήμου Αθηναίων εισέρχεται σε 
φάση υλοποίησης», τόνισε ο δήμαρχος Γιώργος Καμίνης και 
προσέθεσε: «Θέτουμε τις προτεραιότητες για τις προκλήσεις της 
πόλης και στοχεύουμε σε τεχνολογικές λύσεις που θα αναβαθ-
μίσουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την καθημερινότητα 
των πολιτών της Αθήνας. Δίνουμε την ευκαιρία σε ικανούς 
νέους- μηχανικούς, ερευνητές και επιχειρηματίες, να γίνουν 
μέρος της εξέλιξης αυτής». Οι θεματικές γύρω από τις οποίες 
θα πρέπει να κινούνται οι προτάσεις είναι: Καθαριότητα, Στάθ-
μευση, Διαχείριση Πρασίνου, Διαχείριση Δημόσιου Χώρου, 
Διαχείριση Στόλου Οχημάτων, Ανοικτή Θεματική Ενότητα. 

Θα επιλεγούν πέντε ομάδες, που θα έχουν τη δυνατότητα να 
εργαστούν για διάστημα έξι μηνών σε έναν ειδικά διαμορφω-
μένο, σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο, τον οποίο θα 
παρέχει ο Δήμος Αθηναίων, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα 
απαιτούμενα τεχνικο-οικονομικά μέσα για την υλοποίηση της 
πρότασής τους. Επιπλέον, θα έχουν: Τεχνική υποστήριξη και 
καθοδήγηση από στελέχη του δήμου Αθηναίων, της COSMOTE 
και της Νokia. Πρόσβαση στην εξειδικευμένη ΙοΤ πλατφόρμα 
της Νokia, IMPACT, που προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον 
βασισμένο σε πρότυπα για την υλοποίηση νέων υπηρεσιών 
IoT, και προηγμένες υποδομές δικτύου από την COSMOTE. Οι 
δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν στις 17 Οκτωβρίου και θα ολο-
κληρωθούν την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017. Υποβάλλονται 
αποκλειστικά στο www.athensdigitallab.gr.

Την ενεργή συμμετοχή της στο πρόγραμμα του υπουργεί-
ου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
για την παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης σε κατοί-
κους απομακρυσμένων νησιών της Ελλάδας, ανακοίνωσε 
η COSMOTE, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υλοποιώντας τη 
συγκεκριμένη δράση του υπουργείου σε 47 ελληνικά νησιά. 
Ειδικότερα, η COSMOTE προσφέρει στους κατοίκους των 
νησιών 10 GB Mobile Internet με 10 ευρώ το μήνα, που επι-
δοτείται πλήρως για 24 μήνες από το υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, ενώ δωρεάν διατίθεται και ο απαραίτητος εξοπλι-
σμός (USB Stick). Η Δράση αφορά στα νησιά: Αντικύθηρα, 
Αγαθονήσι, Αρκοί, Αστυπάλαια, Γυαλί, Καλόλιμνος, Κάσος, 
Λειψοί, Μάραθος, Μεγίστη (Καστελόριζο), Νίσυρος, Πάτμος, 

Πλάτη, Σαρία, Σύμη, Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι, Χάλκη, 
Ψέριμος, Σαμοθράκη, Αντίπαξοι, Ερεικούσσα, Μαθράκι, Οθω-
νοί, Παξοί, Ανάφη, Αμοργός, Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, 
Ίος, Κίμωλος, Κουφονήσια, Πολύαιγος, Σίκινος, Σχοινούσσα, 
Φολέγανδρος, Άγιος Ευστράτιος, Άγιος Μηνάς, Θύμαινα, Σαμι-
οπούλα, Φούρνοι Κορσεών, Γαύδος, Αντίψαρα, Οινούσσες και 
Ψαρά. Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών αυτών, 
καθώς και υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα και προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας 
(Σ.Α.) που υπηρετούν σε αυτά τα νησιά οι οποίοι πληρούν το 
εισοδηματικό κριτήριο της Δράσης. Το ποσό της δημόσιας επι-
χορήγησης ανέρχεται στα 120 ευρώ ανά έτος, με δυνατότητα 
χρησιμοποίησης μόνο μία φορά και θα παρέχει τη δυνατότητα 

ενεργοποίησης μίας μόνο κινητής (mobile) σύνδεσης. Στόχος 
της Δράσης «Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους 
μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της Ελλά-
δας» είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες και μέσω της εξοικείω-
σής τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες 
και εφαρμογές. Φορέας Πρότασης και υλοποίησης της Δράσης 
είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Γ.Γ.Τ.Π.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης (Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε.).

Εναρμονίζονται με αργους ρυθμούς τα ηλεκτρονικά κατα-
στήματα στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ωστόσο όμως ένας 
σημαντικός αριθμός ακόμη δεν έχει προχωρήσει στις απαιτού-
μενες προσαρμογές. Αυτό προκύπτει από έρευνα της Ένωσης 
Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας που πραγματοποιήθη-
κε σε τρία κύματα τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο, σε 
δείγμα 1.000 ηλεκτρονικών καταστημάτων, 10 διαφορετικών 
κατηγοριών. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 
από την έρευνα που έγινε τον Απρίλιο, μόνο το 22,8% βρέθηκε 
να είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του νόμου. Το ποσο-
στό αυτό αυξήθηκε σε 51% τον Ιούνιο, και έφτασε το 59,2% 

τον Οκτώβριο. Δηλαδή, από 228 εναρμονισμένα με το νόμο 
καταστήματα τον Απρίλιο του 2017, τον Οκτώβριο έφτασαν τα 
592 στο δείγμα των 1.000 καταστημάτων που εξετάσθηκαν. 
Ειδικότερα στην κατηγορία Βρεφικών Ειδών-Παιχνιδιών τον 
Απρίλιο, τα εναρμονισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα ήταν 
13, ενώ ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 57 τον Οκτώβριο. Στην κα-
τηγορία Έπιπλα - Διακόσμηση, τα εναρμονισμένα ηλεκτρονικά 
καταστήματα, τον Απρίλιο του 2017, ανέρχονταν στα 20 ενώ 
σήμερα αγγίζουν τα 61. Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα 
βιβλιοπωλεία, καθώς από τα μόλις 7 εναρμονισμένα σύμφωνα 
με το καταστήματα, η επανεξέταση έδειξε ότι τον Οκτώβριο, ο 

αριθμός αυτός έφτασε τα 49. Σημειώνεται πως η έρευνα επι-
κέντρωσε τον έλεγχο της στο εάν υπάρχουν στις ιστοσελίδες 
των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι πληροφορίες που ορίζει 
ο νόμος, και αν αυτές υπάρχουν, κατά πόσο η διατύπωσή τους 
είναι η σωστή. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν τα εξής: περιγραφή 
δικαιώματος υπαναχώρησης, εξυπηρέτηση καταναλωτή σε 
περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ταυτότητα προμηθευτή 
- στοιχεία επικοινωνίας, όροι πολιτικής προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων και προθεσμία παραλαβής προϊόντων.

πΡΩΤΟπΟΡΙΑΚΟ ΕγχΕΙΡΗΜΑ πΟυ υπΟΣΤΗΡΙζΕΙ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ 
ΕπΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ πΡΟΩΘΕΙ πΡΟΗγΜΕΝΕΣ ΛυΣΕΙΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

δΩΡΕΑΝ ΕυΡυζΩΝΙΚΗ ΣυΝδΕΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟυΣ ΚΑΤΟΙΚΟυΣ 47 ΑπΟΜΑΚΡυΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ πΡΟΣφΕΡΕΙ Η COSmOTE
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Οι διαταγές πληρωμής που αναμένεται να λάβουν χιλιά-
δες οφειλέτες δανειολήπτες υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούν 
σε αξία τα 4 δισ. ευρώ, αποτελώντας το πρώτο, μεγάλο 
κύμα νομικών ενεργειών που έχουν ωριμάσει από τις 
τράπεζες. Πρόκειται για καταγγελίες δανείων στις οποίες 
προχώρησαν οι τράπεζες στις αρχές του 2017 και οι οποί-
ες παίρνουν πλέον τη μορφή εκτελεστών τίτλων με τις 
επικείμενες επιδόσεις των διαταγών πληρωμής. Πράγμα 
που σημαίνει ότι ως αμέσως επόμενο στάδιο, φέρνουν για 
τους μεν «κόκκινους» δανειολήπτες στεγαστικών δανείων 
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, για τους δε «κόκκι-
νους» δανειολήπτες καταναλωτικών δανείων, έρευνα για 
την ακίνητη περιουσία τους.
Ενώ το πρώτο κύμα διαταγών πληρωμής είναι προ των 
πυλών, κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζουν μετά το κα-
λοκαίρι οι νέες καταγγελίες μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων. Υπό την εντεινόμενη πίεση του SSM για τη μείωση 
των «κόκκινων» δανείων και την ανάκτηση ενεχύρων, 
οι τράπεζες προχωρούν πλέον σε καταγγελίες μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, όχι στις 360 ημέρες καθυστέρησης, 
όπως συνήθιζαν μέχρι πρότινος, αλλά στις 210 ημέρες 
καθυστέρησης. 
Σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη του 2016, οι καταγγελμέ-
νες απαιτήσεις στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος 
ανέρχονταν σε 48 δισ. ευρώ, αποτελώντας το 45% του 
συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των 
τραπεζών. Ωστόσο αυτές στην πλειοψηφία τους, δεν προ-
χωρούσαν μέχρι την έκδοση διαταγής πληρωμής, κάτι για 
το οποίο πίεσε εντόνως τις τράπεζες ο SSM. Μία μορφή 
της πίεσης αυτής είναι και οι πωλήσεις καταγγελμένων 
χαρτοφυλακίων που εγκαινίασε η Eurobank, με την πρό-
σφατη πώληση καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων 
στην Intrum, και αναμένεται να ακολουθηθεί και από τις 
υπόλοιπες τράπεζες. 
Απώτερος σκοπός των ολοκληρωμένων πλέον νομικών 
ενεργειών των τραπεζών είναι η ετήσια αύξηση των 
εισπράξεων οφειλών, κατόπιν συνεχώς αυξανόμενων 
ταμειακών εισροών από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης συνολικής κάλυψης των καταγ-
γελμένων ανοιγμάτων των τραπεζών είναι υψηλότερος 
έναντι των άλλων κατηγοριών και ανέρχεται στο 104,7%. 
Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν διενεργήσει 
προβλέψεις ύψους 29 δισ. ευρώ (που αντιστοιχεί στο 
60,7% του δείκτη) για τις καταγγελμένες απαιτήσεις, ενώ 
υφίστανται και εξασφαλίσεις συνολικού ύψους 21 δισ. 
ευρώ (που αντιστοιχεί στο 40% του δείκτη).

ΕΡχΕΤΑΙ ΤΣΟυΝΑΜΙ δΙΑΤΑγΩΝ 
πΛΗΡΩΜΗΣ 4 δΙΣ. γΙΑ ΟφΕΙΛΕΣ ΑπΟ 
“ΚΟΚΚΙΝΑ” δΑΝΕΙΑ
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Παρά τα σημαντικά βήματα θωράκισης του τραπεζικού 
συστήματος της Ευρωζώνης και τις κινήσεις ανακεφα-
λαιοποίησης των ίδιων των τραπεζών, τα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα των χωρών του Νότου παραμένουν 
«αδύναμοι κρίκοι» εξαιτίας του βάρους των επισφαλών 
δανείων.
Σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των τοξικών δανείων 
της Ευρωζώνης -ύψους ενός τρισ. ευρώ- εντοπίζεται 
στις τράπεζες του Νότου. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
επισφάλειες υπερβαίνουν το 40% του συνολικού δανει-
ακού χαρτοφυλακίου, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην 
ΕΕ είναι 5,1 %.Τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών σε 
Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρο υπερβαίνουν τα 
450 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ).
Στην Ισπανία, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της 
ζώνης του ευρώ, τα δάνεια που έχουν χαρακτηριστεί ως 
μη εξυπηρετούμενα υπολογίζονται σε 139 δισ. ευρώ ή 
το 5,7% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ 
στην Ιταλία το ποσοστό υπερβαίνει το 15%. Η Μαδρίτη 
αναγκάστηκε στη διάρκεια της κρίσης να ζητήσει οικο-
νομική βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους έως και 
100 δισ. ευρώ για τη στήριξη του τραπεζικού της συστή-
ματος. Από τη συνολική γραμμή πίστωσης άντλησε συ-
νολικά 41,3 δισ. ευρώ, ενώ εξήλθε του προγράμματος 
τον Ιανουάριο του 2014.
Στην Κύπρο, όπου είναι ακόμη ζωντανές οι μνήμες 
του «κουρέματος» των καταθέσεων και της επιβολής 
των capital controls, μπορεί η μνημονιακή εποχή να 
αποτελεί παρελθόν από τον Μάρτιο του 2016, η βαριά 
όμως κληρονομιά των επισφαλών δανείων απειλεί να 
υπονομεύσει τη δυναμική ανάπτυξη της κυπριακής οι-
κονομίας.
«Τα πολύ υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενου χρέους 
παραμένουν ένα από τα βασικά τρωτά σημεία της κυ-
πριακής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος» 
προειδοποιεί η επικεφαλής του μηχανισμού της ΕΚΤ για 
την εποπτεία των τραπεζών της Ευρωζώνης, Ντανιέλ 
Νουί.
Οι κυπριακές τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε 
«πρόσθετες και επίμονες προσπάθειες» για να διασφαλι-
στεί η διαρκής μείωση των εξυπηρετούμενων δανείων, 
τόνισε η κα Νουί σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η κα Νουί σημείωσε ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπά-
θειες από την πλευρά των τραπεζών για την αντιμετώ-
πιση των κόκκινων δανείων. «Παρά την κάποια πρόοδο 
που έχει σημειωθεί ως προς τη διευθέτησή τους, το πολύ 
υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων εξα-

ΜΗΝυΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ
κολουθεί να αποτελεί βασική ευπάθεια της κυπριακής 
οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος και επηρεά-
ζει αρνητικά την ικανότητα των τραπεζών να επιτελούν 
τη λειτουργία τους, όσον αφορά την πιστωτική διαμεσο-
λάβηση» είπε η κα Νουί. «Επομένως, είναι σημαντικό να 
επιταχυνθεί η διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων» πρόσθεσε η ίδια. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
(NPL’s) ξεπερνούν το 40% του συνολικού χαρτοφυλακί-
ου των κυπριακών τραπεζών, μεταξύ των υψηλότερων 
στην Ε.Ε. Η Κύπρος ήταν μία από τις χώρες της κρίσης 
που βρέθηκαν σε καθεστώς μνημονίου, καταφέρνοντας 
να εξέλθει του προγράμματος τον Μάρτιο του 2016.
Οι προτάσεις που υπέβαλε πρόσφατα η ΕΚΤ για την 
αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
προκάλεσαν διαφωνίες μεταξύ των χωρών της Ευρω-
ζώνης, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται αντιμέτωπες 
με «βουνό» τοξικού χρέους. Η ΕΚΤ, όπως δήλωσε η κα 
Νουί έχει θέσει σε εφαρμογή ένα «αυστηρό πλαίσιο» για 
όλες τις τράπεζες υπό την εποπτεία της. «Με τις συμπλη-
ρωματικές μας κατευθύνσεις σχετικά με τις ποσοτικές 
προσδοκίες για τα νέα δάνεια που ταξινομούνται ως μη 
εξυπηρετούμενα, οι οποίες αποτελούν επί του παρόντος 
αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, ενισχύσαμε αυτό 
το πλαίσιο ακόμη περισσότερο» πρόσθεσε η κα Νουί. 
«Υπάρχουν ακόμη εργασίες σε εξέλιξη όσον αφορά τον 
καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των υφιστάμενων μη 
εξυπηρετούμενων δανείων».
Για την Κύπρο χρειάζεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 
για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών 
και την ενθάρρυνση άλλων δανειοληπτών να προχωρή-
σουν εθελοντικά σε συμφωνίες αναδιάρθρωσης χρέους 
με τις τράπεζες, πρόσθεσε.
«Ένα βασικό μέτρο για την επίσπευση της χρήσης του 
πλαισίου για τις κατασχέσεις θα ήταν η μεταρρύθμιση 
του δικαστικού συστήματος, με σκοπό τη δραστική μεί-
ωση του χρόνου που απαιτείται για την εκδίκαση νομι-
κών αξιώσεων».
Ερωτηθείσα για το εάν ο θεσμός των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Κύ-
προ όπως στην Ελλάδα, είπε ότι δεν έχει ακόμα τεθεί σε 
λειτουργία για να υπάρξουν συμπεράσματα.
«Η εμπειρία δείχνει ότι όσο περισσότερο διαρκεί η δια-
δικασία αντιμετώπισης των υψηλών επιπέδων των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, τόσο μεγαλύτερο είναι το 
κόστος όσον αφορά τις ζημίες που επιβαρύνουν τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα» διευκρίνισε.
- Από την Ιταλία ο... απόλυτος κίνδυνος 
 Οι ιταλικές τράπεζες θεωρούνται κατ’ εξοχήν κίνδυνος 
για το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης εξαετίας της 
συσσώρευσης επισφαλών δανείων, ενώ στην Πορτο-
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ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΕ GREENAGENDA: 4,5 δΙΣ. 
ΕυΡΩ ΤΟυ πΡΑΣΙΝΟυ ΤΑΜΕΙΟυ υπΟ 
δΙΑπΡΑγΜΑΤΕυΣΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΙ δΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

greenagenda.gr

ΕΛΕυΘΕΡΟΣ ΤυπΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ 9                                                                18/10/2017

Μία σημαντική είδηση για τα επόμενα χρόνια και το μέλλον 
των πόρων του Πράσινου Ταμείου έκρυβε η συνέντευξη τύ-
που που έδωσε η ηγεσία του ΥΠΕΝ σχετικά με το νομοσχέδιο 
που συζητείται σήμερα στη Βουλή για το δομημένο περιβάλ-
λον και τα αυθαίρετα.

Η τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος ξεκινάει 
την προσεχή Δευτέρα στην Αθήνα, ενώ στις Βρυξέλλες θε-
ωρούν αναγκαίο να ολοκληρωθεί ιδανικά πριν από τα Χρι-
στούγεννα, αλλά σε καμία περίπτωση μετά τον Φεβρουάριο. 
Αντίθετα, δεν βλέπουν με καλό μάτι την πρόθεση της κυβέρ-
νησης να δώσει κοινωνικό μέρισμα, αλλά θα τη συζητήσουν.
Οι επικεφαλής των θεσμών θα ξεκινήσουν τις συζητήσεις με 
τους αρμόδιους υπουργούς τη Δευτέρα, ενώ θα μείνουν στην 
Αθήνα μέχρι την Παρασκευή. Θα έχει προηγηθεί η επιστροφή 
των τεχνικών κλιμακίων, τα οποία αρχίζουν να φτάνουν στη 
χώρα μας από σήμερα. Στόχος των επικεφαλής είναι, εάν όλα 
πάνε καλά, να επιστρέφουν στην Ελλάδα στο τέλος Νοεμβρί-
ου με αρχές Δεκεμβρίου για να κλείσουν την αξιολόγηση.
Πριν από τα Χριστούγεννα 
Σχετικά με την ουσία, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία 
για ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέχρι τα Χριστούγεννα και 
εκταμίευση τπς δόσης ή των δόσεων μέχρι τον Φεβρουάριο.
Ειδικότερα, υπάρχουν περίπου 100 προαπαιτούμενα στο 
πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, ο κύριος όγκος έχει ήδη 
νομοθετηθεί, και υπό αυτή την έννοια η κυβέρνηση δεν θα 
είχε τις πολιτικές δυσκολίες νομοθέτησης στη Βουλή. Ωστόσο, 
θεωρούν ότι η εφαρμογή έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια 
των Μνημονίων αχίλλειος πτέρνα της ελληνικής διοίκησης.
Για τα δημοσιονομικά, η εκτίμηση είναι πως ο στόχος του 
πλεονάσματος ύψους 1,75% του ΑΕΠ το 201 7 θα επιτευχθεί, 
ενώ σε σχέση με το 2018 και το στόχο για πλεόνασμα 3,5% 
του ΑΕΠ, αυτό θα διαπιστωθεί το επόμενο διάστημα, σε σχέ-
ση και με την πορεία των εσόδων, όπου αλλού υπεραποδί-
δουν και αλλού υποαποδίδουν.
Για τις μεταρρυθμίσεις, στη διάρκεια τπς τρίτης αξιολόγησης 
θα ελεγχθούν η στελέχωση, η λειτουργία και ο προϋπολογι-
σμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η πορεία 
υλοποίησης της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστή-
ματος και η συγχώνευση των Ταμείων σε ένα, η στρατηγική 
για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το θέμα 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Θα ελεγχθούν επίσης η 
μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση, η μεταρρύθμιση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (συμφωνία με τη διεύθυνση 
ανταγωνισμού της Κομισιόν για τη ΔΕΗ) και φυσικού αερίου.

γαλία, τρία περίπου χρόνια μετά την κατάρρευση της 
Banco Espirito Santo, εξακολουθούν να υφίστανται 
ανησυχίες.
Αυτή τη στιγμή το ύψος των επισφαλών δανείων στην 
Ιταλία φθάνει τα 260 δισ, όσο περίπου και το μέγεθος 
των επισφαλών δανείων στις δύο κορυφαίες οικονομίες 
της Ευρωζώνης από κοινού, τη Γερμανία και τη Γαλ-
λία. Επίσης, το ένα στα οκτώ δάνεια στην Ιταλία είναι 
επισφαλές. Ωστόσο, ο οίκος S&P προειδοποίησε χθες 
ότι οι ιταλικές τράπεζες θεωρούνται οι πιο εκτεθειμένες 
στους νέους κανονισμούς για τα επισφαλή δάνεια που 
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς 
θα μπορούσαν να περιορίσουν ης χορηγήσεις δανείων 
προς επιχειρήσεις.
Ο οίκος προβλέπει ότι οι πωλήσεις προβληματικών δα-
νείων στην Ιταλία έως το 2019 θα φθάσουν τα 100 έως 
120 δισ. ευρώ, όμως η διάθεση τόσο μεγάλου όγκου 
μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τρέχουσες τιμές θα 
μπορούσε να αναγκάσει τις ιταλικές τράπεζες να αυ-
ξήσουν ακόμη περισσότερο το κεφάλαιό τους. Το ίδιο 
θα μπορούσε να συμβεί και στην Πορτογαλία, εκτιμά ο 
οίκος αξιολόγησης.
Στην Πορτογαλία, οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες έχουν 
παρουσιάσει σχέδιο από κοινού διαχείρισης μέρους των 
επισφαλών δανείων τους προκειμένου να αποφύγουν 
περισσότερες απομειώσεις ενεργητικού. Τα επισφαλή 
δάνεια των πορτογαλικών τραπεζών συσσωρεύθηκαν 
στη διάρκεια της ύφεσης και της κρίσης χρέους κατά 
την περίοδο 2010-2013. Η πορτογαλική οικονομία 
ανέκαμψε μεν τα τελευταία τέσσερα έτη, όμως εξακο-
λουθεί να υφίσταται επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης 
των επισφαλών δανείων. Τα επισφαλή δάνεια στις τρεις 
κορυφαίες τράπεζες της χώρας -Millennium bep, Caixa, 
Novo Banco- αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος 
του συνόλου των «κόκκινων» δανείων στην Πορτογα-
λία, φθάνοντας τo ύψος των 25 έως 30 δισ. ευρώ. Υπεν-
θυμίζεται ότι η Banco Espirito Santo, με μία ιστορία 100 
ετών στην οικονομική ζωή της Πορτογαλίας, κατέρρευ-
σε πριν περίπου από τρία έτη υπό το βάρος της συσσώ-
ρευσης επισφαλών δανείων στις επιχειρήσεις που είχαν 
χορηγηθεί και ανήκαν στον οικογενειακά ελεγχόμενο 
όμιλο Espirito Santo Group.

Απαντώντας σε ερώτηση της Greenagenda, ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης αποκάλυ-
ψε ότι το Υπουργείο είναι σε διαπραγμάτευση με το Υπουρ-
γείο Οικονομικών και τους θεσμούς (τους εκπροσώπους 
των δανειστών δηλαδή) για το θέμα της απελευθέρωσης 
των πόρων του Πράσινου Ταμείου.
Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα το 97,5% των πόρων των 
προστίμων αυθαιρέτων που εντάσσονται στους νόμους 
αυθαιρέτων παραμένουν μεν στην κυριότητα του Πράσι-
νου Ταμείου αλλά είναι δεσμευμένα σε ειδικό λογαριασμό 
που συνυπολογίζεται στην επίτευξη των δεικτών του προ-
ϋπολογισμού – και του μνημονίου. Αυτή η διάταξη βρίσκε-
ται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ το 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, μην 
επιτρέποντας τη χρήση των χρημάτων αυτών για δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου, όπως είναι ο νομικός (και συ-
νταγματικός) στόχος τους.
Συγκεκριμένα, η ερώτηση της Greenagenda αφορούσε τις 
προθέσεις της κυβέρνησης για τον χρόνο απεμπλοκής των 
κονδυλίων αυτών του Πράσινου Ταμείου. Σημειώνουμε 
ότι τα ρευστά διαθέσιμα του Πράσινου Ταμείου (που πα-
ραμένουν δεσμευμένα) σύμφωνα με τον δημοσιευμένο 
προϋπολογισμό του 2017 ανέρχονται σε περίπου 2,5 δις 
ευρώ, ενώ σύμφωνα με στοιχεία από το πληροφοριακό 
σύστημα του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα τα υπολειπόμενα ποσά 
προς καταβολή μπορούν να ανέλθουν σε ακόμη 2 δις 
ευρώ. Η ερώτηση της Greenagenda αφορούσε στο πότε 
το Υπουργείο και το Πράσινο Ταμείο θα έχουν διαθέσιμα 
αυτά τα χρήματα για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου: 
το 2018, που λήγει το υφιστάμενο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, ή το 2021, όπου θα ισχύσει το 
επόμενο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτι-
κής 2018-2021;
Ο Γιώργος Σταθάκης πάνω σε αυτό το σημείο δεν δε-
σμεύθηκε. Αφού προηγουμένως σημείωσε ότι βρίσκεται 
σε άριστη σχέση με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτο για τα θέματα συναρμοδιότητας, τόνισε ότι 
όσον αφορά την αποδέσμευση πόρων του Πράσινου 
Ταμείου– λόγω του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Πολιτικής – βρίσκονται σε διαπραγμάτευση 
η οποία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες και με 
βάση τις οικονομικές εξελίξεις. Σημείωσε όμως με έμφαση 
στην Greenagenda ότι το Πράσινο Ταμείο είναι το βασικό 
εργαλείο που θα στηρίξει το χωροταξικό σχεδιασμό και το 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
Αξίζει να σημειώσουμε, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στη 
συνέντευξη τύπου, ότι το ποσό των 2,5+2 δις ευρώ αφορά 
τις δηλώσεις αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί μέχρι 
το 2011 και δηλώνονται στους σχετικούς νόμους (Παπα-
κωνσταντίνου, Καλαφάτη και τώρα Σταθάκη). Τα ποσά 
από τα – εξαιρετικά μεγάλα και βαριά - πρόστιμα αυθαιρέ-
των που ανεγέρθηκαν μετά το 2011, τα οποία δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να νομιμοποιηθούν ή να τακτοποιη- Συνέχεια σελ.16

θούν, θα κατευθύνονται μόνο κατά 50% στο Πράσινο Ταμείο, 
ενώ το υπόλοιπο 50% μοιράζεται μεταξύ των Δήμων (25%) 
και των Περιφερειών (25%), προκειμένου να έχουν πόρους 
για να ελέγχουν την αυθαίρετη δόμηση και το δομημένο πε-
ριβάλλον, αφού το νομοσχέδιο μεταφέρει αρμοδιότητες και 
δίνει εξουσίες στην Αυτοδιοίκηση που μέχρι σήμερα δεν είχε.
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Να εξεταστεί το ενδεχόμενο εισαγωγής διδάκτρων όπου αυτό 
δεν προβλέπεται στα μεταπτυχιακά προγράμματα των ΑΕΙ, 
προτείνουν οι αξιολογητές της Αρχής Πιστοποίησης της Ποι-
ότητας στα ΑΕΙ (ΑΔΙΠ) που παρουσιάζει αύριο Πέμπτη στην 
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής τη φετινή έκ-
θεσή της για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, την οποία 
έχει δώσει όμως στη δημοσιότητα από τις 4 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατο νόμο του υπουργείου Παι-
δείας τα δίδακτρα περιορίστηκαν δραστικά! Να θυμίσουμε 
επίσης ότι στην έκθεση με έμφαση υποδεικνύονται η προ-
σφορά προγραμμάτων σπουδών και η παροχή υπηρεσιών 
στην αγγλική γλώσσα (43%), ενώ σε ένα μεγάλο ποσοστό οι 
αξιολογητές της ΑΔΙΠ επιμένουν στην περαιτέρω επιδίωξη της 
αριστείας στην έρευνα. Οι ελλείψεις διδακτικού προσωπικού 
και ο παρατεταμένος χρόνος αποφοίτησης στα ΑΕΙ κρίνονται 
αρνητικά, σε ποσοστό 57% και 52% αντίστοιχα.
Στο 100% των εκθέσεων κρίνεται επίσης ως αρνητικό στοι-
χείο για τη εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων σπου-
δών των ΑΕΙ ο «υψηλός αριθμός εισακτέων φοιτητών». Οπως 
είναι γνωστό, η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών 
των ΑΕΙ ώστε να αντιστοιχηθούν με τα υπόλοιπα ιδρύματα 
ανώτατης εκπαίδευσης του ευρωπαϊκού χάρτη της ανώτατης 
εκπαίδευσης είναι το επόμενο βήμα.

ΤΑ δΙδΑΚΤΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑπΤυχΙΑΚΑ
ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 4                                                               18/10/2017

ΤΑ 30 ΕΚΑΤ. ΤΟυΡΙΣΤΕΣ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟχΟ γΙΑ 
ΤΟ 2018 Ο ΣΕΤΕ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-24                                                       18/10/2017

Μόνο μέσω της συνεχούς ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
του τουριστικού προϊόντος και της βιώσιμης ανάπτυξης θα 
υλοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις στον τουρισμό και 
θα αυξηθούν τα έσοδα της ελληνικής οικονομίας και οι θέσεις 
εργασίας. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα των εργασιών του 
16ου συνεδρίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) που ολοκληρώθηκε την Τρίτη με θέμα: 
Ελληνικός τουρισμός: ανάπτυξη και βιωσιμότητα. Για την οι-
κονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον.
«Παρά το γεγονός ότι η συμβολή των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων, μέσα σε ένα υπερφορολογημένο περιβάλλον, 
οδηγεί τον τομέα σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και παρά 
την όποια διαφαινόμενη σταθεροποίηση και ήπια ανάπτυξη 
των δημοσιονομικών δεικτών της οικονομίας, η ανασφάλεια 
συνεχίζει να διακατέχει το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού 
και του κοινωνικού περιβάλλοντος», τόνισε από το βήμα του 
συνεδρίου ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Α. Ρέτσος.
Αναμένεται ρεκόρ το 2018
 Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια φάση κατά την οποία η 
τουριστική δραστηριότητα οδεύει προς την ολοκλήρωση 
μιας ακόμη χρονιάς ρεκόρ, σε επίπεδο αφίξεων.
Μάλιστα, το σύνολο των συμμετεχόντων στο συνέδριο συμ-
φωνεί με την εκτίμηση ότι το 2018 ο αριθμός των αφίξεων 
μπορεί να φθάσει τα 30 εκατ. από 28,5 εκατ. φέτος.
Ομως διαρθρωτικά προβλήματα εξακολουθούν να ταλανί-
ζουν τον κλάδο, που πρακτικά πιστώνεται την όποια ανάκαμ-
ψη της ελληνικής οικονομίας. Φορολογικό και χωροταξικό 
είναι μόνον δύο εξ αυτών.
Πριν από λίγες μέρες η Grant Thornton παρουσίασε μελέτη 
της σύμφωνα με την οποία η επιβολή τέλους διαμονής ανά 
διανυκτέρευση, που έχει δρομολογηθεί για τις αρχές του 
2018, θα κοστίσει στην ελληνική οικονομία έως και 435 εκατ. 
ευρώ, ποσό σχεδόν πενταπλάσιο του δημοσιονομικού οφέ-
λους των 84 εκατ. ευρώ στο οποίο εκτιμώνται οι εισπράξεις 
του. Παράλληλα, η επιβολή του νέου τέλους θα προκαλέσει 
την απώλεια 6.174 θέσεων εργασίας.
Στο μέτωπο του χωροταξικού, της απουσίας του δηλαδή, 
που καθιστά επισφαλή κάθε επενδυτική προσπάθεια, τα νέα 
είναι εξίσου απογοητευτικά: ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος 
Φλαμπουράρης από το βήμα του συνεδρίου τη Δευτέρα το 
βράδυ έθεσε την προθεσμία ολοκλήρωσης της απαιτούμενης 

Για το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων ζητούν να γίνει η στελέχω-
ση με τους κατάλληλους υπαλλήλους και το επόμενο βήμα 
είναι το ξεκαθάρισμα των τίτλων ιδιοκτησίας, γιατί από τους 
90.000 τίτλους κάποιοι έχουν αξία κάποιοι όχι.
Ενδεικτικά για το Ελληνικό, το αποκαλούν εμβληματική 
επένδυση λόγω μεγέθους, λόγω απασχόλησης αλλά και των 
μηνυμάτων που στέλνουν στις αγορές, δεδομένου ότι πολλοί 
ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα παρακο-
λουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις σε σχέση με 
το έργο αυτό. Στις Βρυξέλλες λένε ότι τα εμπλεκόμενα υπουρ-
γεία πρέπει να καταλάβουν τη σπουδαιότητα της επένδυσης, 
γιατί οι θεσμοί δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, ούτε 
για τα αρχαιολογικά ευρήματα ούτε για άλλα διοικητικά προ-
βλήματα.
Για τα εργασιακά, θα συζητηθούν οι αλλαγές που ζητάει το 
ΔΝΤ σχετικά με τη νομοθεσία για τις απεργίες, καθώς και το 
άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων (δικηγόροι).
Αναφορικά με το κοινωνικό μέρισμα, η προτίμηση των 
θεσμών είναι σαφής, θεωρούν ότι το όποιο πρόσθετο πλεό-
νασμα θα πρέπει να διατεθεί με παραγωγικό τρόπο, για πα-
ράδειγμα στην περαιτέρω αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου. Πάντως, δεν είναι κατηγορηματικοί 
στη θέση τους, θα συζητήσουν στην Αθήνα με την κυβέρνηση 
πώς θα διατεθεί το επιπλέον ποσό με εποικοδομητικό τρόπο. 
Σίγουρα, όμως, δεν πρόκειται να επιτρέψουν την επανάληψη 
του περσινού, όπου μονομερώς π κυβέρνηση διέθεσε κατά 
δοκούν το κοινωνικό μέρισμα.
Για την υποδόση των 800 εκατ. ευρώ που παραμένει σε εκ-
κρεμότητα, οι Βρυξέλλες δεν έχουν λάβει ακόμη όλα τα στοι-
χεία της πληρωμής προηγούμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
υπάρχει, όμως, αισιοδοξία ότι τελικά η Ελλάδα θα προλάβει 
να πάρει τα χρήματα πριν από το τέλος Οκτωβρίου που λήγει 
π διορία.
Μέχρι το τέλος προγράμματος προβλέπεται η διάθεση 18,4 
δια ευρώ, ενώ υπάρχουν και τα 20 και πλέον δια ευρώ που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών.
Στη βελγική πρωτεύουσα θεωρούν ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί 
ένα χρηματοδοτικό «μαξιλάρι» 8 δισ. ευρώ για ασφάλεια μετά 
τη λήξη του προγράμματος για ένα δύο χρόνια, ποσό μικρό-
τερο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που είχαν αποφασιστεί 
για Πορτογαλία και Ιρλανδία, όταν είχαν ολοκληρωθεί τα 
προγράμματά τους, ωστόσο οι ανάγκες τπς Ελλάδας είναι 
πολύ μικρότερες.
Το κόστος δανεισμού
 Γενικά, πάντως, μπορεί να πιστεύουν ότι η έξοδος στις αγορές 
μέχρι τη λήξη του προγράμματος είναι θετική εξέλιξη, γιατί 
στέλνει μηνύματα, ωστόσο, σημειώνουν ότι το κόστος του 
δανεισμού στις αγορές είναι 4%-5%, ενώ ο ΕΜΣ δανείζει με 
επιτόκιο κάτω της μονάδας. Με άλλα λόγια, το μήνυμα στην 
κυβέρνηση είναι δανειστείτε από τις αγορές με μέτρο, γιατί το 
κόστος είναι μεγάλο.
Σε σχέση με το ΔΝΤ, υπογραμμίζουν ότι οι διαφορές για την εί-

μελέτης σε ένα χρόνο από τώρα. Χωρίς σε αυτό το διάστημα 
να συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει 
να γίνουν από την κυβέρνηση για να τεθεί σε ισχύ. Κάτι που 
επιβεβαίωσε χθες και η υπουργός Τουρισμού, Ελενα Κου-
ντουρά, μιλώντας για εξελίξεις στο 2018.
Υπενθυμίζεται πως ο ΣΕΤΕ έχει επισημάνει ότι χωρίς επενδύ-
σεις σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων της τάξης των 7 δισ. ευρώ 
έως το 2021 δεν θα είναι εύκολο να επιτευχθεί ο στόχος των 
20 δισ. ευρώ ετησίων εσόδων και 35 εκατομμυρίων επισκε-
πτών που προβλέπεται στον επικαιροποιημένο οδικό χάρτη 
του για το 2021.
Βελτιώσεις 
Παρά τα εμπόδια αυτά, οι επιχειρήσεις του κλάδου και ο ΣΕΤΕ 
προχωρούν προς τη βελτίωση του προσφερόμενου προϊ-
όντος. Με σύνθημα «η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να 
υποθηκεύει, ούτε να εξαντλεί τις μελλοντικές δυνατότητες της 
κάθε χώρας», ο ΣΕΤΕ στο συνέδριό του προέταξε τη στρατη-
γική μιας ολιστικής βιώσιμης ανάπτυξης. Τη διασύνδεση δη-
λαδή τομέων, όπως της αγροδιατροφής και του πολιτισμού, 
που μπορούν άμεσα να ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν 
αλλά και τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία εν γένει. 
Αξονες που αποτελούν και συστατικά στοιχεία του έργου της 
Marketing Greece, όπως επεσήμανε η επικεφαλής της, Ιωάν-
να Δρέττα.

σοδό του στο πρόγραμμα παραμένουν, γιατί ο διεθνής οργα-
νισμός ζητάει τώρα τα μέτρα για το χρέος, ενώ το Eurogroup 
έχει τοποθετηθεί ότι θα λάβει τα μέτρα στο τέλος του προ-
γράμματος. Για το λόγο αυτόν ζητούν σε κάθε περίπτωση το 
ΔΝΤ να πάρει τις αποφάσεις του μετά την ολοκλήρωση της 
3ης αξιολόγησης.


