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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Άμεσα θα ξεκινήσει το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», μέσα στον 
Νοέμβριο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο 
πλαίσιο της ομιλίας του στο 6ο Περιφερειακό Συνέδριο για την 
Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανατολικής Μακεδονίας- 
Θράκης, στην Κομοτηνή. Σύμφωνα με το greenagenda όπως 
χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυπουργός, αφού αναφέρθηκε 
στο ενδιάμεσο πρόγραμμα για το παλαιό «Εξοικονομώ», το 
νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μέσα στον Νοέμβριο και θα είναι 
«στοχευμένο ιδιαίτερα στα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα, 
για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών». 
Σημαντικό ρόλο στον κυβερνητικό σχεδιασμό, πρόσθεσε, έχει 
και η δημιουργία ειδικού προγράμματος για την ενεργειακή 
αναβάθμιση σε δημόσια και δημοτικά κτήρια. Παράλληλα, ο κ. 
Τσίπρας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να έρθει άμεσα στη Βουλή το 

«νομοσχέδιο-τομή», όπως το χαρακτήρισε, για τις Ενεργειακές 
Κοινότητες, υπογραμμίζοντας, ακόμη, ότι πρόκειται για θεσμι-
κή πρωτοβουλία που δίνει την δυνατότητα σε πολίτες, ΟΤΑ και 
μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε 
ενεργειακά εγχειρήματα ως παραγωγοί ενέργειας. Παράλληλα 
την «άμεση προκήρυξη» του προγράμματος «Εξοικονομώ 
κατ’ Οίκον», ανήγγειλε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος, στην 
ομιλία του στο αναπτυξιακό - επενδυτικό φόρουμ «Εξοικονό-
μηση Ενέργειας - Επενδύοντας στο Ευρωπαϊκό Όραμα». Στο 
μεταξύ ένα «ξεχασμένο» έργο ενεργειακής αναβάθμισης στο πιο 
εμβληματικό ίσως κτήριο της νεότερης Ελλάδας, στο κτήριο της 
Βουλής των Ελλήνων, παίρνει και πάλι μπροστά. 
Αναλυτικά στις σελ 5

Αναρτήθηκε σε ειδική ιστοσελίδα ολόκληρο το υλικό από την 
κοινή εκδήλωση ΕΚΧΑ και ΤΕΕ με θέμα: «Ηλεκτρονική Υποβολή 
των Διαγραμμάτων του Ν.4409/2016» για την παρουσίαση της 
εφαρμογής για την Υποβολή των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων 
και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή 
βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ. Μεταξύ άλλων (πρακτικά, φωτογραφίες κλπ), 
στο υλικό μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις εισηγήσεις, ως ακολού-
θως:  Εισηγήσεις:
- Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κτηματολογίου-Ηλεκτρονική υπο-
βολή διαγραμμάτων,  Μαρία Κασάπη, Δ/ντρια Λειτουργούντος 
Κτηματολογίου, ΕΚΧΑ ΑΕ

- Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, Φωτεινή Βακαλοπούλου, 
Υπεύθυνη Έργου νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών/Αγρονόμος 
Τοπογράφος Μηχανικός Λειτουργούντος Κτηματολογίου, ΕΚΧΑ 
ΑΕ
- Τεχνικές Προδιαγραφές και διαχείριση ηλεκτρονικών διαγραμ-
μάτων, Ερωφύλλη Παπαδοπούλου, Υποδ/ντρια Διαχείρισης 
Χωρικών Δεδομένων Λειτουργούντος Κτηματολογίου, ΕΚΧΑ ΑΕ
- Παρουσίαση διαδικτυακής εφαρμογής, Ευάγγελος Δήμας, Προϊ-
στάμενος Υποστήριξης Εφαρμογών, ΕΚΧΑ ΑΕ 
http://bit.ly/2zLdauq

Η δυτική Αττική και ιδιαίτερα οι περιοχές της Μάνδρας και της 
Νέας Περάμου συνεχίζουν να μετρούν νεκρούς,  τραυματίες  
και ανυπολόγιστες προς το παρόν καταστροφές δημόσιας 
και ιδιωτικής περιουσίας από τη θεομηνία της Τετάρτης 15 
Νοεμβρίου 2017.  «Ο λαός μας αντέχει και θα αντέξει», τό-
νισε σε  το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την 
τραγωδία στη δυτική Αττική. Στο μεταξύ εκδηλώνεται κύμα 
συμπαράστασης προς την Ελλάδα και τους πληγέντες από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες και θρησκευτικούς 
ηγέτες, προεξαρχόντων του  αρχιεπισκόπου Αθηνών και πά-

σης Ελλάδος, Ιερώνυμου, ο οποίος  δήλωσε συγκλονισμένος 
«από την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε τη Δυτική Αττική» 
και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου,  που έστειλε 
μήνυμα συμπάθειας και συμπαράστασης προς τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Παράλληλα οι φο-
ρείς του κράτους βρίσκονται σε κινητοποίηση για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών της μεγάλης καταστροφής, ενώ οι 
ειδικοί επισημαίνουν τις διαχρονικές ελλείψεις και την απου-
σία αντιπλημμυρικής θωράκισης. Οι εξελίξεις με πληροφορίες 
από το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις σελ 13 έως 17 

ΤΣΙπΡΑΣ : ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΟΕΜβΡΙΟ  ΤΟ ΝΕΟ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ υΛΙΚΟ ΑπΟ ΤΗΝ ΕΚδΗΛΩΣΗ ΕΚΧΑ - ΤΕΕ 
γΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υπΟβΟΛΗ δΙΑγΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ δυΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:  ΟΙ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΝΤΙδΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕπΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1411 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17 ΝΟΕΜβΡΙΟυ 2017

δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 13,14,15,16 και 17 
Θεομηνία στη Δυτική Αττική:  Οι εξελίξεις και οι αντιδράσεις της επό-
μενης ημέρας 
Σελ 18 
Οι υδάτινοι εφιάλτες της Μάνδρας ξαναζωντάνεψαν, με νεκρούς, 
τραυματίες και σωρεία ευθυνών. Ρεπορτάζ του «Βήματος».
Σελ 1 και 5
Μέσα στο Νοέμβριο θα ξεκινήσει το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
Σελ 1 
Ενημερωτικό υλικό από την εκδήλωση ΕΚΧΑ - ΤΕΕ για την Ηλεκτρο-
νική Υποβολή Διαγραμμάτων
Σελ 3 
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ: Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβα-
τικών διατάξεων του ν.4495/2017
Σελ 4 
Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον 
ΕΦΚΑ
ΣΕΛ 6 
Ειδικό «Εξοικονομώ» για τη Βουλή!
Σελ 7 και 8 
A-ENERGY: Στην τελική ευθεία ο κανονισμός για τα κτίρια Σχεδόν 
Μηδενικής Κατανάλωσης, ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ
Σελ 8
Συνεχίστηκε η μείωση των τιμών των ακινήτων και στο τρίτο τρίμη-
νο του 2017, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος
Σελ 9 
Η μεγαλειώδης και τεχνολογικά σύγχρονη έκθεση του National 
Geographicγια τον Πανάγιο Τάφο στο μουσείο του στην πρωτεύ-
ουσα των ΗΠΑ
Σελ 10 
Σωκράτης Φάμελλος: «Να δομήσουμε παραγωγή συμβατή με το 
κλίμα»
Σελ 11
Περισσότεροι από 60 ομογενείς και Αυστραλοί επενδυτές και επιχει-
ρηματίες συμμετείχαν σε επενδυτική ημερίδα στο Μπρίσμπεϊν
Σελ 12 
Με τη βράβευση πέντε φιλόδοξων ελληνικών startups έκλεισε ο 
πρώτος κύκλος Heineken Growth Makers Nights
Σελ 19
«Οι μηχανικοί δημιουργούν ζωγραφίζοντας» – Έκθεση Ζωγραφι-
κής Μηχανικών καλλιτεχνών διοργανώνει το ΤΕΕ στο Μαρούσι – 
από 15 ως 30 Νοεμβρίου 2017  
Σελ 20
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  21, 22, 23
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις για την 
44η επέτειο του Πολυτεχνείου.

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

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

18 Νοεμβρίου 
2017

Ημερίδα: «Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτε-
κτονικές Εφαρμογές»
ΚΕΡΚυΡΑ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & 
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

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

δΙΑΛΕξΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΑΕΤ

ΣυΝΕδΡΙΟ γΙΑ ΤΗΝ 
ΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕπΙΣΤΗΜΗΣ

ΣυΜΜΑΧΙΑ γΙΑ ΤΗΝ ΕπΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ thN ΑΝΑπΤυξΗ

Η Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας - ΕΜΑΕΤ 
προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα τις παρακάτω διαλέ-
ξεις:
- 27 Νοεμβρίου 2017, Οικονομίδης Αλέκος, διπλ. Μηχανολό-
γος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, «Νέα παρουσίαση των πειραμά-
των Σακκά για το ατμοτηλεβόλον και την καύση του στόλου».
- 11 Δεκεμβρίου 2017, Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Αρχαιο-
λόγος, «Ενάλιες έρευνες στον αρχαίο Λιμένα Λεχαίου Κορινθίας».
- 8 Ιανουαρίου 2018, Χιώτης Στάθης, Δρ. Μηχανικός Μεταλλεί-
ων-Μεταλλουργός, «Ανασκόπηση των υπόγειων υδραγωγεί-
ων κατά την αρχαιότητα».

- 29 Ιανουαρίου 2018, Κουντούρη Έλενα, Δρ. Αρχαιολόγος, 
«Ζώντας γύρω από τη λίμνη: νέα δεδομένα για τους οικισμούς 
και τα αποστραγγιστικά έργα στη λίμνη Κωπαΐδα κατά τη 2η 
χιλιετία π.Χ.».
Οι διαλέξεις φιλοξενούνται ευγενώς στην αίθουσα του Συλλό-
γου των Αθηναίων (Κέκροπος 10, 10558 Πλάκα) σε συνερ-
γασία με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βού-
ρου-Ευταξία. Ώρα έναρξης: 18:30.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το 1ο συνέδριο για την επικοινωνία της επιστήμης (Science 
Communication) με τίτλο: «How to K.I.S.S. better in 
Science!» διοργανώνεται στην Κύπρο στις 24 και 25 Νοεμ-
βρίου 2017.
Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές, αλλά κι ακαδημαϊ-
κούς, ενώ -όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες επιστημόνων κι 
ερευνητών, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά επι-
στημονικές ή τεχνικές πληροφορίες σε διάφορες δημόσιες ή 
επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις.
«Η επικοινωνία της επιστήμης αναγνωρίζεται όλο και περισ-
σότερο ως ευθύνη των επιστημόνων, ωστόσο πώς μπορούν 
οι επιστήμονες να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες; Παρά 
το γεγονός ότι οι επιστήμονες είναι άριστα καταρτισμένοι σε 
μεθοδολογίες έρευνας, δεξιότητες ανάλυσης και στην επικοι-
νωνία με άλλους επιστήμονες, ως επί το πλείστον δεν είχαν 
ποτέ την ευκαιρία να εκπαιδευθούν κατάλληλα όσο αφορά 
την επικοινωνία επιστημονικών εννοιών σε ένα ευρύ κι ουδέ-
τερο ακροατήριο, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
Οι στόχοι του συνεδρίου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων επικοινωνίας κι εμπιστοσύνης στις αλληλεπίδραση 
των επιστημόνων με το κοινό, όπως και την εφαρμογή των 
βέλτιστων πρακτικών σε διάφορες μεθόδους και μηχανι-
σμούς επικοινωνίας. Τα εργαστήρια θα επικεντρωθούν στη 
σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας επιστημονικών 
ιδεών μέσω συζήτησης, αυτο-προβληματισμού, μικρών 
ομαδικών ασκήσεων, αλλά και πρακτικής εξάσκησης. Ο στό-
χος είναι η ενθάρρυνση όσων θα λάβουν μέρος στα εργα-
στήρια, να αναλογισθούν πώς η επικοινωνία της επιστήμης 
βρίσκει εφαρμογή στο δικό τους τομέα, αλλά και να αναγνω-
ρίσουν τις μελλοντικές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η 
επικοινωνία της επιστήμης».
Πληροφορίες: http://www.sci-kiss.com/

Διεθνές συνέδριο με τίτλο : «Συμμαχία για την Επιχειρημα-
τικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» διοργανώνεται 
από τις 13 ως τις 15 Δεκεμβρίου 2017, στον Πoλυχώρο 
RoyalTheater Πάτρα, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και τη Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας.
Στο συνέδριο, όπως αναφέρθηκε από τους διοργανωτές, «θα 
ανταλλάξουμε απόψεις, θα λάβουμε πολύτιμη πληροφορία 
και θα κοινωνήσουμε ότι έχουμε πετύχει ως σήμερα σε Ελλά-

δα και Ευρώπη. Στο συνέδριο την 1η ημέρα δίνουμε το λόγο 
στα ερευνητικά ιδρύματα που μας στήριξαν αυτό το χρονικό 
διάστημα και σε φορείς συλλογικής επιχειρηματικότητας από 
την περιοχή και όχι μόνο. Την δεύτερη ημέρα κορυφαίοι 
θεσμικοί εκπρόσωποι από Ελλάδα και εξωτερικό συζητούν 
για θέματα αιχμής με τα ίδια τα μέλη της Συμμαχίας για την 
ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα στην Δυτική Ελλάδα να 
κλείνουν την ημέρα . Την τρίτη ημέρα Ευρωπαϊκές και Ελλη-
νικές περιφέρειες σε μια σπάνια – αν όχι μοναδική – στιγμή 
ανταλλάσσουν εμπειρίες για την επιχειρηματικότητα και την 
ανάπτυξη».
Επίσης οι διοργανωτές γνωστοποίησαν την ιστοσελίδα για 
την Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.
gr/ependyseis), όπου αναρτώνται όλα τα προγράμματα που 
αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Πληροφορίες για το συνέδριο:  www.pde.gov.gr/eer

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟυ γΡΑΦΕΙΟυ ΤυπΟυ ΤΕΕ
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υπΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟυΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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Με αριθμό 1, εκδόθηκε εγκύκλιος του ΥΠΕΝ, υπογράφεται 
από την Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι-
κού Περιβάλλοντος Ε. Κλαμπατσέα, με θέμα: Διευκρινι-
στικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων 
του ν.4495/2017.  Η εγκύκλιος, όπως αναρτήθηκε στη 
Διαύγεια αναλυτικά έχει ως εξής:
“ Με τον ν.4495/2017, προβλέπονται νέες δομές ελέγχου 
και προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος καθώς 
επίσης δημιουργούνται νέα συλλογικά όργανα για την 
αποσυμφόρηση των υφισταμένων και την αντιμετώπιση 
δυσλειτουργιών στην εξέλιξη διοικητικών διαδικασιών, 
για την αποφυγή ταλαιπωρίας του πολίτη και την αποτε-
λεσματικότερη προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. 
Συνεπεία τούτου είναι επιτακτική, ενόψει και της καθιέ-
ρωσης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών συστημάτων, η 
μέριμνα για την ομαλή μετάβαση υπηρεσιών και συλλογι-
κών οργάνων, από το προϋφιστάμενο νομικό καθεστώς, 
στο προβλεπόμενο με τον ν.4495/2017 χωρίς χάσματα 
και κενό δικαίου, που θα προξενούν ανασφάλεια δικαίου 
στους πολίτες και τις υπηρεσίες . 
Στο πλαίσιο αυτό, στον ν.4495/2017 έχουν τεθεί μετα-
βατικές διατάξεις ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο, για τη 
διευκόλυνση των υπηρεσιών και των οργάνων που επι-
λαμβάνονται της εφαρμογής αυτών. 
Ειδικότερα : ΑΡΘΡΟ 26 Με το άρθρο 26 παρ.1, διευκρινί-
ζεται, ότι μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών των Πα-
ρατηρητηρίων, τις αρμοδιότητες αυτών όπως ορίζονται 
στον νόμο, συνεχίζουν να τις ασκούν οι υπηρεσίες που 
τις είχαν πριν τη δημοσίευση του νόμου. Κατά συνέπεια 
τα τμήματα αυθαιρέτων των ΥΔΟΜ, εξακολουθούν να 
ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν μέχρι τη δημοσίευ-
ση του νόμου. Επίσης, ενδεικτικά σημειώνεται, ότι τα 
τμήματα επιθεώρησης Δόμησης και κατεδαφίσεων των 
Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της 
Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών 
του Υ.Π.ΕΝ., συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που 
είχαν και ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. 

Με τη παρ. 2 του ιδίου άρθρου διευκρινίζεται ότι, αρ-
μοδιότητες που ορίζονται στον νόμο και αποδόθηκαν σε 
νέα ή υφιστάμενα συλλογικά όργανα και επιτροπές, όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 7, 13, 17, 18, 19, 20, 22 και 
24, μέχρι τη συγκρότηση αυτών, τις αρμοδιότητες αυτές 
εξακολουθούν να τις ασκούν τα υφιστάμενα όργανα και οι 
επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν, όπως τις είχαν και τις 
ασκούσαν πριν την δημοσίευση του νόμου. 
Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι μέχρι τη 
συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης προσφυγών αυ-
θαιρέτων, τις προσφυγές κατά των εκθέσεων αυτοψίας 
των αυθαιρέτων και τις εκκρεμείς ενστάσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του π.δ 267/1998, καθώς και τις εκκρεμείς 
προσφυγές κατά εκθέσεων αυτοψίας, θα συνεχίσει να τις 
εξετάζει το αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Τα ΣΑ εξακολουθούν να 
λειτουργούν μέχρι τη νέα συγκρότηση τους, με τις αρμο-
διότητες που τους αποδίδονται στον ν.4495/2017. 
ΑΡΘΡΟ 50 Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, διευκρι-
νίζεται ότι μέχρι την έκδοση της Υπουργικής απόφασης, 
που θα καθορίζει ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία 
ηλεκτρονικής υποβολής των κατά περίπτωση δικαιο-
λογητικών και τη ρύθμιση γενικώς των ζητημάτων του 
πληροφοριακού συστήματος και των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών που αφορούν την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 
των μηχανικών και των ενδιαφερομένων, εξακολουθούν 
οι οικοδομικές άδειες και η έγκριση των εργασιών μικρής 
κλίμακας, να εκδίδονται με τις προϋποθέσεις και τα δικαι-
ολογητικά που ορίζονται στα άρθα 36, 37 και 40, αλλά με 
τη διαδικασία που εκδίδονταν πριν τη δημοσίευση αυτού 
(δηλαδή με έγκριση και άδεια δόμησης των άρθρων 1 έως 
8 του ν.4030/2011). 
Ειδικότερα στο ζήτημα της έγκρισης εργασιών μικρής 
κλίμακας, η κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
4του ν4067/2012 , ως ορίζεται στο άρθρο άρθρο 51 του 
ν4495/2017 ,διευκρινίζεται ότι αφορά μόνο στο ουσιαστι-
κό περιεχόμενο των εργασιών έγκρισης μικρής κλίμακας, 
το οποίο ρυθμίζεται εκ νέου στο άρθρο 29 του νόμου 

και όχι στη διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση 
αυτής. Επομένως, μέχρι τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 
συστήματος, η έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμα-
κας θα γίνεται με τη διαδικασία που προβλεπόταν μέχρι 
τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή την Υ.Α 55174/2013. 
ΑΡΘΡΟ 125 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρ. 2 του άρθρου 
125 του ν.4495/17 σύμφωνα με την οποία «Μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Δομημένου Πε-
ριβάλλοντος εξακολουθούν να υφίστανται οι υπάρχουσες 
διοικητικές δομές με τις αρμοδιότητές τους σε σχέση με 
την εφαρμογή των προβλέψεων του παρόντος.», διευκρι-
νίζεται ότι τις αρμοδιότητες του άρθρου 92 του ν.4495/17 
ήτοι τη διαπίστωση, τον χαρακτηρισμό, τη σύνταξη έκθε-
σης αυτοψίας και την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες 
κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις, διενεργούν οι 
κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης. Το υπάρχον έντυπο της 
έκθεσης αυτοψίας θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται 
με ρητή μνεία στις διατάξεις του ν 4495/2017. 
Για τα αυθαίρετα που διαπιστώνονται μετά την ισχύ του 
ν.4495/17, ο υπολογισμός των προστίμων γίνεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 94 του νόμου. Τα πρόστιμα διατήρησης 
αυθαιρέτων, για τα οποία έχει συνταχθεί έκθεση αυτοψίας 
και υπολογισμός προστίμων με τις προϊσχύουσες διατά-
ξεις του άρθρου 26 του ν.4178/13 και η έκθεση αυτοψίας 
έχει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία τοιχοκόλλησης 
προ της ισχύος του ν.4495/17 , αναπροσαρμόζονται από 
τις 3 Νοεμβρίου 2017, με τις διατάξεις του άρθρου 94 του 
νόμου. Ο τρόπος απόδοσης των προστίμων όπως ορίζεται 
στην παρ. 5 του άρθρου 95 του ν.4495/17 θα ξεκινήσει 
μετά την έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Δομη-
μένου Περιβάλλοντος. Έως τότε εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ”

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ Β’ 
3976/14.11.2017 – Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631) 
του Υπουργού Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου και 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργου 
Σταθάκη, η οποία αφορά στις «διαδικασίες ηλεκτρονικής 
υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προ-

στίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού 
προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενί-
σχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή 
αυθαιρέτων κατασκευών στον Ν.4495/2017 «Έλεγχος 
και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλ-
λες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του 

πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων & 
καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσε-
ων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού 
συστήματος».

ΕγΚυΚΛΙΟΣ υπΕΝ: δΙΕυΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟδΗγΙΕΣ γΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟγΗ ΜΕΤΑβΑΤΙΚΩΝ 
δΙΑΤΑξΕΩΝ ΤΟυ Ν.4495/2017

 ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΚυΑ γΙΑ ΤΙΣ δΙΑδΙΚΑΣΙΕΣ υπΑγΩγΗΣ ΑυΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕυΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 
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δΙΕυΚΡΙΝΙΣΕΙΣ γΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗγΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑπΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

δΙΕυΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟυ υπΟυΡγΕΙΟυ ΕΡγΑΣΙΑΣ γΙΑ ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ υπΕΡ 
υγΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ πΕΡΙΘΑΛψΗΣ ΑπΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟυΣ δΙΑζΕυγΜΕΝΟυΣ ΣυζυγΟυΣ

πΡΟγΡΑΜΜΑ ΕπΙΧΟΡΗγΗΣΗΣ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ γΙΑ ΑπΑΣΧΟΛΗΣΗ 15.000 ΑΝΕΡγΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας 
παρέχει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με 
σχετική εγκύκλιο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, από 
1-1-2017, ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ των προϋφιστάμενων 
φορέων κύριας ασφάλισης, η ασφαλιστική ενημερότητα χορη-
γείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως 
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
Συνεπώς, οι εργοδότες και οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) εξακολου-
θούν να λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από 
τις αρμόδιες, κατά την 31-12-2016, υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου 
φορέα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επεξεργάζονται τη δια-
δικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, μέσω διαδικτύου, 
με συνυπολογισμό ενδεχόμενων οφειλών στο σύνολο των προ-
ϋφιστάμενων ασφαλιστικών Ταμείων και ανεξαρτήτως ιδιότητας 
(εργοδότη-αυτοαπασχολούμενοι, κλπ), έτσι ώστε να προκύπτει η 
ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ. Μέχρι την ολοκλήρωση 
της επεξεργασίας και προκειμένου να διευκολύνονται οι ασφαλι-
σμένοι στη διεκπεραίωση της επαγγελματικής τους δραστηριό-
τητας, το υπουργείο Εργασίας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το αρ.πρωτ. 2128/30-10-2017 
έγγραφο, παρέχει οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης 
ασφαλιστικής ενημερότητας, ως εξής:
Α. Εργοδότες
Για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε 
εργοδότες (φυσικά- νομικά πρόσωπα), θα ακολουθείται η μέχρι 
σήμερα ισχύουσα διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες βε-
βαιώσεις εξακολουθούν να χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά είτε από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις 
διέπει και τις οδηγίες που είχαν εκδοθεί (Εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 70/2003, 

81/2003, 97/2011, 47/2016, Γεν. Έγγραφα ΚΕΑΟ Γ36/04/34/20-
1-2017 και Γ36/04/42/27-1-2017).
Δεδομένου ότι, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική δια-
σύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των εντασσομένων 
φορέων, που, μετά την 1-1-2017, απεικονίζονται στην Αναλυτική 
Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), στο χορηγούμενο έντυπο της ασφα-
λιστικής ενημερότητας θα υπάρχει σχετική ενημέρωση, ως εξής:
«Εφόσον υπήρχε έως 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφα-
λιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόμενο στον 
ΕΦΚΑ φορέα, τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ), τ. ΕΤΑΑ-ΜΜΕ, 
θα δηλώνεται και θα προσκομίζεται αντίστοιχη βεβαίωση στην 
υπηρεσία που κατατίθεται η παρούσα».
Β. Μη μισθωτοί
Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμέ-
νοι, χορηγείται βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές 
κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.
Ειδικά, για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση 
των ασφαλιστικών εισφορών, βάσει των εισοδημάτων του 2016, 
ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος, εφόσον έχει καταβάλει, κα-
τ΄ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώ-
τατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών (κατώτατο όριο).
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης 
ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση 
εμπράγματου δικαιώματος, απαιτείται η καταβολή του πλήρους 
ποσού, όπως αυτό προκύπτει στο ειδοποιητήριο και όχι η καταβο-
λή, κατ΄ελάχιστον, του κατώτατου κατά περίπτωση ορίου.
Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, 
βάσει των εισοδημάτων του 2016 και εφόσον προκύπτει υποχρέ-

ωση καταβολής εισφορών, για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλι-
στικής ενημερότητας, είναι απαραίτητη η καταβολή του πλήρους 
ποσού της μηνιαίας δόσης, όπως αυτή έχει οριστικοποιηθεί.
Γ. Μισθωτοί-Μη μισθωτοί
Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που απασχολούνται παράλληλα και 
ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότη-
τας, εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτητές εισφορές κατά το μήνα 
χορήγησης της βεβαίωσης.
Ειδικά, για το διάστημα από 1-1-2017, δεν υποχρεούνται σε κα-
ταβολή της ελάχιστης κατά περίπτωση εισφοράς, εφόσον αυτή 
καταβάλλεται από τη μισθωτή τους απασχόληση.
Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος 
της διατήρησης της ιδιότητας του μισθωτού και, κατά συνέπεια, 
η καταβολή της ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, η 
χορηγούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα έχει μη-
νιαία διάρκεια.
Ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει, μαζί 
με την αίτησή του, να προσκομίζει και οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. 
βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου 
μήνα, κλπ) από το οποίο να προκύπτει αφενός μεν ότι διατηρεί 
την ιδιότητα του μισθωτού αφετέρου δε το σύνολο των μηνιαίων 
αποδοχών του.
Δ. Ρυθμίσεις
Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών, 
για τη χορήγηση της βεβαίωσης, θα πρέπει να τηρείται η οικεία 
ρύθμιση. Ως προς την καταβολή των τρεχουσών εισφορών, ισχύ-
ουν, κατά περίπτωση, τα ανωτέρω. Η χορηγούμενη ασφαλιστική 
ενημερότητα θα έχει μηνιαία διάρκεια, προκειμένου να διασφαλί-
ζονται οι όροι της ρύθμισης.

Διευκρινίσεις για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής 
περίθαλψης από ανασφάλιστους διαζευγμένους συζύγους 
παρέχονται με υπουργική απόφαση, την οποία υπογράφει ο 
υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως ορίζεται, ο/η ανασφάλιστος/η, 
διαζευγμένος/η σύζυγος δικαιούται να διατηρήσει, ως άμεσα 
ασφαλισμένος, το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από 
τον ΕΟΠΥΥ ή άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο 
που είχε κατά τον χρόνο λύσης του γάμου ο έτερος σύζυγος, 
εφόσον ο γάμος λύθηκε, μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους 
της ηλικίας του, αντί του 35ου που ίσχυε με τον ν. 1469/1984 

και δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας σε 
είδος από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλον ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο. 
Μετά την ένταξη όλων των ασφαλισμένων στον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), που συστήθηκε με τις διατάξεις 
του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και στο πλαίσιο της ενιαιοποίησης των 
ποσοστών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και της βάσης υπο-
λογισμού τους, με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4488/2017, 
ορίζεται ότι για τη διατήρηση του δικαιώματος της προηγούμε-
νης παραγράφου, η μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περί-
θαλψης που θα καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος, θα υπολογίζεται 
επί του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 

25 ετών και θα είναι: α) Για τον ΕΦΚΑ, για παροχές σε είδος από 
τον ΕΟΠΥΥ και για το Δημόσιο σε ποσοστό 6,45% και β) στους 
λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, η προβλεπόμενη από τους 
οικείους κανονισμούς εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη. 
Το ανωτέρω ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται από τον ενδια-
φερόμενο εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της 
οριστικής απόφασης διαζυγίου, αντί της τελεσίδικης που ίσχυε 
με τον ν. 1469/1984.
Σημειώνεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4488/2017 
ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 
(13/9/2017).

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωργίου 
Χουλιαράκη και της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, 
αρμόδιας για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνιας Αντω-
νοπούλου, για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 
για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σκοπός του προγράμματος είναι η δημι-

ουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την 
πρόσληψη 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, με έμφαση 
στους μακροχρόνια ανέργους. Από τις 15.000 θέσεις, οι 5.000 
αφορούν αποκλειστικά σε εγγραμμένους ανέργους δικαιούχους 
του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Το πρόγραμ-
μα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και, γενικά, εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότη-
τα σε όλη τη χώρα. Για την υλοποίηση του προγράμματος, θα 
προκληθεί δαπάνη, ύψους 81 εκατ. ευρώ, η οποία θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε 
ετήσια βάση, ως εξής: Για το 2018: 50.000.000 ευρώ και για το 
2019: 31.000.000 ευρώ.
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ΤΣΙπΡΑΣ: ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΕΜβΡΙΟ ΤΟ ΝΕΟ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ», 
ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ βΟυΛΗ ΟΙ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Άμεσα θα ξεκινήσει το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», μέσα 
στον Νοέμβριο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, στο πλαίσιο της ομιλίας του στο 6ο Περιφερειακό 
Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανατο-
λικής Μακεδονίας- Θράκης, στην Κομοτηνή. Σύμφωνα με το 
greenagenda  όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυπουργός, 
αφού αναφέρθηκε στο ενδιάμεσο πρόγραμμα για το παλαιό 
«Εξοικονομώ», το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μέσα στον 
Νοέμβριο και θα είναι «στοχευμένο ιδιαίτερα στα μεσαία και 
χαμηλότερα εισοδήματα, για τη μείωση του ενεργειακού 
κόστους των νοικοκυριών». Σημαντικό ρόλο στον κυβερ-
νητικό σχεδιασμό, πρόσθεσε, έχει και η δημιουργία ειδικού 
προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια 
και δημοτικά κτήρια.

Άμεσα και το ν/σ για τις ενεργειακές κοινότητες. Παράλληλα, 
ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να έρθει άμεσα στη 
Βουλή το «νομοσχέδιο-τομή», όπως το χαρακτήρισε, για τις 
Ενεργειακές Κοινότητες, υπογραμμίζοντας, ακόμη, ότι πρό-
κειται για θεσμική πρωτοβουλία που δίνει την δυνατότητα 
σε πολίτες, ΟΤΑ και μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις 
να συμμετάσχουν σε ενεργειακά εγχειρήματα ως παραγωγοί 
ενέργειας. Συνεχίζοντας για το ενεργειακό σκέλος, ο κ. Τσίπρας 
επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός από τα βασικά σχέδια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Φυσικό Αέριο και σημείωσε τον 
κεντρικό ρόλο που παίζει στο σχέδιο αυτό ο TAP που θα μετα-
φέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας και 
Ελλάδας. Τόνισε δε ότι παρότι έχει ήδη κατασκευαστεί το 50% 

του αγωγού, παραμένει επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσής 
του μέχρι το 2020. Παράλληλα, όπως είπε, προχωρούν οι 
διαδικασίες για την υλοποίηση του IGB, που θα διοχετεύσει 
το φυσικό αέριο από τον TAP στο δίκτυο της Βουλγαρίας. Τον 
ενεργειακό χάρτη της Περιοχής, συμπληρώνουν δύο εθνικά 
έργα που θα τροφοδοτούν την εγχώρια, καθώς και τις αγο-
ρές των Βαλκανίων -και δυνητικά της Ευρώπης- με φυσικό 
αέριο: Η κατασκευή του πλωτού σταθμού LNG στην Αλεξαν-
δρούπολη και η αξιοποίηση του υπό εξάντληση κοιτάσματος 
Καβάλας, ως υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου, για λόγους 
ασφάλειας εφοδιασμού.

Την «άμεση προκήρυξη» του προγράμματος «Εξοικονομώ 
κατ’ Οίκον», ανήγγειλε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος, στην 
ομιλία του στο αναπτυξιακό - επενδυτικό φόρουμ «Εξοικονό-
μηση Ενέργειας - Επενδύοντας στο Ευρωπαϊκό Όραμα», το 
οποίο διεξήχθη την Τρίτη στο ξενοδοχείο Divani Caravel από 
την επενδυτική πρωτοβουλία A - Energy. Μάλιστα, σημείωσε 
ότι θα ακολουθήσει η προκήρυξη του προγράμματος για εξοι-
κονόμηση ενέργειας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα 
με το greenagenda  κάνοντας έναν απολογισμό από τους 
ωφελούμενους του προγράμματος τα τελευταία χρόνια, ο κ. 
Βερροιόπουλος σημείωσε ότι με το προηγούμενο «Εξοικονο-
μώ» ανακαινίστηκαν 50.000 σπίτια και κατά τα δύο τελευταία 
χρόνια 20.000, ενώ υποστήριξε ότι με το νέο πρόγραμμα θα 
ωφεληθούν άλλα 60.000. Ωστόσο, τόνισε ότι το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα έχει μειωμένο προϋπολογισμό (250 εκατ. ευρώ) 
επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα δύσκολο πρόγραμμα 
γιατί περιλαμβάνει και άλλες ενέργειες. Ο κ. Βερροιόπουλος 
αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα για την εξοικονόμηση στις 
επιχειρήσεις σημειώνοντας ότι ενεργοποιείται μετά από πολύ 
καιρό με κεφάλαια 70 εκατ. ευρώ για ενέργειες εξοικονόμησης 
οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν επεμβάσεις στο φλοιό ή 

και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αλλά και μέρος του 
παραγωγικού εξοπλισμού. Προς την ίδια κατεύθυνση μεγάλα 
κονδύλια, όπως είπε, έχουν δεσμευθεί από το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων για τον οδοφωτισμό (800 εκατ. ευρώ), 
κάτι που θα επιφέρει μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας 
πάνω από 50%. Τέλος, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ ανέφε-
ρε ότι επίκειται η έκδοση κανονισμού για τα κτήρια σχεδόν μη-
δενικής κατανάλωσης (nZEBs), με στόχο τα καινούργια κτήρια 
να καταναλώνουν 70 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο το 
χρόνο, έναντι 250 που καταναλώνουν τα υφιστάμενα κτήρια 
κατασκευής μετά το 1980.
-Δυσθεώρητοι οι στόχοι για το 2030. Ο κ. Βερροιόπουλος 
αναφέρθηκε στις προκλήσεις του μέλλοντος όπως αυτές προ-
διαγράφονται από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμ-
φωνία του Παρισιού και τη διαφορετική οπτική με την οποία 
αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη την κλιματική αλλαγή και 
την απανθρακοποίηση. «Όλος ο κόσμος δεν πηγαίνει προς την 
ίδια κατεύθυνση. Υπήρξαν μεγάλες χώρες όπως η Κίνα η οποία 
δεσμεύτηκε ότι θα πάει σε απανθρακοποιήση ό,τι και να γίνει και 
έχει σκοπό να αφήσει πίσω της ενεργοβόρες εγκαταστάσεις και 
εγκαταστάσεις που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Υπάρ-
χουν χώρες που αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά προβλή-

ματα όπως η Ινδία (με εκατομμύρια φτωχών ανθρώπων) με 
τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι παρότι στηρίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στα ορυκτά, δεν έχουν σκοπό να απομακρυνθούν από 
τη συμφωνία του Παρισιού. Άλλες περιοχές δοκιμάστηκαν από 
τραγωδίες όπως η Φουκοσίμα και προχωρούν σε επενδύσεις σε 
πυρηνικά. Αυτός είναι ένας άλλος δρόμος. Άλλες χώρες θέλουν 
έναν καινοτόμο τρόπο όπως οι ΑΠΕ, τα καθαρά fossil fuels, 
μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, όπως πχ. το σχιστολιθι-
κό αέριο, ο κόσμος τρέχει προς διάφορες κατευθύνσεις. Η ΕΕ 
στοχεύει στην απανθρακοποηση, τις ΑΠΕ και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα. Είναι στόχοι φιλόδοξοι , το 40% για μείωση 
εκπομπών διοξειδίου, και το 27% διείσδυση των ΑΠΕ στην 
ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας. Είναι οι στόχοι για το 2030 
και η μείωση στην τελική κατανάλωση ενέργειας πρέπει να είναι 
30% και αυτή η μείωση δεν πρέπει να προέρχεται από οικονομι-
κή κρίση. Είναι μείωση πραγματική. Μιλάμε για δυσθεώρητους 
στόχους, οι οποίου απαιτούν μια σαφή στρατηγική η οποία θα 
δίνει τη δυνατότητα να μην παρεκκλίνουμε από αυτήν και θα 
προτείνει τον πιο κοστολογικά αποδοτικό τρόπο και θα μεγιστο-
ποιεί τα οφέλη. Αυτά στο παρελθόν δεν ήταν αυτονόητα. Κινη-
τοποιώντας και βρίσκοντας όλους τους διαθέσιμους πόρους 
(τραπεζικός δανεισμός, μόχλευση κλπ), μπορούν να γίνουν».

Με την ευκαιρία της διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλα-
γή στη Βόννη, το BMW Group ανακοίνωσε πως από το 2020 θα 
προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια μόνο από ανανεώσιμες πηγές 
σε όλο τον κόσμο. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι έτσι, η εταιρεία θα 
κάνει ένα σημαντικό βήμα πλησιάζοντας τον μακροπρόθεσμο 
στόχο της για παραγωγή με μηδενικές εκπομπές CO2. Στο τέλος 
του 2016, το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην γερμανική εταιρεία ήταν 63% παγκοσμίως. Κατά τη 

διάρκεια της πρώτης ημέρας της διάσκεψης, η ατζέντα επικε-
ντρώθηκε στην απεξάρτηση από τον άνθρακα στον τομέα με-
ταφορών. «Η απεξάρτηση από τον άνθρακα είναι μείζον θέμα 
στο διάλογο για τη βιωσιμότητα και για τη βιομηχανία αυτοκι-
νήτου. Όταν μιλάμε για βιώσιμη υπευθυνότητα, αναφερόμαστε 
σε ολόκληρη την αλυσίδα αξιών, από την προμήθεια πρώτων 
υλικών και την παραγωγή μέχρι τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
μετακίνησης, σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα κύκλων ζωής. 

Σήμερα, ήδη λαμβάνουμε το 63% της ηλεκτρικής ενέργειας που 
προμηθευόμαστε από βιώσιμες πηγές. Και είμαι περήφανος που 
ανακοινώνω ότι ο νέος μας στόχος για το 2020 θα είναι 100%», 
τόνισε στη διάσκεψη το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
BMW, Μάρκους Ντούεσμαν.

υπΕΝ: ΑΜΕΣΗ πΡΟΚΗΡυξΗ ΤΟυ ΝΕΟυ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ», ΣΤΙΣ 60.000 ΟΙ ΩΦΕΛΟυΜΕΝΟΙ

ΝΕΑ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ γΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚπΟΜπΕΣ 
δΙΟξΕΙδΙΟυ ΤΟυ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑπΟ ΤΗΝ BMW
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ΕΙδΙΚΟ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ» γΙΑ ΤΗ βΟυΛΗ!
Ένα «ξεχασμένο» έργο ενεργειακής αναβάθμισης στο πιο 
εμβληματικό ίσως κτήριο της νεότερης Ελλάδας, στο κτή-
ριο της Βουλής των Ελλήνων, παίρνει και πάλι μπροστά! 
Όπως παρουσιάζει ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραουλάνη  
στο Greenagenda, η Βουλή και η κυβέρνηση κατάφεραν 
να ενεργοποιήσουν εκ νέου το σχέδιο της ενεργειακής 
αναβάθμισης του κτηρίου του Κοινοβουλίου, που ξεκίνη-
σε το 2013 αλλά σταμάτησε λόγω της ολοκλήρωσης του 
προηγούμενου ΕΣΠΑ. Και δεν μπόρεσε να ξανα-ξεκινήσει 
νωρίτερα λόγω της εκκρεμότητας της έγκρισης του νέου 
ΚΕΝΑΚ, πρόβλημα που καταδυναστεύει εδώ και 2,5 χρό-
νια όλες τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηρι-
ακό τομέα. Αλλά, τώρα που άνοιξε ο δρόμος, το έργο της 
Βουλής είναι το πρώτο που παίρνει μπροστά – πιο γρήγο-
ρα και από το πολυαναμενόμενο νέο «εξοικονομώ»!
Έτσι, με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως του ΕΣΠΑ Ευ-
γενίας Φωτονιάτα προσκαλείται η Βουλή των Ελλήνων 
να καταθέσει πρόταση, στο νέο ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα 
«Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε περισσό-
τερο αναπτυγμένες περιφέρειες – ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ», 
δηλαδή σε ένα πρόγραμμα που φτιάχτηκε ειδικά για το 
Κοινοβούλιο, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη δράση 
«Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε Περισ-
σότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες», από την οποία θα 
χρηματοδοτηθούν και οι προσκλήσεις για άλλα δημόσια 
κτίρια τους επόμενους μήνες.
Θυμίζουμε, όπως είχε γράψει τότε η Voria, ότι αρχικά η 
ενεργειακή αναβάθμιση της Βουλής είχε ενταχθεί ως 
Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Αξιοποίησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια 
Κτήρια το 2013 στο τότε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πε-
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με το ποσό των 2,5 
εκατομμυρίων ευρώ, με απόφαση του τότε Υπουργού 
ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη, κατόπιν συνεννόησης με τον 
τότε Πρόεδρο της Βουλής Βαγγέλη Μαϊμαράκη. Τότε είχε 
ανακοινωθεί ότι οι υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων 
έχουν προετοιμάσει ήδη πλήρη φάκελο για τη δράση 
«Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια 
Κτήρια» του ΕΠΠΕΡΑΑ, ώστε το έργο να προχωρήσει το 
δυνατόν γρηγορότερα σε φάση υλοποίησης. Λόγω των 
τεράστιων γραφειοκρατικών θεμάτων σε ένα κτήριο που 
προστατεύεται ποικιλοτοτρόπως από διάφορα νομοθετι-
κά καθεστώτα προστασίας, οι υπηρεσίες της Βουλής δεν 
κατάφεραν εγκαίρως να ολοκληρώσουν όλα τα βήματα 
που απαιτούνταν και, εντέλει, το έργο απεντάχθηκε το 
2015 από το παλαιό ΕΣΠΑ, με την υπόσχεση της νέας κυ-
βέρνησης ότι θα ενταχθεί στο επόμενο, όπως και έγινε. Και 
τώρα, μετά από 4 χρόνια, ήρθε ξανά η ώρα να ξαναρχίσει 
το έργο, έστω και με 2 χαμένα χρόνια στην πλάτη, όμως 
με ελαφρώς αυξημένο προϋπολογισμό, συνολικού ύψους 

έως 3 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την τωρινή πρόσκληση, η οποία είναι γενι-
κόλογη, προκειμένου να έχουν ευελιξία οι υπηρεσίες της 
Βουλής στη διαμόρφωση του τεχνικού δελτίου και των 
άλλων δικαιολογητικών.
Οι αναβαθμίσεις θα αφορούν:
• Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας (ΕΞΕ), όπως π.χ. επεμβάσεις επί του κελύ-
φους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφω-
μάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυ-
στήρα/ λέβητα/ σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει 
χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματι-
σμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κλπ.
• Δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ), όπως π.χ. εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότη-
τας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παρα-
γόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για 
παραγωγή ψύξης κλπ.
Ωστόσο, σημειώνουμε ότι οι υπηρεσίες της Βουλής των 
Ελλήνων, έχουν σχεδιάσει ήδη από τον προηγούμενο 
κύκλο προτεινόμενες παρεμβάσεις – μέτρα, οι οποίες χω-
ρίζονται στις εξής κατηγορίες:
• Κατηγορία 1: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(ΕΞΕ) στο σύστημα Ψύξης
• Κατηγορία 2: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(ΕΞΕ) στο κέλυφος του κτηρίου (θερμομόνωση δώματος/ 
νέα κουφώματα στις όψεις)
• Κατηγορία 3: Σύστημα αυτοματισμού BMS (με διασύν-
δεση στο σύστημα φωτισμού, ψύξης, θέρμανσης)
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013, που στην περίπτωση 
της εξοικονόμησης ενέργειας για το κτήριο της Βουλής, 
δεν έχουν διαφοροποιηθεί εξαιρετικά, το συνολικό εμβα-
δόν του κτηρίου του Κοινοβουλίου είναι 27.023 τ.μ. ενώ 
οι θερμαινόμενοι/ψυχόμενοι χώροι στους οποίους μελε-
τήθηκε αρχικά να επικεντρωθούν οι παρεμβάσεις είναι 
24.943τ.μ. Μάλιστα το 2013 έγινε ενεργειακή προσομοί-
ωση και στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 
που «εικονικά» εκδόθηκε, η ενεργειακή κατηγορία του 
Μεγάρου της Βουλής ήταν τάξης Δ. Με τα αρχικά μελε-
τημένα μέτρα η Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) που μπορεί 
να επιτευχθεί ήταν μεγαλύτερη του 30% (φτάνοντας το 
38,6%), ενώ η ενεργειακή του τάξη θα ανέβει κατά μία (1) 
τουλάχιστον κατηγορία. Ο σχεδιασμός όμως αυτό, μαθαί-
νουμε, θα βελτιωθεί, προκειμένου, αν γίνει εφικτό, η Βου-
λή να ανέβει κατά δύο κατηγορίες και να προσαρμοσθεί 
στον νέο ΚΕΝΑΚ (η καθυστερημένη έγκριση του οποίου 
αποτέλεσε και βασικό λόγο της 2χρονης καθυστέρησης 
προκήρυξης του προγράμματος για τη βουλή αλλά και για 
το νέο «Εξοικονομώ»).

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Βουλής, οι λόγοι για τους 
οποίους συνίσταται η αναβάθμιση του κτηρίου είναι:
• Αυξημένα φορτία κλιματισμού και δευτερευόντως θέρ-
μανσης
• Αυξημένα φορτία φωτισμού
• Μη αποδοτική λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού
• Ανάγκη αλλαγής παλαιών κατεστραμμένων ξύλινων 
κουφωμάτων που συνδυάζουν την προσπάθεια για τη 
μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση με παράλληλη αύξηση του 
πλήθους των πραγματοποιούμενων παρεμβάσεων.
Οι παρεμβάσεις που επιλέχθηκαν το 2013 πληρούσαν τα 
κριτήρια αυτά ενώ σέβονται και την αρχιτεκτονική του 
ιστορικού μνημείου, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθε-
ση και για τον δεύτερο κύκλο. Τα απαιτούμενα κριτήρια 
για κάθε δράση συνοψίζονται ως εξής:
• Μηδενική αλλοίωση της αρχιτεκτονικής του κτηρίου
• Μέγιστο ενεργειακό όφελος δράσης
• Μέγιστο περιβαλλοντικό όφελος δράσης
• Τεχνική αρτιότητα λύσης
• Βέλτιστος δείκτης κόστους οφέλους
• Πλήρης κάλυψη των στόχων της πρόσκλησης
• Βελτιστοποίηση των συνθηκών άνεσης
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Βουλής, η πρόταση του 
2013-2014 κάλυπτε τις ακόλουθες εργασίες με τα εξής 
κόστη:
ΕΡΓΑΣΙΑ     ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
• Προσθήκη θερμομόνωσης στο δώμα 250.000,00 €
• Σύστημα πολυδιαιρούμενων μονάδων
φυσικού αερίου 1.900.000,00 €
• Σύστημα ελέγχου καύσης 10.000,00 €
• Επέκταση συστήματος κεντρικής
ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) 200.000,00 €
• Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού
Συμβούλου – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις 40.000,00 €
• ΣυΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.400.000,00 €

Σύμφωνα με πληροφορίες της Greenagenda, όλες οι ανω-
τέρω εργασίες θα συμπεριληφθούν εκ νέου από τις υπη-
ρεσίες της Βουλής, καθώς είναι ώριμες μελετητικά από την 
προηγούμενη φάση, αλλά θα προστεθούν και ορισμένες 
νέες που θα οριστικοποιηθούν το επόμενο τρίμηνο, οπό-
τε και θα υποβληθεί η τελική πρόταση προς έγκριση στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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Οι καθυστερήσεις και ο αγώνας δρόμου της Ελλάδας για να 
προλάβει τις εξελίξεις, τις υποχρεώσεις και τις αναπτυξιακές δυ-
νατότητες, που διανοίγονται στον τομέα της ενεργειακής απο-
δοτικότητας των κτιρίων γράφει το ecopress.gr  και αναλυτικά 
σημειώνει ότι:  «Ο κανονισμός για τα κτίρια Σχεδόν Μηδενικής 
Κατανάλωσης (nZEB) είναι στην τελική ευθεία για την ολοκλή-
ρωση του»  ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος,  την 
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2017, από το βήμα του Επενδυτικού  Φό-
ρουμ – A-ENERGY –  με θέμα « εξοικονόμηση ενέργειας- επενδύ-
οντας στο Ευρωπαϊκό όραμα».
Όπως είναι γνωστό, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συνακόλουθα  οι ήδη θεσμοθετημένοι εθνικοί σχεδιασμοί για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων προβλέπουν υποχρεω-
τικά ότι :
Τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν να είναι κτίρια σχεδόν μη-
δενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2019, 
δηλαδή σε περίπου ένα  χρόνο από σήμερα.
Όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλω-
σης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή σε περίπου 
δύο χρόνια από σήμερα.

Αγώνας δρόμου
Το ΥΠΕΝ το προηγούμενο διάστημα, αφού στο μεταξύ απειλήθη-
καν κυρώσεις εις βάρος της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
έκανε αγώνα δρόμου για να ολοκληρώσει το θεσμικό πλαίσιο και 
τους κανονισμούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτι-
ρίων, που έπρεπε να είναι έτοιμα από το 2008 και τώρα τίθενται 
σε εφαρμογή με καθυστέρηση οκταετίας.
Η προσαρμογή της χώρας στο νέο  κανονισμό για τα κτίρια Σχε-
δόν Μηδενικής Κατανάλωσης (nZEB)  ετοιμάζεται πάλι με μεγά-
λη καθυστέρηση,  αφού  οι σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας , που είναι υποχρεωτικές για την Ελλάδα θεσμοθετή-
θηκαν  με βάση  την κοινοτική Οδηγία 2010/31/ΕΕ, δηλαδή προ 
επταετίας.
Η σχετική οδηγία  (στο άρθρο 2) προβλέπει ότι: «κτίριο με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας» είναι ένα κτίριο με πολύ υψη-
λή ενεργειακή απόδοση του οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ 
χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των 
ενεργειακών του αναγκών, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέρ-
γειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου. Επίσης 
προβλέπεται ότι τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέρ-
γειας (nZEB) διαθέτουν: δομικά στοιχεία υψηλών ενεργειακών 
προδιαγραφών, Η/Μ εγκαταστάσεις ιδιαίτερα υψηλής ενεργεια-
κής απόδοσης και ένα σημαντικό μερίδιο της κατανάλωσης τους 
ενέργειας θα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 

τοπικό επίπεδο.
Το  βασικό συμπέρασμα είναι ότι το ΥΠΕΝ τρέχει ξανά να προ-
λάβει την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές 
και προβλέψεις  της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενεργειακή 
απόδοση του κτιριακού τομέα. Από την μία πλευρά απειλούνται 
νέα πρόστιμα και καταδίκες της χώρας για την μεγάλη υστέρη-
ση, που σημειώνεται τουλάχιστον  την τελευταία δεκαετία στον 
συγκεκριμένο τομέα.
Από την άλλη πλευρά έχουν αρχίσει ήδη να  διαμορφώνονται 
τεράστιες επενδυτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες στον το-
μέα της ενεργειακής αναβάθμισης των ιδιωτικών και δημοσίων 
κτιρίων, με χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία και τον 
ιδιωτικό τομέα και δημόσιους πόρους.
Φαίνεται λοιπόν να γίνεται αντιληπτό ότι  αν δεν υπάρξει μια τε-
ράστια κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων πλευρών, ώστε 
να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος  του παρελθόντος και να δοθεί θε-
τική απάντηση στις νέες προκλήσεις του μέλλοντος  η ενεργειακή 
απόδοση του κτιριακού τομέα  αντί να είναι μία από τις μεγάλες 
αναπτυξιακές δυνατότητες κινδυνεύει  να γίνει η  μεγάλη χαμένη 
ευκαιρία της χώρας, με μεγάλες απώλειες και συνέπειες.

Κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες
Ειδικότερα κατά την ομιλία του στο  A-ENERGY- Επενδυτικό  
Φόρουμ, με θέμα «εξοικονόμηση ενέργειας- επενδύοντας στο 
Ευρωπαϊκό όραμα» ο  Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, αφού 
επισήμανε τις διαφορετικές κατευθύνσεις που ακολουθούν μεγά-
λες χώρες για την προώθηση της καθαρής ενέργειας, εντός ή και 
εκτός του πλαισίου της Συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα, 
αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, 
καθώς και τις κανονιστικές και ρυθμιστικές αλλαγές, στον τομέα 
της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικό-
τητας, όπως η ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 27, ο νέος 
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), οι ενεργει-
ακοί ελεγκτές, οι τεχνικές οδηγίες για τους μηχανικούς, καθώς και 
τα λεγόμενα καθεστώτα – μέτρα επιβολής σύμφωνα με τα οποία 
οι πάροχοι ενέργειας αναλαμβάνουν το 10% του εθνικού στόχου 
για την εξοικονόμηση, ποσοστό που, όπως είπε ο κ. Βερροιόπου-
λος, μελλοντικά θα αυξηθεί.
Παράλληλα με την ανακοίνωση ότι είναι στην τελική ευθεία της 
ολοκλήρωσης του ο κανονισμός για τα κτίρια Σχεδόν Μηδενικής 
Κατανάλωσης (nZEB) ο γγ του ΥΠΕΝ  μίλησε και για το νομοσχέ-
διο για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς («ενεργειακές κοινό-
τητες»), το οποίο προωθείται το επόμενο διάστημα στη Βουλή.

Αναμένεται το «εξοικονομώ κατ΄οίκον»
Σε ότι αφορά τα μέτρα πολιτικής, ο κ. Βερροιόπουλος έδωσε 
έμφαση στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», που, 

όπως ανακοίνωσε –χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα –  ανα-
μένεται να ενεργοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και από 
το οποίο αναμένεται να ωφεληθούν περί τους 60.000 δικαιού-
χους, έναντι 20.000 περίπου στο προηγούμενο πρόγραμμα. Από 
το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» θα διοχετευθούν κεφάλαια 250 
εκατ. ευρώ για τα δημόσια κτίρια, ενώ αναμένεται πρόγραμμα 
και για την εξοικονόμηση ενέργειας στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, ύψους 70 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο πρόγραμμα θα χρημα-
τοδοτεί δράσεις όχι μόνο για τον φλοιό των κτιρίων, αλλά και για 
τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον παραγωγικό 
εξοπλισμό.
 
Τι είναι το κτίριο με ΣΜΚΕ
Σύμφωνα με τη νομοθεσία Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανά-
λωση ενέργειας θεωρείται ένα κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή 
απόδοση, προσδιορισμένη σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολο-
γισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και του οποίου η σχεδόν 
μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται 
καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με ενέργεια που προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές.
Ως την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι 
κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2018 όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες 
αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους, πρέπει να είναι κτίρια με σχεδόν μη-
δενική κατανάλωση ενέργειας. Το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά 
που πρέπει να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλω-
ση ενέργειας) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 366/2014) καθορίζει 
τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα κτίριο για να μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέρ-
γειας (ΣΜΚΕ).
Στο Διάταγμα καθορίζονται πιο αυστηρές απαιτήσεις όσον 
αφορά τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα θερ-
μομόνωσης από τις απαιτήσεις που ισχύουν σήμερα για νέα 
κτίρια. Επιπλέον, καθορίζεται ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς 
των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ 
για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως γραφεία υπάρχει μέγι-
στη επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς για κάλυψη 
των αναγκών σε φωτισμό. Ο ορισμός των κτιρίων με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας καθορίζει το επίπεδο της ενερ-
γειακής απόδοσης που θα έχουν όλα τα νέα κτίρια μετά το 2020 
και ταυτόχρονα δίνει σε όσους κατασκευάζουν ή ανακαινίζουν 
κτίρια σήμερα ένα πρότυπο αυξημένης ενεργειακής απόδοσης 
σε σχέση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης που μπορούν να εφαρμόσουν, εφόσον φυσικά το 
επιθυμούν. Συνέχεια στη σελ 8

A-ENERGY: ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕυΘΕΙΑ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ γΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕδΟΝ ΜΗδΕΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ υπΕΝ
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ΣυΝΕΧΙΣΤΗΚΕ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟυ 2017, ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑπΕζΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ

A-ENERGY: ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕυΘΕΙΑ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ γΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕδΟΝ ΜΗδΕΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ υπΕΝ

Συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο του έτους η υποχώρηση στις 
τιμές των ακινήτων.  Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι όπως προκύπτει 
από στοιχεία που συγκέντρωσε η Τράπεζα της Ελλάδος από τις 
τράπεζες στο τρίτο τρίμηνο του 2017 οι τιμές των διαμερισμάτων 
(σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 
0,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Με βάση τα 
αναθεωρημένα στοιχεία, το α  ́και β  ́τρίμηνο του 2017 η μείωση 
διαμορφώθηκε σε 1,7% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο 
του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 2,4%. Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το γ  ́τρίμηνο 
του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ήταν 0,5% 
για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών και 0,7% για 
τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθε-
ωρημένα στοιχεία, για το 2016 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης 
των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 3% 
και 1,9% αντίστοιχα.Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεω-
γραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερι-
σμάτων το γ  ́τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 

του 2016 ήταν 0,4% στην Αθήνα, 0,7% στη Θεσσαλονίκη, 1% 
στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας. 
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2016 η μείωση των 
τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2015 
ήταν 1,8%, 3,5%, 2,3% και 3% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο 
των αστικών περιοχών της χώρας, το γ  ́τρίμηνο του 2017 οι τιμές 
των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 0,7% σε σύγκριση με το 
γ  ́τρίμηνο του 2016, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για 
το 2016 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 2,4%.

Συνέχεια από τη σελ 7

Σχεδιασμός και κατασκευή κτιρίου με ΣΜΚΕ
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός κτιρίου με σχεδόν μηδενι-
κή κατανάλωση ενέργειας απαιτεί συλλογική προσπάθεια από 
όλους του συντελεστές του έργου, καθώς δεν αρκεί να εφαρμό-
ζονται μόνο μερικές καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας. 
Ο κάθε παράγοντας που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση του 
κτιρίου πρέπει να αξιολογείται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επί-
δραση που έχει συνολικά στο κτίριο και να δίδονται οι βέλτιστες 
λύσεις. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη είναι οι ακόλουθοι:
• Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Η χωροθέτηση του κτιρίου 
και η διαρρύθμιση των χώρων του όταν λαμβάνουν υπ’ όψιν το 
μικροκλίμα και την σχέση του με τα γειτονικά κτίρια αυξάνουν 
την εκμετάλλευση του φυσικού αερισμού το καλοκαίρι, την 
εκμετάλλευση των ηλιακών κερδών τον χειμώνα και την ικανο-
ποίηση των αναγκών φωτισμού με φυσικό τρόπο.
• Θερμομόνωση κελύφους και κουφώματα: Η απο-
τελεσματικότητα της θερμομόνωσης του κελύφους είναι συνυ-
φασμένη άμεσα με τον περιορισμό των απωλειών διαμέσου του 
κελύφους. Η εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή, τις εξωτε-
ρικές τοιχοποιίες και τα εκτεθειμένα δάπεδα σε επίπεδα που είναι 
πιο ψηλά από τα ελάχιστα υποχρεωτικά, μπορεί να ελαχιστο-
ποιήσει τις απώλειες ενέργειας δια μέσου του κελύφους. Με τον 
βέλτιστο σχεδιασμό και τη σωστή εφαρμογή της θερμομόνω-
σης αποφεύγεται η δημιουργία θερμογεφυρών και ταυτόχρονα 
αυξάνεται η αεροστεγανότητα του κτιρίου. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται κατά την επιλογή των κουφωμάτων, καθώς 
πέραν του περιορισμού της απώλειας ενέργειας που πρέπει να 
επιτυγχάνεται, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι ανάγκες σε 
φυσικό φωτισμό, καθώς και οι επιπτώσεις που θα έχει η ηλιακή 
ακτινοβολία που εισέρχεται στο κτίριο σε διαφορετικές περιό-
δους του χρόνου.
• Σκίαση: Η υπερθέρμανση το καλοκαίρι σε ένα κτίριο μπορεί 
να αποφευχθεί με την εξωτερική σκίαση. Η σκίαση αυτή μπορεί 
να είναι σταθερή και ακόμη να είναι μέρος το μορφολογίας του 

κτιρίου. Ωστόσο, η σταθερή σκίαση θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ 
όψιν τον προσανατολισμό των ανοιγμάτων, ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα εκμετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας τον χει-
μώνα. Η μετακινούμενη σκίαση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία 
στον χρήστη του κτιρίου, καθώς μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αλλά και άλλες συνθή-
κες που μπορεί να περιβάλλουν το κτίριο, όπως ο θόρυβος και η 
ποιότητα του αέρα. Ωστόσο, η σωστή λειτουργία της εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τον χρήστη.
• Κλιματισμός και θέρμανση: Σε ένα κτίριο με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας οι ανάγκες για κλιματισμό και 
θέρμανση θα είναι περιορισμένες. Για τον λόγο αυτό ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη σωστή διαστασιολόγιση των 
τεχνικών συστημάτων. Ο σχεδιασμός του συστήματος θέρμαν-
σης και του συστήματος κλιματισμού θα πρέπει να έχει αποτέλε-
σμα τη μεγαλύτερη δυνατή συνολική ενεργειακή απόδοση του 
συστήματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή των πιο απο-
δοτικών επί μέρους στοιχείων, όπως για παράδειγμα αντλίες 
θερμότητας και λέβητες υψηλής απόδοσης, και την εφαρμογή 
των βέλτιστων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η θερ-
μομόνωση των σωληνώσεων διανομής της θέρμανσης, αλλά 
και με την βέλτιστη διάταξη του συστήματος.
• ζεστό νερό χρήσης: Οι ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης 
εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τρόπο ζωής των χρηστών 
του κτιρίου. Ωστόσο, η ενέργεια που απαιτείται μπορεί να μει-
ωθεί σημαντικά με την επιλογή και τον σχεδιασμό του κατάλλη-
λου συστήματος παραγωγής ζεστού νερού. Τα ηλιακά θερμικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε κατοικίες, εφόσον 
εγκατασταθούν με σωστό προσανατολισμό και κλίση, μπορούν 
να παράγουν τη μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού που χρειά-
ζεται. Ζεστό νερό μπορεί να παραχθεί και από απορριπτόμενη 
ενέργεια από την θέρμανση ή τον κλιματισμό ή άλλες θερμικές 
διεργασίες που μπορεί να γίνονται στο κτίριο. Όπως και στα συ-
στήματα κλιματισμού και θέρμανσης, είναι σημαντικό κατά τον 
σχεδιασμό να γίνεται η σωστή διαστασιολόγιση και να επιτυγ-
χάνεται η καλύτερη δυνατή συνολική ενεργειακή απόδοση του 
συστήματος παραγωγής ζεστού νερού.

• Φωτισμός: Ο φωτισμός μπορεί να αποτελεί μεγάλο μέρος 
της κατανάλωσης ενέργειας για ορισμένους τύπους κτιρίων, 
όπως τα γραφεία. Ο περιορισμός της μπορεί να γίνει με τον σχε-
διασμό ενός συστήματος φωτισμού που λαμβάνει υπ’ όψιν τη 
λειτουργία του κτιρίου και τις ανάγκες των χρηστών του και τη 
συνεισφορά του φυσικού φωτισμού. Η αξιολόγηση όλων των 
δεδομένων μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάσταση μόνο της 
απαιτούμενης ισχύος για τις ανάγκες φωτισμού. Η εφαρμογή 
αυτοματισμών μπορεί να δώσει επιπλέον εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, ωστόσο είναι σημαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν η χρήση του 
κτιρίου.
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Οι ανανεώσιμες πηγές 
εγκαθίστανται σε ένα κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
για να παράγουν ολόκληρη ή μεγάλο μέρος της σχετικά μικρής 
ποσότητας ενέργειας που χρειάζεται το κτίριο. Γι αυτόν τον λόγο 
το μέγεθος και ο τύπος του συστήματος που επιλέγεται να εγκα-
τασταθεί πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες του κτιρίου. 
Επιπλέον, η εφαρμογή μέτρων αποθήκευσης της ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αποθήκευση 
του ζεστού νερού που παράγεται από ηλιακά συστήματα και η 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτο-
βολταϊκά συστήματα, συντείνουν στην ενεργειακή αυτονομία 
του κτιρίου.
πλεονεκτήματα
Τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας αποτε-
λούν χώρους με αισθητά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας. Έχουν πολύ μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας σε 
σχέση με τα υπόλοιπα κτίρια, ακόμα και με αυτά που έχουν κτι-
στεί ικανοποιώντας μόνο τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης. Οι χρήστες τους απαλλάσσονται για όσα χρόνια τα 
χρησιμοποιούν από έξοδα που δεν έχουν οποιαδήποτε οικονο-
μική ανταπόδοση, ενώ παράλληλα δεν επηρεάζονται σημαντι-
κά από τις μεταβολές στις τιμές της ενέργειας. Η κατασκευή και η 
ανακαίνιση κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας συμβάλλει στη μείωση εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα προστατεύοντας το περιβάλλον.
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Η μεγαλειώδης και τεχνολογικά σύγχρονη έκθεση του 
National Geographicγια τον Πανάγιο Τάφο στο μου-
σείο του στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 
πρωί της Τετάρτης 15/11/17 στις 11:30 . Αναλυτικές 
πληροφορίες στον σύνδεσμο 
https://www.nationalgeographic.org/dc/exhibitions/tomb-of-christ/

Στην φωτογραφία η ΥΠΠΟΑ Λυδία Κονιόρδου με την 
ομάδα του έργου στον Πανάγιο Τάφο. Η Καθ. ΕΜΠ 
Τώνια Μοροπούλου, επικεφαλής της Διεπιστημονικής 

Ομάδας του ΕΜΠ και ο Καθ. ΕΜΠ Ανδρέας Γεωργόπου-
λος, μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας, ο κ. Βασίλης 
Ζαφείρης, επικεφαλής του ελληνικού συνεργείου απο-
κατάστασης, ο  Νίκος Μορόπουλος, ProjectManager 
μαζί με την εκπρόσωπο της AegeanAirlines κ. Σταυ-
ρούλα Σαλούτση, τον Πατέρα ΑλέξανδροΚαρλούτσο 
από την Αρχιεπισκοπή της Αμερικής που στήριξαν το 
έργο. Επίσης ο Έλληνας Πρέσβυς στις ΗΠΑ κ. Χ. Λαλά-
κος καθώς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
και η Ομάδα του NationalGeographicπου διέδωσαν 
την είδηση για την αποκατάσταση του Παναγίου Τά-
φουκαιπου σχεδίασαν και υλοποίησαν την έκθεση που 
άνοιξε την Τετάρτη τις πόρτες της στο παγκόσμιο κοινό.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πρωταγωνιστεί στην 
πρώτη γραμμή της τεχνογνωσίας για την προστασία 
των Μνημείων. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία 
της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της Πολι-
τιστικής Κληρονομάς.
Η Διεπιστημονική Ομάδα του Έργου, αποτελούμενη 
από τους Καθηγητές ΕΜΠ κ.κ. Α. Μοροπούλου, Εμμ. 

Κορρέ, Α. Γεωργόπουλο, Κ. Σπυράκο και Χ. Μουζάκη, 
είχε οργανώσει με επιλεγμένα δεδομένα το επιστημονι-
κό τμήμα της έκθεσης όπου παρουσιάζεται όλη η διε-
πιστημονική τεχνογνωσία και η υψηλή τεχνολογία που 
εφάρμοσε το Ε. Μ. Πολυτεχνείο στην μελέτη και στην 
επιτυχημένη εφαρμογή της στο έργο.
Η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, 
στην ομιλία της στην επίσημη έναρξη της έκθεσης, 
υπογράμμισε ότι η μεγάλη επιτυχία του έργου συνί-
σταται όχι μόνο στην τεχνολογική πρωτοπορία του 
ΕΜΠ αλλά και στην ανάδειξη των αξιών του μνημείου, 
που οδήγησε στην συνύπαρξη των τριών Χριστιανι-
κών Κοινοτήτων μετά από 200 χρόνια αλλά και στην 
οικουμενική συσπείρωση που δημιουργήθηκε. Η κ. 
Κονιόρδου ανακοίνωσε και την προγραμματιζόμενη 
σε συνεργασία με το ΕΜΠ έκθεση για το μνημείο και το 
έργο στον Πανάγιο Τάφο από 21/5 έως 26/10/18 στο 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα.

Θέσεις εργασίας αλλά και πλούτο δημιουργεί σε πρακτι-
κό επίπεδο η πολιτιστική κληρονομιά. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
300.000 άτομα στην Ευρώπη απασχολούνται άμεσα 
στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται, μεταξύ άλλων, για αρχαιο-
λόγους, λαογράφους, ιστορικούς, εθνογράφους, μου-
σειολόγους-συντηρητές έργων τέχνης, διαχειριστές 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ άλλα 7,8 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες ασχολούνται με τον κλάδο 
έμμεσα, όπως μέσω του τουρισμού. Τα αντίστοιχα πο-
σοστά στην Ελλάδα είναι πολύ μικρά, όπως αποκαλύπτει 
πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου για τη χαρτογρά-
φηση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας 
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτήν, 110.000 άτομα και 
πλέον εργάζονται σε αυτήν τη δημιουργική και πολιτι-
στική βιομηχανία, με συνολικό ετήσιο εισόδημα 2,1 δισ. 
ευρώ. Το γεγονός, ωστόσο, ότι αυτή η βιομηχανία πε-
ριλαμβάνει και άλλους κλάδους, όπως η γραφιστική, ο 
χορός, οι τέχνες και το βίντεο, αφήνει αμιγώς στην πολι-
τιστική κληρονομιά μόλις το 7% του συνολικού εισοδή-
ματος. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε η Αφροδίτη 
Καμάρα, επικεφαλής της εταιρείας «Time Heritage», που 

δραστηριοποιείται σε προγράμματα διαχείρισης ψη-
φιακής κληρονομιάς, μιλώντας στο σεμινάριο με θέμα 
«Η τοπική αυτοδιοίκηση συναντά την Ευρωπαϊκή Πο-
λιτιστική Κληρονομιά, ιδέες και δράσεις γα το 2018 Ευ-
ρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η κ. Καμάρα 
τόνισε ότι πέρα από τις δυνατότητες που μπορεί να δημι-
ουργήσει ο πολιτισμός, υπάρχουν δράσεις που μπορούν 
να υλοποιήσουν οι δήμοι χωρίς πολλά χρήματα, αλλά 
με πολλά οφέλη για τους πολίτες που μπορούν να απο-
κτήσουν τη δυνατότητα έκφρασης και συμμετοχής.  Για 
το 2018, που έχει οριστεί Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, ανέφερε ότι στο φιλμάκι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προβάλλεται η Ακρόπολη στο άκουσμα της 
λέξης κληρονομιά. Όπως σημείωσε, ο θεσμός των ευ-
ρωπαϊκών ετών είναι παλιός, όμως ποτέ ως σήμερα δεν 
είχε αφιερωθεί στην πολιτιστική κληρονομιά. Απέδωσε, 
μάλιστα, αυτό το γεγονός στο ότι στην εποχή μας οι πο-
λιτιστικές αξίες φαίνεται να διέρχονται μία καμπή και ο 
μόνος τομέας που μπορεί να φέρει τις ευρωπαϊκές αξίες 
στο προσκήνιο και να λειτουργήσει ενοποιητικά, είναι ο 
πολιτισμός.
«Πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο η αρχαιολογία, 
τα ιστορικά κτίρια, η τέχνη, η λογοτεχνία και τα ιστορικά 
τοπία, αλλά και οι ιστορίες που λέμε στα παιδιά μας, το 

φαγητό που τρώμε, οι γλώσσες που μιλάμε και τα χει-
ροτεχνήματα που φτιάχνουμε. Η πολιτιστική κληρονο-
μιά δημιουργεί ταυτότητες που σε μερικές περιπτώσεις 
μπορεί να διχάζουν, στις περισσότερες όμως κτίζουν 
γέφυρες που ενώνουν τις κοινωνίες, τις ομάδες και τα 
άτομα» πρόσθεσε.  
Έκκληση στους δήμους της χώρας, ενόψει του Ευρω-
παϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να αναδείξουν 
την πολιτιστική κληρονομιά τους και να της δώσουν 
υπερτοπικό, ευρωπαϊκό χαρακτήρα, απηύθυνε ο διευ-
θυντής του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ) «Αμφικτυονία», Βασίλης Ξένος. Ζήτησε, μάλιστα, 
οι σχετικές προτάσεις να κατατεθούν στον ΕΟΕΣ, ώστε 
να προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον χαιρετισμό 
του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, 
μετέφερε ο αντιδήμαρχος, Σωκράτης Δωρής, ενώ το 
πρόγραμμα «Den CuPID» του Πανεπιστημίου Πατρών, 
που αποτελεί συμμαχία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμά-
των, μικρομεσαίων εταιρειών και ΟΤΑ για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, 
παρουσίασε η συνεργάτης του πανεπιστημίου, Λάουρα 
Ταπίνη. Το σεμινάριο συνδιοργάνωσαν η Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ο ΕΟΕΣ «Αμφι-
κτυονία» και ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η ΜΕγΑΛΕΙΩδΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟγΙΚΑ ΣυγΧΡΟΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟυ NAtioNAl 
GEoGRAphic γΙΑ ΤΟΝ πΑΝΑγΙΟ ΤΑΦΟ ΣΤΟ ΜΟυΣΕΙΟ ΤΟυ ΣΤΗΝ πΡΩΤΕυΟυΣΑ ΤΩΝ ΗπΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ πΛΟυΤΟ δΗΜΙΟυΡγΕΙ Η πΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, 
ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣυΜβΟυΛΙΟ ΤΗΣ ΕυΡΩπΗΣ
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Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταδίδει ότι σε συνέντευξη προς την DW ο 
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για το στοίχημα της 
Διάσκεψης της Βόννης για το κλίμα, τον Τραμπ, την ΕΕ και 
τις ελληνικές προσπάθειες προστασίας του κλίματος. Δεν θα 
μπορούσε να είναι πιο τραγική η συγκυρία της τραγωδίας 
στην Αττική που οφείλεται εν μέρει και στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, με την αγωνιώδη προσπάθεια που ξεκίνησε από 
προχθές σε υψηλό πολιτικό επίπεδο στη Διεθνή Διάσκεψη 
της Βόννης για τη συγκεκριμενοποίηση της Συμφωνίας 
των Παρισίων, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Για τον ανα-
πληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 
που εκπροσωπεί την Ελλάδα στις εργασίες, είναι σαφές ότι 
«η Μεσόγειος είναι μια από τις πιο ευπρόσβλητες ζώνες σε 
θέματα διάβρωσης ακτών, πυρκαγιών, πλημμυρών. Και οι 
πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σαμοθράκη ήταν επίσης 
ένα δείγμα ότι μας χτυπάει το καμπανάκι της κλιματικής αλ-
λαγής», τόνισε μιλώντας στην Deutsche Welle.
 
Το ενεργειακό αποτύπωμα της κρίσης
Στην προσπάθεια υλοποίησης των δεσμεύσεων που εκπο-
ρεύονται από τη Συμφωνία των Παρισίων, η Ελλάδα ανήκει 
στις χώρες που έχουν ήδη επιτύχει τους εθνικούς στόχους 
για το 2020. Βέβαια, όχι τόσο γιατί κατέβαλε προσπάθειες 
γι’ αυτό. «Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην 
αποεπένδυση που είχε η χώρα μας» παραδέχεται ο κ. Φά-
μελλος και αναφέρει: «Η κρίση έχει αφήσει αποτύπωμα, και 
ενεργειακά προφανώς και παραγωγικά, εφόσον έχουμε μια 
μείωση 25% του ΑΕΠ την τελευταία δεκαετία. Καταλαβαίνε-
τε ότι αυτό έχει επίπτωση και στις εκπομπές».
 
Ο Σωκράτης Φάμελλος προσδιορίζει χρονικά το πρόβλημα 
υλοποίησης των εθνικών στόχων για τη δεκαετία μέχρι το 
2030. «Το 40% που θα έχει τεθεί για τις εκπομπές το 2030 σε 
σχέση με τις εκπομπές του 1990 είναι το κρίσιμο στοίχημα 
για την Ελλάδα, γιατί θα είναι ένας στόχος που θα συνδυάζε-
ται με μια περίοδο εθνικής ανασυγκρότησης, επανεκκίνησης 

της οικονομίας», υπογραμμίζει. «Άρα το σημαντικό για τη 
χώρα μας είναι πώς πάνω σε ένα σχετικά αποδιαρθρωμένο 
παραγωγικό τομέα να δομήσουμε μια νέα παραγωγή που 
εκ των προτέρων να είναι συμβατή με την προστασία του 
κλίματος».
 
Γαλλογερμανικός άξονας και στην προστασία του κλίματος
Είναι ένα στοίχημα βέβαια όχι μόνο ελληνικό, αλλά παγκό-
σμιο που οδηγεί τη διεθνή κοινότητα σε αντιπαραθέσεις, 
επισημαίνεται στο δημοσίευμα της Deutsche Welle και 
σημειώνεται πως οι υπό ανάπτυξη χώρες εγκαλούν τις ανε-
πτυγμένες να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην 
κλιματική αλλαγή. Και οι ανεπτυγμένες από την πλευρά τους 
καταγγέλλουν τις γοργά αναπτυσσόμενες, όπως είναι η Κίνα 
και η Ινδία, ότι με το ρυθμό που αναπτύσσονται θέτουν σε 
κίνδυνο την ισορροπία του κλίματος, συμπληρώνεται. Οι 
ΗΠΑ πάλι επιλέγουν την ακραία στάση με την ολοκληρωτι-
κή αποχώρηση από τη Συμφωνία εν ονόματι της προστασί-
ας της οικονομίας τους. «Όχι, δεν καθυστερεί την οικονομία 
η Συμφωνία για το Κλίμα», εκτιμά ο Σωκράτης Φάμελλος και 
τονίζει πως «υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης της οικονο-
μίας μέσα στη Συμφωνία για το Κλίμα, με δημιουργία εργα-
σίας με υψηλή υπεραξία, επιστημονική εργασία, που μπορεί 
να επιβιώσει μέσα στη συμφωνία για το κλίμα».
 
Ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος δεν 
κρύβει ότι από την επιτυχία αυτής της Διάσκεψης που θα 
ολοκληρωθεί του χρόνου στην πόλη Κατοβίτσε της Πολω-
νίας, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η «βιωσιμότητα» της 
Συμφωνίας των Παρισίων. Και σε αυτό τον αγώνα δρόμου 
πρωτοπόρος θα πρέπει να είναι η ΕΕ. «Δύο είναι οι άξονες 
που προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε σε αυτή τη σύνο-
δο», δηλώνει στην DW. «Ο ένας είναι να διευκρινιστούν 
όλα τα παραρτήματα της Συμφωνίας των Παρισίων, όλες οι 
τεχνικές λεπτομέρειες στο ζήτημα της παρακολούθησης, τι 
λεφτά θα βάλει η κάθε χώρα, ποιος θα κάνει τι και πότε, και ο 
δεύτερος είναι να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και τα σωστά 

νούμερα για το που βρίσκεται το περιβάλλον και το παγκό-
σμιο κλίμα. Διότι υπάρχουν εκθέσεις που παρουσιάστηκαν 
εδώ οι οποίες αναδεικνύουν ότι φέτος μάλλον χάσαμε την 
ισορροπία, είχαμε υπερκατανάλωση ρύπων που έρχεται 
σε αντίθεση με μια σχετική σταθερότητα των τελευταίων 3 
χρόνων».
 
Εθνικές πρωτοβουλίες
Από προχθές οι προσπάθειες για τη συγκεκριμενοποίηση 
της Συμφωνίας των Παρισίων περνούν σε ανώτατο πολι-
τικό επίπεδο
Η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ, σημειώνει το δημοσίευμα της 
Deutsche Welle, «ακολουθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική, 
αναπτύσσει όμως και δικές της εθνικές πρωτοβουλίες, όπως 
τις ανέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας μας στο συ-
νεδριακό κέντρο της Βόννης έξω από το κτίριο όπου πραγ-
ματοποιούνταν η ολομέλεια της γερμανικής Βουλής όσο η 
Βόννη ήταν ακόμη πρωτεύουσα». Για το ενεργειακό μείγμα 
της χώρας με έμφαση στο φυσικό αέριο και τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, για τις προσπάθειες αποκέντρωσης της 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, της διασύνδεσης 
των νήσων με την ηπειρωτική Ελλάδα, το «Εξοικονομώ κα-
τ΄οίκον ΙΙ», τις μεταφορές με την μετάβαση σε ένα λιγότερο 
ρυπογόνο σύστημα συγκοινωνιών.

Στο πιλοτικό έργο της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» για την κάλυψη 
των αναγκών ενέργειας της Γαύδου από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, συμβάλλει η «Συστήματα Sunlight», 100% θυγα-
τρική του Ομίλου Olympia. Το ΑΠΕ-ΜΠε γράφει ότι σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση, για την ενίσχυση του πιλοτικού έργου 
της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» στη Γαύδο, η «Συστήματα Sunlight» 
δώρισε τμήμα του απαιτούμενου εξοπλισμού και προχώρησε 
σε προμήθεια του υπόλοιπου εξοπλισμού, ενώ ανέλαβε δω-
ρεάν το σύνολο των εργασιών εγκατάστασης. Σημειώνεται, 
ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά, εκτός από την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευσή της 

σε μπαταρίες της «Συστήματα Sunlight», ώστε να μπορέσει 
να χρησιμοποιηθεί την περίοδο που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια 
και η ηλεκτρική ενέργεια από τα συστήματα φωτοβολταϊκών 
δεν επαρκεί. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η χρήση 
των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που αυτή τη στιγμή χρησι-
μοποιούνται στις περιόδους αυτές. Το σύστημα που εγκατα-
στάθηκε επαρκεί για την τροφοδότηση σε ποσοστό 10% της 
συνολικής ζήτησης του νησιού, με συνολικό κόστος περίπου 
ίσο με το ετήσιο κόστος καυσίμων του θερμικού εργοστασίου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Συστήματα Sunlight» εκπόνησε τη 
σχετική μελέτη αποθήκευσης και διάθεσης της παραγόμενης 

ενέργειας από το Φ/Β πάρκο στον θερμικό σταθμό παραγω-
γής και επιπλέον διέθεσε δωρεάν 72 μπαταρίες κυλινδρικού 
τύπου (gel) για κυκλική χρήση σε υβριδικά συστήματα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρητικότητας 1560 ΑΗ 
έκαστη, για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. 
Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε προμήθεια τμήματος 
του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη διάθεση της αποθηκευ-
μένης ενέργειας στο δίκτυο της Γαύδου, ο οποίος περιελάβανε 
φορτιστές συσσωρευτών, ανορθωτικές διατάξεις, συστήματα 
τηλεμετρίας κά.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: «ΝΑ δΟΜΗΣΟυΜΕ πΑΡΑγΩγΗ ΣυΜβΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

Η «ΣυΣΤΗΜΑΤΑ SuNliGht» ΣυΜβΑΛΛΕΙ ΣΤΟ πΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡγΟ ΑπΕ ΤΗΣ δΕΗ γΑυδΟυ
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Περισσότεροι από 60 ομογενείς και αυστραλοί επενδυτές και 
επιχειρηματίες συμμετείχαν στην ημερίδα που πραγματοποι-
ήθηκε στo Μπρίσμπεϊν, το δεύτερο σταθμό του υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου στην 
Αυστραλία, στο πλαίσιο του επενδυτικού Road show, που συν-
διοργανώνεται από τον Οργανισμό Enterprise Greece και την 
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αυστραλία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ το Μπρίσμπειν είναι μία πόλη 2 εκατ. κατοίκων, με συ-
νολικό ΑΕΠ που προσεγγίζει τα 160 δις αυστραλιανά δολάρια, 
η οποία συγκεντρώνει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα 
στους κλάδους των ακινήτων της υγείας, της εκπαίδευσης και 
των επενδυτικών funds και αποτελεί μία από τις τέσσερις πιο 
σημαντικές πόλεις της Αυστραλίας, όσον αφορά την επένδυση 
κεφαλαίων στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο του Road show πραγ-

ματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 16 Νοεμβρίου επενδυτική ημερίδα 
υπό τη συνδιοργάνωση του Enterprise Greece, του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πολιτείας Κουίνσλαντ 
(Chamber of Commerce and Industry of Queensland) και το 
συντονισμό του επίτιμου προξένου της Ελλάδος στο Μπρι-
σμπέιν Δημήτρη Ράπτη. Ο υπουργός ενημέρωσε τους παρι-
στάμενους επιχειρηματίες για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της 
Κυβέρνησης και τα νέα εργαλεία ενίσχυσης των επενδύσεων. 
Της κεντρικής ομιλίας του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης προηγήθηκε χαιρετισμός της πρέσβεως της Ελλάδος στην 
Αυστραλία, κυρίας Αικατερίνης Ξαγοράρη. Τα στελέχη του 
Enterprise Greece παρουσίασαν τις πρόσφατες επενδυτικές 
κινήσεις ξένων εταιρειών στην Ελλάδα και τις επενδυτικές ευ-
καιρίες που παρουσιάζει η χώρα μας στους κλάδους αιχμής. Η 

ελληνική αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης, με σημαντικές 
αυστραλιανές εταιρείες από τις οποίες εκφράστηκε ενδιαφέ-
ρον για επενδύσεις στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, 
των ακινήτων και των υποδομών. Το βράδυ της Τετάρτης ο 
υπουργός παρακάθισε σε δείπνο που διοργάνωσε προς τιμήν 
του ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδος στο Μπρίσμπεϊν, παρου-
σία 30 σημαντικών ομογενών επιχειρηματιών, τους οποίους 
και ενημέρωσε για τις τρέχουσες οικονομικές και επενδυτικές 
εξελίξεις στην Ελλάδα.
Επόμενος σταθμός της αποστολής είναι η Μελβούρνη, στην 
οποία θα διοργανωθεί αύριο Παρασκευή επενδυτικό σεμινά-
ριο και πλήθος συναντήσεων επιχειρηματικού και πολιτικού 
ενδιαφέροντος.

Στα 36,4 δισ. ευρώ υπολογίζει ότι φθάνει μέχρι στιγμής η ζημιά 
που έχει υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο από την ανακεφαλαιο-
ποίηση των ελληνικών τραπεζών, το Ελεγκτικό Συνέδριο της 
Ε.Ε στην Εκθεση του. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με το δεύτερο 
Μνημόνιο διατέθηκαν σημαντικά κεφάλαια για την ανακεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών χωρίς όμως να διασφαλίζεται απο-
τελεσματικά ο έλεγχος των ιδιωτικών διοικήσεων. Όπως ανα-
φέρει στην Έκθεση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 το Ελληνικό 
Δημόσιο είχε διαθέσει για τις τράπεζες κεφάλαια που άγγιζαν τα 
45,4 δισ. ευρώ. Από αυτά εκτιμά ότι στην καλύτερη περίπτωση 
θα μπορέσει να ανακτήσει τα 8,9 δισ. ευρώ, επομένως η ζημιά 
που έχει υποστεί αγγίζει τα 36,4 δισ. ευρώ.
Τα κεφάλαια αυτά, τα οποία προήλθαν από τα τρία Μνημόνια, 
όπως διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο διατέθηκαν, στις συ-
στημικές τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση τους (συνολικά 
31,9 δισ. ευρώ) ενώ άλλα 13,5 δισ. ευρώ διατέθηκαν προκει-
μένου να προχωρήσει η εκκαθάριση των υπολοίπων τραπε-
ζών που έκλεισαν ή απορροφήθηκαν από τις προηγούμενες. 
Μέχρι στιγμής το Δημόσιο έχει εισπράξει στο Ταμείο του από το 

προιόν της εκκαθάρισης ή από την πώληση μετοχών συστημι-
κών τραπεζών μόνο 3,2 δισ. ευρώ, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο 
προσδοκά ότι μπορεί να εισπράξει ακόμη άλλα 5,7 δισ. ευρώ, 
ανεβάζοντας έτσι τις συνολικές εισπράξεις στα 8,9 δισ. ευρώ. 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι στον χρηματοπιστω-
τικό τομέα οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο των τριών Μνημονίων δεν είχαν εστιαστεί επαρκώς 
σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και εποπτείας 
του τραπεζικού συστήματος από τις εθνικές αρχές κυρίως στις 
μικρότερες τράπεζες. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην 
συγκεκριμένη Εκθεση από έλεγχο που πραγματοποίησαν απο 
κοινού κλιμάκια της Τραπέζης της Ελλάδος και του SSM σε 
μία τράπεζα - την οποία όμως δεν κατονομάζει - προέκυψαν 
σοβαρότατες ελλείψεις τόσο στην εταιρική διακυβένηση όσο 
και στις πρακτικές που εφαρμόζονταν στη χορήγηση δανείων, 
κυρίως στον έλεγχο του κινδύνου που αυτά συνεπάγονταν 
(risk management). Μάλιστα όπως αναφέρεται, με το δεύτερο 
Μνημόνιο διατέθηκαν σημαντικά κεφάλαια για την ανακε-
φαλαιοποίηση των τραπεζών χωρίς όμως να διασφαλίζεται 

αποτελεσματικά ο έλεγχος των ιδιωτικών διοικήσεων. Σε αντί-
θεση δε με τη διεθνή πρακτική, ενώ οι αλλαγές στην μετοχική 
σύνθεση των ελληνικών τραπεζών το 2013 οδηγήσαν σχεδόν 
στην πλήρη κρατικοποίηση τους, η εξέλιξη αυτή δεν αποτυπώ-
θηκε και στη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων. Στη 
ποράξη αυτό που συνέβη ήταν ότι ο έλεγχος των τραπεζών 
αυτών παρέμεινε στα χέρια των παλαιών μετόχων, ενώ το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) - μέσω του 
οποίου διατέθηκαν τα κεφάλαια - δεν είχε τη δικαιοδοσία να 
ελέγξει τις διοικήσεις τόσο για την ανεξερτησία τους όσο και 
για ζητήματα που συνδέονταν με την εμπειρία και τη φήμη 
τους. Ετσι ο όρος για την αξιολόγηση των διοικήσεων των 
τραπεζών ετέθη στο τρίτο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα το ΤΧΣ 
να αξιολογέι πλεον τις επιδόσεις τους. Αναγνωρίζεται ωστόσο 
ότι τα κριτήρια που τέθηκαν στο τρίτο μνημόνιο για τη συμ-
μετοχή στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών ήταν αρκετά 
αυστηρά, αποκλείοντας μάλιστα από αυτά στελέχη τα οποία 
θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μία πιο σφαιρική πρόσληψη 
της πραγματικότητας.

Οι 360.000 άνεργοι στην Ελλάδα, που είναι εκτός εργασίας 
για πάνω από τέσσερα χρόνια, δεν είναι πλέον εύκολα απα-
σχολήσιμοι, παρά μόνο ίσως μέσω ευέλικτων μορφών εργα-
σίας, υποστηρίζει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών 
εξελίξεων, προσθέτοντας ότι οι εν λόγω μορφές προϋπήρχαν 
της κρίσης - όχι μόνο στην Ελλάδα - αλλά εντάθηκαν στη δι-
άρκειά της. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Συνδέσμου, το 6,8% των εργαζομένων απασχολούνται 
με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, το 11,2% με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου επειδή δεν μπορούν να βρουν 
δουλειά με πλήρες ωράριο ή σε μόνιμη βάση. Ταυτόχρονα, 
όσοι εργάζονται, δουλεύουν κατά μέσο όρο 42,3 ώρες εβδο-
μαδιαίως, ή 1 ώρα περίπου λιγότερο από την εποχή πριν 
την κρίση, καθώς η μερική και εκ περιτροπής απασχόληση 
έχει μειώσει τις ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο, ενώ το 30% 

των εργαζομένων που δουλεύουν με μερική απασχόληση το 
κάνουν εθελοντικά.
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ αιτίες για την ανάπτυξη των ευέλικτων 
μορφών εργασίας στην Ελλάδα είναι:
-Η εύθραυστη ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις επερχόμενες 
τεχνολογικές εξελίξεις, που δημιουργεί αβεβαιότητα και οδη-
γεί σε προσλήψεις μερικής απασχόλησης, με όλο και συχνό-
τερη προσφυγή σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 
και για όλο και πιο λίγες ώρες εργασίας.
-Η διόγκωση του τουρισμού και συναφών εμπορικών δρα-
στηριοτήτων
-Η αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, και ιδίως των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και της φορολο-
γίας γενικότερα τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την 
πτώση του κύκλου εργασιών. Αυτό έχει οδηγήσει σε μεγα-

λύτερη ζήτηση αυτοαπασχολούμενων, οικονομικά εξαρτη-
μένων από έναν ή δυο εργοδότες, οι οποίοι εργάζονται ως 
οιονεί μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε ευέλικτες 
de facto μορφές εργασίας, αν και οι ασφαλιστικές εισφορές 
αυτών των εργαζομένων έχουν πλέον εξομοιωθεί με των 
μισθωτών.
«Χωρίς ενδυνάμωση των προηγμένων τεχνολογικά κλάδων 
που προσφέρουν δουλειές κατά κανόνα πλήρους απασχό-
λησης και υψηλότερων αμοιβών, όπως η βιομηχανία, η 
ζήτηση για ευέλικτη απασχόληση θα εξακολουθήσει να επε-
κτείνεται ανεξαρτήτως θεσμικών αλλαγών στα εργασιακά», 
αναφέρει τέλος ο ΣΕΒ.

πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑπΟ 60 ΟΜΟγΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑυΣΤΡΑΛΟΙ ΕπΕΝδυΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕπΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣυΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΕπΕΝδυΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙδΑ ΣΤΟ ΜπΡΙΣΜπΕϊΝ

ΣΤΑ 36,4 δΙΣ. ΕυΡΩ Η ζΗΜΙΑ ΤΟυ δΗΜΟΣΙΟυ ΑπΟ ΤΙΣ ΤΡΑπΕζΕΣ, ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕυΡΩπΑΙΚΟ ΕΛΕγΚΤΙΚΟ ΣυΝΕδΡΙΟ 

ΣΕβ: πΟΙΟΙ  ΜπΟΡΟυΝ ΝΑ ΑπΑΣΧΟΛΗΘΟυΝ ΜΕΣΩ ΕυΕΛΙΚΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡγΑΣΙΑΣ
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Με την βράβευση των πέντε νικητών του διαγωνισμού επιχει-
ρηματικότητας της Heineken ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά 
εκδηλώσεων Heineken Growth Maker Nights. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε εκδήλωση αφιερωμένη στη χρηματοδότηση 
της start-up επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε 
στο Orange Grove οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν συζήτηση με θέμα τα «Νέα εργαλεία χρη-
ματοδότησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας». Ειδικότερα, 
αναλύθηκαν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι ευκαιρίες 
επενδύσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής πλατφόρμας του 
Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund), η οποία 
ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευ-
ρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. ευρώ από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), 
καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα 
και ιδιώτες επενδυτές.
Μιλώντας στην εκδήλωση, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εται-
ρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Έλλη Παναγιωτο-

πούλου, τόνισε τη σημασία της συμβολής των μεγάλων επι-
χειρήσεων στην «καλλιέργεια» κατάλληλου επιχειρηματικού 
κλίματος στην Ελλάδα και επεσήμανε: «Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
επενδύει σε συνεργασίες και πρωτοβουλίες που ενδυνα-
μώνουν τους νέους να κάνουν πραγματικότητα καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες. Η πρωτοβουλία μας Heineken Growth 
Makers αποτελεί το δικό μας τρόπο να δείξουμε τη δέσμευση 
και τη στήριξή μας στην επιχειρηματικότητα και τους νέους 
επιχειρηματίες». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πέντε νέες 
start-up επιχειρήσεις βραβεύτηκαν για τις καινοτόμες επιχειρη-
ματικές τους ιδέες, μετά από αξιολόγηση που πραγματοποίησε 
η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού.
Οι πέντε Heineken Growth Makers Teams θα φιλοξενηθούν 
στο Orange Grove και θα έχουν υποστήριξη και χρηματικό 
βραβείο συνολικού ύψους 10.000 ευρώ.
Οι start-ups που βραβεύτηκαν είναι οι:
- Inagros: Η εταιρεία Inagros δραστηριοποιείται στον τομέα 
της γεωργίας ακριβείας, κάνοντας χρήση αυτοματοποιημένων 

συστημάτων, με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και 
της κερδοφορίας των καλλιεργειών.
- Foodakai: Κάνοντας χρήση των μαζικών δεδομένων (big 
data), της τεχνολογίας δεδομένων και εξόρυξης κειμένων (text 
mining), η FOODAKAI επιτρέπει σε εταιρίες τροφίμων να έχουν 
πρόσβαση σε παγκόσμια δεδομένα ασφάλειας τροφίμων
- A food chronicle: Η ιδέα πίσω από το A Food Chronicle είναι 
βασισμένη στον εξατομικευμένο βιωματικό γαστρονομικό 
τουρισμό.
- Mermix: Αντλώντας έμπνευση από το μοντέλο ανταλλακτι-
κής οικονομίας, η mermix αποτελεί την πρώτη διαδικτυακή 
πλατφόρμα ανταλλαγής αγροτικών μηχανημάτων.
- Local Panda: H Local Panda παρέχει συνδρομητικές υπηρε-
σίες ταξιδιού στην Αθήνα – οι επισκέπτες λαμβάνουν tips και 
συμβουλές από τοπικούς ξεναγούς μέσω δημοφιλών εφαρμο-
γών μηνυμάτων.

Τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2017 
έως 30.9.2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονο-
μικής Αναφοράς (IFRS), ανακοίνωσε ο όμιλος ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕ-
ΜΟΣ. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, παρά τα χαμηλότερα ανεμολογικά δεδομένα της 
περιόδου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 35,22 
εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,1%, σε σχέση με τους εννέα 
πρώτους μήνες του 2016 (32,89 εκατ. ευρώ), λόγω αύξησης 
της εγκατεστημένης ισχύος.
Αναλόγως, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματο-
δοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απο-
σβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 25,29 εκατ. ευρώ 
έναντι 23,47 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2016 
(αύξηση 7,8%), ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) 
αυξήθηκαν κατά 4,3%, στα 16,92 εκατ. ευρώ από 16,23 εκατ. 
ευρώ τους εννέα πρώτους μήνες του 2016. Τα ενοποιημένα 
κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 6,93 εκατ. ευρώ από 
8,01 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2016, καθώς αυξήθηκαν 
τα χρηματοοικονομικά έξοδα, κυρίως, λόγω μη κεφαλαιοποί-
ησης, πλέον, των χρηματοοικονομικών εξόδων του αιολικού 

πάρκου στο Λύρκειο, που τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο 
του 2016. Εκ των 6,93 εκατ. ευρώ, τα 6,79 εκατ. αποδίδονται 
στη μητρική έναντι 7,65 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 
2016. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 
διαμορφώθηκαν σε 0,0821 ευρώ έναντι 0,0925 ευρώ, το 
εννεάμηνο του 2016. Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων 
μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες κατα-
θέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώλη-
ση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε στα 
160,27 εκατ. ευρώ έναντι 124,04 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2016, 
καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του νέου επενδυτι-
κού προγράμματος του ομίλου. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, 
ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 34,10 εκατ. ευρώ έναντι 30,83 
εκατ. ευρώ, κατά το εννεάμηνο του 2016. Τα κέρδη προ φό-
ρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 26,65 εκατ. 
ευρώ έναντι 21,96 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 
2016 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυ-
τικών αποτελεσμάτων, (EBIT) ανήλθαν στα 18,59 εκατ. ευρώ 
έναντι 15,15 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. 
Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,00 εκατ. 

ευρώ έναντι 7,36 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016 
και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 
0,1089 έναντι 0,0892 ευρώ για το εννεάμηνο του 2016.
Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου της 
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανέρχεται σε 260,30 MW, τα οποία αφορούν 
σε 16 αιολικά πάρκα 253,35 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό 
έργο 4,95 MW και ένα φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MW. Τα δύο 
τελευταία αιολικά πάρκα, που ολοκληρώθηκαν, είναι το Καλο-
γεροβούνι (17,1 MW) στο Δήμο Μονεμβασιάς και η επέκταση 
(2,35 MW) του αιολικού πάρκου Αγία Δυνατή στην Κεφαλλο-
νιά. Πλέον, έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα του 
Ιουλίου 2014, (όπως αυτό περιγραφόταν στο σχετικό ενημε-
ρωτικό δελτίο εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών) και έχει αρχίσει η υλοποίηση του νέου επενδυτικού 
προγράμματος, που περιλαμβάνει αιολικά πάρκα 127,6 MW 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί, μέχρι τα τέλη του 2018. Τέ-
λος, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 636 MW βρίσκο-
νται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, (εκ των 
οποίων 113 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους).

Οι ξένοι επενδυτές αγόρασαν σχεδόν το 70% των ευρωο-
μολόγων σε ευρώ που εξέδωσε η ρωσική πετρελαϊκή εται-
ρεία Gazprom, δήλωσε στο πρακτορείο Interfax ο πρώτος 
αντιπρόεδρος της Gazprombank Ντενίς Σουλακόφ, ο οποίος 
υπήρξε ένας εκ των διοργανωτών της έκδοσης. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 48% των ομολόγων αγόρασαν επενδυτές 

από την Ευρώπη. Συγκεκριμένα το 16% επενδυτές από την 
Γερμανία, περίπου 4,5% από την Ιταλία, περίπου 9% από την 
Ελβετία και περίπου 7% από τη Βρετανία. Επίσης ευρωομόλο-
γα της Gazprom αγόρασαν επενδυτές από τις ΗΠΑ, ενώ το 32% 
αγόρασαν επενδυτές από την Ρωσία. Το επιτόκιο της Gazprom 
στα ομολόγα της έκδοσης αυτής ήταν από τα πιο χαμηλά εν 

σχέσει με τα επιτόκια των υπολοίπων ρωσικών χρεογράφων 
που κυκλοφορούν , δήλωσε ο Σουλάκόφ. Το βιβλίο προσφο-
ρών για τα συγκεκριμένα ευρωομόλογα είχε υπερκαλυφθεί 
κατά δύο φορές.

ΜΕ ΤΗ βΡΑβΕυΣΗ πΕΝΤΕ ΦΙΛΟδΟξΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ StARtupS 
ΕΚΛΕΙΣΕ Ο πΡΩΤΟΣ ΚυΚΛΟΣ hEiNEkEN GRoWth MAkERS NiGhtS

ΑυξΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 7,1% Ο ΕΝΟπΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚυΚΛΟΣ ΕΡγΑΣΙΩΝ ΤΟυ ΟΜΙΛΟυ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, 
ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

ΡΩΣΙΑ: ΤΟ 70% ΤΩΝ ΕυΡΩΟΜΟΛΟγΩΝ πΟυ ΕξΕδΩΣΕ Η GAzpRoM ΑγΟΡΑΣΑΝ ξΕΝΟΙ ΕπΕΝδυΤΕΣ
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«Ο λαός μας αντέχει και θα αντέξει»: το μήνυμα αυτό έστειλε 
στο Πανελλήνιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος 
στην τραγωδία που έπληξε τη δυτική Αττική. Υποδεχόμενος 
τον παγκόσμιο πρωταθλητή στους κρίκους Λευτέρη Πετρού-
νια, ο κ. Παυλόπουλος δήλωσε ότι επέλεξε να μην αναβάλει 
τη συνάντηση επικαλούμενος τη μέρα πένθους «γιατί η εδώ 
παρουσία σου σηματοδοτεί πολλά», είπε απευθυνόμενος στον 
αθλητή. Και πρόσθεσε: «Σε μια μέρα πένθους που χειμάζεται, 

ένα κομμάτι των συμπολιτών μας εδώ δίπλα στην δυτική Αττι-
κή, εσύ, οι συναθλητές σου, αυτή η γενιά που έχει δώσει τόσα, 
δείχνει ότι ο Λαός μας αντέχει και θα αντέξει. Όσο υπάρχουν 
άνθρωποι όπως εσείς, άνθρωποι που εκφράζουν την αριστεία 
σε μια αρμονική σύνθεση των επιδόσεων και του ήθους, θα 
αντέξουμε. Αρκεί να πάρει καθένας από τη νέα γενιά αλλά και 
από τους μεγαλύτερους το δικό σας παράδειγμα». «Τιμή μου 
να ακούω πως στο πρόσωπό μου απευθύνετε έναν τέτοιο 

χαιρετισμό, μια τέτοια μέρα που είναι σοκαριστική για μένα και 
για όλη την Ελλάδα. Και συμπονούμε όλοι εμείς στην Εθνική 
Ομάδα αυτούς που επλήγησαν. Και εκ μέρους όλης της Εθνικής 
Ομάδας θα εκφράσω την λύπη μας, την συμπόνια μας και την 
συμπαράστασή μας σε αυτούς», απάντησε από την πλευρά 
του ο Λ. Πετρούνιας.

Συγκλονισμένος «από την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε τη 
Δυτική Αττική», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος, Ιερώνυμος, ο οποίος προέβη στην ακόλουθη ανακοί-
νωση: «Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος, όπως άλλωστε και όλοι 
οι Έλληνες, από την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε τη Δυτική 
Αττική. Προσεύχομαι για την ανάπαυση των ψυχών των αθώ-

ων θυμάτων και οι σκέψεις μου είναι μαζί με τους οικείους τους, 
αλλά και με όλους τους κατοίκους της περιοχής που, όπως φαί-
νεται, θα περάσουν ένα ακόμη δύσκολο βράδυ. Έχω ήδη δώσει 
εντολή στην «Αποστολή» να συνεργαστεί με την Ι. Μητρόπολη 
Μεγάρων, προκειμένου να συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις 
στην ανακούφιση των πληγέντων συνανθρώπων μας. Ήδη από 

το πρωί ο γενικός διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος 
Δήμτσας έχει επικοινωνήσει με τον Σεβ. Μητροπολίτη Μεγάρων 
κ. Κωνσταντίνο για να συντονίσουν τις δράσεις τους και να επου-
λώσουν τις πληγές των αδελφών μας».

Με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στη δυτική Αττική, ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προέβη στην ακόλου-
θη δήλωση: «Εις αυτήν την συγκλονιστικήν στιγμήν διά τους κα-
τοίκους της Αττικής η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως 
ευρίσκεται κοντά εις τας οικογενείας των θυμάτων και εις τους 
πληγέντας με την στοργή και την προσευχή της και παρακαλεί 
τον Δημιουργόν και Προνοητήν του παντός να επουλώση τας 
πληγάς των και να φυλάττη την περιοχήν και όλην την Ελλάδα 
από κάθε περαιτέρω κίνδυνον και απειλήν. Παραλλήλως, πα-
ρακαλεί όλα τα τέκνα της να σέβωνται και να προστατεύουν το 
φυσικόν περιβάλλον που είναι ο κοινός οίκος μας και να μη το 
καταστρέφουν ή το επιβαρύνουν πέραν της λογικής και εν μέτρω 
χρήσεως αυτού. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως γνωστόν, 
επί δεκαετίας, αγωνίζεται προς αυτήν την κατεύθυνσιν της ευαι-
σθητοποιήσεως των ανθρώπων και καλεί όλους εις συστράτευ-
σιν επί τω κοινώ αγαθώ».
-Μηνύματα συμπάθειας του Οικουμενικού πατριάρ-
χη βαρθολομαίου, προς τον πρόεδρο της δημοκρα-
τίας και τον πρωθυπουργό. Τα συλλυπητήριά του για τα 

θύματα των καταστροφικών πλημμυρών και την συμπάθεια 
και συμπαράστασή του προς τους πληγέντες της Δυτικής Αττι-
κής, εκφράζει με επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο και προς τον 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος. «Μετ  ́αισθημάτων βαθυτάτης θλίψεως και οδύνης 
επληροφορήθημεν εν τη Μητρί Εκκλησία περί των επισυμβα-
σών κατά περιοχάς εν τη ελληνική επικρατεία καταστροφών ως 
εκ των εκτάκτων καιρικών φαινομένων τα οποία και προκάλε-
σαν τον θάνατον αρκετών πολιτών. Δια τού και σπεύδομεν, 
εν στοργικώ ενδιαφέροντι, ίνα εκφράσωμεν από μέρους της 
Εκκλησίας και ημών προσωπικώς την ειλικρινή συμπάθειαν και 
την δικαίαν αγωνίαν ημών συμπάσχοντες κατά την περίστασιν 
ταύτην, την διαστάσεις εθνικής τραγωδίας λαβούσαν, μετά του 
άπαξ έτι δοκιμαζομένου φιλτάτου ελληνικού λαού» τονίζει, μετα-
ξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην επιστολή του προς 
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε άλλο σημείο της 
σημειώνει: «Όθεν, επικοινωνούντες επ  ́ευκαιρία της δεινής ταύ-
της περιστάσεως προς Υμάς προσεπιδηλούμεν ότι εν Φαναρίω 

προσευχόμεθα υπέρ της καταπαύσεως των φαινομένων αυτών, 
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδίκως απολεσθέντων και 
παραμυθίας των οικείων αυτών και ενισχύσεως των πληγέ-
ντων, ου μην αλλά και υπέρ συνειδητοποιήσεως γενικώτερον 
ότι η καλή διαχείρισις της υπό του εν Τριάδι Θεού δημιουργη-
θείσης κτίσεως αποβαίνει προς όφελος τελικώς του επιστάτου 
αυτής, ανθρώπου κάθε εποχής». Στο τηλεγράφημά του προς 
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των πληγέντων και εκφράζει 
την ευχή να περάσει γρήγορα αυτή η δοκιμασία για την Ελλάδα. 
Αναλυτικότερα, αναφέρει: «Εις αυτήν την δύσκολον και τραγι-
κήν ώραν διά την Αττικήν και δί  όλην την Ελλάδα είμεθα όλοι 
εις το πλευρόν σας και εκφράζομεν τα συλλυπητήριά μας εις τας 
οικογενείας των θυμάτων και την συμπάθειάν μας εις τους πλη-
γέντας, προσευχόμενοι υπέρ ταχείας παρελεύσεως της δοκιμα-
σίας και επουλώσεως των πληγών χάρις εις τας συντονισμένας 
στοργικάς προσπαθείας της Υμετέρας αγαπητής Εξοχότητος και 
της υπ  ́αυτήν Κυβερνήσεως. Κύριος σώζοι την Ελλάδα!».

Την αλληλεγγύη του στα θύματα των πλημμυρών στην Ελλάδα, 
εξέφρασε το Ευρωκοινοβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση 
της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Το ζήτημα της άμεσης αντι-
μετώπισης της πολύνεκρης φυσικής καταστροφής που πλήττει 
τις τελευταίες μέρες την ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αττικής, 
έφερε στο προσκήνιο, πριν την έναρξη των ψηφοφοριών, ο 
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής 
των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, 

ζητώντας την έμπρακτη έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύ-
ης. «Χθες, μια φονική πλημμύρα στη χώρα μου την Ελλάδα, στα 
προάστια δυτικά της Αθήνας, προκάλεσε τεράστια φυσική κατα-
στροφή και ήδη θρηνούμε 15 νεκρούς. Θεωρώ δεδομένη την 
έκφραση της αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον ελληνικό λαό που πλήτ-
τεται από αυτή την καταστροφή και ως έκφραση συλλυπητηρί-
ων στις οικογένειες των νεκρών» ανέφερε ο Δ. Παπαδημούλης. 

«Στεκόμαστε στο πλευρό των θυμάτων των καταστροφών, μιας 
καταστροφής τεράστιας σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, και θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις σκέψεις σας αναφορικά 
με τα θύματα», δήλωσε από την πλευρά της η προεδρεύουσα 
της Ολομέλειας, Έβελυν Γκέμπχαρντ, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ δυΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:  ΟΙ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙδΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕπΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

Βαθύτατα συγκλονισμένος από την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε τη Δυτική Αττική, δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη για τις καταστροφικές πλημμύρες στη δυτική Αττική 

Την αλληλεγγύη του στα θύματα των πλημμυρών στην Ελλάδα, εξέφρασε το Ευρωκοινοβούλιο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας : «Ο λαός μας αντέχει και θα αντέξει»
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-Τη συμπάθεια της χώρας του για τη δοκιμασία που περνά 
η Ελλάδα και την πρόθεση της Τουρκίας να συνδράμει εάν 
χρειαστεί, εξέφρασε τηλεφωνικά ο αντιπρόεδρος της Τουρ-
κίας, Χακάν Τσαβούσογλου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε 
χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, 
με τον αντιπρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, Χακάν Τσα-
βούσογλου, με πρωτοβουλία του τελευταίου. Ο κ. Τσαβού-
σογλου, εξέφρασε τόσο τη συμπάθειά του για τη δοκιμασία 
που περνά τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Αττική εξαιτίας 
των ακραίων καιρικών φαινομένων, όσο και τη λύπη του 
για τα θύματα. Ακόμη, δήλωσε την πρόθεση της Τουρκίας να 
συνδράμει την Ελλάδα, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Από την 
πλευρά του, ο κ. Δραγασάκης τον ευχαρίστησε για το ενδι-
αφέρον του και επισήμανε ότι η χώρα βρίσκεται σε εθνικό 
πένθος για την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών από τις 
καταστροφικές πλημμύρες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η 
ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές πράττουν ό,τι εί-
ναι δυνατόν για να εντοπισθούν οι αγνοούμενοι και να αναρ-
ρώσουν οι τραυματίες. Ταυτόχρονα, έχουν κινητοποιηθεί 
όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη φροντίδα όσων οι κατοικίες 
έχουν υποστεί φθορές.  Επίσης, ο κ. Δραγασάκης τόνισε ότι 

η Πολιτεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προ-
στασία των πολιτών και της περιουσίας τους από ενδεχόμενη 
συνέχιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε ό,τι αφορά 
τις υλικές ζημιές, ανέφερε πως ήδη επιχειρείται η καταγραφή 
τους, ώστε χωρίς καθυστέρηση να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
αποκατάστασης και αποζημίωσης.
-Συλλυπητήριο μήνυμα συμπαράστασης από τον Πρόεδρο 
της Ιρλανδίας, Μάικλ Χίγκινς προς τον Έλληνα ομόλογό του, 
Π. Παυλόπουλο. Συλλυπητήριο μήνυμα συμπαράστασης για 
τα θύματα και την καταστροφή της πρόσφατης θεομηνίας 
που έπληξε την Αττική, απέστειλε ο Πρόεδρος της Ιρλανδί-
ας, Μάικλ Χίγκινς (Michael D. Higgins) προς τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. Ειδικότερα, ο 
Πρόεδρος της Ιρλανδίας εξέφρασε την συμπάθεια και την 
αλληλεγγύη του ιρλανδικού λαού στους πολίτες της Αθήνας 
και όλης της Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν, πρόσφατα, οικείους 
τους και υπέστησαν ζημιές στις κατοικίες και στις περιουσίες 
τους, με τις συνεπακόλουθες κακουχίες λόγω των πλημμυ-
ρών στην Αθήνα και τις γύρω περιοχές. Όπως σημείωσε, «το 
βάρος των πρόσφατων αυτών καταστροφών που έπληξαν 
τον ελληνικό λαό θα πρέπει να εκτιμηθεί στο πλαίσιο των 

τεράστιων προκλήσεων που ήδη αντιμετωπίζει για την φρο-
ντίδα των μεταναστών που προσπαθούν να διαφύγουν από 
τις ένοπλες συγκρούσεις και τις φυσικές καταστροφές». Κα-
ταλήγοντας, επισήμανε ότι «τώρα είναι πράγματι η ώρα για 
όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ένωσης 
αλληλεγγύης, συνοχής και πρόνοιας να υποστηρίξουν την 
Ελλάδα»
-Τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της γειτονικής χώ-
ρας για τα θύματα των πλημμυρών στη Δ. Αττική εξέφρασε 
ο ΥΠΕΞ της πΓΔΜ στον Ν. Κοτζιά. Tηλεφωνική επικοινωνία 
με τον υπουργό Εξωτερικών της πΓΔΜ, Νικόλα Ντιμιτρόφ, 
είχε χθες το πρωί o υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς.. Ο 
ΥΠΕΞ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακε-
δονίας κάλεσε τον Έλληνα ομόλογό του προκειμένου να του 
μεταφέρει τη λύπη του για τα θύματα και τις καταστροφές 
που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική. 
Παράλληλα, εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια και τη συ-
μπαράσταση της γειτονικής χώρας προς την κυβέρνηση και 
τον ελληνικό λαό.

«Ελλάδα: τουλάχιστον 14 νεκροί μετά τις καταρρακτώδεις βρο-
χές κοντά στην Αθήνα» τιτλοφορείται δημοσίευμα στον κρατικό 
ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTBF το οποίο αναφέρεται στις φονικές 
πλημμύρες που έπληξαν προχθές τη Μάνδρα και τη Νέα Πέρα-
μο, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή και παραθέτοντας 
μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, εκπροσώπων των τοπικών 
αρχών, καθώς και του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής. 
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σημειώνει το δημοσίευμα, 
εξέφρασε μέσω tweet «τη βαθιά θλίψη του» για τα θύματα, 

τη στιγμή που, όπως αναφέρεται, η μετεωρολογική υπηρεσία 
προέβλεπε τη συνέχιση των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. H ίδια είδηση αναδημοσιεύεται τόσο στην 
ιστοσελίδα της La Libre Belgique όσο και σε αυτή του ιδιωτικού 
τηλεοπτικού σταθμού RTL.   «Πολλοί νεκροί από τις έντονες βρο-
χοπτώσεις στην Ελλάδα» είναι εξάλλου ο τίτλος δημοσιεύματος 
της ολλανδόφωνης εφημερίδας De Tijd, ενώ ιδιαίτερη μνεία γί-
νεται στις δηλώσεις του Π. Σκουρλέτη, ο οποίος χαρακτήρισε τις 
πλημμύρες ως μια «μεγάλη καταστροφή» και «τραγωδία». Στο 

ίδιο μοτίβο κινείται και το ρεπορτάζ που αναρτήθηκε χθες στην 
ιστοσελίδα της εφημερίδας De Morgen υπό τον τίτλο «Βιβλική 
καταστροφή στοιχίζει τη ζωή σε τουλάχιστον 15 άτομα στην 
Αθήνα», το οποίο περιγράφει το σκηνικό που επικρατεί στην πε-
ριοχή και παραθέτει, μεταξύ άλλων, δηλώσεις τόσο του αναπλη-
ρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, όσο και 
των δημάρχων Μάνδρας και Νέας Περάμου Ιωάννας Κριεκούκη 
και Γρηγόρη Σταμούλη αντίστοιχα.

«Βιβλικές καταστροφές στην Αθήνα. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε 
χείμαρρους λάσπης και θραυσμάτων, τα σπίτια και οι επιχειρή-
σεις πλημμύρισαν, ενώ ο κακός καιρός προβλέπεται να συνεχι-
στεί. Οι πλημμύρες στα περίχωρα της Αθήνας σκότωσαν τουλά-
χιστον 15 άτομα, δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν», αναφέρει σε 
δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα Guardian, τονίζοντας ότι 
η παράνομη δόμηση πάνω σε ρέματα και κοίτες ποταμών συ-
νέβαλε στη σφοδρότητα των χειμάρρων και στη θεομηνία. «Τα 
αυτοκίνητα είναι κολλημένα στη λάσπη, όπου βρέχει αδιάκοπα, 

έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια και άνθρωποι αγνοούνται», δήλω-
σε ο Νίκος Τόσκας υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη. Ο κ. Τόσκας, ο οποίος πραγματοποίησε περιοδεία 
σε αρκετές από τις πληγείσες περιοχές την Τετάρτη, περιέγραψε 
σκηνές καταστροφής. «Έχει επηρεαστεί μια πολύ μεγάλη περιοχή 
σε μερικά από τα φτωχότερα μέρη της Αθήνας», δήλωσε. Δώδε-
κα από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν - τέσσερις γυναίκες 
και οκτώ άνδρες - βρέθηκαν στη Μάνδρα ή κοντά σε αυτή, μια 
μικρή πόλη στα δυτικά προάστια της Αθήνας που επλήγη πε-

ρισσότερο από την πλημμύρα. Τα σώματα δύο ακόμη ανδρών 
ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας 
κυνηγός και ένας οδηγός φορτηγού που βρέθηκε στην καμπίνα 
του οχήματός του. «Και νέες καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν 
την πρωτεύουσα και τη δυτική Ελλάδα τις επόμενες μέρες. Τη βα-
θιά του θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες εξέφρασε ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας», αναφέρεται επίσης στο δημοσίευμα.

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ δυΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:  ΟΙ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙδΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕπΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

Η ΤΡΑγΩδΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΣυγΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΝδΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ βΕΛγΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

GuARdiAN: h πΑΡΑΝΟΜΗ δΟΜΗΣΗ πΑΝΩ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΤΕΣ πΟΤΑΜΩΝ ΣυΝΕβΑΛΕ ΣΤΗ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μηνύματα διεθνούς συμπαράστασης προς την Ελλάδα και τους πληγέντες 
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 «Δεν είναι ώρα να αποδώσουμε ευθύνες, εξ ορισμού την ευ-
θύνη την έχουν η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση που 
πρέπει να διαχειριστεί την κρίση», δήλωσε για την τραγωδία 
στη δυτική Αττική ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη σύσταση επι-
τροπής της ΝΔ που θα αναζητήσει λύσεις και παρεμβάσεις μετά 
την τραγωδία στη δυτική Αττική ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης εκφράζοντας την οδύνη του προς τους συμπολίτες 

που δοκιμάζονται. Μιλώντας στο προσυνέδριο του κόμματος 
στη Χίο για το μεταναστευτικό, ο πρόεδρος της ΝΔ έδωσε τα 
συγχαρητήριά του σε πυροσβεστική και αστυνομία. «Δεν είναι 
ώρα να αποδώσουμε ευθύνες, εξ ορισμού την ευθύνη την 
έχουν η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει να 
διαχειριστεί την κρίση», τόνισε επισημαίνοντας πως στη δυτική 
Αττική υπήρχαν ζητήματα με μπαζώματα αλλά και έλλειψη 

αντιπλημμυρικού σχεδιασμού. «Έχω ζητήσει τη σύσταση 
επιτροπής στη ΝΔ που θα αναζητήσει λύσεις και παρεμβάσεις, 
αυτό περιμένετε από ένα υπεύθυνο κόμμα, δεν θα ήθελα να 
σκεφτώ τι θα έλεγε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αν ήμασταν εμείς στην 
κυβέρνηση, δεν θα το κάνω δεν είμαστε όλοι το ίδιο» είπε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένει ο μηχανισμός του υπουρ-
γείου Υποδομών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προ-
βλήματα και οι ζημιές από τη θεομηνία που έπληξε τη Δυτική 
Αττική. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Υποδομών, Γιώργος Δέδες, στον ραδιοφωνικό 
σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσε-
ων «Πρακτορείο 104,9 FM», «συνεχίζονται οι προσπάθειες 
αποκατάστασης των συνεπειών του φαινομένου». Συμπλή-
ρωσε ότι, από  την Τετάρτη , το σύνολο του προσωπικού του 
υπουργείου είναι σε 24ωρη ετοιμότητα και πρόσθεσε πως 
ήδη έχουν αποκατασταθεί βλάβες σε πολλά σημεία των οδι-
κών αξόνων, μεταξύ των οποίων και τμήματα της παλαιάς 
εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου. «Υπάρχει ένα κομμάτι της 
παλαιάς εθνικής οδού προς Κόρινθο, ήταν έξι σημεία, στα πέ-

ντε καταφέραμε να αποκαταστήσουμε βλάβες. Έχει μείνει ένα, 
όπου έχει επικεντρωθεί η προσπάθεια της Περιφέρειας και εκεί 
συνδράμουμε και εμείς» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχουμε 
έτοιμο τον μηχανισμό για καταγραφή ζημιών και μάλιστα, με 
απόφαση του πρωθυπουργού, αποφασίστηκε να υπάρξουν 
μικτά συνεργεία, δηλαδή συνεργεία από το σύνολο των μηχα-
νικών του υπουργείου μας και από την Περιφέρεια, ώστε να 
γίνουν σε πολύ γρήγορο χρόνο και με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο οι καταγραφές των ζημιών. Αυτό όμως για να γίνει, θα 
πρέπει να έχουμε τελειώσει τις διαδικασίες απαντλήσεων και να 
έχουν τελειώσει οι προσπάθειες απεγκλωβισμού. Να υπάρχει 
ένα ασφαλές περιβάλλον. Στην πρώτη καλή ημέρα (σσ καιρι-
κών συνθηκών), εκατοντάδες μηχανικοί του υπουργείου μας, 
σε συνεργασία με μηχανικούς της Περιφέρειας, είναι έτοιμοι 

να ξεκινήσουν τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών» υπο-
γράμμισε. Ερωτηθείς σχετικά, σημείωσε, πως «για δεκαετίες 
στη χώρα μας, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν ήταν κάτι εξαιρε-
τικά “πιασάρικο”. Προτιμούσε το τότε πολιτικό προσωπικό να 
έχει έργα που αφορούσαν πλατείες, πεζοδρόμους, αφήνοντας 
σε δεύτερη μοίρα ή παρουσιάζοντας τρομερές ελλείψεις στα 
ζητήματα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία, την 
προστασία γενικότερα από φυσικές καταστροφές και φυσικά 
φαινόμενα. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, η ίδια η ζωή 
εκδικείται, η ίδια η φύση εκδικείται και αυτή τη στιγμή, όπως 
νομίζω, ορθώς έχουμε κάνει εμείς εδώ και δύο χρόνια περί-
που. Έχουμε αναδείξει τα ζητήματα προστασίας από φυσικές 
καταστροφές και ειδικά τα αντιπλημμυρικά έργα, ως πρώτη 
προτεραιότητα του υπουργείου».

Τα περισσότερα προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Μάνδρας, 
την Ελευσίνα και τη Νέα Πέραμο είχαν αποκατασταθεί μέχρι 
το μεσημέρι, παραμένουν, ωστόσο, χωρίς ηλεκτροδότηση 
περίπου 1.000 καταναλωτές, σε διάφορα σημεία των περιο-
χών που επλήγησαν. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι ζημιές που 

υπέστη το Δίκτυο από τη θεομηνία ήταν πάρα πολύ μεγάλης 
έκτασης, καθώς καταστράφηκαν περίπου 40 στύλοι και προ-
κλήθηκαν βλάβες σε γραμμές μέσης τάσης που ηλεκτροδο-
τούν χιλιάδες καταναλωτές, πλημμύρισαν υποσταθμοί, ενώ 
ένας εναέριος υποσταθμός ξηλώθηκε και άλλος, κλειστού τύ-

που, παρασύρθηκε από τα νερά. Ο Διαχειριστής τονίζει, τέλος, 
ότι τα συνεργεία συνεχίζουν να καταβάλουν υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση 
της ηλεκτροδότησης όλων των καταναλωτών.

Με δημόσια δαπάνη θα τελεστούν οι κηδείες των θυμάτων της τραγικής θεομηνίας, που έπληξε 
από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης τις περιοχές της Μάνδρας, της Μαγούλας και της 

Νέας Περάμου. Την σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Κ. Μητσοτάκης: «Δεν είναι ώρα να αποδώσουμε ευθύνες, εξ ορισμού την ευθύνη την έχουν η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση»

Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός του υπουργείου Υποδομών, δήλωσε ο Γ. Γ. Υποδομών 

δΕδδΗΕ: ΣΤΑδΙΑΚΑ Η ΑπΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟδΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ δυΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΜΕ δΗΜΟΣΙΑ δΑπΑΝΗ ΟΙ ΚΗδΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘυΜΑΤΩΝ ΤΗΣ πΡΟΣΦΑΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

Στη Μάνδρα μετέβη χθες το απόγευμα  ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου και 
παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας. Στην περιοχή της παλαιάς εθνικής οδού 
Αθηνών-Θηβών, Ο κ. Τσίπρας ενημερώθηκε από τον αντι-
περιφερειάρχη δυτικής Αττικής Ι. Βασιλείου για την πορεία 
αντιμετώπισης των συνεπειών από τις χθεσινές φονικές 

πλημμύρες. Μαζί με τον πρωθυπουργό ήταν -μεταξύ άλ-
λων- η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο υπουργός 
Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης, ο αν. υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Νίκος Τόσκας, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, ο 
αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλης Καπέλιος 
και άλλοι κρατικοί παράγοντες. Μετά την επίσκεψη πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, στο κτίριο 

της Περιφέρειας Αττικής στην Ελευσίνα, με τη συμμετοχή 
του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, του ανα-
πληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, 
της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου και αξιωματικών 
του Πυροσβεστικού Σώματος

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ δυΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:  ΟΙ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙδΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕπΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Στις πληγείσες περιοχές ο πρωθυπουργός 
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Η δήλωση του  Γιώργου Πατούλη, Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε.  έχει ως 
εξής: 
Η επόμενη μέρα της τραγωδίας από τη θεομηνία στη Δυτική 
Αττική, βρίσκει τη χώρα σε σοκ. Οι μόνοι οι οποίοι όμως φαίνε-
ται ότι δεν έχουν μάθει τίποτε από την επανάληψη παρόμοιων 
τραγικών περιστατικών, είναι όσοι πραγματικά ευθύνονται γι 
αυτά. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά βλέπουμε να περισσεύει 
η υποκρισία, η οποία αναδεικνύει την ανευθυνότητα κάποιων 
συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και υποκρύπτει έλλειψη 
σεβασμού, απέναντι στην κοινή λογική. Η κατάθεση μηνυτήρι-
ας αναφοράς από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Δούρου στην 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δεν αρκεί για να καλύψει και τις 
δικές της τεράστιες πολιτικές της ευθύνες για τη χθεσινή τραγω-
δία. Οι ευθύνες αυτές έρχονται να προστεθούν στις ευθύνες των 
Κυβερνήσεων και των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών των 
τελευταίων 40 τουλάχιστον ετών, οι οποίες με τους νόμους που 
ψήφιζαν στη Βουλή, νομιμοποιούσαν διαχρονικά την πολεοδο-
μική αυθαιρεσία και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Προ-
καλεί την κοινή λογική η ενέργεια της Περιφερειάρχου Αττικής 
να αναζητά ποινικές ευθύνες σε ένα έγκλημα που έχει κυρίως 

πολιτικό πρόσημο. Η κα Δούρου θα πρέπει να δώσει λογαριασμό 
στους πολίτες της Αττικής με αφορμή τη χθεσινή τραγωδία και να 
απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
• Πόσα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας έχει ολοκληρώσει στα 
3 χρόνια θητείας της στη Δυτική Αττική αρχικά, και στην υπόλοι-
πη Αττική στη συνέχεια.
• Πόσα χρήματα έχει προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό του 
2017 της Περιφέρειας Αττικής για έργα αντιπλημμυρικής προ-
στασίας και πόσα από αυτά έχουν εκταμιευτεί μέχρι σήμερα, 16 
Νοεμβρίου.
• Πόσες μελέτες για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας έχουν 
κατατεθεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας από Δήμους της Ατ-
τικής και περιμένουν έγκριση για να χρηματοδοτηθούν και να 
εκτελεστούν.
• Τι ενέργειες έχει κάνει η Περιφέρεια Αττικής για την αναδάσωση 
του όρους Πατέρα; Και ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός της 
Περιφέρειας για τις αναδασώσεις ειδικά και γενικά για την προ-
στασία των δασών της Αττικής, που λειτουργούν ως φυσικό 
φράγμα στα πλημμυρικά φαινόμενα;
• Πόσες ενέργειες και πρωτοβουλίες ανέλαβε και τι πιέσεις άσκη-

σε τα τρία αυτά χρόνια προς την Κεντρική Εξουσία, ώστε να 
υπάρξει επιτέλους ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που να διέπει 
το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας μας;
Η χθεσινή τραγωδία αλλά και φαινόμενα όπως οι πυρκαγιές του 
περασμένου καλοκαιριού αναδεικνύουν τις ανεπάρκειες του 
εθνικού και περιφερειακού μηχανισμού. Κι αποδεικνύουν ότι 
είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια ριζική μεταρρύθμιση στη 
λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται να 
δοθούν στους Δήμους οι ευθύνες, οι αρμοδιότητες και οι πόροι 
για τη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων.
Δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτό, άλλοι να διαχειρίζονται τα 
χρήματά μας κι άλλοι να έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των 
κρίσιμων ζητημάτων της καθημερινότητας των πολιτών και των 
τοπικών μας κοινωνιών.
Η ανοχή μας σε πρόσωπα και θεσμούς που η μόνη τους χρησι-
μότητα είναι να κάνουν τους ενδιάμεσους για την κατανομή των 
δικών χρημάτων, τελείωσε. Η Αττική και οι τοπικές μας κοινωνίες 
δεν αντέχουν ούτε άλλα ψέματα, ούτε άλλη υποκρισία.

«Τέτοια εικόνα, όσα χρόνια υπηρετώ στο Πυροσβεστικό Σώμα, 
τέτοια καταστροφή δεν έχω ξαναδεί», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
Κωνσταντίνος Γιόβας, υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος 
και διοικητής περιφερειακής πυροσβεστικής διοίκησης Αττικής. 
«Είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός ακόμα και για εμάς τους πυ-
ροσβέστες. Έχουν υπάρξει πλημμυρικά φαινόμενα και σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας , αλλά τέτοια καταστροφή πρώτη φορά έχω 
δει», τονίζει. Όσον αφορά τις διασώσεις πολιτών και τον αριθμό 
των αγνοουμένων ο κ. Γιόβας επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι 

«είχαμε χθες διασώσεις 86 ατόμων και σήμερα κάποιες άλλες 
διασώσεις ατόμων, που ζητήθηκε η παροχή της υπηρεσίας μας 
. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στους πολίτες, προσπαθούμε 
να είμαστε μαζί τους, γι αυτό τους προτρέπω αν έχουν κάποιο 
πρόβλημα να καλούν το 199 για να επέμβουμε άμεσα είτε για 
άντληση υδάτων είτε για παροχή βοήθειας». Ερωτηθείς από το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής της πυροσβεστικής στην Αττική ,για την 
σημερινή κατάσταση υπογραμμίζει ότι «σήμερα είχαμε κάποια 
ευχάριστα γεγονότα, βρέθηκαν δύο από τους αγνοούμενους να 

είναι καλά στην υγεία τους . Βέβαια αυτή την στιγμή ο αριθμός των 
αγνοουμένων ατόμων είναι πέντε άτομα». Τέλος όσον αφορά τα 
αίτια της καταστροφής ο κ. Γιόβας αναφέρει πως «τα αίτια μπορεί 
να είναι πάρα πολλά. Η εικόνα που αντικρίσαμε χθες το πρωί είναι 
ότι ο δρόμος, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είχε μετατραπεί σε 
έναν χείμαρρο, ο οποίος φανταστείτε ότι υπήρχε λεωφορείο που 
δεν φαινόταν η οροφή. Φανταστείτε ένα ύψος νερού γύρω στα 
3 μέτρα το οποίο είχε συμπαρασύρει στο πέρασμά του τα πάντα. 
Οχήματα αυτοκίνητα, ό,τι έβρισκε μπροστά του».

Το κρουαζιερόπλοιο «Aegean Queen» διέθεσε η εταιρία 
Optimum Shipmanagment Services, για ενδεχόμενη προσω-
ρινή στέγαση κατοίκων που έμειναν άστεγοι στις περιοχές των 
δήμων Μάνδρας, Ελευσίνας και Μεγάρων, οι οποίες επλήγη-
σαν έντονα από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο υπουργός Ναυτιλίας 

Παναγιώτης Κουρουμπλής είχε επικοινωνία με στελέχη της εν 
λόγω εταιρείας που προσφέρθηκε να διαθέσει το πλοίο, το οποίο 
διαθέτει 364 καμπίνες και μπορεί να φιλοξενήσει 914 άτομα. 
Ήδη έχουν ενημερωθεί οι δήμαρχοι των τριών περιοχών για τη 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας σε επι-

κοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη και 
τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού 
για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων, ώστε να καλυφθούν οι 
άμεσες ανάγκες υδροδότησης των δήμων. 

Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα, μετά την πρωτοφανή 
θεομηνία που είχε ως αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη 
ζωή τους. Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από το Σαββατο-
κύριακο, όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθυντής της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Αντώνης Λάλος. «Η κακοκαιρία 
που επηρεάζει τη χώρα μας θα διατηρηθεί σχεδόν στο σύνο-
λό της, σήμερα, αύριο και περίπου μέχρι τις πρωινές ώρες του 

Σαββάτου, οπότε από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα υπάρξει 
μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού. Ουσιαστικά, οι καταιγίδες 
και οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα σταματήσουν την Κυριακή στο 
ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία 
και τη Θράκη.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί ισχυρές βροχές και καταιγίδες 
που εκδηλώνονται κατά τόπους συνοδεύονται από χαλαζοπτώ-

σεις και πολύ ισχυρούς ανέμους». Στην Αττική, όπως σημειώνει 
ο κ. Λάλος, κατά διαστήματα και την Πέμπτη και την Παρασκευή 
αλλά και τουλάχιστον μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, οι 
βροχές και οι καταιγίδες που θα εκδηλώνονται δεν αποκλείεται 
να είναι κατά τόπους ισχυρές. Μεγαλύτερη βελτίωση θα σημει-
ωθεί σταδιακά μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ δυΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:  ΟΙ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙδΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕπΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΚΕΔΕ: Η ανοχή μας τελείωσε. Η Αττική δεν αντέχει ούτε άλλη υποκρισία, ούτε άλλα ψέματα

«Τέτοια εικόνα, όσα χρόνια υπηρετώ στο Πυροσβεστικό Σώμα, δεν έχω ξαναδεί» δηλώνει ο διοικητής της Πυροσβεστικής Αττικής 

Κρουαζιερόπλοιο για στέγαση κατοίκων από τις περιοχές που έπληξε η κακοκαιρία

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα μέχρι το Σάββατο, λέει ο διευθυντής της ΕΜΥ, Α. Λάλος
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Η πλημμύρα της Τετάρτης στη Δυτική Αττική, με 15 νεκρούς 
μέχρι τώρα, αν και τοπικό φαινόμενο, είναι η τρίτη μεγαλύ-
τερη καταστροφή από πλημμύρες στην Αττική, όσον αφορά 
στον αριθμό των θυμάτων, ύστερα από την μεγάλη πλημ-
μύρα στα δυτικά προάστια, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 1961 και 
στην ίδια περιοχή στις 2 και 3 Νοεμβρίου 1977. Αυτό δήλωσε 
στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δρ 
Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Ινστιτού-
του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και υπεύθυνος του μετεω-
ρολογικού ιστοτόπου meteo.gr. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του κ. Λαγουβάρδου και των συναδέλφων του, Β. Κοτρώνη 
και Κ. Παπαγιαννάκη, «το ΕΑΑ/meteo.gr, δυστυχώς δεν δι-
αθέτει σταθμό στην περιοχή, αλλά το φαινόμενο πρέπει να 
ήταν πολύ τοπικό και ο κύριος όγκος βροχής να έπεσε στους 
ορεινούς όγκους, βόρεια της περιοχής που επλήγη». Οι 
ερευνητές του ΕΑΑ, αναλύοντας τις δορυφορικές φωτογρα-
φίες, διαπίστωσαν μια ανατροφοδότηση καταιγίδων στην 
περιοχή, το χρονικό διάστημα από τις 03:00 έως 07:00 της 
Τετάρτης, διαδικασία η οποία, όπως λένε, «θα μπορούσε να 
προκαλέσει συνεχή βροχόπτωση σε μια περιορισμένη περιο-
χή, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε ξαφνική πλημμύρα, με 
τις καταστροφικές συνέπειες που διαπιστώσαμε».
Επίσης, επισημαίνουν ότι η περιοχή είχε δεχτεί αρκετές βρο-

χές τις δύο προηγούμενες ημέρες, τη Δευτέρα και την Τρίτη, 
με αποτέλεσμα τον κορεσμό του εδάφους. Οι κοντινοί μετε-
ωρολογικοί σταθμοί, στο διάστημα αυτό κατέγραψαν σχε-
τικά χαμηλά ύψη βροχής, συγκεκριμένα 12 χιλιοστά στους 
Αγίους Θεοδώρους, στα δυτικά, 25 χιλιοστά στα Βίλια, στα 
βόρεια και ελάχιστη βροχή στην Ελευσίνα, στα ανατολικά. 
«Το γεγονός αυτό συνηγορεί για την τοπικότητα του φαινο-
μένου» σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο. Όπως επισημαίνει, 
«δυστυχώς η Αττική πλήττεται συχνά από αιφνίδιες πλημμύ-
ρες. Συστηματική καταγραφή των πλημμυρών στην Αττική 
από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από το 1980 και μετά, 
περιλαμβάνει δέκα καταστροφικά επεισόδια πλημμυρών 
στην Αττική, με 19 νεκρούς και πολύ περισσότερα με μόνο 
υλικές ζημιές».
Λιγότερες αλλά πιο έντονες πλέον οι βροχοπτώσεις 
στην Αθήνα
Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο γίνονται λιγότερες οι μέρες που 
βρέχει στην Αττική, όμως οι βροχές τείνουν να γίνουν πιο 
έντονες. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των ιστορικών 
στοιχείων για την πορεία της συνολικής ετήσιας βροχόπτω-
σης στην Αθήνα (Θησείο), από τα μέσα, περίπου του 19ου αι-
ώνα (1860), μέχρι σήμερα, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η κύρια ερευνήτρια του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος του ΕΑΑ, 
δρ Δήμητρα Φουντά. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το 

ιστορικό αρχείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και 
είναι η παλαιότερη πηγή πληροφοριών για τις βροχοπτώσεις 
στην Ελλάδα και από τις παλαιότερες για την περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα.  «Αν και η βροχόπτωση 
παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα από χρόνο σε χρόνο και 
διαφορετικές τάσεις αύξησης ή μείωσης κατά περιόδους, 
είναι χαρακτηριστικό», όπως λέει η κ. Φουντά, «ότι η μα-
κροχρόνια τάση σε κλίμακα ενάμιση αιώνα παραμένει σχε-
δόν σταθερή». Καταγράφοντας τα τελευταία 150 χρόνια το 
ποσοστό των ημερών βροχής ανά δεκαετία, κατά τις οποίες 
το ύψος της ημερήσιας βροχόπτωσης στην Αθήνα ξεπέρασε 
τα 30 ή και τα 50 χιλιοστά, δηλαδή το ποσοστό των ισχυ-
ρών και των ιδιαίτερα ισχυρών βροχοπτώσεων, αντίστοιχα, 
παρουσιάζεται μια αύξηση του ποσοστού των ισχυρών βρο-
χοπτώσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Το μεγαλύτερο ποσο-
στό ισχυρών βροχοπτώσεων μέσα στον τελευταίο ενάμιση 
αιώνα εμφανίζεται κατά το διάστημα 1998-2007, σύμφωνα 
με την κ. Φουντά. Οι μετρήσεις προέρχονται από το ιστορικό 
αρχείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και αφορούν 
τον σταθμό του Θησείου (από το 1891 ο σταθμός βρίσκεται 
στο ίδιο σημείο, στο λόφο Νυμφών). Για το προηγούμενο δι-
άστημα, οι μετρήσεις προέρχονται από διάφορα σημεία στο 
κέντρο της Αθήνας.

Με «πολύ μεγάλη ακρίβεια» έχει ήδη αποτυπωθεί από αέρος η 
καταστροφή στη δυτική Αττική, με σύγχρονα εργαλεία όπως 
ειδικά εξοπλισμένο drone, ώστε η Πολιτεία να βοηθηθεί να 
ολοκληρώσει μια πολύ καλή καταγραφή και ανάλυση, με 
στόχο οι άνθρωποι που έχουν πληγεί να αποζημιωθούν και 
γρήγορα να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Από τα πρώτα 
στοιχεία που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι «το κύριο βάρος της 
καταστροφής εστιάζεται σε έκταση έξι έως και οκτώ τετραγω-
νικών χιλιομέτρων (...) ενώ σποραδικές ζημιές υπάρχουν σε 
όλη τη Δυτική Αττική». Τα παραπάνω τόνισε μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM», 
o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 
και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στον Τομέα Δυναμι-
κής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του τμήματος Γεω-
λογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμιος Λέκκας. «Η αποτύπωση θα 
εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες και ώρες, ώστε να βοηθήσου-
με την Πολιτεία, προκειμένου να ολοκληρώσει μια πολύ καλή 
καταγραφή και ανάλυση, με στόχο οι άνθρωποι που έχουν 
πληγεί να αποζημιωθούν και γρήγορα να επιστρέψουν σε μια 
κανονικότητα στη ζωή τους» τόνισε. Για την αποτύπωση της 

εικόνας χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνο-
λογικά εργαλεία όπως ειδικά εξοπλισμένο Μη Επανδρωμένο 
Όχημα (σ.σ «Drone»). «Εδώ και έναν χρόνο και μετά από τον 
περσινό σεισμό της Ιταλίας, χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογί-
ες, που δεν περιορίζονται μόνο στη φωτογράφιση και την απο-
τύπωση από αέρος, αλλά περιλαμβάνουν την τρισδιάστατη 
(σ.σ. 3D) απεικόνιση του εδάφους από αέρος, που συνδυάζεται 
με μαθηματικές εργασίες και πολλές άλλες καινοτόμες ενέργει-
ες. Έτσι, (το αποτέλεσμα) μας δείχνει σε κάθε λεπτομέρεια τι 
έχει γίνει σε όλη την περιοχή, κάτι που κάναμε με πολύ μεγάλη 
επιτυχία στην περίπτωση της περιοχής της Βρύσας στον σει-
σμό της Λέσβου, όπου με επιτυχία δοκιμάσαμε τα καινούργια 
τεχνολογικά και επιστημονικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια 
μας, ώστε να μελετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις φυ-
σικές καταστροφές» ανέφερε ο κ. Λέκκας. Πρόσθεσε πως στην 
περίπτωση της καταστροφής στη δυτική Αττική «πρόκειται 
για περιοχές με μεγάλη πυκνότητα οικιστικού ιστού, χώρους 
με μάντρες, περιοχές που μπήκαν στο σχέδιο πόλης, χωρίς να 
υπάρχει καμία διαδικασία (ενώ) δεν υπήρχε καμιά μέριμνα για 
ασφαλείς κατασκευές». Σύμφωνα δε με τον Έλληνα καθηγητή, 
από τα πρώτα στοιχεία που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι «το 

κύριο βάρος της καταστροφής εστιάζεται σε μια έκταση έξι έως 
και οκτώ τετραγωνικών χιλιομέτρων (...) ενώ σποραδικές ζη-
μιές υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Αττική».
-Οι κύριες αιτίες της καταστροφής. «Κανείς δεν μπορεί να αμ-
φισβητήσει πως ήταν ένα πραγματικά ακραίο φαινόμενο που 
εκδηλώθηκε σε λάθος θέση και σε λάθος ώρα» σημείωσε ο κ. 
Λέκκας, αναφερόμενος στα πρώτα συμπεράσματα που προ-
κύπτουν περίπου 24 ώρες από την εμφάνιση των φαινομένων 
που οδήγησαν στις καταστροφές στην περιοχή της Δυτικής 
Αττικής. Πρόσθεσε δε ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία 
χαρακτηρίζεται από «μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, χειμάρ-
ρους οι οποίοι δεν μπορούν να παραλάβουν τα υδραυλικά 
φορτία, αλλά και έδαφος το οποίο διαβρώνεται και τροφοδοτεί 
το νερό με στερεή ύλη». Τα στοιχεία αυτά, συνδυασμένα «με 
τις μεγάλες μορφολογικές κλίσεις (αλλά και) την απόφραξη 
της ακτογραμμής, όταν το φορτίο πρέπει να εκβάλει», οδή-
γησαν «σε συνδυασμό γεγονότων και φαινομένων, τα οποία 
εκδηλώθηκαν έτσι με μια μεγάλη ένταση και ραγδαιότητα». Οι 
επιβαρυντικοί αυτοί παράγοντες ενισχύθηκαν από τις ανθρώ-
πινες παρεμβάσεις και τον αστικό χώρο, κατέληξε.

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ δυΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:  ΟΙ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙδΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕπΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Ερευνητές Αστεροσκοπείου Αθηνών και meteo.gr στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πλημμυρική καταστροφή σε θύματα στην Αττική

Σε έκταση 6-8 τετραγωνικών χιλιομέτρων το κύριο βάρος της καταστροφής στην Αττική επισημαίνει ο καθηγητής Ε. Λέκκας
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Πλημμύρες έπληξαν την περιοχή το 1953, 1963, 1977, 1978, 
1996, 2003 αλλά τίποτε επαρκές δεν έγινε ενώ η φωτιά στα 
Δερβενοχώρια το περασμένο καλοκαίρι επιδείνωσε κατά το 
πολύ τις καταστροφικές συνέπειες της προχθεσινής τραγω-
δίας γράφει η Μάχη Τράτσα στο Βήμα και αναλυτικά σημει-
ώνει ότι: 
Η... προαναγγελθείσα πλημμύρα στη Δυτική Αττική ανέδειξε 
για άλλη μια φορά τις παραλείψεις και τα κενά του κρατικού 
μηχανισμού
Ήταν στραβό το... κλίμα, πνίγηκε και από τις παλιές αμαρτίες 
-τα μπαζωμένα ρέματα, τα διάτρητα αντιπλημμυρικά έργα, 
τις πυρκαγιές που «στεγάνωσαν» το έδαφος, την άναρχη 
δόμηση. Οι υδάτινοι εφιάλτες επέστρεψαν στην περιοχή της 
Μάνδρας, των Μεγάρων και της Νέας Περάμου και στοί-
χειωσαν τις οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, 
αλλά και όσους είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. 
Η... προαναγγελθείσα πλημμύρα στη Δυτική Αττική ανέδειξε 
για άλλη μια φορά τις παραλείψεις και τα κενά του κρατικού 
μηχανισμού, ο οποίος εδώ και δεκαετίες έρχεται εκ των υστέ-
ρων να διαπιστώσει τα προβλήματα, δίχως να τα επιλύει. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, η περιοχή της Δυτικής Αττικής 
άρχισε να ταλαιπωρείται με πλημμυρικά φαινόμενα από τη 
δεκαετία του ΄50. Ειδικότερα, πλημμύρες είχαν καταγραφεί 
το 1953, το 1963, το 1977, το 1978, το 1996, το 2003 κλπ.
Η πρώτη προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων έγινε 
μετά το 1978. Ακολούθησε η αντιπλημμυρική μελέτη για την 
κατασκευή της Αττικής οδού και τα αντίστοιχα έργα. Ωστόσο 
η τραγωδία της Τετάρτης κατέδειξε ότι δεν ήταν αρκετά. 
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κ. Θοδωρή Κολυδά, μέσα σε 
ένα τρίωρο, το ύψος βροχής στην πληγείσα περιοχή ήταν 
50 με 80 χιλιοστά. «Στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει 
σταθμός, οπότε οι εκτιμήσεις γίνονται βάσει των εικόνων του 
δορυφόρου και των δεδομένων του ραντάρ καιρού. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι σε ένα λεπτό η ραγδαιότητα που καταγρά-
φηκε έφτανε τα 300 χιλιοστά -με άλλα λόγια 300 τόνοι νερού 
ανά στρέμμα», σημειώνει ο κ. Κολυδάς. 

Όπως επισημαίνει στη «Βήμα» ο καθηγητής, διευθυντής 
του κέντρου Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Γιώργος Τσακίρης, «αν και οι 
εκτιμήσεις από την ΕΜΥ είναι ιδιαίτερα αδρομερείς μπορού-
με να πούμε, χωρίς υπερβολή, ότι το συνολικό γεγονός μιας 
τρίωρης καταιγίδας με ύψος βροχής περίπου 80 χιλιοστών, 
για μια συγκεκριμένη, σχετικά μικρή όμως, περιοχή είναι γε-
γονός που ίσως συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια». 
Στην επιδείνωση των καταστροφικών φαινόμενων της κα-
ταιγίδας συνέβαλε η μεγάλη καταστροφή που είχε προκαλέ-

σει το περασμένο καλοκαίρι η πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια. 
Όπως υπογραμμίζει ο καθηγητής, «η μεγάλη κατά διαστή-
ματα ραγδαιότητα της βροχής είχε ως αποτέλεσμα το μεγάλο 
όγκο των φερτών που οφείλεται και εν μέρει στις πυρκαγιές 
στα Δερβενοχώρια». 
Η φωτιά έκανε στάχτη το «κάλυμμα» του εδάφους με συ-
νέπεια να είναι δύσκολο να απορροφήσει το νερό. Έτσι, οι 
όγκοι νερού, αδυνατώντας να συγκρατηθούν, μαζί με φερτά 
υλικά και λάσπη κατέβηκαν από το βουνό Πατέρα και έπνι-
ξαν την περιοχή, έκοψαν δρόμους, γκρέμισαν μάντρες, πα-
ρέσυραν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. 
Όμως, πέρα από την πυρκαγιά, είναι και οι παρεμβάσεις στα 
ρέματα που ευθύνονται για την καταστροφή. «Γνωρίζοντας 
την περιοχή της Μάντρας, καθώς είναι από τις περιοχές που 
έχουμε μελετήσει, υπάρχουν πάρα πολλά ρέματα που είναι 
μπαζωμένα ή έχουν καταπατηθεί και δεν έχουν πλέον ενεργή 
κοίτη», σημειώνει ο κ. Τσακίρης.
Οι μεγάλες καταστροφές στην περιοχή, θορύβησαν στελέχη 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), και αποφάσισαν να 
μεταβεί κλιμάκιο στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστή 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) που βρίσκονται στην 
ευρύτερη περιοχή, για να ελέγξει έαν η κακοκαιρία δημιούρ-
γησε προβλήματα και να εκτιμήσει την κατάσταση.
Περιφέρεια: Ζητά την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγ-
γύης
Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Αττικής ζήτησε την άμεση 
ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το οποίο δημιουργήθηκε για την αντιμετώπι-
ση μεγάλων φυσικών καταστροφών. Είχε ιδρυθεί μετά τις 
πλημμύρες που είχαν πλήξει την Κεντρική Ευρώπη το καλο-
καίρι του 2002 και έκτοτε, έχει χρησιμοποιηθεί σε 76 περι-
πτώσεις για την αντιμετώπιση καταστροφών. 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» της Περιφέρειας Αττικής (παρά-
ταξη που στηρίζει το ΚΚΕ) σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι 
οι καταστροφές και τα θύματα είναι αποτέλεσμα ενός προ-
αναγγελθέντος εγκλήματος. «Δεν φταίει ούτε η κακιά μας 
η μοίρα ούτε τα ακραία καιρικά φαινόμενα», αναφέρουν, 
επισημαίνοντας ότι την ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις, η 
σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, η Τοπική Διοίκηση και η 
περιφερειακή αρχή Αττικής. 

«Μαύρος μήνας» ο Νοέμβριος
Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Από το 1880 έως σήμερα έχουν 
χάσει τη ζωή τους από πλημμύρες 187 άνθρωποι. Μάλιστα, 
ο Νοέμβριος καταγράφεται στο ημερολόγιο των καταστρο-
φών ως «μαύρος μήνας». Νοέμβριο μήνα έχουν γίνει οι 
μεγαλύτερες πλημμύρες, με τα περισσότερα θύματα και συ-
νήθως στις ίδιες ξεχασμένες περιοχές της Αττικής. 

Μεγάλες βροχοπτώσεις εμφανίζονται στην Αττική το 1883, 
μια μέρα πριν μπει ο Νοέμβρης και συγκεκριμένα στις 30 
Οκτωβρίου, όταν στη διάρκεια μιας μεγάλης κακοκαιρίας 
έπεσαν σε ένα 24ωρο 85 χιλιοστά βροχής. Αντιστοίχως, ο 
Νοέμβριος του 1993 έχει καταγραφεί σαν ο πιο βροχερός 
των τελευταίων πενήντα ετών, όπως λέει στο «Βήμα» ο κ. 
Κολυδάς. «Είχαμε συνολική βροχόπτωση 203 χιλιοστών στο 
σταθμό του Ελληνικού και 156 χιλιοστά βροχόπτωσης στη 
Λάρισα. Της βροχόπτωσης, είχε προηγηθεί ανομβρία πέντε 
μηνών, ένα φαινόμενο που είχε να εμφανιστεί για 122 χρό-
νια», εξηγεί ο ίδιος. 
Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλ-
λευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), που δημοσιοποιήθηκε το 2013, 
πριν από μερικά χρόνια, το 80% των νερών της βροχής το 
απορροφούσε το έδαφος και μόλις το 20% έπεφτε στην θά-
λασσα. Σήμερα το ποσοστό αυτό έχει αλλάξει, γεγονός που 
οφείλεται στη στρεβλή ανάπτυξη που ακολουθήθηκε όλα 
αυτά τα χρόνια.
Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, οι δομημένες επιφάνειες στην Αθήνα κάλυπταν το 
25% του λεκανοπεδίου. Μετά το 1975, το 75% καλύφθηκε 
από δομημένες επιφάνειες και δρόμους, δίκτυα κλπ. ενώ οι 
ελεύθεροι χώροι αποτελούν, μόλις, στο 4%. 
Έτσι, ακόμη και μια μικρής διάρκειας βροχόπτωσης μπορεί 
να μετατρέψει το λεκανοπέδιο σε λίμνη καθώς οι υποδομές 
και τα αντιπλημμυρικά έργα είναι από ελάχιστα έως ανεπαρ-
κή. Έως και σήμερα υπάρχουν ρέματα και χείμμαροι του 
λεκανοπεδίου που δεν έχουν οριοθετηθεί.

Τα βασικά ρέματα που χρειάζονται διευθέτηση
Ανατολική Αττική: Παλλήνης, Γέρακα, Πηγάδια, Καλίσια, 
Ραφήνας (και τα συμβαλλόμενα μικρά ρέματα Πικερμίου), 
Νέας Μάκρης, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, 
Σκόρπιο Ποτάμι (Μαραθώνας), Πυθαγόρα (Διόνυσος).

Δυτική Αττική: Σαρανταπόταμος (περιοχή Χαλυβουργικής), 
Μαύρη Ώρα, Αγίας Αικατερίνης, Αγίου Γεωργίου (Ασπρό-
πυργος), Νέα Περάμος, Μαυραντζάς (Μέγαρα), Εσχατιά 
(Μενίδι), Καναπίτσα, Χαϊδαρόρεμα και το ρέμα Περιστερίου.

Κεντρική Αττική: Κηφισός (εκκρεμούν έργα διευθέτησης της 
κοίτης στο «ανοικτό» τμήμα του), Ευρυπίδων, Σφακίων, Πο-
δονίφτη, Μιχελή, Λιοσίων, Χαλανδρίου, Πρ. Δανιήλ, Θεσσα-
λονίκης, Κυκλοβόρου, Πύρνας και Αμαρουσίου.

ΟΙ υδΑΤΙΝΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝδΡΑΣ ξΑΝΑζΩΝΤΑΝΕψΑΝ, ΜΕ ΝΕΚΡΟυΣ, ΤΡΑυΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΩΡΕΙΑ ΕυΘυΝΩΝ – ΡΕπΟΡΤΑζ ΑπΟ ΤΟ «βΗΜΑ»
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Επικριτικό εμφανίζεται το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
(ΕΕΣ) έναντι της Κομισιόν για την αποτελεσματικότητα 
των ελληνικών μνημονίων, θεωρώντας ότι μπορεί να 
πέτυχαν σε σχέση με τη δημοσιονομική προσαρμογή της 
χώρας, αλλά δεν συνέβαλαν όσο θα έπρεπε στην ανάπτυ-
ξη, ενώ η υλοποίηση ορισμένων μεταρρυθμίσεων δεν 
ήταν ικανοποιητική.
Στις αιτιάσεις του ΕΕΣ, ο αρμόδιος επίτροπος Οικονομικών 
και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, επιχει-
ρεί να δικαιολογήσει τις όποιες αστοχίες προβάλλοντας 
το επιχείρημα των εξαιρετικών περιστάσεων στις οποίες 
βρίσκονταν η Ελλάδα την περίοδο της έγκρισης των προ-
γραμμάτων, ενώ θεωρεί ότι πλέον η χώρα αλλάζει σελίδα 
και αυτό είναι το ζητούμενο.
Η έκθεση του ΕΕΣ καλύπτει την έγκριση και υλοποίηση 
των δύο πρώτων μνημονίων και τον σχεδίασμά του τρί-
του, ενώ δεν είναι δεσμευτική για τα θεσμικά όργανα και 
τα κράτη-μέλη.
Ειδικότερα, οι ελεγκτές προσάπτουν στην Κομισιόν την 
έλλειψη εμπειρίας στη διαχείριση ενός τέτοιου εγχειρήμα-
τος, επισημαίνοντας ότι τα μνημόνια δεν είχαν ιεραρχηθεί 
σωστά με βάση τη σημασία τους, ούτε εντάχθηκαν σε κά-
ποια ευρύτερη στρατηγική για τη χώρα. Επιπλέον, όπως 
τονίζουν, οι μακροοικονομικές παραδοχές των προγραμ-
μάτων δεν αιτιολογούνταν καταλλήλως, ενώ η συνεργα-
σία με τους άλλους θεσμούς ήταν μεν αποτελεσματική, 
αλλά άτυπη. Αναγνωρίζεται ωστόσο ότι η από μέρους της 
Επιτροπής παρακολούθηση της συμμόρφωσης ως προς 
την υλοποίηση των προγραμμάτων από την Ελλάδα ήταν 
ικανοποιητική.
Για να στηρίζει τις αιτιάσεις του, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
προβάλλει ως επιχείρημα αδυναμίας των προγραμμάτων 
το γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να απο-
καταστήσουν την ικανότητα της χώρας να χρηματοδοτεί 
τις ανάγκες της από τις αγορές, καθώς και το ότι δεν οδή-
γησαν μέχρι στιγμής ούτε στη μείωση του χρέους ως πο-
σοστό του ΑΕΠ, ενώ συνέβαλαν περιορισμένα μόνο στην 
ανάκαμψη της χώρας.
Σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, η εικόνα που παρουσιάζει 
η έκθεση σε τέσσερις τομείς, τη φορολογία, τη δημόσια 
διοίκηση, την αγορά εργασίας και τον χρηματοπιστωτικό 
κλάδο, είναι ανάμικτη.
Ειδικότερα, για τις μεταρρυθμίσεις της φορολογίας και της 
δημόσιας διοίκησης υποστηρίζει ότι έφεραν δημοσιονομι-
κή εξοικονόμηση, αλλά η εφαρμογή των δομικών στοιχεί-
ων ήταν ασθενέστερη. Για την αγορά εργασίας αναφέρει 
ότι έχει γίνει πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική, ενώ ακόμη 
στο περιθώριο του τρίτου προγράμματος συνεχίζονται 
περαιτέρω κανονιστικές αλλαγές.

11 «ΕΝΤΟΛΕΣ» ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Η ΝΑυΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4-5                                                    17/11/2017

Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα τονίζει ότι αναδιοργα-
νώθηκε ουσιαστικά, αλλά το κόστος αυτό ξεπέρασε τα 45 
δισ. ευρώ που εισήχθησαν στο τραπεζικό σύστημα, από 
τα οποία μόνο ένα μικρό μέρος μπορεί να ανακτηθεί.
Σύμφωνα με την έκθεση, η εφαρμογή ορισμένων βασι-
κών μεταρρυθμίσεων πραγματοποιήθηκε με σημαντικές 
καθυστερήσεις ή δεν ήταν αποτελεσματική. Συνολικά, ο 
σχεδιασμός των συνθηκών έκανε δυνατή την πρόοδο των 
μεταρρυθμίσεων, αλλά διαπιστώθηκαν αδυναμίες, όπως, 
για παράδειγμα, το γεγονός ότι ορισμένα βασικά μέτρα 
δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένα.
Σε σχέση με την ανάπτυξη, τονίζεται ότι το ΑΕΠ συρρικνώ-
θηκε κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατά περισσό-
τερο από το ένα τέταρτο και η Ελλάδα δεν ανέκαμψε, όπως 
αρχικά είχε προβλεφθεί, το 2012.
Ενδεικτικές είναι οι αποκλίσεις στο ΑΕΠ στο πρώτο πρό-
γραμμα διάσωσης μεταξύ του στόχου και του τελικού 
αποτελέσματος. Το 2010 ανήλθε σε 1,5 μονάδα, το 2011 
σε 6,5 μονάδες, το 2012 σε 8,4 μονάδες, το 2013 σε 5,3 
μονάδες και το 2014 σε 1,4 μονάδα.
Στον δημοσιονομικό τομέα, η έκθεση σημειώνει τη με-
γάλης κλίμακας εξυγίανση όσον αφορά τις διαρθρωτικές 
ισορροπίες. Ωστόσο, λόγω των δυσμενών μακροοικο-
νομικών εξελίξεων και του κόστους των τόκων για το 
υφιστάμενο χρέος, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ συνέχισε 
να αυξάνεται.
Τέλος, τονίζεται ότι τα προγράμματα εξασφάλιζαν βρα-
χυπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά δεν 
μπόρεσαν να αποτρέψουν την απότομη επιδείνωση των 
ισολογισμών των τραπεζών, κυρίως λόγω των δυσμενών 
μακροοικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, ενώ η ικανό-
τητά τους να παρέχουν χρηματοδότηση στην πραγματική 
οικονομία περιορίστηκε.
Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, που σκοπό έχουν τη βελτίωση του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων οι-
κονομικής προσαρμογής.
Τεχνοκρατική απάντηση
 Η τεχνοκρατική απάντηση της Κομισιόν στις αιτιάσεις του 
ΕΕΣ βασίζεται περισσότερο στις δυσκολίες που υπήρχαν 
την περίοδο των προγραμμάτων, θέλοντας με τον τρόπο 
αυτό να αναδείξει ότι ορισμένες αποφάσεις λήφθηκαν 
κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις.
Η πολιτική απάντηση δόθηκε χθες με γραπτή δήλωση από 
τον επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος υπογραμμίζει ότι 
η Ελλάδα βρίσκεται μόλις 9 μήνες πριν από την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος και πως η χώρα εκπληρώνει 
τις μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις - και αρχίζει να 
αισθάνεται τα οφέλη. Σύμφωνα με τον Γάλλο επίτροπο, 
η οικονομία ανακάμπτει και η ανεργία μειώνεται από τα 
προηγούμενα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ στις θετικές 
εξελίξεις περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης, το κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού 

«Κλείδωσε» ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ-
ΦΙΑ) του 2018, ένας -ουσιαστικά- νέος φόρος, ο οποίος 
θα υπολογιστεί με βάση τις νέες αντικειμενικές τιμές που θα 
προσδιοριστούν τον ερχόμενο Μάρτιο όταν, δηλαδή, θα 
πραγματοποιηθεί η εξομοίωση των αντικειμενικών αξιών 
με τις εμπορικές (και συνήθως χαμηλότερες) τιμές! Με δεδο-
μένο όμως ότι ο ετήσιος εισπρακτικός στόχος του ΕΝΦΙΑ δεν 
αλλάζει και παραμένει στα 2,65 δισ. ευρώ, όποια μείωση 
γίνει στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε πολλές περι-
οχές θα αντισταθμιστεί: • από τις αυξήσεις που θα γίνουν σε 
«φθηνές περιοχές» και • από τις παρεμβάσεις στον συμπλη-
ρωματικό φόρο που επιβάλλεται σήμερα σε περισσότερους 
από 500.000 ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία άνω των 
200.000 ευρώ.
Σήμερα οι αντικειμενικές αξίες είναι μειωμένες -μεσοσταθμι-
κά- κατά 40% σε σχέση με τις εμπορικές. Βέβαια, υπάρχουν 
και περιπτώσεις αγοραπωλησιών όπου οι τιμές πώλησης 
ήταν κατά 70% κάτω από την αντικειμενική αξία τους.
Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο 
Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, τα οποία δεί-
χνουν την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, όπως επίσης 
και την αδυναμία υπολογισμού της τιμής ζώνης ανά περιο-
χή. Οι αλλαγές στις τιμές ζώνης των ακινήτων είναι ένα από 
τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, το οποίο θα 
πρέπει να υλοποιηθεί έως το τέλος του έτους.
Η κυβέρνηση φαίνεται πάντως να έχει πάρει έγκριση από 
τους δανειστές για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αργότε-
ρα, μέσα στην ερχόμενη άνοιξη.
Ωστόσο αυτό θα επηρεάσει τον ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να 
πληρώσουν το 2018 οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
Ανεξάρτητα από το πότε θα ισχύσουν οι αντικειμενικές αξί-
ες, ο φόρος του 2018 θα υπολογιστεί με βάση τις νέες τιμές. 

ΕΝΦΙΑ 2018 ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ
δΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-6                                                         17/11/2017
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ελλείμματος και, πιο πρόσφατα, η περαιτέρω ελάφρυνση 
των ελέγχων κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, μια προοδευτική 
επιστροφή στις αγορές έχει καταστεί αξιόπιστη προοπτική 
για την Ελλάδα, τονίζει.
Ο κ. Μοσκοβισί επικαλείται επίσης τις εξαιρετικές συνθή-
κες που επικρατούσαν στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. 
Θεωρεί ότι αυτό που έχει σημασία είναι το σήμερα, δη-
λαδή το ότι η χώρα αλλάζει σελίδα και πως η Επιτροπή 
θα συνεχίσει να τη στηρίζει, με στόχο να προωθήσει την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να επι-
στρέψει στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε βιώσιμη βάση 
προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών.
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Ενας από τους μεγαλύτερους παίκτες πληροφορικής και 
διαχείρισης κέντρων τηλεφωνικής υποστήριξης διεθνώς, 
η πολυεθνική Telus, συμπεριλαμβάνεται στους ενοίκους 
του καινούργιου συγκροτήματος γραφείων και καταστη-
μάτων City Tower, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Σόφια.
Η κατασκευή του συγκροτήματος, το οποίο αποτελεί την 
μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα διαχείρισης και ανά-
πτυξης ακινήτων του ελληνικού ομίλου στη Βουλγαρία, 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα, και έχει ήδη μισθωθεί το 
σύνολο των χώρων, προσελκύοντας μεταξύ άλλων πα-
γκόσμια ονόματα από το χώρο της πληροφορικής, όπως 
η Telus.
Η καναδική εταιρεία θα παρέχει από το City Tower υπηρε-
σίες τηλεφωνικής υποστήριξης (call center) σε συνολικά 
35 γλώσσες, καθώς έχει επιλέξει τη Σόφια ως κέντρο για 
την ευρωπαική της ανάπτυξη.
Τα τελευταία χρόνια η βουλγαρική πρωτεύουσα έχει βάλει 
σαν στόχο να καταστεί η τεχνολογική πρωτεύουσα των 
Βαλκανίων, καθώς δεκάδες εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο 
αποφασίζουν να εγκατασταθούν εκεί. Αφενός λόγω του 
χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10%, των χαμηλών 
ακόμη μισθών και της ταχείας αδειοδότησης μιας επιχεί-
ρησης, αφετέρου επειδή η Βουλγαρία έχει δημιουργήσει 
μια εγχώρια βιομηχανία από χιλιάδες αποφοίτους τεχνο-
λογικών σχολών.
Σε αυτή την θετική για την βουλγαρική οικονομία συγκυ-
ρία, που αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος με 3,9%, και 
όπου οι μισθοί στις μεγάλες πόλεις για έναν πρωτοδιορι-
ζόμενο πτυχιούχο μηχανικό κυμαίνονται στα 600 ευρώ, 
αλλά φτάνουν και τα 1.000 ευρώ στον κλάδο της πληρο-
φορικής, ο όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ βλέπει τις επενδύσεις του να 
αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη υπεραξία.

«Σας στέλνω έναν πρόχειρο υπολογισμό» έγραφε στο 
email ο Kύπριος λογιστής. Είχε επισυνάψει ένα αρχείο 
με τον φόρο που θα πλήρωνε ένας δικηγόρος των 
Aθηνών εάν φορολογείτο στην Κύπρο. Με συνολικό 
δηλωθέν εισόδημα 180.000 ευρώ είχε μόλις πληρώσει 
εδώ στην Ελλάδα 71.000 ευρώ φόρο. Προσθέτοντας 
και τον φόρο που είχε παρακρατηθεί όλο τον χρόνο 
(35.000 ευρώ) και τις ασφαλιστικές εισφορές (14.400 
ευρώ), οι υποχρεώσεις του φέτος προς το Δημόσιο 
είχαν εκτοξευθεί στις 120.400 ευρώ. Ο λογιστής ση-
μείωνε: «Οπως βλέπετε, η ίδρυση μιας εταιρείας εδώ 
συμφέρει πολύ». Πράγματι, στην Κύπρο θα πλήρωνε 
περίπου 29.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 
ασφαλιστικών εισφορών και όλων των πάγιων εξό-
δων).
Αντίστοιχους υπολογισμούς ο εν λόγω λογιστής και 
συνάδελφοι του καλούνται να κάνουν πλέον συχνά. 
Είναι συνήθως το πρώτο βήμα στη συζήτηση με υπο-

ΜΕγΑΛΗ ΕπΕΝδυΣΗ ΤΗΣ γΕΚ-ΤΕΡΝΑ 
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ψήφιους πελάτες που σκέφτονται να μεταφέρουν την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα στην Κύπρο. Με 
ελάχιστες εξαιρέσεις, όλοι έχουν τον ίδιο στόχο: να 
γλιτώσουν την υπερφορολόγηση. Η «Κ» μίλησε με Ελ-
ληνες που έχουν μεταφέρει τις επιχειρήσεις τους στην 
Κύπρο, με λογιστές, δικηγόρους και εφοριακούς, για 
τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να 
κρύβει αυτή η κίνηση.
Το φορολογικό αδιέξοδο
Το να κλείσει την εταιρεία του εδώ στην Ελλάδα ήταν 
μονόδρομος. Δεν είναι ότι δεν πήγαινε καλά, το αντί-
θετο, αλλά παίρνοντας φέτος το εκκαθαριστικό ένιωσε 
πως πλέον δεν είχε νόημα. «Απλά δεν μένει τίποτα και 
έχεις απέναντί σου κάποιον που πλήρωνε φόρους με 
χαρά», συμπληρώνει. Ο συνομιλητής μου είναι γύρω 
στα 50, με σπουδές στο εξωτερικό και επιτυχίες στον 
χώρο των κατασκευαστικών έργων. Μιλάμε επί αρκε-
τή ώρα για τα χρόνια της κρίσης. Tο 2014 είχε νιώσει 
πως παρά τους διαρκώς αυξανόμενους φόρους τα 
πράγματα βελτιώνονταν. Το να ξεπεράσει όμως τα 
εμπόδια των capital contrοls τον επόμενο χρόνο ήταν 
ένας άθλος. «Με έσωσε το ότι πολλοί πελάτες είχαν τη 
δυνατότητα να στείλουν απευθείας χρήματα στους 
προμηθευτές μου στο εξωτερικό, αλλιώς οι μισές μου 
δουλειές δεν θα είχαν γίνει». Επιβίωσε όμως και έκτο-
τε πηγαίνει καλά. «Στη θεωρία δηλαδή, πριν λάβω το 
εκκαθαριστικό», διευκρινίζει. Yπολογίζει πως φέτος 
περίπου το 70% του εισοδήματός του πήγε σε φόρους 
και ασφαλιστικές εισφορές.
Είχε ακούσει από γνωστούς του πως βρήκαν λύση 
στήνοντας μια εταιρεία στο εξωτερικό. Συναντήθηκε 
με έναν λογιστή, τα έβαλαν κάτω και το αποφάσισε: 
Θα άνοιγε εταιρεία στην Κύπρο. Η Ρουμανία και η 
Βουλγαρία μπορεί να ήταν πιο δελεαστικές ως προς τη 
φορολογία, αλλά προτίμησε την Κύπρο, κυρίως λόγω 
γλώσσας. Ενιωθε πως εκεί θα είχε καλύτερο έλεγχο.
Για να επωφεληθεί της χαμηλής κυπριακής φορο-
λογίας θα έπρεπε να μένει εκεί 183 ημέρες (πλέον το 
διάστημα έχει μειωθεί στις 60 ημέρες). «Σε μια χώρα 
που προσπαθούν να προσελκύσουν ξένους, σπάνια 
γίνεται έλεγχος», του είπαν οι λογιστές του. Ετσι, για 
τυπικούς λόγους, νοίκιασε ένα γραφείο με μια γραμμή 
τηλεφώνου για 300 ευρώ τον μήνα. «Είναι ένα ωραιό-
τατο επιπλωμένο γραφείο στην παραλία της Λεμεσού», 
μου λέει. Το επισκέφτηκε αλλά δεν έχει τη δυνατότητα 
να το χρησιμοποιεί (έμαθε βέβαια εκ των υστέρων 
πως κάποιοι Ελληνες νοικιάζουν στούντιο στην Πάφο 
με 200 ευρώ, όπου μπορούν να μένουν κιόλας, οπότε 
του χρόνου μάλλον θα προτιμήσει κάτι τέτοιο).

Μάλιστα, για να ξεπεραστεί ο σκόπελος που ισχύει σήμερα 
και ορίζει ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται στην αξία των ακινή-
των που έχουν στην κατοχή τους οι φορολογούμενοι την 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους, θα κατατεθεί στη Βουλή νομο-
θετική ρύθμιση, προκειμένου ο φόρος του επόμενου έτους 
να υπολογιστεί στις νέες τιμές ζώνης που θα ισχύσουν από 
τον Μάρτιο.
Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών θα στηριχτεί 
σε τρεις παραμέτρους: στα μισθώματα, στις αγοραπωλησίες 
που έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Μεταβιβάσεων Ακινή-
των της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
και στα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Σε μια βάση 
δεδομένων θα συγκεντρώνονται στοιχεία από συμβολαι-
ογραφεία, τράπεζες και τα μισθωτήρια συμβόλαια, και θα 
αναπροσαρμόζονται ανάλογα οι αντικειμενικές αξίες.

Το 20όροφο City Tower έχει ύψος 74 μέτρων, βρίσκεται 
στο κέντρο της Σόφιας, αποτελεί το πλέον σύγχρονο και 
ποιοτικά επαγγελματικό της κτίριο, ενώ στην κατασκευή 
του έχουν χρησιμοποιηθεί οι πιο σύγχρονες μέθοδοι 
εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης νερού και απορ-
ριμμάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει πιστοποιηθεί 
με τη βρετανική μέθοδο BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method).
Εχει επιφάνεια άνω των 55.000 τ.μ, εκ των οποίων τα 
17.000 τ.μ. αφορούν εμπορικά καταστήματα στον 1ο 
όροφο, και τα υπόλοιπα 36.000 τ.μ. γραφειακούς χώρους 
στους υπόλοιπους 19 ορόφους, με μισθωτές εταιρείες του 
κλάδου της τεχνολογίας. Το κτίριο που διαθέτει υπόγειο 
πάρκινγκ έξι επιπεδων, κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, 
την 100% θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, που έχει 
μέχρι σήμερα αναπτύξει στη Βουλγαρία έργα προϋπολο-
γισμού 420 εκατ. ευρώ.
Τέτοια είναι το συγκρότημα γραφείων, καταστημάτων και 
κατοικιών «3Tops» στη Σόφια, όπως και το ξενοδοχείο 
μαζί με πολυτελείς βίλες «Borovets Euphoria Club» στο 
χιονοδρομικό κέντρο Μπόροβετς. Στα οικοδομικά έργα 
ξεχωρίζουν το εμπορικό κέντρο Hermes Park (242.000 
τ.μ.) στη Σόφια, και το ΙΚΕΑ (30.000 τ.μ.), στα σιδηρο-
δρομικά, η ηλεκτροκίνηση και ανακαίνιση της γραμμής 
Plovdiv-Svilengrand, και η κατασκευή της γραμμής 
Dimitrovgrad-Svilengrad. Οσο για τον τομέα της ενέρ-
γειας, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, θυγατρική του ομίλου, έχει 
αναπτύξει και λειτουργεί δύο αιολικά πάρκα συνολικής 
ισχύος 30 MW.
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Στην Ελλάδα βρήκε έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης, 
που λόγω νεαρής ηλικίας είχε φορολογική ασυλία και 
εκείνος άνοιξε μια εταιρεία εδώ. Το σχέδιο είναι πως 
θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητα του εδώ. Η 
κυπριακή εταιρεία θα κάνει τις παραγγελίες, θα παίρνει 
τα κέρδη αλλά και ένα γενναιόδωρο ποσό για συμβου-
λευτικές υπηρεσίες που θα παρέχει στη νεοσυσταθείσα 
ελληνική εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική 
εταιρεία δεν θα παρουσιάζει κέρδη, ενώ η κυπριακή 
θα έχει σταθερά χαμηλή φορολογία 12,5%. «Το έχουν 
κάνει και άλλοι και λειτουργεί», μου εξηγεί. Ο ίδιος δη-
λώνει ανακουφισμένος με την επιλογή του: «Το μόνο 
που ήθελα ήταν μια δίκαιη φορολόγηση και αφού δεν 
τη βρήκα στη χώρα μου, αναγκάστηκα να την ψάξω 
αλλού».
Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσες εταιρείες ελληνι-
κών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, 
αλλά άνθρωποι του χώρου θεωρούν πως το νούμερο 
διαρκώς αυξάνεται: «Μας παίρνει συνεχώς κόσμος σε 
απόγνωση», εξηγούν στην «Κ» δύο δικηγόροι που τα 
τελευταία χρόνια εξειδικεύτηκαν στον λεγόμενο «διε-
θνή φορολογικό προγραμματισμό», έχοντας φτιάξει 
γραφεία και στην Κύπρο.
Το ρίσκο
«Πρόσφατα μας τηλεφώνησαν από ένα βενζινάδικο 
στην Τρίπολη, πως ήθελαν άμεσα να ανοίξουν εταιρεία 
στην Κύπρο. Τους εξηγήσαμε πως δεν γίνεται, πως θα 
βρουν τον μπελά τους. Το κακό είναι πως έρχονται 
“αλεξιπτωτιστές” λογιστές ή δικηγόροι από την Κύπρο, 
νοικιάζουν μια σουίτα στο “Χίλτον” και “πουλάνε” 
εταιρείες στον οποιονδήποτε χωρίς να τους ενδιαφέρει 
πως ίσως οι πελάτες τους βρεθούν εκτεθειμένοι». Οι 
δικηγόροι εξηγούν για παράδειγμα πως ο κατασκευ-
αστής που μόλις έφτιαξε την κυπριακή εταιρεία, μέχρι 
να θεωρηθεί και στις ελληνικές φορολογικές αρχές 
κάτοικος εξωτερικού έχει υποχρέωση να συνεχίσει να 
δηλώνει εδώ τα εισοδήματά του από την Κύπρο και να 
πληρώνει και εδώ φόρους (με βάση τον νόμο για την 
αποφυγή διπλής φορολογίας). Και αυτό βέβαια με την 
προϋπόθεση πως η εταιρεία υφίσταται και έχει πραγ-
ματική δραστηριότητα στην Κύπρο.
«Δεν είναι θέμα χαμηλής, αλλά σταθερής φορολογίας»
Κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν κατά καιρούς πως 
μια διακρατική συμφωνία με την Κύπρο είναι στα σκα-
ριά προκειμένου να ελεγχθούν, όπως λένε, σε βάθος 
όλες αυτές οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων. Οι 
δύο δικηγόροι που εδώ και περίπου δύο χρόνια ασχο-
λούνται σχεδόν αποκλειστικά με την ίδρυση τέτοιων 
εταιρειών θεωρούν πως αυτό δεν είναι κάτι εφικτό. 
«Δεν υφίσταται ο όρος “ελληνικών συμφερόντων”, 
γιατί απλά δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει ποιος είναι ο 
πραγματικός μέτοχος μιας εταιρείας στην Κύπρο».
Οι ίδιοι παραδέχονται πως έχουν πελάτες που έχουν 

συστήσει εταιρείες στην Κύπρο χωρίς να έχουν καμία 
επιχειρηματική σχέση με το νησί. «Πρόκειται όμως 
συνήθως για επαγγελματίες που τιμολογούν στο εξω-
τερικό, δεν παράγουν δηλαδή δραστηριότητα στην 
Eλλάδα και ως εκ τούτου δύσκολα μπορούν να εντοπι-
στούν». Θεωρούν πως ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος οι 
ελληνικές φορολογικές αρχές να μπορούν να φτάσουν 
στις εικονικές εταιρείες είναι μέσω ελέγχων στις ελλη-
νικές εταιρείες που συναλλάσσονται με αυτές. «Οταν 
βρεθούν τιμολόγια προς μια κυπριακή εταιρεία, θα 
πρέπει ο φορολογούμενος να αποδείξει πως η εταιρεία 
εκείνη δεν είναι εικονική», διευκρινίζουν.
Οι ίδιοι βέβαια τονίζουν πως πλέον στο πελατολόγιό 
τους έχουν όλο και περισσότερους επιχειρηματίες που 
πράγματι έχουν μετακομίσει ή έχουν μεταφέρει τμήμα 
της επιχείρησής τους στην Κύπρο.
Το δέλεαρ
Μάλιστα εξηγούν πως δεν είναι μόνο η χαμηλή φο-
ρολογία που τους προσελκύει εκεί: «Η Κύπρος είναι 
η χώρα που θα σου πουν ότι χρειάζεται επτά ημέρες 
για να ιδρύσεις μια εταιρεία και θα είναι πράγματι 
επτά, που θα σου επιστραφεί ο ΦΠΑ στον μήνα, και 
εάν αργήσει, το κράτος δεσμεύεται να σου τον δώσει 
με επιτόκιο 4%. Και το πιο σημαντικό; Οχι η χαμηλή, 
αλλά η σταθερή φορολογία». Μάλιστα, δίνουν ένα 
παράδειγμα που στην Ελλάδα μοιάζει... επιστημονική 
φαντασία: Για έναν φόρο που άλλαξε πέρυσι από 2,5% 
σε 12,5%, το υπουργείο Οικονομικών έβγαλε ανακοί-
νωση έναν χρόνο πριν τεθεί σε ισχύ και έδωσε πέντε 
χρόνια ασυλία σε όσους ήδη λειτουργούσαν με το πα-
λαιό καθεστώς.
Για να μην έχει ο κατασκευαστής (που αναφέρθηκε 
παραπάνω) καμία υποχρέωση προς το ελληνικό Δη-
μόσιο (ως προς τα εισοδήματά του από την Κύπρο), θα 
πρέπει να ανήκει στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Μέχρι 
και το 2013, για να αποκτήσει κανείς τον πολυπόθητο 
ΑΦΜ, αρκούσε να καταθέσει στο μητρώο της μικρής 
αυτής ΔΟΥ μια χειρόγραφη αίτηση. Πλέον όμως η δι-
αδικασία έχει αλλάξει και είναι αδύνατον να διαχειρι-
στούν εκεί όλο τον όγκο των αιτήσεων. Οι φορολογού-
μενοι απευθύνονται στις εφορίες που υπάγονταν πριν 
φύγουν για το εξωτερικό.
«Εχουμε πάρα πολλές αιτήσεις από νέους που φεύ-
γουν», εξηγεί στην «Κ» εφοριακός που ασχολείται με 
τη συγκεκριμένη διαδικασία. «Εκεί, σπάνια υπάρχει 
αμφιβολία πως πράγματι μεταναστεύουν και προσπα-
θούμε να τους διευκολύνουμε. Αλλά υπάρχουν και 
εκείνοι που το κάνουν για φορολογικούς λόγους και 
εκεί πρέπει να είμαστε σίγουροι».
Ο εφοριακός ισχυρίζεται πως, όταν ελέγχει μια αίτη-
ση, συνήθως φαίνεται εάν ο φορολογούμενος όντως 
μένει στο εξωτερικό. «Το πρώτο πράγμα που κοιτάζω 
είναι πού βρίσκεται η οικογένειά του. Αν έχουν μείνει 

πίσω στην Ελλάδα, τότε αυτό είναι το πρώτο που κινεί 
υποψίες».
Συζητούμε την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας όπου ένας Ελληνας αρχιτέκτονας που 
εργάζεται στη Γερμανία δικαιώθηκε όταν οι φορολο-
γικές αρχές δεν δέχονταν πως η οικογένειά του θα συ-
νέχιζε να μένει εδώ και ήθελαν να συνεχίσουν να τον 
φορολογούν και στην Ελλάδα για τα εισοδήματά του 
από τη Γερμανία. «Υπάρχει πράγματι αυτή η απόφαση 
αλλά ακόμα την επεξεργαζόμαστε. Δεν θεωρούμε πως 
δίνει λύση σε όλες τις παρόμοιες υποθέσεις. Κοιτάμε 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά», εξηγεί ο εφοριακός.
Η διαδικασία για να μεταφερθεί κάποιος στη ΔΟΥ κα-
τοίκων εξωτερικού πλέον μπορεί να πάρει μήνες. Ο 
εφοριακός επιμένει πως δεν είναι –μόνο– λόγω του 
μεγάλου όγκου, αλλά γιατί οι υποψήφιοι δεν προσκο-
μίζουν τα σωστά δικαιολογητικά. Οι δύο δικηγόροι, 
βέβαια, που μίλησαν στην «Κ» και χειρίζονται τέτοιες 
υποθέσεις θεωρούν πως η διαδικασία έχει δυσκολέψει 
και συχνά καθυστερεί εσκεμμένα γιατί απλούστατα 
το κράτος χάνει πολλά χρήματα. Πελάτης τους που 
εργάζεται για μια πολυεθνική στην Κύπρο περιμένει 
εδώ και μήνες να «ξεμπλοκάρει» το αίτημά του. Ενας 
εφοριακός εντόπισε πως το 1987 είχε εδώ στην Αθήνα 
μια προσωπική εταιρεία και του ζητάει τώρα, 30 χρό-
νια μετά, ένα σωρό χαρτιά που να αποδεικνύουν πως 
εκείνη η εταιρεία έχει κλείσει.
Τα «κόλπα»
Ο εφοριακός που μίλησε στην «Κ» επιμένει πως ο αυ-
στηρός έλεγχος είναι απαραίτητος. Γνωρίζει, άλλωστε, 
πως υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους κάποιοι 
προσπαθούν να ξεγελάσουν τις αρχές: «λευκά» δια-
ζύγια, σπίτια πλήρως λειτουργικά στο εξωτερικό που 
όμως δεν κατοικούνται, ακόμα και σύνθετα αεροπο-
ρικά δρομολόγια (μέσω Κατεχόμενων - Κωνσταντι-
νούπολης και Αθήνας) για να χάνονται τα ίχνη της 
επιστροφής στην Ελλάδα και να φαίνεται ότι μένουν έξι 
μήνες στην Κύπρο. Παρ’ όλα αυτά, εξηγεί πως πλέον 
έχει και εκείνος ένα δυνατό όπλο στη διάθεσή του: «Τα 
τραπεζικά δεδομένα είναι άμεσα προσβάσιμα και αυτά 
δείχνουν πολλά όταν προσπαθούμε να διαπιστώσουμε 
πού είναι η πραγματική βάση κάποιου». Ο ίδιος ανα-
γνωρίζει πως φέτος φορολογικά ήταν μια ιδιαίτερα 
δύσκολη χρονιά. «Ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματί-
ες κλήθηκαν ουσιαστικά να επιδοτήσουν το κράτος 
προκαταβάλλοντας στο 100% τον φόρο της επόμενης 
χρονιάς. Φοβάμαι όμως πως πολλοί παρασύρθηκαν σε 
λάθος λύσεις που θα τους κοστίσουν», καταλήγει.


