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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλό-
πουλος δέχθηκε χθες, σε ιδιωτική συνάντηση, τον Πρόεδρο 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργο Στασινό, 
προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόταση θεσμοθέτησης 
του ενιαίου ψηφιακού χάρτη με όλες τις θεσμικές γραμμές. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο 
κ. Στασινός: «Ο χάρτης με τις θεσμικές γραμμές μπορεί να γίνει 
μία μεταρρύθμιση με «εθνική ιδιοκτησία», για να καταπολεμή-
σουμε τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, να προστατέψουμε 
αποτελεσματικά το περιβάλλον και να προωθήσουμε τις επεν-
δύσεις». Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στόχος της πρωτοβουλίας του προέδρου του 
ΤΕΕ είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από 
το σπίτι του ή το γραφείο του, «με το πάτημα ενός κουμπιού» 
στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και 

θεσμικά ασφαλή πληροφορία για το τι επιτρέπεται, τι απαγο-
ρεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό 
που τον ενδιαφέρει, μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου πολιτικής 
γης, του «ΟΝΕclickLIS» (δηλαδή One Click Land Information 
System). «Ενημέρωσα σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
-και διαπρεπή νομικό και συνταγματολόγο- Προκόπη Παυλό-
πουλο για την καινοτόμα πρόταση να υπάρξει επιτέλους στη 
χώρα ένα και μόνο, ενιαίο, ψηφιακό εργαλείο αποτύπωσης 
κάθε είδους θεσμικής γραμμής προστασίας και ρύθμισης του 
χώρου, ώστε να προωθήσουμε αποτελεσματικά κάθε είδους 
και μεγέθους επένδυση και να προστατέψουμε αποτελεσματικά 
το περιβάλλον, καταπολεμώντας παράλληλα τη διαφθορά και 
τη γραφειοκρατία», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ. Στασινός. 
Αναλυτικά στη σελ 3

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν χθες ο Διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, προκειμένου να ενημερωθεί η διοίκηση 
της κεντρικής τράπεζας για την πρόταση θεσμοθέτησης ενός 
καινοτόμου εργαλείου πολιτικής γης, του «ΟΝΕclickLIS» (δηλα-
δή One Click Land Information System), δηλαδή ενός ενιαίου 
ψηφιακού χάρτη με όλες τις θεσμικές γραμμές. Όπως παρουσι-
άστηκε αναλυτικά στον Διοικητή και στα στελέχη της Τράπεζας 
της Ελλάδος, στόχος της πρωτοβουλίας του Προέδρου ΤΕΕ 
Γιώργου Στασινού είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή 
επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, «με το πάτημα 
ενός κουμπιού» στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, 
έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία για το τί επιτρέπεται, 
τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να 

φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Η λύση, στη βάση της, είναι 
σήμερα απλή: να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, 
με διοικητική ισχύ, όλων των απαραίτητων γεωχωρικών δε-
δομένων για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης» τόνισε 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ καθώς επίσης 
ότι: «Σημείο – κλειδί στην πρόταση είναι η προοπτική να απο-
τελεί το εξαγόμενο αρχείο από το πληροφοριακό σύστημα του 
ψηφιακού χάρτη διοικητική πράξη». -«Πρόκειται για δημόσια 
δεδομένα, τα οποία πρέπει να είναι προσβάσιμα στον κάθε πολί-
τη», τόνισε ο Γ. Στασινός, όπως επίσης ότι «το έγγραφο, που θα 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες θα έχει ισχύ διοικητικής πράξης. 
Μια διοικητική πράξη, που θα δεσμεύει το δημόσιο έναντι του 
πολίτη». Αναλυτικά στη σελ 3

Η αντιμετώπιση του κινδύνου της ταχείας διάβρωσης των ελλη-
νικών ακτών τέθηκε στο επίκεντρο επιστημονικής ημερίδας στο 
ΤΕΕ, καθώς όπως εκτιμούν οι ειδικοί, η Ελλάδα, χώρα με τη με-
γαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ, πρόκειται να πληγεί σημαντικά 
τα προσεχή χρόνια από το φαινόμενο, το οποίο αναμένεται να 
ενταθεί σημαντικά. Ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, οι συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής, αλλά και φυσικά αίτια είναι οι βασικοί 
παράγοντες που έχουν θέσει εν  ́ κινδύνω τις ελληνικές ακτές, 
όπως τονίστηκε από διακεκριμένους επιστήμονες κατά τη δι-

άρκεια της εκδήλωσης γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.Με δεδομένο ότι το 
18% του ΑΕΠ προέρχεται από τον παράκτιο τουρισμό, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, «αν «χάσουμε» τις ακτές 
μας θα έχουμε ένα σημαντικό μειονέκτημα έναντι του ανταγω-
νισμού», καθώς όπως είπε, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 30 
εκατομμύρια τουρίστες μέσα στο 2018, με σημαντικά ανοδικές 
τάσεις. Αναλυτικά στις σελ 4,5,6,7 και 8

Ο ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕδΡΟ ΤΗΣ δΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας : Ο Γ. Στασι-
νός  ενημέρωσε τον Πρ. Παυλόπουλο για την πρόταση του ενιαίου 
ψηφιακού χάρτη
Συνάντηση Στουρνάρα – Στασινού στην ΤτΕ για τον ενιαίο ψηφι-
ακό χάρτη
Σελ 1, 4, 5,6, 7 και 8
Σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα η διάβρωση των ακτών - τί ειπώ-
θηκε στην ημερίδα του ΤΕΕ
Γ. Στασινός στην ημερίδα  του ΤΕΕ με θέμα: «Διάβρωση ακτών: 
Αίτια-αντιμετώπιση- Θεσμικό Πλαίσιο»: 
-Απαιτείται ολοκληρωμένη και ενιαία στρατηγική, με έργα, και πό-
ρους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Πρέπει να κοιτάξουμε 
το πρόβλημα, τους πολίτες, τους επενδυτές και όχι ο καθένας το 
δικό του μαγαζί.
-Αποσπασματική μέχρι τώρα η αντιμετώπιση του φαινομένου- 
όσο περνάει ο χρόνος θα αυξάνεται το πρόβλημα.
-Η διάβρωση των ακτών είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με επιπτώ-
σεις στον τουρισμό, την οικονομία και το περιβάλλον. 
Σελ  9
Τι είπαν οι εισηγητές των κομμάτων στη Βουλή- Ψηφίστηκε το 
νομοσχέδιο για τον έλεγχο δόμησης ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ
Σελ 10 
ΥΠΕΝ: Τον επόμενο μήνα θα νομοθετηθούν οι αλλαγές για τις 
χρεώσεις των ΥΚΩ και οι προϋποθέσεις ένταξης στο Κοινωνικό 
Οικιακό Τιμολόγιο
Σελ 11
Νέες συναντήσεις με τους θεσμούς για τους λιγνίτες της ΔΕΗ
Σελ 12
Που βρίσκονται οι 4 ρυθμιστικές εκκρεμότητες της αξιολόγησης
Σελ 13
Κ. Παπανάτσιου: Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα που θα αντι-
καταστήσει τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων
Σελ 14
Μελέτη του ΣΕΒ για τις νέες μορφές απασχόλησης
Σελ  15 
Συνέδριο για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα από την  Ελληνοαμε-
ρικανική Ένωση
Σελ  16
2ο  Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού
Σελ  17
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Ο Γ. Στασινός  ενημέρωσε τον Πρ. Παυλόπουλο για την πρόταση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη
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Προσεχώς

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

6 - 7 Νοεμβρίου 
2017

Εκδήλωση: «Τρισδιάστατη πολυσήμαντη 
μοντελοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς στην Ευρώπη»
ΑΘΗΝΑ

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

14 - 15 δεκεμβρίου 
2017

Συνέδριο: «Η Διαχείριση Στερεών Απο-
βλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική 
Οικονoμία»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

ΕΚδΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕυΠΑΛΙΝΕΙΟΝ ΟΡυΓΜΑ

ΗΜΕΡΙδΑ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΑΕ: «ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Το Ευπαλίνειον Όρυγμα ανακηρύχθηκε πρόσφατα ως Δι-
εθνές Ιστορικό Τοπόσημο Τεχνολογίας Πολιτικού Μηχανι-
κού από την ASCE (American Society of Civil Engineers).  
Σε αυτό το πλαίσιο, προγραμματίζεται σχετική εκδήλωση 
στη Σάμο στις 29 Οκτωβρίου 2017. Οργανωτές της εκδή-
λωσης είναι το ΤΕΕ και το Ελληνικό Τμήμα της ASCE – υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 
Κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι: Hermann Kienast, Mark 
Kozak-Holland, Δημοσθένης Σβολόπουλος, ενώ προβλέ-
πεται και ξενάγηση στο Όρυγμα μετά την αποκάλυψη της 
αναμνηστικής πλακέτας.
Θα παρευρεθούν η Υπουργός Πολιτισμού, ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ, ο Πρόεδρος του ΣΜΠΕ, ο Δήμαρχος Σάμου, εκ-
πρόσωποι του ΕΜΠ, της ASCE και άλλοι επίσημοι. 
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Επετειακή εκδήλωση για τα 70 χρόνια της Ελληνικής Αρ-
χιτεκτονικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτω-
βρίου 2017 (στην Αίθουσα Διαλέξεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, 
1ος ορ., 10.30 πμ - 19.30 μμ.).
 Η εκδήλωση -όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- αποτελεί 
την πρώτη εκδήλωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
που προέκυψε από την τελευταία εκλογική διαδικασία της 
ΕΑΕ. Κεντρικός στόχος της είναι κατ’ αρχήν να προσεγγίσει 
και αναδείξει τις δράσεις και τα κεκτημένα που προέκυψαν 
από την μακρόχρονη δραστηριότητα και παρουσία της 
ΕΑΕ στο Αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι του τόπου μας, αναφε-
ρόμενη συνοπτικά μεν αλλά αναδεικνύοντας την σημασία 
αυτών των δράσεων και την ευρύτερη επίδραση τους. 
Παράλληλα, να διατυπώσει προτάσεις για νέες δράσεις 
και προγράμματα αλλά και την αναβίωση ορισμένων 
αξιόλογων του παρελθόντος που ατόνησαν, που θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν τον κορμό της δημιουργίας μιας 
νέας επίκαιρης, ανανεωμένης και δυναμικής ταυτότητας 
της ΕΑΕ με ιδιαίτερο στίγμα, ώστε να διεκδικήσει και πάλι 
τον διακριτό όσο και ευρύτερα αναγκαίο ρόλο της στον 
σύγχρονο χώρο της Αρχιτεκτονικής, της Πολεοδομίας, 

του Περιβάλλοντος κλπ. στην σημερινή Ελλάδα.
Οι εργασίες της ημερίδας περιλαμβάνουν 2 συνεδρί-
ες (πρωινή και απογευματινή) που χωρίζονται σε δυο 
κύκλους ομιλιών η κάθε μια. Στους προσκεκλημένους 
ομιλητές περιλαμβάνονται οι: Κ. Δεκαβάλλας, Αρχιτέ-
κτων-Πολεοδόμος, Σ. Κοκκολιάδης, Αρχιτέκτων, Πολ/
μος-Χωρ/της, Ε. Φεσσά Ομ. Καθηγήτρια Παν. Αθηνών, 
Σ. Ρογκάν Καθηγητής ΕΜΠ, Δ. Καρύδης, Ομ. Καθηγητής 
ΕΜΠ, Γ. Τσουδερός, Καθηγητής ΕΜΠ, Σ. Τσέτσης, Δρ 
Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Α. Πρέπης, Καθηγητής ΔΠΘ, B. 
Γκικαπέππας, Λέκτορας ΔΠΘ, Γ. Προκάκης, Αν. Καθηγητής 
Πολ. Κρήτης, Ν. Τερζόγλου, επικουρ. Καθηγητής ΕΜΠ, Γ. 
Αγγελής, επικουρ. Καθηγητής ΕΜΠ.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν παράλληλα 6 τεύχη Α3 
του αρχείου της ΕΑΕ με έργα 37 εκλιπόντων Αρχιτεκτό-
νων- μελών της (γεν. μεταξύ 1896-1909).
Eπίσης, κατά την διάρκεια των τριών διαλειμμάτων θα 
γίνεται προβολή με συνεχή ροή των σημαντικότερων 
πεπραγμένων της 70ετιας της ΕΑΕ αλλά και των μελών 
της, όπως εντοπίστηκαν κατά την πρώτη διερεύνηση και 
καταγραφή του αρχείου της.

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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- Ενημέρωση του Πτδ για την πρόταση καθιέρω-
σης του ενιαίου ψηφιακού χάρτη με όλες τις θε-
σμικές γραμμές
- Στασινός: ο χάρτης με τις θεσμικές γραμμές μπο-
ρεί να γίνει μία μεταρρύθμιση με «εθνική ιδιοκτη-
σία», για να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία 
και τη διαφθορά, να προστατέψουμε αποτελε-
σματικά το περιβάλλον και να προωθήσουμε τις 
επενδύσεις
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος δέχθηκε σήμερα, σε ιδιωτική συνάντηση, τον 
Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργο 
Στασινό, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόταση 
θεσμοθέτησης ενός καινοτόμου εργαλείου πολιτικής γης, 
του «ΟΝΕclickLIS» (δηλαδή One Click Land Information 
System), δηλαδή ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη με όλες τις 
θεσμικές γραμμές.
Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, στόχος της πρωτοβουλίας του Προέδρου ΤΕΕ 
Γιώργου Στασινού είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολί-
της ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, «με 
το πάτημα ενός κουμπιού» στον υπολογιστή του, να πάρει 
ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία 

για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και 
προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει.
«Ενημέρωσα σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - και 
διαπρεπή νομικό και συνταγματολόγο - Προκόπη Παυλό-
πουλο για την καινοτόμα πρόταση να υπάρξει επιτέλους στη 
χώρα ένα και μόνο, ενιαίο, ψηφιακό εργαλείο αποτύπωσης 
κάθε είδους θεσμικής γραμμής προστασίας και ρύθμισης 
του χώρου, ώστε να προωθήσουμε αποτελεσματικά κάθε 
είδους και μεγέθους επένδυση και να προστατέψουμε απο-
τελεσματικά το περιβάλλον, καταπολεμώντας παράλληλα 
τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία», δήλωσε μετά τη συνά-
ντηση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Όπως ανέφε-
ρε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να 
ωριμάσει η πρόταση πολιτικά μέσα στους επόμενους μήνες 
ώστε να μπορέσει να προχωρήσει, ει δυνατόν με διακομμα-
τική συναίνεση, ως ένα αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού, 
ως μία μεταρρύθμιση με «εθνική ιδιοκτησία».
Η λύση, κατά τον Γιώργο Στασινό, είναι σήμερα απλή στη 
βάση της: να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, 
με διοικητική ισχύ, όλων των απαραίτητων γεωχωρικών 
δεδομένων για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους 
επένδυσης. Ένας χάρτης με βάση το ψηφιακό υπόβαθρο 
του Κτηματολογίου, που θα περιλαμβάνει την οικοδομική 

και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσε-
ων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα όρια 
των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών 
και όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές – και επιπλέον 
τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τελειώσει η 
κτηματογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και τα όρια 
όλων των οικοπέδων. Σημείο – κλειδί στην πρόταση εί-
ναι η προοπτική να αποτελεί το εξαγόμενο αρχείο από το 
πληροφοριακό σύστημα του ψηφιακού χάρτη διοικητική 
πράξη. «Πρόκειται για δημόσια δεδομένα, τα οποία πρέπει 
να είναι προσβάσιμα στον κάθε πολίτη», τόνισε ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ, όπως επίσης ότι «το έγγραφο, που θα περιλαμβάνει 
τις πληροφορίες θα πρέπει να έχει ισχύ διοικητικής πράξης. 
Μια διοικητική πράξη, που θα δεσμεύει το δημόσιο έναντι 
του πολίτη».

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα ο Διοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο Πρό-
εδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, προκειμένου να ενημε-
ρωθεί η διοίκηση της κεντρικής τράπεζας για την πρόταση 
θεσμοθέτησης ενός καινοτόμου εργαλείου πολιτικής γης, του 
«ΟΝΕclickLIS» (δηλαδή One Click Land Information System), 
δηλαδή ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη με όλες τις θεσμικές 
γραμμές.
Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στον Διοικητή και στα στελέ-
χη της Τράπεζας της Ελλάδος, στόχος της πρωτοβουλίας του 
Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού είναι να μπορεί ο οποιοσδή-
ποτε πολίτης ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, 
«με το πάτημα ενός κουμπιού» στον υπολογιστή του, να πάρει 
ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία για 
το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋ-
ποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει.
Η λύση, στη βάση της, είναι σήμερα απλή: να δημιουργηθεί 
ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, με διοικητική ισχύ, όλων των 
απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων για την αδειοδότηση 
κάθε είδους επένδυσης. Ένας χάρτης με βάση το ψηφιακό 
υπόβαθρο του Κτηματολογίου, που θα περιλαμβάνει την 
οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών 
εκτάσεων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα όρια 
των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών και 
όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές – και επιπλέον τους 

όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τελειώσει η κτημα-
τογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και τα όρια όλων των 
οικοπέδων. 
Σημείο – κλειδί στην πρόταση είναι η προοπτική να αποτελεί 
το εξαγόμενο αρχείο από το πληροφοριακό σύστημα του 
ψηφιακού χάρτη διοικητική πράξη. «Πρόκειται για δημόσια 
δεδομένα, τα οποία πρέπει να είναι προσβάσιμα στον κάθε 
πολίτη», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, όπως επίσης ότι «το 
έγγραφο, που θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες θα έχει ισχύ 
διοικητικής πράξης. Μια διοικητική πράξη, που θα δεσμεύει 
το δημόσιο έναντι του πολίτη».
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προτείνει συγκεκριμένο τρόπο, χρονο-
διάγραμμα και χρηματοδότηση ώστε να ενοποιηθούν όλα 
τα διάσπαρτα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και περι-
λαμβάνουν σχετικά στοιχεία. Τίθεται ως ρεαλιστικός στόχος 
μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη της διαδικασίας αυτής να 
ολοκληρωθεί η ενοποίηση, να προχωρήσουν όσα έργα ακό-
μη εκκρεμούν και να ολοκληρωθούν οι θεσμικές αλλαγές. 
Την υλοποίηση του ψηφιακού χάρτη, έχοντας τεχνογνωσία 
και εμπειρία στην υλοποίηση ψηφιακών έργων, όπως το 
σύστημα των αυθαιρέτων, της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών 
κ.α, μπορεί να αναλάβει το ΤΕΕ, σημείωσε ο Γ. Στασινός, προ-
σθέτοντας  «αλλά και όποιος άλλος δημόσιος φορέας μπορεί ή 
θέλει να το υλοποιήσει, φτάνει να γίνει το έργο».
Με τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, ο κάθε ενδιαφερόμενος, όπως 

εξήγησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, θα μπορούσε να εκδίδει την 
άδεια δόμησης μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα αδειών, 
που έχει έτοιμο πάνω από δύο χρόνια το ΤΕΕ και περιμένει να 
το ενεργοποιήσει η κυβέρνηση.  Και στη συνέχεια να εκδίδει, 
μέσα από το ίδιο ή ένα διασυνδεδεμένο σύστημα, και κάθε 
άδεια (εγκατάστασης, λειτουργίας κλπ), ώστε να μηδενιστεί, 
πρακτικά, η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία για την προετοι-
μασία, έναρξη και λειτουργία κάθε είδους επένδυσης, μεγάλης 
ή μικρής.
Η συνάντηση στην Τράπεζα της Ελλάδος έρχεται σε συνέ-
χεια αντίστοιχων ενημερώσεων και συναντήσεων που έχει 
πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ με στελέχη και εκ-
προσώπους όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, 
επενδυτικών και οικονομικών φορέων αλλά και διεθνών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που επενδύουν στη χώρα, 
όπως η EBRD. 
Το «ΟΝΕclickLIS» που προτείνει και προωθεί το ΤΕΕ, τόνισε ο 
Γιώργος Στασινός, είναι ένα πραγματικά αναγκαίο, ανταπο-
δοτικό και κυρίως αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα συμβάλλει 
παράλληλα στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της δι-
αφθοράς και της ταλαιπωρίας των πολιτών αλλά και στο να 
σταματήσει το φαινόμενο της ματαίωσης επενδύσεων στη 
χώρα.

Ο ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΗΣ δΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ δΕΧΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕδΡΟ ΤΟυ ΤΕΕ

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟυΡΝΑΡΑ – ΣΤΑΣΙΝΟυ ΣΤΗΝ ΤΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ
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ΣΟβΑΡΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ Η δΙΑβΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ - 
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙδΑ ΤΟυ ΤΕΕ
Γ. Στασινός στην ημερίδα  του ΤΕΕ με θέμα: «δι-
άβρωση ακτών: Αίτια-αντιμετώπιση- Θεσμικό 
Πλαίσιο»: 
-Απαιτείται ολοκληρωμένη και ενιαία στρατηγι-
κή, με έργα, και πόρους για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου. Πρέπει να κοιτάξουμε το πρόβλημα, 
τους πολίτες, τους επενδυτές και όχι ο καθένας το 
δικό του μαγαζί.
-Αποσπασματική μέχρι τώρα η αντιμετώπιση του 
φαινομένου- όσο περνάει ο χρόνος θα αυξάνεται 
το πρόβλημα.
-Η διάβρωση των ακτών είναι ένα από τα ση-
μαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με επιπτώσεις στον 
τουρισμό, την οικονομία και το περιβάλλον. 

Την ανάγκη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου εθνικού σχε-
διασμού, με τη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας, 
της διοίκησης, της αυτοδιοίκησης και των άλλων εμπλε-
κομένων φορέων, για την ουσιαστική και σε βάθος αντιμε-
τώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών, που 
συνεχώς εντείνεται, τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του στην ημερίδα 
με θέμα: «Διάβρωση ακτών: Αίτια-αντιμετώπιση- Θεσμικό 
Πλαίσιο», που διοργάνωσε το ΤΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτού του εθνικού σχεδιασμού, ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ υπογράμμισε ότι πρέπει να τεθούν σε απόλυτη 
προτεραιότητα  οι αναγκαίες δράσεις και τα απαιτούμενα 
έργα, να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν, υπο-
γραμμίζοντας ότι η διάβρωση των ακτών «είναι ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια», διότι όπως υπογράμμισε «επηρεάζει 
αρνητικά ορισμένα από τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτή-

ματα της χώρας, όπως είναι ο τουρισμός και το φυσικό της 
περιβάλλον».
-«Αν χάσουμε τις ακτές μας θα έχουμε ένα σημαντικό μει-
ονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού αλλά είναι και κάτι το 
οποίο είναι πραγματικά πολύτιμο και οι Έλληνες πολίτες 
δεν θέλουν να χάσουν», είπε ο Γ. Στασινός. «Ο τουρισμός 
μας, -συνέχισε ο ίδιος- σύμφωνα με στοιχεία που παρουσι-
άστηκαν σε πρόσφατη ημερίδα του ΣΕΤΕ,  πάει πάρα πολύ 
καλά και περιμένουμε από 28 εκατομμύρια τουρίστες φέτος 
30 εκατομμύρια τουρίστες του χρόνου και μάλλον θα πάει 
ανοδικά η κίνηση του τουρισμού τα επόμενα χρόνια. Στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για την προσέλκυ-
ση του τουρισμού, τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ είναι ο πο-
λιτισμός της, η θάλασσα, ο ήλιος και ανάμεσα σε όλα αυτά 
είναι και οι ακτές της». 

-«Η διάβρωση των ακτών μας είναι ένα πρόβλημα, για  το 
οποίο ναι μεν γίνονται πολλές εκδηλώσεις και πολλές συζη-
τήσεις αλλά όμως σοβαρά δεν το έχουμε αντιμετωπίσει στη 
χώρα και γίνονται αποσπασματικά κάποιες ενέργειες και 
παίρνονται αποσπασματικά κάποιες πρωτοβουλίες» είπε ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί αυτό το 
φαινόμενο να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όσο 
περνάει ο χρόνος θα αυξάνεται το πρόβλημα και εμείς θα 
συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε επιμέρους καταστάσεις 
και μόνο αυτές». 

Τονίζοντας την ανάγκη μιας ενιαίας  και ολοκληρωμένης 
δραστηριότητας ο Πρόεδρος του ΤΕΕ είπε ότι «είναι σημα-
ντικό να υπάρχει μία στρατηγική στην επίλυση του προ-
βλήματος, να υπάρχει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση στην 
επίλυση του προβλήματος. Καλό είναι να λύσουμε μεταξύ 
μας τις διαφορές, και εννοώ και τις επιστημονικές διαφο-
ρές που έχουμε, και να μην σκεφτόμαστε όπως σκεφτόταν 

η Ελλάδα, για όλα τα θέματα όχι μόνο για αυτό. Δηλαδή ο 
καθένας να έχει το μαγαζί του και να μην προσεγγίζει κανείς 
αυτό το μαγαζί, επίσης, αυτή είναι η δική μου λύση και όχι 
δεν πάω στον άλλον ή κυνηγάω να πολεμήσω τον άλλον, 
και δεν κοιτάμε το πρόβλημα ούτε τους πολίτες ούτε τους 
επενδυτές. Κοιτάμε πώς θα διατηρήσουμε ένα μαγαζί.  Επο-
μένως θα συνεργαστούμε όλοι οι επιστήμονες, όλοι όσοι 
ασχολούνται με το συγκεκριμένο πρόβλημα να βρούμε τις 
εφικτές λύσεις, και στη συνέχει να πολεμήσουμε όλοι μαζί 
έτσι ώστε  αυτά τα έργα να μπουν σε απόλυτη προτεραιότη-
τα και να χρηματοδοτηθούν».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι η πρωτοβουλία που 
ανέλαβε το ΤΕΕ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
διάβρωσης των ακτών θα συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα. 
Επίσης ενέταξε την εκδήλωση στις γενικότερες πρωτοβου-
λίες ανάδειξης του επιστημονικού ρόλου και έργου του ΤΕΕ, 
σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «Το ΤΕΕ τα τελευταία 
δύο χρόνια κάνει μία μεγάλη προσπάθεια να αναπτύξει ένα 
ρόλο τον οποίο τον είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια κά-
νοντας επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες είναι κοντά σε 
καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι πολί-
τες και οι επιχειρήσεις και οι μηχανικοί». 

Νομοθετική ρύθμιση για τον καθορισμό της γραμμής αιγια-
λού, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων στις παράκτιες 
περιοχές, έχει ήδη ετοιμάσει το υπουργείο Οικονομικών και 
βρίσκεται στο στάδιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής 
ανακοίνωσε στην ημερίδα του ΤΕΕ η εκπρόσωπος της Γε-
νικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας  του υπουργείου 
Οικονομικών. 
Αυτό έκανε γνωστό η Αθηνά Μαρμαρά, από την Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονο-
μικών, μιλώντας στην εκδήλωση του ΤΕΕ για τη διάβρωση 
με θέμα: «Διάβρωση ακτών: Αίτια – Αντιμετώπιση- Θεσμι-

κό Πλαίσιο». Η κ. Μαρμαρά αναφέρθηκε στον ρόλο του 
υπουργείου Οικονομικών στις αδειοδοτήσεις για τα αντιδι-
αβρωτικά έργα και επεσήμανε ότι απασχολούν έντονα την 
υπηρεσία τα σχετικά με τη διαδικασία και τις αρμοδιότητες 
θέματα.
Όπως είπε, το υπουργείο έχει εντοπίσει διάφορα προβλή-
ματα όπως οι αστοχίες στο παραλιακό οδικό δίκτυο και για 
τις οποίες οι τοπικοί φορείς αδυνατούν να ανταποκριθούν 
σε εύλογο χρονικό διάστημα, η λήψη αποσπασματικών 
μέτρων για την πρόληψη της διάβρωσης των ακτών, η 
ανεπάρκεια των σχετικών μελετών, η εκτέλεση αυθαιρέτων 

κατασκευών στην ακτογραμμή κλπ. Οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, το Κράτος, οι Επιστημονικοί φορείς δεν έρ-
χονται σε επαφή μαζί τους προκειμένου να βρεθεί λύση σε 
ένα πρόβλημα και να εκτελεστεί ένα έργο.
Είναι ανάγκη, όπως είπε, να εκσυγχρονιστεί η διαδικασία 
των αδειοδοτήσεων, να αναθεωρηθεί ο νόμος περί αιγια-
λού, να υπάρχει συντονισμός των αρμοδίων φορέων και 
παρακολούθηση των έργων. «Να συνεργαστούμε όλοι 
ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί», τόνισε.

Αθηνά Μαρμαρά, εκπρόσωπος υπουργείου Οικονομικών: Νομοθετική ρύθμιση για τον καθορισμό της ακτογραμμής
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Την  προώθηση μιας προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της 
κυβέρνησης, των αρμοδίων υπουργείων, των επιστημονικών 
φορέων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του ΕΛΚΕΘΕ, 
της Κεντρικής Ένωσης Ελλάδος, καθώς και της Ένωσης Περι-
φερειών Ελλάδος, ώστε να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να 
προσδιοριστούν λύσεις, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
ενεργειών. Λύσεις που θα απαντούν σε όλο το φάσμα του προ-
βλήματος. Θεσμικό, περιβαλλοντολογικό, τεχνικό, χρηματοδο-
τικό και άλλα ζητήματα, πρότεινε ο Νίκος Χιωτάκης, μέλος του 
ΔΣ της ΚΕΔΚΕ, απευθύνοντας χαιρετισμό, εκ μέρους της ΚΕΔΚΕ 
και του προέδρου της Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα του ΤΕΕ, 
με θέμα: «Διάβρωση ακτών: Αίτια-αντιμετώπιση- Θεσμικό 
Πλαίσιο»
Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία του ΤΕΕ, ο εκπρόσωπος της 
ΚΕΔΚΕ είπε ότι το θέμα της διάβρωσης των ακτών απασχολεί 
τους περισσότερους δήμους της χώρας, αφού οι 12 από τις 
13 Περιφέρειες διαθέτουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο μήκος 
παράκτιο μέτωπο που συνολικά έχει υπολογιστεί στα 16.000 
ακτογραμμής στο σύνολο της χώρας. 13 είναι οι Περιφέρειες 
της Ελλάδας, οι 12 έχουν ακτές. 
-«Η διάβρωση των ακτών και η σταδιακή εισχώρηση της 
θάλασσας στη στεριά αποτελεί ένα πρόβλημα με σοβαρές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οικονομία, στην τοπική 
κοινωνία, αφού επηρεάζει αρνητικά το οικοσύστημα, τους 
παράκτιους οικισμούς και τις οικονομικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στην παράκτια ζώνη με ιδιαίτερες επιπτώσεις 
στον τουρισμό, τις μεταφορές αλλά και σε κάθε άλλη δραστη-
ριότητα που συναντάμε στη ζώνη αυτή» είπε ο κ Χιωτάκης και 
σημείωσε ότι « το φαινόμενο παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις 
τα τελευταία χρόνια λόγω και της κλιματικής αλλαγής αλλά και 
των βίαιων ανθρώπινων παρεμβάσεων που διαταράσσουν τη 
λειτουργία του κάθε οικοσυστήματος, απειλεί την ασφάλεια του 
πληθυσμού και οκιμάζει τις αντοχές των παράκτιων υποδομών 
και έχει άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις σε όλες τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται στην παράκτια ζώνη». 
Ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ ανέφερε στοιχεία για την έκταση και τις 
επιπτώσεις του φαινομένου, σύμφωνα με τα οποία: 
-Στην Ελλάδα  τουλάχιστον στο 28% των ακτών παρατηρείται 

διάβρωση. -Η ακτογραμμή υποχωρεί κάθε χρόνο, που σημαί-
νει πως για κάθε μέτρο παραλίας χάνουμε πάνω από 1 τετρα-
γωνικό μέτρο παράκτιας ζώνης ετησίως.
-Από τα 16.000 χιλιόμετρα στα οποία εκτείνονται οι ελληνικές 
ακτές, περίπου τα 7.000 χιλιόμετρα είναι αμμώδεις παραλίες. 
Περιοχές με χαμηλή κλίση, δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες 
και άλλα παράκτια οικοσυστήματα. Τα σημεία αυτά είναι τα πιο 
ευάλωτα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Τα φαινόμενα 
αυτά αναμένονται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια, γιατί απλά 
εντείνονται και οι αιτίες που τα προκαλούν. 
-Η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να ανυψωθεί σημαντικά. 
Η ζήτηση του νερού αυξάνεται συνεχώς, με συνέπεια την ανά-
γκη κατασκευής φραγμάτων. 
-Η ήδη σημαντική ανθρώπινη παρέμβαση είναι σταθερά αυξα-
νόμενη, λόγω της υψηλής κοινωνικοοικονομικής σημασίας της 
παράκτιας ζώνης. 
-Οι ανταγωνιστικές χρήσεις γης και οι επιπτώσεις όλων αυτών 
των δραστηριοτήτων, έχουν ως συνέπεια να ασκούνται σημα-
ντικές πιέσεις στο παράκτιο περιβάλλον.
Τονίζοντας ότι το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών είναι 
περιβαλλοντολογικό αλλά και κατά κύριο λόγο οικονομικό, το 
οποίο στοιχίζει ακριβά στην περιβαλλοντολογική ισορροπία και 
στην οικονομία της χώρας ο κ Χιωτάκης παρουσίασε στοιχεία 
του καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης Κώστα Συνολάκη, από 
ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποίησε το Πολυτεχνείο Κρή-
της σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ σύμφωνα με τα οποία «στα 
Χανιά μόνο εξαιτίας της διάβρωσης των ακτών, χάνονται 20 
στρέμματα παραλίας. Κάθε τετραγωνικό εκμετάλλευσης της 
παραλίας εισφέρει 10 ευρώ την ημέρα. Υπολογίστηκε λοιπόν 
ότι με την εμφάνιση του φαινομένου χάνονται 2 εκατομμύρια 
ευρώ ετησίως»
Ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου, τονίζοντας ότι χρειάζεται 
αποσαφήνιση των θεσμικών αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκη-
σης. «Πρέπει από την πλευρά της πολιτείας, μέσα από τις νομο-
θετικές πρωτοβουλίες, μέσα από το χωροταξικό σχεδιασμό της 
χώρας, μέσα από την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, αν 
απαιτείται να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες, οι χρήσεις και η 

διαχείριση των παράκτιων περιοχών» είπε ο κ Χιωτάκης τονί-
ζοντας ότι: «Δεν μπορεί σε μία χώρα που ο πλούτος της είναι η 
θάλασσα και οι ακτές της, να κυνηγάει ο ένας τον άλλον για τις 
αρμοδιότητες και τις ευθύνες». Ο ίδιος εξήγησε ότι:  
-«Είναι γεγονός ότι η χάραξη της γραμμής του αιγιαλού υπο-
λογίζεται με τη μέγιστη αναρρίχηση του χειμέριου κύματος. 
Λόγω της διάβρωσης η αναρρίχηση αυτή προωθείται προς 
το εσωτερικό της παράκτιας ζώνης και συνεπώς μεταβάλλεται 
και πρέπει να επαναοριοθετείται τακτικά η χάραξη της γραμμής 
του αιγιαλού. Δεν είναι λίγες οι φορές που αιρετοί της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή Πρόεδροι Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, 
απειλούνται ακόμα και με σύλληψη ή συλλαμβάνονται εξαιτίας 
παραβάσεων αποκατάστασης ζημιών στο παράκτιο μέτωπο, 
φροντίζοντας για την άρση των επιπτώσεων και την ομαλοποί-
ηση της κατάστασης. Και έρχεται το λιμενικό να τους συλλάβει, 
γιατί ιδιοκτησιακά ο χώρος ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών 
ή γιατί δεν έχει καθοριστεί η γραμμή του αιγιαλού, αλλά οι πο-
λίτες απευθύνονται στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο 
Δήμαρχο και στον Πρόεδρο».
Ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, στη δέσμη των προτάσεων που πα-
ρουσίασε συμπεριέλαβε επίσης:  
-Tη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, με τα στοιχεία του 
αιγιαλού και της παραλίας για όλη τη χώρα. Ένα εθνικό ακτο-
λόγιο, με τακτική επικαιροποίηση των στοιχείων του, με βάση 
τη διάβρωση. 
-Τη δημιουργία, σε κάθε Περιφέρεια, ενός Παρατηρητηρίου για 
την πρόληψη και τη διαχείριση του κινδύνου διάβρωσης των 
ακτών, όπως έχει μέχρι τώρα δρομολογήσει η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, με πόρους του ΕΣΠΑ και χρηματοδότηση 
1,9 εκατομμύρια ευρώ.
-Την εκπόνηση ενός εθνικού προγράμματος, με περιφερειακή 
και τοπική διάρθρωση και εξειδίκευση για την προστασία των 
ακτών από τη διάβρωση, με συγκεκριμένα μέτρα, έργα και 
πρωτοβουλίες και με ιεραρχημένες τις ανάγκες, όπως αυτές θα 
προσδιορίζονται από την καταγραφή και τον καθορισμό των 
ζωνών επικινδυνότητας ανά τη χώρα.

Ν. Χιωτάκης εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ: Προγραμματική σύμβαση, μεταξύ κυβέρνησης, αρμοδίων υπουργείων, επιστημονικών 
φορέων, Αυτοδιοίκησης  για άμεσες  λύσεις

Θεοπίστη Πέρκα, Γενική Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας: Ετοιμάζεται αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
Η νομοθεσία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών 
από το φαινόμενο της διάβρωσης πραγματικά είναι πολυσχιδής  
και χρονοβόρα και χρειάζεται εκσυγχρονισμό και βελτίωση, είπε 
ο Θεοπίστη Πέρκα, Γενική Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας απευ-
θύνοντας σύντομο χαιρετισμό στην ημερίδα του ΤΕΕ, με θέμα: 
«Διάβρωση ακτών: Αίτια-αντιμετώπιση- Θεσμικό Πλαίσιο». 
-«Από τη μία πλευρά έχουμε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προβλέ-
ψεις συμβάσεων, Οδηγιών και συμφωνιών για την προστασία 

των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που προτάσσουν 
άμεσες και ολοκληρωμένες δραστηριότητες και έργα και από την 
άλλη πλευρά εξακολουθούμε να έχουμε θεσμικές δαιδαλώδεις 
διαδικασίες», είπε χαρακτηριστικά η κ. Πέρκα. Η ίδια ανακοίνωσε 
στην ημερίδα του ΤΕΕ ότι έχει δρομολογηθεί η αλλαγή του σχετι-
κού θεσμικού πλαισίου και ότι για το σκοπό αυτό έχει ήδη συστα-
θεί προπαρασκευαστική επιτροπή, αναθεώρησης και βελτίωσης 
του βασικού νόμου 2971/2001. Στο πλαίσιο αυτό είπε η Γενική 

Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας ότι θα ληφθούν υπόψη και θα 
αξιοποιηθούν οι προτάσεις και οι απόψεις, που διατυπώνονται 
στην ημερίδα του ΤΕΕ». Η κ Πέρκα εξέφρασε την ικανοποίηση 
της για την πρωτοβουλία του ΤΕΕ, «όχι μόνον σαν εκπρόσωπος 
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών αλλά και σαν 
απλή μηχανικός, ιδιότητα που δεν απεμπολούμε», όπως είπε χα-
ρακτηριστικά.
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ΣΟβΑΡΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ Η δΙΑβΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ - 
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙδΑ ΤΟυ ΤΕΕ

Τις δαιδαλώδεις και πολύπλοκες διαδικασίες, μεταξύ των 
συναρμοδίων υπουργείων, φορέων και εμπλεκόμενων 
οργανισμών, που προβλέπονται με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο,  του νόμου 2971/2001, ιδιαίτερα από τα άρθρα 
12 και 14 του συγκεκριμένου  νόμου, που αναφέρονται 
στην προστασία των ακτών και την ανάπλαση των ακτών 
αντίστοιχα, προκειμένου να βγει μία άδεια ενδιαφερόμε-
νου, συνήθως δήμου, για έργα προστασίας της ακτής από 
το φαινόμενο της διάβρωσης περιέγραψε κατά την ομιλία 
του στην ημερίδα του ΤΕΕ ο Ορέστης Μεσοχωρίτης, Πολι-
τικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc in Maritime Civil Engineering. 
Ο ίδιος σημείωσε ότι μία τέτοια άδεια, με τις συνήθεις συν-
θήκες απαιτεί 18 έως 20 μήνες για να εκδοθεί, χρόνος που 
είναι πολύς και λόγω της έκτασης και έντασης του φαινο-
μένου θα πρέπει να μειωθεί, χωρίς βεβαίως να γίνει καμία 

έκπτωση στην ποιότητα των μελετών και των έργων και 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο κ Μεσοχωρίτης 
παρουσίασε αναλυτικά τα αίτια του φαινομένου της διά-
βρωσης των ακτών και το πλέγμα των επιπτώσεων τόσο 
της κλιματικής αλλαγής, όσο και των ανθρωπογενών 
παρεμβάσεων, που συντελούν στην δημιουργία και την 
ένταση της εμφάνισης του. Ο ίδιος τόνισε ότι για να γίνουν 
έργα, που σχετίζονται με το φαινόμενο θα πρέπει κάθε 
φορά να εκπονούνται μελέτες με κύριο χαρακτηριστικό 
την επιστημονική γνώση και υπευθυνότητα, αναφέροντας 
ότι υπάρχουν παραδείγματα άστοχών έργων. Πχ μαρίνες 
αλιευτικά καταφύγια κ.α. τα οποία διέβρωσαν παρακείμε-
νες παραλίες και κάποια από αυτά απασχολούν προσφυ-
γές στην δικαιοσύνη. Ο ομιλητής παρουσίασε επίσης ως 
βασικές παρεμβάσεις, που μπορούμε να ακολουθήσουμε 

για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της διάβρωσης των 
ακτών τις ύφαλες κατασκευές, που τοποθετούνται κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας και παρεμβάσεις με 
γεωυφάσματα και γεωσωλήνες. Έργα, που επιλέγονται 
κατά περίπτωση με βάση ακτομηχανική μελέτη, για την 
εκπόνηση της οποίας χρησιμοποιούνται μαθηματικά μο-
ντέλα, που εντοπίζουν τις αιτίες του προβλήματος και επι-
λέγονται οι κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση του. 
Ο κ Μεσοχωρίτης είπε ακόμη ότι για έργα αντιμετώπισης 
της διάβρωσης των ακτών υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι 
από το ΕΣΠΑ 2014- 2020, αναφέροντας ως επιτυχημένο 
παράδειγμα έργα που υλοποιούνται στη βόρεια Ελλάδα, 
με πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Τις βασικές προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Προστα-
σίας Κλιματικής Αλλαγής (ΕΣΠΚΑ), που θεσμοθετήθη-
κε με το νόμο 4414/2016 παρουσίασε στην ημερίδα 
του ΤΕΕ, η Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας 
της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.  Η ίδια τόνισε ότι το φαινόμενο της διάβρω-
σης των ακτών, που διαρκώς εντείνεται τα τελευταία 
χρόνια σχετίζεται αφενός με ανθρωπογενείς πιέσεις 
και παρεμβάσεις στο περιβάλλον αφετέρου δε με τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σημειώνοντας ότι 
στο ΕΣΠΚΑ περιλαμβάνονται 15 τομεακές πολιτικές 
(τουρισμός, αλιεία, βιομηχανία, βιοποικιλότητα, γε-
ωργία κ.α), οι οποίες στο σύνολο τους άμεσα ή έμμεσα 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
διάβρωσης των ακτών.
«Η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις σε όλους τους 
τομείς του περιβάλλοντος και για αυτό πρέπει να λαμ-
βάνονται ολοκληρωμένα μέτρα και δράσεις για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων του φαινομένου και της 
προσαρμογής, δηλαδή της αντιμετώπισης των επι-
πτώσεων από φυσικά και ανθρωπογενή συστήματα 
στο παρόν και στο μέλλον» είπε η εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΝ. 
Στο πλαίσιο των προβλέψεων του ΕΣΠΚΑ, που έχει θε-
σμοθετήσει το συνολικό πλαίσιο και τη λειτουργία του 
Εθνικού Συμβουλίου Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιστημο-
νικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και όλων 

των άλλων εμπλεκομένων για την κατάρτιση εθνικών 
και περιφερειακών σχεδίων, επόμενο βήμα είναι η εκ-
πόνηση Περιφερειακών Σχεδίων από τις 13 Περιφέρει-
ες της χώρας, είπε η κ Μπατμάνογλου. 
Κάθε Περιφέρεια, πρόσθεσε η ίδια, με βάση τις ιδι-
αίτερες, ξεχωριστές συνθήκες,  που έχει καλείται να 
εξειδικεύσει την τρωτότητα της στις συνθήκες της 
κλιματικής αλλαγής, να καθορίσει δράσεις και μέτρα, 
χρονοδιαγράμματα και φορείς χρηματοδότησης για 
να προχωρήσει στις αναγκαίες δράσεις και έργα που 
απαιτούνται. Παράλληλα καλείται να ενημερώσει για 
όλη αυτή τη διαδικασία τις τοπικές κοινωνίες και όλους 
τους ενδιαφερόμενους.  Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ πα-
ρουσίασε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι ελληνικές 
ακτές διαχωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, 
οι οποίες είναι: 1) δελταικές ακτές(ποσοστό 6%), οι 
οποίες είναι μεγάλης τρωτότητας 2) ακτές μαλακών 
ιζημάτων –νεογενούς και τεταρτογενούς (ποσοστό 
36%), οι οποίες είναι συνεχόμενες παραλίες σε μεγά-
λο μήκος κυρίως στην βόρεια Πελοπόννησο, μεσαίας 
τρωτότητας, 3) βραχώδεις ακτές (ποσοστό 44%) χα-
μηλής τρωτότητας και 4) κρημνοί από κροκαλοπηγή 
(ποσοστό 14%). 
Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ παρουσίασε επίσης τα βα-
σικά δεδομένα, που θα πρέπει να πληρούν οι μελέτες 
για έργα και δραστηριότητες, που σχετίζονται με το 
φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών, στοιχεία τα 
οποία προβλέπονται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, 
στο παράρτημα 4.3 της ΚΥΑ 170225/14, που εξειδι-

κεύει το περιεχόμενο των προδιαγραφών των μελετών 
περιβάλλοντος  Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων τέτοιων έργων είπε η κ Μπατμάνολγου  θα πρέπει 
οπωσδήποτε να διερευνά τις αιτίες και τη  χρονική εξέ-
λιξη του φαινομένου. Να  περιγράφει τα κυματικά χα-
ρακτηριστικά της περιοχής, τα βασικά ρεύματα και την 
υφιστάμενη ακτομηχανική δίαιτα, και οπωσδήποτε θα 
πρέπει να έχει εκτίμηση των επιπτώσεων, στην ακτο-
μηχανική δίαιτα.  Να έχει εκτίμηση των επιπτώσεων 
του έργου στο κλίμα, όπως η φύση και το μέγεθος των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η μελέτη θα 
πρέπει να έχει τα μέτρα για την μείωση της ευπάθει-
ας του έργου στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής.   
Επίσης να έχει η μελέτη εκτίμηση των επιπτώσεων 
των σχετικών με την προσαρμογή. Δηλαδή, το έργο 
που σχεδιάζω να υλοποιήσω πως θα διαφοροποιήσει 
τα θέματα προσαρμογής συνολικά στην περιοχή, ποια 
μέτρα πρέπει αν πάρουμε για αυτό το έργο, ώστε να 
προσαρμοστεί στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. 
-«Το έργο υλοποιείται τώρα είπε η εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΝ, οι κλιματικές αλλαγές μπορεί να ενταθούν μετά 
από 50- 100χρόνια,  άρα τα μέτρα με βάση τις κλιμα-
τικές αλλαγές που περιμένουμε θα πρέπει από τώρα, 
να σχεδιαστούν, να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό 
του έργου και να υλοποιηθούν» είπε χαρακτηριστικά 
η ίδια.

Ρεβέκκα Μπατμάνογλου εκπρόσωπος ΥΠΕΝ:  Επόμενο βήμα η εκπόνηση Περιφερειακών Σχεδίων από τις 13 Περιφέρειες της χώρας

Ορέστης Μεσοχωρίτης :  18 έως 20 μήνες για να εκδοθεί άδεια έργου προστασίας από διάβρωση της ακτής
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Ο Σεραφείμ Πούλος, καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας, ανέλυσε τις ανθρωπογενείς και φυσικές αιτίες της διάβρωσης των ακτών και 
στο διαχειριστικό θεσμικό πλαίσιο. Όπως επεσήμανε, η παράκτια διάβρωση πλήττει όλες τις Μεσογειακές χώρες. Στη χώρα μας, το 28,6% της ακτογραμμής βρίσκεται υπό συνθήκες διάβρωσης.

Ο καθηγητής Παράκτιας Μηχανικής και Τεχνικής Προστασίας Ακτών ΑΠΘ, Θεοφάνης Καραμπάς, 
αναφέρθηκε στα έργα προστασίας ακτών. Όπως είπε, αιτίες της διάβρωσης αποτελούν: Φυσικές 
διεργασίες, άστοχα παράκτια έργα, κατασκευή φραγμάτων - οικιστική δόμηση, οι ποτάμιες/πα-
ραλιακές αμμοληψίες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης μπορούν να γί-

νουν επεμβάσεις στις μορφοδυναμικές διεργασίες, με σκοπό την μείωση της διαβρωτικής τάσης 
των κυματισμών και των κυματογενών ρευμάτων. Ειδικότερα: κατασκευή παράκτιων τεχνικών 
έργων προστασίας, τεχνητή ανάπλαση ακτής (beach nourishment), καθώς και «σκληρές» και 
«ήπιες» μέθοδοι.

Η αναπλ. Καθηγήτρια Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Τομέ-
ας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, διευθύντρια Εργαστη-
ρίου Λιμενικών Έργων, Βασιλική Τσουκαλά, αναφέρθηκε στις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο σχεδιασμό των παράκτιων 

έργων στην πρόβλεψη και αντιμετώπιση. Υπογράμμισε την ανά-
γκη συνεργασίας επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς 
και επαρκών προβλέψεων των καιρικών μεταβολών ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη το κυματικό κλίμα μιας περιοχής σε βάθος 

χρόνου. Και ακόμη τόνισε πως δεν υπάρχουν προδιαγραφές για 
τις μελέτες που αφορούν στην ακτογραμμή.

Ο Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελ-
ληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Βασίλειος 
Καψιμάλης, υπογράμμισε πως για τη διάβρωση των ακτών 
υπάρχουν φυσικά, αλλά και ανθρωπογενή αίτια. Σε μερικές 

δε περιπτώσεις, η φύση διορθώνει ως ένα βαθμό τη βλάβη, 
γι αυτό και είναι ανάγκη να δίνεται ένας εύλογος χρόνος για 
φυσική αποκατάσταση. Και ανέφερε ότι το φαινόμενο της διά-
βρωσης μπορεί να χαρακτηριστεί σοβαρό όταν κινδυνεύουν ή 

απειλούνται: ανθρώπινες ζωές, δραστηριότητες και υποδομές, 
το τοπικό οικοσύστημα (βιοποικιλότητα) και η ποιότητα του 
φυσικού περιβάλλοντος.

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου γιόρτασε τα 100 χρόνια προσφοράς 
της στην επιστήμη, την εκπαίδευση και την κοινωνία με ποικίλες 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο χθες, το σήμερα και το αύ-
ριο της επιστήμης του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. 
Το εορταστικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυ-
χία το διάστημα 11-13 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με σχετικό 
δελτίο Τύπου, οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη 
11.10.2017 στο κατάμεστο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Σχολής. Σε 
κλίμα συγκίνησης και καταχειροκροτούμενος, ο πατέρας της 
Δορυφορικής Γεωδαισίας και μεγάλος πανεπιστημιακός Δάσκα-
λος, Ομότιμος Καθηγητής Γ. Βέης, έδωσε διάλεξη με θέμα δύο 
πρωτοποριακά μαθήματα της δεκαετίας του 1970, «Εισαγωγή 
εις την Τεχνολογίαν του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού» 
και «Γήινο Φυσικό Περιβάλλον».
 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Φυσιογνωμία και 
στρατηγική της Σχολής στην εποχή της Γεωχωρικής Τεχνολογίας 
και Γεωπληροφορικής». Εισηγήσεις παρουσίασαν ο Κοσμήτο-
ρας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του 
ΕΜΠ Καθηγητής Μ. Κάβουρας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγρο-
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Δ. Τσούλης, ο Επιμελητής 
της Επιστημονικής Επιτροπής ΑΤΜ του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας κ. Γ. Πρέσβελος και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μη-
χανικών κ. Μ. Καλογιαννάκης. Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση, 
με τη συνεισφορά Καθηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
επαγγελματιών Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και 
φοιτητών. Οι εκδηλώσεις της πρώτης μέρας ολοκληρώθηκαν με 

ξενάγηση στις ιστορικές συλλογές οργάνων και βιβλίων της Σχο-
λής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών από τους Ομότιμο 
Καθηγητή Γ. Βέη και Καθηγητή Χ. Ιωαννίδη.
Την Πέμπτη 12.10.2017 το βήμα δόθηκε στους νέους ερευνη-
τές της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι νέοι της Σχολής είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους και να ανταλλάξουν 
απόψεις με τους συναδέλφους τους και τους Καθηγητές της 
Σχολής. Η ολοήμερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο 
Αμφιθέατρο της Σχολής και συμπεριέλαβε 30 εισηγήσεις στις θε-
ματικές ενότητες «Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Γεωδαισία και Γε-
ωπληροφορική: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές», 
«Γεωπεριβάλλον: Σχεδιασμός – Παρακολούθηση – Προστασία 
– Διαχείριση» και «Υποδομές στον Αστικό Χώρο: Σχεδιασμός 
– Διαχείριση – Λειτουργία» . Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τις 
βραδινές ώρες με συναυλία τριών μουσικών συγκροτημάτων 
φοιτητών και μελών της Σχολής στην είσοδο του κτηρίου Λα-
μπαδαρίου.
 Το απόγευμα της Παρασκευής 13.10.2017 πραγματοποιήθηκε 
η κεντρική εκδήλωση εορτασμού των 100 ετών της Σχολής, στο 
Αμφιθέατρο Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 
Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Πρύτανης του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητής Ι. Γκόλιας. Χαιρέτισαν ο 
Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστήμιου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Κ. Κατσάμπαλος, ο Πρόε-
δρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών κ. Μ. Καλογιαννάκης, η Καθη-
γήτρια Χ. Πότσιου, President of the International Federation 
of Surveyors (FIG), ο Καθηγητής Μ. Σιδερής, President of the 
International Association of Geodesy, όλοι τους απόφοιτοι της 

Σχολής, καθώς και ο Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μαρκέτος.
 Η ιστορική διαδρομή της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών από το χθες στο σήμερα και το αύριο παρουσιά-
στηκε με εισηγήσεις του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή Μ. 
Κάβουρα και των Ομότιμων Καθηγητών Γ. Βέη και Δ.-Δ. Μπαλο-
δήμου. Ακολούθησαν ομιλίες των διπλωματούχων της Σχολής 
κ. Ι. Αλαβάνου, π. Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας, με θέμα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και την πορεία του 
Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και του Καθηγητή Ι. 
Μανιάτη, π. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με θέμα τη συμβολή της Σχολής στον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη της Χώρας. Μέσω τηλεδιάσκεψης, μίλησαν στην εκ-
δήλωση η απόφοιτος της Σχολής Καθηγήτρια Π. Αγγούρη, Dean, 
College of Science, Director of the Center of Earth Observing and 
Space Research (CEOSR), George Mason University και ο επί έτη 
συνεργάτης της Σχολής στο επιστημονικό πεδίο της Γεωπληρο-
φορικής Καθηγητής Τ. Σελλής, Director, Swinburne Data Science 
Research Institute, Swinburne University of Technology. Ακο-
λούθησαν απονομές βραβείων και αναμνηστικών στο αφυ-
πηρετήσαν προσωπικό της Σχολής και τους συντελεστές των 
εορταστικών εκδηλώσεων. Η τελετή ολοκληρώθηκε σε εξαιρε-
τικό κλίμα με μουσική εκδήλωση, υπό τη διεύθυνση μέλους της 
Σχολής, συνοδεία φωτογραφιών από την εκατονταετή ιστορία 
της Σχολής.
 Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου ευχαριστεί θερμότατα όλους όσους 
συνέβαλαν στην υλοποίηση και την επιτυχία των εορταστικών 
εκδηλώσεων.

ΣΟβΑΡΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ Η δΙΑβΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ - 
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙδΑ ΤΟυ ΤΕΕ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 11-13 ΟΚΤΩβΡΙΟυ 2017

Σεραφείμ Πούλος: Το 28,6% της ακτογραμμής βρίσκεται υπό διάβρωση

Θεοφάνης Καραμπάς: Αιτίες και αντιμετώπιση του προβλήματος

Βασιλική Τσουκαλά: Χωρίς προδιαγραφές οι μελέτες για ακτογραμμή

Βασίλειος Καψιμάλης: Φυσικά, αλλά και ανθρωπογενή, τα αίτια
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ΣΟβΑΡΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ Η δΙΑβΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ - 
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙδΑ ΤΟυ ΤΕΕ

Η αντιμετώπιση του κινδύνου της ταχείας διάβρωσης των ελ-
ληνικών ακτών τέθηκε στο επίκεντρο επιστημονικής ημερίδας 
στο ΤΕΕ, καθώς όπως εκτιμούν οι ειδικοί, η Ελλάδα, χώρα με 
τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ, πρόκειται να πληγεί ση-
μαντικά τα προσεχή χρόνια από το φαινόμενο, το οποίο ανα-
μένεται να ενταθεί σημαντικά. Ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, 
οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και φυσικά αίτια 
είναι οι βασικοί παράγοντες που έχουν θέσει εν΄ κινδύνω τις 
ελληνικές ακτές, όπως τονίστηκε από διακεκριμένους επιστή-
μονες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
 
Με δεδομένο ότι το 18% του ΑΕΠ προέρχεται από τον παρά-
κτιο τουρισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στα-
σινό, «αν «χάσουμε» τις ακτές μας θα έχουμε ένα σημαντικό 
μειονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού», καθώς όπως είπε, οι 
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 30 εκατομμύρια τουρίστες μέσα 
στο 2018, με σημαντικά ανοδικές τάσεις.
 
«Δεν έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική, παρά μόνο αποσπα-
σματική αντιμετώπιση των προβλημάτων», ανέφερε, προτεί-
νοντας τη δημιουργία «συγκεκριμένης στρατηγικής στη βάση 
της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, 
προκειμένου να βρεθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις». Όπως τό-
νισε ο κ. Στασινός, «τα απαιτούμενα έργα πρέπει να μπουν σε 
απόλυτη προτεραιότητα και να χρηματοδοτηθούν, προκειμέ-
νου να αποφευχθεί το εκτεταμένο φαινόμενο της διάβρωσης 
των Ελληνικών ακτών».
 
Με δεδομένο ότι δώδεκα απ΄τις 13 περιφέρειες της χώρας δι-
αθέτουν παράκτιο μέτωπο που υπολογίζεται στα 16.300 χλμ., 
ενώ στα 7.000 χλμ φθάνει η έκταση των αμμωδών παραλι-
ών, εκπροσωπώντας την ΚΕΔΕ ο Νίκος Χιωτάκης, επεσήμανε 
ότι σχεδόν όλη η χώρα πρόκειται να επηρεαστεί αρνητικά απ΄ 
το φαινόμενο της διάβρωσης, τόσο σε επίπεδο ισορροπίας 
του οικοσυστήματος, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με οποια-
δήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. «Η διάβρωση 
των ακτών μας στοιχίζει ακριβά στην περιβαλλοντική και 
κοινωνική ισορροπία του τόπου» είπε, κάνοντας γνωστό ότι 
σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων, μόνο στα Χανιά χάνο-
νται 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως απ΄ την τοπική οικονομία, 
εξαιτίας της διάβρωσης.
 
Εκ΄ μέρους της διεύθυνσης κλιματικής αλλαγής και ποιότητας 
της ατμόσφαιρα του ΥΠΕΝ, η Ρεβέκκα Μπατμάνογλου δήλω-
σε: «ο χρόνος είναι κατάλληλος. Οι επιπτώσεις από την κλιμα-
τική αλλαγή μπορούν να αντιμετωπιστούν: Το πρώτο βήμα 
είναι η Εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματι-
κή αλλαγή, ενώ επόμενα βήματα είναι τα περιφερειακά σχέδια 
και, τέλος, οι μηχανισμοί ελέγχου και παρακολούθησης».

Όπως είπε η κα Μπατμάνογλου, αναγκαία κρίνεται η θέσπιση 
ακτολογίου, ο καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας ανάλογα 
με τον χαρακτήρα της κάθε ακτής, η ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση της παράκτιας ζώνης με βάση το πρωτόκολλο ICZM 
(Integrated Zone Management) της σύμβασης της Βαρκε-
λώνης, ενώ απαραίτητη είναι η συμμετοχή των επιχειρημα-
τιών, το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης και της 
κοινωνίας των πολιτών.
 
Όπως έκανε γνωστό σε παρέμβασή της η γενική γραμμα-
τέας δημόσιας περιουσίας Πέτη Πέρκα, ήδη έχει συσταθεί 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή που προσπαθεί να λύσει σε 
νομοθετικό επίπεδο τα προβλήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος 
και η κα Αθηνά Μαρμαρά απ΄ τη γενική γραμματεία δημό-
σιας περιουσίας του υπουργείου οικονομικών, ανέφερε ότι 
«έχουν ήδη εντοπίσει τα προβλήματα που ταλαιπωρούν 
όπως για παράδειγμα τα προβλήματα του παραλιακού οδι-
κού δικτύου». Όπως είπε, «το φαινόμενο της διάβρωσης 
αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και χωρίς καμία πρόληψη. 
Οι μελέτες δεν είναι επαρκείς ούτε επίκαιρες, ενώ παρουσιά-
ζεται πληθώρα αιτημάτων από ιδιώτες, χωρίς αιτιολόγηση». 
Πρόσθεσε ότι απαιτείται εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για 
την αδειοδότηση, ενώ στο πλαίσιο του νόμου που ετοιμάζεται 
για την αναθεώρηση του αιγιαλού η έγκριση των μελετών 
θα επιταχυνθούν σημαντικά, και πρόκειται να δοθεί έμφαση 
στην πρόληψη της διάβρωσης αλλά και στην καταστολή των 
αυθαίρετων κατασκευών.
 
Επίσης, έκανε λόγο για «γενναίες αποφάσεις που θα χρεια-
στούν χρόνο», ενώ τόνισε ότι «σύντομα με συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο πρόκειται να γίνει σαφής καθορισμός γραμμής 
αιγιαλού, που θα βοηθήσει και στην οικονομία αλλά και στην 
προστασία του περιβάλλοντος».
 
Απ΄ την πλευρά του ο Ορέστης Μεσοχωρίτης ακτο-μηχανικός 
εξειδικευμένος σε έργα αποκατάστασης ακτών επεσήμανε 
ότι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής παρατηρείται σημαντική 
διαφοροποίηση στη συχνότητα και την ένταση των νοτίων 
ανέμων οι οποίοι ενισχύουν την διάβρωση. Παρατηρείται 
αύξηση του ύψους του κύματος, αύξηση της μέσης στάθμης 
της θάλασσας, καθώς επίσης και μεταβολές στην ένταση και 
τη συχνότητα των βροχοπτώσεων, που διαταράσσουν τη 
θαλάσσια ισορροπία.
 
Παράλληλα, ανθρώπινες επεμβάσεις στην θάλασσα ή στην 
ακτή, π.χ. μαρίνες, κατασκευή φραγμάτων, αμμοληψίες 
κλπ. επιβαρύνουν συμβάλουν επίσης στο φαινόμενο της 
διάβρωσης. Όπως είπε ο κ. Μεσοχωρίτης, «το ζητούμενο 
είναι να προσεγγίζεται η μελέτη του κάθε έργου με γνώση και 

υπευθυνότητα», καθώς για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα 
κατασκευάστηκαν μαρίνες που προκάλεσαν διάβρωση τις 
απέναντι ακτές. Όπως τόνισε κρίνεται αναγκαίος ο περιορι-
σμός όλων των αιτίων, ενώ στάθηκε στην απλοποίηση και 
επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, καθώς η γραφειοκρατία 
μπορεί να καθυστερήσει ένα τέτοιου είδους έργο για τουλά-
χιστον 18 με 20 μήνες.
 
 
Το φαινόμενο της διάβρωσης εξελίσσεται ταχύτατα. Το 
28,6% της ακτογραμμής της Ελλάδας βρίσκεται σε καθεστώς 
διαύρωσης», τόνισε ο Σεραφείμ Πούλος καθηγητής του τμή-
ματος γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Όπως 
είπε, σημαντικοί ρυθμοί οπισθοχώρησης της ακτογραμμής 
παρατηρούνται μεταξύ άλλων σε Γυράπετρα Λευκάδας, σε 
Εκβολές Αλφειού, Επισκοπή Ρεθύμνου, Πλάκα Λασιθίου, 
Μόλος Πάρου. Επίσης, πρόσθεσε ότι υπάρχουν παραλίες που 
θα χαθούν εντελώς, αλλά και σε παραλίες με 30-40 μέτρα, θα 
χαθεί το 30% του πλάτους τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις και 
σενάρια το 31-88% παραλιών του Αιγαίου μπορεί να εξαφα-
νιστούν. «Το πρόβλημα της διάβρωσης πρέπει να αντιμετωπι-
στεί συνολικά», ανέφερε ο κ. Πούλος.
 
Σημειώνεται ότι στη χώρα μας παρατηρούνται τέσσερις τύποι 
ακτών: δελταϊκές ακτές: 6% (π.χ. Σπερχειός και Αχελώος), 
ακτές μαλακών ιζημάτων νεογενούς και τεταρτογενούς 36%, 
οι οποίες υφίστανται έντονη διάβρωση σε περίπτωση ανόδου 
της στάθμης της θάλασσας (π.χ. Βόρεια Πελοπόννησος, Ωρω-
πός), οι βραχώδεις ακτές και κρημνοί από σκληρό υλικό σε 
ποσοστό 44% όπου παρατηρείται χαμηλή διάβρωση λόγω 
της στάθμης, και κρημνοί από κροκαλοπαγή και/ή μαλακοί 
βραχώδεις σχηματισμοί 14%.
 
Επισημαίνεται τέλος, ότι σύμφωνα με επιστημονικές μελέ-
τες εάν έχουμε άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 0,48 
εκατοστά θα παρουσιαστεί οπισθοχώρηση κατά 20% του 
μέγιστου πλάτους των ακτών, ενώ σύμφωνα με τα αρνητικά 
σενάρια περίπου τα 2/3 των ελληνικών ακτών κινδυνεύουν 
να αποκλειστούν πλήρως, σε περίπτωση μη προσαρμογής 
και αντιμετώπισης στο φαινόμενο της διάβρωσης.

Τι έγραψε το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την ημερίδα  του ΤΕΕ για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάβρωσης των ελληνικών ακτών
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Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ότι «ψηφίσθηκε 
από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον «Έλεγχο και 
προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και λοιπές 
διατάξεις». Επί της αρχής του νομοσχεδίου θετική ήταν 
η ψήφος όλων των κομμάτων, πλην του ΚΚΕ και της 
Χρυσής Αυγής. Ισχυρή θετική πλειοψηφία εξασφάλισε 
το νομοσχέδιο και επί των περισσότερων άρθρων του».  
Στο μεταξύ για τη συζήτηση της Τρίτης στην Ολομέλεια 
της Βουλής το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει, όπως παρουσίασε το  
Newsletter TEE  στο τεύχος της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου 
2017 με αναλυτικό δημοσίευμα,  ότι ο υπουργός Γιώργος 
Σταθάκη τόνισε πως το νομοσχέδιο καινοτομεί σε θέματα 
φιλοσοφίας όσο και στόχευσης, καθώς εισάγει σημαντικές 
τομές για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος 
των αυθαιρέτων και της δόμησης, ενώ η αντιπολίτευση 
αμφισβήτησε ότι θα υλοποιηθούν οι ρυθμίσεις του. Ο κ. 
Σταθάκης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μέρος ενός 
ευρύτερου σχεδίου με συγκροτημένα βήματα, στοιχεία 
και νομοθετήματα για τον χωροταξικό σχεδιασμό, υπο-
γραμμίζοντας πως συναρτάται με την νομοθεσία και την 
ανάρτηση των δασικών χαρτών και τις νομοθετικές πρω-
τοβουλίες που συντόμως θα αναληφθούν, για την οριοθέ-
τηση του αιγιαλού, των παραλιών κλπ. καθώς και το κτη-
ματολόγιο. Όπως προανήγγειλε ο υπουργός, το επόμενο 
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή θα αφορά τον 
ενιαίο φορέα κτηματολογίου, ο οποίος και θα ενσωματώ-
σει τους σημερινούς θεσμούς του κτηματολογίου και των 
υποθηκοφυλακείων και θα δημιουργήσει ένα νέο πεδίο 
για την ολοκλήρωση του έργου, με τον φιλόδοξο στόχο το 
2020 να καλύπτεται το 70% της επικράτειας.
-Οι εισηγητές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ 
οι εισηγητές των κομμάτων τοποθετήθηκαν επί του νο-
μοσχεδίου ως εξής: «Ευελπιστούμε ότι με αυτό το νομο-
σχέδιο και πέρα από αυτό, θα διαμορφωθεί μια κοινωνία 
πολιτών συνειδητοποιημένη αναφορικά με κανόνες εφαρ-
μογής κανόνων δικαίου για το περιβάλλον», υποστήριξε 
η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Ευαγγελία Καρακώστα. Η κα 

Καρακώστα χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «πρωτοπόρο και 
ιδιαίτερα σημαντικό», αφού διαχωρίζονται οι υπηρεσίες 
ελέγχου από τις υπηρεσίες αδειοδότησης, με στόχο την 
ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόστους έκδοσης των 
αδειών. Για «προχειρότητα» κατηγόρησε την κυβέρνηση 
ο εισηγητής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, λέγοντας 
πως «η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την προχειρότητα και 
τον ιδιότυπο τρόπο με τον οποίο νομοθετεί. Ούτε εσείς 
οι ίδιοι δεν έχετε πειστικά επιχειρήματα για την κατάθεσή 
του. Το νομοθετικό έργο απαιτεί σοβαρότητα, αυτά τα 
στοιχεία συνεχίζετε να μην τα έχετε». Ο κ. Κατσαφάδος 
κάλεσε ακόμα τον υπουργό και την κυβέρνηση, να ενη-
μερώσουν επίσημα την Βουλή για την διαθεσιμότητα 
των πόρων του Πράσινου Ταμείου; «Επιλέγετε να πε-
ράσετε πόρους από το Πράσινο Ταμείο στο υπουργείο. 
Θα είναι διαθέσιμα τα 4,5 δισ. του ταμείου για δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου, ή θα είναι δεσμευμένα για 
τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας;». Ο εισηγητής της 
ΝΔ υποστήριξε ακόμα, ότι οι διαδικασίες περιπλέκονται 
αντί να απλοποιούνται, ενώ είπε πως το νομοσχέδιο δη-
μιουργεί ένα ζήτημα άνισης και άδικης αντιμετώπισης για 
αυτούς που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του παλιού νόμου. 
«Η αγωνία σας δεν είναι να ετοιμάσετε κάτι νέο, αλλά να 
αφορίσετε το παρελθόν. Υπάρχουν πολλές προβληματικές 
διατάξεις που δημιουργούν αντί να επιλύουν προβλήμα-
τα», υποστήριξε ο ειδικός αγορητής της ΔΗΣΥ, Δημήτρης 
Κωνσταντόπουλος. Εκ μέρους της Χρυσής Αυγής, η ειδική 
εισηγήτρια του κόμματος Ελένη Ζαρούλια, εξέφρασε τις 
αμφιβολίες της για το κατά πόσο θα μπορέσουν οι πολίτες 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του. «Θεσμοθετούνται 
μηχανισμοί συνεχούς αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήμα-
τος», τόνισε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμαντώ Μα-
νωλάκου. «Αντιμετωπίζετε το περιβάλλον σαν εμπόρευμα 
που μπορεί να το καταπατάει και να το εμπορεύεται όποιος 
μπορεί να πληρώνει» υποστήριξε η κ. Μανωλάκου λέγο-
ντας ακόμα, πως βασικό κριτήριο αυτού του νομοσχεδίου 
είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους και όχι η ποιότητα του 
δομημένου περιβάλλοντος.

«Το νομοσχέδιο καινοτομεί για να διορθώσει παθογένει-
ες» είπε ο ειδικός αγορητής των ΑΝΕΛ, Γιώργος Λαζαρί-
δης. «Δίνει ισχυρό μήνυμα, ότι κάθε αυθαίρετο διατρέχει 
ισχυρό κίνδυνο επιβολής προστίμων μεγαλύτερης αξίας 
από την αξία του ακινήτου, ενώ έχει ως στόχο την ανα-
βάθμιση και την προστασία μικρών ή μεγάλων πόλεων» 
υποστήριξε ο κ Λαζαρίδης, ο οποίος ακόμα προέβλεψε 
πως «με το παρόν νομοσχέδιο θα προστρέξουν όλοι οι 
πολίτες να τακτοποιήσουν τα ακίνητα τους». «Δεν μπο-
ρέσατε να παρουσιάσετε ισχυρά επιχειρήματα που να μας 
πείσουν πως αυτά που προτείνετε θα γίνουν πραγματικό-
τητα. Ήδη υπάρχουν αντιρρήσεις από μια σειρά φορέων» 
επισήμανε ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, 
Γιάννης Σαρίδης. «Ένα βηματάκι μπροστά, μισό πίσω, κά-
νει αυτό το νομοσχέδιο. Ναι στην ηλεκτρονική διαδικασία 
- όχι στη σύσταση νέων αρχών και διευθύνσεων» είπε εκ 
μέρους του Ποταμιού, ο Γιώργος Αμυράς. Ο ειδικός αγο-
ρητής από το Ποτάμι, υποστήριξε πως το πρόβλημα των 
αυθαιρέτων δεν μπορεί να το λύσει ένα νομοσχέδιο. «Θα 
το λύσει η νοοτροπία των πολιτών που είναι διαβρωμένη 
σε μεγάλο βαθμό ως αυθαιρετολάτρικη αντίληψη ζωής», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αμυράς.
-Απαντήσεις. Ως προς τις παρατηρήσεις που έγιναν επί 
ιδοκτησιακών ζητημάτων, ο κ. Σταθάκης επανέλαβε ότι 
το νομοσχέδιο απέχει από οποιαδήποτε προσπάθεια να 
παρέμβει στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, καθώς η κυβέρ-
νηση θεωρεί ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη ατραπός και θα 
εγείρει συνταγματικά θέματα.  Σχετικώς με τις επισημάνεις 
για την δυνατότητα υλοποίησης του νομοσχεδίου, ο αρ-
μόδιος υπουργός απαρίθμησε τις υπουργικές αποφάσεις 
οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός εξαμήνου. Για 
το θέμα των πόρων του Πράσινου Ταμείου, ο κ. Σταθάκης 
ανέφερε ότι πρόθεση του υπουργείου είναι να επανέλθει, 
μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος τον 
Ιούλιο του 2018, με διευρυμένη δυνατότητα «προκειμέ-
νου το Πράσινο Ταμείο να παίξει το ταμείο το ρόλο που 
όλοι θέλουμε».

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιά-
στηκε στη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός, Αλέξης 
Τσίπρας γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με 
επενδυτές και επιχειρηματίες από τις ΗΠΑ -παρουσία και 
του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ- οι οποίοι, 
όπως σημειώνουν οι πηγές της κυβέρνησης, δείχνουν έντο-
νο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πληροφορίες, εκπρόσωποι από σημαντικά επενδυτικά 

funds τόνισαν στη συζήτηση ότι η ώρα είναι κατάλληλη για 
να «πέσουν» χρήματα στην ελληνική οικονομία, η οποία συ-
νιστά μία μοναδική ευκαιρία την περίοδο που πλέον ανακά-
μπτει. Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στελέχη 
από τη Marathon AssetManagement, με αξία χαρτοφυλα-
κίου ανώ των 15 δισ. δολαρίων, της ABS που διαχειρίζεται 
κεφάλαια της τάξης των 5 δισ. της Silver Point Capital, με 
αξία κοντά στα 10 δισ. και της Greylock Capital, με αξία άνω 

του 1 δισ. Ο πρωθυπουργός ανέλυσε τις δυνατότητες και 
τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε τη 
σημασία της στήριξης στον τομέα των επενδύσεων από τις 
ΗΠΑ, ειδικά από δω και πέρα, αφού ακούστηκε και από τα 
πλέον αρμόδια χείλη μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ βΟυΛΗ - 
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕδΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ δΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ υΠΕΝ

ΕΠΕΝδυΤΙΚΟ ΕΝδΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣυΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟυ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  ΣΤΙΣ ΗΠΑ
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«Εντός του επόμενου μήνα θα νομοθετήσουμε την αλ-
λαγή του τρόπου τιμολόγησης των χρεώσεων Υ.Κ.Ω., 
ώστε να γίνουν πιο ομαλές. Ακόμη, προχωράμε άμεσα 
σε αλλαγές ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο με στόχο 
να ενισχύσουμε σημαντικά τα φτωχότερα κοινωνικά 
στρώματα, τα οποία θα λάβουν σημαντικές εκπτώσεις, 
καθώς και να διορθώσουμε τυχόν αδικίες, μέσω της 
προσθήκης εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρί-
ων ένταξης», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξη που έδωσε 
στην τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλά-
δα», σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου αναλυ-
τικότερα αναφέρθηκε στα εξής ζητήματα:
-Στον τρόπο τιμολόγησης του ρεύματος. Ο τρόπος 
με τον οποίο τιμολογείτο το ρεύμα είχε τη μορφή μιας 
σκάλας με απότομα σκαλοπάτια, όπου εντοπίσαμε ειδικά 
τον προηγούμενο χειμώνα, καθώς λόγω της αυξημένης 
κατανάλωσης υπήρξαν μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια. 
Ακόμη και μία οριακή αύξηση της τάξεως  του 5 ή του 
10%, σε ένα νοικοκυριό άλλαζε την κλίμακα χρέωσης. Η 
κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει τον πάγιο αυτό τρόπο 
τιμολόγησης και να τον καταστήσει πιο ομαλό. Έχουμε 
λάβει την εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και 
θα νομοθετήσουμε την αλλαγή των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. 
εντός του επόμενου μήνα. Ακόμη, οι χρεώσεις Υ.Κ.Ω. θα 
μειωθούν σταδιακά μόλις αρχίσουν οι διασυνδέσεις των 
νησιών. Έχουμε ξεκινήσει τη διασύνδεση των Κυκλά-
δων, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους 
και θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση διασύνδεσης των 
Κυκλάδων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι δύο διασυνδέ-
σεις της Κρήτης το 2020 και το 2023. Άρα εμείς προσδο-
κούμε ότι μετά το 2020 οι χρεώσεις Υ.Κ.Ω. θα μειωθούν 
στο μισό και από τα 700 εκατ. θα μετακινηθεί στα 350 
εκατ. Τέλος, μετά το 2023 δεν θα υπάρχουν πλέον χρεώ-
σεις Υ.Κ.Ω., θα έχουν μηδενιστεί.
-Στο εάν είναι μνημονιακή δέσμευση η μεταφο-

ρά καταναλωτών της δ.Ε.Η. σε ιδιώτες. Δεν ισχύ-
ει αυτό. Μνημονική δέσμευση είναι μόνο η μείωση του 
μεριδίου της Δ.Ε.Η. στη λιανική αγορά, η οποία γίνεται 
μέσω των ΝΟΜΕ. Αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης 
του μεριδίου της ΔΕΗ μέχρι το τέλος του 2018, θα πρέ-
πει να βρεθεί ένας νέος μηχανισμός για τη μείωση του 
μεριδίου της. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο τελικό 
πόρισμα για αυτό το σχέδιο από τη Δ.Ε.Η. Είναι μια πρό-
ωρη συζήτηση που δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμη.
-Στη διαπραγμάτευση για την αποεπένδυση 
των μονάδων της δ.Ε.Η. Είναι κατηγορηματικό το 
όχι για τα υδροηλεκτρικά. Τα ζητήματα που τίθενται 
είναι πρώτον, το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, όπου 
επιτάσσεται να γίνει πιο ανταγωνιστική και συνεπώς 
θα μειωθεί το μερίδιο της Δ.Ε.Η. στη λιανική αγορά. 
Δεύτερο, αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ παράγει το 50% της 
ενέργειας και η υπόλοιπη παραγωγή καλύπτεται από 
Α.Π.Ε. και φυσικό αέριο που παράγεται από ιδιώτες. Η 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την μονο-
πωλιακή πρόσβαση της Δ.Ε.Η. στο λιγνίτη είναι οριστική 
και άρα πρέπει να παραχωρηθεί το 40% του λιγνιτικού 
δυναμικού σε τρίτους. Τρίτον, αυτή τη στιγμή αλλάζει η 
ενεργειακή αγορά και το ενεργειακό μείγμα, καθώς ει-
σάγουμε την τομή των Ενεργειακών Κοινοτήτων, μέσω 
των οποίων  δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις να παράγουν οι ίδιοι ενέργεια και να δη-
μιουργήσουν μία νέα δυναμική για την αγορά.
-Στο ρόλο της δ.Ε.Η. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μία 
μεταβατική περίοδο, όπου περνάμε από το μονοπώλιο 
της Δ.Ε.Η. σε ένα διαφορετικό σύστημα. Παρόλα αυτά η 
Δ.Ε.Η. θα παραμείνει ο κεντρικός πυλώνας του ενεργει-
ακού μας συστήματος και θα διατηρήσει το 50%, ακόμη 
και μετά από αυτή τη μετάβαση. Παράλληλα, βιώνουμε 
ένα μεγάλο μετασχηματισμό στον τομέα της ενέργειας 
που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του του λιγνιτικού 
μεριδίου και την αύξηση των Α.Π.Ε.

-Στο κοινωνικό μέρισμα και τις οφειλές προς 
τους ιδιώτες. Πρόθεση μας είναι να υπάρξει ένα ισχυ-
ρό κοινωνικό πακέτο, το οποίο και θα δοθεί στο τέλος 
του χρόνου. Οι οφειλές προς τους ιδιώτες έχει αποκλι-
μακωθεί, καθώς που από εκεί που προσέγγιζαν κατά 
μέσο όρο 7 δισ το 2012, το 2013, 2014, 2015 κτλ, τώρα 
αγγίζουν τα τρία δισ. και κινούνται πολύ χαμηλότερα. 
Είχαμε κάποιες δεσμεύσεις που ήταν σε συνάρτηση με 
τις δόσεις την προηγούμενης συμφωνίας της δεύτερης 
αξιολόγησης.  Επιμένω ότι στο τέλος του χρόνου, θα 
έχουμε ένα ισχυρό κοινωνικό πακέτο με πολλά μέτρα 
και πιο σύνθετο από πέρυσι. Υπάρχει μια δεδομένη πο-
ρεία για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που 
αποτελεί τη  δέσμευσή μας. Για πλεόνασμα, πάνω από 
τους στόχους, υπάρχει μία διαδικασία, μία συζήτηση για 
το πώς θα κατανεμηθεί αυτό. Έγινε πέρυσι, θα γίνει και 
φέτος με ένα συντεταγμένο τρόπο.
-Στη συνάντηση με τον Τραμπ. Η Ελλάδα αποτελεί 
πόλο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αυτό μας 
δημιουργεί δυνατότητες, τις οποίες πρέπει να αξιοποιή-
σουμε. Το ταξίδι στην Αμερική, ουσιαστικά επικυρώνει 
τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή 
οικονομικά, αμυντικά, γεωπολιτικά, και μόνο καλό μπο-
ρεί να προκύψει από αυτό. Το φάσμα των θεμάτων που 
συζητήθηκαν περιελάμβανε το χρέος, τις επενδύσεις, 
τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό 
τομέα, που συνεπάγεται πολλά έργα υποδομών με τερά-
στιο αντίκτυπο στην οικονομία. Αναπόφευκτα περιελάμ-
βανε και θέματα άμυνας, όπου η αναβάθμιση των εξο-
πλισμών που έχουμε και ειδικότερα των F- 16, θα είναι 
2,6 δισ αλλά στην ουσία θα κοστίσει μόνο 1,1 δισ για την 
Ελλάδα, καθώς τα υπόλοιπα θα καλυφθούν έναντι αντι-
σταθμιστικών οφειλών για την Ελλάδα. Έχουμε μειώσει 
τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι η χώρα θα μείνει έκθετη.

Υπεγράφη η σύμβαση εκμίσθωσης στην Intrakat, του κτιρίου 
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, επί της οδού Κολοκοτρώνη 
3-5, στην Αθήνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το τριώροφο δια-
τηρητέο κτίριο του ΜΤΣ, επιφάνειας 4.160 τμ εκμισθώθηκε στην 
Intrakat για 20 χρόνια, έναντι μηνιαίου τιμήματος 40.000 ευρώ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος της εταιρείας είναι 
το κτίριο να μετατραπεί σε boutique hotel 45 δωματίων και να 

ξεκινήσει τη λειτουργία του μέσα στο 2019, μετά τις απαραίτητες 
κατασκευαστικές εργασίες. Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, διευθύνων 
σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, δήλωσε: «Η επιλογή της 
Intrakat να εκμισθώσει ένα εμβληματικό διατηρητέο κτίριο 
στην καρδιά της Αθήνας και να το μετατρέψει σε boutique hotel, 
εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου μας για εστίαση στους 
“χρυσούς” τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Η Αθήνα 

δείχνει σαφή σημάδια ανάπτυξης και παρουσιάζει αυξημένη 
ζήτηση από ξένους επισκέπτες που δίνουν έμφαση στην υψηλή 
αισθητική και την premium εμπειρία φιλοξενίας, στοιχεία που 
ταιριάζουν στη φιλοσοφία μας για τις υπηρεσίες φιλοξενίας».

υΠΕΝ: ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΘΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΟυΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
υΚΩ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

YΠΟΓΡΑΦΗ ΣυΜβΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟυ ΚΤΙΡΙΟυ ΤΟυ ΜΕΤΟΧΙΚΟυ ΤΑΜΕΙΟυ 
ΣΤΡΑΤΟυ ΣΤΗΝ INtrakat
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Το νήμα στο σίριαλ με το λιγνίτη, και με το άνοιγμα της 
αγοράς φυσικού αερίου θα πιάσουν ξανά από αύριο 
Πέμπτη τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών που έρχο-
νται στην Αθήνα και θα συναντηθούν με στελέχη του 
υπουργείου Ενέργειας. Σύμφωνα με το energypress.
gr  η γεφύρωση ή μη των διαφορών στα ενεργειακά 
θα φανεί τις αμέσως επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα 
την επόμενη εβδομάδα οπότε και καταφτάνουν στην 
Αθήνα οι εκπρόσωποι - επικεφαλής του κουαρτέτου, 
με πρώτο θέμα το σχέδιο αποεπένδυσης στο λιγνίτη. 
Το τελευταίο μέχρι και χθες επεισόδιο του σίριαλ αφο-
ρούσε την απάντηση των δανειστών στην επιστολή που 
απέστειλε η ελληνική πλευρά την περασμένη εβδομάδα 
στη DG Comp, σε μια ύστατη προσπάθεια να την πείσει 
ότι το Αμύνταιο δεν πρέπει να φύγει από την λίστα με τα 
πωλητήρια. Το πιθανότερο είναι ότι ως αύριο θα έχει 
έρθει η απαντητική από Βρυξέλλες, προκειμένου να 
αποτελέσει και τη βάση της κουβέντας που θα ξεκινήσει 
εκ του σύνεγγυς με τα τεχνικά κλιμάκια. Στην τελευταία 
πάντως επιστολή της ελληνικής πλευράς προς τη Κομι-
σιόν, η συζήτηση επανήλθε σε προγενέστερα στάδια, 
και το Αμύνταιο ξαναμπήκε στην κουβέντα (αντί για 
τη Μεγαλόπολη), κατόπιν παρέμβασης του Γιώργου 
Σταθάκη. Σε οικονομικό επίπεδο η ελληνική πλευρά 
υποστηρίζει πως αν πουληθεί και η Μεγαλόπολη, τότε 
οι μονάδες που θα περάσουν στα χέρια του επενδυτή, 
θα είναι πιο σύγχρονες συγκριτικά με τη διάρκεια ζωής 
όσων θα απομείνουν στη ΔΕΗ. Σε πολιτικό επίπεδο φο-
βάται ότι μετά τη Μακεδονία, θα ανοίξει ένα νέο μέτω-
πο και στη Πελοπόννησο, όπου ο Περιφερειάρχης είναι 
γαλάζιος (Π. Τατούλης), και ενώ τα τοπικά σωματεία 
εργαζομένων βρίσκονται ήδη σε αναβρασμό. Επιπρό-
σθετα, υπάρχει και ζήτημα με υπεράριθμο προσωπικό 

στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης, κάτι το οποίο λέγεται ότι έθε-
σαν οι κοινοτικοί. Άνθρωποι πάντως με γνώση των 
διεργασιών θεωρούν ότι η κυβέρνηση απλώς τρενάρει 
τις εξελίξεις. Κερδίζει χρόνο, μεταφέρει όσο μπορεί 
προς τα πίσω τις τελικές αποφάσεις, και ότι αργά ή γρή-
γορα θα αποδεχτεί να μπει πωλητήριο και στη Μεγα-
λόπολη, όπως άλλωστε έχουν προεξοφλήσει και οι της 
DG Comp. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Αν και 
οι κοινοτικοί εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει 
επενδυτικό ενδιαφέρον, εφόσον το τελικό πακέτο συ-
μπεριλάβει και τη Μεγαλόπολη (μαζί με Μελίτη Ι και την 
άδεια για τη Μελίτη ΙΙ), δεν παύουν να αναγνωρίζουν 
στους συνομιλητές τους, ότι το εγχείρημα συνοδεύεται 
από τέσσερα βαρίδια: Όπως ακριβώς υποχρεούται να 
κάνει η ΔΕΗ, έτσι και ο ιδιώτης επενδυτής που θα αγο-
ράσει τις λιγνιτικές μονάδες, θα οφείλει και εκείνος να 
παρέχει, κατά το ποσοστό που αναλογεί στα συγκεκρι-
μένα εργοστάσια, ποσότητες ενέργειας στις δημοπρα-
σίες ΝΟΜΕ. Είναι απόφαση που έχει ήδη ληφθεί από το 
ΚΥΣΟΙΠ. Όσο και να επιθυμεί ένας ιδιώτης να αποκτήσει 
λιγνιτικές μονάδες και ορυχεία για να ελέγχει ο ίδιος το 
κόστος του ρεύματος που πουλάει, άλλο τόσο δεν εί-
ναι διατεθειμένος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, 
όταν η ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιματική αλλαγή 
καθιστά τα στερεά καύσιμα επένδυση ασύμφορη. Σήμε-
ρα το κόστος παραγωγής για ένα λιγνιτικό εργοστάσιο 
της ΔΕΗ υπολογίζεται σε 50-60 ευρώ η μεγαβατώρα, 
αλλά το 2030 αναμένεται να έχει εκτιναχθεί κοντά στα 
100 ευρώ. Και αυτό, καθώς οι τιμές δικαιωμάτων ρύ-
πων πρόκειται σύμφωνα με μελέτη της Κομισιόν να 
σκαρφαλώσουν από τα 5 ευρώ / τόνο CO2 σήμερα, σε 
πάνω από 30 ευρώ το 2030.  Η πολιτική γύρω από τα 
περιβαλλοντικά όρια που ισχύουν για τη λειτουργία 
των λιγνιτικών μονάδων αυστηροποιείται συνεχώς. 
Στις 28 Απριλίου, εκπρόσωποι των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ενέκριναν το νέο εγχειρίδιο 
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τις μεγάλες μο-
νάδες καύσης (LCP BREF). Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 
νέα όρια εκπομπών ρύπων με τα οποία θα πρέπει να 
συμμορφώνονται τόσο οι παλιές όσο και νέες μεγάλες 

εγκαταστάσεις καύσης στην ΕΕ από το 2021. Οι μονά-
δες λιγνίτη, ακόμη και οι καινούργιες, (όπως η Μελίτη 
ή αυτές που προβάλλουν οι Κινέζοι ως τις πλέον σύγ-
χρονες και καθαρές) με βάση το χειμερινό πακέτο της 
ΕΕ, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στους μηχανισμούς 
ισχύος, δηλαδή δεν δικαιούνται να τους χορηγηθούν 
ΑΔΙ, καθώς ξεπερνούν τα όρια εκπομπών. Ως αποτέ-
λεσμα των παραπάνω, και παρ’ ότι η κυβέρνηση έχει 
κουραστεί να διαψεύδει το συγκεκριμένο σενάριο, οι 
περισσότεροι θεωρούν δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα 
θα μπουν στο τραπέζι και τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ. 
Πάγια άλλωστε άποψη των πιο σκληροπηρυνικών 
στην Ε.Ε. ήταν- και παραμένει- ότι η ελληνική αγορά 
ηλεκτρισμού θα ανοίξει μόνο αν δοθεί πρόσβαση σε ιδι-
ώτες και στα υδροηλεκτρικά. Ενδιαφέρον πάντως για 
λιγνίτες, υπάρχει, όχι από ευρωπαικές εταιρείες, αλλά 
από Κίνα, Ιαπωνία και Αμερική, όπως είχε πει στο πρό-
σφατο συνέδριο του Economist, ο πρόεδρος της ΔΕΗ 
Μανόλης Παναγιωτάκης.
-Τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Όσο για τον οδικό 
χάρτη αναμόρφωσης της αγοράς αερίου, τα τεχνικά 
κλιμάκια έχουν απορρίψει την ελληνική πρόταση, ειδι-
κά όσον αφορά στο ρόλο της ΔΕΠΑ, οπότε το παιχνίδι 
έχει μεταφερθεί στις απευθείας επαφές και συζητήσεις 
που έχει η τελευταία με τους συνεταίρους της, SHELL 
και ENI. Κεντρικό ζήτημα ως γνωστόν είναι ο ρόλος 
και οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ στην χονδρική, στη διανο-
μή, αλλά κυρίως στη λιανική του αερίου. Οι δανειστές 
έχουν ζητήσει (και έχει μπει στο αναθεωρημένο μνημό-
νιο) να καταρτισθεί ως το τέλος του χρόνου ένας οδικός 
χάρτης για τον τομέα του φυσικού αερίου, προκειμένου 
μεταξύ άλλων να αρθούν, όπως αναγράφεται χαρακτη-
ριστικά, καταστάσεις που δεν προωθούν τον ανταγωνι-
σμό. Παρά τη γενικότητα με την οποία περιγράφεται η 
απαίτηση, στην πραγματικότητα οι θεσμοί πιέζουν για 
να μην είναι η ΔΕΠΑ, όπως λέει χαρακτηριστικά αντα-
γωνιστής της, «πανταχού παρούσα»: Χονδρέμπορος 
και προμηθευτής αερίου, μέτοχος των ΕΠΑ, μέτοχος 
των ΕΔΑ, αυτόνομος λιανοπωλητής αερίου.

Η τροποποίηση των διατάξεων του νόμου του 
Ν.4412/2016 που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών θα εί-
ναι στο επίκεντρο της τριμερούς συνάντησης που θα 
πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι στο υπουργείο 
Εσωτερικών, με τη συμμετοχή του υπουργού Πάνου 

Σκουρλέτη, του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Χρήστου Σπίρτζη και αντιπροσωπείας της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με επικεφα-
λής τον πρόεδρό της, Γιώργο Πατούλη. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η ΚΕΔΕ ζητεί την τροποποίηση του σχετικού 
θεσμικού πλαισίου «προκειμένου να δοθεί νομικά η 

δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να συ-
γκροτήσουν επιτροπές δημοπρασιών από τεχνικούς 
υπαλλήλους, να δημοπρατούν τα έργα τους με επιτρο-
πές στις οποίες θα συμμετέχουν υπάλληλοι μη τεχνικών 
ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ.

ΝΕΕΣ ΣυΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟυΣ ΘΕΣΜΟυΣ ΓΙΑ ΤΟυΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ δΕΗ

«ΤΡΙΜΕΡΗΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟυ ΑΦΟΡΑ ΤΟυΣ δΗΜΟΣΙΟυΣ δΙΑΓΩΝΙΣΜΟυΣ
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Πρεμιέρα της ενεργειακής διαπραγμάτευσης σήμερα  Πέμπτη 
και εκτός από το βασικό θέμα αιχμής, δηλαδή τους λιγνίτες, 
υπάρχουν τέσσερις ρυθμιστικές εκκρεμότητες που αναμένεται 
να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης της ΡΑΕ με τα τεχνι-
κά κλιμάκια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο μεταξύ καταβάλλε-
ται προσπάθεια ώστε να έχουν λήξει κάποιες εξ αυτών ή να κα-
ταγραφεί πρόοδος που θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους 
των δανειστών. Θυμίζουμε ότι θα είναι η πρώτη συνάντηση 
με τη νέα επικεφαλής του τεχνικού κλιμακίου μετά την απο-
χώρηση του Κάρλο Βιβιάνι. Τώρα ως προς τις εκκρεμότητες η 
πρώτη αφορά στο νέο στάτους του κανονισμού τιμολόγησης 
για το ΔΕΣΦΑ, που συνδέεται άμεσα με την αποκρατικοποίηση 
και το διαγωνισμό πώλησης του 66%. Εδώ ίσως και σήμερα 
αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση για τον κανονισμό τιμολό-

γησης του ΔΕΣΦΑ. Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με τις 
τελευταίες πληροφορίες είναι ότι υπάρξει νέα αλλαγή στην πε-
ρίοδο ανάκτησης της ανακτήσιμης διαφοράς με αύξηση κατά 
2 χρόνια. Η αρχική πρόταση για ανάκτηση μέχρι το 2036 ενώ 
αρχικά είχε προταθεί να περιοριστεί κατά 6 χρόνια (δηλαδή η 
ανάκτηση να γίνει μέχρι το 2030 σε 12 έτη αντί για 18) τελικά 
θα περιοριστεί κατά 4 χρόνια και η ανάκτηση θα γίνει σε 14 έτη  
μέχρι το 2032. Για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ στόχος της ΡΑΕ είναι 
να έχουν ανακοινωθεί σήμερα οι όροι της επόμενης δημοπρα-
σίας και αυτή να γίνει κανονικά. Στη συνάντηση με το τεχνικό 
κλιμάκιο αναμένεται να γίνει ενημέρωση για τις αλλαγές αλλά 
και για την πρόοδο του μέτρου γενικά. Θυμίζουμε ότι για τα 
ΝΟΜΕ η βιομηχανία έχει ζητήσει να εξαιρεθεί η υψηλή τάση 
καθώς μέχρι στιγμής υπάρχει μηδενική απώλεια μεριδίου της 

ΔΕΗ στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και παραμένει κυρίαρχος 
προμηθευτής.
Μια ακόμη ρυθμιστική εκκρεμότητα αφορά στους μηχανι-
σμούς ισχύος και ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα η αποστολή 
του σχήματος που θα κοινοποιηθεί από το ΥΠΕΝ στην Κομι-
σιόν. Η πρόταση βρίσκεται σε επεξεργασία από τη ΡΑΕ.
Η τέταρτη και τελευταία ρυθμιστική εκκρεμότητα αφορά στην 
απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αέριου και στο πρόγραμ-
μα gas release που εφαρμόζεται με τις δημοπρασίες αερίου 
από τη ΔΕΠΑ. Εδώ έχουμε την εφαρμογή της απόφασης που 
έχει εκδώσει και επιβλέπει την εφαρμογή της η Επιτροπή Αντα-
γωνισμού με τη ΡΑΕ να έχει απλώς ρόλο συμβούλου. 

Την τελευταία στιγμή, και για την ακρίβεια χθες αργά το βράδυ, 
δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η 
απόφαση της ΡΑΕ με την οποία ορίζονται οι όροι της δημο-
πρασίας τύπου NOME που είναι προγραμματισμένη για τις 25 
του μηνός. Σύμφωνα με το energypress.gr  αποφεύχθηκε έτσι 
μια ακόμα αναβολή της ημερομηνίας πραγματοποίησής της, 
καθώς σήμερα είναι, με βάση τον κώδικα, η τελευταία μέρα 
κατά την οποία ο ΛΑΓΗΕ είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει 
τους όρους της δημοπρασίας προκειμένου να μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου. Σύμφωνα πάντως με πηγές 
της αγοράς, η αργοπορία στη δημοσίευση των αποφάσεων 
της ΡΑΕ έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στις εταιρείες 
(κυρίως τις μικρότερες) σχετικά με την εγγυητική επιστολή που 
πρέπει να εξασφαλίσουν από τις Τράπεζες για να μπορέσουν 

να συμμετάσχουν. Οι εγγυητικές για τη συγκεκριμένη δημο-
πρασία είναι μεγάλου ύψους καθώς η προς διάθεση ποσό-
τητα είναι μεγάλη (718 MWh/h). Συγκεκριμένα κάθε εταιρεία 
πρέπει να φέρει το 3% της συνολικής αξίας του προς διάθεση 
προϊόντος, δηλαδή περίπου 600.000 ευρώ, γεγονός που κάνει 
δυσκολότερη την εξασφάλιση της εγγυητικής από τις Τράπε-
ζες. Σύμφωνα με όσα αποφάσισε η ΡΑΕ, κάθε προμηθευτής για 
να συμμετάσχει στη μεγάλη δημοπρασία της 25ης Οκτωβρίου 
για τα 718 MWh/h  θα πρέπει να έχει διαθέσει σε πελατολόγιό 
του στην Ελλάδα τουλάχιστον το 30% του ρεύματος που έχει 
αγοράσει μέσω NOME στις προηγούμενες δημοπρασίες. Για 
τις δημοπρασίες του 2018 θα ισχύσουν οι αλλαγές που έχει 
ήδη αναφέρει το ρεπορτάζ του energypress, που είναι οι εξής: 
-Για τους «παλιούς» προμηθευτές, αυτούς δηλαδή που έχουν 

κλείσει έναν τουλάχιστον χρόνο στον Ημερήσιο Ενεργειακό 
Προγραμματισμό, στις δημοπρασίες του πρώτου εξαμήνου 
του 2018 το ποσοστό που θα πρέπει να έχουν διαθέσει στην 
εγχώρια αγορά για να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα ανέ-
βει στο 50%. -Για τις δημοπρασίες του δεύτερου εξαμήνου του 
2018, το ποσοστό θα ανέβει και άλλο και θα φτάσει στο 70%. 
-Για τους νεοεισερχόμενους προμηθευτές, αυτούς δηλαδή που 
δεν έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο στον ΗΕΠ (και μέχρι να 
συμπληρώσουν έναν χρόνο) στις δημοπρασίες τόσο του πρώ-
του εξαμήνου του 2018 όσο και του δεύτερου εξαμήνου, το 
ποσοστό που θα πρέπει να έχουν διαθέσει στην εγχώρια αγορά 
για να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα παραμείνει στο 30%.

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων-UIA ανακοίνωσε ότι προκειμένου να 
εισηγηθεί στην UIA τη συμμετοχή μελών του στα Διεθνή Προγράμματα Εργασίας της UIA, προ-
σκαλεί τους Έλληνες Αρχιτέκτονες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και δράση 
στα εν λόγω Προγράμματα, καθώς και στις δράσεις του Ελληνικού Τμήματος της UIA, αποστέλ-
λοντας μέχρι 27 Οκτωβρίου 2017 αίτημα στην αγγλική γλώσσα με τα στοιχεία τους και το Πρό-
γραμμα Εργασίας του ενδιαφέροντός τους στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Διεθνών 
Σχέσεων του ΤΕΕ, στο email greok@central.tee.gr υπόψη του κ. Γιάννη Ζαμπατή. Τονίζεται ότι 
πρόκειται για αμιγώς εθελοντική εργασία και συμμετοχή, καθώς δεν προβλέπονται αμοιβές από 
κανέναν εμπλεκόμενο φορέα. Είναι χρήσιμο, το αίτημα να συνοδεύεται από πολύ σύντομο βι-
ογραφικό σημείωμα. Επίσης στην αγγλική γλώσσα, που θα διευκολύνει την εισήγηση προς τη 
Γραμματεία της UIA. 

Η νέα δομή των UIA International Work Programs, όπως επικυρώθηκε στη γενική Συνέλευση 
της UIA τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Σεούλ έχει ως παρακάτω:

ΠΟυ βΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ 4 ΡυΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΟ «ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ» ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟυΣ ΟΡΟυΣ ΤΗΣ δΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ NOME

ΣυΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ δΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ UIa & ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ UIa 
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Την αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ με έναν φόρο μεγάλης ακί-
νητης περιουσίας που θα είναι προοδευτικός, προανήγγειλε 
σήμερα η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, 
μιλώντας στο 18ο συνέδριο για την αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας της Prodexpo. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παράλ-
ληλα, επιβεβαίωσε ότι στόχος είναι η αναθεώρηση των αντι-
κειμενικών αξιών των ακινήτων έως το τέλος του έτους, με ένα 
σύστημα τιμών που θα προσεγγίζουν τις εμπορικές τιμές των 
ακινήτων. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένας αλγόριθ-
μος, ο οποίος με βάση τα δεδομένα για την κάθε περιοχή (αγο-
ραπωλησίες, τιμές κτλ) θα υπολογίζει την τιμή ζώνης. Ωστόσο, 
για τις περιοχές όπου δεν υπάρχουν συναλλαγές θα λειτουργεί 
μία τοπική επιτροπή, ενώ μια άλλη δευτεροβάθμια επιτροπή 
θα επεμβαίνει στις περιπτώσεις που παρατηρούνται μεγάλες 
αποκλίσεις μεταξύ των τιμών που δίνουν οι πρωτοβάθμιες επι-
τροπές για να προλαμβάνονται στρεβλώσεις. Η υφυπουργός 
Οικονομικών εξήγησε χαρακτηριστικά ότι: «Στόχος σε αυτή τη 
φάση είναι αποκλειστικά η αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης 
και όχι άλλων παραμέτρων του συστήματος αντικειμενικών 
αξιών. Μάλιστα, εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός πλη-
ροφοριακού συστήματος που δεν θα χρησιμοποιηθεί για μια 
μόνο φορά, αλλά θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση για τις 
εξελίξεις στην αγορά ακινήτων. Για το λόγο αυτό έχει συστα-
θεί μια Ομάδα Εργασίας που εποπτεύεται από Συντονιστική 
Επιτροπή. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από εκπροσώπους 

του υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, της ΕΛΣΤΑΤ, της Τράπεζας της Ελλάδας και του 
Κτηματολογίου. Η Ομάδα υποστηρίζεται από τον καθηγητή 
William McCluskey με μεγάλη εμπειρία στις εκτιμήσεις και τη 
φορολογία της ακίνητης περιουσίας, που ήρθε στο πλαίσιο 
των συμφωνιών με τους Θεσμούς για τεχνική βοήθεια. Στη 
Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύω, συμμετέχουν 
ακόμη οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Περιουσίας, Πληροφοριακών Συστημάτων, Υποδο-
μών, οι διοικητές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
και της Τράπεζας της Ελλάδας, οι πρόεδροι της ΕΛΣΤΑΤ και της 
“Εθνικό Κτηματολόγιο” καθώς και οι πρόεδροι του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου, των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και του 
Συλλόγου Εκτιμητών». Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και 
δύσκολο έργο, λόγω της κατάστασης της αγοράς ακινήτων 
που επικρατεί στη χώρα μας και την καθιστούν ιδιαίτερη πε-
ρίπτωση παγκοσμίως, ανέφερε η κ. Παπανάτσιου. Ωστόσο, η 
ίδια εξήγησε αμέσως μετά, πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα 
τιμών. Όπως είπε: «Πλέον βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών, 
ώστε να οριστικοποιηθεί το στατιστικό υπόδειγμα, ο αλγόριθ-
μος που θα μετατρέπει τελικά τα εισερχόμενα δεδομένα σε τιμές 
ζώνης. Το σύστημα αυτό τροφοδοτείται από τα δεδομένα των 
πράξεων στα συμβολαιογραφεία, από τα στοιχεία των τραπε-
ζών που στηρίζονται σε φυσικές εκτιμήσεις των ακινήτων και 
από τα μισθωτήρια συμβόλαια που οδηγούν σε μια οιονεί αξία 

του ακινήτου.Ωστόσο, η ομάδα εργασίας διαπίστωσε, όπως 
άλλωστε και η συντονιστική επιτροπή, ότι η κατάσταση στην 
αγορά ακινήτων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τον αυτόματο 
υπολογισμό τιμών ζώνης. Στη συντριπτική πλειονότητα των 
τιμών ζώνης δεν υπάρχουν καθόλου συναλλαγές, ενώ σε με-
γάλο αριθμό των υπολοίπων οι συναλλαγές είναι πολύ λίγες. 
Δεν μιλάμε για μια γενική αίσθηση της αγοράς που έχουμε 
όλοι. Μιλάμε για το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης και της 
ανάλυσης των δεδομένων από τις διαφορετικές πηγές που 
ανέφερα». Καταλήγοντας η κ. Παπανάτσιου είπε: «Συνεπώς η 
λειτουργία των τοπικών επιτροπών είναι απαραίτητη και στη 
νέα εποχή χωρίς βεβαίως να αίρεται το ερώτημα “πώς οι επι-
τροπές θα προσδιορίσουν τις αντικειμενικές αξίες εκεί που δεν 
υπάρχουν συναλλαγές”. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, 
αλλά και να λυθούν άλλα ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί 
στο παρελθόν, όπως είναι η ταχύτητα και η τάση υποτίμησης 
των αξιών λόγω τοπικών συμφερόντων, σχεδιάζουμε έναν 
άλλο τρόπο λειτουργίας των επιτροπών, ώστε να μπορούν, όχι 
μόνο να συσταθούν άμεσα, αλλά να δώσουν τα αποτελέσματα 
ταχύτατα, έγκυρα, με ενιαίο τρόπο και εντός των προθεσμιών. 
Επιπλέον, σχεδιάζουμε τη δημιουργία μιας δευτεροβάθμιας 
επιτροπής η οποία θα παρεμβαίνει όταν διαπιστώνονται ση-
μαντικές αποκλίσεις στις τιμές που δίνουν οι τοπικές επιτροπές 
ώστε να προλαμβάνονται στρεβλώσεις μικροπολιτικής φύ-
σης».

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε χθες 
αντισυνταγματική και παράνομη την υπουργική απόφαση για 
την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων «πόθεν έσχες», 
για όλους τους υπόχρεους προς υποβολή. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, σε σημερινή έκτα-
κτη συνεδρίασή της, δημοσιεύεσε την υπ΄ αριθμ. 2649/2017 
απόφαση των 70 σελίδων, με την οποία έκρινε ότι είναι αντισυ-
νταγματική και παράνομη η από 13.10.2016 υπουργική από-
φαση που καθορίζει τον «τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης 
περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της δήλωσης οικονομι-
κών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) και τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβο-
λής των δηλώσεων αυτών». Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του 
ΣτΕ, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον 
σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη, έκανε δεκτή την 
αίτηση ακύρωσης όλων των δικαστικών Ενώσεων. Σύμφω-
να, με το ΣτΕ, η μη νομιμότητα της απόφασης των υπουργών 
Δικαιοσύνης και Οικονομικών (1846οικ./13.10.2016) ανάγε-
ται στο γεγονός οτι δεν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (δηλαδή δεν απέκτησαν νόμιμη υπόσταση) οι 
παραμετρικές τιμές και οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των 

Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφι-
κτος ο έλεγχος νομιμότητας των ουσιωδών αυτών στοιχείων 
της. Παράλληλα, οι δικαστές έκριναν αντισυνταγματική (αντί-
θετη στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, 
καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας, άρθρο 25 παρ. 1 
εδ. δ΄ του Συντάγματος), τη διάταξη εκείνη που προβλέπει για 
όλους τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες υπο-
χρέωση να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που 
υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστω-
τικών ιδρυμάτων (Τραπεζών) ή εντός θυρίδων, καθώς και 
κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 
30.000 ευρώ. Εξάλλου, κρίθηκε ότι η παράλειψη της υπουρ-
γικής απόφασης να προβλέψει εύλογο χρονικό περιορισμό 
(που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία) για τη διενέργεια 
και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη διατήρηση 
των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων, αντίκεινται 
στην κατοχυρωμένη συνταγματικώς αρχή της ασφάλειας του 
δικαίου και στη δυνατότητα διατήρησης των προσωπικών 
δεδομένων, μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο 

για τις ανάγκες της επεξεργασίας. Ναι μεν οι προβλεπόμενες 
ποινικές κυρώσεις δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή 
της αναλογικότητας, ενόψει και του σκοπού δημόσιου συμφέ-
ροντος για τον οποίο θεσπίστηκε ο έλεγχος της περιουσιακής 
κατάστασης, αναφέρει το ΣτΕ, αλλά το όργανο ελέγχου οφείλει 
(σύμφωνα και με την συνταγματική αρχή της προηγούμενης 
ακρόασης), να καλεί προηγουμένως τον ελεγχόμενο προς πα-
ροχή διευκρινίσεων. Ακόμη, οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν 
να διαμορφώσουν τη διαδικτυακή εφαρμογή, κατά τρόπο 
ώστε να μην καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής η 
υποβολή δήλωσης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού συ-
στήματος από τον μέσο χρήστη. Δηλαδή να απλοποιηθεί ο 
τρόπος ηλεκτρονικής κατάθεσης των δηλώσεων πόθεν έσχες. 
Παράλληλα, το ΣτΕ σχετικά με την ασφάλεια του πληροφορια-
κού συστήματος «πόθεν έσχες», απέρριψε σχετικό λόγο ακυ-
ρώσεως, με το σκεπτικό ότι η διοίκηση έχει λάβει ικανά μέτρα 
προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επέμβασης 
τρίτων σε αυτό και διαρροής των δεδομένων.

Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟυ: ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟυΡΓΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣυΣΤΗΜΑ ΠΟυ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΙΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΤΕ: ΑΝΤΙΣυΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΝ υΠΟυΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
υΠΟβΟΛΗ δΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
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Συμβάσεις εργασίας σύντομης διάρκειας ή και μηδενικών 
ωρών, προσωρινής και κατά παραγγελία εργασίας, συμβάσεις 
επιμερισμού θέσεων εργασίας, εργασία με δελτίο (κουπόνια) 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις νέες μορφές απασχό-
λησης που έχουν κάνει την εμφάνισή τους ανά τον κόσμο, 
ορισμένες και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ θέση 
του ΣΕΒ που πραγματοποίησε σχετική μελέτη, είναι να γίνει 
καταγραφή τους και στη συνέχεια «Να υπάρξει συναίνεση ότι 
η πρόσβαση σε όλες τις μορφές απασχόλησης θα είναι ανοιχτή 
προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία και ότι παράλληλα 
θα διασφαλιστούν αξιοπρεπείς όροι και συνθήκες εργασίας 
για όλους και θα προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός των καθε-
στώτων κοινωνικής ασφάλισης». «Κυβέρνηση, κοινωνικοί 
εταίροι και φορείς της αγοράς καλούνται να αναγνωρίσουν 
την αναγκαιότητα της ύπαρξης πολλαπλών εργασιακών κα-
θεστώτων, ως μια νέα κομβικής σημασίας συνιστώσα των 
αγορών εργασίας», αναφέρεται στη μελέτη που πραγματοποι-
ήθηκε ενόψει της ημερίδας για «Το μέλλον της εργασίας μετά 
το Μνημόνιο», που διοργανώνει ο Σύνδεσμος την προσεχή 
Τρίτη στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με την καταγρα-
φή του ΣΕΒ στις νέες μορφές απασχόλησης περιλαμβάνονται 
οι συμβάσεις εργασίας με πληθοπορισμό (crowdwork), οι 

συμβάσεις απασχόλησης «μηδενικών ωρών» (zero hours 
contracts), οι συμβάσεις σύντομης διάρκειας (short term 
contracts), προσωρινής εργασίας ή εργασίας κατά παραγγε-
λία (on demand work), οι «μικροσυμβάσεις» (mini jobs), η 
εργασία ανά χαρτοφυλάκια (portfolio work), η εργασία βάσει 
δελτίου/κουπονιών (voucher-based work), διάφορες μορφές 
τηλεργασίας και κινητής εργασίας με χρήση εφαρμογών και 
νέων τεχνολογιών, οι συμβάσεις αστικού δικαίου (σύμβαση 
έργου, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών) και οι συμβάσεις 
επιμερισμού θέσεων εργασίας (job sharing). «Στις νέες μορ-
φές απασχόλησης οι προσφερόμενες νέες θέσεις εργασίας δεν 
είναι απλώς προσωρινές και σύντομης διάρκειας αλλά ενίοτε 
είναι και κοινής χρήσης, κατανέμονται μεταξύ περισσότερων 
ανεξάρτητων εργαζομένων (freelancers) μέσω της ανάπτυ-
ξης της οικονομίας κατά παραγγελία (on-demand economy, 
gig economy)», τονίζει ο Σύνδεσμος. Αναφερόμενος δε στις 
πλατφόρμες της συνεργατικής οικονομίας / κοινής χρήσης, με 
αφορμή και την πρόσφατη υπόθεση του Taxibeat τονίζει ότι 
ζητήματα όπως το πότε η πλατφόρμα ενεργεί ως εργοδότης 
και πότε ως απλός διαμεσολαβητής υπηρεσιών και ποια είναι η 
θεμιτή έκταση της εξουσίας της στη μια και στην άλλη περίπτω-
ση παραμένουν υπό διαμόρφωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 

Κομισιόν έχει καταλήξει στην πρόταση για την υιοθέτηση ενός 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο οποίος 
συγκεντρώνει διαφορετικά σχόλια από εργοδότες και εργαζό-
μενους: Η εργοδοτική οργάνωση BusinessEurope (της οποίας 
μέλος είναι και ο ΣΕΒ) υποστηρίζει ότι η Ένωση υποφέρει κυ-
ρίως από έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, που οφείλεται στην 
απουσία μεταρρυθμίσεων σε ορισμένα κράτη-μέλη, ενώ η 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Συνδικάτων (ETUC) τάσσεται 
υπέρ της επέκτασης του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου 
με πρόβλεψη νέων δικαιωμάτων που θα επεκτείνονται και σε 
άλλες κατηγορίες εργαζομένων -πλην των μισθωτών- που 
σήμερα δεν τυγχάνουν προστασίας. Ειδικά για τη χώρα μας ο 
ΣΕΒ θέτει επιπλέον την επίδραση του μη μισθολογικού κόστους 
και της «φορολογικής σφήνας» στην απασχόληση συνολικά 
αλλά και σε επιμέρους κατηγορίες απασχολουμένων. Τέλος, 
στη μελέτη αναφέρεται ότι διεθνώς το 5%-10% των θέσεων 
εργασίας θα αυτοματοποιηθούν πλήρως, που σημαίνει ότι οι 
αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα χαθούν, όμως την ίδια ώρα 
δημιουργούνται νέες ειδικότητες, θέσεις εργασίας και ευκαιρίες 
για απασχόληση.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή των Ελλήνων πολιτών πε-
ριλαμβάνει το νέο ψηφιακό δημοσίευμα της Eurostat «Η ζωή 
των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη - στατιστικά 
πορτραίτα», σε συνεργασία με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσί-
ες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της ΕΖΕΣ. Το δη-
μοσίευμα ανακοινώνεται σήμερα ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και σε 24 γλώσσες, με αφορμή τον εορτασμό της 
Ευρωπαϊκής Ημέρας Στατιστικής (20 Οκτωβρίου). Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, ορισμένα από τα στοιχεία του δη-
μοσιεύματος για την Ελλάδα έχουν ως εξής:
- Η ανεργία και η ενασχόληση με τη φροντίδα των παιδιών και 
του νοικοκυριού είναι οι τομείς στους οποίους στην Ελλάδα η 
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι η μεγαλύτερη από ό,τι 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σημαντικές διαφορές μεταξύ αν-
δρών και γυναικών καταγράφονται, επίσης, στις αμοιβές, τον 
τρόπο ζωής, τις καθημερινές δραστηριότητες, ακόμη και στις 
αιτίες θανάτου.
- Στην Ελλάδα παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ 
των κρατών μελών στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ ανδρών 
(19,9%) και γυναικών (28,1%). Αντίστοιχα, το ποσοστό απα-
σχόλησης είναι 61% για τους άνδρες και 43,3% για τις γυναί-
κες.
- Μόνο ένα στα τέσσερα ανώτερα διευθυντικά στελέχη στην 
Ελλάδα είναι γυναίκες (25%, όσο είναι και στην Ολλανδία και 

την Τσεχία, ποσοστό που είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ 
μετά το Λουξεμβούργο). Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 33%.
- Σε όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων, οι γυναίκες αμείβονται 
λιγότερο από τους άνδρες.
- Στην Ελλάδα, παρατηρούνται οι μεγαλύτερες διαφορές στην 
ΕΕ μεταξύ των ποσοστών των δύο φύλων που έχουν την κα-
θημερινή φροντίδα των παιδιών (95% οι γυναίκες- 53% οι άν-
δρες, ενώ στην ΕΕ είναι 92% για τις γυναίκες και 68% για τους 
άνδρες). Το ίδιο (δηλ. η μέγιστη διαφορά μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ) ισχύει για τις οικιακές εργασίες και το καθημερινό μαγεί-
ρεμα, δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται στην Ελλάδα το 
85% των γυναικών έναντι 16% των ανδρών. Στον αντίποδα 
βρίσκεται η Σουηδία, όπου με τις οικιακές εργασίες ασχολείται 
το 74% των γυναικών και το 56% των ανδρών, ενώ ο μέσος 
όρος για την ΕΕ ανέρχεται σε 79% για τις γυναίκες και 34% για 
τους άνδρες.
- Οι γυναίκες συναναστρέφονται περισσότερο με φίλους από 
ό,τι οι άνδρες, παρακολουθών περισσότερες ζωντανές παρα-
στάσεις αλλά λιγότερο κινηματογράφο, επισκέπτονται πολιτι-
στικούς χώρους περισσότερο από ό,τι οι άνδρες και διαβάζουν 
περισσότερο. Οι άνδρες υπερτερούν στην παρακολούθηση 
ζωντανών αθλητικών δραστηριοτήτων με ποσοστό 29,8% 
(που είναι το δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ μετά τη Δανία) έναντι 
14,7% για τις γυναίκες.

- Γυναίκες και άνδρες συμμετέχουν εξίσου σε κοινωνικά δί-
κτυα στο Ίντερνετ (68%). Όμως, περισσότεροι άνδρες έκαναν 
διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (32% έναντι 24% για τις 
γυναίκες), περισσότεροι, επίσης, διάβασαν ειδήσεις στο διαδί-
κτυο (88% έναντι 82%) και χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (76% έναντι 73%). Περισσότερες ήταν οι γυναί-
κες που έκαναν τηλεφωνικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις μέσω 
διαδικτύου (48% έναντι 45%), ενώ το ίδιο ποσοστό γυναικών 
και ανδρών (27%) αναζήτησε εργασία μέσω διαδικτύου.
- Οι δύο από τις τρεις κύριες αιτίες θανάτου (καρκίνος και 
καρδιοπάθειες) «χτυπούν» διπλάσιο αριθμό ανδρών από ό,τι 
γυναικών. Αντίθετα, περισσότερες γυναίκες πεθαίνουν από 
εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις.
 
- Στην Ελλάδα ζουν περισσότεροι νέοι άνδρες μόνοι τους 
(12,1% του συνόλου)από ό,τι γυναίκες (11,1%), σε αντίθε-
ση με τον μέσο όρο της ΕΕ, όπου οι γυναίκες που ζουν μόνες 
(8,2%) είναι περισσότερες από τους άνδρες (7,8%). Τα αντί-
στοιχα ποσοστά στη Σουηδία είναι 42,6% για τους άνδρες και 
34,6% για τις γυναίκες.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟυ ΣΕβ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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Περισσότεροι από 40 διακεκριμένοι ομιλητές συνομιλούν 
μεταξύ τους και με το κοινό, προσεγγίζοντας το ζήτημα της 
μεταρρύθμισης, στο συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνοα-
μερικανική Ένωση, στις 20-22 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η μεταρρύθμιση, ως το αίτημα για συνολική 
προσαρμογή στις απαιτήσεις της νεωτερικότητας και της έντα-
ξης στον σύγχρονο κόσμο, υπήρξε από τις βασικές κινητήριες 
δυνάμεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Όπως ανέφεραν 
οι διοργανωτές σε σημερινή συνέντευξη Τύπου, «γίνεται μία 
προσπάθεια να ξεκινήσει ένας διάλογος με το κοινό εκείνο που 
έχει διάθεση για μεταρρυθμίσεις».
Ακριβώς για την μεταρρύθμιση αυτή επιθυμούν να ανοίξουν 
διάλογο οι οργανωτές του συνεδρίου, στη βάση 7 θεματικών 
αξόνων:

- Διεθνές περιβάλλον - Διεθνή πρότυπα
- Κράτος/πολιτικοί θεσμοί
- Σχέση πολιτικής ιδεολογίας & πολιτικής πράξης
- Ο ρόλος της κοινωνίας
- Οικονομία
- Πνευματικές αναζητήσεις
- Χώρος και αστικό περιβάλλον
Το συνέδριο με τίτλο: «Αναζητώντας τη μεταρρύθμιση στη 
νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα» πραγματοποιείται με αφορμή 
την συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνοα-
μερικανικής Ένωσης, σε συνεργασία με το Hellenic American 
College (HAEC) και τις εκδόσεις της Εστίας, Μεταίχμιο, Άγρα, 
Παπαδόπουλος, Πατάκη, Gutenberg, Νεφέλη, Μέλισσα, Κα-
στανιώτη και Μελάνι.

Η Νέαπολη της Αθήνας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 
60 χρόνων δράσης της ένωσης, εγκαινιάζεται σήμερα, στις 
8:30 το βράδυ, στις δύο αίθουσες γκαλερί της Ελληνοαμερι-
κανικής Ένωσης, η έκθεση που αναδεικνύει το παρελθόν της 
Νεάπολης, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλι-
κό που παραχώρησαν κρατικά και ιδιωτικά αρχεία, ιδρύματα 
και ιδιώτες. Παράλληλα, εγκαινιάζεται και ομαδική εικαστική 
έκθεση 31 σύγχρονων καλλιτεχνών που κατοικούν ή έχουν 
σχέση με την περιοχή. Η έκθεση, σε επιμέλεια της ιστορικού 
τέχνης Λουίζας Καραπιδάκη, θα διαρκέσει έως τις 16 Δεκεμ-
βρίου 2017.

«Ασφαλώς οι ξένοι έχουν πολύ μεγαλύτερες εταιρείες σε ό,τι 
αφορά την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα, δεν έχουμε όμως 
τίποτα να ζηλέψουμε» ανέφερε ο δρ Βασίλης Νικολόπουλος, 
διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρίας «Intelen 
Inc», περιγράφοντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-
ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM», τη συνεργασία δύο ελληνικών 
εταιρειών για τη δημιουργία του πρώτου μοντέλου μπαταρίας 
οικιακής αποθήκευσης ενέργειας, στα πρότυπα των συσκευών 
που έχει δημιουργήσει στις ΗΠΑ η εταιρία TESLA και στη Γερ-
μανία ο όμιλος Mercedes.
H ομάδα του κ. Νικολόπουλου συνεργάζεται για την εμπορι-
κή διάθεση της συγκεκριμένης μπαταρίας με νεαρούς Έλλη-
νες ερευνητές, που μέσα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης έχουν δημιουργήσει μία εξειδικευμένη εταιρεία και 
«αναπτύξει ένα ηλεκτρόδιο νέου σχεδιασμού ιόντων-λιθίου 
εμπλουτισμένου με το υλικό γραφένιο, το οποίο έχει πάρα 
πολύ καλά χαρακτηριστικά αποθήκευσης». Αυτό το τεχνικό 
κομμάτι, για να ολοκληρωθεί η ελληνική ευφυής οικιακή 
μπαταρία, συνδυάζεται με λογισμικό. «Από την πλευρά μας 
βάζουμε όλη την πληροφορική, τους αλγόριθμους που έχουμε 
αναπτύξει χρόνια τώρα, ούτως ώστε να φτιάξουμε, και να είναι 
έτοιμη στο πρώτο τρίμηνο του 2018, μία πρωτότυπη μπατα-
ρία, την οποία θα την δοκιμάσουμε και στην Ελλάδα» σημείω-
σε ο κ. Νικολόπουλος.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η αποθήκευση ως έννοια δεν είναι κάτι 
το φοβερό, το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιείς, πώς διαχειρί-
ζεσαι την αποθηκευμένη ενέργεια με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε 
να ταιριάξει γάντι στην οικιακή κατανάλωση του κάθε κατανα-
λωτή» και έκανε λόγο για ένα όμορφο σχεδιαστικά πρωτότυπο 
«που θα έχουμε γύρω στον Φεβρουάριο 2018 και το οποίο 
θα μπορεί να εγκαθιστά ένας οικιακός καταναλωτής». Κύριος 

στόχος και τεχνολογική καινοτομία είναι η εγκατάσταση τέ-
τοιας μπαταρίας «να συσχετιστεί και με την οικονομοτεχνική 
καινοτομία, ένα έξυπνο ανταποδοτικό ή επιδοτούμενο πλάνο, 
δηλαδή, το οποίο να βοηθά τον τελικό καταναλωτή να εγκαθι-
στά τη μπαταρία, ούτως ώστε να γίνει αυτή βιώσιμη σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα». 
Ως παράδειγμα σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να τεθεί 
μία οικία, έξω από ένα αστικό κέντρο, όπου «βάζοντας μία 
μπαταρία, η οποία προς το παρόν έχει σημαντικό κόστος, θα 
μπορεί κάποιος να αυτοαποθηκεύει και να διαχειρίζεται την 
ενέργεια όπως θέλει και να έχει τη δική του ενέργεια μέσα από 
φωτοβολταϊκά».
Οικονομίες κλίμακας με κάθε σπίτι να καταναλώνει 
τη φθηνότερη δυνατή ενέργεια που θα έχει στη διά-
θεσή του, όταν την έχει ανάγκη. «Ήδη, συστήματα στο 
εξωτερικό μπορούν να καταλάβουν το ενεργειακό μας προφίλ 
και αυτόματα η μπαταρία να είναι φορτισμένη με το πιο προσι-
τό σε κόστος ρεύμα. Για παράδειγμα, όταν χρειαστούμε ενέρ-
γεια λίγο πριν μαγειρέψουμε, η κουζίνα μας θα καταναλώσει 
την αποθηκευμένη, πιο χαμηλού κόστους ενέργεια, από μία 
έξυπνη μπαταρία που θα βρίσκεται στο σπίτι. Αυτό που είναι 
εδώ σημαντικό είναι ότι όντως η μπαταρία πρέπει να συνδεθεί 
ή να συσχετισθεί με ένα σύστημα φτηνής παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας» εξήγησε ο κ. Νικολόπουλος.
Επ’ αυτού, δε, σημειώνεται πως και στην Ελλάδα, μετά το 
2018, θα επέλθουν αλλαγές στην ενεργειακή αγορά «με νέ-
ους νόμους και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε θα 
υπάρχει και στη χώρα μας η λεγόμενη μεταβλητή τιμολόγη-
ση», εξέλιξη που θα συνεπάγεται πως την ηλεκτρική ενέργειά 
μας «θα την αγοράζουμε την ημέρα σε διαφορετικές τιμές, οι 
οποίες ασφαλώς θα εξαρτώνται από την ημερήσια αγορά, 

αλλά θα μπορούμε, έχοντας μία έξυπνη μπαταρία, να κάνουμε 
κάτι το πολύ απλό: Να φορτίζουμε τη μπαταρία μας όταν το 
ρεύμα είναι φτηνό και να τη χρησιμοποιούμε όταν το ρεύμα 
είναι ακριβό, ένα από τα πρώτα σενάρια που κυοφορούνται 
και στη χώρα μας από το 2018 και μετά».
Ο Έλληνας επιστήμονας μίλησε και για την προσπάθεια του 
Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) να μπορούν να 
είναι επιλέξιμα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που 
ενεργοποιούνται στη χώρα για τα νοικοκυριά και όχι μόνο, και 
τα προγράμματα για αυτοπαραγωγή και αποθήκευση ενέργει-
ας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ισχύει.
 Ο ίδιος επισήμανε και τους τρεις άξονες της ενεργειακής επα-
νάστασης που είναι σε εξέλιξη σήμερα, με τον πρώτο να είναι 
η ηλεκτροκίνηση και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, «για τα οποία 
έχουν ληφθεί πολύ μεγάλες αποφάσεις από πολύ μεγάλους 
ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας, τον δεύτερο να αποτελεί-
ται από την έξυπνη, ψηφιοποιημένη διαχείριση της ενέργειας, 
με τους παρόχους ενέργειας να γίνονται «ουσιαστικά πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών» και τον τρίτο να αφορά την αποθήκευ-
ση, «την ηλεκτρική μπαταρία, δηλαδή, με πολλούς μεγάλους 
παίκτες στο παιχνίδι».
-Οι αναγκαίες κινήσεις στην Ελλάδα, για να γίνει το 
τεχνολογικό άλμα στη διαχείριση και την πώληση 
της ενέργειας. «Η τεχνολογία αυτήν τη στιγμή είναι ακόμη 
ακριβή, οπότε τα κόστη για να υποστηριχθεί μία αγορά και 
εγκατάσταση από έναν μέσο οικιακό καταναλωτή ακόμα είναι 
υψηλά, συνεπώς» εξήγησε ο κ. Νικολόπουλος, είναι μία πραγ-
ματικότητα στην οποία «μία επιδότηση ή μία κρατική βοήθεια 
(...) θα συνεισφέρει πολλά περισσότερα και θα βοηθήσει να 
πάρει ο καταναλωτής τα λεφτά του πίσω, σχεδιασμός που μας 
συμφέρει».
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Την επαναφορά του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας 
και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ εξετάζει η κυβέρνηση για 
το επόμενο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιτροπές θα 
καταφέρουν να εξισώσουν τις αντικειμενικές αξίες με τις 
πραγματικές τιμές πώλησης των ακινήτων.
Μάλιστα, η υφυπουργός Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, 
μιλώντας χθες στο συνέδριο της Prodexpo, έκανε σχετική 
αναφορά σημειώνοντας ότι «στόχος μας είναι ο ΕΝΦΙΑ να 
αντικατασταθεί με έναν φόρο μεγάλης περιουσίας που θα 
είναι προοδευτικός».
Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, εφόσον επιτευ-
χθεί ο δύσκολος στόχος της εξίσωσης των αξιών των ακι-
νήτων, θα κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου με το οποίο 
αφενός θα αναπροσαρμοστούν οι αξίες των ακινήτων, 
αφετέρου θα αντικατασταθεί ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας 
ακινήτων με τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Στόχος της κυβέρνησης, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, 
είναι σε κάθε περίπτωση να βεβαιώνονται έσοδα 3,2 δισ. 
ευρώ όπως προβλέπει και η συμφωνία με τους πιστωτές 
της χώρας, ωστόσο είναι θέμα πολιτικής της κυβέρνησης 
το πώς θα επιμερίζεται ο φόρος. Δηλαδή, όπως επισή-
μανε, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να ελαφρύνει 
τις χαμηλές ιδιοκτησίες και να μεταφέρει το βάρος στις 
υψηλότερες. Αυτό σημαίνει ότι για να επιτευχθεί ο στόχος 
των 3,2 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση θα αυξήσει δραματικά τη 
φορολογία για όσους κατέχουν ακίνητα πάνω από κάποια 
αξία.
Προφανώς, για αυτούς οι φόροι θα είναι σημαντικά 
υψηλότεροι από αυτούς που καταβάλλονται σήμερα, και 
αυτό, καθώς τα χαμηλής αξίας ακίνητα θα απαλλαγούν 
από τον φόρο. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Δημοσίου 
από τον ΦΑΠ του 2011 με αφορολόγητο όριο 200.000 
ήταν περίπου 800 εκατ. ευρώ και αφορούσαν 560.000 
ιδιοκτήτες ακινήτων.
Ο ΦΜΑΠ εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το1997 και προ-
έβλεπε υψηλό αφορολόγητο. Συγκεκριμένα, ο ΦΜΑΠ 
αφορούσε φορολογουμένους με ακίνητη περιουσία άνω 
των 243.600 ευρώ για τους άγαμους, 487.200 ευρώ για 
τους έγγαμους, με προσαύξηση 61.650 ευρώ για καθένα 
από τα δύο πρώτα παιδιά και 73.400 ευρώ για καθένα από 
το τρίτο παιδί και πάνω. Ο φόρος υπολογιζόταν με συντε-
λεστές από 0,354% έως 0,944% επί της αντικειμενικής 
αξίας, για τα φυσικά πρόσωπα. Ο ΦΜΑΠ διατηρήθηκε για 
αρκετά χρόνια και το 2009 επανήλθε ως φόρος ακίνητης 
περιουσίας (ΦΑΠ) που αρχικά είχε όριο τις 400.000 ευρώ 
αντικειμενική αξία και άνω. Στη συνέχεια το 2010 το όριο 
επιβολής ΦΑΠ υποχώρησε στις 300.000 ευρώ για να κα-

ΣΧΕδΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟυ ΦΟΡΟυ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟυΣΙΑΣ
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Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα επηρεάσουν την 
κτηματαγορά, αλλά τα καλά επαγγελματικά και οι-
κιστικά ακίνητα - όσα δηλαδή βρίσκονται σε καλή 
τοποθεσία και συγκεντρώνουν υψηλό ενδιαφέρον - 
αναμένεται να επηρεαστούν σε πολύ μικρό βαθμό. Και 
δεν αποκλείεται η αποτίμησή τους να ενισχυθεί. Αυτό 
ανέφεραν, κατά το χθεσινό συνέδριο Prodexpo για την 
αγορά ακινήτων, κορυφαία στελέχη της αγοράς και 
του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
Όπως σημείωσε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελ-
λάδος Θόδωρος Μητράκος, οι ηλεκτρονικοί πλειστη-
ριασμοί ενδέχεται να ενισχύσουν την αξία στα πρώτης 
κατηγορίας επαγγελματικά ακίνητα και κατοικίες. 
Πρόκειται, όπως είπε, για ένα μικρό τμήμα της αγοράς, 
το οποίο, όμως, προσελκύει ισχυρό επενδυτικό ενδια-
φέρον, διαθέτοντας υψηλές αποτιμήσεις.
Τα διαμερίσματα
Σύμφωνα με τον κ. Μητράκο, σε ένα άλλο τμήμα της 
αγοράς, κατά βάση στα διαμερίσματα σε αστικά κέ-

ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΙΝδυΝΕυΟυΝ 
ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΘΟυΝ ΑΠΟ ΤΟυΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟυΣ

ντρα για τα οποία δεν υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον, 
οι τιμές θα υποχωρήσουν, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος 
της πλήρους απαξίωσής τους. Η σημαντική διολίσθη-
ση της αξίας τους, σε συνδυασμό με τις μεγάλες φορο-
λογικές υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι θα φέρει αντιμέτω-
πους με το αδιέξοδο πολλούς ιδιοκτήτες.
Κατά τον κ. Μητράκο, σε όρους αξίας και μεριδίου 
χαρτοφυλακίου των τραπεζών, η συγκεκριμένη κατη-
γορία δεν είναι η πιο σημαντική, με την Τράπεζα της 
Ελλάδος να έχει ξεκινήσει ανάλυση με στόχο τον προσ-
διορισμό του όγκου των ακινήτων που θα υποστεί τις 
μεγαλύτερες πιέσεις.
Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Όσον αφορά αυτούς καθαυτούς τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, η έναρξή τους αποτελεί προαπαι-
τούμενο για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, όπως 
προέκυψε «από τις συζητήσεις που είχαμε στην Ουά-
σιγκτον», ανέφερε ο υποδιοικητής της ΤτΕ.
Κατά τον κ. Μητράκο, η κατάσταση θα είναι δύσκολη 
εάν τα stress tests των τραπεζών το 2018, πραγμα-
τοποιηθούν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση 
για το ύψος των «collateral» που σχετίζονται με τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Σε κάθε περίπτωση, όπως σημείωσε, οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί θα πιέσουν τους στρατηγικούς κακο-
πληρωτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν έναν στους 
πέντε ή έξι δανειολήπτες.
 Τα «γαλατικά χωριά»
Τα στελέχη της αγοράς ακινήτων, εκτίμησαν ότι η αγο-
ρά βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, ενώ υφίσταται, 
πλέον, ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα «prime» ακίνη-
τα και τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες. Την ίδια στιγμή, έχουν 
δημιουργηθεί τα «γαλατικά χωριά» της κτηματαγο-
ράς, που αποτελούν θύλακες ανάπτυξης και ζήτησης 
και περιλαμβάνουν εμπορικά ακίνητα, ξενοδοχεία στο 
κέντρο της Αθήνας ή σε υψηλής ζήτησης τουριστικές 
περιοχές και κατοικίες που διατίθενται μέσω διαδικτυ-
ακών πλατφορμών μίσθωσης.
Υψηλό το ενδιαφέρον για τις ΑΕΕΑΠ
Όπως έγινε γνωστό, κατά το χθεσινό συνέδριο, το εν-
διαφέρον από το εξωτερικό για τις Ανώνυμες Εταιρείες 
Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) είναι πολύ 
μεγάλο, γεγονός που καταδεικνύεται από την αύξηση 
των ξένων τοποθετήσεων στο εγχώριο real estate.
Σήμερα, με την κτηματαγορά να βρίσκεται στον δέκα-
το χρόνο κρίσης, λειτουργούν πέντε ΑΕΕΑΠ (Grivalia 
Properties, Εθνική Πανγαία, Trastor, Intercontinental, 
Bric Properties), σχεδιάζεται, έως το τέλος του 2018, 
η εισαγωγή στο χρηματιστήριο Αθηνών της Μπλε Κέ-
δρος, ενώ τα δικά τους σχήματα δρομολογούν ο όμι-

ταλήξει το 2011 στις 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία.
Οπως προαναφέρθηκε, σε κάθε περίπτωση απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η εξίσωση των τιμών των ακινήτων να 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, κάτι το οποίο 
όπως σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος είναι εξαιρετικά 
δύσκολο.
Στο θέμα της εξίσωσης των τιμών των ακινήτων η υφυ-
πουργός ανέφερε ότι δρομολογείται η θεσμοθέτηση 
δευτεροβάθμιων επιτροπών, οι οποίες θα σπεύδουν να 
διορθώνουν τις τιμές που θα προκύψουν από τις υπό 
σύσταση 75 τοπικές επιτροπές καθορισμού των αντικει-
μενικών αξιών.
Στόχος είναι, μέσω των δευτεροβάθμιων αυτών οργάνων, 
να προλαμβάνονται στρεβλώσεις μικροπολιτικής φύσης, 
που είχαν παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Πάντως, σύμ-
φωνα με την κ. Παπανάτσιου, σε πολλές περιοχές οι αντι-
κειμενικές τιμές είναι χαμηλότερες των εμπορικών τιμών. 
Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεση του οικονομικού 
επιτελείου να μην αναθεωρήσει, στην παρούσα φάση, κά-
ποια άλλη παράμετρο (π.χ. συντελεστής εμπορικότητας) 
διαμόρφωσης των αξιών, πέραν των τιμών ζώνης, ενώ 
σε ό,τι αφορά την επικείμενη λειτουργία του ηλεκτρονι-
κού συστήματος τιμών που βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, 
αναμένεται να λαμβάνονται πλέον υπόψη και οι τιμές μί-
σθωσης, προκειμένου να είναι εφικτή η προσέγγιση των 
αξιών και σε περιπτώσεις περιοχών όπου δεν πραγματο-
ποιούνται καθόλου συναλλαγές ακινήτων σήμερα. 
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Ξεχάστε ό,τι ξέρατε μέχρι σήμερα για την εργασία. Με-
λέτη του ΣΕΒ δείχνει το νέο ελαστικότερο μοντέλο, το 
οποίο έρχεται κοντά σε όσα προτείνουν οι θεσμοί και θα 
συζητηθεί εν όψει της τρίτης αξιολόγησης: συμβάσεις 
εργασίας σύντομης διάρκειας ή και μηδενικών ωρών, 
προσωρινής και κατά παραγγελία εργασίας, συμβάσεις 
επιμερισμού θέσεων εργασίας, εργασία με δελτίο (κου-
πόνια) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις νέες μορφές 
απασχόλησης που έχουν κάνει την εμφάνισή τους ανά τον 
κόσμο, ορισμένες και στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα βασικά 
συμπεράσματα μελέτης που διεξήγαγε ο ΣΕΒ, επισημαί-
νοντας μάλιστα ότι το 5%-10% των θέσεων εργασίας θα 
αυτοματοποιηθούν πλήρως, γεγονός που θα οδηγήσει σε 
απώλεια θέσεων εργασίας. Την ίδια ώρα όμως δημιουρ-
γούνται νέες ειδικότητες και ευκαιρίες απασχόλησης.
Οπως αναφέρει ο ΣΕΒ, η μελέτη πραγματοποιήθηκε ώστε 
να γίνει καταγραφή και στη συνέχεια «να υπάρξει συναί-
νεση ότι η πρόσβαση σε όλες τις μορφές απασχόλησης θα 
είναι ανοιχτή προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία 
και ότι παράλληλα θα διασφαλιστούν αξιοπρεπείς όροι 
και συνθήκες εργασίας για όλους και θα προχωρήσει ο 
εκσυγχρονισμός των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλι-
σης».
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε εν όψει της ημερίδας που 
διοργανώνει την προσεχή Τρίτη ο ΣΕΒ στην Τράπεζα της 
Ελλάδος και όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος: «Κυβέρνηση, 
κοινωνικοί εταίροι και φορείς της αγοράς καλούνται να 
αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης πολλα-
πλών εργασιακών καθεστώτων ως μια νέα κομβικής 
σημασίας συνιστώσα των αγορών εργασίας».
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας ο ΣΕΒ θέτει το ζήτημα της επί-
δρασης του μη μισθολογικού κόστους και της «φορολο-
γικής σφήνας» στην απασχόληση συνολικά αλλά και σε 
επιμέρους κατηγορίες απασχολουμένων.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατα-
λήξει στην πρόταση για την υιοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο οποίος συγκε-
ντρώνει διαφορετικά σχόλια από εργοδότες και εργαζό-
μενους: η εργοδοτική οργάνωση BusinessEurope (της 
οποίας μέλος είναι και ο ΣΕΒ) υποστηρίζει ότι η Ενωση 
υποφέρει κυρίως από έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που 
οφείλεται στην απουσία μεταρρυθμίσεων σε ορισμένα 
κράτη-μέλη, ενώ η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των 
Συνδικάτων (ETUC) τάσσεται υπέρ της επέκτασης του ευ-
ρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου με πρόβλεψη νέων δι-
καιωμάτων που θα επεκτείνονται και σε άλλες κατηγορίες 
εργαζομένων -πλην των μισθωτών- οι οποίες σήμερα 
δεν τυγχάνουν προστασίας.

Αδύναμη εμφανίζεται η ελληνική οικονομία να αφομοιώσει 
την πανεπιστημιακή έρευνα και να τη μετουσιώσει σε επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εltrun. Ει-
δικότερα, όπως τονίζει ο διευθυντής του Eltrun, καθηγητής 
Γιώργος Δουκίδης, η Ελλάδα, ενώ διαθέτει περίπου 200 πα-
γκόσμιας κλάσης ερευνητικά εργαστήρια, έχει μέχρι στιγμής 
1.071 συμμετοχές σε 652 ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά έργα 
έρευνας και ανάπτυξης με 328 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» και διαθέτει ερευνητές 2,5 φορές πιο αποδοτικούς από 
τους Γερμανούς και 5 φορές πιο αποδοτικούς από τους Άγ-
γλους όσον αφορά τις ποιοτικές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, 
εντούτοις δεν μπορεί να φτιάξει ένα αποδοτικό επιχειρηματι-
κό οικοσύστημα που θα βασίζεται σε όλη αυτή τη δουλειά.
Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το γεγονός ότι η Ελλά-
δα κατοχυρώνει το χρόνο μόλις 20-40 ευρωπαϊκές πατέντες 
(1.000 κατοχυρώνει η Φινλανδία) και δημιουργεί ετησίως 1 
έως 2 high impact εταιρείες. Επίσης η συμμετοχή του ιδιωτι-
κού τομέα σε έρευνα και τεχνολογία παραμένει χαμηλή, μόλις 
στο 0,4% του ΑΕΠ, ενώ παράλληλα παρατηρείται τρομερή 
γραφειοκρατία στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων 
Έρευνας.
Επίσης η δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας στα ΑΕΙ, 
αλλά και η ελλιπής ενημέρωση και εμπιστοσύνη (επιχειρη-
ματική & ακαδημαϊκή κοινότητα) συντελούν στην αδυνα-
μία δημιουργίας ισχυρού επιχειρηματικού κύματος στην 
ελληνική αγορά, που θα πηγάζει από τον ερευνητικό τομέα. 
Ανεξάρτητα από τις επιλογές τους μεταξύ των διαθέσιμων 
πηγών ενημέρωσης, κοινή είναι η διαπίστωση ότι δεν υπάρ-
χει επαρκής επαφή με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. 
Το αίτημα για στενότερη διασύνδεση των πανεπιστημίων με 
την πραγματική οικονομία, κυρίως τις επιχειρήσεις, φαίνεται 
να έχει πλέον ωριμάσει.
Σύμφωνα με τον κ. Δουκίδη, στην Ελλάδα μόνο 1 στις 1.000 
είναι σήμερα high impact (καινοτόμα επιχείρηση, με ισχυρό 
αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία) επιχείρηση. 
Εάν η αναλογία γινόταν 1 στις 100 (στις ΗΠΑ τα στοιχεία δεί-
χνουν 1 στις 12 και στο Ισραήλ 1 στις 100), η εξέλιξη αυτή 
θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία 2.000 νέων εξει-
δικευμένων θέσεων εργασίας, σε 200 εκατ. ευρώ άμεσες 
επενδύσεις, σε 120 έως 150 εκατ. ευρώ εξαγωγές το χρόνο.
Στα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για να φτάσει η χώρα 
σε αυτό το στόχο είναι η δημιουργία R&D κέντρων διεθνών 
εταιρειών, ευελιξία στα παρεχόμενα κίνητρα, νέες μορφές 

λος Βιοχάλκο και η Κλουκίνας Λάππας. 
«Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης το 
καλοκαίρι, είδαμε αμέσως την αλλαγή του κλίματος. 
Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να βγουν στις αγορές 
οι ΑΕΕΑΠ για δάνεια ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου» 
σημείωσε η Τερέζα Μεσσάρη, γενικής διευθύντρια της 
Εθνική Πανγαία.
«Οι ξένοι βλέπουν ότι η ελληνική αγορά αρχίζει να 
σταθεροποιείται» ανέφερε η Ναταλία Στράφη, γενική 
διευθύντρια λειτουργιών (COO) της Grivalia. Όπως 
σημείωσε, είναι πολύ αυξημένος ο όγκος των συναλ-
λαγών με τις ΑΕΕΑΠ να έχουν ανακοινώσει στο εννε-
άμηνο του 2017 συναλλαγές 135 εκατ. ευρώ, όταν το 
μέγεθός τους δεν ήταν ούτε το μισό πέρυσι. Μία ακόμη 
τάση που επικρατεί σχετίζεται με την πτώση των απο-
δόσεων, ιδίως, στα μικρότερης αξίας ακίνητα.   
«Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να εντοπίσεις τα κεφά-
λαια, αλλά να βρεις το κατάλληλο προϊόν για επέν-
δυση» σημείωσε η Αννα Αποστολίδου, διευθύνουσα 
σύμβουλος της BriQ Properties.
Ανέφερε ότι η εταιρεία συναντά ενδιαφέρον από ξέ-
νους, ενώ η εξασφάλιση κεφαλαίων αποτελεί ένα από 
τα μικρότερα προβλήματα της εταιρείας.
«Ευκαιρίες υπάρχουν στην αγορά ακινήτων, αλλά πα-
ραμένουν ορισμένα εμπόδια, όπως οι καθυστερήσεις 
στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και οι περιορισμοί στην 
λειτουργία των ΑΕΕΠ» τόνισε ο Τάσος Καζίνος, διευ-
θύνων σύμβουλος της Trastor ΑΕΕΑΠ.
Και πρόσθεσε: «ρευστότητα υπάρχει διεθνώς και ένα 
τμήμα διοχετεύεται και στην Ελλάδα. Το πρόβλημα εί-
ναι να βρούμε τα ποιοτικά ακίνητα παρά η προσέλκυ-
ση των απαιτούμενων κεφαλαίων». Κατά τον ίδιο, το 
ενδιαφέρον για τις ελληνικές ΑΕΕΑΠ είναι αλληλένδετο 
με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, που θα οδη-
γήσει στην αύξηση του επενδυτικού προϊόντος στην 
ελληνική αγορά.
«Βλέπουμε και ευκαιρίες στην ελληνική αγορά ακινή-
των αν και είναι δύσκολο να βρεθούν. Η στρατηγική 
μας είναι να βρίσκουμε προϊόντα που θα έχουν άμε-
σο αντίκτυπο στο μέρισμα που θέλουμε να δώσουμε 
στους μετόχους μας» σημείωσε ο Αλέξανδρος Περε-
τζής, διευθυντής επενδύσεων της ICI ΑΕΕΑΠ.
Ο Χρήστος Μπομπόλιας, διευθύνων σύμβουλος της 
Μπλέ Κέδρος, ανέφερε ότι η ΑΕΕΑΠ διαθέτει  δυναμικό 
επενδυτικό σχέδιο με χαρτοφυλάκιο 35 εκατ. ευρώ και 
μέχρι το τέλος του 2018 θα προστεθούν άλλα 45 εκατ. 
ευρώ, με στόχο η αξία να προσεγγίσει τα 80 εκατ. 
ευρώ.
«Αξιολογούμε και τη δυνατότητα δανεισμού ως μέσο 
για την περαιτέρω ανάπτυξή με πυλώνα τον τουρι-
σμό», είπε. Συνέχεια σελ.20
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Πολυεπίπεδες συστάσεις στην Πολιτεία και στα πανεπιστήμια 
για την προώθηση μεταρρυθμίσεων και διορθωτικών κινή-
σεων που θα καλύψουν τα κενά που διαπιστώνονται σε μια 
σειρά δεικτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα κάνει 
η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) στην έκθεσή της για την Ανώτα-
τη Εκπαίδευση, που παρουσιάζεται σήμερα στη Βουλή.
Η ανεξάρτητη Αρχή, αρμόδια για τη διασφάλιση της ποιότη-
τας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, τονίζει την ανάγκη η Ελλάδα 
να δώσει λύση στη μάστιγα των «αιώνιων» φοιτητών, να 
ενισχύσει την απασχόληση των αποφοίτων των πανεπιστημί-
ων, να αυξήσει τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και να 
ενισχύσει τους θεσμούς αυτοδιοίκησης των ανώτατων ιδρυ-
μάτων. Επιπλέον, η ΑΔΙΠ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
για τα ιδρύματα που δεν θα πιστοποιήσουν τα προγράμματα 
σπουδών τους. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στους μελλοντικούς 
αποφοίτους σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών 
τους από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, διεθνείς ορ-
γανισμούς (π.χ. ΟΗΕ, Ε.Ε.) και μελλοντικούς εργοδότες.
Σύμφωνα με την έκθεση, δυσκολίες αναμένεται να υπάρξουν 
και στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ή στη χορή-
γηση άδειας εργασίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, 
καθώς σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού η κατοχή πιστο-
ποιημένου τίτλου σπουδών αποτελεί προαπαιτούμενο για τη 
χορήγηση της σχετικής άδειας.
Με χρονικό ορίζοντα το 2020, όταν, σύμφωνα με το ανακοι-
νωθέν του Ερεβαν, οι ακαδημαϊκοί τίτλοι των αποφοίτων των 
ευρωπαϊκών ΑΕΙ θα αναγνωρίζονται αυτόματα, η ΑΔΙΠ ση-
μειώνει πως θα υποστηρίζει διαρκώς τα ιδρύματα της χώρας, 
παρέχοντάς τους, μέσω της πιστοποίησης, όλα τα αναγκαία 
εφόδια, ώστε οι απόφοιτοί τους να ανταγωνίζονται ισότιμα 
στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό και εργασιακό 
χώρο.
Από τη διεθνή επισκόπηση για τη θέση της Ελλάδας προκύ-
πτει ότι πρέπει να βελτιώσει μια σειρά δεικτών, όπως η ανα-
λογία φοιτητών/διδασκόντων στα πανεπιστήμια, οι ρυθμοί 
αποφοίτησης (σε κανονικό χρόνο σπουδών), ο βαθμός 
απασχολησιμότητας των αποφοίτων, το ποσό της δημόσιας 

Η Ελβετία θα αρχίσει από το 2020 να μοιράζεται με άλλες 
χώρες πληροφορίες για τις δραστηριότητες πολυεθνικών 
που λειτουργούν στο έδαφος της, προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν ευκολότερα φαινόμενα φοροδιαφυγής από τέτοιες 
εταιρείες.
Τα νέα αυτά μέτρα έχουν ως στόχο να υποχρεώσουν περισ-
σότερες από 200 μεγάλες εταιρείες που φορολογούνται σή-
μερα με χαμηλούς συντελεστές να παρουσιάζουν οικονομικά 
στοιχεία χωριστά για κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποι-
ούνται. Οι Αρχές, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, θέλουν να δουν από τα στοιχεία αυτά τις χώρες από 
τις οποίες κάθε μεγάλη εταιρεία έχει έσοδα, αλλά και πού κάθε 
τέτοια εταιρεία πληρώνει φόρους και πόσους.
Στόχος της συνεργασίας των χωρών είναι να αντιμετωπιστεί 
το φαινόμενο οι πολυεθνικές να έχουν έσοδα και κέρδη σε μια 
χώρα τα οποία στη συνέχεια τα μεταφέρουν σε άλλη χώρα 
με χαμηλότερη φορολογία, με στόχο να καταβάλλουν λιγό-
τερους φόρους.
Στην Ελβετία δραστηριοποιούνται σήμερα πολλές πολυεθνι-
κές, καθώς η χώρα προσφέρει μια από τις χαμηλότερες φορο-
λογίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελβετία δραστηριοποι-
ούνται πολυεθνικές που πληρώνουν φόρους από 7,8% έως 
12%-πολύ χαμηλότεροι από τους φόρους που πληρώνουν 
άλλες εταιρείες. Η κανονική φορολογία επιχειρήσεων στην 
Ελβετία κυμαίνεται από 12% έως 24%.
ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ.
Επειτα από παγκόσμιες πιέσεις, η ελβετική κυβέρνηση το τε-
λευταίο διάστημα κάνει προσπάθειες για αύξηση της διαφά-
νειας σε οικονομικά θέματα. Η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει 
από την κατάργηση του αυστηρού απορρήτου που ίσχυε 
μέχρι πρόσφατα για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ειδικά 
ύστερα από μεγάλα πρόστιμα που επέβαλαν οι αμερικανικές 
Αρχές σε ελβετικές τράπεζες.
Ταυτόχρονα, χώρες όπως η Γαλλία έχουν προτείνει να φορο-
λογούνται οι πολυεθνικές με βάση τον τζίρο και όχι τα κέρδη. 
Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται από αρκετές άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και 
πολλές διαφωνίες. Χώρες της ΕΕ που προσφέρουν ευνοϊκό 
καθεστώς φορολογίας σε πολυεθνικές που δραστηριοποι-
ούνται στο έδαφός τους είναι μεταξύ άλλων η Ιρλανδία και το 
Λουξεμβούργο.
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Οι Εσθονές είναι οι πιο αδικημένες εργαζόμενες στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, ενώ οι Ιταλίδες είναι οι λιγότερο αδικημένες. 
Οι μισθοί των πρώτων είναι κατά 26,9% χαμηλότεροι από 
εκείνους των ανδρών συναδέλφων τους, ενώ οι μισθοί των 
δεύτερων μόνο κατά 5,5% χαμηλότεροι. Σύμφωνα με την 
έρευνα της Eurostat που αφορά το έτος 2016, οι Ευρωπαίες 
αμείβονται κατά 16,3% λιγότερο από τους Ευρωπαίους, με 
τα ίδια ασφαλώς προσόντα και προϋπηρεσία.
Εκτός από την Εσθονία, μεγάλες μισθολογικές διαφορές με-
ταξύ ανδρών και γυναικών κατέγραψε η επίσημη Στατιστική 
Υπηρεσία της ΕΕ στη Δημοκρατία της Τσεχίας (22,5%) και 
στη Γερμανία (22%). Αντίθετα, οι χαμηλότερες διαφορές 
εντοπίζονται εκτός από την Ιταλία στη Ρουμανία (5,8%) και 
στο Βέλγιο (6,5%). Στοιχεία για την Ελλάδα εν προκειμένω 
δεν έχει η έρευνα.
Αναφορικά με τους επαγγελματικούς τομείς, το ωρομίσθιο 
ενός Ευρωπαίου μάνατζερ διαμορφώνεται κατά μέσον όρο 
στα 31,96 ευρώ, ενώ μιας γυναίκας διευθύντριας στα 22,82 
ευρώ. Είναι δηλαδή κατά 28% χαμηλότερο το ημερομίσθιο 
των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Για τους βιομηχανικούς 
εργάτες και τις εργάτριες η διαφορά σε ποσοστό είναι ανάλο-
γη (26%), καθώς οι άνδρες κερδίζουν 11,49 ευρώ ωριαίως 
και οι γυναίκες 8,46 ευρώ.
Οι άνδρες που κατέχουν διευθυντικές θέσεις είναι, βέβαια, 
πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες. Στη Λεττονία, την Πολω-
νία και τη Σλοβενία συναντά κανείς τις περισσότερες γυναίκες 
μάνατζερ (τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 47%, 41% και 41%). 
Αντίθετα, στο Λουξεμβούργο, στην Τσεχία και στην Ολλανδία 
τα ποσοστά των γυναικών μάνατζερ είναι 18%, 25% και 
25% αντιστοίχως.
Οι Ολλανδές είναι και οι Ευρωπαίες οι οποίες απασχολούνται 
σε μεγαλύτερο ποσοστό σε θέσεις εργασίας μερικής απασχό-
λησης (76,4%, δηλαδή τρεις στις τέσσερις)! Αντίθετα, μόνο 
ένας στους τέσσερις Ολλανδούς εργαζομένους είναι μερικής 

χρηματοδότησης, δημιουργία επιταχυντών για start ups, 
ειδικά κίνητρα για τους ερευνητές (και προσέλκυση από το 
εξωτερικό), ευέλικτο πλαίσιο αξιοποίησης της ακαδημαϊκής 
έρευνας (πατέντες & spin-offs), συμπράξεις ΑΕΙ με εταιρείες/
κλαδικούς φορείς/τοπική αυτοδιοίκηση, προσέλκυση κορυ-
φαίων Ελλήνων ακαδημαϊκών του εξωτερικού. Η Πολιτεία 
θα μπορούσε, επίσης, να θεσπίσει κίνητρα για τον επανα-
πατρισμό επιτυχημένων επαγγελματιών από το εξωτερικό, 
ιδιαίτερα στους κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Τα 
στελέχη αυτά αφενός θα καλύψουν τις άμεσες ανάγκες των 
αντίστοιχων επιχειρήσεων και, αφετέρου, θα μεταφέρουν την 
εμπειρία τους, λειτουργώντας ως θετικά παραδείγματα για 
τους συναδέλφους τους.

απασχόλησης (26,2%). Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος για τις γυ-
ναίκες με mini job είναι 31,9%.
Αίσθηση προκαλεί το χαμηλό ποσοστό των Ελληνίδων με 
μερική απασχόληση (13,7%), αλλά και των ανδρών (6,9%) 
– δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι στη χώρα μας ανθεί η 
«μαύρη» και αδήλωτη εργασία. Στη Βουλγαρία και στην 
Ουγγαρία η μερική απασχόληση των γυναικών είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη (τα ποσοστά είναι 2,2% και 6,8% αντιστοίχως).

χρηματοδότησης και οι θεσμοί αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων. 
Επιπλέον, τα ΑΕΙ πρέπει να επιδιώξουν την ενίσχυση των μηχα-
νισμών διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, μέσω της παροχής 
προγραμμάτων σπουδών στην αγγλική γλώσσα.


