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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

«Απαιτείται εθνική, διακομματική συνεννόηση. Να βάλουμε 
συγκεκριμένες προτεραιότητες με συγκεκριμένα χρονοδια-
γράμματα, έτσι ώστε να μη θρηνήσουμε και άλλα θύματα 
στο επόμενο διάστημα». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή τις καταστροφές 
και τα θύματα εξαιτίας των πλημμυρών στη Δυτική Αττική, 
εκφράζοντας την άμεση ανάγκη εκπόνησης των κατάλληλων 
μελετών και την πραγματοποίηση έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας σε εθνικό επίπεδο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφε-
ρε ο κ. Στασινός, «δεν πρέπει να λέμε «γιατί οι προηγούμενοι 
δεν τα έκαναν ή δεν τα σχεδίασαν, ούτε γιατί αυτοί που είναι 
υπεύθυνοι σήμερα δεν έκαναν τα τελευταία τρία χρόνια τα 
απαιτούμενα έργα». Αυτά τα έργα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια. To TEE έχει κάνει πληθώρα σχετικών 
και συγκεκριμένων προτάσεων τις τελευταίες δεκαετίες». 
Όπως είπε, «τα γνώριζε η πολιτεία. Σήμερα διαπιστώνου-
με πάλι τα αυτονόητα: υπάρχει αυθαίρετη δόμηση. Έχουν 

κλειστεί ρέματα που θα έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί», 
επαναλαμβάνοντας ότι «αυτά τα έργα έπρεπε να έχουν γίνει 
εδώ και δεκαετίες. Για τα βασικά έργα δε δόθηκε η απαραίτη-
τη προτεραιότητα για να γίνουν και δε δόθηκε η απαιτούμενη 
χρηματοδότηση». Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, «δεν υπάρχει 
συνολικός σχεδιασμός». Από εκεί και πέρα όμως, όπως επε-
σήμανε, «υπάρχουν έργα προφανή και με απλό τρόπο να 
υλοποιηθούν. Δεν απαιτούν κάποια υψηλή τεχνογνωσία 
που δεν έχουμε, ούτε χρειάζεται να μελετήσει κάποιος κάτι 
καινούριο για το πώς θα αντιμετωπιστεί κάποια συγκεκριμένη 
κατάσταση». Κλείνοντας, όπως εκτίμησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, 
τα συγκεκριμένα φαινόμενα αναμένεται να εμφανίζονται συ-
χνά τα προσεχή χρόνια, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, και 
υπογράμμισε ότι« πρέπει να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες 
περιοχές, οι οποίες θα είναι πολύ πιο ευάλωτες σε τέτοιου 
είδους φαινόμενα και να δώσουμε προτεραιότητα σε συγκε-
κριμένα έργα».

Την οδύνη του για θύματα της θεομηνίας, που έπληξε την 
Δυτική Αττική και την αμέριστη συμπαράστασή του στους κα-
τοίκους της περιοχής εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Εθνικό πένθος για τα θύματα της 
θεομηνίας στη Δυτική Αττική κήρυξε ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε άμεσα μέτρα για τη στήριξη των 
πληγέντων. Με δήλωσή του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ο 
πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή 
του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ δεσμεύ-
τηκε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους, με όσα μέσα έχει στη 
διάθεσή της. «Αυτό που συμβαίνει στη Μάνδρα είναι μια ανεί-
πωτη τραγωδία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ενώ δηλώσεις και επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές 
έκαναν οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 
Αναβάλλεται λόγω εθνικού πένθους η σημερινή συνεδρίαση 
της Βουλής. Τη θλίψη για την απώλεια των ανθρώπινων ζωών 
από τις πλημμύρες στη Δ. Αττική, την αλληλεγγύη του στον ελ-

ληνικό λαό και την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
στηρίξει την Ελλάδα, εκφράζει με δήλωσή του ο πρόεδρος της 
Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, οι αρμόδιοι Επίτροποι της ΕΕ και 
ξένοι ηγέτες. Στο μεταξύ την παρέμβαση του εισαγγελέα προκά-
λεσε η εικόνα καταστροφής που εμφανίζουν μετά τη θεομηνία 
περιοχές στη Δυτική Αττική.. Στο μεταξύ οι ειδικοί κρούουν για 
άλλη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου: Η ΕΜΥ  προβλέπει 
ανάλογα φαινόμενα και σε άλλες περιοχές τις επόμενες ημέρες. 
Ο τραγικός είναι ο απολογισμός από τη σφοδρή κακοκαιρία που 
έπληξε τις περιοχές της Νέας Περάμου και της Μάνδρας Αττικής. 
Σύμφωνα, με το υπουργείο Υγείας, μέχρι το  βράδυ της Τετάρτης 
ήταν  15 νεκροί και 17 τραυματίες, με πιθανότητες διαρκούς με-
ταβολής του, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και υπάρ-
χουν ακόμα αγνοούμενοι. Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αναλυτικά στις σελ 4,5,6
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,4,5 και 6 
Εθνικό πένθος για τα θύματα της θεομηνίας στη Δυτική Αττική
-«Απαιτείται εθνική συνεννόηση για να μη θρηνήσουμε και 
άλλα θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
-Την οδύνη του για θύματα της θεομηνίας εξέφρασε ο ΠτΔ - 
Εθνικό πένθος κήρυξε ο πρωθυπουργός  -  Δηλώσεις πολιτι-
κών αρχηγών - Συμπαράσταση από ΕΕ 
Σελ 3 και 17
«Οι μηχανικοί δημιουργούν ζωγραφίζοντας». Εγκαίνια της 
έκθεσης ζωγραφικής μηχανικών-καλλιτεχνών από το ΤΕΕ, 
στη δημοτική πινακοθήκη Αμαρουσίου
Σελ 7
Η φύση είχε προειδοποιήσει για τη τραγωδία, είπε στο «Πρα-
κτορείο 104,9 FM» ο καθηγητής Δ. Παπανικολάου
Σελ 8 
Σταθάκης: Σε δύο εβδομάδες η τελική λίστα για τους λιγνίτες
Σελ 9 
Επενδυτικό ενδιαφέρον σε υποδομές, ενέργεια, logistics και 
ακίνητα από την Αυστραλία  διαπίστωσε ο υπουργός Οικο-
νομίας 
Σελ 10 
Μυτιληναίος: Κατακόρυφη άνοδος της κερδοφορίας στο εν-
νεάμηνο - ενίσχυση θέσης στην ενέργεια
Σελ 11 
Το ΣτΕ έκρινε ότι το περιεχόμενο των τραπεζικών λογαρια-
σμών μετά την 5ετία, δεν λαμβάνεται υπόψη στους φορολο-
γικούς ελέγχους
Σελ 12 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Σαράντα τέσσερα εκατ. 
ευρώ από τον νέο προϋπολογισμό για νέα έργα 
Σελ 13 
OTEGLOBΕ: νέο πανευρωπαϊκό δίκτυο οπτικών ινών
Σελ 14 
Πιο αυστηρή η διαδικασία εισαγωγής μεταχειρισμένων
Σελ 15 
Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank προς την Intrum 
Hellas DAC 
Σελ 16 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχε-
τικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο 
διαδίκτυο
Σελ 18
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυ-
ντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  19,20,21
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

«Απαιτείται εθνική συνεννόηση για να μη θρηνήσουμε και άλλα θύματα», 
δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
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προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

20 Νοεμβρίου 
2017

Εκδήλωση: «Επιπτώσεις του παγετού στα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας της Θεσσαλονί-
κης-Αντιμετώπιση των προβλημάτων»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

21 Νοεμβρίου 
2017

Εκδήλωση: «Δυνατότητες Χρηματοδότη-
σης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων»
ΑΘΗΝΑ

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης

29 Νοεμβρίου 
2017

Εσπερίδα: «Η Νεολαία και η Τοπική Κλη-
ρονομιά: από την Ανακάλυψη στη Δράση»
ΑΘΗΝΑ

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος

ΔΙΑΛΕξΗ

THE NEW GDPR: LEGAL AND 
PRACTICAL DIMENSIONS 

ΗΜΕΡΙΔΑ: “ύΑΛΟπΙΝΑΚΕΣ: ΣύγχΡΟΝΕΣ 
ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕφΑΡΜΟγΕΣ” 

ΑΘΗΝΑ

Διάλεξη του Aρχιτέκτονα Υakov Molho με θέμα: 
«Integration of Building Additions in the Urban Fabric» δι-
οργανώνεται την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 
στο Κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (Αμφιθέατρο 
1ου ορόφου) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνι-
κής Σχολής Α.Π.Θ. Η διάλεξη θα δοθεί στα Αγγλικά.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώ-
νει στις 21 Νοεμβρίου 2017 (9.30-16.00) συνέδριο με θέμα 
«THE NEW GDPR: LEGAL AND PRACTICAL  DIMENSIONS», 
στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Στο συνέδριο 
θα παρουσιαστεί ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679, 
ο οποίος τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από όλα τα Κρά-
τη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018, 
καθώς και οι απαραίτητες διαδικασίες εναρμονισμού των 
επιχειρήσεων και οργανισμών με το νέο κανονιστικό πλαίσιο 
προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι 
βέλτιστες πρακτικές στην εφαρμογή του νέου κανονισμού , 
αλλά και οι τεχνολογίες εκείνες που παρέχουν την ασφάλεια 
και το απόρρητο των πληροφοριών. 
Θεματολογία:
- Τα βασικά σημεία του νέου Κανονισμού 2016/679
- Οι νέες υποχρεώσεις των οργανισμών σε σχέση με το ισχύ-
ον νομοθετικό πλαίσιο
 - Η νέα εκτεταμένη εφαρμογή στην Ευρώπη: Ποιες οι υπο-
χρεώσεις των επιχειρήσεων που εδρεύουν εκτός Ε.Ε και υπό-
κεινται στον νέο Κανονισμό;
 - Έλεγχος Συμμόρφωσης: Προετοιμαστείτε προτού είναι 
πολύ αργά
- Παγκόσμια δεδομένα στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού 
(από τα δεδομένα καταναλωτών μέχρι τη μισθοδοσία και 
από τα οικονομικά δεδομένα μέχρι τα δεδομένα των κλινι-
κών μελετών)
- Προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού: 
Εκτίμηση κινδύνου εκτίμηση αντίκτυπου/λογοδοσία/συ-
ναίνεση/ “one-stop-shop”: Τι σημαίνουν για την επιχείρησή 
σας;
- Η Κυβερνοασφάλεια στη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
-  Οι επιπτώσεις των παραβιάσεων των δεδομένων: Η νέα 
προσέγγιση
- Υπηρεσίες Cloud Computing και διαδικτυακές αγορές 
- Αξιολογώντας τα δεδομένα της επιχείρησης: Χάρτες και δια-
γράμματα ροής δεδομένων
- Εναρμόνιση με τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης: Νομικά, 
ΙΤ, Ανθρώπινο Δυναμικό, ροή και διατήρηση δεδομένων
 - Ο ρόλος του DPO
- Δημιουργώντας μία κουλτούρα προστασίας δεδομένων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινά-
κων διοργανώνει -υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδος / Τμήμα Κέρκυρας- ημερίδα με τίτλο «Υαλοπίνα-
κες: Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές». Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στις 9:30 
π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Λεωφ. Αλεξάνδρας 
13, 3ος όροφος, Κέρκυρα). 
Την εισαγωγική ομιλία θα κάνει η Παρασκευή Ηλιοπούλου, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ και θα ακολουθήσουν: 
- Ευρωπαϊκές απαιτήσεις & ελληνικές υποχρεώσεις (Χρήστος 
Λούσης, Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Β.Υ. )
- Αρχές ασφαλείας εφαρμογής υαλοπινάκων • Πεδία Εφαρ-
μογής - Κατηγορίες Υαλοπινάκων Ασφαλείας - Πρότυπα 
• Δομική Πυροπροστασία (Πολύζος Βαλαλής, Μέλος Δ.Σ. 
Σ.Ε.Υ.Α.Π.Π. Γιώργος Ηλιάδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός)

- Αρχιτεκτονικές εφαρμογές υαλοπινάκων για την ασφαλεια 
& την άνεση • Κατασκευαστικές Προτάσεις - Νέα Υλικά & 
Επεξεργασίες • Υαλοπίνακες Ειδικών Εφαρμογών (Μανώ-
λης Σηφάκης, Γεν. Γραμματέας Π.Ο.Ε.Β.Υ. –Αντιπρόεδρος 
Σ.Ε.Υ.Α.Π.Π Ανδρέας Μάχος, Γεν.Γραμματέας Σ.Ε.Υ.Α.Π.Π. – 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Β.Υ )
- Σύγχρονες τεχνολογίες υαλοπινάκων για διαχείριση ενέρ-
γειας & ηχομείωση στο κέλυφος του κτιρίου • Βασικές Αρχές 
- Έννοιες - Συντελεστές • Επιλογή Υαλοπινάκων με βάση τη 
θέση και τη χρήση του κτιρίου • Τεχνικές προτάσεις ηχοπρο-
στασίας στο σύγχρονο κτίριο (Γιώργος Ηλιάδης, Δρ. Μηχα-
νολόγος Μηχανικός). 
Θα ακολουθήσει συζήτηση. 
Είσοδος ελεύθερη.

Το Σωματείο Εργαζομένων του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), διορ-
γανώνει σήμερα ημερίδα για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην Εργασία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟύ γΡΑφΕΙΟύ ΤύπΟύ ΤΕΕ
πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟύ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ύπΕύΘύΝΟΙ ΣύΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟύΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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Μια «διαφορετική», πιο «ελεύθερη» δημιουργική τάση των 
ελλήνων μηχανικών, παρουσίασε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδας, με την έκθεση ζωγραφικής «Οι μηχανικοί δημιουργούν 
ζωγραφίζοντας», η οποία διοργανώνεται με τη στήριξη του 
δήμου Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της επετείου των 90 ετών λει-
τουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
δημοσιογράφου Ηλία Παλιαλέξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «μέσα από την 
έκθεση αναδεικνύεται μία τάση που έχουν πάρα πολλοί μη-
χανικοί. Αυτή της ζωγραφικής», δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός και συμπλήρωσε: «Είμαστε οι επαγγελματίες 
που συνδεόμαστε, περισσότερο από κάθε άλλον, με την έννοια 
της δημιουργίας». Όπως τόνισε ο κ. Στασινός «η επιστήμη, η 
τεχνολογία και η τέχνη είναι συνδεδεμένες στη σκέψη και την 
πράξη του έλληνα μηχανικού, εδώ και αιώνες. Τις περισσότε-
ρες φορές, αυτό αποτυπώνεται με όλα όσα, απτά και υλοποι-
ημένα, έργα βλέπουμε γύρω μας. ‘Άλλες φορές, τα έργα του 
μηχανικού παραμένουν σχέδια - πάντα όμως με έμφαση στη 
δημιουργία. Αυτή η δημιουργική ορμή λαμβάνει συχνά και μια 
άλλη μορφή, πιο ελεύθερη: αυτή της τέχνης». Απ  ́την πλευρά 
του, ο δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης υπογράμμι-
σε ότι «η πινακοθήκη, το σπίτι του ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη, 
φιλοξενεί καλλιτέχνες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν 
δημιουργήσει την Ελλάδα, την αρχιτεκτονική, την ίδια τη γει-
τονιά που ζούμε. Μέσα στην κρίση που ζούμε και μέσα από τις 
λύσεις που προσπαθούμε να βρούμε, βρίσκουμε μία εποικο-
δομητική και ενθαρρυντική διέξοδο στην τέχνη», ανέφερε ο κ. 
Πατούλης. Διαβεβαίωσε δε, ότι θα στέκεται αρωγός σε τέτοιου 
είδους προσπάθειες. «Ο δήμος Αμαρουσίου ανοίγει την αγκα-
λιά του στους ανθρώπους της τέχνης», ανέφερε κλείνοντας 
ο δήμαρχος, ευχαριστώντας τους καλλιτέχνες-μηχανικούς 
που συμμετέχουν. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ευχαρίστησε θερμά 
τον δήμαρχο Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη για την πολύτιμη 
συνεργασία και την ευγενική παραχώρηση της Ολυμπιακής 
Δημοτικής Πινακοθήκης Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης».
Η έκθεση, με ελεύθερη είσοδο, θα διαρκέσει από 15 ως 30 Νο-
εμβρίου 2017 και θα λειτουργεί τις καθημερινές 10.00 - 14.00 
και 17.00 - 21.00, ενώ τα Σαββατοκύριακα 11.00 - 20.00 (τη-

λέφωνα πληροφοριών: Βιβλιοθήκη ΤΕΕ 2103291708, Πινακο-
θήκη 2108067222)
Η έκθεση προέκυψε μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος του ΤΕΕ προς όλους τους μηχανικούς επαγγελματίες και 
ερασιτέχνες ζωγράφους, για υποβολή πρότασης συμμετοχής 
σε έκθεση ζωγραφικής μηχανικών καλλιτεχνών, με ελεύθερο 
θέμα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 135 έργα από 55 μηχανι-
κούς-ζωγράφους από ολόκληρη τη χώρα, αλλά και την Κων-
σταντινούπολη και την Κύπρο. 
Ειδικότερα, στην έκθεση παρουσιάζουν τα έργα τους (αλφα-
βητικά) οι:
Αναστασοπούλου Άντα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Ανδρέου Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός
Ανδρόνικου Ιλιάς (Ευαγγελία), Πολιτικός Μηχανικός
Αξιωτάκης Στυλιανός, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Αποστόλου Σταύρος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Αργυρακάκη Παρή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Βακάλη Μπέτυ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Βλάχου Βούλα, Πολιτικός Μηχανικός
Βρετού Νινέτα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπο-
λογιστών
Γεωργούση Μαρία-Στέλλα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Γιολάσης Αντρέας, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Γούζιος Πολύβιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Δανιήλ Στέλιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Ερηνάκης Δημήτρης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Ζαχαρίου – Ρακαντά Ελένη, Χημικός Μηχανικός
Καπετανάκη Γαρυφαλλιά, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Κατραούζου Δήμητρα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Κατσαλή Κλεοπάτρα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Κεβρεκίδης Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός
Κοκμοτός Γιάννης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Κουντούρης Αντώνης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Κυριακοπούλου - Σπινέλλα Ντονατέλλα, Αρχιτέκτονας Μηχα-
νικός
Κωστογιάννου Κατερίνα, Πολιτικός Μηχανικός
Λούκος Μελέτης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Μακροζαχόπουλος Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μη-
χανικός Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μαργαρίτη Φωτεινή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Μαρσέλλος Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός
Μετινίδου Λίνα, Χημικός Μηχανικός
Μιχαλάκης Κώστας, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Μπούτσικα Ευφροσύνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανι-
κός Υπολογιστών
Μυλωνάς Θεόφιλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός 
Υπολογιστών
Νικηφόρου Χριστίνα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Οικονομοπούλου Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Παναγιωτοπούλου Ευθυμία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Πανταζέλου Γωγώ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Παντελαίου Κυριακή, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Παπαθανασίου Στέλλα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Παπαϊωάννου Θεόδωρος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Παπαλιούρα Ευδοξία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Παυλίδου - Αποστολάκου Γιάννα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Παυλίδου - Γιαννακοπούλου Έφη (Ευτέρπη), Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός
Πετρακάκη Εμμανουέλα, Πολιτικός Μηχανικός
Πολυχρονάκης Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός
Ρεβύθη Κλεάνθη, Πολιτικός Μηχανικός
Ρουβολή Χριστίνα – Καστερούδης Ραφαήλ, Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός –
Μαθητής (συλλογικό)
Σαλιάρη Ναυσικά, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Σπυράκη Μαρία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τάκα Ευγενία, Πολιτικός Μηχανικός
Τζήμητρα Ζωή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τζούχας Νίκος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τσάκωνας Νικόλας, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός
Φλέσσας Δήμος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Χαλεπιανός Αντώνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χαραλαμπίδου Χριστίνα, Χημικός Μηχανικός
Χατζηαποστόλου Χρυσόστομος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Την αποχώρηση των καταληψιών από τους χώρους του Πο-
λυτεχνείου, αλλά και των δυνάμεων καταστολής γύρω από 
αυτό, ζητούν η Επιτροπή Εορτασμού της 17ης Νοεμβρίου 
1973 και οι φοιτητές του ΕΜΠ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συ-
γκεκριμένα, οι φοιτητικοί σύλλογοι του ΕΜΠ, σε ανακοίνωσή 
τους, καταγγέλλουν την παρουσία δυνάμεων καταστολής, 
τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέσω αυτών 
«προσπαθεί να εμποδίσει και να διαλύσει τον τριήμερο εορτα-
σμό του Πολυτεχνείου». «Αντικειμενικά, η κατάληψη που διε-
ξάγεται αυτήν τη στιγμή στον χώρο του Πολυτεχνείου ενισχύ-

ει το σχέδιο αυτό και τους καλούμε να αποχωρήσουν άμεσα» 
αναφέρουν. Εξάλλου, η Επιτροπή Εορτασμού της 17ης Νοεμ-
βρίου 1973, σε απόφασή της, επισημαίνει ότι «η κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί πρέπει να λυθεί με πολιτικούς όρους 
και στη βάση του νοήματος της εξέγερσης του Νοέμβρη και 
όχι με μέσα καταστολής». Παράλληλα, σημειώνει ότι θεωρεί 
βασική προϋπόθεση για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου «την 
ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση του λαού και της νεο-
λαίας στους χώρους του ΕΜΠ». Ακόμη, υπογραμμίζει ότι ότι 
ο φυσικός χώρος εορτασμού του Πολυτεχνείου είναι ο ιστο-

ρικός χώρος του ΕΜΠ, στον οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα 
του 73 και ότι «κάθε άλλη συζήτηση υποτιμά και υποσκάπτει 
το νόημα του εορτασμού». Υπενθυμίζεται, ότι το Πολυτεχνείο 
τελεί υπό κατάληψη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρ-
της. Συγκεκριμένα, ομάδες αντιεξουσιαστών κατέλαβαν το 
ίδρυμα, αμέσως μετά τη λήξη φεστιβάλ που πραγματοποιή-
θηκε στον χώρο και έχουν κλείσει τις πόρτες, προκειμένου να 
μην εισέλθει κανείς.

«ΟΙ ΜΗχΑΝΙΚΟΙ ΔΗΜΙΟύΡγΟύΝ ζΩγΡΑφΙζΟΝΤΑΣ». ΕγΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ζΩγΡΑφΙΚΗΣ 
ΜΗχΑΝΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕχΝΩΝ ΑπΟ ΤΟ ΤΕΕ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ πΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΜΑΡΟύΣΙΟύ

ΤΙ ΔΗΛΩΝΟύΝ Η ΕπΙΤΡΟπΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟύ ΤΗΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟύ ΚΑΙ ΟΙ φΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟύ ΕΜπ
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ΕΘΝΙΚΟ πΕΝΘΟΣ γΙΑ ΤΑ ΘύΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔύΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
-Την οδύνη του για θύματα της θεομηνίας εξέ-
φρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. προκό-
πης παυλόπουλος. Την οδύνη του για θύματα της 
θεομηνίας, που έπληξε την Δυτική Αττική και την αμέ-
ριστη συμπαράστασή του στους κατοίκους της περιοχής 
εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της 
Προεδρίας, ο κ. Παυλόπουλος, από τις πρωινές ώρες, 
ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη της κατάστασης 
από την περιφερειάρχη κ. Ρένα Δούρου.
-Αλ. Τσίπρας: Εθνικό πένθος και άμεσα μέτρα 
για τη στήριξη των πληγέντων από τη θεομη-
νία στη Δ. Αττική. Εθνικό πένθος για τα θύματα της 
θεομηνίας στη Δυτική Αττική κήρυξε ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε άμεσα μέτρα για 
τη στήριξη των πληγέντων. Με δήλωσή του που μετα-
δόθηκε τηλεοπτικά το απόγευμα της Τετάρτης ο πρωθυ-
πουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή 
του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ 
δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με 
όσα μέσα έχει στη διάθεσή της. Ολόκληρη η δήλωση του 
πρωθυπουργού έχει ως εξής: «Είναι μια πολύ δύσκολη 
στιγμή για όλη την Ελλάδα.
Ζούμε μια μεγάλη καταστροφή. Ως αυτή την ώρα Θρη-
νούμε δεκατέσσερις νεκρούς στη Μάνδρα, και στη Νέα 
Πέραμο της Αττικής. Και η ευχή όλων μας είναι ο αριθ-
μός αυτός να μη μεγαλώσει κι άλλο. Θέλω να εκφράσω 
τη βαθιά μου θλίψη, τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου 
στις οικογένειές των θυμάτων. Και να δεσμευτώ ότι θα 
σταθούμε δίπλα τους με όσα μέσα έχουμε στη διάθεσή 
μας. Kαι πιστεύω ότι τούτη την ώρα, η κήρυξη εθνικού 
πένθους για τη μεγάλη αυτή τραγωδία, είναι το λιγότερο 
που μπορούμε να κάνουμε. Πριν από λίγο συγκάλεσα 
σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς, τον αρχηγό της 
πυροσβεστικής και την περιφερειάρχη που από τη πρώ-
τη στιγμή βρέθηκαν να συντονίζουν τις επιχειρήσεις της 
πολιτικής προστασίας. Και θεωρώ καθήκον μου να ενη-
μερώσω για τα άμεσα μέτρα στα οποία καταλήξαμε: Η 
συνδυασμένη επιχείρηση για την έρευνα, τον εντοπισμό 
και τη διάσωση όσων βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας, θα 
συνεχιστεί με αμείωτη ένταση.
Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμε-
τώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων σε όλη τη 
χώρα, καθώς αναμένουμε αυτά να έχουν ένταση και τις 
επόμενες ώρες. Ήδη έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται η 
αξιοποίηση χώρων του στρατού, ή άλλων δημόσιων 
χώρων, για να μην υπάρξει από απόψε κανένας άστε-
γος, ή πεινασμένος, συμπολίτης μας, από όσους έχουν 

πληγεί. Θα υπάρξει εμπεριστατωμένη έρευνα για να 
καταλήξουμε στις αιτίες της τραγωδίας ώστε να μην 
ξαναζήσουμε παρόμοια καταστροφή. Δεσμεύομαι ότι 
άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυ-
λώσεις, θα εφαρμοστούν μέτρα στήριξης τόσο των νοι-
κοκυριών, όσο και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. 
Καθώς και μέτρα ομαλοποίησης της ζωής στις περιοχές 
που χτύπησε η θεομηνία. Ήδη συγκροτούνται μικτά κλι-
μάκια του υπουργείου υποδομών, της περιφέρειας και 
των Δήμων που έχουν πληγεί. Θα διατεθεί το σύνολο 
των μηχανικών ώστε να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές 
και να επουλωθούν τάχιστα οι πληγές. Επιτρέψτε μου, 
τέλος, να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες της 
πυροσβεστικής, όπως και όλους όσους, μέσα από αντί-
ξοες συνθήκες, πάλεψαν και παλεύουν αυτή την ώρα για 
να σώσουν περιουσίες και ζωές. Εύχομαι κουράγιο και 
δύναμη τόσο σε όσους βρίσκονται στο επίκεντρο της 
τραγωδίας, όσο και σε κείνους που δίνουν τη μάχη της 
ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».
-Αναβάλλεται λόγω εθνικού πένθους η  σημε-
ρινή συνεδρίαση της Βουλή. Η προγραμματισμέ-
νη από τη διάσκεψη των Προέδρων για συζήτηση και 
ψήφιση στην Ολομέλεια, του Νομοσχεδίου «Διανομή 
κοινωνικού μερίσματος και άλλες διατάξεις» αναβάλλε-
ται για τις προσεχείς ημέρες με απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση  μετά από επικοινωνία 
που είχε με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα , λόγω 
του εθνικού πένθους και της ανείπωτης τραγωδίας που 
έπληξε τη Δυτική Αττική. Με εντολή του Προέδρου της 
Βουλής η σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο θα κυματίζει 
μεσίστια.
-Στην περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ο 
πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτό 
που συμβαίνει στη Μάνδρα είναι μια ανείπωτη τραγω-
δία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης 
και πρόσθεσε: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τις κα-
ταστροφές, τις απώλειες περιουσιών και πάνω απ’ όλα 
για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν. Η Πολιτεία 
πρέπει να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων και να τους 
παράσχει το ταχύτερο δυνατόν κάθε δυνατή στήριξη». 
Στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Ατ-
τικής στην Ελευσίνα μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
όπου και ενημερώθηκε για την ανείπωτη τραγωδία στη 
Μάνδρα. O πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αμέσως 
μετά την επιστροφή του από το Στρασβούργο, μετέβη 
στην περιοχή και ενημερώθηκε από τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Γιάννη Βασιλείου καθώς και από εκπροσώπους 
της Πολιτικής Προστασίας, της πυροσβεστικής και του 
στρατού. Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να 

ενημερωθεί για το ποιες ενέργειες είχαν γίνει από το 
πρωί, καθώς και αν υπάρχει εικόνα για αγνοούμενους. 
Στη συνάντηση παρέστησαν και οι βουλευτές Μάκης Βο-
ρίδης, Θανάσης Μπούρας, Κώστας Καραμανλής, Γιώρ-
γος Βλάχος, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γεωργία Μαρτί-
νου και ο Βασίλης Οικονόμου, οι οποίοι αποτελούσαν 
και το κλιμάκιο των βουλευτών της ΝΔ που ήταν ήδη 
στην περιοχή από το πρωί.
-Τα κόμματα. Κλιμάκιο της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης, αποτελούμενο από την βουλευτή Αττικής, Υπεύθυ-
νη Εργασίας και Υγείας, της ΚΟ Δημοκρατικής Συμπαρά-
ταξης Εύη Χριστοφιλοπούλου, τον βουλευτή Αργολίδας, 
Υπεύθυνο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υποδομών της 
ΚΟ Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ιωάννη Μανιάτη και 
τον Γραμματέα του Τομέα Πολιτικής Προστασίας του 
ΠΑΣΟΚ, Απόστολο Ψωμά, επισκέφτηκε τις πληγείσες 
περιοχές της Δυτικής Αττικής και ενημερώθηκε από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Ιωάννη Βασιλείου 
και στελέχη του ΣΟΠΠ. Τα στελέχη της Δημ. Συμπαρά-
ταξης εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά 
τους προς τους συγγενείς των ανθρώπων που χάθη-
καν. Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια στις οικογένειες 
των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες στις 
περιοχές Μάνδρας και Νέας Περάμου. Ζητά να κινητο-
ποιηθούν όλες οι απαραίτητες δυνάμεις του κρατικού 
μηχανισμού για να στηριχθούν οι κάτοικοι των περιο-
χών, να αναζητηθούν τυχόν αγνοούμενοι, να υπάρξουν 
μέτρα ανακούφισης των πληγέντων και αποκατάστασης 
των ζημιών, έκτακτη ενίσχυση για τις άμεσες ανάγκες 
των πληγέντων. Με παρέμβαση του, ο πρόεδρος της 
Ένωσης Κεντρώων  κ. Βασίλης Λεβέντης, ζητά από την 
κυβέρνηση όλων των διαθεσίμων μέσων του κρατικού 
μηχανισμού για να σταματήσει άμεσα το κακό σε Νέα 
Πέραμο και Μάνδρα Αττικής.  «Το κομματικό κράτος 
αδιαφορεί εδώ και δεκαετίες για τις υποδομές σε αυτές 
τις περιοχές, αφήνοντας τους πολίτες απροστάτευτους» 
ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο επικεφαλής 
του ΠΟΤΑΜΙΟΥ Σταύρος Θεοδωράκης και εξέφρασε τα 
συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από 
τις πλημμύρες. «Αυτή τη δύσκολη ώρα προτεραιότητα 
πρέπει να είναι η άμεση προστασία και βοήθεια σε όσους 
έχουν πληγεί ώστε να μην θρηνήσουμε και νέα θύματα», 
ζητά η ΔΗΜΑΡ.
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-Την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
στηρίξει την Ελλάδα με κάθε μέσον , εκφράζει με 
δήλωσή του ο πρόεδρος της Κομισιόν ζαν-Κλοντ 
γιούνκερ. Τη θλίψη για την απώλεια των ανθρώπινων 
ζωών από τις πλημμύρες στη Δ. Αττική, την αλληλεγγύη 
του στον ελληνικό λαό και την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να στηρίξει την Ελλάδα, εκφράζει με δήλωσή του 
ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. «Με θλίψη 
μαθαίνω για τους πολλούς ανθρώπους που έχασαν τη ζωή 
τους και τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια των θανα-
τηφόρων πλημμυρών που έπληξαν την Αττική και την κεντρι-
κή Ελλάδα. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα 
να εκφράσω την απόλυτη αλληλεγγύη μας προς τον ελληνικό 
λαό και τις αρμόδιες αρχές αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μια 
τραγωδία σε ένα από τα κράτη μέλη μας αποτελεί μια τραγω-
δία για όλη την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την 
Ελλάδα με όποιο τρόπο μπορούμε. Οι κοινοτικοί μηχανισμοί 
βοήθειας βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών» 
αναφέρει συγκεκριμένα στην δήλωσή του.
-Η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας, δια-
μηνύει ο επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια 
χρήστος Στυλιανίδης. «Είμαι σε συνεχή επαφή με τον 

αρμόδιο υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα» ανα-
φέρει με ανάρτησή του στο προσωπικό λογαριασμό του στο 
Twitter, ο επίτροπος της ΕΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια 
και τη Διαχείριση Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης. Στην ίδια 
ανάρτηση με αφορμή την πολύνεκρη θεομηνία που έπληξε 
το πρωί τη Δ. Αττική, ο Χρήστος Στυλιανίδης διαβεβαιώνει 
πως «η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας».
- Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων 
της θεομηνίας που έπληξε τη Μάνδρα και τη Νέα 
πέραμο εξέφρασε ο Δ. Αβραμόπουλος, εκ μέρους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα συλλυπητήρια στις 
οικογένειες των θυμάτων της θεομηνίας που έπληξε τη Μάν-
δρα και τη Νέα Πέραμο εξέφρασε ο επίτροπος Μετανάστευ-
σης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παρα-
χώρησε σήμερα στις Βρυξέλες για το μεταναστευτικό. «Εκ μέ-
ρους της Επιτροπής και προσωπικά θα ήθελα να εκφράσω τα 
συλλυπητήριά μου και τη συμπαραστασή μας στις οικογένειες 
των θυμάτων. Είναι μία ανείπωτη καταστροφή που χτυπάει 
την Ελλάδα. Θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μας σε 
όσους αγωνίζονται αυτήν τη στιγμή για να αντιμετωπίσουν 
αυτήν την πρωτόγνωρη φυσική καταστροφή και την τραγω-

δία που τη συνοδεύει. Η Επιτροπή θα σταθεί στο πλευρό των 
δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας στην Ελλάδα και ήδη έχουν 
γίνει οι απαραίτητες επαφές με τις ελληνικές Αρχές» ανέφερε ο 
κ. Αβραμόπουλος.
- Ο πρόεδρος της πορτογαλίας. Την συμπαράστασή 
του για τις καταστροφές, τη λύπη του για τα θύματα και την 
αλληλεγγύη του στη δοκιμασία που περνούν οι κάτοικοι των 
περιοχών που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα εξέ-
φρασε ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας κ.Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε 
Σόουζα, ο οποίος επικοινώνησε χθες με τον Έλληνα ομόλογό 
του κ.Προκόπιο Παυλόπουλο.
-«Σ’ αυτήν την τραγωδία, βρισκόμαστε στο πλευρό των Ελ-
λήνων φίλων μας» έγραψε στο Twitter o Γάλλος πρέσβης 
στην Ελλάδα, Κριστόφ Σαντεπί. Θερμά συλλυπητήρια στις 
οικογένειες των θυμάτων της θεομηνίας στη Δυτική Αττική, 
εκφράζει ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Κριστόφ Σαντε-
πί (Christophe Chantepy). «Η πρεσβεία της Γαλλίας στέλνει 
τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων 
της κακοκαιρίας. Σ’ αυτήν την τραγωδία, βρισκόμαστε στο 
πλευρό των Ελλήνων φίλων μας» έγραψε σε ανάρτησή του, 
στην ελληνική γλώσσα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Twitter, ο κ. Σαντεπί.

-Μαύρη μέρα για τη χώρα μας - Δήλωση του γγ 
πολιτικής προστασίας γιάννη Καπάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
για τις πλημμύρες στη δυτική Αττική. «Η κατάσταση είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη και είναι μια μαύρη μέρα σήμερα για τη 
χώρα μας», τονίζει με δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός 
Γραμματέας Πολιτικής προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης. Τον 
συναντήσαμε στην Ελευσίνα όπου η έδρα της Νομαρχίας της 
Περιφέρειας Δ. Αττικής έχει μετατραπεί από το πρωί σε στρα-
τηγείο των επιχειρήσεων των δυνάμεων της Πυροσβεστικής 
του ΕΚΑΜ αλλά και στρατιωτικών δυνάμεων. Μιλώντας 
στην κάμερα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Καπάκης δήλωσε: «Έχουμε 
ανθρώπινες απώλειες μέχρι στιγμής 9 άτομα,(αργότερα επι-
βεβαιώθηκαν περισσότερα) και οι επιπτώσεις από αυτό το το-
πικό πλημμυρικό φαινόμενο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εκτός 
από τις κρίσιμες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές είχαμε επιπτώ-

σεις και σε υποδομές. Ο μεγάλος όγκος του νερού παρέσυρε 
φερτά υλικά δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα σε δομικά 
συγκροτήματα με αιχμή την Μάνδρα και στην συνέχεια την 
Νέα Πέραμο όπου πολλά καταστήματα και επιχειρήσεις σπί-
τια έχουν πλημμυρίσει, και εδώ είναι που επικεντρώνουμε τις 
προσπάθειες μας. Έχουμε αυξήσει τις δυνάμεις μας, οι οποίες 
συνεχίζονται και να έρχονται και από άλλα μέρη της Ελλάδος, 
έχουμε πολλά σωστικά συνεργεία, ώστε να ικανοποιήσουμε 
οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται οι συμπολίτες μας και το 
κάνουμε. Όλα τα περιστατικά σε πολύ μεγάλο βαθμό αντι-
μετωπίζονται, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα σε 
δεύτερο χρόνο που πρέπει να κάνουμε, κυρίως η απομάκρυν-
ση των φερτών υλικών και η αποκατάσταση της κυκλοφορί-
ας, στις δύο παλαιές εθνικές οδούς. Εννοώ την Αθηνών-Κο-
ρίνθου και Ελευσίνας -Θηβών όπου εκεί υπάρχουν μεγάλα 

προβλήματα, και έχουν κλείσει σε διάφορα σημεία οι δρόμοι, 
και υπάρχει τεράστιος όγκος φερτών υλικών
-Δεν είναι συνήθης πλημμύρα είναι πρωτοφανή 
φαινόμενα αυτά. Είναι βιβλική καταστροφή, δή-
λωσε ο αντιπεριφερειάρχης γιώργου Βασιλείου 
στο  ΑπΕ-ΜπΕ. «Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι δεν 
είναι συνήθης πλημμύρα είναι πρωτοφανή φαινόμενα αυτά. 
Είναι βιβλική καταστροφή. « Αυτό τονίζει στην κάμερα του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ.Γιώργος Βασιλείου 
και προσθέτει: Όταν βλέπεις καταρράκτες του Νιαγάρα να κα-
τεβαίνουν, είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Η Περιφέρεια 
Αττικής και όλος ο κρατικός μηχανισμός αντέδρασε από την 
πρώτη στιγμή. Βρισκόμαστε σε ένα συνεχές σοκ οργανοπο-
λιτικής προστασίας, με τους αρμόδιους υπουργούς,  προκει-
μένου να αντιμετωπισθεί μια πρωτοφανής πραγματικότητα.»

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η εικόνα κατα-
στροφής που εμφανίζουν μετά τη θεομηνία περιοχές στη Δυ-
τική Αττική όπου μέχρι στιγμής καταγράφονται τουλάχιστον 
επτά θάνατοι. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Ηλίας Ζαγοραίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγου-

σας έρευνας ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να εντοπι-
στούν τα αίτια της καταστροφής στις περιοχές, ειδικά του Θρι-
άσιου Πεδίου, και να διακριβωθεί αν προκύπτουν αδικήματα. 
Ο κ. Ζαγοραίος ζητά, αν χρειαστεί, να κινηθεί σε βάρος υπαιτί-
ων η αυτόφωρη διαδικασία για τη σύλληψη και προσαγωγή 

τους στον εισαγγελέα. Ανάμεσα στα αδικήματα που τίθενται 
στο στόχαστρο της έρευνας είναι και τυχόν πολεοδομικές πα-
ραβάσεις που επέδρασαν στον σχηματισμό φονικών ορμητι-
κών χειμάρρων εντός των πόλεων που επλήγησαν από την 
ισχυρή βροχόπτωση.

Δηλώσεις συμπαράστασης και στήριξης της Ελλάδας από  την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τι λέει η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική

ΚΑΤΕπΕΙγΟύΣΑ ΕΙΣΑγγΕΛΙΚΗ ΕΡΕύΝΑ γΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟφΗ ΣΤΗ ΔύΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
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Οι πλημμύρες αυτές είναι πιθανό να συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, δηλώνει  ο διευθυντής της ΕΜΥ, Α. Λάλος. Προβλέπει 
ανάλογα φαινόμενα και σε άλλες περιοχές τις επόμενες ημέρες.

Η Περιφέρεια Αττικής αρχίζει από σήμερα  την καταγραφή 
των ζημιών, από τις σοβαρές συνέπειες των καταστροφι-
κών πλημμυρών. Η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά από σή-
μερα τις απαιτούμενες διαδικασίες για την συντομότερη 
αποκατάσταση των πληγέντων από τις σοβαρές συνέπειες 
των καταστροφικών πλημμυρών, στην ευρύτερη περιοχή 
της Μάνδρας. Στο πλαίσιο αυτό από την  Πέμπτη, ομάδες 
καταγραφής της Περιφέρειας προβαίνουν συντονισμένα 
στις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή των ζη-
μιών, επί ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης, ενημερώνει ότι για την 
καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε οικίες προκειμένου να 
χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις, οι 
πολίτες παρακαλούνται να απευθύνονται στον Δήμο τους. 
Ειδικότερα, οι πολίτες παρακαλούνται να απευθύνονται 
στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ - ΕΛΓΑ των 
δήμων τους για καταγραφή καταστροφών που προκλή-
θηκαν από πλημμύρες σε φυτική και ζωική παραγωγή και 
για την χορήγηση αποζημιώσεων καθώς αρμόδιος φο-
ρέας είναι ο ΕΛΓΑ. Ακόμη οι πολίτες μπορούν να απευθύ-
νονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής για 
την καταγραφή - εκτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις, καθώς 
αρμόδιες είναι οι επιτροπές της Περιφέρειας Αττικής / Πε-
ριφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
-Αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής. Την αναβολή της προγραμματι-

σμένης για σήμερα  συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής αποφάσισε η Περιφερειακή Αρχή 
Αττικής, λόγω της ενασχόλησης του δυναμικού της Πε-
ριφέρειας στην αντιμέτωπη της σημερινής καταστροφής 
που είναι σε εξέλιξη, με «απώλειες ανθρώπινων ζωών, 
αναζήτηση αγνοουμένων και μεγάλης έκτασης ζημιές», 
σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. Η ένταση και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου εκδήλωσης της κα-
ταιγίδας, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, 
έθεσαν όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε συναγερμό, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις τραγικές επιπτώσεις, 
να καταγράψουν και να αποκαταστήσουν τις μεγάλες ζη-
μιές. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει 
με όλο το διαθέσιμο προσωπικό και τα μέσα, στο έργο των 
συναρμόδιων υπηρεσιών. Υπογραμμίζει επίσης πως οι 
υπηρεσίες, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
Περιφερειακών Ενοτήτων, βρίσκονται σε πλήρη κινη-
τοποίηση και συντονισμένα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και 
την προστασία και υποστήριξη των κατοίκων των περι-
οχών αυτών. Παράλληλα, εκφράζεται η ετοιμότητα των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας να παρέμβουν όπου κριθεί 
απαραίτητο, συνδράμοντας την Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, 
την Αστυνομία και τις λοιπές κρατικές και δημοτικές υπη-
ρεσίες. Για το λόγο αυτό, καταλήγει η ανακοίνωση, και με 
δεδομένη την πρωτοφανή ένταση και επικινδυνότητα των 

φαινομένων, το εύρος των καταστροφών και την ανάγκη 
τόσο οι πολιτικοί προϊστάμενοι όσο και το προσωπικό των 
Περιφερειακών Ενοτήτων να παραμείνουν σε ετοιμότητα, 
να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν στην εξέλιξη του 
φαινομένου αλλά και την αποκατάσταση των κρίσιμων 
και νευραλγικών λειτουργιών στις πληγείσες περιοχές, 
«θεωρούμε αυτονόητη την αναβολή του για 16/11/2017 
προγραμματισμένου Περιφερειακού Συμβουλίου».
-Δεν είναι συνήθης πλημμύρα είναι πρωτοφανή φαινόμε-
να αυτά. Είναι βιβλική καταστροφή, δήλωσε ο αντιπερι-
φερειάρχης Γιώργου Βασιλείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Το πρώτο 
που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι συνήθης πλημμύρα εί-
ναι πρωτοφανή φαινόμενα αυτά. Είναι βιβλική καταστρο-
φή. « Αυτό τονίζει στην κάμερα του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπε-
ριφερειάρχης Αττικής κ.Γιώργος Βασιλείου και προσθέτει: 
Όταν βλέπεις καταρράκτες του Νιαγάρα να κατεβαίνουν, 
είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Η Περιφέρεια Αττι-
κής και όλος ο κρατικός μηχανισμός αντέδρασε από την 
πρώτη στιγμή. Από το πρωί βρισκόμαστε σε ένα συνεχές 
σοκ οργανοπολιτικής προστασίας, με τους αρμόδιους και 
υπεύθυνους, που έγινε παρουσία των υπουργών Σκουρ-
λέτη, Τόσκα και του Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας κ.Καπάκη 
που είναι συνεχώς εδώ προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
μια πρωτοφανής πραγματικότητα.

«Τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι συνηθισμένα τον Νοέμ-
βριο επειδή αυτός ο μήνας είναι από τους πιο βροχερούς 
του χρόνου. Κάποια χαρακτηριστικά τους, όμως, όπως είναι 
η ένταση, μας επιτρέπει να συνδέσουμε τα φαινόμενα αυτά 
με την κλιματική αλλαγή». Την εξήγηση αυτή δίνει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο διευθυντής της ΕΜΥ Αντώνης Λάλος για τις εντονό-
τατες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Μάνδρα της Αττικής 
και λίγες ημέρες νωρίτερα το νησί της Σύμης στα Δωδεκά-
νησα ή παλαιότερα την Κέρκυρα στο Ιόνιο. «Το φαινόμενο 
ως φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο» λέει και υπενθυμίζει 
μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έζησε η 
Αθήνα όταν τον Νοέμβριο του 1961 μια άγρια και παρατε-
ταμένη νεροποντή που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυκτα της 
6ης του μηνός στοίχισε τη ζωή σε 43 άτομα ενώ προκάλεσε 
ανυπολόγιστες ζημιές. Τι προκαλεί όμως αυτό το φαινόμε-

νο; «Ένας συνδυασμός αέριων μαζών που έρχονται από 
την Κεντρική Ευρώπη ή τη Μεσόγειο και «φορτώνονται» με 
υδρατμούς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που διατη-
ρούν ακόμη οι θάλασσες» απαντά. «Η θάλασσα είναι ακόμη 
ζεστή οπότε ευνοείται η συγκέντρωση υδρατμών» σημειώ-
νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Οι ποσότητες του νερού που φέρνουν 
τα συστήματα αυτά στην περιοχή μας είναι πολύ μεγάλες. 
Ξέρουμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή η μπόρα θα ξεσπάσει και 
ότι για ευνόητους λόγους οι παραθαλάσσιες περιοχές θα δε-
χθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Εκείνο που δεν ξέρουμε 
είναι πόσο τοπικού επιπέδου θα είναι το φαινόμενο, εάν θα 
συνοδεύεται από χαλαζοπτώσεις ή ισχυρούς ανέμους και 
σε πιο χρονικό εύρος θα εκδηλωθεί». Ο Αντώνης Λάλος 
προβλέπει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ανάλογα φαινόμενα 
θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές τις επόμενες ημέ-

ρες - τουλάχιστον έως το ερχόμενο Σάββατο που φτάνει η 
μετεωρολογική πρόβλεψη - και πιθανολογεί ότι συνδέεται 
με την κλιματική αλλαγή: «Συνδέεται με την εξής λογική» 
λέει. «Τον Οκτώβριο δεν έβρεξε καθόλου και αυτό είναι ένα 
ακραίο φαινόμενο. Ακραία εκδήλωση είναι και χωρίς διακο-
πές βροχοπτώσεις επί μια εβδομάδα. Μπορεί επομένως να 
θεωρήσει κανείς ότι τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται με 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου». Η πρόβλεψη αυτή τη στιγ-
μή είναι ότι τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν 
να περιορίζονται από τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυ-
ριακή οπότε και θα περιοριστούν στις ανατολικές περιοχές. 
Και ο χειμώνας; «Είναι πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη» απαντά ο κ. Λάλος.

Η Περιφέρεια Αττικής αρχίζει από σήμερα  την καταγραφή των ζημιών
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Η φύση είχε προειδοποιήσει για τη σημερινή τραγωδία 
από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τα Μέγαρα και 
τη Μάνδρα Αττικής, υπογράμμισε ο ομότιμος καθηγη-
τής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης 
Παπανικολάου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσε-
ων «Πρακτορείο 104,9 FM». Ο κ. Παπανικολάου ήταν 
αποκαλυπτικός σε σχέση με τις ανθρώπινες παρεμβά-
σεις που έχουν γίνει στις πληγείσες περιοχές, τονίζοντας 
πως το μάθημα που έκανε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 
ήταν πάνω στις συγκεκριμένες περιοχές, με βάση προ-
ηγούμενες καταστροφές. «Βασική άσκηση - για το θέμα 
των πλημμυρών - ήταν η περιοχή της Μάνδρας. Την 
είχαμε επιλέξει σαν μια από τις χαρακτηριστικές περι-
πτώσεις, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση και η άγνοια 
ή η αδιαφορία ή εν πάση περιπτώσει η μη γνώση και 
ουσιαστική ενασχόληση με το θέμα ήταν εγκληματικού 
χαρακτήρα, διότι στην περιοχή της Μάνδρας περνάει 

η παλιά εθνική οδός Αθηνών - Θηβών και δίπλα στον 
δρόμο αυτό, την κεντρική αυτή παλιά οδό υπήρχε από 
την περιοχή πάνω της Αγ.Σωτήρας, που είναι τα βουνά 
προς την περιοχή Πατέρα και αρκετά χιλιόμετρα βόρεια 
της Μάνδρας, μια ορεινή περιοχή με ένα δίκτυο από μι-
κρά ποτάμια που ενώνονται και κάνουν ένα μεγαλύτε-
ρο χείμαρρο, ο οποίος είχε μπαζωθεί επί μήκους πάνω 
από 500 μέτρα. Το τραγικό ήταν ότι ένα μεγάλο κομμάτι 
του μπαζώματος και του κλεισίματος, στο πιο στενό 
σημείο, ήταν μερικά στρέμματα που έφτιαξε ο δήμος 
χώρο αμαξοστασίου και επισκευών, παραδίπλα ήταν 
ένα σούπερ μάρκετ, που είχαν κλείσει ακριβώς όλη τη 
δίοδο (του νερού). Όποιος περάσει αυτό δρόμο (φύγει 
από τη Μάνδρα για να πάει βόρεια προς Αγ. Σωτήρα) 
αν προσπαθήσει - στο στενότερο σημείο μάλιστα -να 
δει πού είναι το ρέμα που περνούν τα νερά, δεν θα δει 
πουθενά διέξοδο για το νερό» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Παπανικολάου.

Τονίζοντας πως η φυσική διέξοδος του νερού είχε κλει-
στεί, συμπλήρωσε: «Το τραγικό είναι ότι το 1996 είχαμε 
και δύο θύματα ακριβώς στην ανάντη περιοχή, ένα με 
δύο χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο που είχε κλείσει 
η δίοδος. Ήδη, η φύση είχε προειδοποιήσει για το ότι 
κακώς είχαν γίνει επεμβάσεις, κακώς δεν είχε διατηρη-
θεί η φυσική ροή του νερού και ταυτόχρονα δεν είχε 
διαμορφωθεί μια τεχνητή ροή του νερού». Πρέπει να 
υπολογίσουμε ποιες είναι οι μέγιστες βροχοπτώσεις 
που περιμένουμε στην ευρύτερη περιοχή, να υπολο-
γίσουμε τον όγκο και να δούμε τι διατομή χρειάζεται 
ώστε να εξασφαλιστεί η δίοδος του νερού στην ακραία 
τιμή της βροχόπτωσης, επισήμανε. Σημείωσε δε, ότι 
τρεις με τέσσερις φορές στα τελευταία είκοσι με τριάντα 
χρόνια στο συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή και με 
πολύ μεγάλη τραγικότητα σήμερα, έχει έρθει το ακραίο 
γεγονός «και τότε ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται, ενώ εί-
ναι προαναγγελμένο, τα πάντα είναι προκαθορισμένα».

Την 39η θέση ανάμεσα σε 56 χώρες που αξιολογήθηκαν 
και την 23η στις 28 χώρες της ΕΕ κατέλαβε η Ελλάδα βά-
σει των ανεπαρκών επιδόσεων στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, ανακοίνωσαν με κοινό δελτίο τύπου 
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF και Greenpeace, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ετήσιας διεθνούς αξι-
ολόγησης Climate Change Performance Index 2018 (CCPI) 
που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το δίκτυο οργα-
νώσεων Climate Action Network, στο οποίο συμμετέχουν. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ η ετήσια έκθεση αξιολογεί τις 
κλιματικές επιδόσεις 56 χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης συνολικά, που είναι υπεύθυνες για πάνω από το 90% 
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Όπως αναφέρουν οι οργανώσεις, η χώρα μας σημειώνει 
«δραματική υστέρηση σε σχέση με πέρσι, καθώς έκτοτε 14 
χώρες σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις, ιδιαίτερα στους το-
μείς της εφαρμογής εθνικών πολιτικών αλλά και στο εθνικό 

ανθρακικό αποτύπωμα, καθώς, παρά την κρίση, οι εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν κατά 20%». «Οι 
κλιματικές επιδόσεις της Ελλάδας συνάδουν με σενάριο 
αύξησης της πλανητικής θερμοκρασίας πάνω από τους 4°C 
και ουδεμία σχέση έχουν με τις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τη Συμφωνία του Παρισιού. Δεν είναι υπερβολή ο 
ισχυρισμός ότι η εμμονική στήριξη σε λιγνίτη και εξορύξεις 
υδρογονανθράκων περισσότερο παραπέμπουν σε πολιτι-
κές επιλογές Τραμπ παρά σε προοδευτικό κράτος που στο-
χεύει στη γρήγορη και κοινωνικά δίκαιη ενεργειακή μετά-
βαση. Τα όποια μικρά θετικά βήματα στην αυτοπαραγωγή 
ηλιακής ενέργειας δεν αλλάζουν το γεγονός ότι η Ελλάδα 
ακόμα έχει κλιματική πολιτική στα λόγια και όχι στην πρά-
ξη» αναφέρει ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα 
ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο ελληνικό γραφείο 
της Greenpeace. «Η καταθλιπτική κατάταξη της χώρας μας 
με βάση τον δείκτη κλιματικής επίδοσης CCPI αντικατο-

πτρίζει μια σειρά από λανθασμένες επιλογές της ελληνικής 
κυβέρνησης. Παρά τις διακηρύξεις για στήριξη των ΑΠΕ 
και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η Ελλάδα βρίσκε-
ται εκτός τροχιάς επίτευξης των στόχων ΑΠΕ για το 2020, 
ενώ επιμένει στο λιγνιτικό μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής. Η 
μόνη βιώσιμη επιλογή, ακόμα και με αμιγώς οικονομικούς 
όρους, είναι η απεξάρτηση από το κάρβουνο, δρόμος στον 
οποίο δεσμεύονται πια, η μία μετά την άλλη οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε από την πλευρά του ο 
Νίκος Μάντζαρης, υπεύθυνος του τομέα ενεργειακής και 
κλιματικής πολιτικής του WWF Ελλάς. Σύμφωνα με τις δύο 
οργανώσεις, «η φετινή επίδοση της Ελλάδας, αξιολογείται 
ως «κακή» σε σχέση με τη «μέτρια» περσινή επίδοση της, 
καθώς την τοποθετεί στην 23η θέση ανάμεσα στις 28 χώ-
ρες της ΕΕ (περσινή θέση 17η στην ΕΕ-28), ξεπερνώντας 
οριακά την Πολωνία και τη Βουλγαρία.

Μετά από αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η ΕΚΟ αποφάσισε να χορηγήσει 5.000 λίτρα καυσίμου κίνησης, προκειμένου οι τοπικές Αρχές να διαχειριστούν ευχερέστερα το έργο της αντιμετώπισης 
των συνεπειών της θεομηνίας στο νησί της Σύμης, που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης., σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η ΕΚΟ, τονίζεται σε σχετική ανακοί-
νωση, ήταν και θα παραμείνουν αρωγοί των τοπικών κοινωνιών, σε όλες τις δύσκολες συνθήκες.

Η φύΣΗ ΕΙχΕ πΡΟΕΙΔΟπΟΙΗΣΕΙ γΙΑ ΤΗ ΤΡΑγΩΔΙΑ ΣΤΗ ΔύΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΚΑΘΗγΗΤΗΣ Δ. πΑπΑΝΙΚΟΛΑΟύ

ΣΤΙΣ ΤΕΛΕύΤΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ «ΜΑχΗ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑγΗΣ, ΤΟΝΙζΟύΝ ΟΙ πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡγΑΝΩΣΕΙΣ WWF ΚΑΙ Η GREENPEACE

πΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑπΟ ΤΑ ΕΛπΕ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΣΗ ΤΩΝ ΣύΝΕπΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣύΜΗ
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ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΣΕ ΔύΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ γΙΑ ΤΟύΣ ΛΙγΝΙΤΕΣ

ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ πΙΣΩ Η ΔΕΗ: ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ γΙΑ ΤΙΣ ύΚΩ, πΑΕΙ ΣΤΟ ΣΤΕ γΙΑ ΤΑ NOME

ΑπΟΔΕχΘΗΚΕ Η ΕπΙΤΡΟπΗ ΑΝΤΑγΩΝΙΣΜΟύ ΤΗΝ πΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕπΑ γΙΑ ΤΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ πΟΣΟΤΗΤΩΝ φύΣΙΚΟύ ΑΕΡΙΟύ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟπΡΑΣΙΩΝ

Ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την 
Κομισιόν σχετικά με την κατάρτιση της λίστας των προς πώ-
ληση λιγνιτικών μονάδων έκανε προς τους εκπροσώπους της 
ΓΕΝΟΠ με τους οποίους συναντήθηκε σήμερα ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Σύμφωνα με 
το energypres ο υπουργός διαβεβαίωσε τους συνδικαλιστές 
ότι δεν έχει τεθεί και δεν συζητείται πώληση υδροηλεκτρικών 
μονάδων, αλλά ούτε και χαρτοφυλακίου πελατών της ΔΕΗ. 
Σύμφωνα με όσα είπε, οι διαπραγματεύσεις εκτιμάται ότι θα 
συνεχιστούν και ότι η κατάληξη αναμένεται περίπου σε δύο 
εβδομάδες, οπότε θα υπάρξει και νέα ενημέρωση της ΓΕΝΟΠ. 
Σύμφωνα με συνδικαλιστικές πήγες ο υπουργός ανέφερε 
ότι η ελληνική πλευρά πλευρά προσήλθε στην διαπραγμά-
τευση προτείνοντας, όπως άλλωστε έχει γίνει γνωστό, την 
πώληση της μονάδας Μελίτη 1, μίας άδειας για κατασκευή 
δεύτερης μονάδας στην Μελιτη, την μονάδα του Αμυνταίου 
, καθώς και τα ορυχεία της ΔΕΗ στην Βεύη και την Αχλάδα. Η 
απάντηση, όπως επίσης έχει γίνει γνωστό, των θεσμών ήταν 
αρνητική για την μονάδα του Αμυνταίου. Η νέα πρόταση της 
ελληνικής πλευράς, πάντα σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν 

συνδικαλιστικές πήγες , ήταν μαζί με το Αμύνταιο να προστε-
θεί και η μονάδα Μεγαλοπολη 3 που όμως ούτε κι αυτή έγινε 
δεκτή. Κατά τις ίδιες πηγές η ελληνική πλευρά ετοιμάζεται να 
επανέλθει με πρόταση για τις μονάδες Μεγαλόπολη 3,4 καθώς 
επίσης και αίτημα προς την κομισιόν να επιτραπεί στη ΔΕΗ να 
συνεχίσει να λειτουργεί τις μονάδες του Αμύνταιου και της 
Καρδιάς με αύξηση των προβλεπόμενων ωρών λειτουργίας 
από 17500 σε 32000. Επίσης η ελληνική πρόταση προβλέπει 
δυνατότητα αναβάθμισης του Αμυνταίου από τη ΔΕΗ είτε 
μόνη είτε σε κοινοπραξία με άλλον εταίρο. Να σημειωθεί ότι 
για την μονάδα του Αμυνταίου έχει εκφραστεί ενδιαφέρον 
από κινεζική εταιρία. Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Γιώργος Αδαμί-
δης υποστήριξε κατά τη σημερινή συνάντηση ότι το «πακέτο» 
των Μελίτη Ι, άδεια για Μελίτη ΙΙ, Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλό-
πολη 4 αθροίζει δυναμικότητα πολύ μεγαλύτερη από το 40% 
του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, καθώς σε μια τέτοια περί-
πτωση η ΔΕΗ θα μείνει κυρίως με τις πεπαλαιωμένες μονάδες. 
Η ΓΕΝΟΠ εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε 
απόπειρα πώλησης υδροηλεκτρικών και εταιρείας πελατολο-
γίου της ΔΕΗ. Η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ έχει ως εξής: 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, 
συναντήθηκε σήμερα στο ΥΠΕΝ με τον Πρόεδρο και τον Γε-
νικό Γραμματέα της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, κ.κ. Γιώργο Αδαμίδη και 
Αντώνη Καρρά. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε 
καλό κλίμα, ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι της διοίκησης 
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την πορεία των διαπραγματεύσεων με 
την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, σχετικά με τη δέσμευση της Ελλάδας για την αποε-
πένδυση του 40% του λιγνιτικoύ δυναμικού της Δ.Ε.Η. ως 
αποτέλεσμα της καταδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου.Ο Υπουργός, μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι η 
διαπραγμάτευση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού συ-
νεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 
δύο εβδομάδες. «Στόχος μας είναι να βρεθεί ένα κοινό πεδίο 
συμφωνίας», τόνισε και διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι δεν 
περιλαμβάνεται στις συζητήσεις με την DG Comp η εκχώρηση 
υδροηλεκτρικών μονάδων, ενώ δεν ανήκει στη στοχοθεσία 
του ΥΠΕΝ η πώληση πελατολογίου της ΔΕΗ.

Παρά το γεγονός ότι πήρε σοβαρή ανάσα ρευστότητας με 
τα 360 εκατ. ευρώ που αποφάσισε η κυβέρνηση να διαθέ-
σει από το «κοινωνικό μέρισμα» για την εφάπαξ πληρωμή 
των παλιών ΥΚΩ, η ΔΕΗ συνεχίζει να αμφισβητεί ότι τα 
χρωστούμενα είναι μόνον τόσα. Διεκδικεί άλλα 375 εκατ. 
ευρώ για να φτάσει συνολικά το ποσόν στα 735 εκατ. 
ευρώ που εκτιμά ότι της οφείλονται για τις χρονιές μετά 
το 2011. Σύμφωνα με το energypres είναι χαρακτηριστική 
η αναφορά στην ανακοίνωση της επιχείρησης: «Η ΔΕΗ 
εκφράζει την ικανοποίησή της για την καταβολή, εφάπαξ, 
του μέρους του ποσού που γνωμοδότησε η ΡΑΕ έναντι της 
συνολικής οφειλής από τις δαπάνες που έχει καταβάλει η 
ΔΕΗ για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) τα προηγούμε-
να χρόνια». Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα διεκδική-
σει η ΔΕΗ τα… ρέστα για τις ΥΚΩ, στο βαθμό που η ΡΑΕ 

έχει λάβει την οριστική της απόφαση, την οποία μάλιστα 
έχει αποδεχθεί το Υπουργείο Ενέργειας. Μια γεύση είχε 
δώσει ο κ. Παναγιωτάκης στη δήλωσή του, τέλος Σεπτέμ-
βρη, κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 6μήνου, 
όπου ανέφερε ότι επιδιώκει την επίλυση της διαφοράς με 
διάλογο «ή έστω με προσφυγή σε διαιτησία». Υπάρχουν 
όμως πληροφορίες που αναφέρουν ότι εξετάζεται και 
η δυνατότητα νομικής διεκδίκησης εκ μέρους της ΔΕΗ. 
Άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση πιέζουν οι πλέον 
«θερμόαιμοι», ενώ αντίστοιχες αναφορές έχει κάνει και η 
ΓΕΝΟΠ.
-Στις 5 Δεκέμβρη για τα NOME. Την ίδια στιγμή 
η ΔΕΗ συνεχίζει το δικαστικό αγώνα της εναντίον της 
απόφασης για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης για τις 
δημοπρασίες NOME, παρότι η κυβέρνηση είχε «αδειάσει» 

τη διοίκηση της επιχείρησης όταν προσέφυγε στο ΣτΕ. Η 
εκδίκαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
είναι προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου και σύμ-
φωνα με πληροφορίες του energypress η ΔΕΗ όχι μόνον 
δεν έχει χαμηλώσει τους τόνους αλλά αντίθετα έχει κάνει 
νεότερη παρέμβαση, μετά την αρχική προσφυγή, με την 
οποία συμπλήρωσε με επιπλέον στοιχεία το φάκελο της 
προσφυγής της. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η χθεσινή 
οξεία αναφορά του αντιπροέδρου της ΔΕΗ κ. Ανδριώτη, 
ο οποίος υποστήριξε ότι με τις δημοπρασίες NOME «υπο-
χρεωνόμαστε να πουλάμε μεγάλες ποσότητες ενέργειας 
κάτω του κόστους σε ιδιώτες για να μας ανταγωνιστούν».

Αποδέχθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού την πρό-
ταση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία 
(ΔΕΠΑ) για τροποποίηση δέσμευσης που υιοθετήθηκε με 
προγενέστερες αποφάσεις (υπ’ αριθμ. 551/VII/2012 και 
589/2014) της επιτροπής αναφορικά με το πρόγραμμα δι-
άθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε την απάλειψη από 1η 
Ιανουαρίου 2018 τομ όρο των υπ’ αριθμ. 551/VII/2012 και 

589/2014 αποφάσεων περί συνυπολογισμού τυχόν αιτημά-
των αύξησης ή μείωσης των τιμών προμήθειας της ΔΕΠΑ 
κατά τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης των ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών, προκειμένου ιδίως, ενόψει και της απελευθέ-
ρωσης της αγοράς φυσικού αερίου από 01.01.2018, να αρθεί 
οποιαδήποτε αβεβαιότητα όσον αφορά στην τελική διαμόρ-
φωση της τιμής αγοράς των προϊόντων φυσικού αερίου που 
διατίθενται στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες ως 

προς τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης. Η ετήσια δημο-
πρασία για το έτος 2018 και η τριμηνιαία δημοπρασία για το 
πρώτο τρίμηνο του 2018, που θα πραγματοποιηθούν εντός 
του 2017, θα διεξαχθούν υπό τους όρους που ήδη ισχύουν 
με βάση τις υπ’ αριθμ. 551/VII/2012, 589/2014, 596/2014, 
618/2015 και 631/2016 αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού. Η απόφαση λήφθηκε σε συνέχεια σχετικής ακρόασης 
της ΔΕΠΑ και πελατών της και σε συνεργασία με τη Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Επενδυτικό ενδιαφέρον σε υποδομές, ενέργεια, logistics 
και ακίνητα προέκυψε από τις πρώτες επαφές που είχε ο 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδη-
μητρίου στην Αυστραλία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ολο-
κληρώθηκε χθες το πρώτο σκέλος του επενδυτικού Road 
Show του υπουργού στο Σύδνεϋ. Ήταν ο πρώτος σταθμός 
του Road Show, που συνδιοργανώνεται από τον Οργανι-
σμό Enterprise Greece και την πρεσβεία της Ελλάδος στην 
Αυστραλία ενώ επόμενος σταθμός της αποστολής είναι το 
Μπρισμπέιν, όπου θα διοργανωθεί επενδυτικό σεμινάριο 
και πλήθος επιχειρηματικών συναντήσεων. Στο Σύδνεϋ, το 
πρόγραμμα του υπουργού περιλάμβανε σημαντικές συνα-
ντήσεις με Αυστραλούς και ομογενείς επενδυτές και επιχει-
ρηματίες, καθώς και ομιλία σε επενδυτική ενημερωτική εκ-
δήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την National 
Australia Bank και το Australian Chamber of Commerce 
and Industry. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότε-
ροι από 120 Αυστραλοί και ομογενείς επενδυτές και επιχει-
ρηματίες, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον υπουργό για τις 
τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες 

που προσφέρει η Ελλάδα σε πλήθος τομέων της οικονομίας. 
Την εκδήλωση παρακολούθησε και χαιρέτησε ο κ. Ντέιβιντ 
‘Αντριου Έλιοτ, υπουργός Αντιτρομοκρατίας και πρόεδρος 
της Ομάδας Φιλίας του Πολιτειακού Κοινοβουλίου της Νέας 
Νότιας Ουαλίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλ-
λων υψηλόβαθμων στελεχών και επιχειρηματιών, ο πρώην 
υπουργός Οικονομικών της Πολιτείας Μάϊκλ Κόστα και τα 
υψηλόβαθμα στελέχη της National Australia Bank Σπίρο 
Πάπας, Executive General Manager και ο Πίτερ Τζόλι Global 
Head of Research in the Global Markets. Ο υπουργός παρα-
κάθισε σε δείπνο, που παρέθεσε προς τιμήν του στο Hellenic 
Club, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Greek Australians of 
Business and Industry (GABI), παρουσία επιφανών ομο-
γενών επιχειρηματιών. Παράλληλα, πλήθος συναντήσεων 
και επαφών με Αυστραλούς και ομογενείς επενδυτές και 
επιχειρηματίες πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του 
νεοσύστατου επιχειρηματικού Συνδέσμου Greek Australian 
Business Leaders. Ο υπουργός και τα στελέχη του Οργανι-
σμού Enterprise Greece που συμμετέχουν στο Road Show 
συναντήθηκαν και ενημέρωσαν περισσότερους από 200 

Αυστραλούς και ομογενείς επιχειρηματίες, επενδυτές και 
εκπροσώπους funds κατά τη διάρκεια Β2Β συναντήσεων 
και στρογγυλών τραπεζιών (roundtables) που διοργανώ-
θηκαν από την Bank of Sydney, τον Οργανισμό Λιμένος 
NSW Ports και το ασφαλιστικό ταμείο State Super για κλά-
δους όπως: τουρισμός και ακίνητα, υποδομές και logistics, 
ενέργεια και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, ο κ. 
Παπαδημητρίου πραγματοποίησε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις 
με εκπροσώπους μεγάλων αυστραλιανών ομίλων οι οποίοι 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για επενδύσεις σε υποδομές, ενέρ-
γεια, logistics και ακίνητα. Ο υπουργός κατά την παραμονή 
του στο Σύδνεϋ συναντήθηκε με το υψηλόβαθμό στέλεχος 
του Εργατικού κόμματος Αυστραλίας και σκιώδη Ομοσπον-
διακό Υπουργό Εμπορίου και Επενδύσεων κ. Τζέϊσον Κλερ, 
με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις επενδύσεις 
σε υποδομές μέσω δημόσιων και ιδιωτικών συμπράξεων. 
Η παρουσία του υπουργού στο Σύδνεϋ ολοκληρώθηκε με 
συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. κ. Στυλιανό.

Η Energean έχει υποβάλλει προσφορά για έρευνες υδρο-
γονανθράκων στα ύδατα του Ισραήλ, όπως ανακοινώθηκε 
σήμερα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας. Σύμφωνα με το 
energypres πέραν της Energean, προσφορά υπέβαλε και μια 
κοινοπραξία ινδικών εταιρειών όπως οι ONGC Videsh, Bharat 
PetroResources, Indian Oil Corp και Oil India, όπως μεταδίδει 
το Reuters. Το Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters, ευελπιστεί ότι 
θα προσελκύσει 2-3 ξένες επιχειρήσεις για να έρθουν σε 24 νέ-
ους υπεράκτια οικόπεδα για έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο στον τελευταίο γύρο υποβολής προσφορών που άνοιξε 
πριν από ένα χρόνο. Το Ισραηλινό Υπουργείο Ενέργειας δή-
λωσε ότι οι προσφορές και τα σχέδια των υποψηφίων θα εξε-
ταστούν τις επόμενες βδομάδες και εν συνεχεία θα ληφθούν οι 
τελικές αποφάσεις. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει 

και νέος γύρος υποβολής προσφορών το επόμενο έτος. Η 
Energean έχει ήδη σημαντική παρουσία στο Ισραήλ, και συ-
γκεκριμένα στα κοιτάσματα Καρίς και Τανίν της ισραηλινής 
ΑΟΖ, για τα οποία έχει ήδη επεξεργαστεί και υποβάλλει σχέδια 
ανάπτυξης, με την παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει το 
2020. Μάλιστα, πρόσφατα προχώρησε σε αναθεώρηση προς 
τα επάνω των πιθανών αποθεμάτων φυσικού αερίου στα κοι-
τάσματα αυτά. Επίσης, η Energean υπέγραψε πρόσφατα νέα 
συμφωνία για πώληση της παραγωγής της στην ισραηλινή 
αγορά, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές εμπο-
ρικής εκμετάλλευσης των δύο κοιτασμάτων.
-»Ντεμπούτο» ινδικού ενδιαφέροντος για την ισ-
ραηλινή ΑΟζ. Το ινδικό ενδιαφέρον είχε προαναγγελθεί 
δια στόματος του Ινδού υπουργού πετρελαίου, Dharmendra 

Pradhan, ο οποίος σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Reuters 
είχε σημειώσει ότι «θα υποβάλλουμε σίγουρα προσφορές για 
τα οικόπεδα πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ισραήλ». 
Εξάλλου, τον προηγούμενο μήνα υψηλόβαθμη αντιπροσω-
πεία του ινδικού πετρελαϊκού τομέα, με επικεφαλής τον Sanjay 
Sudhir, γενικό γραμματέα του ομοσπονδιακού υπουργείου 
Πετρελαίου της χώρας, είχε επισκεφθεί το Ισραήλ, προκειμέ-
νου να προετοιμάσει το έδαφος για τη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Reuters, 
οι κινήσεις εκ μέρους της Ινδίας αποτελούν μια από τις πρώτες 
απτές αποδείξεις των αποτελεσμάτων που είχε το ταξίδι του 
Ινδού πρωθυπουργού Narendra Modi στο Ισραήλ τον Ιούλιο, 
με διακηρυγμένο στόχο την ενίσχυση των οικονομικών σχέ-
σεων των δυο χωρών.

«H Ελλάδα χάνει τα μεγαλύτερά της ταλέντα στο εξωτερικό. 
Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες δεν βλέπουν στην πατρίδα 
τους μέλλον. Το ότι φεύγουν για το εξωτερικό δεν κάνει τα 
πράγματα στην πατρίδα ευκολότερα» γράφει η γερμανική 
εφημερίδα Hamburger Abendblatt,σημειώνοντας ότι από 
την αρχή της δημοσιονομικής κρίσης το 2009 η Ελλάδα 
έχασε το ένα τέταρτο του ΑΕΠ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ . 
«Αυτό όμως που αναδύεται πολύ πιο δύσκολο είναι ότι εκα-
τοντάδες χιλιάδες Έλληνες μεταναστεύουν. Η χώρα βιώνει 
μια άνευ προηγουμένου αποχώρηση εργατικού δυναμικού. 

Χάνει τα καλύτερα ταλέντα της. Μια έρευνα της Τραπέζης 
της Ελλάδος αποδεικνύει το μέγεθος της μαζικής φυγής. 
Μεταξύ του 2008 και του 2014, περίπου 427.000 Έλληνες 
έφυγαν από την Ελλάδα – κυρίως επιστήμονες, εξειδικευμέ-
νοι εργάτες, μηχανικοί και μάνατζερ υψηλών προσόντων. 
. Δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Γερμανία με σχεδόν 
160.000 Ελληνες μετανάστες από την αρχή της κρίσης. 
Όπως επισημαίνει η Hamburger Abendblatt, «η έλλειψη 
επαγγελματικών ευκαιριών, ο νεποτισμός και οι άσχημες 
οικονομικές προοπτικές της χώρας ήταν οι βασικές αιτίες» 

για τη μετανάστευση. Μετά από οκτώ χρόνια ύφεσης μπο-
ρεί μεν η ελληνική οικονομία να μεγεθύνεται και πάλι, φέτος 
κατά πάσα πιθανότητα γύρω στο 2%, αλλά η ανάπτυξη πα-
ραμένει αδύναμη. Όσον αφορά την ανεργία, παρά τη μείω-
σή της τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται με ποσοστό 
21% στη θλιβερή αιχμή του ευρωπαϊκού δόρατος. Στην 
ηλικιακή ομάδα 15 – 24 ετών μάλιστα, το ποσοστό ανέρ-
χεται στο 43%. Θα διαρκέσει δεκαετίες έως ότου το ΑΕΠ της 
Ελλάδας φτάσει και πάλι στα επίπεδα πριν από την κρίση.-

ΕπΕΝΔύΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝ ΣΕ ύπΟΔΟΜΕΣ, ΕΝΕΡγΕΙΑ, LOGISTICS ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΑπΟ ΤΗΝ ΑύΣΤΡΑΛΙΑ  ΔΙΑπΙΣΤΩΣΕ Ο ύπΟύΡγΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

πΡΟΣφΟΡΑ γΙΑ ΕΡΕύΝΕΣ ύΔΡΟγΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 
Η ENERGEAN - ΑΝΤΑγΩΝΙΣΜΟΣ ΑπΟ ΙΝΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟπΡΑξΙΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ χΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΛύΤΕΡΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΤΗΣ ΛΟγΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ - HAMbuRGER AbENbLATT
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Πολύ θετικό για τη «Μυτιληναίος» ήταν το πρώτο 
εννεάμηνο του 2017, καθώς η εταιρεία συνέχισε να 
καταγράφει ισχυρή άνοδο των μεγεθών της, ενώ 
στον τομέα της ενέργειας αύξησε κατά 17% την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ισχυροποίησε τη 
θέση της στην προμήθεια ρεύματος. Σύμφωνα με το 
energypress.gr  πιο αναλυτικά, ο Κύκλος εργασιών 
ανήλθε σε €1.120,5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 
23,9%. Τα Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €226,1 
εκατ. έναντι €128,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του  
2016, παρουσιάζοντας αύξηση 76,3%. Τα Καθαρά 
κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
διαμορφώθηκαν σε €123,1 εκατ. έναντι €16,6 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Αντίστοιχα τα Κέρδη 
ανά Μετοχή ανήλθαν σε €0,861 έναντι €0,142 κατα-
γράφοντας αύξηση 506,8%. Σημειώνεται ότι τα ανω-
τέρω αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017 έχουν 
ωφεληθεί με το ποσό της αποζημίωσης που επιδίκασε 
το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για την υπόθεση του  
RTB BOR. Συγκεκριμένα, το EBITDA ωφελήθηκε κατά 
€21,0 εκατ., ενώ συνυπολογιζόμενων και των επιδι-
κασθέντων τόκων, τα κέρδη μετά από φόρους και δι-
καιώματα μειοψηφίας ωφελήθηκαν τελικά κατά €27,9 
εκατ. Επίσης, τόσο το EBITDA όσο και τα αποτελέσματα 
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το 
εννεάμηνο του 2017 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από 
συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης απαιτήσεων 
ποσού €13,9 εκατ. που αφορούν σε ενεργειακό έργο 
ισχύος 250MW της Εταιρείας στην Γκάνα. H αύξηση 
των ενοποιημένων μεγεθών της Εταιρείας στο εννε-
άμηνο οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική επίδοση του 

Τομέα της Μεταλλουργίας αλλά και των αυξημένων 
επιδόσεων των Τομέων Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερί-
ου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.
Τομέας Μεταλλουργίας. Η επίτευξη υψηλής κερ-
δοφορίας ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δραστικής 
μείωσης του κόστους που έχει επιτευχθεί μέσω των 
συνεχιζόμενων προγραμμάτων ενίσχυσης της αντα-
γωνιστικότητας, καθώς επίσης και της αύξησης των 
τιμών της αλουμίνας και του αλουμινίου. Στις αρχές 
Νοεμβρίου οι τιμές της αλουμίνας σημειώνουν σημα-
ντική άνοδο της τάξης του 50% σε σχέση με τις τιμές 
στα τέλη του Α΄ εξαμήνου 2017 ξεπερνώντας τα $450/
τν., οδηγώντας σε αύξηση και τις τιμές του αλουμινί-
ου στο LME κατά 14% στα $2,185/τν.. Η αύξηση αυτή 
σχετίζεται με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της πα-
ραγωγής της Κίνας που προβλέπει την περικοπή κατά 
30% της παραγωγής των χυτηρίων αλουμινίου και 
των διυλιστηρίων αλουμίνας κατά τη χειμερινή περί-
οδο και εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τα επίπεδα 
τιμών και το 2018.
-Τομέας Ηλεκτρισμού & φυσικού Αερίου. 
Στο εννεάμηνο του έτους η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνέχισε 
να ενισχύει σημαντικά την παρουσία της τόσο στην 
χονδρική όσο και στην λιανική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας. Συγκεκριμένα  η Εταιρεία κατέλαβε την 1η 
θέση ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές με ποσοστό 
3,86% το οποίο είναι αυξημένο κατά 30,8% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Παράλληλα η πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των θερμικών μονάδων 
της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 17%, στις 3,45 TWh στο 
εννεάμηνο του έτους, που αντιστοιχεί στο 10,1% της 
εγχώριας παραγωγής. Η προώθηση της απελευθέρω-

σης της εγχώριας αγοράς, σε συνδυασμό με την υψηλή 
αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας της  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αναμένεται να αυξήσει 
περεταίρω τα μερίδια αγοράς της Εταιρείας τόσο στην 
παραγωγή, όσο και στην λιανική αγορά ενέργειας.
-Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & ύποδο-
μών. Η ανάληψη της νέας σύμβασης του έργου 
BRIDGE POWER ύψους $363 εκατ. που αφορά στην 
κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία ενός ενεργειακού 
έργου fast- track 200MW με καύσιμα υγραέριο (LPG), 
φυσικό αέριο και diesel, στην Γκάνα υπογραμμίζει τη 
δέσμευση της εταιρείας να αναδειχθεί σε κορυφαίο 
παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Υποσα-
χάριας Αφρικής.
Αναφορικά με τις προοπτικές του τομέα, η συμφωνία 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τη Γενική Αρχή Ηλεκτρισμού 
της Λιβύης (GECOL) που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο 
αυξάνει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατά $400 εκατ. και 
αναμένεται να ενισχύσει τις επιδόσεις της Εταιρείας το 
επόμενο διάστημα. Το έργο αφορά την κατασκευή μιας 
νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 
Τομπρούκ της Λιβύης, συνολικής ισχύος που υπερβαί-
νει τα 650MW.
-Τελικό guidance 2017. Η μεγάλη άνοδος των απο-
τελεσμάτων 9μήνου και οι ισχυρές επιδόσεις σε όλους 
τους Τομείς Επιχειρησιακής Δραστηριότητας (ΤΕΔ) το 
τελευταίο 3μηνο του έτους που διανύουμε, επιβεβαιώ-
νουν τις προβλέψεις της Διοίκησης στη Γ. Σ. του Μαΐου 
2017 για υπέρβαση των στόχων που είχαν τεθεί τον 
Δεκέμβριο του 2016 για το οικονομικό έτος 2017.

Την πλέον αυστηρή μέχρι σήμερα πρόβλεψη για την 
εγκατάσταση αιολικών και ηλιοθερμικών σταθμών 
παραγωγής ενέργειας περιλαμβάνει το Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο που κατάρτισε η Περιφέρεια Κρή-
της και υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Γιώργος Σταθάκης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται 
στο κείμενο του Χωροταξικού που δημοσιεύθηκε ήδη 
σε ΦΕΚ, «ως υποστηρικτικό εργαλείο της αρχής της 
συγκεντρωμένης ανάπτυξης, αλλά και ως επιπρόσθετο 
μέτρο για την προστασία του ευαίσθητου περιβάλλο-
ντος του νησιού, εξαιρούνται οι περιοχές του δικτύου 
NATURA 2000 και οι λοιπές προστατευόμενες περιοχές 
από την εγκατάσταση Αιολικών και Ηλιοθερμικών 

Πάρκων». Μιλώντας στο energypress αρμόδιοι πα-
ράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος βεβαιώνουν 
ότι το Ειδικό Χωροταξικό που ισχύει για όλη τη χώρα 
υπερτερεί του Περιφερειακού Χωροταξικού και συ-
νεπώς ακόμα και μετά την υπογραφή του υπουργού 
δεν μπορεί να σταθεί στην πράξη η απαγόρευση εγκα-
τάστασης σε περιοχές Natura. Υπάρχει, δε, πράγματι 
σχετική μεταβατική διάταξη στο Πλαίσιο της Κρήτης 
που αναφέρει: «Οι τυχόν αντιφάσεις ή αποκλίσεις του 
παρόντος περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου σε 
σχέση με τα υπερ κείμενα εν ισχύι Γενικό και Ειδικά 
Χωροταξικά Πλαίσια, οι οποίες δεν αποτελούν εξειδι-
κεύσεις/ συμπληρώσεις αυτών, ισχύουν υπό τον όρο 

ενσωμάτωσής τους στα Πλαίσια». Ωστόσο, όπως έχει 
γράφει το energypress,  η έγκριση του Περιφερειακού 
Χωροταξικού της Κρήτης δημιουργεί προηγούμενο και 
οι φόβοι των φορέων της πράσινης ενέργειας αφορούν 
το πνεύμα που θα διέπει το νέο Ειδικό Χωροταξικό για 
τις ΑΠΕ, αλλά και τις συγκεκριμένες διατάξεις που πιθα-
νόν θα περιλαμβάνει. Πολλώ μάλλον όταν είναι πολλά 
τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πρωταγωνιστούν 
στις αντιδράσεις εναντίον των… Βιομηχανικών ΑΠΕ 
(ΒΑΠΕ) όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζονται από 
τους επικριτές τους οι μεγάλες αιολικές επενδύσεις.

ΜύΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΚΑΤΑΚΟΡύφΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟφΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ - 
ΕΝΙΣχύΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡγΕΙΑ

ΕΚΤΟΣ πΕΡΙΟχΩΝ NATuRA ΒγΑζΕΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ 
ΤΟ χΩΡΟΤΑξΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε σήμερα ότι μετά 
την πενταετία δεν μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι κινήσεις 
και τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα, 
για φορολογικούς ελέγχους και καταλογισμούς, καθώς έχει 
επέλθει παραγραφή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπ΄ αριθμ. 
2934/2017 απόφαση του ΣτΕ, (πρόεδρος η αντιπρόεδρος 
Μαίρη Σάρπ και εισηγητής, ο πάρεδρος Ιωάννης Δημητρακό-
πουλος), ελήφθη, με αφορμή υπόθεση ελέγχου επιχειρηματία, 
για την επταετία (2001-2008), ο οποίος έχει αποβιώσει και 
συνέχισε την δικαστική διεκδίκηση η κόρη του ως κληρονό-
μος. Η αρμόδια ΔΟΥ έλαβε υπόψη τις κινήσεις των τραπεζικών 
λογαριασμών ως συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν 
στην ΔΟΥ μετά την πάροδο 5ετίας. Συγκεκριμένα, οι σύμβου-
λοι Επικρατείας αναφέρουν στην εν λόγω απόφασή τους: «Δεν 
αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία, εκείνα τα οποία είτε 
είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της 
προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 84 
πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως 
υπόψη από αυτήν, είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει 
λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει 
την δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα 
ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο». Παράλλη-
λα, αναφέρουν οι δικαστές στην επίμαχη απόφαση: «Μεταξύ 
των βασικών και τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου 
της ακρίβειας των δηλώσεων εισοδήματος, ο οποίος πρέπει να 

διενεργείται, κατ΄ αρχήν, εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 
84 παρ. 1 πενταετίας, είναι και η εξέταση του υπόλοιπου και 
των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορολο-
γούμενου στην ημεδαπή. Τούτων έπεται, ότι στοιχεία για το 
υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του 
φορολογούμενου στην ημεδαπή, δεν αποτελούν «συμπληρω-
ματικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν (ενόψει και των 
επιταγών της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας) την 
επιμήκυνση της (κατ΄ αρχήν οριζόμενης, πενταετούς) προθε-
σμίας παραγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 4 περιπτ. 
β, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 περιπτ. α του ΚΦΕ». 
Ακόμη, αναφέρουν: «Πράγματι, αν θεωρηθεί ότι στοιχεία για 
το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών 
στην ημεδαπή μπορούν να αποτελούν “συμπληρωματικά 
στοιχεία”, ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής δεν θα 
είχε κατ΄ ουσίαν πεδίο εφαρμογής και η εμφανιζόμενη ως 
παρέκκλιση δεκαετής παραγραφή θα καθίστατο ο κανόνας, 
δεδομένου ότι, αν όχι το σύνολο των φορολογουμένων, εν 
πάση περιπτώσει, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών τηρούσε 
ήδη από πολλών ετών και εξακολουθεί να τηρεί τραπεζικούς 
λογαριασμούς, χωρίς τους οποίους, άλλωστε, δεν είναι πλέον 
δυνατή η πραγματοποίηση μεγάλου πλήθους συναλλαγών». 
Σε άλλο σημείο αναφέρουν: «Υπό το φως της συνταγματικής 
αρχής της αναλογικότητας, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρ-
μογής της διάταξης της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του 

άρθρου 84 του ΚΦΕ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 
68 παρ. 2 περίπτωση β του ΚΦΕ, περί δεκαετούς παραγρα-
φής, εάν η ανακρίβεια της δήλωσης αποδεικνύεται, κατά την 
εκτίμηση της φορολογικής αρχής, βάσει στοιχείων για το υπό-
λοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φο-
ρολογούμενου στην ημεδαπή» και προσθέτουν: «Η διάρκεια 
της παραγραφής πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων, ενώ 
μεταβολή της με την πρόβλεψη επιμηκύνσεως είναι δυνατή 
μόνον υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ανωτέρω 
άρθρου 78 του Συντάγματος, δηλαδή με διάταξη θεσπιζόμενη 
το αργότερο το έτος που έπεται εκείνου στο οποίο ανάγεται η 
φορολογική υποχρέωση. Κατά συνέπεια, διάταξη νόμου περί 
παρατάσεως χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων, 
οι οποίες ανάγονται σε ημερολογιακό έτος προγενέστερο του 
προηγουμένου της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού έτους, 
είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στην απορρέουσα από την 
αρχή του κράτους δικαίου αρχή της ασφάλειας δικαίου και στις 
εξειδικεύουσες αυτήν ειδικώς στο φορολογικό δίκαιο ανωτέ-
ρω συνταγματικές διατάξεις, για τον λόγο ότι θα τροποποιούσε 
κατά τον τρόπο αυτό αναδρομικά εις βάρος των φορολογου-
μένων το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο 
στον οποίο ανάγονται οι φορολογικές τους υποχρεώσεις όσον 
αφορά ουσιαστικό στοιχείο των εν λόγω υποχρεώσεων».

O Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυ-
ξης, κ. Γιώργος Τζιάλλας συμμετείχε στο Διεθνές Φόρουμ 
“TourInvest” στο Παρίσι και παρουσίασε την υλοποιούμενη 
εθνική τουριστική πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού για 
την προσέλκυση επενδύσεων στον δυναμικά αναπτυσσό-
μενο ελληνικό τουριστικό τομέα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αναφέρθηκε ειδικότερα στην επίτευξη της επιμήκυνσης της 
θερινής τουριστικής περιόδου με στόχο τον τουρισμό 365 
ημέρες το χρόνο, καθώς και στην ανάπτυξη νέων προορισμών 
τουρισμού πόλεως, πέρα από τους εδραιωμένους προορι-
σμούς, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο κ. Τζιάλλας επισήμανε ότι 
ο τουρισμός είναι για την Ελλάδα μια ομπρέλα οικονομικών 
δραστηριοτήτων και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό 
ανάπτυξης για την χώρα, μέσα από τις συνέργειες με άλλους 

τομείς της οικονομίας. Ανέφερε επίσης ότι τα μηνύματα είναι 
πολύ ενθαρρυντικά όσον αφορά την αύξηση των τουριστι-
κών μεγεθών και εκδηλώνεται σημαντικό ενδιαφέρον από 
ξένους επενδυτές για τις τουριστικές επενδυτικές ευκαιρίες που 
παρουσιάζει η Ελλάδα. Το φόρουμ είχε ως κύριο στόχο την 
προώθηση των επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού μέσα 
από την δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων, επενδυτών, 
συμβούλων ανάπτυξης, διαχειριστών ξενοδοχειακών μονά-
δων και αξιωματούχων οργανισμών που διαμορφώνουν τις 
πολιτικές στον τουρισμό. Το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει με 
την παρουσία του σε διεθνή φόρα και συνέδρια τις προσπάθει-
ες για την προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την αύξηση της 
δυναμικότητας και την υψηλή ποιότητα των υποδομών και 
υπηρεσιών. Ο κ. Τζιάλλας παραβρέθηκε ως προσκεκλημένος, 

μαζί με υψηλούς αξιωματούχους της Γαλλικής κυβέρνησης, 
προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων ξενοδο-
χειακών ομίλων και ανώτατα στελέχη εταιρειών του τουριστι-
κού τομέα, στην εκδήλωση για την απονομή των βραβείων 
«Worldwide Hospitality Awards», που διοργανώνεται κάθε 
χρόνο στο Παρίσι από τον όμιλο MKG GROUP. Επίσης, ο Γε-
νικός Γραμματέας κ. Τζιάλλας είχε ιδιαίτερη συνομιλία με τον 
Υφυπουργό Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Γαλλίας, αρμόδιο για τον τουρισμό, κ. Jean-Baptiste Lemoine, 
με τον οποίο συζήτησαν θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος 
και εκφράστηκε η κοινή βούληση για την προώθηση της του-
ριστικής συνεργασίας.

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με ευρεία πλειοψηφία, το νομο-
σχέδιο για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ την αρχή 
του νομοσχεδίου ψήφισαν όλα τα κόμματα, πλην της Χρυσής Αυγής, η οποία δήλωσε 
επιφύλαξη για την Ολομέλεια. Η συνεδρίαση ψήφισης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια 

θα διεξαχθεί την Δευτέρα, μετά την αναβολή της αυριανής λόγω εθνικού πένθους για την 
τραγωδία στην Δυτική Αττική.

ΤΟ ΣΤΕ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ ΤΟ πΕΡΙΕχΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΡΑπΕζΙΚΩΝ ΛΟγΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
5ΕΤΙΑ, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ύπΟψΗ ΣΤΟύΣ φΟΡΟΛΟγΙΚΟύΣ ΕΛΕγχΟύΣ

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ φΟΡΟύΜ “TOuRINvEST” ΣΤΟ πΑΡΙΣΙ Ο γ.γ. ΤΟύΡΙΣΤΙΚΗΣ πΟΛΙΤΙΚΗΣ 
γΙΑ ΤΗΝ πΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟύΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕπΕΝΔύΣΕΩΝ

ΒΟύΛΗ: ΕγΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ γΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟύ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟύ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
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Σαράντα τέσσερα εκατομμύρια από τον νέο προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι καθορισμένα για νέα 
έργα, δήλωσε ο περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώ-
ντας στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για 
την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2018 και του ολοκληρω-
μένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας. «Έργα που έκανε η Πε-
ριφέρεια ολοκληρώθηκαν, ενώ έργα του κράτους έμειναν πίσω» 
ανέφερε και σημείωσε ότι θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του 
κράτους και να μεταβούμε στην περιφερειακή διακυβέρνηση. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε τον 
προϋπολογισμό ρεαλιστικό και απόλυτα εφαρμόσιμο και σχο-
λίασε ότι σέβεται τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων, 
ενώ στηρίζεται στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της υπευθυ-
νότητας, της διαφάνειας και της ειδίκευσης των πιστώσεων. Επι-
πλέον, υποστήριξε, ότι αντιμετωπίζει μία σειρά από νέα και παλιά 
έργα καλύπτοντας όλο το πεδίο των αρμοδιοτήτων και των 
υποχρεώσεων της Περιφέρειας και συνυπολογίζει την οικονο-
μική ενοποίηση, αλλά και τη διαχειριστική αυτοτέλεια των επτά 
περιφερειακών ενοτήτων.  Το σύνολο των εσόδων του προϋπο-

λογισμού για το 2018, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, διαμορ-
φώνεται σε 227.731.468 ευρώ και των εξόδων σε 315.169.485 
ευρώ, όμως το λογιστικό έλλειμμα των 87.438.017 ευρώ, για να 
είναι απόλυτα ισοσκελισμένος, καλύπτεται από το ταμειακό υπό-
λοιπο του 2017. Η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας, Αθηνά Αηδο-
νά, τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισμός συντάχθηκε χωρίς δημι-
ουργική αλχημεία και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες, επι-
σημαίνοντας ότι είναι αυστηρά εναρμονισμένος με τις διατάξεις 
της σχετικής ΚΥΑ. Διευκρίνισε, ότι όταν η Εκτελεστική Επιτροπή 
εξέτασε τις προτάσεις των υπηρεσιών και τις πρότεινε στην οικο-
νομική επιτροπή τον περασμένο Ιούλιο, δεν είχε εκδοθεί ακόμη 
η ΚΥΑ με τις αναλυτικές οδηγίες για την κατάρτισή του. Για τη 
γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ 
υπογράμμισε ότι δεν ήταν σημαντικές οι τέσσερις παρατηρήσεις 
του. Από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο 
Γιάννης Ανδρίτσος από την «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια», σημεί-
ωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2018 δεν είναι ρεαλιστικός, ενώ 
στερείται προτάσεων διεξόδου από την κρίση, πνοής ανάπτυξης 

και ελπίδας για τους πολίτες. Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου, από τη 
«Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα», εκτίμησε ότι οι προβλέψεις 
για το 2018 δεν διαφοροποιούνται, αλλά διαμορφώνονται πολύ 
πιο στεγνά, με βάση τις μνημονιακές απαιτήσεις της λιτότητας 
και της συρρίκνωσης της αυτοδιοίκησης. Ο Νίκος Χρυσομάλ-
λης, από την «Ελληνική Αυγή», ανέφερε ότι η παρουσίαση του 
προϋπολογισμού αποτελεί ομολογία αποτυχίας της παράταξης 
Τζιτζικώστα, ο Δημήτρης Μούρνος, από την παράταξη «Συμ-
μετέχω», χαρακτήρισε ως αποθέωση της γραφειοκρατίας τις 
επισημάνσεις του οικονομικού παρατηρητηρίου, ενώ ο Βασίλης 
Ρέβας, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση», σχολίασε ότι η διοίκηση της 
Περιφέρειας δικαιολογεί τη μείωση των πόρων με πρόσχημα την 
ανάγκη σωτηρίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τέλος, 
η Νιόβη Παυλίδου, από τους «Πολίτες Μπροστά», έκανε λόγο για 
γραφειοκρατική διαδικασία και ο Θανάσης Αγαπητός, από την 
«Ανταρσία», επισήμανε ότι ο προϋπολογισμός έρχεται σε αντίθε-
ση με τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας.

Στα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στον Έβρο, 
δύο χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαν πλήξει 
το Νομό, αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης 
Πέτροβιτς, στη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Σήμερα, δύο 
χρόνια μετά, έχουν αποκατασταθεί 153 ρήγματα από τις πλημ-
μύρες εκείνης της περιόδου, έχουμε εκτελέσει έργα που ξεπερ-
νούν τα 22 εκατ. ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία της 
περιοχής. Βάζουμε προτεραιότητες, στηρίζουμε την αντιπλημ-
μυρική θωράκιση και έχουμε ως στόχο το επόμενο διάστημα να 

κάνουμε ακόμη περισσότερα έργα συντηρήσεων, προκειμένου 
να υποστηρίξουμε καλύτερα τις υφιστάμενες υποδομές» ανέφε-
ρε ο κ. Πέτροβιτς. Διευκρίνισε ότι «οι ποταμοί είναι αρμοδιότητα 
του υπουργείου Υποδομών. Εντούτοις, εμείς ως Περιφέρεια, 
κάνουμε αυτό που πρέπει και μας αναλογεί προκειμένου να 
προστατέψουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες 
και τις περιουσίες τους». Αναφορικά με τη σημερινή συνεδρίαση, 
κ. Πέτροβιτς δήλωσε πώς «στόχος είναι να εξετάσουμε όλες τις 
παραμέτρους, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι κατά τη διάρκεια 
του επερχόμενου χειμώνα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 

πλημμυρικών φαινομένων που προκαλούνται, συνήθως, από 
τους μεγάλους ποταμούς που διασχίζουν την περιοχή μας». 
Υπογράμμισε τη σημαντικότητα της συνεργασίας όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και της ετοιμότητας, στη λογική του προ-
λαμβάνειν και όχι του θεραπεύειν. «Αυτό το επαναλαμβάνουμε 
διαρκώς, καθώς τα προηγούμενα χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες 
σοβαρών καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες 
της περιόδου 2014-2015, που θα μείνει στη ιστορία ως ένα τρα-
γικό πλημμυρικό φαινόμενο, με σοβαρές καταστροφικές συνέ-
πειες για τον Έβρο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη διαμόρφωση της οδού Χάληδων που αποτελεί τον τουρι-
στικότερο δρόμο της πόλης καθώς οδηγεί προς το παλιό λιμάνι 
προχωρά η δημοτική αρχή. Όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης τύπου ο δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας, το έργο είναι 
προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ από ιδίους πόρους 
του Δήμου και θα εκτελεστεί με ορίζοντα έναρξης των εργα-
σιών το φθινόπωρο του 2018 μέσα από διεθνή διαγωνισμό. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην εργολαβία περιλαμβάνεται και 
η ανάπλαση της πλατείας «Τριμάρτυρης» όπου και βρίσκεται ο 

Μητροπολιτικός Ναός της πόλης. Σύμφωνα με την υπάρχουσα 
μελέτη οι βασικές παρεμβάσεις που θα γίνουν στην οδό Χάλη-
δων είναι η μονοδρόμηση της, η κατασκευή δικτύου οπτικών 
ινών, η αλλαγή του δικτύου αποχέτευσης και η αντικατάσταση 
των παλιών φωτιστικών. Τα πεζοδρόμια και ο δρόμος θα είναι 
στο ίδιο επίπεδο, ενώ η κάλυψη της οδού θα γίνει με πλάκες και 
κυβόλιθους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου η οδός θα γίνει 
δρόμος περιορισμένης κυκλοφορίας οχημάτων σε συγκεκριμέ-
νες ώρες της ημέρας και κυρίως για την τροφοδοσία καταστη-

μάτων της περιοχής. «Παρεμβαίνουμε σε ένα σημείο ζωτικής 
σημασίας για την πόλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, κατά την διάρ-
κεια της συνέντευξης τύπου ο κ. Βάμβουκας. Παράλληλα, έκανε 
γνωστό ότι την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα έργα για την 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στη συνοικία «Νέα Χώρα», 
έργο που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2018. 
Ακόμα, προχωρούν όπως ανακοινώθηκε και οι διαδικασίες για 
την ανάπλαση της πλατείας μπροστά από το λιμάνι της Σούδας.

Στη επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων του βιολογικού 
καθαρισμού των Σπετσών και του δικτύου ομβρίων στην πε-
ριοχή Βουρκάρι Σαλαμίνας, επικεντρώθηκε η σύσκεψη για την 
επίλυση χρόνιων προβλημάτων στις συγκριμένες περιοχές, 
που συγκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παν. Χατζηπέρος 
με την παρουσία της δ/ντριας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Στέλ-
λα Χρυσουλάκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφορικά με το 

πρώτο έργο, εκτιμήθηκε ότι η πρόσληψη αρχαιολόγων τόσο 
από τον δήμο όσο και από την μεριά της Εφορείας Αρχαιοτήτων, 
θα διευκολύνει την εξέλιξη των εργασιών σε πολλά μέτωπα και 
την επιτάχυνση του έργου. Σε ότι αφορά το έργο απορροής των 
ομβρίων Σαλαμίνας, που ταλαιπωρεί τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες του νησιού και δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα, 
αποφασίστηκε η επίσπευση των έργων με καλύτερη συνερ-

γασία μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων και του εργολάβου. 
Επίσης, συμφωνήθηκε να γίνει ένα μικρό τεχνικό έργο, στο 
οποίο θα περιλαμβάνεται και αύλακας απορροής των υδάτων, 
για να αποφευχθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί εφόσον καταστεί δυνατόν από το υποέργο της 
Αρχαιολογίας.

πΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤ. ΕύΡΩ 
ΑπΟ ΤΟΝ ΝΕΟ πΡΟϋπΟΛΟγΙΣΜΟ γΙΑ ΝΕΑ ΕΡγΑ

ΕΡγΑ ΑΝΤΙπΛΗΜΜύΡΙΚΗΣ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 22 ΕΚΑΤ. ΕύΡΩ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

πΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑπΛΑΣΗΣ ΣΕ πΕΡΙΟχΕΣ ΤΟύ ΔΗΜΟύ χΑΝΙΩΝ

ΕΡγΑ  ΒΙΟΛΟγΙΚΟύ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟύ ΣπΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟύ ΔΙΚΤύΟύ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟύΡΚΑΡΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
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Σε επανασχεδιασμό και αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού της 
Δικτύου κορμού προχώρησε η OTEGLOBE, θυγατρική του 
Ομίλου ΟΤΕ, με την προσθήκη χιλιάδων χιλιομέτρων οπτικής 
ίνας στην Ευρώπη. Το νέο δίκτυο διέρχεται από 15 χώρες κα-
λύπτοντας τα μεγαλύτερα κέντρα διασύνδεσης όπως Λονδίνο, 
Φρανκφούρτη, Παρίσι, Μιλάνο, Μασσαλία κλπ, καθώς επίσης 
και χώρες της Βαλκανικής. infacom
Το νέο δίκτυο της OTEGLOBE περιλαμβάνει 16.000χμ ιδιό-
κτητης οπτικής ίνας εκτός Ελλάδας και αποτελείται από 4+ 
εναλλακτικές γεωγραφικές οδεύσεις, παρέχοντας πληθώρα 
επιλογών διασύνδεσης στην ευρύτερη περιοχή για τα δίκτυα 
νέας γενιάς.
Έως σήμερα η εταιρεία λειτουργούσε δύο πλήρως προστατευ-
μένα, χερσαία δίκτυα οπτικών ινών, το Transbalkan Network 
και το Greek Western European Network, τα οποία εκτείνονταν 
από την Ελλάδα προς τη Δυτική Ευρώπη, μέσω των Βαλκανί-
ων και της Ιταλίας αντίστοιχα. Προκειμένου να παρέχει στους 
διεθνείς και εγχώριους πελάτες της αναβαθμισμένες υπηρεσίες 
και να αντεπεξέλθει στις ιδιαίτερα αυξημένες ευρυζωνικές ανά-
γκες της περιοχής, η OTEGLOBE επανασχεδίασε και μετέτρεψε 
το δίκτυο κορμού της σε ένα ενοποιημένο δίκτυο οπτικών ινών 
πολλαπλών διαδρομών (mesh architecture) που εκτείνεται 
από τη Νοτιοανατολική στη Δυτική Ευρώπη.
Το Ευρωπαϊκό δίκτυο της OTEGLOBE σε συνδυασμό με το νέο, 

διηπειρωτικό υποθαλάσσιο καλώδιο Asia-Africa-Europe-1 
(AAE-1) μήκους 25.000χμ στο οποίο η OTEGLOBE είναι ιδρυτι-
κό μέλος, παρέχει στην αγορά μία νέα, εναλλακτική διαδρομή 
για τη διασύνδεση της Ευρώπης με την Ασία μέσω της Ελλά-
δας, ενώ βάζει την Ελλάδα και την OTEGLOBE στο χάρτη ως 
τον νέο αξιόπιστο τηλεπικοινωνιακό κόμβο της Μεσογείου. Η 
κίνηση από την Ασία μεταφέρεται μέσω του AAE-1 στον κα-
λωδιακό σταθμό της OTEGLOBE στα Χανιά και στη συνέχεια 
δρομολογείται μέσω του πλήρως προστατευμένου χερσαίου 
δικτύου της OTEGLOBE στην Ευρώπη.
«Ο επανασχεδιασμός του Ευρωπαϊκού δικτύου κορμού της 
OTEGLOBE κινείται στο πλαίσιο μίας στρατηγικής που την τε-
λευταία δεκαετία μας έχει καθιερώσει ως έναν από τους πλέον 
αξιόπιστους παρόχους διεθνών τηλεπικοινωνιών στην Ευρώ-
πη» δήλωσε ο κ. Ντίνος Ανδρέου, Διευθύνων Σύμβουλος της 
OTEGLOBE.
-Διεθνής διάκριση στα Global Carrier Awards 2017. 
Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής ήταν και η μεγάλη διάκρι-
ση για την OTEGLOBE στα Διεθνή Βραβεία Τηλεπικοινωνιών 
“Global Carrier Awards 2017”, με την εταιρεία να αποσπά το 
βραβείο “Best European Project” για το επανασχεδιασμένο 
Ευρωπαϊκό Δικτύου Κορμού της. Η τελετή απονομής των 
“Global Carrier Awards 2017” πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στο Λονδίνο, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών σύσσωμου 

του κλάδου διεθνών τηλεπικοινωνιών. «Συναγωνιζόμενοι με 
πραγματικούς κολοσσούς του κλάδου μας, η διάκριση του Ευ-
ρωπαϊκού μας Δικτύου ως το καλύτερο έργο της Ευρώπης μας 
τιμά ιδιαίτερα, ενώ μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με τον ίδιο 
ζήλο και αφοσίωση στην ίδια τροχιά ανάπτυξης προς όφελος 
τόσο των πελατών μας όσο και του Ομίλου ΟΤΕ» προσθέτει ο 
κ. Ανδρέου. Τα “Global Carrier Awards” είναι ο πλέον αναγνω-
ρισμένος ετήσιος θεσμός στην αγορά των Διεθνών Τηλεπικοι-
νωνιών, που διοργανώνεται επί σειρά ετών από τον διεθνούς 
κύρους, αγγλικό εκδοτικό οργανισμό “Capacity Media”.
Με περισσότερες από 225 υποψηφιότητες, εταιρείες τηλεπικοι-
νωνιών από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και οι γνωστοί 
τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί, διεκδίκησαν και φέτος μία διά-
κριση σε 6 θεματικές κατηγορίες, που περιλάμβαναν, μεταξύ 
άλλων, βραβείο για την «Καλύτερη εταιρεία Διεθνών Τηλεπι-
κοινωνιών παγκοσμίως», «Καλύτερη εταιρεία ανά ήπειρο» 
κλπ. Η κριτική επιτροπή των Βραβείων απαρτίζεται από μια 
ομάδα εκπροσώπων διακεκριμένων εταιρειών, συμβούλων 
επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών, ηγετικών στελεχών της αγοράς 
διεθνών τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και από έγκριτους 
δημοσιογράφους διεθνών εκδοτικών οργανισμών.

Η Vodafone δημοσιοποιεί το πέμπτο ετήσιο Βαρόμετρο του ΙοΤ 
(ΙοΤ Barometer), την κορυφαία, διεθνή έρευνα επιχειρηματικού 
κλίματος αναφορικά με τις επενδύσεις και την καινοτομία στο 
Internet of Things. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω συνε-
ντεύξεων με σχεδόν 1.300 στελέχη επιχειρήσεων σε 13 χώρες 
(ΗΠΑ, Βραζιλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, 
Ισπανία, Νότια Αφρική, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία).
Σύμφωνα με την έρευνα IoT Barometer:
•Το 84% των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν λύσεις IoT αναφέ-
ρουν ότι η αξιοποίηση του ΙοΤ ενισχύθηκε σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος
•Το 51% των εταιριών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες IoT σημει-
ώνουν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία αυξάνει τα έσοδά τους ή 
δημιουργεί νέες πηγές εσόδων
•Το 66% του συνόλου των εταιριών συμφωνεί ότι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός είναι αδύνατος χωρίς το IoT
•Το ποσοστό των εταιριών που διαθέτουν περισσότερες από 
50.000 διασυνδεδεμένες συσκευές διπλασιάστηκε τους τελευταί-
ους 12 μήνες, σε διεθνές επίπεδο.

Οι χρήστες μεγάλης κλίμακας καταγράφουν επίσης ορισμένα 
από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά οφέλη, με το 67% εξ αυ-
τών να επισημαίνουν ότι έχουν αξιόλογες αποδόσεις από την 
χρήση του ΙοΤ. Οι εταιρίες ενέργειας και οι επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεγαλύτερων 

έργων ΙοΤ διεθνώς, με εφαρμογές όπως η «έξυπνη» μέτρηση 
(smart metering) και η παρακολούθηση της λειτουργίας αγω-
γών (pipeline monitoring).
Παράλληλα, το εύρος των πλεονεκτημάτων, τα οποία οι χρήστες 
απολαμβάνουν από την χρήση του ΙοΤ, διευρύνεται όσο η υιο-
θέτησή του αυξάνεται. Η μεγαλύτερη επιχειρηματική γνώση, το 
μειωμένο κόστος και η αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζο-
μένων βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας διεθνώς.
Στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού το 53% όσων απάντησαν, 
ανέφεραν την αυξημένη ανταγωνιστικότητα στην αγορά ως το 
κορυφαίο πλεονέκτημα του ΙοΤ, έναντι 35% στην Αμερικανική 
ήπειρο και 33% στην Ευρώπη. Στον κλάδο της αυτοκινητοβι-
ομηχανίας, το 51% των εταιριών υπογραμμίζουν ότι το ΙοΤ τις 
βοηθά να διαφοροποιηθούν ενισχύοντας την εμπορική τους 
μάρκα.
Το ζήτημα της ασφάλειας στο ΙοΤ παραμένει το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για την υιοθέτησή του από τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε 
εταιρίες με 10.000 ή και περισσότερες διασυνδεδεμένες συσκευές 
σε λειτουργία, μόλις το 7% αναφέρει ότι τους προβληματίζει η 
ασφάλεια . Οι επιχειρήσεις κάνουν περισσότερα βήματα για την 
αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας, αναλαμβάνοντας πρω-
τοβουλίες όπως είναι η αύξηση της εκπαίδευσης γύρω από την 
ασφάλεια για το προσωπικό τους, η συνεργασία με εξειδικευμέ-
νους παρόχους ασφαλείας και η πρόσληψη περισσότερων ειδι-
κών γύρω από την ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφορικής.
Η έκθεση αναδεικνύει επίσης ότι όσο αυξάνεται η κλίμακα των 

έργων ΙοΤ παρατηρείται μία άνοδος των απαιτήσεων διασύνδε-
σης. Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν ένα μείγμα 
τεχνολογιών από σταθερές ευρυζωνικές γραμμές έως χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης ευρυζωνικά δίκτυα (LP-WAN), ανά-
λογα με την εφαρμογή ΙοΤ που αξιοποιούν. Συνήθως, τα έργα 
μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιούν τέσσερις διαφορετικές επι-
λογές διασύνδεσης, με τις ασύρματες επικοινωνίες και το Wi-Fi 
να είναι οι πιο δημοφιλείς από αυτές. Επίσης, υπάρχει αυξημένο 
ενδιαφέρον για νεότερες τεχνολογίες όπως είναι το Narrowband 
IoT, με το 28% των εταιριών να το εξετάζουν, παράλληλα με 
άλλα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ευρυζωνικά δίκτυα 
(LP-WAN) για να υποστηρίξουν νέα έργα ΙοΤ.
Ο Erik Brenneis, διευθυντής του Ομίλου Vodafone για το IoT 
δήλωσε: «Στα πέντε χρόνια αυτής της έκθεσης έχουμε δει τον 
αριθμό των εταιριών που έχουν υιοθετήσει λύσεις ΙοΤ να δι-
πλασιάζεται, αλλά και έργα ΙοΤ να έχουν διευρυνθεί από μικρά 
πιλοτικά έργα σε έργα παγκόσμιας ανάπτυξης δεκάδων χιλιά-
δων διασυνδεδεμένων συσκευών. Ξεκάθαρα βλέπουμε ότι το 
IoT ήρθε για να μείνει».
Η κ. Κάτια Σταθάκη, εμπορική διευθύντρια εταιρικών πελατών 
της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «Το ΙοΤ είναι ένα κορυφαίο ερ-
γαλείο για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, καθώς υπόσχεται 
αυξημένη ανταγωνιστικότητα , βελτιωμένη λειτουργία και μείω-
ση του λειτουργικού κόστους».

OTEGLObΕ: ΝΕΟ πΑΝΕύΡΩπΑϊΚΟ ΔΙΚΤύΟ ΟπΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

vODAFONE: ΕΡΕύΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝύΕΙ ΔΙπΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΡγΩΝ ΙΟΤ ΜΕγΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
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Περισσότερες βεβαιώσεις και δικαιολογητικά θα απαιτού-
νται πλέον για την εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινή-
των, αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Καθημερινή». Όπως 
επισημαίνεται, η αλλαγή αυτή προωθείται με στόχο να 
περιορίσει τα φαινόμενα εξαπάτησης των καταναλωτών, 
την απώλεια φορολογικών εσόδων, αλλά και τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό. Μάλιστα, αν και η αγορά αυτοκινήτου εκτι-
μά ότι θα αυξηθεί ο διοικητικός φόρτος για τις εταιρείες, 
βλέπει θετικά τις προτεινόμενες αλλαγές. Ειδικότερα, και 
όπως αναφέρει το δημοσίευμα της «Καθημερινή», στο 
υπό επεξεργασία νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών 
προβλέπεται, πριν από τον τελωνισμό μεταχειρισμένου 
επιβατηγού ή ελαφρού φορτηγού, η υποχρεωτική υποβο-
λή βεβαίωσης του Έλληνα κεντρικού αντιπροσώπου για το 
ποιος είναι ο τύπος και το μοντέλο του αυτοκινήτου, όπως 
και ο εξοπλισμός αυτού. Ομοίως βεβαίωση για την αντιρ-
ρυπαντική τεχνολογία με την οποία είναι εξοπλισμένο το 
όχημα. Με τον τρόπο αυτό βεβαιώνεται ότι θα πληρωθεί 
ο φόρος που πραγματικά αναλογεί, καθώς είναι συχνό το 

φαινόμενο ένα εισαγόμενο μεταχειρισμένο να δηλώνεται 
ως μικρότερου κυβισμού, με «φτωχό» εξοπλισμό ή και 
νεότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, έτσι ώστε να κα-
ταβάλλεται μικρότερος εισαγωγικός φόρος. Επιπλέον, από 
την ταξινόμηση απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:
- Βεβαίωση της αρχής που εξέτασε την ξένη άδεια κυκλο-
φορίας, στην οποία να βεβαιώνονται,
i) η έγκριση τύπου με βάση την οποία ταξινομήθηκε το 
όχημα
ii) τα στοιχεία κυβισμού, εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα και οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει 
το όχημα
iii) η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης
iv) ο προηγούμενος ιδιοκτήτης
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παραποίηση των παρα-
πάνω στοιχείων γίνεται συχνά όχι μόνο για την καταβολή 
μικρότερου φόρου εισαγωγής, αλλά και για την πληρωμή 
χαμηλότερων τελών κυκλοφορίας, για να έχει το αυτοκί-
νητο μικρότερο τεκμήριο ή ακόμη και να κυκλοφορεί ελεύ-

θερα με ψευδή στοιχεία ότι είναι τεχνολογίας Euro 5 ενώ 
είναι παλαιότερης.
_ Βεβαίωση του εθνικού διανομέα της χώρας για το ποιες 
ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχημα, πότε και με τι διανυθέ-
ντα χιλιόμετρα και ποιες τυχόν εκκρεμούν.
Βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης με το εξής 
περιεχόμενο: α) Πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε 
έγιναν, καθώς και ποιοι εκκρεμούν, β) ποιοι ήταν επιτυχείς 
και ποιοι όχι και γιατί, γ) και πόσα διανυθέντα χιλιόμετρα 
είχε το όχημα σε κάθε έλεγχο.
- Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη 
γνώση των στοιχείων των τριών πιο πάνω βεβαιώσεων, 
όπως επίσης και του δελτίου ΚΤΕΟ στη χώρα μας, που 
απαιτείται πριν από την ταξινόμηση.
- Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 εισήχθησαν στην Ελλάδα 
27.814 μεταχειρισμένα επιβατηγά. Στο δεκάμηνο Ιανουα-
ρίου-Οκτωβρίου 2017 έχουν εισαχθεί 36.745 επιβατηγά 
και εκτιμάται ότι έως το τέλος του χρόνου θα έχουν εισα-
χθεί συνολικά 43.076.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας εξέφρασε σε μια ανακοί-
νωση που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα την «έντονη 
δυσαρέσκειά» του για μια απόφαση που έλαβε η κυβέρνη-
ση των ΗΠΑ όσον αφορά τις εισαγωγές φύλλων σκληρού 
κόντρα πλακέ από την Κίνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
κινεζικό υπουργείο έκανε λόγο για παράλογες ενέργειες και 
αποφάσεις, οι οποίες θα πλήξουν τις κινεζικές εξαγωγές 

αντικολλητής ξυλείας και τα συμφέροντα κινεζικών εται-
ρειών στην ανακοίνωσή του αυτή, η οποία αναρτήθηκε 
στον ιστότοπό του. Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου 
γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι κατέληξε στην τελεσίδικη 
απόφαση πως το κόντρα πλακέ που εισάγεται από την Κίνα 
στις ΗΠΑ επιδοτείται από την κινεζική κυβέρνηση και ότι 
ακολουθούνται πρακτικές ντάμπινγκ στην αμερικανική 

αγορά. Αποφάσισε να επιβάλλει ως μέτρο αντιντάμπινγκ 
έναν δασμό ύψους 183,6% και έναν τιμωρητικό δασμό 
εξαιτίας των επιδοτήσεων ύψους 194,9%. Στις ΗΠΑ εισή-
χθησαν από την Κίνα το 2016 προϊόντα αυτού του είδους 
της ξυλείας που είχαν αξία 1,12 δισεκ. δολαρίων.

Τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της γιόρτασε η  Μακεδονική 
Εταιρεία Χάρτου, ΜΕΛ. Στην εκδήλωση, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έδωσαν 
το παρών εκτός από τους εκπροσώπους των παραγωγι-
κών  τάξεων της πόλης και της Ελλάδας, εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης. Σύμφωνα με την Καθημερινή στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το φιλόδοξο επενδυτι-
κό σχέδιο, ύψους περίπου 21 εκατομμυρίων ευρώ, που 

πραγματοποίησε η εταιρεία την τελευταία 5ετία, με στόχο 
να στηρίξει την ελληνική αγορά σε μια δύσκολη περίοδο 
και ταυτόχρονα να βελτιστοποιήσει τις πρακτικές της και 
το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η ολοκλήρωση του 
επενδυτικού πλάνου δε συνιστά μόνο τη μεγαλύτερη σε 
ένταση επένδυση από την ίδρυση της εταιρείας, αλλά και 
μια σοβαρή και ελπιδοφόρα παρακαταθήκη για το μέλλον. 
Αποτελεί ένα σημαντικό σχέδιο που επιβεβαιώνει τη στρα-

τηγική απόφαση της εταιρείας να βελτιώσει την ποιότητα 
και να ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα του εργο-
στασίου κατά 30%. Η εταιρεία χρησιμοποιεί ως πρώτη 
ύλη, αποκλειστικά και μόνο, αποκόμματα ανακυκλώσιμου 
χαρτιού, άνω των 120.000 τόνων τον χρόνο, γεγονός που 
της προσδίδει τον χαρακτηρισμό του μεγαλύτερου ανακυ-
κλωτή χαρτιού της χώρας.

Κατά 66% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Alstom στο α΄ 
μισό της χρήσης, λόγω της αύξησης των όγκων και των 
λειτουργικών βελτιώσεων. Σύμφωνα με το capital η κα-
τασκευάστρια εταιρεία τρένων ανακοίνωσε πως τα κέρδη 
Απριλίου-Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν στα 213 εκατ. ευρώ 
από τα 128 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Οι πωλήσεις 
ενισχύθηκαν στα 3,76 δισ. ευρώ από τα 3,57 δισ. ευρώ 

πέρυσι. Η Alstom ανακοίνωσε ότι έχει δεχθεί παραγγελίες 
3,17 δισ. ευρώ στη διάρκεια της περιόδου, σημειώνοντας 
πτώση 49% σε ετήσια βάση. Ο διευθύνων σύμβουλος 
Henri Poupart-Lafarge, δήλωσε πως η εταιρεία είναι σε 
τροχιά επίτευξης των στόχων του 2020 για την αύξηση 
των οργανικών πωλήσεων κατά 5% σε ετήσια βάση και 
του περιθωρίου προ φόρων και τόκων κατά 7% μέχρι το 

2020. Το Σεπτέμβριο η Alstom ανακοίνωσε ότι συμφώνη-
σε να συγχωνευτεί με τη μονάδα σιδηροδρομικών δρα-
στηριοτήτων της Siemens για τη δημιουργία μιας εταιρείας 
με τέτοιο μέγεθος ώστε να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό 
από Κίνα.

πΙΟ ΑύΣΤΗΡΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑγΩγΗΣ ΜΕΤΑχΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΑ: ΕΝΤΟΝΗ ΔύΣΑΡΕΣΚΕΙΑ γΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜπΙΝγΚ πΟύ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΟΙ ΗπΑ

ΜΕΛ: 50 χΡΟΝΙΑ πΑΡΟύΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ ΑΝΑΚύΚΛΩΜΕΝΟύ χΑΡΤΟΝΙΟύ

ΑύξΗΘΗΚΑΝ 66% ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ALSTOM
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Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα - σε συνέχεια της από 5 Οκτωβρίου 2017 συμφωνίας και σχετικής ανακοίνωσης - ότι ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών 
δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους 1,5 δισ. ευρώ προς την Intrum Hellas DAC, εταιρία που ελέγχεται από τo Intrum Group. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανέλαβε 
η 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Services S.A (FPS) η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε την 
προσφυγή πολιτών, κατά της συμφωνίας συμβιβασμού που είχε 
υπογράψει η εταιρεία Siemens με το ελληνικό Δημόσιο, μετά από 
το σκάνδαλο δωροδοκίας που αφορούσε την εταιρεία και την από-
φαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής. Σύμφωνα με τοπ ΑΠΕ-
ΜΠΕ ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σα-
κελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας, Κωνσταντίνο 
Κουσούλη, δημοσίευσε σήμερα την υπ  ́αριθμ. 2913/2017 απόφα-
σή της, με την οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση ακύ-
ρωσης των προσφευγόντων.  Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ 
έκρινε ότι τόσο το Σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι», όσο και 
οι τέσσερις φορολογούμενοι που είχαν προσφύγει στο δικαστήριο, 
δεν απέδειξαν το έννομο συμφέρον τους, καθώς η συμφωνία δεν 
είναι εν τη στενή έννοια φορολογικό θέμα, αλλά ούτε αρκεί απλώς 
η επίκληση της ιδιότητας του φορολογούμενου για την τεκμηρίω-
ση του έννομου συμφέροντος. Ακόμη, υπογραμμίζει η Ολομέλεια 
του ΣτΕ, η Πολιτεία έχει την δυνατότητα της ποινικής αξίωσης από 
την Siemens για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Ο εισηγητής της 

υπόθεσης Κωνσταντίνος Κουσούλης, όπως και οι σύμβουλοι Επι-
κρατείας Αναστασία Παπαδημητρίου και Όλγα Παπαδοπούλου 
μειοψήφισαν.
Ο κ. Κουσούλης, μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι από απάντηση 
της αρμόδιας επιτροπής εποπτείας σε ερώτημα του ΣτΕ, προκύπτει 
πως από την παροχή των 90 εκ. ευρώ που προβλέπει η συμφωνία, 
η Siemens έχει καταβάλει μόνο τα 19,1 εκ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις 
των 60 εκ. ευρώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Επίσης, η μειοψηφία 
υποστήριξε ότι οι προσφεύγοντες είχαν έννομο συμφέρον. Σύμφω-
να με την μειοψηφία, η επίμαχη υπόθεση εμφανίζει «μείζονα σημα-
σία για το δημόσιο συμφέρον» και τίθενται «σοβαρά ζητήματα τα 
οποία αφορούν τις συνταγματικές προϋποθέσεις συμβιβασμού του 
ελληνικού Δημοσίου». Η Ολομέλεια του ΣτΕ κλήθηκε να αποφανθεί 
για την συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της συμφωνίας, που 
ολοκληρώθηκε το 2012 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των 
εταιρειών Siemens A.G. και Siemens Α.Ε., μετά το θόρυβο της 
υπόθεσης με τις «μίζες». Δύο χρόνια πριν, το Δ  ́Τμήμα του ΣτΕ με 
πρόεδρο την Ειρήνη Σάρπ και εισηγητή τον πάρεδρο Νίκο Μαρκό-

πουλο (απόφαση 3930/2015), είχε κρίνει ότι ο τότε υπουργός Οι-
κονομικών Ιωάννης Στουρνάρας, μετά την ψήφιση από την Βουλή 
του νόμου 4072/2012, δεν μπορούσε («δεν διέθετε ευχέρεια») να 
μην υπογράψει την επίμαχη συμφωνία συμβιβασμού, αλλά ούτε 
είχε την δυνατότητα να τροποποιήσει τους όρους της «μονομε-
ρώς ή συμβατικώς». Ακόμη, οι σύμβουλοι του Δ  ́Τμήματος είχαν 
αποφανθεί ότι οι προσφεύγοντες στο εν λόγω δικαστήριο (τέσσερις 
‘Έλληνες φορολογούμενοι και το σωματείο «Έλληνες Φορολογού-
μενοι») είχαν έννομο συμφέρον να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη 
και να αμφισβητήσουν την συνταγματικότητα και την νομιμότητα 
της συμφωνίας. Το Σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι» και οι 
φορολογούμενοι, με την προσφυγή τους στο ΣτΕ υποστήριζαν 
ότι η συμφωνία συμβιβασμού είναι αντίθετη σε διατάξεις του συ-
ντάγματος. Ακόμη υποστήριζαν ότι είναι αντίθετη στο δημόσιο και 
εθνικό συμφέρον, καθώς από την παράνομη δραστηριότητα της 
Siemens στην Ελλάδα, προκλήθηκε ζημία στο ελληνικό Δημόσιο 
ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβά-
νεται η αποθετική ζημία και η ηθική βλάβη

Στον χάρτη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υδροθεραπείας και 
Κλιματοθεραπείας (FEMTEC), αναρτήθηκε για πρώτη φορά η 
Ελλάδα, ως χώρα η οποία διαθέτει εξαιρετικές ιαματικές πηγές 
και ασύγκριτο βιοκλίμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ως πλήρες 
μέλος της FEMTEC θα συμμετέχει στην προσπάθεια όλων των 
κρατών-μελών για την επικαιροποίηση και καθιέρωση της Ια-
ματικής Ιατρικής, ως συμπληρωματικής θεραπευτικής μεθόδου 
της Κλασικής Ιατρικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνι-

κής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, καθηγητή Δερματολογίας, 
Κωνσταντίνο Κουσκούκη, ο οποίος μαζί με τον γεν. γραμματέα 
Σταύρο Τομπρή, συμμετείχαν στο 70ο Παγκόσμιο Συνέδριο της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υδροθεραπείας και Κλιματοθεραπείας, 
στα συμπεράσματα του συνεδρίου καταγράφεται η μελλοντική 
συνεργασία των μελών-κρατών της FEMTEC και ειδικότερα 
στον επιστημονικό τομέα, καθόσον αναδείχθηκε η ανάγκη κα-
θιέρωσης περαιτέρω έρευνας για τις θεραπευτικές ιδιότητες των 

ιαματικών φυσικών πόρων. Ο κ. Κουσκούκης παρουσίασε τα 
πλεονεκτήματα και την δυναμική της Ελλάδος για την ανάπτυξη 
του τουρισμού υγείας και ειδικότερα του Θερμαλισμού και ορί-
στηκε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, στην ειδική επιτροπή που 
συστάθηκε και η οποία θα αντιπροσωπεύει την FEMTEC στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για όλα τα θέματα τα οποία 
αφορούν τις επιστημονικές διεργασίες του ειδικού γνωστικού 
αντικειμένου της Ιαματικής Ιατρικής.

Τη ρητή διαβεβαίωση ότι η Πολιτεία θα είναι πάντα στο πλευρό των 
κατοίκων της Σαμοθράκης έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 
Γιάννης Δραγασάκης, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε 
χθες το πρωί στο νησί του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που έπληξαν τη Σαμοθράκη 
στις 25-26 Σεπτεμβρίου, προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στις 
υποδομές του νησιού, στο ζωικό κεφάλαιο, σε σπίτια, επιχειρήσεις 
και δημόσια κτίρια. «Δύο μήνες μετά, οι πληγές που επέφερε στο 
νησί η έντονη νεροποντή του Σεπτεμβρίου είναι ακόμη ανοιχτές, 
παρά την άμεση παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού» ανέφερε 
ο δήμαρχος, Θανάσης Βίτσας. Απευθυνόμενος στον κ. Δραγασάκη, 
ο δήμαρχος είπε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από το άμεσο 
ενδιαφέρον που έδειξε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που 

ξέσπασαν οι πλημμύρες. «Ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε 
άμεσα. Η αρωγή και το ενδιαφέρον που επέδειξαν όλοι οι εμπλε-
κόμενοι ήταν έμπρακτα» σημείωσε ο κ. Βίτσας, ο οποίος, κατά τη 
διάρκεια σύσκεψης στο Πολιτιστικό Κέντρο του νησιού, παρουσία 
τοπικών φορέων και κατοίκων, παρουσίασε στον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης την καταγραφή των ζημιών και τα μεγάλα προβλή-
ματα που δημιουργήθηκαν. Ο κ. Δραγασάκης, αναφερόμενος στις 
μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση προκειμέ-
νου να ανακουφίσει τους πληγέντες, τόνισε ότι πρωταρχικό μέλημά 
της ήταν η άριστη συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, κα-
τοίκων και Πολιτείας, για να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι θα καταβληθεί το ποσό των 
300.000 ευρώ από τον ΕΛΓΑ σε αποζημιώσεις για τις ζημιές που 

υπέστησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι.
Επίσης, έκανε γνωστό ότι το υπουργείο Μεταφορών και Υποδο-
μών έχει κάνει σχεδιασμό και έχει εντάξει έργα ύψους 6 εκατ. ευρώ 
για να αποκατασταθούν οι ζημιές σε όλες τις υποδομές και τα οδικά 
δίκτυα που επλήγησαν. Θα διατεθεί, παράλληλα, και το ποσό του 1, 
650 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των υπόλοιπων καταστρο-
φών που υπέστη το νησί. Ο κ. Δραγασάκης αναφέρθηκε και στις 
κτιριακές υποδομές, επισημαίνοντας ότι η επέκταση του Κέντρου 
Υγείας του νησιού θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η πΩΛΗΣΗ ΤΟύ χΑΡΤΟφύΛΑΚΙΟύ ΤΩΝ 
ΜΗ ΕξύπΗΡΕΤΟύΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ EuRObANk πΡΟΣ ΤΗΝ INTRuM HELLAS DAC 

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟύ ΣΤΕ ΑπΕΡΡΙψΕ ΤΗΝ πΡΟΣφύγΗ πΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ 
ΣύΜφΩΝΙΑΣ SIEMENS - ΕΛΛΗΝΙΚΟύ ΔΗΜΟΣΙΟύ

ΣΤΟΝ χΑΡΤΗ ΤΗΣ πΑγΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡγΑΝΩΣΗΣ ύΔΡΟΘΕΡΑπΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΟΘΕΡΑπΕΙΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ, γΙΑ ΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ πΗγΕΣ ΤΗΣ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ Η πΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ πΛΕύΡΟ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟύ ΝΗΣΙΟύ ΕΔΩΣΕ Ο γ. ΔΡΑγΑΣΑΚΗΣ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση 
στο διαδίκτυο και συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου η οποία εκπροσωπεί τα πανεπιστήμια, 
τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τα μέσα ενημέρωσης και 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Σύμφωνα με 
δελτίο Τύπου, το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψη-
λού επιπέδου, καθώς και τα αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη στρατηγι-
κής σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της 
διάδοσης ψευδών ειδήσεων, η οποία θα παρουσιαστεί την 
άνοιξη του 2018.
Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής φρανς 
Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Η ελευθερία λήψης και 
διάδοσης πληροφοριών, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων επικοινωνίας κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ζούμε σε μια εποχή όπου 
η ροή των πληροφοριών και της παραπληροφόρησης έχει 
καταστεί σχεδόν ανεξέλεγκτη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο 
πρέπει να δώσουμε στους ευρωπαίους πολίτες τα εργαλεία 
για τον εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων, τη βελτίωση της 
εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο και τη διαχείριση των πληρο-
φοριών που λαμβάνουν.» 
Ο κ. Άντρους Άνσιπ, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία 
αγορά, πρόσθεσε τα εξής: «Πρέπει να βρούμε μια ισορρο-
πημένη προσέγγιση μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης, 
της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του 
δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών σε ποικίλες και αξιό-
πιστες πληροφορίες. Όλοι οι σχετικοί παράγοντες, όπως οι 
διαδικτυακές πλατφόρμες ή τα μέσα ενημέρωσης θα πρέ-
πει να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης.»
Η κ. Μαρίγια γκαμπριέλ, Επίτροπος αρμόδια για 
την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δήλωσε τα 
εξής: «Η δράση μου επικεντρώνεται στην προάσπιση του 
δικαιώματος των πολιτών για ποιοτικές πληροφορίες που 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των δημοκρατιών μας. Θέλω 
να έχω μια ανοιχτή και ευρεία συζήτηση σχετικά με τις 
ψευδείς ειδήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πε-
ρίπλοκο αυτό φαινόμενο και να υπερβούμε τις προκλήσεις 
που έχουμε ενώπιον μας.»
Το κοινό αναμένεται να διατυπώσει τη γνώμη 
του έως τον φεβρουάριο 
Οι πολίτες, οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί (ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, 
έντυπα μέσα, τα πρακτορεία ειδήσεων, τα διαδικτυακά 

μέσα ενημέρωσης και οι φορείς εξακρίβωσης των γεγονό-
των), οι ερευνητές και οι δημόσιες αρχές, καλούνται όλοι 
να εκφράσουν τις απόψεις τους στη δημόσια διαβούλευση 
έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Η διαβούλευση θα συγκεντρώ-
σει απόψεις σχετικά με τις δράσεις που θα μπορούσαν να 
αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να δοθούν στους 
πολίτες αποτελεσματικά μέσα για να εντοπίζουν τις αξιό-
πιστες και επαληθευμένες πληροφορίες, καθώς και για να 
προσαρμόζονται στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.
Αναμένεται η διατύπωση απόψεων σε τρεις βασικούς το-
μείς:
1.την έκταση του προβλήματος, δηλαδή τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη τις ψευδείς ειδήσεις, κατά πόσον έχουν επίγνωση της 
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και κατά πόσον εμπι-
στεύονται τα διάφορα μέσα•
2.την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη λάβει οι 
πλατφόρμες, οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης και οι οργα-
νώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση 
της διάδοσης ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο, καθώς και 
των θέσεων σχετικά με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες 
των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών•
3.τις πιθανές μελλοντικές δράσεις για την ενίσχυση της 
πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστες και επαληθευμένες 
πληροφορίες, καθώς και για την πρόληψη της διάδοσης 
της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.
Η διαβούλευση αυτή αφορά μόνο τις ψευδείς ειδήσεις και 
την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο όταν το περιεχόμε-
νο δεν είναι αυτό καθαυτό παράνομο και, επομένως, όταν 
δεν υπόκειται αυτό στις ισχύουσες ενωσιακές ή εθνικές νο-
μοθετικές δράσεις και δράσεις αυτορρύθμισης.

Έναρξη της υποβολής αιτήσεων για την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου 
Η Επιτροπή καλεί τους εμπειρογνώμονες να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας στην ομάδα υψηλού επιπέδου για 
τις ψευδείς ειδήσεις, η οποία θα παρέχει συμβουλές στην 
Επιτροπή για την εκτίμηση της έκτασης του φαινομένου, 
τον καθορισμό των ρόλων και των ευθυνών των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, την αποτύπωση της διεθνούς 
διάστασης, την εξέταση των θέσεων που διακυβεύονται 
και τη διατύπωση συστάσεων. Στο μέτρο του δυνατού, η 
ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει πολλούς εκπροσώπους 
από κάθε τομέα εμπειρογνωσίας, τόσο εκπροσώπους πα-
νεπιστημίων όσο και εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών. Η Επιτροπή θα επιδιώξει ισορροπημένη επιλογή 

των εμπειρογνωμόνων.
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων είναι ανοικτή 
έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου αναμένεται να αρχίσει τις εργασίες της, 
οι οποίες θα διαρκέσουν πολλούς μήνες, τον Ιανουάριο του 
2018.
Ιστορικό
Οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι διάφορες άλλες διαδι-
κτυακές υπηρεσίες μας προσφέρουν νέους τρόπους σύν-
δεσης, συζήτησης και συλλογής πληροφοριών. Ωστόσο, η 
διάδοση ειδήσεων που παραπλανούν εσκεμμένα τους ανα-
γνώστες αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα για τη 
λειτουργία των δημοκρατιών μας, γεγονός που επηρεάζει 
την αντίληψη των πολιτών για την πραγματικότητα.
Στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή διοργάνωσε 
το δεύτερο ετήσιο συμπόσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
με θέμα «Πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και δημοκρα-
τία». Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε 
στις 17 Νοεμβρίου 2016 κατέδειξε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες 
ανησυχούν για την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης 
και ότι τα επίπεδα εμπιστοσύνης των μέσων ενημέρωσης 
είναι χαμηλά.
Στην επιστολή ανάθεσης αποστολής, ο Πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ ανέθεσε στην 
Επίτροπο ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας Μαρίγια 
Γκαμπριέλ να εξετάσει τις προκλήσεις που δημιουργούν 
οι διαδικτυακές πλατφόρμες για τις δημοκρατίες μας όσον 
αφορά τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων και να δρομο-
λογήσει προβληματισμό σχετικά με τα μέτρα που θα ήταν 
αναγκαία σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των πολιτών 
μας.
Τον Ιούνιο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε 
ψήφισμα με το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να προβεί 
σε εις βάθος ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και του 
νομικού πλαισίου όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσεις και να 
εξετάσει τη δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης για τον 
περιορισμό της διάδοσης και της εξάπλωσης ψευδούς πε-
ριεχομένου. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα αυτό 
αποτελεί προτεραιότητα και συμπεριέλαβε την πρωτοβου-
λία για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων στο διαδί-
κτυο στο πρόγραμμα εργασίας για το 2018 της Επιτροπής.

Η ΕύΡΩπΑϊΚΗ ΕπΙΤΡΟπΗ ξΕΚΙΝΗΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟύΛΕύΣΗ ΣχΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ψΕύΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ πΑΡΑπΛΗΡΟφΟΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤύΟ
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Με την ελληνική κυβέρνηση να έχει ολοκληρώσει μέχρι 
τώρα περίπου το 30% των προαπαιτούμενων επανέρχο-
νται στην Αθήνα οι επικεφαλής των θεσμών την τελευταία 
εβδομάδα του μήνα, με στόχο να ολοκληρώσουν την 3η 
αξιολόγηση ιδανικά μέχρι το Eurogroup της 4ης Δεκεμ-
βρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν 
καταλήξει σε συμφωνία για τα προαπαιτούμενα που θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο 
αυτής της αξιολόγησης, αλλά και σε ορισμένες δράσεις 
που μπορούν να «μετατεθούν» για την 4η αξιολόγηση, με 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την εξίσωση των εμπο-
ρικών αξιών των ακινήτων με τις αντικειμενικές, δράση 
που μετατίθεται οριστικά για την άνοιξη του 2018.
Από την άλλη, στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα 
έχει καταστεί απολύτως σαφές ότι οι θεσμοί δεν θα συ-
ντάξουν την έκθεση συμμόρφωσης (compliance report) 
αν δεν υπάρξει συμφωνία για το ενεργειακό και αν δεν 
ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.
Η ακριβής ημερομηνία άφιξης των επικεφαλής των θε-
σμών στην Αθήνα δεν έχει κλειδώσει ακόμη. Εκτιμάται 
ωστόσο ότι οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν όχι στις 27 Νο-
εμβρίου, όπως είχε γίνει γνωστό μέχρι τώρα, αλλά 23 
ημέρες αργότερα δηλαδή στις 29 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, 
θα έχουν ολοκληρωθεί τρία κρίσιμα γεγονότα τα οποία 
συνδέονται σε μεγάλο βαθμό και με τις διαπραγματεύσεις: 
1.Θα έχει κατατεθεί στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 
2018.
Για το περιεχόμενό του η ελληνική κυβέρνηση έχει έρθει 
πολύ κοντά σε συμφωνία με τους δανειστές - εκτίμηση 
που φέρονται να συμμερίζονται και οι δανειστές. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του 2018 θα κατεβάζει 
τον πήχη της ανάπτυξης για τη φετινή χρονιά στο 1,6%, 
ώστε να υπάρχει «ευθυγράμμιση» με την αναθεωρημένη 
πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοινή πλέον είναι 
η πεποίθηση ότι ο προϋπολογισμός του 2018 δεν θα περι-
λαμβάνει καινούργια μέτρα πέραν αυτών που έχουν ήδη 
συμφωνηθεί ή νομοθετηθεί.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την πρόβλεψη της 
ελληνικής κυβέρνησης ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα 
φτάσει του χρόνου στο 3,5%, ενώ το ΔΝΤ θα επιμείνει μεν 
στην εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσει το 2,2%, αλλά δεν θα 
ζητήσει περισσότερα μέτρα.
2.Θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του swap και θα 
υπάρχει πλήρης εικόνα σχετικά με την επιτυχία του εγχει-
ρήματος που ανακοινώθηκε επίσημα χθες.
Βάσει του χρονοδιαγράμματος, οι κάτοχοι των ομολόγων 
που προέκυψαν από το πρόγραμμα PSI έχουν χρονικό 
περιθώριο μέχρι τις 28 Νοεμβρίου προκειμένου να απο-
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φασίσουν αν θα προχωρήσουν στην ανταλλαγή των ομο-
λόγων που κατέχουν με τα νέα που θα εκδώσει ο ΟΔΔΗΧ.
3. Θα έχει φανεί αν η κυβέρνηση και το εμπλεκόμενο 
υπουργείο Δικαιοσύνης θα έχουν κατορθώσει να ενεργο-
ποιήσουν την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών υλοποιώντας ένα από τα βασικότερα προαπαιτού-
μενα της 3ης αξιολόγησης.
Εκτός 3ης αξιολόγησης αναμένεται να μείνει -οριστικά 
πλέον- το θέμα της ενοποίησης των εμπορικών αξιών των 
ακινήτων με τις αντικειμενικές. Οι πληροφορίες που έχει 
δημοσιεύσει η «Ν» επιβεβαιώνονται και η ενοποίηση των 
αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές μεταφέρεται για 
την 4η αξιολόγηση, δηλαδή για τον Μάρτιο. Η ελληνική 
κυβέρνηση φέρεται να έχει επικαλεστεί τεχνική αδυναμία 
στο να εκπληρώσει το συγκεκριμένο «προαπαιτούμενο» 
μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ και η πλευρά των δανει-
στών φέρεται να έχει αποδεχτεί τα ελληνικά επιχειρήματα. 
Σε κάθε περίπτωση, το κυρίαρχο σενάριο είναι ότι οι αντι-
κειμενικές αξίες των ακινήτων θα ισχύσουν αναδρομικά 
από την 1/1/2018 ακόμη και αν ανακοινωθούν τρεις μή-
νες αργότερα.
Αυτό σημαίνει ότι και ο ΕΝΦΙΑ του 2018 θα υπολογιστεί 
με τις νέες αξίες. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι συντε-
λεστές υπολογισμού ώστε να μην υπάρξει δημοσιονομικό 
κενό. Επίσης, σημαίνει ότι τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ δεν 
πρόκειται να αποσταλούν νωρίς (μέχρι τον Μάρτιο ή τον 
Απρίλιο της επόμενης χρονιάς, όπως θα ήθελε το υπουρ-
γείο Οικονομικών), αλλά θα μετατεθούν και πάλι για τον 
Αύγουστο της επόμενης χρονιάς. 

Τρία χρόνια μετά το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τρα-
πεζίτη», αρχίζουν στις 29 Νοεμβρίου, και μάλιστα με κυβερ-
νητική προστασία, οι μαζικοί ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
ακινήτων.
Η κυβέρνηση μετά το μήνυμα των δανειστών ότι χωρίς 
πλειστηριασμούς η τρίτη αξιολόγηση δεν κλείνει κινητοποι-
ήθηκε για την επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει 
με την αποχή των συμβολαιογράφων. Σε ευρεία σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Οικονομικών, 
οι υπουργοί Σταύρος Κοντονής, Νίκος Τόσκας και Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος διαβεβαίωσαν τους συμβολαιογράφους 
για την καθιέρωση αυστηρότερων ποινών (αυτεπάγγελτη 
δίωξη, Αυτόφωρο κ.λπ.) κατά όσων παρεμποδίζουν τους 
πλειστηριασμούς, καθώς και για τη λήψη αυστηρότερων 
μέτρων αστυνόμευσης.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ήδη νομοθετική ρύθ-
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μιση για την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του 
Ποινικού Κώδικα. Κατά τη διενέργεια των πρώτων ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών στις 29 Νοεμβρίου θα υπάρχει 
εποπτεία της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων 
πλειστηριασμών από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου 
Δικαιοσύνης. Οι διαβεβαιώσεις των υπουργών φαίνεται 
πως ικανοποίησαν τους συμβολαιογράφους, οι οποίοι 
σχεδιάζουν να σταματήσουν την αποχή από τους πλειστη-
ριασμούς.
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΙΣ 29
 Μάλιστα, μετά τη σύσκεψη, ο Σταύρος Κοντονής εμφα-
νίστηκε βέβαιος ότι στις 29 του μήνα θα κάνει πρεμιέρα η 
πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, λέγοντας 
ότι κυβέρνηση και συμβολαιογράφοι «τα βρήκαν». Αλλά 
και ο πρόεδρος των συμβολαιογράφων Γιώργος Ρούσκας 
δήλωσε πως «είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι οι ηλεκτρονι-
κοί πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν στις 29 του μήνα».
Αν και οι συμβολαιογράφοι έδειξαν ικανοποιημένοι από τις 
προτάσεις της κυβέρνησης με την καθιέρωση των αυστη-
ρότερων κυρώσεων, «οι κίνδυνοι της δουλειάς» παραμέ-
νουν.
Η διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών δεν θα 
γίνεται στα ειρηνοδικεία, όπως είχε συζητηθεί αρχικά, αλλά 
κανονικά στα γραφεία των συμβολαιογράφων. Ωστόσο, οι 
συμβολαιογράφοι δείχνουν να καλύπτονται, παρατηρώ-
ντας πως ούτως ή άλλως ο κίνδυνος της σωματικής βίας 
και της πρόκλησης ζημιών στα γραφεία τους υπάρχει και σε 
ημέρες που δεν γίνονται πλειστηριασμοί.
Στο ζήτημα των ημερών κατά τις οποίες θα πραγματοποι-
ούνται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, φαίνεται ότι η νομο-
θετική πρόβλεψη για τρεις ημέρες την εβδομάδα μπορεί 
να ξεπεραστεί έπειτα από συνεννόηση συμβολαιογράφων 
- δικαστικών επιμελητών.
Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Συλλόγου Συμβολαιογράφων, με όλες τις τάσεις 
να συμφωνούν για την αναστολή της αποχής, απόφαση η 
οποία πρόκειται να επικυρωθεί στη Γενική Συνέλευση του 
κλάδου την επόμενη εβδομάδα.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Στη χθεσινή σύσκεψη αποφασίστηκε: 
■ Ασφάλεια συμβολαιογράφων. Προωθείται νομοθετική 
ρύθμιση από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την τροποποίηση των σχε-
τικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.
■ Διενέργεια πλειστηριασμών. Συμφωνήθηκε η σύσταση 
ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Συλ-
λόγου Συμβολαιογράφων και των συναρμόδιων υπουργεί-
ων, η οποία θα υποβάλλει προτάσεις προς την κατεύθυνση 
της βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου, με σκοπό τη δι-
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Για έκτη χρονιά, το European Family Business (EFB) και η 
KPMG Enterprise διεξήγαγαν έρευνα, με σκοπό την κατα-
γραφή και ανάλυση των τάσεων στον τομέα των οικογενει-
ακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Έχοντας, πλέον, αφήσει 
πίσω τους τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και 2009, 
οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες για τις 
προοπτικές της επόμενης χρονιάς.
Συγκεκριμένα, το πρόσφατο Βαρόμετρο Οικογενειακών Επι-
χειρήσεων στην Ευρώπη (kpmg.com/gr/familybusiness) 
αποκαλύπτει ότι το 71% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
αισθάνονται αισιόδοξες για το επιχειρηματικό μέλλον τους, 
ποσοστό το οποίο αυξάνεται σε 75% για τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις, παρά τις συνέπειες της κρίσης.
Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το 57% των οικογενεια-
κών επιχειρήσεων σημειώνει αύξηση του κύκλου εργασι-
ών, ενώ το 75% σχεδιάζει την επανεπένδυση των κερδών 
στην επιχείρηση. Ποσοστό μεγαλύτερο του 70% Ελλήνων 
και Ευρωπαίων συμμετεχόντων, ανέφεραν ότι αισθάνονται 
σίγουροι ή πολύ σίγουροι με τις προοπτικές τής οικογενει-
ακής επιχείρησής τους για τους επόμενους δώδεκα μήνες.
Αν και οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδο-
ξες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις που καλού-
νται να αντιμετωπίσουν.
Στο σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το 43% των 
συμμετεχόντων θεωρούν ως σημαντικότερη πρόκληση 
τον «πόλεμο για ταλέντα» και το 32% αναφέρεται στο αυ-
ξανόμενο κόστος εργασίας. Λόγω της οικονομικής κρίσης 
και της βίαιης προσαρμογής στα νέα δεδομένα, μόνο το 6% 
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναφέρει ως πρόκληση το 
αυξανόμενο κόστος εργασίας, ενώ ο «πόλεμος για ταλέντα» 
κατατάσσεται στην τέταρτη θέση (28%).
Στην Ελλάδα, ως πρωταρχικές προκλήσεις για τις οικογε-
νειακές επιχειρήσεις σημειώνονται η πολιτική αβεβαιότητα 
(53%), η αύξηση των φόρων (53%) και η περιορισμένη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση (38%).

Στη νέα εποχή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου περνούν οι 
αστικές συγκοινωνίες, αφού παύουν να ισχύουν τα χάρτινα 
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ασφάλιση της ομαλής διενέργειας των πλειστηριασμών. Η 
λειτουργία και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων 
πλειστηριασμών, καθώς και επιμέρους αιτήματα και τεχνικά 
ζητήματα, όπως αυτό της ψηφιακής υπογραφής υποψή-
φιων πλειοδοτών για τον έλεγχο της δικαιοπρακτικής τους 
ικανότητας, θα συζητηθούν στο πλαίσιο της ομάδας εργα-
σίας.
■ Εποπτεία πλειστηριασμών. Κατά τη διενέργεια των 
πρώτων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στις 29 Νοεμβρί-
ου, αλλά και εφεξής, θα υπάρχει εποπτεία της λειτουργίας 
των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών από το 
αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει τις διαδικασίες μετάπτωσης 
πλειστηριασμών που βρίσκονται καθ’ οδόν για τα ειρηνοδι-
κεία προς το νέο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Οι 
πρώτες πράξεις αναμένονται στις 29 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι 
το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί 100-
150 πλειστηριασμοί μέσω του νέου συστήματος.
Πρόκειται για ένα test drive της νέας εφαρμογής, η επιτυχία 
του οποίου θα αποδείξει στην ΕΚΤ ότι οι τράπεζες είναι σε 
θέση να αυξήσουν τις εισπράξεις από αυτές τις συναλλαγές 
και να πιάσουν τον στόχο για έσοδα 5 δισ. ευρώ το 2018.
Για την ερχόμενη χρονιά στοχεύουν στη ρευστοποίηση 
10.000 ακινήτων, εκ των οποίων 6.500 θα είναι επαγγελ-
ματικά και 3.500 οικιστικά, με ελάχιστη αντικειμενική αξία 
300.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι στα αναθεωρημένα πλάνα 
που έχουν αποσταλεί στην ΕΚΤ προβλέπεται ο διπλασιασμός 
των εισπράξεων από τους πλειστηριασμούς το 2018 σε σχέ-
ση με τους αρχικούς σχεδιασμούς.
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 Την αναγκαιότητα των πλειστηριασμών στην προσπάθεια 
για την αντιμετώπιση των στρατηγικά κακοπληρωτών έχει 
επισημάνει ο πρόεδρος της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών 
Νίκος Καραμούζης.
Σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο 
Βούτση ανέφερε ότι «η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών θεω-
ρεί απαραίτητο να υπάρχουν πλειστηριασμοί» καθώς «είναι 
το κυριότερο εργαλείο που έχουμε για να κυνηγήσουμε 
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αν οι στρατηγικοί κακο-
πληρωτές αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει κόστος στο να μην 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ έχουν τη δυνατό-
τητα, φοβάμαι ότι θα πάμε σε ένα αδιέξοδο μεγάλο και για 
τις τράπεζες και για την οικονομία».
Αναφορικά με τη δέσμευση των τραπεζών να μην προ-
χωρούν σε πλειστηριασμούς ακινήτων αξίας κάτω των 
300.000 ευρώ, ο Νίκος Καραμούζης επεσήμανε ότι «δεν 
υπάρχει κάποια συμφωνία. Υπάρχει η δική μας επιλογή στο 
ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, με τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, να επικεντρωθούμε στις μεγάλες υποθέ-
σεις, διότι αυτή είναι η προτεραιότητα. Δεν σημαίνει όμως 
μεταγενέστερα ότι υπάρχει κάποια συμφωνία πως δεν θα 
συνεχίσουμε να κάνουμε πλειστηριασμούς».

εισιτήρια και όλες οι μετακινήσεις θα γίνονται πλέον με το 
νέο κόμιστρο. Από σήμερα ξεκινά το ξήλωμα ή σκέπασμα 
των παλιών ακυρωτικών μηχανημάτων με τους συγκοι-
νωνιακούς φορείς να επιστρατεύουν ένα μεγάλο επιτελείο 
εργαζομένων, οι οποίοι θα βρίσκονται στους σταθμούς 
για να εκπαιδεύουν αλλά και να ελέγχουν τους επιβάτες. Οι 
συνθήκες θα δυσκολέψουν από την επόμενη Δευτέρα 20 
Νοεμβρίου που είναι προγραμματισμένο από τον ΟΑΣΑ το 
σταδιακό κλείσιμο των πυλών.
Η αρχή αναμένεται να γίνει από το αεροδρόμιο και σταδια-
κά θα επεκταθεί και σε άλλους σταθμούς με τέλος την 20η 
Δεκεμβρίου οπότε προγραμματίζεται να κλείσουν οριστικά 
όλες οι πύλες στους σταθμούς. Η καθολική εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου γίνεται στην σκιά καταγγελιών 
των συνδικαλιστών της ΣΤΑΣΥ, οι οποίοι συνεχίζουν να επι-
τίθενται στον ΟΑΣΑ κάνοντας λόγο για βιαστικές αποφάσεις 
που αφήνουν στην τύχη τους τις μετακινήσεις των πολιτών. 
Όπως ισχυρίζονται, μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί η 
σύνδεση των συστημάτων ασφαλείας με τις πύλες ώστε σε 
περίπτωση φωτιάς ή ατυχήματος να εκκενώνεται γρήγο-
ρα η αποβάθρα και να μην εγκλωβίζονται οι πολίτες μέσα 
στους σταθμούς. Ο ΟΑΣΑ υποστηρίζει ότι το σταδιακό κλεί-
σιμο των πυλών θα γίνεται σε σταθμούς που πληρούνται 
όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
Το σωματείο εργαζομένων που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ 
ζητά να μην κλείσουν οι πύλες πριν επιλυθούν τα προβλή-
ματα και απαριθμεί μια σειρά από “πληγές” του ηλεκτρονι-
κού κομίστρου, κρούοντας το καμπανάκι. Όπως αναφέρει, 
σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της προσωποποιημένης 
κάρτας χάνονται τα χρήματα αφού η καινούρια θα είναι μη-
δενική. Ο ΟΑΣΑ, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι σε αυτή 
την περίπτωση ο κάτοχός της κάρτας, μπορεί να δηλώνει 
την απώλεια σε ένα από τα Σημεία Έκδοσης Προσωποποι-
ημένης ATH.ENA Card, ζητώντας την αντικατάστασή της, με 
την υπολειπόμενη αξία. Προβληματική χαρακτηρίζουν οι 
εργαζόμενοι και την υποβολή φακέλου θεωρώντας ότι δεν 
μπορούν να ελεγχθούν λάθη στα στοιχεία του κατόχου ενώ 
δυσλειτουργίες εντοπίζουν στην συμβατότητα των συστη-
μάτων αφού σε αρκετές περιπτώσεις το εισιτήριο δεν δια-
βάζεται από τα μηχανήματα. Τονίζουν επίσης ότι δεν προ-
βλέπεται η αντικατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δεν 
έχουν εγκατασταθεί στους σταθμούς POS για ηλεκτρονικές 
πληρωμές και ότι το δίκτυο πωλήσεων έχει συρρικνωθεί 
δραματικά. Όπως επισημαίνουν από 1.000 σημεία πώλη-
σης που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα πλέον μόνο 200 θα 
είναι σε πρώτη φάση διαθέσιμα για να επεκταθούν σε 600 
το επόμενο διάστημα.
Πουλήθηκαν 320.000 κάρτες
Το εντυπωσιακό στοιχείο που εξηγεί και τις μεγάλες ουρές 
στα εκδοτήρια όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ότι μέχρι 
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ΕφΙΑΛΤΙΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ: ΛΙγΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ 
πΙΟ γΕΡΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Η ΑγΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΑζΕΙ φΡΕΝΟ 
ΣΤΗΝ ΑύξΗΣΗ ΤΩΝ ΣΟύΗΔΙΚΩΝ 
ΕπΙΤΟΚΙΩΝ

Η Ελλάδα ξεμένει από παιδιά και γερνάει με ταχύτατους 
ρυθμούς, ενώ οι προβλέψεις επισημαίνουν ότι άμεσα-και 
συγκεκριμένα μέσα στην επόμενη δεκαετία- ο αριθμός 
των παιδιών ηλικίας 5 ετών θα μειωθεί κατά 27%.
Αυτές οι ανησυχητικές προβλέψεις γίνονται ακόμη χει-
ρότερες από την υπογράμμιση ότι μέχρι το 2050 ο πλη-
θυσμός της χώρας μας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 
μειωμένος κατά 14,5% σε σύγκριση με σήμερα.
Ταυτόχρονα, όπως είναι αναμενόμενο, η μέση ηλικία εκτι-
μάται ότι θα αυξηθεί από 43,4 σε 52,8 έτη, δηλαδή κατά 5 
έτη, από τον προβλεπόμενο μέσο όρο της ΕΕ.
Τα μαύρα μαντάτα για τη χώρα μας, τα οποία επί της ου-
σίας αφορούν στα μεγάλα ποσοστά υπογεννητικότητας, 
έχουν επισημανθεί και από αρμόδιους ελληνικούς φορείς, 
αλλά τώρα έρχονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το πρόγραμμα στήριξης της χώρας, όπου γίνονται οι 
παραπάνω προβλέψεις μαζί με άλλες που αφορούν σε θέ-
ματα όπως το εκπαιδευτικό σύστημά μας, που επίσης είναι 
δυσοίωνες. Στην έκθεση επισημαίνεται πως παρά την 
εκτίμηση ότι έως το 2027 θα αυξηθεί ελαφρώς ο αριθμός 

Οι τιμές στη σουηδική αγορά κατοικίας, τη μεγαλύτερη 
μεταξύ των σκανδιναβικών κρατών, έχουν υποχωρήσει 
σχεδόν κατά 10% στη διάρκεια του έτους, δημιουργώντας 
αναστάτωση μεταξύ των κύκλων της κεντρικής τράπεζας 
της χώρας, των επενδυτών και των πολιτών. Η τιμή της 
κορώνας Σουηδίας έναντι του ευρώ έχει υποχωρήσει 
κατά 1,5%. Η διοίκηση της κεντρικής τράπεζας προβλη-
ματίζεται σοβαρά για το αν θα πρέπει να προχωρήσει σε 
αύξηση του κόστους δανεισμού το 2018 ή αν θα πρέπει να 
το διατηρήσει έως έχει, ώστε να μην οξύνει το πρόβλημα 
στον κλάδο στην αγορά κατοικίας.
Ωρολογιακή βόμβα 
Σύμφωνα με το Business Insider, «οι ιδιοκτήτες κατοι-

των ατόμων τα οποία ολοκληρώνουν την Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση και ενδεχομένου εισέρχονται στη Μεταδευ-
τεροβάθμια ή στην Τριτοβάθμια (ηλικιακή ομάδα 15-19 
ετών), σε ορίζοντα 20 ετών προβλέπεται ότι ο αριθμός 
αυτός θα μειωθεί κατά 23% σε σύγκριση με το 2017.
Και αν αυτές οι προβλέψεις προκαλούν ανησυχία, εκείνες 
που αφορούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι 
καλύτερες και οφείλονται κατά κύριο λόγο στις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει ο χώρος της Παιδείας λόγω του χα-
μηλού επιπέδου δημόσιας χρηματοδότησης. Και αφού η 
Πολιτεία δεν μπορεί να στηρίξει την εκπαίδευση, το βάρος 
μετακυλείεται στα νοικοκυριά.
Μάλιστα, όπως επισημαίνει η Κομισιόν, το χαμηλό επί-
πεδο δημόσιων δαπανών αντισταθμίζεται εν μέρει από 
το αυξημένο επίπεδο ιδιωτικών δαπανών, το οποίο για 
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έφτασε σχεδόν στο ίδιο 
επίπεδο με τις δημόσιες δαπάνες. Το γεγονός αυτό εγείρει 
ζητήματα ισότιμης μεταχείρισης, ιδίως σε σχέση με τις δα-
πάνες που διοχετεύονται στην παραπαιδεία, της οποίας το 
ποσοστό επί των ιδιωτικών δαπανών για την εκπαίδευση 
ξεπέρασε το 40% κατά το έτος 2014.
Η Κομισιόν στοχεύει και στα θέματα της ανεργίας και, 
όπως αναφέρει, τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μόνο 
τη βασική εκπαίδευση έχουν σχεδόν τριπλάσιες πιθανότη-
τες να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού απο-
κλεισμού σε σύγκριση με τα άτομα που έχουν αποφοιτήσει 
από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ένα επίσης σημαντικό συμπέρασμα αποτελεί το γεγονός 
ότι οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταδίδονται 
από γενιά σε γενιά, γεγονός που σημαίνει ότι η κοινωνι-
κοοικονομική κατάσταση των γονέων έχει αντίκτυπο στο 
επίπεδο εκπαίδευσης, στην επαγγελματική κατάσταση, 
στο εισόδημα ή ακόμη και στην υγεία των παιδιών τους.

στιγμής, ο αριθμός των προσωποποιημένων καρτών έχει 
ξεπεράσει τις 320.000. Με φάκελο έχουν υποβληθεί 56.000 
αιτήσεις, από τις οποίες οι 41.350 έχουν προσωποποιηθεί 
και περίπου οι μισές υπολογίζεται ότι είναι στο στάδιο της 
αποστολής.
Το νούμερο αυτό είναι πολύ πάνω από τον αριθμό των χάρ-
τινων κουπονιών που υπολογιζόταν σε 250.000. Σύμφωνα 
με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών η αύξηση αυτή 
καταδεικνύει ότι ο ΟΑΣΑ κερδίζει επιβάτες από την εφαρ-
μογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Όπως επισημαίνουν, οι 
κάρτες αυτές δεν αντιστοιχούν στο σύνολό τους σε χρήστες 
που πραγματοποιούν τακτικές μετακινήσεις. Υποδηλώνουν 
όμως σύμφωνα με τον Οργανισμό ότι σταματά το “τζάμπα” 
στις επιβατικές μεταφορές αφού το σύστημα κλείνει και 
ενισχύουν τις πληροφορίες που θέλουν μέχρι σήμερα να 
διακινούνταν στην αγορά περί τα 50.000 πλαστά κουπόνια.
Crash Test σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Επόμενο βήμα είναι η ενίσχυση του ενιαίου σώματος ελε-
γκτών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η λαθρεπιβίβαση 
στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Η μέχρι σήμερα εικόνα δείχνει 
ότι ο κόσμος δεν έχει εξοικειωθεί με το ηλεκτρονικό εισιτή-
ριο ενώ χωρίς ελέγχους θα είναι δύσκολο να εντοπιστούν 
οι τζαμπατζήδες. Μέχρι σήμερα των σώμα ελεγκτών είναι 
εντελώς αποδεκατισμένο με ελάχιστους έως μηδαμινούς 
ελέγχους. Ο σχεδιασμός είναι να ενταχθούν στο ενιαίο σώμα 
160 ελεγκτές αλλά επί του παρόντος κανείς δεν γνωρίζει 
πότε και με ποιες συνθήκες θα προσληφθούν.

κιών στη Σουηδία κάθονται πάνω σε ωρολογιακή βόμ-
βα». Η αγορά ακινήτων αποθερμαίνεται σήμερα κατά 
τρόπο δραστικό, ενώ έχουν προηγηθεί αυξήσεις στις 
τιμές τα προηγούμενα είκοσι χρόνια. Και όπως φαίνε-
ται σε έρευνα της κτηματομεσιτικής εταιρείας Svensk 
Fastighetsformedling, ακόμα και μια περιορισμένη αύξη-
ση επιτοκίων από την Τράπεζα της Σουηδίας θα επηρεά-
σει δυσμενώς τους ιδιοκτήτες. Η προοπτική υψηλότερου 
κόστους δανεισμού θα σήμαινε για τουλάχιστον τους 
μισούς ιδιοκτήτες κατοικιών ότι θα έπρεπε να πουλήσουν 
το ακίνητό τους, καθώς η αύξηση επιτοκίων θα προσέθετε 
350 δολάρια τον μήνα στο ποσόν της αποπληρωμής του 
δανείου τους.
Ορισμένοι αναλυτές της σουηδικής αγοράς ακινήτων 
διερωτώνται μήπως οι αυστηρότερες ρυθμίσει για την 
εξόφληση στεγαστικών δανείων επισπεύσουν την πτώση 
των τιμών. Πάντως, αυτή η εξέλιξη δεν πρόκειται, προς 
το παρόν, να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική της 
Σουηδίας. Ίσως, όμως, δυσχεράνει με κάποιον τρόπο τη 
διαδικασία που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα για 
να επαναφέρει τα αρνητικά επιτόκια σε κανονικά επίπε-
δα. «Η ευαισθησία ως προς την πορεία των επιτοκίων 
είναι σήμερα μεγαλύτερη από το παρελθόν», παρατηρεί 
ο Στέφαν Ινγκβες, διοικητής της κεντρικής τράπεζας. «Κι 
αυτό μπορεί να διαδραματίσει ρόλο τόσο όσον αφορά τα 
νοικοκυριά όσο και τη νομισματική πολιτική». Ο κεντρικός 
τραπεζίτης προσέθεσε ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς να κά-
νει κανείς λόγο για νίκη επί του πληθωρισμού. Τα αρνη-
τικά επιτόκια και ένα μεγάλο πρόγραμμα αγοράς τίτλων 
από την κεντρική τράπεζα οδήγησαν τον πληθωρισμό να 
υπερβεί τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ίδια. Πάντως, 
τα στοιχεία του Οκτωβρίου που δόθηκαν στην δημοσιό-
τητα στις αρχές της εβδομάδας φανερώνουν ότι ο πληθω-
ρισμός υποχώρησε στο 1,8%. Ο διοικητής της Riksbank 
επισημαίνει ότι δεν αποτελεί πρόβλημα αν για κάποιο 
χρονικό διάστημα ο πληθωρισμός βρίσκεται πέραν του 
στόχου, αλλά η πτώση του δείκτη και η αλλαγή των προσ-
δοκιών για καθοδική πορεία θα είναι κάτι δυσκολότερο.
Όπως υπογραμμίζει στη σουηδική οικονομική εφημερίδα 
Dagens Industri η κτηματομεσίτρια της Bosthlm Καρίνα 
Χούσγκαρντ, «οι τιμές των κατοικιών έχουν υποχωρήσει 
10%-15% από το καλοκαίρι έως σήμερα και αυτή η τάση 
θα συνεχιστεί». Εν τω μεταξύ, οι Σουηδοί ιδιοκτήτες σπι-
τιών έχουν σωρεύσει χρέη από τα στεγαστικά τους δάνεια, 
τα οποία σήμερα ανέρχονται σε πρωτοφανή επίπεδα-ρε-
κόρ. Τέλος, η Nordea, η μεγαλύτερη σκανδιναβική τράπε-
ζα, προβλέπει ότι με μια πιθανή αύξηση επιτοκίων το 2018 
από την κεντρική τράπεζα, τα νοικοκυριά που έχουν πάρει 
στεγαστικό δάνειο θα βρεθούν σε αδιέξοδο.


