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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Γιώρ-
γος Στασινός θα ανοίξει την αυλαία του 2ου Συνεδρίου 
Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί 
στη Ρόδο στις 21 και 22 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο Rodos 
Palace.Κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ του κ Στασινού και του 
κ Σκιαδόπουλου, επιβεβαιώθηκε η παρουσία του Προέδρου 
του ΤΕΕ. Άλλωστε, πριν από 3 μέρες αφίχθη στη Ρόδο ο 
Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Νίκος 
Μήλης ο οποίος σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτό-
νων συζήτησαν πολλές από τις λεπτομέρειες του Συνεδρίου.
Τόσο η παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου 
του ΤΕΕ στη Ρόδο, καταδεικνύει την έμπρακτη και ουσια-
στική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και την 
σημαντική στήριξη από πλευράς ΤΕΕ προς τις εργασίες του 
Συνεδρίου. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα προχω-
ρήσει στην ανακοίνωση της πρωτοβουλίας του για τον νέο 
ψηφιακό χάρτη που θα διευκολύνει και θα συντομεύει στο 
μέγιστο επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού, και όχι μόνο.  
Το ΤΕΕ προτείνει μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη 
και σύγχρονη λύση για τη δημιουργία ενός και μόνο ψη-
φιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση αλλά 
και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή 
με όλα τα απαραίτητα για την αδειοδότηση κάθε είδους 
επένδυσης γεωχωρικών δεδομένων. Στόχος είναι να μπο-
ρεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, μηχανικός 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, με ισχύ διοικητικής πράξης, 
για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και 
προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Να 
γνωρίζει δηλαδή με ένα κλικ στον ψηφιακό χάρτη την οικο-
δομική και ρυμοτομική γραμμή, τις δασικές εκτάσεις, τους 
αρχαιολογικούς χώρους, τη γραμμή αιγιαλού, τις προστα-
τευόμενες περιοχές, τα ρέματα, τους όρους δόμησης και τις 
χρήσεις γης και όταν τελειώσει το Κτηματολόγιο τα όρια των 
οικοπέδων και το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών να 
αποτελεί μια, μοναδική διοικητική πράξη σύμφωνα με την 
οποία θα εκδίδονται οι απαραίτητες άδειες. Ο κ Σκιαδόπου-

λος ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Πρόεδρο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να θε-
σμοθετηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Αρχιτεκτονι-
κής και Τουρισμού, που θα καθοδηγήσει αυτές τις 2 έννοιες 
να εξελίσσονται παράλληλα και σε άμεση διάδραση μεταξύ 
τους. Στόχος είναι τα αποτελέσματα των Συνεδρίων να εί-
ναι τόσο σημαντικά, ώστε να προσελκύουν μεγάλο αριθμό 
επισκεπτών (Αρχιτέκτονες, Ξενοδόχους και γενικότερα 
επαγγελματίες του Τουρισμού και του Σχεδιασμού) από 
όλον τον πλανήτη. Το 1ο Συνέδριο είχε συνδιοργανωθεί τον 
Οκτώβριο του 2015 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και την Ένωση 
Ξενοδόχων Ρόδου, προσελκύοντας 450 συνέδρους. Η είσο-
δος θα είναι και φέτος ελεύθερη για το κοινό.
-Ιδιαίτερα θετικά χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα των 
διήμερων συνεργασιών που είχαν ο Αντιπρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Νίκος Μήλης με τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου κ 
Γιώργο Σκιαδόπουλο. Ο κ Σκιαδόπουλος ευχαρίστησε τον 
Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Μήλη 
για την άφιξη του στη Ρόδο 1 εβδομάδα πριν από την έναρ-
ξη του Συνεδρίου, γεγονός που καταδεικνύει την έμπρακτη 
και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά 
και την σημαντική στήριξη από πλευράς Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας προς τις εργασίες του Συνεδρίου. 
Αναλυτικά στη σελ 3 και 4 

Ο ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΝΟΙΓΕΙ  
ΤΗΝ ΑυΛΑΙΑ ΤΟυ 2Ου ΣυΝΕδΡΙΟυ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟυΡΙΣΜΟυ ΣΤΗ ΡΟδΟ, ΣΤΙΣ 21 ΚΑΙ 22 ΟΚΤΩβΡΙΟυ
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3 και  4 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ  Γιώργος Στασινός ανοίγει  την αυλαία του 
2ου Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού στη Ρόδο, στις 21 
και 22 Οκτωβρίου
Επιφανείς ομιλητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα θέτουν στό-
χους να τεθεί ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Αρχιτεκτονικής 
και Τουρισμού
Σελ 4 
Πρόσκληση σύγκλισης  έκτακτης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ.
Σελ 5 
Τι είπαν οι εκπρόσωποι των φορέων στην Επιτροπή της Βουλής 
για  το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
Σελ 6
Συνάντηση για τις διαδικασίες υλοποίησης έργων και μελετών των ΟΤΑ
Σελ 7
«Μητέρα των μαχών» για τη λιανική του ρεύματος η δημοπρασία 
NOME της 25ης Οκτωβρίου – Κρίνεται η πορεία του κλάδου το 2018
Σελ 8 
«Βουτιά» δυο μονάδων στο μερίδιο της ΔΕΗ το Σεπτέμβριο - Πέντε 
εναλλακτικοί πάροχοι πάνω από το 1%
Σελ 9
Όμιλος ΕΛΠΕ:  15 χρόνια της EKO Serbia - Ενδιαφέρον για επενδύ-
σεις στα ενεργειακά της Σερβίας
Σελ 10 
ΣΕΒ: Τα αιτήματα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Ελλάδος
Σελ 11
Η πρόληψη και η αποκατάσταση περαιτέρω περιβαλλοντικής ζη-
μίας από το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» στο επίκεντρο σύσκεψης 
της ΕΑΠΕΖ
Σελ 12 
Τι λέει το  Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής για την ακουστική του 
αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου»
Σελ 13 
Mind the Map: Ο πρώτος απτικός χάρτης αρχαιολογικού χώρου 
για άτομα με μερική ή ολική τύφλωση, στο πάρκο Λειβήθρων 
Πιερίας
Σελ 14
Ανάκαμψη παρουσιάζει η αγορά καταστημάτων ηλεκτρολογικού 
υλικού, σύμφωνα με την ICAP
Σελ 15 
160 χρόνια ένα εργοστάσιο «ρίχνει» φως στην Αθήνα - Ειδικό 
θέμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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:

Επιφανείς ομιλητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα θέτουν στόχους να τεθεί ένας ουσιαστικός 
διάλογος μεταξύ Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 Οκτωβρίου 
2017

Ημερίδα για τα 70 χρόνια της ΕΑΕ: «Μια 
πορεία από το παρελθόν στο μέλλον»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία

29 Οκτωβρίου 
2017

Εκδήλωση για το Ευπαλίνειον Όρυγμα
ΣΑΜΟΣ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας , Ελληνικό 
Τμήμα της ASCE

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

ΑΘΗΝΑ

ΚΕΡΚυΡΑ

ΗΜΕΡΙδΑ ΤΟυ ΣΕβ

«ΗΜΕΡΑ ΕυΚΑΙΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

δΙΕΘΝΕΣ ΣυΝΕδΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙδΕυΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

- Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, διοργανώνει –σή-
μερα και ως τις 22 Οκτωβρίου 2017- αρχιτεκτονικό 
συνέδριο, με τίτλο: «Μητροπολιτική Περιοχή της Αττι-
κής: Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και 
οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής 
Παραγωγής και Σχεδιασμού». Οι εργασίες της επιστημο-
νικής εκδήλωσης θα διεξαχθούν στο Κτίριο Αβέρωφ του 
Ε.Μ.Π. (Πατησίων 42).
- Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο, η Εφημερίδα «Κεφάλαιο» και η πύλη Capital.
gr διοργανώνουν -σήμερα και αύριο,  στο ξενοδοχείο 
Athenaeum Intercontinental Athens- το πολυσυνέδριο  
Capital + Vision 2017.

- Το 10ο πανελλήνιο συνέδριο ερασιτεχνικής αστρονο-
μίας θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Κέρκυρας, από 
σήμερα και έως τις 22 Οκτωβρίου 2017. Η εκδήλωση 
διοργανώνεται από την Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας, 
σε  συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 θα πραγ-
ματοποιηθεί εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Το Μέλλον της 
Εργασίας μετά το Μνημόνιο». Οι εργασίες της ημερίδας 
θα διεξαχθούν στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας 
της Ελλάδος (2ος όροφος, Αίθουσα Ν.212-214, είσοδος: 
Εδουάρδου Λω και Σταδίου, Αθήνα).

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο διοργανώνει -σε συνεργασία με τη Γερμανική Σχο-
λή Αθηνών- την 3η «Ημέρα Ευκαιριών Εργασίας», στις 
11.11.2017 στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθη-
νών και ώρα 10.00 - 17.00.
Σκοπός της εκδήλωσης -όπως αναφέρεται σε ανακοίνω-
ση-  είναι να φέρει σε επαφή υψηλού επιπέδου απόφοιτους, 

νεοεισερχόμενους στον επαγγελματικό στίβο, καθώς και 
υποψηφίους με εργασιακή εμπειρία, με ενδιαφερόμενες 
εταιρίες και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο γερμανόφωνο 
εξωτερικό.
Πληροφορίες: Tηλ.: 210 6419025, email: pr@ahk.com.gr, 
pr@mail.ahk-germany.de, ιστοσελίδα: 
www.german-chamber.gr

Ο οργανισμός Inter Alia διοργανώνει από τις 30 Νοέμβρη 
έως τις 2 Δεκέμβρη 2017, στην Αθήνα, διεθνές συνέδριο με 
τίτλο:  «The Future of Education and Youth Work».
Στόχοι του συνεδρίου:
- Προσέλκυση και ανάλυση διαφορετικών ορισμών της 
εργασίας με τη νεολαία,
- Δημιουργία χώρου για ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της 
εργασίας με νέους,
- Παρουσίαση ποικίλων πρακτικών αναφορικά με την ερ-
γασία στο χώρο της νεολαίας,
- Διευκόλυνση του διαλόγου σχετικά με διαφορετικές εμπει-

ρίες εργασίας με νέους σε διαφορετικά περιβάλλοντα,
- Αντιπαράθεση προσεγγίσεων επαγγελματιών, υπεύθυ-
νων για τη χάραξη πολιτικής και ακαδημαϊκών,
- Συζήτηση σχετικά με συγκριτικές μάκρο-, μέσο- και μίκρο- 
αναλύσεων σχετικά με θεωρίες, πολιτικές, πρακτικές και 
προκλήσεις της εργασίας με νέους,
- Σύζευξη προσεγγίσεων υπεύθυνων έργων και εκπαιδευ-
τών από το χώρο της νεολαίας.
Το συνέδριο αποτελεί μέρος του έργου “Mission 
Responsible” που υλοποιείται υπό τη ΚΔ2 του Erasmus+ 
(ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της νεολαίας) και συγ-
χρηματοδοτείται από το EACEA. Σκοπός του σχεδίου είναι η 
εγκαθίδρυση διεθνών κριτηρίων για την εργασία με νέους 
μέσω της ανταλλαγής μεθόδων, εργαλείων και προσεγγί-
σεων μεταξύ επαγγελματιών, υπεύθυνων για τη χάραξη 
πολιτικής και ακαδημαϊκών από την Ευρώπη, την Ασία και 
την Αφρική.

http://www.interaliaproject.com/news.php?id=172

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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-ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑδΑΘΕΤΟυΝ ΣΤΟχΟ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΝΑΣ ΟυΣΙΑΣΤΙΚΟΣ 
δΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞυ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟυΡΙ-
ΣΜΟυ
-ΤΟ ΣυΝΕδΡΙΟ ΑΠΕυΘυΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΑ ΕχΕΙ ΕΛΕυΘΕΡΗ ΕΙΣΟδΟ
Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Γιώργος 
Στασινός θα ανοίξει την αυλαία του 2ου Συνεδρίου Αρχιτεκτο-
νικής και Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 
21 και 22 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο Rodos Palace.Κατόπιν 
επικοινωνίας μεταξύ του κ Στασινού και του κ Σκιαδόπουλου, 
επιβεβαιώθηκε η παρουσία του Προέδρου του ΤΕΕ. Άλλω-
στε, πριν από 3 μέρες αφίχθη στη Ρόδο ο Αντιπρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Νίκος Μήλης ο οποίος σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων συζήτησαν πολλές 
από τις λεπτομέρειες του Συνεδρίου.
Τόσο η παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του 
ΤΕΕ στη Ρόδο, καταδεικνύει την έμπρακτη και ουσιαστική συ-
νεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και την σημαντική 
στήριξη από πλευράς ΤΕΕ προς τις εργασίες του Συνεδρίου. 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα προχωρήσει στην ανα-
κοίνωση της πρωτοβουλίας του για τον νέο ψηφιακό χάρτη 
που θα διευκολύνει και θα συντομεύει στο μέγιστο επενδύσεις 
στον χώρο του τουρισμού, και όχι μόνο.  Το ΤΕΕ προτείνει 
μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη 
λύση για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοι-
νού για όλη την δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με 
όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα 
για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης γεωχωρικών 
δεδομένων. Στόχος είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, 
μηχανικός 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, 
με ισχύ διοικητικής πράξης, για το τί επιτρέπεται, τί απαγο-
ρεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει 
αυτό που τον ενδιαφέρει. Να γνωρίζει δηλαδή με ένα κλικ 
στον ψηφιακό χάρτη την οικοδομική και ρυμοτομική γραμ-
μή, τις δασικές εκτάσεις, τους αρχαιολογικούς χώρους, τη 
γραμμή αιγιαλού, τις προστατευόμενες περιοχές, τα ρέματα, 
τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης και όταν τελειώσει το 
Κτηματολόγιο τα όρια των οικοπέδων και το σύνολο των πα-
ραπάνω πληροφοριών να αποτελεί μια, μοναδική διοικητική 
πράξη σύμφωνα με την οποία θα εκδίδονται οι απαραίτητες 
άδειες. Ο κ Σκιαδόπουλος ευχαρίστησε και συνεχάρη τον 
Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σκοπός του 
Συνεδρίου είναι να θεσμοθετηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος 
μεταξύ Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, που θα καθοδηγήσει 
αυτές τις 2 έννοιες να εξελίσσονται παράλληλα και σε άμεση 
διάδραση μεταξύ τους. Στόχος είναι τα αποτελέσματα των 
Συνεδρίων να είναι τόσο σημαντικά, ώστε να προσελκύουν 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών (Αρχιτέκτονες, Ξενοδόχους και γε-
νικότερα επαγγελματίες του Τουρισμού και του Σχεδιασμού) 
από όλον τον πλανήτη. Το 1ο Συνέδριο είχε συνδιοργανωθεί 
τον Οκτώβριο του 2015 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και την Ένωση Ξε-
νοδόχων Ρόδου, προσελκύοντας 450 συνέδρους. Η είσοδος 

θα είναι και φέτος ελεύθερη για το κοινό.
Το 2οΣυνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού Θα πραγματο-
ποιηθεί υπό την ΑΙΓΙδΑ:
• Υπουργείου Τουρισμού,
• Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),
• Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ),
• Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων 
(UIA),
• Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ).
Αποτελεί ΣυΝδΙΟΡΓΑΝΩΣΗ μεταξύ:
• Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, 
• Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
• Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου,
• Πανεπιστημίου Αιγαίου,
• Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου,
• Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣυΝΕΡΓΑΤΕΣ και συνεπιμελητές είναι το 
περιοδικό Archisearch.gr
Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΣΑββΑΤΟ 21 ΟΚΤΩβΡΙΟυ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ :
17:30 – 18:00 Προσέλευση
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ– Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας,
• ΑΝΤΩΝΙΟΣ β. ΚΑΜΠΟυΡΑΚΗΣ – Προεδρεύων Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδό-
χων Ρόδου
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΙΑδΟΠΟυΛΟΣ – Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτε-
κτόνων Δωδεκανήσου
«ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ EXPO ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ-
ΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
• ZAHA HADID ARCHITECTS- Δημήτρης Κολώνης και Ζέτ-
τα Κοτσιώνη, Lead Architects
«ΗΟΤΕL EXPERIENCE»
• UNSTUDIO – Μαριάνθη Τατάρη, Senior Architect / 
Associate Director
«ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ»
• ΛΕΝΑ χΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟυ ΛΟυΤΣΙδΗ – Διευθύντρια Ειδι-
κής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών 
Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ)Υπουργείου Τουρισμού
«ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»
• ΣΠυΡΟΣ ΣυΡΟΠΟυΛΟΣ – Αναπληρωτής Πρύτανη Διε-
θνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Απο-
φοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙ-
ΟΤΗΤΑ»
• MKV DESIGN – Μαρία Βαφειάδη, Founder and MD
«INTERNATIONAL POLISH & LOCAL AUTHENTICITY»
• ΦΑΝΗ βΑβυΛΗ - Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Διε-
θνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων(UIA),Καθηγήτρια  Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης
«-ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΠΟΣΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ,
-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
• DOUBLE DECKER – Wilhelm Finger καιMelitaSkamnaki, 
Curators
«HOTEL CURATIONG: A NEW WAY TO ENHANCE GUEST’S 
EXPERIENCE»
• βΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ – Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτό-
νων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
«ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΥΛ V/S ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.»

ΚυΡΙΑΚΗ22 ΟΚΤΩβΡΙΟυ - WORKSHOPS:
10:30 – 11:00 Προσέλευση
• 11:00 – 12:00 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  - Προϊστάμενος Περι-
φερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δωδεκανήσου Υπουργείου 
Τουρισμού
Workshop Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τουρισμού 
•12:00 -13:00
Workshop Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
•13:00-14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ– Ifi Architectural 
Lighting works
Workshop Αρχιτεκτονικής Φωτισμού

Την επιμέλεια του Συνεδρίου έχουν αναλάβει οι κ. Γιώργος Σκια-
δόπουλος, κ. Γιάννης Γλυνός, κ. Χαρούλα Γιασιράνη, κ. Βασίλης 
Μπαρτζώκας, κ. Γιώργος Περνάρης, κ. Αναστασία Μαργιέ, κ. 
Νίκος Παπαγρηγορίου καικ. Γιάννης Ματσαμάς.Το Συνέδριο 
θα πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια του Οκτωβρίου, που 
έχει ανακηρυχτεί με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Δωδεκανήσου και τη στήριξη πολλών φορέων ως «Μήνας Αρ-
χιτεκτονικής, Πολιτισμού και Τουρισμού». Το 1ο Συνέδριο Αρχι-
τεκτονικής και Παιδείας είχε συνδιοργανωθεί από τον Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου στις 22 Οκτωβρίου2016, προσελκύοντας 300 συνέδρους.

Γιώργος Σκιαδόπουλος, Πρόεδρος  Συλλόγου Αρχιτεκτό-
νων δωδεκανήσου
Γιώργος Περνάρης, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτό-
νων δωδεκανήσου
Αναστασία Μαργιέ, Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτό-
νων δωδεκανήσου
Νίκος Παπαγρηγορίου, Μέλος δΣ Συλλόγου Αρχιτεκτό-
νων δωδεκανήσου 
Γιάννης Ματσαμάς, Μέλος δΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
δωδεκανήσου

2Ο  ΣυΝΕδΡΙΟ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟυΡΙΣΜΟυ ΡΟδΟΣ 21 ΚΑΙ 22 ΟΚΤΩβΡΙΟυ 
Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Γιώργος Στασινός θα ανοίξει την αυλαία του Συνεδρίου
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ΣΤΗ ΡΟδΟ ΕΙχΑΝ ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕχΝΙΚΟυ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟυ 
ΕΛΛΑδΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣυΛΛΟΓΟ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣυΝΕδΡΙΟ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΤΕΕ ΤΗΝ 1Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Κ ΜΗΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ιδιαίτερα θετικά χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα των 
διήμερων συνεργασιών που είχαν ο Αντιπρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Νίκος Μήλης με τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου κ 
Γιώργο Σκιαδόπουλο. Ο κ Σκιαδόπουλος ευχαρίστησε 
τον Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ 
Μήλη για την άφιξη του στη Ρόδο 1 εβδομάδα πριν από 
την έναρξη του Συνεδρίου, γεγονός που καταδεικνύει την 
έμπρακτη και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο 
πλευρών, αλλά και την σημαντική στήριξη από πλευράς 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς τις εργασίες του 
Συνεδρίου. Ο κ Μήλης, αφού συνεχάρη τον κ Σκιαδόπου-
λο για το μέχρι στιγμής υλοποιημένο έργο του Συλλόγου, 
έθεσε ψηλά τον πήχη για τα πορίσματα και τις ανακοινώ-
σεις που θα δοθούν στο Συνέδριο που ανοίγει την αυλαία 
του ερχόμενο Σάββατο. Συγκεκριμένα, το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας θα προχωρήσει στην ανακοίνωση της 
πρωτοβουλίας του για τον νέο ψηφιακό χάρτη που θα 
διευκολύνει και θα συντομεύει στο μέγιστο επενδύσεις 
στον χώρο του τουρισμού, και όχι μόνο.  Το ΤΕΕ προτείνει 
μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη 
λύση για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρ-
τη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση αλλά και τους 
πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα 
τα απαραίτητα για την αδειοδότηση κάθε είδους επέν-
δυσης γεωχωρικών δεδομένων. Στόχος είναι να μπορεί 
ο οποιοσδήποτε πολίτης, μηχανικός 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, με ισχύ διοικητικής 
πράξης, για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους 

όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον εν-
διαφέρει. Να γνωρίζει δηλαδή με ένα κλικ στον ψηφιακό 
χάρτη την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τις δασι-
κές εκτάσεις, τους αρχαιολογικούς χώρους, τη γραμμή 
αιγιαλού, τις προστατευόμενες περιοχές, τα ρέματα, τους 
όρους δόμησης και τις χρήσεις γης και όταν τελειώσει 
το Κτηματολόγιο τα όρια των οικοπέδων και το σύνολο 
των παραπάνω πληροφοριών να αποτελεί μια, μοναδική 
διοικητική πράξη σύμφωνα με την οποία θα εκδίδονται 
οι απαραίτητες άδειες. Ο κ Σκιαδόπουλος συνεχάρη τον 
Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ 
Μήλη για την εξαιρετική πρωτοβουλία του ΤΕΕ σχετικά 
με τους ψηφιακούς χάρτες, ενώ οι 2 άντρες συμφώνησαν 
πως το εγχείρημα αυτό θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για 
τους επισκέπτες που θα έρθουν στην Ρόδο από όλη την 
Ελλάδα για να παρακολουθήσουν το ερχόμενο Συνέδριο. 
Η επίσημη συνεργασία μεταξύ του Τεχνικού  Επιμελητηρί-
ου Ελλάδας και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανή-
σου είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2017 στην Αθήνα. 
Τότε, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ 
Γιώργος Στασινός σε μία ευ όλης της ύλης και ιδιαίτερα 
διεξοδική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετι-
κό κλίμα με τον κ Σκιαδόπουλο, μεταξύ άλλων έδωσε την 
Αιγίδα του ΤΕΕ για το επικείμενο Συνέδριο. Το 2οΣυνέδριο 
Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί στη 
Ρόδο στις 21 και 22 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο Rodos 
Palace. Σκοπός είναι να θεσμοθετηθεί ένας ουσιαστικός 
διάλογος μεταξύ Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, που θα 
καθοδηγήσει αυτές τις 2 έννοιες να εξελίσσονται παράλ-
ληλα και σε άμεση διάδραση μεταξύ τους. Στόχος είναι τα 
αποτελέσματα των Συνεδρίων να είναι τόσο σημαντικά, 

ώστε να προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών (Αρ-
χιτέκτονες, Ξενοδόχους και γενικότερα επαγγελματίες του 
Τουρισμού και του Σχεδιασμού) από όλον τον πλανήτη.
Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού αποτελούν 
πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανή-
σου. Το 1ο Συνέδριο είχε συνδιοργανωθεί τον Οκτώβριο 
του 2015από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Σύλλο-
γο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και την Ένωση Ξενοδό-
χων Ρόδου, προσελκύοντας 450 συνέδρους. Η είσοδος θα 
είναι και φέτος ελεύθερη για το κοινό.

Η Πρόεδρος  της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Αντωνία Μοροπού-
λου απευθύνει πρόσκληση προς τα  Μέλη της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε. ( με κοινοποίηση προς τα Περιφερειακά Τμήματα 
ΤΕΕ), συμμετοχής σε έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε. Αναλυτικά η πρόσκληση έχει ως εξής: “Καλείσθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα 
πραγματοποιηθεί  τη Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 
10:00 π.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας στην Αθήνα (Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγμα) 
με θέματα :

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
2. Τροποποίηση Θεσμικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού T.E.E. Οικονομικού Έτους 2018.
4. Ορισμός εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύ-
ει στην Αθήνα.
Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό 
των Μελών. Αν δεν  επιτευχθεί  απαρτία,  η  συνεδρίαση  θα  
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 
10:00 π.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας στην Αθήνα (Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγμα)  

και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την απαρτία 
η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή  η συνεδρίαση προβλέπεται να 
συνεχιστεί τη Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017. Τα Μέλη της Αντι-
προσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής 
μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά 
το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ. Η Πρόεδρος  της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου ”. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣυΓΚΛΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣυΝΕδΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟυ Τ.Ε.Ε.
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ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ βΟυΛΗΣ 
ΓΙΑ  ΤΟ ΝΟΜΟΣχΕδΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚυΚΛΩΣΗ
Κοινή ήταν η παραδοχή και των 33 εμπλεκόμενων φορέ-
ων που κλήθηκαν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπο-
ρίου της Βουλής για να εκφράσουν τις απόψεις τους, ότι 
η ενίσχυση και προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης 
σκουπιδιών και αναγκαία είναι και οικονομικά οφέλη έχει. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όλοι σχεδόν οι εξωκοινοβου-
λευτικοί φορείς, με εξαίρεση τη ΠΟΕ-ΟΤΑ που δήλωσε 
ριζικά αντίθετη, αναγνώρισαν ότι το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Περιβάλλοντος «Για την εναλλακτική διαχεί-
ριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, την προ-
σαρμογή της χώρας μας στη κοινοτική οδηγία και ρύθμι-
ση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης», 
κινείται στη σωστή κατεύθυνση και, όπως τονίστηκε, 
«είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα προς τα εμπρός». Πα-
ράλληλα, αρκετοί φορείς πρότειναν περαιτέρω βελτιω-
τικές αλλαγές, όπως στο να έχει μεγαλύτερο μεταβατικό 
χρονικό διάστημα προσαρμογής η εφαρμογή του νόμου, 
να συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ 
και άλλοι φορείς και συστήματα ανακύκλωσης και να επε-
κταθεί η εξαίρεση για τη χρήση πλαστικής σακούλας και 
για τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να μην ισχύει μόνο για το 
υπαίθριο εμπόριο και τα περίπτερα. Ειδικότερα:
Ο Αναστάσιος Παντελάκης, εκπρόσωπος της Εθνικής Συ-
νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρήσεων, 
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι, δεν θα πρέπει να απο-
κλείονται παραγωγικοί φορείς από το διοικητικό συμβού-
λιο του ΕΟΑΝ.
«Το νομοσχέδιο είναι θετικό αλλά περιμέναμε να έχει 
περισσότερο όραμα στο θέμα της πρόληψης σημείωσε ο 
πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης EcoΠα-
ρατηρητής Φίλιππος Κιρκίτσος, και πρόσθεσε ότι κακώς 
έχουν εξαιρεθεί υπαίθριο εμπόριο και περίπτερα από τη 
χρήση πλαστικής σακούλας.
Ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕΒΕ Δημήτρης Μπίμπας τόνισε ότι 
η αποτελεσματικότητα του νόμου θα αξιολογηθεί στην 
εφαρμογή του ζητώντας να εξαιρεθούν οι μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις από την απαγόρευση της χρήσης πλα-
στικής σακούλας.
Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Δημή-
τρης Μαραβέλιας αναγνώρισε ότι εξασφαλίζεται ο υγιής 
ανταγωνισμός, ωστόσο επισήμανε τον κίνδυνο να μείνει 
και αυτός ο νόμος ανεφάρμοστος όπως ο προηγούμενος, 
αν δεν εκδοθούν έγκαιρα οι υπουργικές αποφάσεις. Πα-
ράλληλα, χαρακτήρισε μειονέκτημα να είναι αποκλειστι-
κά αρμόδιος ο ΕΟΑΝ για την εποπτεία και τον έλεγχο της 
εναλλακτικής ανακύκλωσης, τονίζοντας ότι «το ζητού-
μενο είναι η αποκέντρωση να γίνει πράξη σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο».
Ο γενικός διευθυντής της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης Ιωάννης Ραζής, έκανε λόγο για περιθώρια 
βελτίωσης του νομοσχεδίου αλλά και «για δυσλειτουργι-
κές αδυναμίες με τις παρεμβάσεις που επιχειρούνται στα 
συστήματα».
Και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης 
Στέρεων Αποβλήτων Αλέξανδρος Κατσιάμπουλος, μίλησε 
για περιθώρια βελτίωσης επισημαίνοντας ότι είναι προς 
τη σωστή κατεύθυνση, ενώ πρότεινε να ενεργοποιηθεί το 
ειδικό τέλος ταφής.

Από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο πρόεδρος 
του Δημήτρης Πολιτόπουλος υποστήριξε ότι το νομοσχέ-
διο στοχεύει σε τρεις άξονες: Απελευθέρωση της αγοράς, 
δυνατότητα να εμπλακούν μικροί και μεσαίοι κλάδοι και 
συμμετοχή των δήμων που μέχρι σήμερα ήταν απλοί 
συλλέκτες. Ωστόσο, χαρακτήρισε ανέφικτο ο ΕΛΟΑΝ να 
καταφέρει να διαχειριστεί την ανακύκλωση πανελλαδικά 
χωρίς να ενισχυθεί με προσωπικό.
«Το νομοσχέδιο είναι ενδιαφέρον και βρίσκεται στη σω-
στή κατεύθυνση για να κάνουμε ένα βήμα προς τα πάνω 
είναι όμως ανάγκη να γίνουν περαιτέρω βελτιωτικές 
αλλαγές και να υπάρξει ένα εύλογο διάστημα προσαρμο-
γής», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ Σάββας Χιωνίδης. Ακόμα, 
εξέφρασε τον προβληματισμό του σε ότι αφορά τις εκκρε-
μείς υπουργικές αποφάσεις, ζητώντας να προσδιοριστούν 
χρονικά η εφαρμογή τους. Προβληματισμό εξέφρασε και 
για το πώς θα χτυπηθεί και με ποια μέτρα η εισφοροδια-
φυγή.
Ριζικά αντίθετος με το νομοσχέδιο εμφανίστηκε ο εκπρό-
σωπος της ΠΟΕ- ΟΤΑ Χριστόδουλος Ευθυμίου, καθώς 
όπως είπε δεν προβλέπεται ο δημόσιος και κοινωνικός 
χαρακτήρας της αξιοποίησης τω σκουπιδιών.
«Κανένας φορέας αν δεν είναι δημόσιος δεν μπορεί να 
προστατεύσει το περιβάλλον. Πρωταγωνιστής στην ανα-
κύκλωση είναι μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Το νομοσχέδιο 
δεν προωθεί την ανακύκλωση ως προτεραιότητα καθώς 
δεν εξασφαλίζει κίνητρα, ούτε ενισχύει τη διαφάνεια. Ο 
ρόλος του ΕΟΑΝ συνεργεί στην απαξίωση των τοπικών 
σχεδίων ανακύκλωσης. Εμείς ζητάμε η αποκλειστική δι-

αχείριση και ο έλεγχος των απορριμμάτων να γίνεται από 
το κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού 
χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ για τη βιώσιμη Ανάπτυξη 
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε το νομο-
σχέδιο ως «ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης με καλή 
οργανωτική βάση για την κυκλική οικονομία». Ωστόσο, 
εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την έγκαιρη έκδοση όλων 
των υπουργικών αποφάσεων.
«Δεν είμαστε εμείς οι αποδέκτες του νομοσχεδίου αλλά 
οι εργοδότες» τόνισε ο Χρήστος Σωκράτης, μέλος του 
Δ.Σ της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Περιφερειακής 
Ενότητας του νομού Ηρακλείου, εκφράζοντας τη πλήρη 
αντίθεση του στο νομοσχέδιο και ζητώντας η διαχείριση 
της ανακύκλωσης να είναι αποκλειστικά κρατική.
Ο εκπρόσωπος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχεί-
ρησης της Τήνου Μάνθος Δελατόλας, υπογράμμισε ότι 
το νομοσχέδιο ενεργοποιεί τη συμμετοχή των πολιτών 
ενθαρρύνοντας τους και παράλληλα δημιουργεί νέες θέ-
σεις εργασίας.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Κοι-
νωνικού Συνεταιρισμού Επιχειρήσεων Πάτρας Αναστά-
σιος Νικολιδάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δίνεται η 
δυνατότητα στις τοπικές επιχειρήσεις να είναι ακόμα πιο 
βιώσιμες.
Για θετική κατεύθυνση του νομοσχεδίου μίλησαν επίσης, 
ο πρόεδρος του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών και Ελαίων Γιώργος 
Δεληγιώργης, ο γενικός διευθυντής του Συλλογικού Συ-
στήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Χρησιμοποιημένων 
Συσσωρευτών Μολύβδου, Οξέων και Νικελίου Κωνστα-
ντίνος Μεταξάς, ο διευθύνων σύμβουλος του Συστήματος 
Ανακύκλωσης Συσκευών Μάριος Ιτζελές, ο πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανακυκλωτών Μεταλλικών 
Απορριμμάτων Νικόλαος Μπακιρτζίδης και ο γενικός 
διευθυντής του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Ελαστικών Οχημάτων Γιώργος Μαυριάς.
Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, Απόστολος Βαλτάς, πρότεινε τη διεύρυνση της 
μετοχικής σύνθεσης του ΕΛΟΑΝ, τονίζοντας ότι πρέπει να 
μετέχουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που το 
επιθυμούν καθώς και να γίνεται ετήσιος έλεγχος για το αν 
τηρεί τους στόχους του συμβολαίου.
Ο Γιώργος Παπαδάκης, διευθυντής του Δικτύου Διαχεί-
ρισης Στερεών Απορριμμάτων Βόρειας Πεδιάδας, ζήτησε 
τη συμμετοχή του φορέα, στο διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΛΟΑΝ.
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ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ δΙΑδΙΚΑΣΙΕΣ υΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ
Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης 
και ο υπουργός υποδομών και Μεταφορών, 
χρήστος Σπίρτζης, μαζί με τον Γενικό Γραμ-
ματέα Εμπορίου και Προστασίας του Κατανα-
λωτή, Αντώνη Παπαδεράκη συναντήθηκαν με 
τον Πρόεδρο της ΚΕδΕ, Γιώργο Πατούλη και το 
Προεδρείο της Ένωσης, με θέμα τη δυνατότητα 
παρεμβάσεων στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μπορούν να υλοποιούν με-
λέτες και έργα πιο γρήγορα και εύκολα, να αξιοποιούν 
πλήρως τα διαθέσιμα κονδύλια και να ξεπερνούν προ-
βλήματα υποστελέχωσης. 
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
συμφωνήθηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας που θα 
καθορίσει τις νομοθετικές παρεμβάσεις στο θεσμικό 
πλαίσιο, αλλά και τυχόν αποσαφηνίσεις ή διευκρινί-
σεις που θα χρειαστούν, ώστε οι ΟΤΑ να μπορέσουν 
να εκμεταλλευτούν πλήρως την κείμενη νομοθεσία. 
Κοινός στόχος είναι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη 
διαδικασία τις επόμενες ημέρες.Μετά την ολοκλήρωση 
της συνάντησης:

-Ο υπουργός Εσωτερικών, δήλωσε στους δημοσι-
ογράφους: «Πήραμε την πρωτοβουλία της συνάντη-
σης σήμερα με τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ, παρουσία 
του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου 
Σπίρτζη και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, από το 
υπουργείο Οικονομίας, του κ. Παπαδεράκη. Αντικεί-
μενο της συνάντησής μας ήταν πώς θα κάνουμε πιο 
απλές τις διαδικασίες για τη συντόμευση της εκτέλεσης 
έργων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για κάθε 
είδους προμήθειες, διαγωνισμούς, δημόσιες συμβά-
σεις και έργα που αφορούν στον χώρο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, κάθε είδους έργο, τα οποία υπόκει-
νται, βέβαια, σε συγκεκριμένους κανόνες. Το θετικό 
είναι ότι υπήρξε μία σύμπτωση απόψεων, μπορώ να 
πω ότι σήμερα κάναμε βήματα, έχουμε εστιάσει σε κά-
ποιες αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τη 
βελτίωση του θεσμικού Πλαισίου και συμφωνήσαμε 
να υπάρξει και μία ομάδα εργασίας από τους συμμετέ-
χοντες στη σημερινή συνάντηση, που άμεσα να κατα-
λήξει σε αυτές τις αναγκαίες αλλαγές. Το συμπέρασμα 
είναι ότι όταν ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε ποιο είναι 
το πρόβλημα και μπορούμε να συνεργαζόμαστε, τότε 
μπορούμε να βρούμε και τις λύσεις. Δεν μιλάμε για κά-
ποια συγκεκριμένα έργα που έχουν «κολλήσει», λέμε 
πώς θα γίνουν οι διαδικασίες καλύτερες. Υπάρχει ένα 
καινούργιο θεσμικό Πλαίσιο εδώ και ενάμιση περίπου 

χρόνο, έχουμε την εμπειρία της πρώτης εφαρμογής 
του και σήμερα, λοιπόν, κοιτάμε πώς θα το κάνουμε 
πιο αποτελεσματικό, διασφαλίζοντας πάντοτε τη δι-
αφάνεια και τη χρηστή διαχείριση, αυτό δηλαδή που 
θέλει ο πολίτης: Αυτό το οποίο πληρώνει να πιάνει 
τόπο και όχι βέβαια να κατασπαταλείται. Μιλήσαμε για 
βελτιώσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς 
αυτή ήταν μία κοινή - αν θέλετε - μία συναντίληψη 
που υπήρξε από όλους όσοι συμμετείχαν. Δεν μιλάμε 
για κάποια συγκεκριμένα έργα και για ποσά, μιλάμε 
για διαδικασίες, για απλούστευση και επιτάχυνση και 
αφορά όλους τους Δήμους, μικρούς και μεγάλους. 
Αυτές αφορούν σε έργα εμβέλειας της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης είτε αφορούν σε υποδομές στο αγροτικό ή 
στο δημοτικό δίκτυο είτε σε έργα αποχέτευσης, καθώς 
και προμήθειες. Για αυτό συμμετείχαν και εκπρόσωποι 
του υπουργείου Οικονομίας. Δεδομένου ότι έχουμε και 
προβλήματα σε Δήμους, όπως γνωρίζετε σε κάποιες 
περιπτώσεις αυτό της υποστελέχωσης, εμείς πρέπει 
να βρούμε έναν τρόπο πώς θα ξεπεράσουμε αυτή την 
πραγματικότητα που υπάρχει και που μας δυσκολεύει. 
Υπάρχει πρόθεση για συνέργειες και συνεργασίες και 
ανάμεσα στους Δήμους αλλά και σε άλλες υπηρεσίες 
του Δημοσίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιή-
σουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το υφιστάμενο 
ανθρώπινο δυναμικό. Εκείνο που είπαμε εμείς είναι 
πώς θα προσαρμόσουμε το υφιστάμενο πλαίσιο στην 
ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχουν λοιπόν και έργα, 
τα οποία είναι μικρά και τα οποία πρέπει να τρέξουμε. 
Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε το χρόνο να 
κυλά, από τη στιγμή που υπάρχουν στις περισσότερες 
των περιπτώσεων και οι διαθέσιμοι πόροι.»

-Ο υπουργός υποδομών και Μεταφορών, Χρή-
στος Σπίρτζης, έκανε την εξής δήλωση για το θέμα της 
συνάντησης: «Εντοπίζουμε προβλήματα που έρχονται 
από το παρελθόν και προσπαθούμε να τα λύσουμε σε 
στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ. Επειδή έχουμε μεγάλες 
ελλείψεις στο στελεχιακό δυναμικό των Δήμων, πρέπει 
να προβλέψουμε να υπάρχουν δομές του Δημοσίου 
που θα συμβάλλουν στο να πραγματοποιούνται έργα 
στους μικρούς δήμους. Εκτός από την πρόβλεψη, 
που υπάρχει στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, για 
προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Δήμων και Πε-
ριφερειών και των υπόλοιπων δομών του Δημοσίου 
(κεντρικοί φορείς, ανώνυμες εταιρείες του Δημοσί-
ου), ζητήθηκε να υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία, ώστε 
να μπορούν οι Δήμοι να συνάπτουν προγραμματικές 
συμβάσεις μεταξύ τους. Μιλάμε για την υπέρβαση 

ενός αντικειμενικού προβλήματος, που αφορά τη στε-
λέχωση των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων και με 
δεδομένους τους περιορισμούς που έχουμε για προ-
σλήψεις, θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους, ώστε 
να το ξεπεράσουμε. Καταλήξαμε ότι εκτός από τους 
φορείς και τις περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Υποδομών και των υπολοίπων δημόσιων φορέων 
και των Περιφερειών, οι δήμοι θα μπορούν να κάνουν 
προγραμματικές συμβάσεις και μεταξύ τους, να επιλέ-
γουν στελέχη για την πλήρωση των επιτροπών διαγω-
νισμών από το μητρώο των αρμόδιων μηχανικών σε 
επίπεδο περιφερειακής ενότητας και ειδική πρόβλεψη 
για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους για 
προσωπικό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες που έχουν. Οι τροποποιήσεις θα κατατεθούν 
άμεσα, είτε στο πρώτο νομοσχέδιο για τις μεταφορές ή 
στο αμέσως επόμενο.»

- Ο Πρόεδρος της ΚΕδΕ Γ. Πατούλης, τόνισε τα 
εξής: «Με τις ηγεσίες των υπουργείων Εσωτερικών και 
Υποδομών είχαμε μία ιδιαίτερα χρήσιμη και εποικοδο-
μητική συζήτηση για σοβαρά θέματα που σχετίζονται 
με τις αναπτυξιακές προοπτικές των Δήμων. Χαιρετί-
ζουμε τη διάθεση των συναρμόδιων υπουργών να 
προχωρήσουν σε βελτιωτικές ρυθμίσεις που θα διευ-
κολύνουν τη λειτουργία των Δήμων, προς όφελος των 
πολιτών. Ωστόσο περιμένουμε να δούμε να γίνονται 
πράξη οι δεσμεύσεις τους και να αρθεί το αδιέξοδο στο 
οποίο έχουν περιέλθει πολλοί Δήμοι, κυρίως οι μικροί 
ορεινοί και νησιωτικοί, οι οποίοι είναι και αποψιλωμέ-
νοι από προσωπικό. Η Ελλάδα δεν έχει ούτε δευτερό-
λεπτο για χάσιμο. Είναι αδιανόητο εν μέσω κρίσης να 
μπλοκάρουν αναπτυξιακά έργα και να είναι τα χέρια 
μας δεμένα, εξαιτίας χρονοβόρων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών. Ο διάλογος θα συνεχιστεί με στόχο να 
μην χάνεται πλέον ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια που 
προορίζονται για την ανάπτυξη των τοπικών κοινω-
νιών».
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Ο ευρωπαϊκός διαχειριστής φυσικού αερίου, ENTSOG δημοσί-
ευσε αυτή την εβδομάδα την έκθεσή του για την επάρκεια εφο-
διασμού κατά το φετινό χειμώνα. Σύμφωνα με το energypress.
gr τα πορίσματα δείχνουν ότι το ευρωπαϊκό σύστημα διαθέτει 
επαρκή ευελιξία, ακόμα και σε περίπτωση υψηλής ζήτησης 
και ψύχους, ώστε να αντεπεξέλθει. Αναλυτικότερα, τα βασικά 
συμπεράσματα από την ανάλυση του ENTSOG είναι τα εξής: - Η 
ευρωπαϊκή παραγωγή αερίου συνεχίζει να μειώνεται.. - Η αιχ-
μή ζήτησης αναθεωρήθηκε προς τα επάνω για πολλές χώρες 
μετά την ενεργειακή κρίση του φετινού Ιανουαρίου. - Τα επίπε-

δα αποθήκευσης βρίσκονται στο 84% τον Οκτώβριο, κοντά σε 
χαμηλά πενταετίας, αλλά θεωρούνται επαρκή. - Σε περίπτωση 
ενός ιδιαίτερα ψυχρού χειμώνα, θα χρειαστεί περισσότερο LNG 
από ότι την τελευταία πενταετία, διαφορετικά το διαθέσιμο 
αέριο στις αποθήκες θα μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 
Διεισδύοντας στην ανάλυση, βλέπουμε ότι ο ENTSOG έχει προ-
χωρήσει σε δύο διαφορετικά σενάρια: Ένα με βάση φυσιολο-
γικές καιρικές συνθήκες και ζήτηση, καθώς και ένα με δριμύ 
ψύχος και υψηλή ζήτηση. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η 
αιχμή της ζήτησης πανευρωπαϊκά αναμένεται να είναι αρκετά 

παραπάνω από ότι σε περασμένα έτη. Όσον αφορά την Ελλά-
δα, σημειώνεται ότι «τον περασμένο χειμώνα παρατηρήθηκε 
υψηλότερη αιχμή ζήτησης, γεγονός που εξηγεί την πτώση 
της ευελιξίας σε χαμηλά επίπεδα στην περίπτωση του φετι-
νού σεναρίου με έντονο ψύχος». Όσον αφορά την εξέλιξη της 
ζήτησης στην Ελλάδα, προβλέπεται να κυμανθεί από 116 ως 
168 γιγαβατώρες ανά ημέρα τη χειμερινή περίοδο στο βασικό 
σενάριο και από 149-191 γιγαβατώρες ανά ημέρα στο σενάριο 
έντονου ψύχους με πιθανές αιχμές μέχρι τις 228 γιγαβατώρες.

Η τιμή που θα διαμορφωθεί κατά τη μεγάλη δημοπρασία 
NOME της επόμενης Τετάρτης χαρακτηρίζεται από την 
αγορά ως ο απολύτως καθοριστικός παράγοντας για την 
πορεία της λιανικής ρεύματος κατά το 2018. Σύμφωνα 
με το energypress.gr από αυτήν θα κριθεί δηλαδή αν θα 
υπάρξουν περιθώρια για επιθετική εμπορική πολιτική εκ 
μέρους των εταιρειών, για την ανάπτυξη του ανταγωνι-
σμού, και συνεπώς για την μετακίνηση σοβαρού όγκου 
πελατών από τον δεσπόζοντα παίκτη στους εναλλακτικούς 
προμηθευτές. Εκτιμάται για παράδειγμα ότι αν έχουμε επα-
νάληψη των δεδομένων της προηγούμενης δημοπρασίας 
του Ιουλίου, όταν η τιμή έκλεισε στα 43,05 ευρώ/MWh, 
τότε κατά το 2018 η λιανική ρεύματος θα «φυτοζωεί» και 
θα παίρνει μερίδια με πολύ αργούς ρυθμούς. Το αποτέλε-
σμα που θα προκύψει την επόμενη Τετάρτη αφορά το σύ-
νολο του 2018 καθώς οι εταιρείες στη δημοπρασία αυτή θα 
αντικαταστήσουν τις ποσότητες ρεύματος που πήραν φθη-
νά κατά την πρώτη δημοπρασία πέρυσι το Φθινόπωρο (και 
η φυσική παράδοση του προϊόντος τελειώνει τώρα) και θα 
επιχειρήσουν να πάρουν παραπάνω ποσότητες για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξής τους. Μπορεί όμως η τιμή να πάει σε 
αυτά τα υψηλά επίπεδα; Σε πρώτη ανάγνωση οι προς δη-
μοπράτηση ποσότητες είναι μεγάλες (οι μεγαλύτερες από 
κάθε άλλη φορά) καθώς θα βγούν 718   MWh/h και συνε-
πώς «υπάρχει ρεύμα για όλους». Επίσης, για πρώτη φορά, 
υπάρχουν περιορισμοί που βγάζουν εκτός παιχνιδιού δύο 
traders, ενώ και για τους συμμετέχοντες υπάρχουν αντι-
κίνητρα στο να πάρουν ποσότητες που θα θελήσουν να 
βγάλουν στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα δεν θα μπορέσουν 
να συμμετάσχουν στην επόμενη δημοπρασία αν δεν έχουν 
διαθέσει στην ελληνική αγορά το 50% των ποσοτήτων που 
θα πάρουν από τα NOME.

-Πέντε λόγοι ανησυχίας. Παρόλα αυτά υπάρχουν μια 
σειρά παράγοντες που εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τη ζή-
τηση και τα μπινταρίσματα και θα πιέσουν προς τα πάνω 
τις τιμές. Ποιοι είναι αυτοί; Πρώτα απ΄όλα το γεγονός ότι 
οι συμμετέχοντες είναι πλέον πολλοί και όλοι θέλουν να 
αποκτήσουν πλεονέκτημα. Υπάρχουν μάλιστα και νεοει-
σερχόμενοι, όπως οι «αεριάδες» των ΕΠΑ, που μπαίνουν 
δυναμικά στην αγορά και θα χρειαστούν ικανές ποσότητες 
ρεύματος. Δεύτερον, ότι οι τιμές του ρεύματος στο εξωτερι-
κό είναι πολύ υψηλές, οπότε δεν μπορούν  στην πραγματι-
κότητα να γίνουν εισαγωγές όπως πέρυσι και να καλυφθεί 
έτσι μέρος των αναγκών των εταιρειών για φθηνό ρεύμα. 
Όλες οι εκτιμήσεις μάλιστα συγκλίνουν ότι τον ερχόμενο 
χειμώνα θα υπάρχει στην Ευρώπη έλλειψη ενέργειας και 
συνεπώς ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Τρίτον, ότι οι υπολογι-
σμοί των εταιρειών για την πορεία της ΟΤΣ στη χώρα μας 
«βλέπουν» για την επόμενη χρονιά υψηλά επίπεδα τιμών, 
όπως άλλωστε συμβαίνει ήδη κατά το τελευταίο διάστη-
μα. Τέταρτον, ότι πολλές εταιρείες χρειάζονται εναγωνί-
ως «κλειδωμένο» έστω και κάπως ακριβό ρεύμα για να 
καλύψουν τη μέχρι σήμερα έκθεσή τους (έχουν πουλήσει 
φθηνά, κυρίως στη Μέση Τάση) αλλά και την περαιτέρω 
ανάπτυξή τους. Πέμπτον, ότι οι συνεχείς αλλαγές στους 
όρους και στις ποσότητες των δημοπρασιών δημιουργεί εκ 
των πραγμάτων μια κάποια αβεβαιότητα για το τι μέλλει 
γενέσθαι στην πορεία, γεγονός που διευκολύνει τη λογική 
«ας εξασφαλιστούμε νωρίς».

-100 εκατ. για… χάσιμο. Από την άλλη πλευρά, είναι 
λογικό να λειτουργήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης 
από τις συμμετέχουσες εταιρείες καθώς όλοι γνωρίζουν ότι 
το «εργαλείο» που λέγεται NOME, το μοναδικό άλλωστε 

που υφίσταται για την ανάπτυξη της λιανικής ρεύματος, 
θα πρέπει να προστατευθεί. «Είναι λογικό να προτιμήσουν 
όλοι να πάρουν ίσως κάτι λιγότερο από εκείνο που είχαν 
προγραμματίσει, αλλά να το πάρουν σε χαμηλότερη τιμή, 
παρά να επιμείνουν στο μάξιμουμ των ποσοτήτων και να 
ωθήσουν την τιμή στα ύψη» εκτιμά αξιόπιστος παρατηρη-
τής του χώρου. Είναι χαρακτηριστικός ο υπολογισμός που 
έκανε στέλεχος μιας εκ των εταιρειών προμήθειας: Για κάθε 
ένα ευρώ που ανεβαίνει η τιμή στη συγκεκριμένη δημο-
πρασία, χάνονται από τον κλάδο περίπου 10 εκατ. ευρώ! 
Αν από το 32,05 ευρώ ανά Μεγαβατώρα που είναι η τιμή 
εκκίνησης φτάσουμε, για παράδειγμα, στα 42 ευρώ ανά 
Μεγαβατώρα, ο κλάδος θα χάσει περίπου 100 εκατ. ευρώ!

-Οι «άγνωστοι» της εξίσωσης. Σε κάθε περίπτωση, 
δύο παράγοντες αποτελούν τους «άγνωστους» της εξί-
σωσης και μπορούν βεβαίως να αποβούν καθοριστικοί: 
Ο ένας είναι το τι θα κάνουν οι traders που μπορούν να 
συμμετάσχουν ως προμηθευτές στη δημοπρασία. Δεδομέ-
νου ότι αν αγοράσει κανείς ρεύμα στα NOME της  Αθήνας, 
ακόμα και σε σχετικά ψηλές τιμές (πάνω από 40 ευρώ ανά 
Μεγαβατώρα), εξασφαλίζει σίγουρα και καλά κέρδη από 
εξαγωγές, υπάρχει πάντα ο φόβος ότι κάποιοι εξαγωγείς 
θα επιχειρήσουν να πάρουν μεγάλες ποσότητες και ας απο-
κλειστούν από την επόμενη δημοπρασία. Ο δεύτερος είναι 
το ποια είναι τα business plan των τριών μεγάλων εται-
ρειών του κλάδου. Είναι δεδομένο ότι θα πάρουν μεγάλες 
ποσότητες (άλλωστε αυτό συμβαίνει σε κάθε δημοπρασία) 
αλλά είναι άγνωστο ποιος είναι ο προγραμματισμός τους 
για τη νέα χρονιά και ποια είναι τα περιθώρια που έχουν 
θέσει για την ανάπτυξής τους.

«ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑχΩΝ» ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΟυ ΡΕυΜΑΤΟΣ Η δΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
NOME ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩβΡΙΟυ – ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟυ ΚΛΑδΟυ ΤΟ 2018

ENTSOG: χΑΜΗΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟυ ΦΕΤΟΣ ΤΟ χΕΙΜΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕυΡΩΠΗ 
ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑδΑ
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“βΟυΤΙΑ” δυΟ ΜΟΝΑδΩΝ ΣΤΟ ΜΕΡΙδΙΟ ΤΗΣ δΕΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ 
ΠΕΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟχΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 1%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟυ δΕΣΦΑ - ΣΤΑ 14 χΡΟΝΙΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ 
ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ δΙΑΦΟΡΑ Ο ΑυΡΙΑΝΟΣ ΤΟυ ΙδΙΟΚΤΗΤΗΣ

Απότομη μείωση της τάξης των δυο εκατοστιαίων μο-
νάδων σημείωσε το μερίδιο της ΔΕΗ στην προμήθεια το 
Σεπτέμβριο, καθώς σύμφωνα με το νέο δελτίο του ΛΑ-
ΓΗΕ κυμάνθηκε στο 83,56%, έναντι 85,55% τον Αύγου-
στο και 85,72% τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το energypress.
gr Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες ο ΛΑΓΗΕ επιβε-
βαιώνουν το πρόσφατο ρεπορτάζ του energypress, που 
αναδείκνυε ότι μετά από τη στασιμότητα του καλοκαι-
ριού, η αγορά ξαναπήρε μπροστά το Σεπτέμβριο, και μά-
λιστα δυναμικά. Θυμίζουμε ότι βάσει των μνημονιακών 
δεσμεύσεων, ο στόχος είναι για μερίδιο της ΔΕΗ 75,24% 
στο τέλος του 2017, κάτι που σημαίνει ότι το τελευταίο 
τρίμηνο η ΔΕΗ θα πρέπει να χάσει μερίδιο αγοράς της 
τάξης του 10%, πράγμα που εξακολουθεί να θεωρείται 
εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί. Όλα τα φώτα της αγο-
ράς, βέβαια, είναι στραμμένα στη μεγάλη δημοπρασία 
ΝΟΜΕ της επόμενης Τετάρτης, στις 25 Οκτωβρίου, όταν 
και θα διατεθούν οι μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν 
δημοπρατηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Πάντως, 
τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για το Σεπτέμβριο δείχνουν ότι 
πλέον διαμορφώνεται δυναμική μετακίνησης πελατών 
και στη χαμηλή τάση, ενώ δε λείπουν και οι επιμέρους 
ανακατατάξεις μεταξύ των παρόχων, με όλους σχεδόν 
να καταγράφουν αυξημένα ποσοστά. Αξιοσημείωτο, τέ-

λος, είναι ότι πλέον 5 είναι οι εναλλακτικοί πάροχοι που 
έχουν ξεπεράσει το κατώφλι του 1%.
-Τα ποσοστά του Αυγούστου σύμφωνα με το 
ΛΑΓΗΕ. Το μερίδιο της ΔΕΗ, σύμφωνα με το δελτίο του 
ΛΑΓΗΕ, αναλύεται ως εξής: 11,49% στην υψηλή τάση, 
17,02% στη μέση τάση και 55,04% στη χαμηλή τάση. 
Τα μερίδια των υπόλοιπων προμηθευτών έχουν δια-
μορφωθεί ως εξής:
Η ΗΡΩΝ καταγράφεται στο 3,92% (2,57% στη ΜΤ, 
1,34% στη ΧΤ) έναντι 3,30%
Η PROTERGIA (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) καταγράφεται στο 3,82% 
(2,32% στη ΜΤ, 1,50% στη ΧΤ) έναντι 3,48%
Η ELPEDISON καταγράφεται στο 3,72% (0,2% στην 
υψηλή τάση, 1,98% στη μέση τάση και 1,54% στη χα-
μηλή τάση) έναντι 3,27% τον περασμένο μήνα
Η Watt + Volt έφτασε το 1,37% (0,29% στη ΜΤ, 1,08% 
στη ΧΤ) έναντι 1,23%
Η NRG TRADING καταγράφεται στο 1,13% (0,76% στη 
ΜΤ, 0,37% στη ΧΤ) έναντι 0,96%
Η VOLTERRA έφθασε το 0,94% (όλο στη ΜΤ), έναντι 
0,84%
Η GREEN καταγράφεται στο 0,61% (0,22% στη ΜΤ, 
0,39% στη ΧΤ) έναντι 0,55%
Ο ΟΤΕ έφτασε στο 0,29% (όλο στη ΧΤ) έναντι 0,3%

Η KEN ανήλθε στο 0,14% (0,08% στη ΜΤ, 0,06% στη 
ΧΤ), έναντι 0,1%
Τα ΕΛΤΑ καταγράφονται στο 0,09% (0,04% στη ΜΤ, 
0,05% στη ΧΤ) έναντι 0,08%
Η VIENER καταγράφεται στο 0,07% (όλο στη ΜΤ) έναντι 
0,06%
Η GROWTH καταγράφεται σταθερή στο 0,06% (0,05% 
στη ΜΤ, 0,01% στη ΧΤ)
Η INTERBETON καταγράφεται στο 0,05% (όλο στη ΜΤ), 
έναντι 0,04%
Η VOLTON ανήλθε στο 0,05% (0,01% στη ΜΤ, 0,04% 
στη ΧΤ) έναντι 0,04%
Η NOVAERA καταγράφεται στο 0,04% (όλο στη ΜΤ) ένα-
ντι 0,02%.
Υπενθυμίζεται ότι το δελτίο του ΛΑΓΗΕ δίνει στοιχεία για 
τον όγκο της κατανάλωσης, με βάση τον ΗΕΠ. Η πλήρης 
εικόνα της διαμόρφωσης της λιανικής ρεύματος για τον 
Ιούνιο θα ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση και του αντί-
στοιχου δελτίου του ΑΔΜΗΕ, στο οποίο καταγράφονται 
στοιχεία με βάση τις μετρήσεις κατανάλωσης των ωριαί-
ων μετρητών και των αντίστοιχων εκτιμήσεων ωριαίας 
κατανάλωσης που κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σε διάστημα δεκατεσσάρων τελικά ετών αντί για τα 18 
που προέβλεπε αρχικά ο νόμος θα πάρει τελικά πίσω 
αυριανός αγοραστής του ΔΕΣΦΑ, τα ανακτήσιμα ποσά 
που έχει λαμβάνειν για την περίοδο 2006-2015. Σε 
αυτή την απόφαση κατέληξε σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες του «Energypress», η ΡΑΕ για τον κανονισμό τι-
μολόγησης του ΔΕΣΦΑ, (ήδη αποστέλεται για να πάρει 
ΦΕΚ), γεγονός που σημαίνει ότι η Αρχή προσέρχεται 
σήμερα στη συνάντηση με τα τεχνικά κλιμάκια των 
δανειστών με κλεισμένο το συγκεκριμένο κεφάλαιο. 
Συνοψίζοντας την πρόταση προβλέπει στα βασικά της 
σημεία τα εξής :  Τα περίπου 100 εκατ ευρώ από τα 
συνολικά 320 εκατ ευρώ που έχει λαμβάνειν ο ΔΕΣΦΑ, 
είναι γνωστό ότι θα καλυφθούν από την υπεραπόδο-
ση που είχαν τα έσοδα του ΔΕΣΦΑ το 2017, λόγω της 
φετινής υψηλής κατανάλωσης, και από μέρος της αντί-
στοιχης υπεραπόδοσης που προβλέπεται για το 2018. 
Τα υπόλοιπα περίπου 220 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν 
εντός 14 ετών. Αρχικά το σχέδιο μιλούσε για ανάκτηση 
των ποσών που έχει λαμβάνειν ο ΔΕΣΦΑ στα 18 χρό-

νια, δηλαδή μέχρι το 2036. Κατά τις συζητήσεις όμως 
με ΤΑΙΠΕΔ, ΔΕΣΦΑ και ΕΛΠΕ (κατέχουν το 35% του ΔΕ-
ΣΦΑ), προτάθηκε να περιοριστεί η περίοδος αυτή κατά 
6 χρόνια (δηλαδή η ανάκτηση να γίνει μέχρι το 2030 
σε 12 έτη αντί για 18). Τελικά αποφασίστηκε να περι-
οριστεί κατά 4 χρόνια και η ανάκτηση να γίνει εντός 
14 ετών, δηλαδή  μέχρι το 2032. Στην πράξη αυτό 
σημαίνει ότι τα 220 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν ισομε-
ρώς στα 14 χρόνια, και άρα κάθε χρόνο ο αυριανός 
ιδιοκτήτης του ΔΕΣΦΑ θα έχει να εισπράττει περίπου 
15,7 εκατ. ευρώ. Προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα 
για τις χρονιές όπου θα καταγράφεται υψηλή κατα-
νάλωση σε όγκους φυσικού αερίου, και θα προκύπτει 
υπεραπόδοση του ρυθμιζόμενου εσόδου. Αν δηλαδή η 
υπεραπόδοση κινείται έως το 10% του συνολικού ετή-
σιου προυπολογισμένου εσόδου για τον ΔΕΣΦΑ, τότε 
γι’ αυτό το 10% θα μπορεί η ΡΑΕ να αποφασίζει ποιό 
σκέλος θα κατευθύνεται σε μείωση των τιμολογίων, 
και ποιό στην ανακτήσιμη διαφορά. Το ποσοστό πάνω 
από το 10% του υπερεσόδου του ΔΕΣΦΑ θα κατευθύ-

νεται υποχρεωτικά στην ανακτήσιμη διαφορά. Αν για 
παράδειγμα η υπεραπόδοση του ΔΕΣΦΑ είναι 15% 
πάνω από το ετήσιο προυπολογισμένο έσοδο μιας 
χρονιάς, τότε το 5% θα αποδίδεται υποχρεωτικά για 
την κάλυψη της ανακτήσιμης διαφοράς και για το 10% 
θα αποφασίζει η ΡΑΕ. Αναφορικά με το υπερέσοδο 
του 2017, δηλαδή τα επιπλέον 60-70 εκατ ευρώ που 
εισέπραξε ο ΔΕΣΦΑ λόγω αυξημένης κατανάλωσης 
φυσικού αερίου, πέραν των 160 εκατ. ευρώ τα οποία 
ούτως ή άλλως είχαν προυπολογιστεί για φέτος, στα 
τιμολόγια θα κατευθυνθεί μόνο το 3%. Το υπόλοιπο 
97% θα διατεθεί για να καλυφθεί η ανακτήσιμη διαφο-
ρά. Σχετικά με το εκτιμώμενο υπερέσοδο για το 2018, 
(υπολογίζεται γύρω στα 60 εκατ ευρώ), ένα ποσό 
περίπου 25 εκατ ευρώ θα διατεθεί για να καλυφθεί η 
ανακτήσιμη διαφορά και το υπόλοιπο θα κατευθυνθεί 
σε μείωση των τιμολογίων.
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Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταλλείων και Ενέργειας της 
Δημοκρατίας της Σερβίας κ. Aleksandar Antić είχε o Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια, κ. Γρηγόρης 
Στεργιούλης, ο οποίος μετέβη στο Βελιγράδι ως επικεφαλής 
αντιπροσωπείας στελεχών του Ομίλου κατά το διήμερο 17 
& 18 Οκτωβρίου, με αφορμή τις εκδηλώσεις για τη συμπλή-
ρωση δεκαπέντε (15) ετών πετυχημένης παρουσίας της 
“EKO Serbia” στην αγορά της χώρας. Κατά τη συνάντηση, 
στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής Εγχώριας και 
Διεθνούς Εμπορίας κ. Ρομπέρτο Καραχάννας και ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της “Eko Serbia a.d.” κ. Vuk Radović, 
επισημάνθηκε η αποφασιστικότητα της Σερβικής Κυβέρνη-
σης στην αποτελεσματική υλοποίηση σειράς δράσεων για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου του παραεμπορίου και 
λαθρεμπορίου στα πετρελαϊκά προϊόντα, ούτως ώστε να 
ρυθμιστεί η αγορά και να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο περι-
βάλλον για τις επιχειρήσεις του Κλάδου.  Όπως αναφέρεται 
στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταλλείων 
και Ενέργειας της Σερβικής Δημοκρατίας, ο κ. Antić ανα-
φέρθηκε συνολικά στα σχέδια της χώρας του στον τομέα 
της Ενέργειας και στην υλοποίηση νέων έργων υποδομής, 
γεγονός που -όπως είπε- δίνει τη δυνατότητα για περαιτέ-
ρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ στη 
Σερβία. Από την πλευρά του, ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε 
τη σταθερή βούληση του Ομίλου να δραστηριοποιηθεί σε 
όλο το φάσμα των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, 
προσθέτοντας πως η Σερβική αγορά παρουσιάζει σημαντι-
κές δυνατότητες και προοπτικές. Ο Σέρβος Υπουργός και ο 

CEO των ΕΛΠΕ συμφώνησαν σε ζητήματα στρατηγικής ανά-
πτυξης και εξέφρασαν την ετοιμότητα των δύο πλευρών 
για συνέχιση της επιτυχούς συνεργασίας και στο μέλλον, 
ενώ αναφέρθηκαν και στην ανάγκη δημιουργίας ισχυρών 
συνεργασιών στη περιοχή για τη χάραξη μιας ενεργειακής 
πολιτικής που θα αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας του ενερ-
γειακού εφοδιασμού. Τα σημαντικά επιτεύγματα της “EKO 
SERBIA” στα μόλις 15 χρόνια παρουσίας της στην αγορά της 
Σερβίας, παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε συνέντευξη Τύπου 
προς τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης. Από την 
ίδρυσή της, η εταιρεία διαθέτει υψηλής ποιότητας προϊόντα 
και υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό της χώρας, έχει προ-
χωρήσει σε επενδύσεις άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ 
συνολικά, ενώ απασχολεί περισσότερους από 700 εργα-
ζόμενους μέσω δικτύου 53 σταθμών ανεφοδιασμού που 
εξυπηρετούν τουλάχιστον 1.000.000 καταναλωτές κάθε 
μήνα. Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά της Σερβίας και η δια-
σφάλιση της ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της, απο-
τελούν τις κορυφαίες προτεραιότητες για την EKO Serbia. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
υλοποιεί στοχευμένες δράσεις για θέματα Εκπαίδευσης, κυ-
κλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας, καθώς και προστασί-
ας του Περιβάλλοντος. «Τα ΕΛ.ΠΕ αποτελούν έναν από τους 
σημαντικότερους ενεργειακούς Ομίλους στη ΝΑ Ευρώπης 
και εγγυώνται την ενεργειακή ασφάλεια σε όλες τις χώρες 
όπου δραστηριοποιούνται. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε 
κάθε ευκαιρία για επένδυση στον ενεργειακό τομέα της Σερ-

βίας», επεσήμανε στις δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβου-
λος Γρηγόρης Στεργιούλης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, 
εκτός από τα Διυλιστήρια ο Όμιλος επενδύει στην Ηλεκτρική 
Ενέργεια, τις Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας, το Φυσικό Αέριο 
και την έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Στεργιούλης ανακοί-
νωσε τη συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΠΕ -μέσω της ΔΕΠΑ στην 
οποία συμμετέχει με ποσοστό 35%- στο έργο δημιουργίας 
του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 
(LNG) στην Αλεξανδρούπολη. Από την πλευρά του, ο Γενι-
κός Διευθυντής Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας του Ομί-
λου κ. Ρομπέρτο Καραχάννας, τόνισε: «Το κλειδί για την επι-
τυχία μας στην περιοχή, βασίζεται στο μοναδικό DNA που 
έχουμε ως Εταιρεία και μας δίνει μια ξεκάθαρη εντολή για 
παραγωγή καυσίμων υψηλής ποιότητας, με διαρκή καινο-
τομία, σεβασμό προς τους καταναλωτές και εφαρμόζοντας 
κοινωνική υπευθυνότητα. Και αυτά τα συστατικά, αποτε-
λούν απλώς ένα μικρό κομμάτι όσων συνεισφέρουμε στην 
κοινωνία, αλλά και στους καταναλωτές που αποφασίζουν 
να μας επιλέξουν». «Αυτά τα 15 χρόνια έχουν πάνω απ’ όλα 
τη σφραγίδα των καταναλωτών μας, των συνεργατών, των 
προμηθευτών και των υπαλλήλων μας, που στάθηκαν στο 
πλευρό μας και με τις προτάσεις τους μας βοήθησαν να βελ-
τιωνόμαστε όλο και περισσότερο κάθε χρόνο», υπογράμμι-
σε στις δικές του δηλώσεις ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eko 
Serbia κ. Vuk Radović και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με 
συνεχείς επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, η Εταιρεία 
θα ενισχύσει τη θέση της, ως μια καινοτόμα και ηγέτιδα 
ενεργειακή δύναμη.

Η αξία των συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας και των εται-
ρειών κοινής ωφέλειας μειώθηκε παγκοσμίως κατά 32%, στα 
30,8 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω των μειωμένων επενδυτικών 
ευκαιριών σε συμβατικές μονάδες παραγωγής μεγάλης αξίας, 
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΥ, Power transactions 
and trends: Q2 2017. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των συμφω-
νιών αυξήθηκε διεθνώς κατά 17%, αγγίζοντας τις 134 από 
115 το α’ τρίμηνο του 2017. Σύμφωνα με το energypress.gr 
οι συμφωνίες που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας (ΑΠΕ) αντιπροσωπεύουν το 48% του συνολικού αριθμού 
συμφωνιών στον κλάδο. Η τάση αυτή εκδηλώνεται πιο έντο-
να στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπου το 51% των συμφω-
νιών του δευτέρου τριμήνου αφορούσε στις ΑΠΕ. Η έκθεση 
φανερώνει πως οι εκτιμήσεις των στοιχείων ενεργητικού των 
ΑΠΕ αυξάνονται με τη ζήτηση. Οι τιμές σύναψης προθεσμια-
κών συμβολαίων του ενεργητικού των ΑΠΕ κυμαίνονται σε 
αισθητά υψηλότερα επίπεδα από τους μακροπρόθεσμους 
δείκτες τιμών προς κέρδη, με την τάση αυτή να είναι πιο έντο-

νη στην Ευρώπη, όπου τα προθεσμιακά συμβόλαια άγγιξαν 
το 79% κατά το β’ τρίμηνο του 2017. Οι μεταρρυθμίσεις στο 
χώρο της ενέργειας έδωσαν και αυτές ώθηση στη δραστηρι-
ότητα των συμφωνιών κατά το δεύτερο τρίμηνο, με τις ιδιω-
τικοποιήσεις ενεργητικού να αντιπροσωπεύουν το 43% της 
συνολικής αξίας των συμφωνιών παγκοσμίως, φθάνοντας τα 
13,3 δισ. δολάρια. Η Ευρώπη ήταν η μόνη περιοχή που κα-
τέγραψε αύξηση στην αξία συμφωνιών σε τριμηνιαία βάση, 
αγγίζοντας τα 10,6 δισ. δολάρια, ποσό αυξημένο κατά 12% σε 
σχέση με το α’ τρίμηνο του 2017 και 31% σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα το 2016. Στην Αμερικανική Ήπειρο, η οποία 
είχε καταγράψει τις υψηλότερες επιδόσεις από όλες τις περι-
οχές το α’ τρίμηνο του 2017, σημειώθηκε μείωση κατά 72% 
στην αξία συμφωνιών, φθάνοντας τα 5,9 δισ. δολάρια το β’ 
τρίμηνο – η χαμηλότερη επίδοση της περιοχής την τελευταία 
τετραετία. Στις ΗΠΑ καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση, με 
την αξία των συμφωνιών να κατρακυλά κατά 77% σε τριμη-
νιαία βάση, στα 4,4 δισ. δολάρια. Το 66% των συμφωνιών 

στη χώρα ήταν ενδοχώριες, καθώς οι εξερχόμενες επενδύσεις 
κατέγραψαν πιο αργούς ρυθμούς στις ΗΠΑ. Σχολιάζοντας τα 
ευρήματα της έρευνας, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και 
Επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων 
της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Η έρευνα της ΕΥ επιβεβαιώνει 
για μια ακόμη φορά την παγκόσμια στροφή προς τις ΑΠΕ 
και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Εάν η Ελλάδα 
προσαρμοσθεί στις τάσεις αυτές, μπορεί να προσελκύσει ση-
μαντικές ξένες επενδύσεις και τεχνογνωσία, να δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας και να μειώσει το κόστος της ενέργειας, 
που σήμερα αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της οικο-
νομίας. Σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση ήδη 
έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται, ωστόσο οφείλουμε να 
κινηθούμε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να 
πιάσουμε τους στόχους μας και να υλοποιήσουμε τις δεσμεύ-
σεις που ήδη έχουμε αναλάβει».

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ:  15 χΡΟΝΙΑ ΤΗΣ EKO SERBIA - ΕΝδΙΑΦΕΡΟΝ 
ΓΙΑ ΕΠΕΝδυΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΣΕΡβΙΑΣ

EY: Η ΕΛΛΑδΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚυΣΕΙ ΕΠΕΝδυΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ, ΑΛΛΑ χΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΤΑχυΤΕΡΑ βΗΜΑΤΑ
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Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, μείωση του κό-
στους της ενέργειας και εξομάλυνση των συνθηκών λειτουργίας 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι τα βασικά αιτήματα 
που προβάλλει, με άρθρο της στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονο-
μικών εξελίξεων του ΣΕΒ, η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, Ελένη Κολιοπούλου. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως προσθέτει, η αναβάθμιση του 
ρόλου των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, η 
δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών (γερανών), καθώς 
και κατάλληλων χώρων (ντεπό) για την αποθήκευση των κο-
ντέινερ είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της 
οικονομικής δραστηριότητας των περιφερειών, δεδομένου ότι 
η οικονομική δραστηριότητά τους επικεντρώνεται στη μεταποί-

ηση και στη γεωργία, δύο τομείς που εξαρτώνται πλήρως από 
τις μεταφορές. Επίσης, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 
λιμένα Βόλου, με την προοπτική δημιουργίας σταθμού εμπο-
ρευματοκιβωτίων, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού του 
Βόλου με το αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου και το λιμάνι Αλμυρού, 
καθώς και η δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στην Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, είναι απαραίτητη, 
ακόμη, η ολοκλήρωση της οριοθέτησης της βιομηχανικής περι-
οχής των Οινοφύτων, η δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρ-
κου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής των 
Οινοφύτων Σχηματαρίου και ιδιαίτερα του Ασωπού, καθώς και 
ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών 
στις δύο Περιφέρειες. Σε σχέση με την ενέργεια, τονίζεται ότι το 

πρόβλημα με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εντάθηκε κατά 
τη διάρκεια της κρίσης, ενώ το φυσικό αέριο που θα βοηθού-
σε στη μείωση του κόστους ενέργειας δεν είναι διαθέσιμο στην 
Στερεά Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο αγωγός του φυσικού 
αερίου διατρέχει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η ανατολική 
Θεσσαλία καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό, ενώ θετική είναι η 
απόφαση επέκτασης του δικτύου στη δυτική Θεσσαλία. Τέλος, 
επισημαίνεται η ανάγκη ολοκλήρωσης της Εθνικής Οδού Ε65 
και των βασικών οδικών αρτηριών των Περιφερειών, καθώς 
και η αναβάθμιση του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου, για 
τη διευκόλυνση των μεταφορών και την ανάπτυξη βιομηχανι-
κών μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Διάθεση σημαντικών κονδυλίων για την ενίσχυση της επιχει-
ρηματικότητας, αλλά και την κατασκευή μικρών δημόσιων 
έργων υποδομής, περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα «Leader» 
για την Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι χρηματο-
δοτήσεις αυτές, σύμφωνα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
δημιουργούν νέες προοπτικές και αναμένεται να δώσουν νέα 
πνοή σε μικρές πόλεις, παραδοσιακές οικισμούς, ορεινές πε-
ριοχές κ.α. Η περιοχή παρέμβασης του «Leader» αφορά όλες 
τις δημοτικές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, εκτός από τα τρία 
μεγάλα αστικά κέντρα (Πάτρα, Πύργος, Αγρίνιο) και σύμφω-

να πάντα με την περιφέρεια είναι μια ευκαιρία για χρηματο-
δότηση αναπτυξιακών έργων και δράσεων στην ενδοχώρα. 
Ειδικότερα, ο σχεδιασμός προβλέπει την διάθεση σημαντικών 
κονδυλίων για μικρά δημόσια έργα υποδομής, όπως πλατεί-
ες, αναπλάσεις οικισμών, μικρούς δρόμους, μικρές υδρεύσεις 
κ.α., όπως επίσης και για την ενίσχυση της επιχειρηματικό-
τητας, δημιουργώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο προοπτικές για 
νέες θέσεις εργασίας. Ενδεικτικοί τομείς που επιδοτούνται είναι 
ο αγροτουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός, τα παραδοσι-
ακά καφενεία, παραδοσιακές ταβέρνες, οι μικρές βιοτεχνίες, 

η επεξεργασία παραδοσιακών προϊόντων, οι εκδηλώσεις 
πολιτισμού κ.α. Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, «έχουμε μια μοναδική ευ-
καιρία να δώσουμε χρώμα και ζωή σε ξεχασμένους τόπους 
της περιφέρειάς μας, αφού το νέο «Leader», με συνολικό 
προϋπολογισμό 36.000.000 ευρώ, δίνει τη δυνατότητα σε 
νέους επιχειρηματίες που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν 
σε παραδοσιακούς οικισμούς ή ορεινές περιοχές, να κάνουν 
ένα σημαντικό βήμα, ενισχύοντας έτσι την τοπική ανάπτυξη 
και οικονομία.»

Καθορίζονται πλέον χρήσεις γης και όροι δόμησης στην πε-
ριοχή της Αγίας Τριάδας Ηρακλείου Κρήτης, «που αναμένεται 
να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με άμεσα 
οφέλη στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και την προστα-
σία του περιβάλλοντος», όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, Γιώργος Σταθάκης, υπέγραψε το σχέδιο προεδρικού 
διατάγματος για την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου, 
επιλύοντας με τον τρόπο αυτό μια 20ετή εκκρεμότητα. Η Αγία 
Τριάδα είναι μία από τις πέντε συνοικίες που βρίσκονται μέσα 
στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, συνδεδεμένη άρρηκτα με 
την ιστορική πορεία και εξέλιξη της πόλης. Όπως υπογραμμί-

ζεται από το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή του σχεδίου προεδρικού 
διατάγματος διασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες διαβίωσης 
των κατοίκων της Αγίας Τριάδας, μέσα στον πυκνοδομημένο 
παραδοσιακό ιστό, με σεβασμό στην προστασία και τη διατή-
ρηση της δομής του.

Μείωση 32% παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2017 η αξία των 
συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας και των εταιρειών κοινής 
ωφέλειας παγκοσμίως και διαμορφώθηκε στα 30,8 δισ. δολ., 
κυρίως λόγω των μειωμένων επενδυτικών ευκαιριών σε συμβα-
τικές μονάδες παραγωγής μεγάλης αξίας. Το παραπάνω συνπέ-
ρασμα προκύπτει από τα συμπεράσματα της τελευταίας έκθεσης 
της Ernst & Young, Power transactions and trends: Q2 2017. Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι  ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, ο αριθ-
μός των συμφωνιών αυξήθηκε διεθνώς κατά 17%, αγγίζοντας 
τις 134 από 115 το πρώτο τρίμηνο του 2017. Οι συμφωνίες που 
αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αντιπροσω-
πεύουν το 48% του συνολικού αριθμού συμφωνιών στον κλάδο. 
Η τάση αυτή εκδηλώνεται πιο έντονα στην περιοχή Ασίας-Ειρη-

νικού, όπου το 51% των συμφωνιών του δευτέρου τριμήνου 
αφορούσε στις ΑΠΕ. Η έκθεση φανερώνει πως οι εκτιμήσεις των 
στοιχείων ενεργητικού των ΑΠΕ αυξάνονται με τη ζήτηση. Οι τιμές 
σύναψης προθεσμιακών συμβολαίων του ενεργητικού των ΑΠΕ 
κυμαίνονται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα από τους μακροπρό-
θεσμους δείκτες τιμών προς κέρδη, με την τάση αυτή να είναι πιο 
έντονη στην Ευρώπη, όπου τα προθεσμιακά συμβόλαια άγγιξαν 
το 79% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Οι μεταρρυθμίσεις στο 
χώρο της ενέργειας έδωσαν και αυτές ώθηση στη δραστηριότητα 
των συμφωνιών κατά το δεύτερο τρίμηνο, με τις ιδιωτικοποιήσεις 
ενεργητικού να αντιπροσωπεύουν το 43% της συνολικής αξίας 
των συμφωνιών παγκοσμίως, φθάνοντας τα 13,3 δισ. δολ. Η 
Ευρώπη ήταν η μόνη περιοχή που κατέγραψε αύξηση στην αξία 

συμφωνιών σε τριμηνιαία βάση, αγγίζοντας τα 10,6 δισ. δολ., 
ποσό αυξημένο κατά 12% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 
2017 και 31% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2016. Στην 
Αμερικανική Ήπειρο, η οποία είχε καταγράψει τις υψηλότερες 
επιδόσεις από όλες τις περιοχές το πρώτο τρίμηνο του 2017, ση-
μειώθηκε μείωση κατά 72% στην αξία συμφωνιών, φθάνοντας 
τα 5,9 δισ. δολ. το δεύτερο τρίμηνο – η χαμηλότερη επίδοση της 
περιοχής την τελευταία τετραετία. Στις ΗΠΑ καταγράφηκε η μεγα-
λύτερη μείωση, με την αξία των συμφωνιών να κατρακυλά κατά 
77% σε τριμηνιαία βάση, στα 4,4 δισ. δολ. Το 66% των συμφωνι-
ών στη χώρα ήταν ενδοχώριες, καθώς οι εξερχόμενες επενδύσεις 
κατέγραψαν πιο αργούς ρυθμούς στις ΗΠΑ.

ΣΕβ: ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟυ ΣυΝδΕΣΜΟυ βΙΟΜΗχΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ

χΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣχυΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕυΗ ΜΙΚΡΩΝ δΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ υΠΟδΟΜΗΣ

υΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ υΠΕΝ, ΤΟ ΣχΕδΙΟ Πδ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟυ 
ΡυΜΟΤΟΜΙΚΟυ ΣχΕδΙΟυ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑδΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟυ

Ευ: ΜΕΙΩΣΗ 32%  ΤΗΣ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣυΜΦΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
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Η πρόληψη περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημίας και η αποκατά-
σταση αυτής, από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ 
ΙΙ» στον Σαρωνικό κόλπο, ήταν το αντικείμενο της διευρυμένης 
σύσκεψης της γνωμοδοτικής επιτροπής αντιμετώπισης περι-
βαλλοντικών ζημιών (ΕΑΠΕΖ). Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι όπως 
έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφω-
να επί των βραχυπρόθεσμων μέτρων πρόληψης περαιτέρω 
ρύπανσης και των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν 
στη συνέχεια, παράλληλα και σε συνέχεια των εργασιών καθα-
ρισμού των ακτών, που υλοποιεί το υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ενέργειες αυτές αφορούν τις περιοχές 
όπου εμφανίστηκε πετρελαιοκηλίδα, την ευρύτερη περιοχή και 
τις θαλάσσιες ζώνες αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στις ζώνες 
που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο ευρωπαϊ-
κό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 και περιλαμβάνουν την 
πρόληψη και αντιμετώπιση δευτερογενούς ρύπανσης από 
βυθισμένες ποσότητες πετρελαιοειδών καταλοίπων και την 
αντιμετώπιση τυχόν επαναπροσβολής των ακτών για τουλά-
χιστον 12 μήνες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρι-
σμού. Επίσης, προβλέπεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το ΠΔ 
148/2009, με προτεραιότητα την υποβολή μελέτης αποκατά-
στασης εντός 20 ημερών, στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ΄ 
ελάχιστον τα εξής: Ο προσδιορισμός της αρχικής κατάστασης 
του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, η αποτύπωση 
της παραμένουσας ρύπανσης και προσδιορισμό της έκτασης, 
της έντασης και του είδους αυτής, ο έλεγχος της παρουσίας 

ρυπαντών σε ύδατα, ιζήματα, ακτές καθώς και ενδεχόμενων 
επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, περιλαμβάνεται 
πρόταση κατάλληλων μεθόδων αποκατάστασης για την αντι-
μετώπισή παραμένουσας ρύπανσης, και χρονοδιάγραμμα για 
τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά και για τη συχνότητα παρα-
κολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων της ρύπανσης και 
της βιοποικιλότητας. Επίσης προβλέπεται η άμεση ανέλκυση 
του βυθισμένου Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» και εφόσον απαιτηθεί, η 
εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης τυχόν διαρρο-
ών και εκπομπών ρυπογόνων στοιχείων στο θαλασσινό νερό 
και στα ιζήματα από το ναυάγιο, για όσο χρονικό διάστημα το 
πλοίο παραμένει βυθισμένο. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε 
επίσης και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Σ. Φάμελλος, ο οποίος τόνισε στα μέλη της Επιτροπής 
τη σπουδαιότητα του συμβάντος και την ιδιαίτερη σημασία 
που έχει για το περιβάλλον της περιοχής του ναυαγίου, αλλά 
και για την αντιμετώπιση μελλοντικών φαινομένων, η ταχεία 
και ολοκληρωμένη σύνταξη του σχεδίου αποκατάστασης του 
οικοσυστήματος και η υλοποίηση των άμεσα απαιτούμενων 
ενεργειών του, με στόχο την πρόληψη πρόκλησης περαιτέρω 
περιβαλλοντικής ζημιάς. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν από το Συντονιστικό 
Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ) 
του ΥΠΕΝ για το πλαίσιο των δράσεων και τις μέχρι σήμερα 
ενέργειες του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμη-
σης, Ενέργειας & Μεταλλείων, καθώς και από τον εκπρόσωπο 
του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την 

ανάδοχο εταιρεία απορρύπανσης για τις μεθόδους καθαρι-
σμού των ακτών και των παράκτιων υδάτων που έλαβαν 
χώρα, καθώς και για την πορεία των εργασιών. Σημειώνεται 
ότι η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη ήρθε σε συ-
νέχεια των δράσεων που ήδη ανέλαβε και υλοποιεί λόγω αρ-
μοδιότητας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Όπως έγινε γνωστό, στη συνεδρίαση της ΕΑΠΕΖ συμμετείχαν 
υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΕΝ, του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΓΓ 
Βιομηχανίας). Επίσης, συμμετείχαν η πρόεδρος της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος της Βουλής, Κ. Ιγγλέση, εκπρόσωπος της γενι-
κής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, εκπρόσωποι της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, 
Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Υδάτων), της Περιφέρειας Αττικής 
(Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Αλιείας), της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Δήμοι Κερατσινίου, Γλυφάδας, Βάρης- Βούλας, Βουλιαγ-
μένης & Παλαιού Φαλήρου), του ΕΛΚΕΘΕ, της ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΙΙ 
Ναυτικής Εταιρείας, της αναδόχου εταιρείας απορρύπανσης 
Spanopoulos Group, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και οι 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις WWF και Ελληνική Ορνιθολογι-
κή Εταιρεία. Τέλος, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, τα παραπάνω 
θέματα, τα μέτρα του ολοκληρωμένου σχεδίου αποκατάστα-
σης και τα χρονοδιαγράμματα δράσεων και παρακολούθησης 
θα συμπεριληφθούν στη σχετική απόφαση του αναπληρωτή 
υπουργού, Σ. Φάμελλου και του υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γ. Σταθάκη που θα εκδοθεί εντός μηνός.

Να κηρυχθούν διατηρητέοι οι δύο εμβληματικοί κινηματο-
γράφοι «Απόλλων» και «Αττικόν» θα ζητήσει ο δήμαρχος 
Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης από το υπουργείο Πολιτισμού. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι δύο κινηματογράφοι της οδού 
Σταδίου, έγιναν στόχος εμπρηστών στις ταραχές του 2007 και 
εξαιτίας της πυρκαγιάς που προκλήθηκε υπέστη σημαντικές 
ζημιές το οικοδόμημα όπου στεγάζονται και έκτοτε παραμέ-
νουν κλειστά. «Χαίνουσα πληγή» για την Αθήνα χαρακτήρισε 
ο κ. Καμίνης την κατάσταση και επισήμανε τις οικονομικές 
και άλλες επιπτώσεις που έχει στην περιοχή η διακοπή της 

λειτουργίας των δυο αυτών κινηματογράφων, όλα αυτά τα 
χρόνια. Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, έγινε εκτενής συζήτηση, παρουσία και εκπροσώπων των 
δυο ιδρυμάτων και ο κ. Καμίνης αναφέρθηκε αναλυτικά στις 
μέχρι τώρα προσπάθειες που έχουν γίνει. Σύμφωνα με τον δή-
μαρχο Αθηναίων, η αιτία που δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα 
η αποκατάσταση των ζημιών και η επαναλειτουργία των δυο 
κινηματογράφων, είναι η σφοδρή αντιδικία που έχουν τα δυο 
ιδρύματα -το Σταματία Δεκόζη Βούρου και το Μουσείον της 
Πόλεως Αθηνών Βούρου-Ευταξία- που εμπλέκονται. Όπως τό-

νισε, αν δεν ευοδωθεί και η τελευταία προσπάθεια του Δήμου, 
θα καταθέσει σχετική πρόταση στο αρμόδιο υπουργείο για να 
κηρυχθούν διατηρητέα. Όπως είπε ο κ. Καμίνης, πριν λίγους 
μήνες οι προσπάθειες φάνηκαν να καρποφορούν. Όταν όμως 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είχε δεχθεί να συμμετάσχει 
και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση αποκατάστασης, έθεσε 
όρο να υπάρχει ρητή δήλωση στο σχετικό συμφωνητικό ότι 
δεν θα πουληθούν τα επόμενα είκοσι χρόνια, διαφώνησε το 
ίδρυμα Βούρου -Ευταξία.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μεταλλωρύ-
χων επικεντρώθηκε η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η 
Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Καραγιάννης 
αναφέρθηκε στα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο κλάδος διαχρονικά αλλά και εν μέσω κρίσης, τονίζοντας 
κυρίως το ζήτημα των παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσί-
ας οι οποίες πολλές φορές έχουν ως αποτέλεσμα τα εργατικά 
ατυχήματα. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη της ενίσχυσης 

της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών και 
ανέλυσε τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για την αξιοποίηση 
του ορυκτού πλούτου της χώρας. Επίσης, το σημείο στο οποίο 
δίνουν μεγάλη έμφαση οι μεταλλωρύχοι είναι η υπογραφή 
της κλαδικής τους σύμβασης. Όπως δήλωσε ο κ. Καραγιάν-
νης ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει για την επίλυση 
των ζητημάτων τους και παράλληλα διεκδικούν την συνολική 
αλλαγή της πολιτικής σε σχέση με τον ορυκτό πλούτο, υποστή-
ριζοντας την εθνικοποίηση του προκειμένου να επωφελούνται 

από τα κέρδη όλοι οι πολίτες. Ερωτηθείς για το θέμα της El 
Dorado, το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής Χάρης Σμυρ-
νιώτης διευκρίνισε ότι η θέση του σωματείου είναι υπέρ των 
ανοικτών μεταλλείων και υπέρ της διατήρησης των θέσεων 
εργασίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η εταιρεία πρέπει να 
τηρήσει τις δεσμεύσεις της και στην περίπτωση που δεν το κά-
νει, η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπους για να επιβάλλει τα 
συμφωνηθέντα. «Η τεχνολογία γεννά λύσεις», είπε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Σμυρνιώτης.

Η ΠΡΟΛΗψΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΑυΑΓΙΟ ΤΟυ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣυΣΚΕψΗΣ ΤΗΣ ΕΑΠΕΖ

ΣυΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ δΗΜΟΤΙΚΟ ΣυΜβΟυΛΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟυΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟυΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΚΑΙ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΤΑ ΠΡΟβΛΗΜΑΤΑ ΤΟυ ΚΛΑδΟυ ΠΑΡΟυΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣυΝΕΝΤΕυΞΗ ΤυΠΟυ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝδΙΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΩΡυχΩΝ ΕΛΛΑδΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

Την αμφισβήτηση του δημοσιεύματος της εφημερίδας 
«Guardian» για την «κατάρριψη του μύθου της καλής ακου-
στικής του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου», εξέφρασε με 
ανακοίνωσή του, που απευθύνεται προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ελλη-
νικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ). Το Ινστιτούτο θεωρεί, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει, «υποχρέωσή του να σχολιάσει ότι το 
δημοσίευμα αυτό βασίστηκε σε συμπεράσματα που στοχεύουν 
κυρίως σε εντυπωσιασμό, χωρίς την απαραίτητη διασταύρωση 
των επιστημονικών δεδομένων, αρχικά εκ μέρους της Βρε-
τανίδας δημοσιογράφου και κατόπι μέσω κατά λέξη αντιγρα-
φής-μετάφρασης από τα ελληνικά site και ΜΜΕ». «Η πρόσφατη 
δημοσίευση της εφημερίδας “Guardian” για την “κατάρριψη του 
μύθου της καλής ακουστικής του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύ-
ρου” δεν ταυτίζεται με τα επιστημονικά δεδομένα» δήλωσε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου 
και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής Ανδρέας 
Φλώρος. «Για το θέμα αυτό, στο παρελθόν και σε πληθώρα επι-
στημονικών δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά συ-
νέδρια, περιοδικά όσο και σε σχετικό διεθνές συνέδριο που διορ-
γάνωσε το ΕΛΙΝΑ το 2011 με θέμα την ακουστική των αρχαίων 
θεάτρων, έχουν παρουσιαστεί αποτελέσματα που αναδεικνύουν 
τη δικαιολογημένα παγκοσμίως γνωστή “καλή ακουστική” 
του θεάτρου αυτού. Οι δημοσιεύσεις αυτές έχουν κριθεί για το 
επιστημονικό τους περιεχόμενο από ειδικούς. Στο συγκεκριμένο 
δημοσίευμα, αναδείχθηκαν συμπεράσματα από παρουσίαση 
ομάδας Ολλανδών επιστημόνων σε πρόσφατο Συνέδριο για 
“…τη μη αναγνωρισιμότητα του ήχου νομίσματος που έπεφτε, 
χαρτιού που σκιζόταν ή ψίθυρου…”, περιπτώσεις όπου συχνά 
χρησιμοποιούνται σε αυτοσχέδιες επιδείξεις από τους επισκέπτες 
του θεάτρου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με επι-
στημονικές μεθόδους μέτρησης της ακουστικής καταλληλότητας 
ενός χώρου», επισημαίνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής και προσθέτει: «Το θέατρο 
αυτό, από την αρχαιότητα ως και σήμερα, εμφανίζει ακουστική 
κατάλληλη για την αναπαραγωγή θεατρικού λόγου σε μεγάλο 
ακροατήριο, συχνά άνω των 10.000 ατόμων. Το ΕΛΙΝΑ, με 
εκλαϊκευμένο κείμενο που συνέταξε και διένειμε προς φορείς και 
ξεναγούς του θεάτρου, επισημαίνει ότι “καλή ακουστική” για τον 
χώρο αυτό πρωτίστως αφορά αυτή τη δυνατότητα: της αναπα-
ραγωγής καταληπτής ομιλίας, ακόμη και στις πιο μακρινές θέσεις 
ακρόασης σε αποστάσεις σχεδόν 60 μ. από την ορχήστρα-σκηνή 
του θεάτρου. Αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα στον ακουστικό 
σχεδιασμό του θεάτρου, έχει εν πολλοίς καταγραφεί -για περι-
πτώσεις όπου το σήμα της φωνής είναι ισχυρό- αλλά δεν έχει 
αναδειχθεί και από τη μελέτη στην οποία βασίστηκε το αρχικό 
δημοσίευμα. Ο Ολλανδός συνάδελφος και η Βρετανίδα δημοσι-
ογράφος επικεντρώθηκαν στις περιπτώσεις όπου το σήμα της 
φωνής ήταν εξαιρετικά αδύναμο ή όταν χρησιμοποιούνται άλ-
λοι ήχοι, όπως συχνά γίνεται από τους επισκέπτες του θεάτρου. 
Επισημαίνεται ότι οι ειδικές αυτές περιπτώσεις δεν συνιστούν 
δόκιμο κριτήριο αποτίμησης της ακουστικής ενός χώρου. Όπως 
είναι αυτονόητο, για την σωστή μέτρηση, σε τέτοιες μεγάλες 
αποστάσεις ακρόασης, η πηγή-ομιλητής θα πρέπει να παράγει 
δυνατή ομιλία και ο θόρυβος από το ακροατήριο ή άλλες πηγές 
να είναι χαμηλός. Σημειωτέο ότι κατά την αρχαιότητα, τόσο το 
σήμερα κατεστραμμένο σκηνικό οικοδόμημα του θεάτρου, όσο 
και η χρήση θεατρικής μάσκας και προφανώς η ισχυρή εκφορά 
θεατρικού λόγου από τους ηθοποιούς, επέτρεπαν την ακόμη 
ισχυρότερη μετάδοση του ήχου προς τους ακροατές. Ακόμη και 
στις σημερινές συνθήκες, είναι γνωστό στους περισσότερους ότι 
όταν το ακροατήριο σε παραστάσεις είναι ήσυχο και για ηθοποι-
ούς με δυνατή φωνή, η ομιλία είναι κατανοητή σε όλες τις θέσεις. 
Αυτό έχει καταδειχθεί πέρα από κάθε αμφισβήτηση με μετρήσεις 
που έχουν πραγματοποιήσει οι επιστήμονες του ΕΛΙΝΑ αλλά και 

ξένοι συνάδελφοί τους ακολουθώντας τις σύγχρονες μεθόδους 
αποτίμησης της καταληπτότητας και έχουν δημοσιευθεί επα-
νειλημμένα. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει σε περιπτώσεις με μη 
εξοικειωμένο και θορυβώδες κοινό, ιδίως στις κωμωδίες, με 
σκηνικούς και σκηνοθετικούς πειραματισμούς που δυσκολεύουν 
τη σωστή ακουστική λειτουργία του θεάτρου και με ηθοποιούς 
που απαιτούν χρήση μικροφώνων και ηχητικής εγκατάστασης 
για να πετύχουν την απαιτούμενη στάθμη στη φωνή τους. Επι-
πλέον, μελέτη Ελλήνων ερευνητών που κατέγραψαν -για πρώτη 
και μοναδική φορά διεθνώς- την ακουστική του θεάτρου αυτού 
με παρουσία ακροατηρίου, έχει αναδείξει το γεγονός ότι η “καλή 
ακουστική” δεν μεταβάλλεται παρουσία ήσυχου ακροατηρίου. 
Είναι άξιο προβληματισμού ότι σε αντίθεση με την πρόσφατη 
προβολή των ελάχιστα χρήσιμων επιστημονικών δεδομένων 
που προσέφερε η αδρά χρηματοδοτούμενη έρευνα των Ολλαν-
δών συναδέλφων, πληθώρα αξιόλογων ερευνητικών μελετών 
Ελλήνων επιστημόνων που προέκυψαν από τις πενιχρές οικονο-
μικές πηγές των ιδίων των ερευνητών, δεν έχουν τύχει προβο-
λής από τα τοπικά ΜΜΕ. Το ΕΛΙΝΑ τονίζει ότι η ακουστική του 
θεάτρου της Επιδαύρου, λόγω των ιστορικών συγκυριών που 
το έχουν διαφυλάξει σε καλή κατάσταση, αναδεικνύει με μονα-
δικό τρόπο το εξαιρετικό αυτό επίτευγμα της αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού στην ανάπτυξη και συνέχιση της θεατρικής τέχνης. 
Το πρόσφατο δημοσίευμα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως προ-
σπάθειας εντυπωσιασμού από την πλευρά της Βρετανίδας δη-
μοσιογράφου ή και της ομάδας Ολλανδών συναδέλφων -ίσως 
ένας σύντομος τρόπος για αυτούς να αποκτήσουν τα 5 λεπτά 
δημοσιότητας- δανειζόμενοι από την παγκόσμια και διαχρονική 
αίγλη του μοναδικού αυτού μνημείου των 2.500 χρόνων», επι-
σημαίνει στην ανακοίνωσή του, προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ελληνικό 
Ινστιτούτου Ακουστικής.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο 
κατά την επίσκεψη του υπουργού, Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου 
Παππά, στο Κάιρο, υπό την παρουσία του πρωθυπουργού της 
Αιγύπτου Σερίφ Ισμαήλ και αφορά στο συντονισμό μεταξύ του 
υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης της Ελλάδας και των αντίστοιχων υπουργείων Κύπρου 
και Αιγύπτου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕχθες, στο υπουργείο 
ΨΗΠΤΕ ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τρίτη κατά σειρά σύσκε-
ψη των μελών της Διοικούσας Επιτροπής που έχει αναλάβει 
την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας, Αιγύ-
πτου και Κύπρου για την ίδρυση του Συνεργατικού Δικτύου 
Καινοτομίας - CEG COIN (Cyprus, Egypt, Greece - Collaborative 
Innovation Network). Οι εκπρόσωποι των τριών χωρών συ-
ζήτησαν για το σκοπό του υπό ίδρυση Δικτύου, τον τρόπο 
λειτουργίας του και τους τομείς παρέμβασής του. Η έναρξη 
της λειτουργίας του Δικτύου Καινοτομίας θα ανακοινωθεί στην 

προσεχή τριμερή σύνοδο των ηγετών Ελλάδας - Κύπρου - Αι-
γύπτου, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα στην 
Κύπρο. Τα τρία μέρη δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη και την 
αμοιβαία συνεργασία στους τομείς της έρευνας, της καινοτο-
μίας και των επιχειρηματικών ευκαιριών προς όφελος τόσο 
του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, 
το Συνεργατικό Δίκτυο Καινοτομίας θα λειτουργήσει ως πλατ-
φόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας, της δικτύωσης και 
της συσχέτισης των οικοσυστημάτων καινοτομίας και των επι-
χειρήσεων στις τρεις μεσογειακές χώρες. Στόχος του αποτελεί 
η προώθηση και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της 
επιχειρηματικότητας, της Έρευνας και της Ανάπτυξης, καθώς 
και η αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών στις Τεχνολογίες 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν: 
Από ελληνικής πλευράς, ο γενικός γραμματέας του υπουργεί-
ου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

Γιώργος Φλωρεντής και η ειδική σύμβουλος του υπουργού, 
Αγγελική Σγώρα. Εκ μέρους της Κύπρου, ο ανώτερος λειτουρ-
γός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων, Ανδρόνικος Κάκκουρας και ο 
ανώτερος λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, επικεφαλής 
σε θέματα Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Κωνσταντίνος Καρα-
γιώργης. Από αιγυπτιακής πλευράς, μετείχαν η υφυπουργός 
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Τεχνολογίας Επικοινωνιών 
και Πληροφορικής, Nermine El Saadany και ο σύμβουλος του 
υπουργού Τεχνολογίας Επικοινωνιών και Πληροφορικής, αρ-
μόδιος για θέματα Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Καινοτομίας, 
Dr. Hossan Osman.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟυΤΟ ΑΚΟυΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟυΣΤΙΚΗ 
ΤΟυ ΑΡχΑΙΟυ ΘΕΑΤΡΟυ ΤΗΣ ΕΠΙδΑυΡΟυ»

ΣυΣΚΕψΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΑδΑΣ, ΑΙΓυΠΤΟυ ΚΑΙ ΚυΠΡΟυ ΓΙΑ ΤΟ υΠΟ ΙδΡυΣΗ δΙΚΤυΟ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΣΤΟ υΠΟυΡΓΕΙΟ ψΗΠΤΕ
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Ο πρώτος απτικός χάρτης αρχαιολογικού χώρου τοποθετή-
θηκε στο βιωματικό πάρκο Λειβήθρων Πιερίας και είναι από 
σήμερα στη διάθεση επισκεπτών, με μερική ή ολική τύφλω-
ση, για τη διευκόλυνση και την καθοδήγησή τους. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο χάρτης κατασκευάστηκε με τρισδιάστατη 
εκτύπωση, από τον Γιώργο Μικρού, στο πλαίσιο της κύριας 
μεταπτυχιακής εργασίας του στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπι-
στήμιο και εντάσσεται στο project «Mind The Map- 3d printed 
tactile maps for archaeological sites and public spaces» (3d 
τυπωμένοι χάρτες για αρχαιολογικούς χώρους και δημόσιους 
χώρους). «To project Mind the Map έχει σκοπό να φέρει μία 
μεγάλη ομάδα συμπολιτών μας πιο κοντά με τον πολιτισμό» 
δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακε-
δονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο FM 104,9» o 
Γιώργος Μικρού, απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού TE του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας. Με πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που 
αφορούν τον σχεδιασμό προϊόντων και εργασία σε επιχείρηση 
υλικών αναστήλωσης και αναπαλαίωσης μνημείων, αρχαιο-
λογικών χώρων και φάρων, ο Γιώργος Μικρού σχεδίασε το 
καινοτόμο project που αφορά την απεικόνιση αρχαιολογικών 
χώρων σε τρισδιάστατο χάρτη, με την βοήθεια της 3d printing 
τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης και τη Λία Αβράαμ, 
εκπαιδεύτρια κινητικότητας-προσανατολισμού. «Θέλησα 

μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, όπως είναι η τρισδιάστατη 
εκτύπωση, να μπορέσω να διευκολύνω ανθρώπους με προ-
βλήματα όρασης να περιηγούνται πιο εύκολα σε αρχαιολογι-
κούς και σε δημόσιους χώρους» υπογράμμισε ο κ. Μικρού, το-
νίζοντας ότι είναι σε συζητήσεις για μελλοντικές εφαρμογές του 
συγκεκριμένου χάρτη και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους.
Ο επισκέπτης μπορεί να μελετήσει στον απτικό χάρτη τις δι-
αδρομές και τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος και μέσω 
σχημάτων μπορεί να προσανατολιστεί στον χώρο με βάση το 
περιβάλλον. Συγκεκριμένα, στον χάρτη έχουν συμπεριληφθεί 
τα σημεία ενδιαφέροντος, σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους 
του χώρου και τα σημεία τα οποία βοηθούν τους επισκέπτες να 
προσανατολίζονται, να μπορούν δηλαδή να προσδιορίσουν 
πού βρίσκονται στο χώρο, με βάση τον Όλυμπο, τη θάλασσα 
και τον αρχαιολογικό χώρο, εξήγησε ο Γιώργος Μικρού. Η 3D 
printing τεχνολογία επιλέχθηκε, όπως ανέφερε, επειδή επιτρέ-
πει, αν υπάρξουν μελλοντικές αλλαγές στον χώρο ή προσθή-
κες, οποιοσδήποτε έχει τρισδιάτατο εκτυπωτή να μπορεί άμεσα 
να κάνει τις μετατροπές, χωρίς να χρειάζεται ξανά ολική μελέτη 
του χώρου. Δοκιμές του τρισδιάστατου απτικού χάρτη, που 
βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων, υλοποι-
ήθηκαν σε συνεργασία με ενήλικα μέλη του ΚΕΑΤ Θεσσαλονί-
κης. Οι απτικοί χάρτες του Mind the Map παρέχουν στα άτομα 
με μερική ή ολική τύφλωση, πληροφορίες για τον χώρο που 
βρίσκονται, μέσω της απτικής αίσθησης, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές γραμμές, σύμβολα και υφές, σχήματα, μεγέθη, 
σύμβολα προσανατολισμού, γραφικές κλίμακες αποστάσεων 
και πληροφορίες κειμένου που έχουν συνταχθεί με σύστημα 
γραφής Braille (το διεθνές πρότυπο σύστημα γραφής των 
τυφλών). Η απτική πληροφορία, σε συνδυασμό με την σωστή 
τοποθέτηση της στον χάρτη, μπορεί να δημιουργήσει μια εικό-
να στον επισκέπτη, με την οποία θα μπορέσει να απομνημο-
νεύσει τον χώρο καλύτερα. Ο απτικός χάρτης παρουσιάστηκε 
σήμερα, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας 
Λευκού Μπαστουνιού, στο αρχαιολογικό πάρκο των Λειβή-
θρων, όπου παιδιά και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία με την κα-
θοδήγηση αρχαιολόγων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, 
να ψηλαφίσουν τον χάρτη και να δημιουργήσουν μία εικόνα 
του χώρου. Η Παγκόσμια Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού 
έχει καθιερωθεί να τιμάται στις 15 Οκτωβρίου και έχει στόχο 
τη διάδοση της χρήσης του λευκού μπαστουνιού, την ενημέ-
ρωση του κοινού, την ενίσχυση της προσπάθειας των ατόμων 
με οπτική αναπηρία για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, καθώς 
και την ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
συναντούν τα άτομα αυτά στην καθημερινή μετακίνησή τους. 
Το πάρκο Λειβήθρων βρίσκεται στο νοτιανατολικό άκρο του 
αρχαιολογικού χώρου και η λειτουργία του έχει εκπαιδευτικό 
και «ψυχαγωγικό χαρακτήρα» με την υλοποίηση εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων και πολιτιστικών δράσεων.

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί του χρόνου τον Οκτώβριο, 
το Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum, μετά 
από τις επιτυχημένες προσπάθειες του οργανισμού Enterprise 
Greece με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠε πρόκειται για το σημαντικότερο φόρουμ 
που διοργανώνεται στην Ευρώπη και αφορά επενδύσεις σε 
τουριστικά resorts στη Μεσόγειο και στο πλαίσιο αυτό κλεί-
νονται μεγάλες συμφωνίες κάθε χρόνο. Πλήθος διεθνών 
επενδυτών, κατασκευαστών, ξενοδόχων, διεθνών αλυσίδων 
και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο, 
συμμετείχαν και φέτος στο φόρουμ που έγινε στην Ταραγόνα 
της Ισπανίας, σε ένα πυκνό πρόγραμμα ομιλιών και εκδη-
λώσεων δικτύωσης. Το φόρουμ πραγματοποιείται από την 
QUESTEX Hospitality Group και κατά την διεξαγωγή του στην 
Αθήνα, από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2018, αναμένεται να έλθουν 
πλήθος διεθνών επενδυτών, διεθνών αλυσίδων, επαγγελματι-
ών του χώρου και κατασκευαστών, για να συζητήσουν όλες 
τις εξελίξεις στις επενδύσεις σε τουριστικά θέρετρα στη Με-

σόγειο, αλλά και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες που προ-
σφέρει η χώρα μας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη 
που συνηγορεί στο ότι η χώρα μας έχει αλλάξει σελίδα και ότι 
ο τουρισμός καθοδηγεί τις θετικές αυτές εξελίξεις. Στο μεταξύ, 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Mediterranean Resort & 
Hotel Real Estate Forum (MRH), το οποίο έλαβε χώρα από 16 
έως 18 Οκτωβρίου 2017, στην Ταραγόνα της Ισπανίας. Ο Ορ-
γανισμός Enterprise Greece συμμετείχε για άλλη μια φορά στο 
MRH, αλλά φέτος με πιο ισχυρή παρουσία, μέσω συντονισμού 
round table αφιερωμένου στην Ελλάδα, στο οποίο, επενδυτές, 
διεθνείς αλυσίδες και κατασκευαστές, εξέφρασαν ενδιαφέρον 
να αξιολογήσουν τις επενδυτικές δυνατότητες της χώρας, αλλά 
και με ειδικά διαμορφωμένο booth όπου παρουσιαζόταν η 
επενδυτική πρόταση της Ελλάδας στον τουρισμό και ειδικά στα 
τουριστικά θέρετρα. Στο φετινό MRH, ο οργανισμός Enterprise 
Greece συνεργάσθηκε με το υπουργείο Τουρισμού και για 
πρώτη φορά συμμετείχε ο γενικός γραμματέας Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος Τζιάλας, σε πάνελ ομιλη-

τών για ανάπτυξη τουριστικών προορισμών στη Μεσόγειο. 
Ο κ. Τζιάλας κατά την ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η 
στρατηγική του υπουργείου είναι να καταστεί η Ελλάδα στους 
10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς με τουρισμό 365 
μέρες το χρόνο, ανοίγοντας νέες αγορές και δημιουργώντας 
νέους προορισμούς με την παράλληλη ανάπτυξη θεματικών 
τουριστικών προϊόντων». Η γενική διευθύντρια Επενδύσεων 
του Enterprise Greece Αγγέλα Μιχαλοπούλου, κατά τη διάρ-
κεια του αφιερωμένου στην Ελλάδα roundtable τόνισε τις εξαι-
ρετικές δυνατότητες που παρουσιάζει η Ελλάδα σήμερα στην 
ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, σε πολλές 
διαφορετικές περιοχές της χώρας, ειδικά σε συνδυασμό με το 
επιτυχημένο ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa και αναφέρ-
θηκε εκτενώς στις υπηρεσίες matchmaking του οργανισμού, 
αλλά και υποστήριξης των επενδυτών σε όλα τα στάδια υλο-
ποίησης της επένδυσης.

MIND THE MAP: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΤΙΚΟΣ χΑΡΤΗΣ ΑΡχΑΙΟΛΟΓΙΚΟυ χΩΡΟυ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΤυΦΛΩΣΗ, ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙβΗΘΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ο ENTERPRISE GREECE ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ  MEDITERRANEAN RESORT & HOTEL REAL 
ESTATE FORUM
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Ενδείξεις ανάκαμψης παρουσιάζει η αγορά των κατα-
στημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα 
με κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομι-
κών Μελετών της ICAP Group. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
σύμφωνα με την Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια 
Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group το 
μέγεθος αγοράς των ειδικευμένων καταστημάτων και 
αλυσίδων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ακο-
λούθησε ανοδική πορεία μέχρι το 2008, με υψηλούς 
ετήσιους ρυθμούς. Η εξέλιξη αυτή αντιστράφηκε από το 
2009 και μετά, με την αγορά να υποχωρεί συνεχώς την 
περίοδο 2009-2015, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 
7,8%. Ωστόσο, το 2016 η αγορά ανέκαμψε παρουσιάζο-
ντας αύξηση 4,1%. Στη χώρα μας, ο τομέας της εμπορίας 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εφοδιάζεται κυρίως μέσω 
των γνωστών αλυσίδων καταστημάτων (καταστήματα 
τα οποία λειτουργούν κάτω από το ίδιο εμπορικό σήμα 
και ελέγχονται από τον ίδιο φορέα), καθώς επίσης και 
από αγοραστικούς ομίλους αλλά και συνεταιρισμούς 
ηλεκτρολόγων. Πέραν αυτών, στην αγορά δραστηρι-
οποιούνται και τα μεμονωμένα καταστήματα που είναι 
διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά καλύπτουν μικρό 

μόνο μέρος της συνολικής ζήτησης. Η εγχώρια ζήτηση 
του ηλεκτρολογικού υλικού επηρεάζεται σε πολύ μεγά-
λο βαθμό από την εξέλιξη της οικοδομικής/κατασκευα-
στικής δραστηριότητας και γενικότερα την πορεία των 
επενδύσεων. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε κατοικίες, 
ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε κα-
τοικίες μειώθηκε την περίοδο 2010-2015 με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 13,8%. Επίσης, από την επεξεργασία των δεδο-
μένων των οικοδομικών αδειών προκύπτει εντυπωσιακή 
συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία 
την περίοδο 2008-2015 κατέγραψε πτώση 83% (βάσει 
όγκου). Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων που 
λειτουργούν από τις εταιρείες που παρουσιάζονται στην 
μελέτη παρουσίασε ανάκαμψη τελευταία, από 220 τον 
Απρίλιο του 2015 σε 227 το Δεκέμβριο του 2016 (αύξη-
ση 3,1%). Η αύξηση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της 
ταχείας επέκτασης του δικτύου των καταστημάτων των 
δυο μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου. Ωστόσο, 
σε σχέση με την καταγραφή του έτους 2010, το πλήθος 
καταστημάτων μειώθηκε σημαντικά. Σε ό,τι αφορά τη δι-
άρθρωση του μεγέθους της αγοράς, ο βασικός ηλεκτρο-
λογικός εξοπλισμός (υλικό ράγας, πίνακες διανομής, δια-

κοπτικό υλικό, σχάρες/κανάλια, μπαλαντέζες, διακόπτες) 
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για 
το 2016 (65%). Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και εκτε-
ταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων 
του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Από την 
ανάλυση αυτή προκύπτει ότι το μέσο περιθώριο μεικτού 
κέρδους διαμορφώθηκε σε 23,14% την τελευταία πεντα-
ετία, για ένα μεγάλο δείγμα εταιρειών του κλάδου. Πε-
ραιτέρω, συντάχθηκαν και ομαδοποιημένοι ισολογισμοί 
βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών. Για τη 
διετία 2015/14 υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογι-
σμών 35 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου 
οι οποίες καλύπτουν μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών 
των εξεταζόμενων καταστημάτων. Το σύνολο του ενερ-
γητικού των εταιρειών αυτών αυξήθηκε κατά 4,23% το 
2015/14, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν 
κατά 4% το ίδιο διάστημα. Οι συνολικές πωλήσεις των 
35 εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 5,82% το 
2015/14. Περαιτέρω, το λειτουργικό αποτέλεσμα βελτι-
ώθηκε εντυπωσιακά (κατά 35,8%), με συνέπεια τα κέρδη 
(προ φόρου) να αυξηθούν κατά 52,7% το 2015/14.

Η μείωση του κόστους μεταφοράς επιβατών και εμπο-
ρευμάτων, από και προς τα νησιά, ήταν το αντικείμενο 
ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τον υφυ-
πουργό Νεκτάριο Σαντορινιό, ο οποίος είχε από καιρό 
προαναγγείλει την πρωτοβουλία του υπουργείου για 
εκπόνηση σχετικής μελέτης, σε συνεργασία με το πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕκατά τη 
διάρκεια της συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε χθες, 
Τετάρτη 18/10, το βράδυ, ο υφυπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής επεσήμανε τη βούληση της 
κυβέρνησης για υλοποίηση πολιτικών που θα εξασφα-
λίζουν ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών πολιτών σε 
υπηρεσίες και αγαθά, με κόστος αντίστοιχο με αυτό 
των κατοίκων της ηπειρωτικής Ελλάδας, με ταυτόχρο-
νη παροχή ποιοτικής διασύνδεσης με την ενδοχώρα και 
τα υπόλοιπα νησιά. Όπως διαπιστώθηκε στη σύσκεψη, 
η πανεπιστημιακή ομάδα εργασίας, ήδη, έχει κατα-
γράψει τους κυριότερους άξονες πάνω στους οποίους 
θα βασιστεί η μελέτη. Σε σχέση με την μεταφορά των 
επιβατών, σημαντικό είναι πως η πληθυσμιακή κατα-
νομή των νησιών αλλά και τα εισοδηματικά κριτήρια, 
θα είναι στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο τελικό 
πόρισμα, έτσι ώστε όποια λύση εφαρμοστεί να είναι 

κοινωνικά δίκαιη και να απαντά στις πραγματικές ανά-
γκες των νησιωτών. Στο κομμάτι των εμπορευματικών 
μεταφορών, με βάση τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν 
το κόστος διάθεσης του τελικού προϊόντος από και προς 
τους νησιωτικούς προορισμούς, αναλύεται η αλληλεπί-
δρασή τους με παράγοντες που αφορούν τη λειτουργία 
και τη δομή της αγοράς, γεγονός που σημαίνει ότι τα 
όποια συμπεράσματα θα βασίζονται σε πραγματικές 
τιμές που θα αντανακλούν την τωρινή κατάσταση. 
Ιδιαίτερης σημασίας ήταν, επίσης, η αντίδραση των 
εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι υπογράμμισαν την 
αναγκαιότητα υλοποίησης πολιτικών που θα ανακου-
φίσουν τα νησιά, δηλώνοντας παράλληλα πρόθυμοι να 
συμβάλλουν στην συνολική προσπάθεια, με όσα στοι-
χεία έχουν στη διάθεσή τους. Κατά την ολοκλήρωση 
της σύσκεψης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός δήλωσε πως «η 
Ελλάδα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και ρεαλι-
στικές προτάσεις για να διαπραγματευτεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο το ζήτημα της κοινωνικής και εδαφικής συνο-
χής των νησιών. Αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε 
με τις μελέτες που διεξάγει το πανεπιστήμιο Αιγαίου και 
με την αξιοπιστία του και παράλληλα με τη σημαντική 
και πολύ ουσιαστική συμβολή όλων των φορέων που 

έχουν αντικειμενικό ενδιαφέρον. Πρέπει να υπάρχει μια 
πολιτική συνοχή για να καταφέρουμε το αυτονόητο, τη 
μείωση του κόστους μεταφοράς από και προς τα νησιά, 
τόσο των μόνιμων κατοίκων, αλλά και των εμπορευμά-
των, που θα συμβάλει στην τόνωση των εξαγωγών και 
κατά συνέπεια της οικονομίας των νησιών μας. Αυτό 
είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμείς τοποθετούμε τη 
νησιωτικότητα και την κάνουμε πράξη». Παρόντες στη 
συνάντηση ήταν ο γγ ΥΝΑΝΠ, Διονύσης Καλαματιανός, 
ο γγ Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Χρήστος Λαμπρί-
δης, ο γγ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης 
Γιαννέλης, καθώς και οι εκπρόσωποι του πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, Γιάννης Σπιλάνης, Εύα Στεφανιδάκη και 
Γιώργος Ρεμούνδος. Τέλος, εκ μέρους των κοινωνικών 
φορέων συμμετείχαν ο Μιχάλης Σακέλλης, πρόεδρος 
ΣΕΕΝ, ο Ιωάννης Ρούσσος, πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Κυκλάδων, ο Λευτέρης Κεχαγιόγλου πρόεδρος του 
Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, ο Πέτρος Σκουλι-
κίδης, πρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων 
Μεταφορών και ο Κωνσταντίνος Κομνηνός, εκπρόσω-
πος του Δικτύου Δάφνη.

ΑΝΑΚΑΜψΗ ΠΑΡΟυΣΙΑΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟυ υΛΙΚΟυ, 
ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ICAP

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟυ ΚΟΣΤΟυΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙβΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΕυΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ
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Και εγένετο φως... στην Αθήνα το 1857 όταν ο Γάλλος Fran 
çois Théophile Feraldi αναλαμβάνει το έργο του φωτισμού 
της Αθήνας με φωταέριο. Από τότε μέχρι σήμερα σηματοδοτεί 
και «βαφτίζει» μια ολόκληρη περιοχή στην πόλη, το Γκάζι. Σή-
μερα, η Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων και το Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου γιορτάζουν τα «160 χρόνια Γκάζι», 160 
χρόνια από την ίδρυση του παλιού εργοστασίου φωταερίου 
της Αθήνας με μία σειρά επετειακών εκδηλώσεων. Ένα σπά-
νιο -για τα ευρωπαϊκά δεδομένα- ιστορικό μνημείο έχει μετα-
μορφωθεί στον πιο ζωντανό και ανοιχτό σε όλους πολυχώρο 
πολιτισμού στην καρδιά της πόλης. Στο παλιό εργοστάσιο, 
στην πραγματικότητα, οι μηχανές δεν σταμάτησαν ποτέ να 
λειτουργούν, καθώς ακόμη παράγει, καινοτομεί, πρωτοπορεί, 
μετασχηματίζοντας καθημερινά το βιομηχανικό της παρελθόν 
σε πολιτιστικό παρόν. Πρόκειται για ένα σπάνιο μνημείο βιομη-
χανικής κληρονομιάς, το μοναδικό στην Ευρώπη που διατηρεί 
το σύνολο τού μηχανολογικού του εξοπλισμού insitu. Όλα 
ξεκίνησαν όταν η «σπίθα» του εργοστασίου άναψε για πρώτη 
φορά το 1857 και συνέχιζε να ανάβει και να φωτίζει τους αθη-
ναϊκούς δρόμους για περίπου 60 χρόνια.   Το 1887, ο Giovanni 
Baptista Serpieri αναλαμβάνει τη διοίκηση του εργοστασίου. 
Μια περίοδος ακμής αρχίζει για τη μικρή μονάδα φωταερίου 
της Αθήνας. Αεριοφυλάκια, ατμολέβητες, ατμομηχανές, μο-
νάδες καθαρισμού και άλλα κτίρια ξεπηδούν σταδιακά μέσα 
στο οικόπεδο, έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων. Η ανάπτυξη 
αυτή συνδέεται με την επέκταση της χρήσης του φωταερίου 
ως μορφής ενέργειας στα σπίτια και στα εργοστάσια. Το 1938, 
η επιχείρηση περιέρχεται στο δήμο Αθηναίων.
Το 1952, ιδρύεται η Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών 
(ΔΕΦΑ). Μεταπολεμικά, το φωταέριο χάνει συνεχώς έδαφος σε 
σχέση με τον ηλεκτρισμό και τις νέες μορφές ενέργειας.
Το 1984, οι φούρνοι του εργοστασίου φωταερίου σβήνουν 
οριστικά.
Το 1986, ο χώρος χαρακτηρίζεται διατηρητέο ιστορικό μνη-
μείο από το υπουργείο Πολιτισμού και ξεκινούν μελέτες για την 
αξιοποίησή του.
Το 1999, φιλοξενούνται οι πρώτες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Η Τεχνόπολη δήμου 
Αθηναίων καθιερώνεται στο εξής ως ένας από τους πιο ανα-
γνωρισμένους χώρους πολιτισμού της πρωτεύουσας.
Το 2013, εγκαινιάζεται το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου με 
στόχο να αναδείξει ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστο-
ρίας της πόλης.

Η γραμμή παραγωγής του φωταερίου
 Η πρώτη ύλη για την παραγωγή του φωταερίου είναι ο λι-
θάνθρακας, μια μορφή γαιάνθρακα που εισάγονταν από το 
εξωτερικό καθώς δεν υπήρχε σε μεγάλα κοιτάσματα στην 
Ελλάδα. Η παραγωγή του φωταερίου αποτελούνταν από 3 
βασικά στάδια:

1ο στάδιο: απόσταξη (υπερθέρμανση) του λιθάν-
θρακα
   Για να παραχθεί το φωταέριο έπρεπε ο λιθάνθρακας να θερ-
μανθεί σε πολύ υψηλή θερμοκρασία που ξεπερνά τους 1.000° 
C. Η διαδικασία αυτή γινόταν σε ειδικούς φούρνους-αποστα-
κτικά κέρατα και διαρκούσε γύρω στις 5 ώρες. Με τον τρόπο 
αυτό παράγονταν αέρια στοιχεία, το φωταέριο.
2ο στάδιο: καθαρισμός του φωταερίου
Το φωταέριο που παραγόταν στους φούρνους περιείχε διά-
φορα συστατικά που πρέπει να απομακρυνθούν. Τα κυριό-
τερα από αυτά είναι η πίσσα, η αμμωνία, η ναφθαλίνη και το 
υδρόθειο, παραπροϊόντα που μπορούν να αξιοποιηθούν στη 
βιομηχανία, στη χημεία, στην οδοποιία και αλλού.
3ο στάδιο: αποθήκευση του φωταερίου
Το φωταέριο μετά τον καθαρισμό του έπρεπε να αποθηκευτεί 
σε μεγάλες μεταλλικές κυλινδρικές δεξαμενές, τα αεριοφυλά-
κια. Το εργοστάσιο της Αθήνας διέθετε τέσσερα, από τα οποία 
σήμερα σώζονται τα τρία. Ο τρόπος λειτουργίας των αεριοφυ-
λακίων βασιζόταν σε ένα σύστημα δύο ή τριών μεταλλικών 
τυμπάνων, τα οποία ανεβοκατέβαιναν μέσα στο χωροδικτύ-
ωμα ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής του αερίου και τις 
ανάγκες για διανομή του στο δίκτυο της πόλης.

Παραγωγή υδαταερίου
Με τον όρο υδαταέριο εννοείται το αέριο το οποίο παράγεται 
από το κωκ, το βασικό στέρεο κατάλοιπο της απόσταξης του 
λιθάνθρακα, και την ανάμειξή του με ατμό. Η παραγωγή του 
υδαταερίου λειτουργούσε συμπληρωματικά στην αρχική 
παραγωγή φωταερίου από λιθάνθρακα, μειώνοντας έτσι το 
κόστος παραγωγής. Στο εργοστάσιο της Αθήνας υπήρχαν δύο 
μονάδες παραγωγής υδαταερίου.

Οι εργάτες παραγωγής, η «ψυχή» του εργοστασίου
Στο κτίριο των Φούρνων εργάζονταν 3 ειδικότητες εργατών.
Οι ανθρακείς, ήταν οι εργάτες που γέμιζαν τους φούρνους με 
λιθάνθρακα. Χρησιμοποιούσαν τη σέσουλα, ένα μεγάλο μηχα-
νικό φτυάρι που με τη βοήθεια μίας γερανογέφυρας μπορούσε 
να κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις για να γεμίσει τα κορνού-
τα με την πρώτη ύλη. Οι θερμαστές τοποθετούσαν στην εστία 
την καύσιμη ύλη, άναβαν τη φωτιά και θέρμαιναν τους φούρ-
νους. Ενώ οι σβέστες ήταν αυτοί που έβγαζαν από τους φούρ-
νους το κωκ, το οδηγούσαν μέσα σε μαντεμένια καρότσια στην 
αυλή και το έσβηναν με νερό. Οι ειδικότητες αυτές έκαναν 
συχνά διαλείμματα εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας 
του χώρου, δούλευαν μάλιστα με τις πόρτες πάντα ανοιχτές. Οι 
συνθήκες εργασίας στους φούρνους ήταν πολύ δύσκολες. Οι 
εργάτες δούλευαν στους 60-70 βαθμούς Κελσίου μέσα σε χώ-
ρους με αναθυμιάσεις, άσχημη μυρωδιά και βλαβερά αέρια. 
Υπέφεραν από ασθένειες του αναπνευστικού κι άλλες ανίατες 
ασθένειες. Η δουλειά ήταν σκληρή, η 8ωρη βάρδια έβγαινε δύ-
σκολα και πολλοί ήταν αυτοί που έφευγαν οικειοθελώς επειδή 

δεν άντεχαν τις συνθήκες εργασίας. Ειδικά, η δουλειά του σβέ-
στη θεωρείτο ιδιαίτερα βλαβερή αφού μεταξύ άλλων, ερχόταν 
κι αντιμέτωπος με τις εναλλαγές της θερμοκρασίας.
Εργαζόμενοι στο εργοστάσιο θυμούνται ακόμη ότι κάθε πρωί, 
με τη έναρξη της βάρδιας, τους μοίραζαν γάλα για να καθα-
ρίσουν τα πνευμόνια τους από την «καρβουνίλα». Η διοίκηση 
του εργοστασίου χορηγούσε το γάλα στους εργάτες σε όλα τα 
πόστα των εργαζομένων, γιατί θεωρούσε πώς ενισχύει την 
άμυνα του οργανισμού τους.

Ο Γκαζιέρης
Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο φωταερίου στην προσπάθειά 
να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους ανέπτυξαν συν-
δικαλιστική δράση. Τον Οκτώβριο του 1947 εξέδωσαν για 
πρώτη φορά το συνδικαλιστικό περιοδικό, ο Γκαζιέρης, όπου 
περιέγραφαν την καθημερινή εργασιακή τους εμπειρία αλλά 
και τη συνδικαλιστική τους δράση.
Επιθυμούσαν να εξασφαλίσουν την ενότητα των εργαζόμε-
νων και να προωθήσουν τα δικαιώματα τους. Το περιοδικό 
εκδιδόταν μέχρι το 1967. Στο τέλος του 1967 ιδρύθηκε και ο 
Σύλλογος Εργαζομένων Φωταερίου Αθηνών. Με τις απεργια-
κές τους κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι βελτίωσαν το ωράριο 
εργασίας τους ακόμη και τις οικονομικές τους απολαβές, ενώ 
μεταξύ άλλων διεκδικούσαν από τη διοίκηση του εργοστασί-
ου, φόρμα εργασίας, μάσκα αλλά και γάλα! Οι απεργίες των 
εργαζομένων στο εργοστάσιο παρέλυαν την πόλη αφού τη 
βύθιζαν στο σκοτάδι!

 Το παλιό εργοστάσιο σήμερα
Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου υποδέχεται περισσό-
τερους από 1.000.000 επισκέπτες το χρόνο. Η επίσκεψη στο 
Μουσείο περιλαμβάνει έναν περίπατο με 13 στάσεις σε συγκε-
κριμένα σημεία του εργοστασίου. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατό-
τητα να ακολουθήσει τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου, 
να θαυμάσει και να αγγίξει τα παλιά μηχανήματα, να γνωρίσει 
τις συνθήκες εργασίας και ζωής στο εργοστάσιο και στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Γκαζιού. Νέες τεχνολογίες, 3D προβολές, 
σε συνδυασμό με ιστορικά τεκμήρια και μοναδικό οπτικοακου-
στικό υλικό εμπλουτίζουν τη μουσειακή εμπειρία.
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Κενές παραμένουν από τις αρχές της άνοιξης 13.805 επιδο-
τούμενες θέσεις απασχόλησης δύο προγραμμάτων του ΟΑΕΔ 
που αφορούσαν προσλήψεις συνολικά 15.000 ανέργων άνω 
των 50 ετών, καθώς μέχρι σήμερα και για τα δύο προγράμμα-
τα έχουν γίνει μόνο 1.195 προσλήψεις. Συγκεκριμένα, για το 
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 
20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 
ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών» στο οποίο η επιχορήγηση 
ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθο-
λογικού κόστους ανά ωφελούμενο και έως το ποσό των 500 
ευρώ τον μήνα, έγιναν μόνο 1.163 προσλήψεις.
Ακόμη πιο απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα για το 
δεύτερο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, με προ-
σωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για 
την πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών». Το πρόγραμμα 
σχεδιάστηκε για την κάλυψη 5.000 θέσεων εργασίας και μέ-
χρι σήμερα έχουν καλυφθεί μόνο 32 θέσεις απασχόλησης! Η 
επιχορήγηση και στο δεύτερο πρόγραμμα ανέρχεται στο 50% 
του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανά 
ωφελούμενο και έως το ποσό των 500 ευρώ τον μήνα.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι τα στοιχεία αυτά για τις 13.805 
θέσεις επιδοτούμενης απασχόλησης που παραμένουν «ορ-
φανές» τουλάχιστον για έξι μήνες προβληματίζουν ιδιαίτερα 
το υπουργείο Εργασίας, καθώς την ίδια χρονική περίοδο: 
- Ο συνολικός αριθμός των ανέργων είναι πάνω από 1 εκατ. 
άτομα και το ποσοστό ανεργίας στο 21 %.
- Πάνω από επτά στους δέκα ανέργους είναι εκτός αγοράς 
εργασίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.
- Το 74% είναι μακροχρόνια άνεργοι.
- Το 35% άνεργοι πάνω από 4 χρόνια.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία έχουμε 
752.000 μακροχρόνια ανέργους (ποσοστό 73,97% πάνω 
από 1 χρόνο), ενώ από το γενικό σύνολο του 1.016.600 ανέρ-
γων του δευτέρου τριμήνου του 2017 οι 359.700, δηλαδή 
το 35% του συνόλου των ανέργων της χώρας, είναι χωρίς 
δουλειά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων 
ετών! Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι άνεργοι που ανήκουν 
στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 45 ετών ανέρχονται σε 
330.000 άτομα. Συνεπώς, από τα ίδια τα στοιχεία προκύπτει 
το συμπέρασμα ότι έχει διαμορφωθεί ένας εξαιρετικά «σκλη-
ρός πυρήνας ανέργων» οι οποίοι είναι εκτός αγοράς εργασίας 
και είναι εξαιρετικά δύσκολο να απορροφηθεί ακόμη και σε 
θέσεις επιδοτούμενης απασχόλησης. Ένα πρόσθετο στοιχείο 
που αναδεικνύεται από την ανάλυση των δεδομένων της 
ΕΛΣΤΑΤ είναι πως από τους μακροχρόνια ανέργους οι 78.500, 
δηλαδή περίπου το 10%, έχουν μεταδευτεροβάθμια και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ η πλειονότητά τους στην 
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ηλικία άνω των 45 ετών έχουν απολυτήριο λυκείου ή έχουν 
μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση (απολυτήριο Γ’ γυμνασίου). 
Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι έχει διαμορφωθεί πλέον ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός 
ανέργων, ηλικίας άνω των 45 και άνω των 50 ετών, χαμη-
λής ειδίκευσης, κυρίως πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι ουσιαστικά είναι αποκομμένοι από την 
αγορά εργασίας, καθώς δεν μπορούν να βρουν απασχόληση 
ούτε μέσω του ιδιωτικού τομέα, αλλά ούτε και μέσω των 
επιχορηγούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Και καθώς 
περνά ο καιρός εκτός αγοράς εργασίας, το αδιέξοδο αυτών 
των ανθ ρώπων επιτείνεται δραματικά.
Με δήλωσή της στη «Ναυτεμπορική» η αρμόδια αναπληρώ-
τρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου επισημαίνει: 
«Η ανεργία αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο με τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Με το σύ-
στημα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας που διαθέτει 
πλέον η χώρα, ακούμε την αγορά και υλοποιούμε δράσεις 
που προωθούν τη μισθωτή εργασία, στοχευμένες στις διαφο-
ρετικές ομάδες και ανάγκες των ανέργων». Σε ό,τι αφορά την 
πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων απασχόλησης, η κα 
Αντωνοπούλου αναφέρει: «Το μίγμα των πολιτικών μας για 
την απασχόληση προωθεί την εργασία στον ιδιωτικό τομέα, 
αλλά και στο Δημόσιο, μέσω της κοινωφελούς εργασίας, 
δράσης απαραίτητης, καθώς είναι διαπιστωμένο ότι ο σκλη-
ρός πυρήνας των ανέργων, δηλαδή οι μακροχρόνια άνεργοι 
μεγάλης ηλικίας, με χαμηλά τυπικά προσόντα, δύσκολα προ-
σλαμβάνονται στον ιδιωτικό τομέα».
Προγράμματα που θα υλοποιηθούν έως το τέλος του χρόνου 
Εκτός από τα έξι προγράμματα απασχόλησης τα οποία βρί-
σκονται ήδη σε εξέλιξη και δύο από αυτά παραμένουν ακόμη 
ανοιχτά μέχρι να καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις, μέσα στο 
επόμενο διάστημα αναμένεται να υλοποιηθούν τα ακόλουθα 
τρία προγράμματα:
 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτικών εισφορών για με-
τατροπή εργαζόμενων με μπλοκάκι σε μισθωτούς: δίνεται το 
κίνητρο για πρώτη φορά να μετατραπεί η ψευδώς δηλωμένη 
αυτοαπασχόληση σε αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή 
μισθωτή εργασία. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα αφορά 
40.000 εργαζόμενους.
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθω-
τού εργαζόμενου από επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 34 ετών: 
το πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία σε κάθε νέο που θέλει 
να ξεκινήσει μια επιχείρηση μόνος του ή μαζί με άλλους, σε 
κάθε νέο αυτοαπασχολούμενο που δουλεύει μόνος του και 
θέλει να επεκτείνει την οικονομική του δραστηριότητα, να 
προσλάβουν τον πρώτο μισθωτό εργαζόμενο της επιχείρη-
σης. Το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει τόσο στην ενίσχυση 
της νεανικής επιχειρηματικότητας όσο και στην προώθηση 
της μισθωτής απασχόλησης και θα προβλέπει την επιχορή-
γηση για δώδεκα (12) μήνες μέρους του μισθολογικού και 
μη μισθολογικού κόστους του νεοπροσληφθέντος για πλήρη 
απασχόληση, ενώ θα υπάρξουν πρόσθετα κίνητρα εάν η πρό-

σληψη αφορά νέους ηλικίας έως 29 ετών.
3. Κοινωφελής Εργασία: ανοίγει ο β’ κύκλος της νέας γενιάς 
προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας για 7.685 ανέργους, 
οι οποίοι θα εργαστούν σε 34 δήμους, υψηλής μακροχρόνιας 
ανεργίας.
Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν στα νέα προγράμματα κοινω-
φελούς εργασίας για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 
ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ 
(ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 
ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 
732,54).
Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι 
του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου 
να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργα-
ζόμενο. Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής: 
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας 
ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες ć Χρονικό 
διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της 
συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες ć 
Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με Ποσοστό 50% 
και άνω ć Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό ć 
Ηλικία ć Αριθμός ανήλικων τέκνων Αριθμός εξαρτώμενων 
τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό ανα-
πηρίας 67% και άνω ć Εντοπιότητα ć Δικαιούχοι ΚΕΑ.
Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελού-
μενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί 
στην επανένταξή του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση 
των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβου-
λευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμ-
βουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά 
την είσοδο και την έξοδο από αυτό. Η Δράση της Κατάρτισης 
είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης 
του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικεί-
μενο την Τεχνολογία Πληροφοριών Και Επικοινωνίας. Μετά 
το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε 
εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληρο-
φορικής. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης 
θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια με θέμα «Κοινωνική 
Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Εφόσον οι 
ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παρα-
πάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση 
θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. 
Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δε νεπιλέξει να 
παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης, θα 
εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.
- Ρ. Αντωνοπούλου: Μειώνονται τα ποσοστά ανεργίας των 
νέων 
«Η αποκλιμάκωση της ανεργίας αναμένεται να συνεχιστεί 
και το 2018. Η σταδιακή βελτίωση του ρυθμού απασχόλη-
σης αποτυπώνεται και στη μείωση των ποσοστών ανεργίας 
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«Σκανάρισμα» του Υπουργείου Οικονομικών και των 
υπόλοιπων παραγωγικών Υπουργείων ξεκινά σήμερα 
από τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, με στόχο να προ-
ετοιμάσουν τη διαπραγμάτευση σε επίπεδο επικεφαλής 
που ξεκινά από την προσεχή Δευτέρα.
Οι θεσμοί έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί τους 
στοιχεία που δείχνουν ότι το ποσοστό επίτευξης των προ-
απαιτούμενων της τρίτης αξιολόγησης φτάνει περίπου 
στο 20% χωρίς σημαντική πρόοδο το προηγούμενο διά-
στημα. Και περιμένουν από την κυβέρνηση διαβεβαιώσεις 
για το πώς θα πετύχει το 80% ετοιμότητας μέσα σε έναν 
μήνα, όπως η ίδια έχει δεσμευθεί.
Από σήμερα όμως ανοίγουν και τα μεγάλα δημοσιονο-
μικά μέτωπα για τον ρυθμό ανάπτυξης, τις αποκλίσεις 
που καταγράφονται στο πεδίο των άμεσων φόρων και 
τις επιπτώσεις που αυτές ενδεχομένως να έχουν το 2018. 

Όταν ο Εγκέλαδος χτύπησε την Κω τον περασμένο Ιούλιο, 
στο αεροδρόμιο του νησιού επικράτησε πανικός. Με την 
εποχικά αυξημένη επιβατική κίνηση το πλήθος εντός του 
αεροσταθμού ήταν μεγάλο.
Ολοι έτρεξαν προς τις εξόδους κινδύνου που οδηγούν στην 
πίστα του αεροδρομίου. Η εκκένωση ήταν γρήγορη. «Τρεις 
μήνες πριν οι έξοδοι αυτές ήταν καλά ασφαλισμένες με αλυ-
σίδες και κλειδωμένες με λουκέτα», εξηγεί στην «Κ» στέλεχος 
του αεροδρομίου. «Φανταστείτε τι μπορεί να είχε συμβεί;» 
ρωτά με γνήσια αγωνία.
Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Το ειδικό σύστη-
μα ηχοεντοπισμού στις πύλες επιβίβασης που λειτουργούν 
και ως έξοδοι κινδύνου και σε άλλα σημεία στα αεροδρόμια, 
γνωστό ως Green Box («πράσινο κουτί»), ήταν χαλασμένο 
σε πολλές περιπτώσεις ανά την επικράτεια. Στο αεροδρόμιο 
«Δασκαλογιάννης» στα Χανιά δεν υπήρχαν καν σε όλες τις 
προβλεπόμενες θέσεις αυτά τα «πράσινα κουτιά», οι φωτει-
νές πινακίδες δηλαδή που υποδεικνύουν στο κοινό προς τα 
πού να κατευθυνθεί σε περίπτωση κινδύνου.
«Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη μακρά περίοδο 
που προηγήθηκε από την προκήρυξη της ιδιωτικοποίησης 

ΤΟ 80% ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟυΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑδΟΘΗΚΑΝ 
ΤΑ 14 ΑΕΡΟδΡΟΜΙΑ

των νέων. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι, ενώ το Β’ τρίμηνο 
του 2013 η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ήταν στο 
59,2%, σήμερα έχει περιοριστεί στο 43,8%%», επεσήμανε η 
αν. υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, κατά τον χαι-
ρετισμό της στη Διημερίδα της Διεύθυνσης Απασχόλησης του 
υπουργείου Εργασίας για την απασχόληση των νέων μέσω 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».
Όπως ανέφερε η κα Αντωνοπούλου: «Δεδομένων των στα-
θερά υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και βάσει των 
αρχικών αποτελεσμάτων και της εκτίμησης των αναγκών 
έως το 2020, αποφασίστηκε οι πόροι για την απασχόληση 
των νέων να αυξηθούν κατά 1,2 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ε.Ε. 
Η χώρα μας θα ενισχυθεί με επιπλέον 79 εκατομμύρια ευρώ. 
Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι στη χώρα 
μας έχει ήδη δεσμευτεί το σύνολο των πόρων που αφορούν 
τους νέους για δράσεις που υλοποιούνται ήδη ή θα υλοποιη-
θούν άμεσα. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο η απορροφητι-
κότητα των πόρων αλλά και το πώς απορροφούνται». Όπως 
ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός, «στη χώρα μας έχουμε 
πλέον στα χέρια μας ένα εργαλείο το οποίο θα διασφαλίσει ότι 
οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά και οι 
εθνικοί πόροι θα διατίθενται με τον πιο αποτελεσματικό και 
παραγωγικό τρόπο για την υποστήριξη των ανέργων και 
των πολιτικών απασχόλησης». «Έτσι, κατέληξε η κ. Αντωνο-
πούλου, «μπορούμε και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις για 
την υποστήριξη των νέων κατά την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους μέσω της κατάρτισης, της 
συμμετοχής τους σε προγράμματα μαθητείας, της παροχής 
κινήτρων για την πρόσληψή τους σε νέες θέσεις εργασίας, 
αλλά και για την ενίσχυσή τους για την ανάπτυξη επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών».

Δηλαδή για το αν χρειάζονται ή όχι νέα δημοσιονομικά 
μέτρα για να επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεο-
νάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ τον επόμενο χρόνο.
Στο δημοσιονομικό μέτωπο προστέθηκε ένας άλλος πα-
ράγοντας, η συμφωνία για τα F-16. Πηγές των δανειστών 
αναφέρουν από χθες ότι αναμένονται εξηγήσεις από την 
ελληνική πλευρά προκειμένου να υπολογιστούν οι τυχόν 
δημοσιονομικές συνέπειες, εκφράζοντας την έλλειψη ενη-
μέρωσης που προς το παρόν έχουν.
Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το μέρισμα το οποίο θέλει να 
διαμείνει η ελληνική κυβέρνηση φέτος, για δεύτερο συ-
νεχές έτος, με εκπροσώπους των δανειστών να κάνουν 
σαφές ότι αυτή τη φορά αν δοθεί θα πρέπει να στραφεί 
προς άλλες δαπάνες. Βασική θεωρούν την αποπληρωμή 
περισσότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους 
προς ιδιώτες και κυρίως εκκρεμείς συντάξεις.
Οι Θεσμοί περιμένουν και στοιχεία για τον τρόπο διάθεσης 
της πρώτης υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ, ούτως ώστε 
να φανεί αν θα καταφέρει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος 
του μήνα να λάβει την επόμενη δεύτερη υποδόση ή αν θα 
αναγκαστεί να ζητήσει πολιτικά τη χρονική παράταση της 
διαθεσιμότητας της.
Οι θεσμοί έχει προγραμματιστεί να μείνουν σε επίπεδο 
επικεφαλής κάποιες μέρες στην Αθήνα, να αναχωρήσουν 
και να επιστρέψουν τον Νοέμβριο. Και τότε, αν υπάρχει 
πρόοδος, θα επιχειρήσουν να ολοκληρώσουν την τρίτη 
αξιολόγηση.

των 14 περιφερειακών αεροδρομίων έως την παραλαβή 
τους από την παραχωρησιούχο Fraport Greece είχε ως 
αποτέλεσμα την de facto εγκατάλειψή τους όσον αφορά 
εργασίες συντήρησης και επισκευών», αναφέρουν πηγές 
των αερομεταφορών. Ψιλά γράμματα, θα πουν πολλοί. Κάθε 
άλλο όμως. Πέραν των προφανών κινδύνων ασφαλείας 
η απαξίωση των υποδομών που στηρίζουν τον ελληνικό 
τουρισμό προκαλεί μεγάλη ζημιά στην εικόνα ολόκληρης 
της χώρας. Οσοι θεωρούν αυτά τα σχόλια κοινοτοπίες ή 
υπερβολές δεν έχουν παρά να ρίξουν μια ματιά στις αξιολο-
γήσεις επιβατών στο Skytrax - μια διαδικτυακά πλατφόρμα 
αξιολόγησης όλων των αεροδρομίων του κόσμου, στην 
οποία δυστυχώς τα ελληνικά εξακολουθούσαν, τουλάχιστον 
μέχρι πρότινος, να λαμβάνουν χείριστες κριτικές. «Αφού πε-
ράσαμε μια πανέμορφη εβδομάδα στη Σαντορίνη, η εμπειρία 
αναχώρησης κατέστρεψε τις διακοπές μας και γι’ αυτό δεν θα 
επιστρέψουμε ποτέ», γράφει η Τρις Κλαρκ από τη Βρετανία 
στις αρχές Ιουλίου.
Η παραχωρησιούχος εμφανίζεται να γνωρίζει το πρόβλημα 
και ανήγγειλε πρόσφατα πως θα αυξήσει κατά 235% τη συ-
νολική έκταση του αεροσταθμού με την αντικατάσταση τμή-
ματος του υπάρχοντος και την ανέγερση νέου, επενδύοντας 
συνολικά περί τα 30 εκατ. στο νησί. Ανάλογα προβλήματα 
υπάρχουν παντού. Ο Γ. Τάιμινς από το Βέλγιο γράφει στις 26 
Ιουνίου για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας: «Μας κρατάνε σαν 
ζώα στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας.
Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, η πτήση μας έχει καθυ-
στερήσει τρεις ώρες. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε από τη 
ζέστη». Γκρίνιες κακομαθημένων Βορειοευρωπαίων, μπορεί 
να μπουν στον πειρασμό να σκεφτούν κάποιοι. Ομως το κα-
λοκαίρι αυτό, όπως βέβαια και τα προηγούμενα, προέκυψαν 
μεγάλα προβλήματα κλιματισμού σε σημαντικά αεροδρόμια, 
όπως στη Ρόδο, στην Κέρκυρα και στη Μύκονο. Η παραχω-
ρησιούχος δηλώνει πως αγόρασε και τοποθέτησε περισσό-
τερες από 80 μεγάλες φορητές κλιματιστικές μονάδες. Τα 
κεντρικά κλιματιστικά, χαλασμένα γαρ, χρειάστηκε χρόνος 
και πολύ χρήμα για να επιδιορθωθούν, κάτι το οποίο τελικά 
ολοκληρώθηκε, διαβεβαιώνει αρμοδίως η εταιρεία.
Σε πολλά αεροδρόμια, όπως στη Ρόδο, χρειάστηκαν εκτενείς 
εργασίες για να επαναλειτουργήσουν οι αυτόματες θύρες 
εισόδου που ήταν μονίμως ανοιχτές, με αποτέλεσμα το αερο-
δρόμιο να μη διατηρεί σταθερή θερμοκρασία.
Ομως σοβαρότερα προβλήματα διαπιστώνονται και στους 
διαδρόμους προσαπογειώσεων. «Χρειάζονται όλοι ξήλωμα 
και ξαναστρώσιμο», εξηγεί στην «Κ» βετεράνος της υπηρε-
σίας. Πριν από είκοσι μέρες στη Ρόδο παρουσιάστηκε ρωγμή 
άνω των 15 εκατοστών σε κεντρικό σημείο του διαδρόμου, 
οδηγώντας στο κλείσιμο του αεροδρομίου για μία ώρα μέχρι 
να επιδιορθωθεί. Ολοι οι διάδρομοι στα 14 αεροδρόμια θα 
ανακατασκευαστούν, με πρώτο αυτόν στη Μύκονο που θα 
κλείσει από 16 έως 29 Νοεμβρίου, γι’ αυτόν τον λόγο.



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

20

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ δΗΛΩΣΕΙΣ 
«ΠΟΘΕΝ ΕΣχΕΣ» - ΛΗΓΕΙ ΑυΡΙΟ Η 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

www.protothema.gr

Διλήμματα, αβεβαιότητα, ανασφάλεια, χάος και άλλα 
αρνητικά συναισθήματα προκαλεί η στάση της κυβέρ-
νησης απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεους 
υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες», κρατικούς λει-
τουργούς, νομάρχες, δημάρχους, δικαστές, εισαγγελείς, 
δημοσιογράφους, κ.λπ., μετά την απόφαση της Ολομέ-
λειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντι-
συνταγματική και ανυπόστατη  την υπουργική απόφα-
ση που καθόριζε το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις 
υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
Η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι αύριο λήγει η προθε-
σμία υποβολής των επίμαχων δηλώσεων  περιουσιακής 
κατάστασης αρνείται κατηγορηματικά να ανακοινώσει 
την παράταση της υποβολής των επίμαχων δηλώσεων, 
μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.
Η κυβέρνηση έντονα ενοχλημένη από τις αποφάσεις της 
Δικαιοσύνης και ειδικά του ΣτΕ, μεταφέρει την αντιπα-
ράθεση αυτή στις πλάτες των εκατοντάδων χιλιάδων 
υπόχρεων υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατά-
στασης.
Πέρα όμως από την ευτελή, περιφρονητική αντίδραση 
και στάση της κυβέρνησης απέναντι στο σύνολο των 
υπόχρεων υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες (κρατικοί 
λειτουργοί, νομάρχες, δήμαρχοι, δικαστές, εισαγγελείς, 
δημοσιογράφοι, κ.λπ.), η υπ΄ αριθμ. 2649/2017 από-
φαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας, όπως έλε-
γαν στο protothema.gr επιφανείς δικαστές.
Η επίμαχη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ είναι σα-
φής, μη επιδεχόμενη καμίας παρερμηνείας. Με άλλα λό-
για η υπ΄ αριθμ. 1846οικ./13.10.2016 κοινή απόφαση 
των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών για την 
ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες δεν 
απέκτησε νόμιμη υπόσταση λόγω μη συνδημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των παραμετρικών 
τιμών και των οδηγιών συμπλήρωσης πεδίων των 
Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρο-
νική εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθί-
σταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας των ουσιωδών 
αυτών στοιχείων της κανονιστικής ρύθμισης.
Η εν λόγω υπουργική απόφαση για την υποβολή δη-
λώσεων πόθεν έσχες δεν καταλαμβάνει μόνο δικαστές, 
εισαγγελείς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, αλλά όλους τους υπόχρεους υποβολής δηλώ-
σεων «πόθεν έσχες».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρα-
τείας η επίμαχη υπουργική απόφαση «δεν απέκτησε 
νόμιμη υπόσταση». Δηλαδή, νομικά είναι ανύπαρκτη 
επίμαχη υπουργική απόφαση.  
Εφόσον, λοιπών συνεχίζουν οι δικαστές, η υπουργική 
απόφαση είναι ανυπόστατη (ανύπαρκτη νομικά), κατά 
συνέπεια δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεων 
«πόθεν έσχες» μέχρι το ερχόμενο Σάββατο που λήγει η 
σχετική προθεσμία υποβολής.
Στο μεταξύ, την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Δι-
καιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος σε ανακοίνω-
σή του κάνει λόγο για «εύλογη και μεγάλη αβεβαιότητα 
που δημιούργησε η δημοσιοποίηση μιας άτυπης περί-
ληψης της υπ’ αριθ. 2649/2017 απόφασης της Ολομέ-
λειας του ΣτΕ και προσθέτει ότι οι αρμόδιοι υπουργοί θα 
προβούν σε επανέκδοση της σχετικής ΚΥΑ.
Ωστόσο, χθες ο κ. Παπαγγελόπουλος απέφυγε να λάβει 
θέση για την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των 
επίμαχων δηλώσεων, επαυξάνοντας  έτσι το χάος που 
επικρατεί.
Φυσικά, η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ αποφάνθη-
κε και για αντισυνταγματικότητα άλλων προβλέψεων 
της εν λόγω υπουργικής απόφασης.
Πέρα από όλα αυτά, μπορεί όποιος θέλει να καταθέσει 
τη δήλωση ή αν ήδη την κατάθεσε δεν υπάρχει κανέ-
να πρόβλημα. Απλά πιθανά να έχει δώσει στη διοίκηση 
περισσότερα από τα επιτρεπόμενα προσωπικά στοιχεία.
Η δήλωση του κ. Παπαγγελόπουλου: «Λόγω εύλο-
γης και μεγάλης αβεβαιότητας που δημιούργησε η 
δημοσιοποίηση μιας άτυπης περίληψης της υπ’ αριθ. 
2649/2017 απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ, οι αρμό-
διοι Υπουργοί θα προβούν σε επανέκδοση της σχετικής 
ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες όσον 
αφορά στον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων 
με συνδημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
των παραμετρικών τιμών και των οδηγιών συμπλήρω-
σης πεδίων των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή ΠΟΘΕΝ. 
Σημειώνεται ότι υπόθεση εκκρεμεί στο ΣτΕ από τον Νο-
έμβριο του 2016 και η απόφαση εκδόθηκε παραμονές 
της λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των 
δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για την χρήση 2016. Η κυβέρ-
νηση, μόλις η απόφαση καθαρογραφεί από το  ΣτΕ και 
λάβει επίσημα γνώση όλου του περιεχομένου της, θα 
αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες με γνώμονα την 
πάταξη της διαφθοράς».
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Έκκληση απευθύνει ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, στον εγχώριο τρα-
πεζικό τομέα για επιτάχυνση της αντιμετώπισης του 
προβλήματος των κόκκινων δανείων, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά στο Reuters ότι «οι τράπεζες πρέπει να 
είναι πιο φιλόδοξες όσον αφορά τους στόχους τους για 
τη μείωση των κακών δανείων και να επιταχύνουν τις 
πωλήσεις των NPLs».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τρεις 
από τις συστημικές ελληνικές τράπεζες, (Πειραιώς, 
Εθνική και Alpha Bank), σχεδιάζουν να πουλήσουν 
ως και 5,5 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια στις αρχές του 
επόμενου έτους.
Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, οι ελληνικές τρά-
πεζες επιβαρύνονται με 103 δισ. ευρώ επισφαλών 
δανείων, μετά από χρόνια οικονομικής κρίσης και 
εξουθενωτικής ύφεσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα επιθυμεί να μειωθούν κατά 38 δισ. ευρώ μέχρι 
τα τέλη του 2019.
Αν οι τρεις τράπεζες κάνουν αυτό το τεράστιο βήμα 
(με το ρεκόρ πωλήσεων κόκκινων δανείων που θα 
ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο) τότε οι συνολικές 
πωλήσεις NPLs θα αγγίξουν τα 7 δισ. ευρώ ή το 18% 
του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, σημειώνει το Reuters.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει το πρακτορείο, πρόκειται 
κυρίως για πωλήσεις δανείων για τα οποία οι τράπεζες 
έχουν γράψει τις απώλειες τους και δεν πρόκειται να 
οδηγήσουν σε περαιτέρω ζημίες. Η μεγαλύτερη πρό-
κληση αφορά τα δάνεια με εξασφαλίσεις.
«Οι απευθείας πωλήσεις NPLs χωρίς εξασφαλίσεις εί-
ναι αυτές που θα ξεκινήσουν το χορό» δήλωσε στέλε-
χος της Αlpha Bank.
Έχουν εκφραστεί ανησυχίες, ότι οι εγγυήσεις που πε-
ριλαμβάνουν πολλά δάνεια με εξασφαλίσεις, μπορεί 
να έχουν μικρότερη αξία από αυτήν που αναγράφεται 
στα βιβλία των τραπεζών. Αν ισχύει αυτό, οι τράπεζες 
μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουν σε περαιτέρω 
απομειώσεις.


