
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του ενδιαφέρο-
ντος του για την,αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας και 
ειδικότερα των τομέων που έχουν αντίκτυπο στο επάγγελμα 
του Μηχανικού, έθεσε υπό την αιγίδα του την 4η Διεθνή Έκ-
θεση Τουρισμού με τίτλο Greek Tourism Expo 2017 
που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2017 
στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO. Με σκοπό 
την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού της Χώρας, το 
ΤΕΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της UIA (Παγκόσμια 
Ένωση Αρχιτεκτόνων) και το Διεθνές Πρόγραμμα Εργασίας 
«Αρχιτεκτονική & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας UIA-ARES 
WP Intl.» διοργάνωσε συλλογή αρχιτεκτονικών ιδεών με 
θέμα την κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού δω-
ματίου με την προϋπόθεση τη χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και το Βιοκλιματικό Σχεδιασμό. 
Μετά από μία διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης προς τους 
Αρχιτέκτονες, επελέγη ως η πιο άρτια να κατασκευαστεί στην 
έκθεση Greek Tourism Expo 2017 η πρόταση της Ηλιοπούλου 
Ευτυχίας, με τίτλο «Ημιυπαίθριος βίος δίπλα στο νερό», 
που επιδεικνύεται και είναι επισκέψιμη κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης. Παράλληλα, το ΤΕΕ την Παρασκευή 8/12/2017 στο 
πλαίσιο της έκθεσης διοργανώνει εκδήλωση από 11 έως 1 
το μεσημέρι στο χώρο της έκθεσης με θέμα «Χωροταξικός 
Σχεδιασμός στον Τουρισμό», με σημαντικούς ομιλητές. Τέλος, 

το ΤΕΕ θα διαθέτει περίπτερο στην έκθεση από την έναρξη της 
έκθεσης έως τη λήξη της (από τις 8/12 έως τις 10/12).
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Ο τουρισμός αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο της ελληνικής 
οικονομίας και οι Έλληνες Μηχανικοί υπηρετούν με συνέπεια, 
επιστημοσύνη και σκληρή δουλειά την ανάπτυξή του, συστη-
ματικά, εδώ και δεκαετίες. Επιπλέον, ο σχεδιασμός μπορεί να 
αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε τουριστικής 
μονάδας. Μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις, είναι αδιαμ-
φισβήτητη η αξία της επένδυσης στην αναβάθμιση των ξενο-
δοχειακών και άλλων τουριστικών μονάδων, με έμφαση στα 
χαρακτηριστικά της χώρας μας αλλά και την αποδοτικότητα 
κάθε επένδυσης. Το ΤΕΕ προχώρησε στην κατασκευή ενός 
πρότυπου βιοκλιματικού δωματίου με χρήση ΑΠΕ, μέσα σε 
μία έκθεση του κλάδο του τουρισμού, ώστε να παρακινήσει 
το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερων παραγόντων της αγοράς 
και να προκαλέσει συζητήσεις για τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές και τις καλύτερες δυνατές επενδύσεις στον κλάδο. Οι 
Έλληνες Διπλωματούχοι Μηχανικοί ξέρουν και μπορούν να 
σχεδιάσουν τις κατάλληλες λύσεις, να εφαρμόσουν τις καλύτε-
ρες τεχνικές, να επιβλέψουν και να κατασκευάσουν τις κατάλ-
ληλες τεχνικές επιλογές για κάθε ανάγκη της τουριστικής και 
ξενοδοχειακής αγοράς».  Η παρουσίαση στη σελ 4

Σαράντα επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο θα κληθούν να συμ-
μετάσχουν στην διαδικασία «διερεύνησης αγοράς» (market 
test) που θα διενεργήσει η γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. 
Στόχος είναι το τεστ να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου και 
ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί ως τα τέλη Μαΐου από τη ΔΕΗ 
η οποία ήδη ξεκινά τις διαδικασίες για την πρόσληψη έξι συμ-
βούλων που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στις εταιρίες που θα προσεγγίσει η DG Competition 

περιλαμβάνονται εταιρίες ηλεκτρισμού από τις ΗΠΑ, την Ια-
πωνία, την Κίνα, την Τσεχία, την Πολωνία, Έλληνες ηλεκτρο-
παραγωγοί ανταγωνιστές της ΔΕΗ αλλά και Έλληνες μεγάλοι 
καταναλωτές, ενεργοβόρες βιομηχανίες τις οποίες ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης 
κάλεσε χθες επισήμως, από το βήμα του συνεδρίου του Ελ-
ληνο - αμερικανικού επιμελητηρίου να συμμετάσχουν στην 
εξαγορά των μονάδων. 
Αναλυτικά στη σελ 6

ΜΕ ΠΡΟΤυΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΜΕ χΡΗΣΗ ΑΠΕ, 
ΣυΜΜΕΤΕχΕΙ ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ GREEk TOuRIsM EXPO 2017

40 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΑ ΚΛΗΘΟυΝ ΝΑ ΣυΜΜΕΤΑΣχΟυΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
“ΔΙΕΡΕυΝΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΤΕΥΧΟΣ 1425 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟυ 2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Με Πρότυπο βιοκλιματικό δωμάτιο, με χρήση ΑΠΕ, συμμετέχει το 
ΤΕΕ στην έκθεση Greek Tourism Expo 2017
Σελ 3 και 20
TEΕ: «Νέο Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού» - Eκδήλωση στο πλαίσιο 
της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού (GREEK TOURISM EXPO ‘17) 
στο METROPOLITAN EXPO 
Σελ 1 και 6
Συνολικά 40 εταιρίες θα κληθούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία 
«διερεύνησης αγοράς» για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
Σελ 5 
Πρόγραμμα για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα:  Αυξήθηκαν  ο 
προϋπολογισμός και οι ωφελούμενοι - Άνοιξε η εφαρμογή για τα 
αιτήματα πληρωμής
Σελ 6 
ΥΠΕΝ: Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα, αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα
Σελ 7
Ξεκινά η μάχη του Εσκι Σεχίρ για τη ΔΕΗ «αγκαζέ» με την Shenhua
Σελ 8
Ο ΑΔΜΗΕ ανοίγει την πόρτα για συμμετοχή των Κινέζων στους δια-
γωνισμούς για τα καλώδια των διασυνδέσεων
Σελ 9 
Υδρογονάνθρακες, αγωγοί και επενδύσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο 
του συνεδρίου της ΗΑΕΕ
Σελ 10 και 11
Νέο «Εξοικονομώ»: Σχεδόν τρία χρόνια «χαμένοι» στις προαναγγε-
λίες-Τα εμπόδια
Σελ 12
ΕΕ: Τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και τον 
ορισμό ενός υπουργού Οικονομικών της ευρωζώνης πρότεινε σήμε-
ρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σελ 13
Τι δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραι-
ώς, Χρήστος Μεγάλου για την πορεία της οικονομίας
Σελ 14
Ανακοινώσεις του υπουργού Οικονομίας για την πορεία της οικονο-
μίας στο αναπτυξιακό συνέδριο της Κέρκυρας
Σελ 15
Βουλή: Ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση 
διαστημικών δραστηριοτήτων και την ίδρυση Ελληνικού Οργανι-
σμού Διαστήματος
Σελ 16 και 17
Αντιπρόεδρος ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ μόνο σε υγιείς 
οικονομικά δήμους
Σελ 18
Νέα σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων
Σελ 18
Κ. Αγοραστός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ : Τολμηρή, ριζοσπαστική αποκέντρωση, 
με μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Δια-
κυβέρνηση
Σελ 19
Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον ποταμό Αξιό και στον χείμαρρο 
του Ανθεμούντα
Σελ  21
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 22,23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

8 Δεκεμβρίου 2017
Εκδήλωση: «Νέο Χωροταξικό Σχέδιο Του-
ρισμού»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

8 - 9 Δεκεμβρίου 2017

Συνέδριο: «Αστικά ποτάμια: Επαναπροσδι-
ορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη 
(Urban rivers: re-defining the connection 
between nature and city)»
ΛΑΡΙΣΑ

Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία 
με το «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με 
Ποτάμια»

11 Δεκεμβρίου 2017

Ημερίδα: «Στρατηγικές Διαχείρισης Πλημ-
μυρικών Φαινομένων στον Ελλαδικό 
Χώρο» 
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

ΚΙΛΚΙΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: «ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤυΠΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η 
ΕφΑΡΜΟΓΗ ΤΟυΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΣυΝΕΔΡΙΟ: «ΤΕχΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ

• Εκδήλωση - σεμινάριο σχετικά με την Ανάρτηση 
Δασικών Χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, 
συνδιοργανώνουν σήμερα το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας και το ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Κεντρικής 
Μακεδονίας, με την υποστήριξη του Δήμου Κιλκίς, στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει την 
ερχόμενη Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ΤΕΕ (1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα), 
εσπερίδα με θέμα: «Διεθνή πρότυπα μετρήσεων και η 
εφαρμογή τους στην Ελλάδα». 
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν στις 4:30 μμ 
με χαιρετισμό του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού και 
του Προέδρου RICS GREECE Θωμά Ζιώγα, ενώ θα συνε-
χιστούν με τις ομιλίες:
- «Διεθνή Μετρητικά Πρότυπα», Λιάνα Κυριοπούλου, 
Πρόεδρος Κατασκευαστικού Τμήματος RICS GREECE, 
Παύλος Σαραντόπουλος, Μέλος του ΔΣ του RICS GREECE
- «Η εμπειρία των συγχρηματοδοτούμενων προγραμ-

μάτων στην κοστολόγηση Περιβαλλοντικών Έργων», 
Νικόλαος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης 
Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ «Υποδομές Μεταφο-
ρών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
- «Η επίπτωση των Προτύπων σε εκτιμήσεις ακινήτων 
και Δημοσίων Έργων», Νικόλαος Χατζητσώλης, Πρόε-
δρος Εκτιμητικού Τμήματος RICS GREECE
- «ISO Πρότυπα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας 
μετρήσεων», Γιώργος Παπαδάκος, Δρ. Μηχανολόγος 
Μηχανικός, Αν. Επιμελητής ΕΕΕ Υποδομών Ποιότητας 
του ΤΕΕ.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Ξεκινά σήμερα -και ολοκληρώνεται στις 9 Δεκεμβρίου) 
το συνέδριο με θέμα: «Τέχνη και Δημοκρατία», που δι-
οργανώνει (στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπο-
λης), το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινο-
βουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Οι δύο διαφορετικές έννοιες της τέχνης και της δημοκρα-
τίας θα συζητηθούν από τη σκοπιά της φιλοσοφίας της 
τέχνης, της πολιτικής θεωρίας, της ιστορίας των ιδεών 

και της εξέλιξης των νοοτροπιών. Επιστήμονες από τα 
πεδία της ιστορίας, της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της 
αισθητικής και της λογοτεχνίας θα επιχειρήσουν μια 
συγκριτική ανάγνωση και ερμηνεία των διεθνών και 
των εθνικών/ελληνικών φαινομένων, κινημάτων, νο-
οτροπιών, ιδεολογικών και καλλιτεχνικών πρακτικών, 
σε μακρά διάρκεια. Το συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό.

Σήμερα (5.00 – 7.30 μ.μ., Σοφοκλέους 15 και Αιόλου), 
η ΠΟΜΙΔΑ διοργανώνει -με ευκαιρία τον εορτασμό της 
10ης Δεκεμβρίου ως Διεθνούς Ημέρας Ιδιοκτησίας (UIPI 
International Property Day)- νομικό σεμινάριο με θέμα: 
«H ιδιοκτησία ως ανθρώπινο δικαίωμα».
Θα γίνουν οι ομιλίες:
- Η ακίνητη ιδιοκτησία ως ανθρώπινο δικαίωμα και η 
φορολογική «κατάργησή» του στην Ελλάδα, από τον 
Πρόεδρο του ΔΣΑ Βασίλη Αλεξανδρή
- Ο Γολγοθάς των δικαιολογητικών σύνταξης συμβολαί-
ων ακινήτων, από τον Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού 
Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Ρούσκα
- H «δήμευση» των αδήλωτων ακινήτων στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο, από την Υποθ/κα Π. Φαλήρου Ιωάννα Τζι-
νιέρη, εκ μέρους της Ενωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων
- Η αυτονόμηση από την κεντρική θέρμανση πολυκατοι-
κιών στην πράξη, από τον Πρόεδρο ΠΟΜΙΔΑ Δικηγόρο 
Στράτο Παραδιά  - Παρουσίαση της σχετικής ενημερωτι-
κής εγκυκλίου της ΠΟΜΙΔΑ
- Δεσμεύσεις διατηρητέων κτιρίων από τον Πρόεδρο του 
Παν. Συλλόγου Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων & Μνη-
μείων Αρχιτέκτονα Νίκο Χαρκιολάκη
- Απαλλοτριώσεις - δεσμεύσεις ακινήτων, από τον Δικη-
γόρο Αναστάσιο Βάππα, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ
- Βραχυχρόνιες Τουριστικές Μισθώσεις ακινήτων, από 
τον Δικηγόρο Γιώργο Χριστόπουλο, Γ.Γ. ΕΝΙΒΟΠΑ
- Η δυστροπία ενοικιαστών και η αντιμετώπισή της, από 
τη Δικηγόρο Αθηνών Βασιλική Παραδιά.

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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Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει συζήτηση με θέμα «Νέο Χωροταξι-
κό Σχέδιο Τουρισμού», αύριο Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, στις 11 το πρωί, στο 
πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού  «Greek Tourism Expo 2017», στο 
εκθεσιακό κέντρο «Metropolitan Expo» της Αθήνας (δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο 
Αθηνών).

Η εκδήλωση του ΤΕΕ εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών παρεμβάσεων και εκδη-
λώσεων του Επιμελητηρίου για το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας 
γενικά αλλά και ειδικά του Τουρισμού. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δή-
λωσε σχετικά:

«Το ζήτημα της χωροταξικής πολιτικής και των χρήσεων γης είναι κορυφαίο ζήτη-
μα από το οποίο εξαρτάται η αληθινή ανάπτυξη της χώρας και χρειάζεται σοβαρή 
αντιμετώπιση, με ρεαλισμό, από τους κορυφαίους επιστήμονες της χώρας. Και θέ-
λει συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων για να μην γίνονται συνεχώς ανατροπές 
και για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη. Ειδικά ο Τουρισμός, που αποτελεί ισχυρό 
πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, έχει άμεση ανάγκη να ξεφύ-
γει από την υπάρχουσα παθογένεια στα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού. Οφεί-
λουμε όλοι να προσπαθήσουμε και να φέρουμε άμεσα αποτελέσματα ώστε η χώρα 
να αποκτήσει επιτέλους ένα Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, όπου θα 
εμφανίζεται ξεκάθαρα για όλους τι επιτρέπεται και τί απαγορεύεται, σε ολόκληρη 
την επικράτεια. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για άλλες καθυστερήσεις. Η χώρα έχει 
ανάγκη και από τουριστικές επενδύσεις και από οργανωμένη ανάπτυξη».

 Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν πολλοί και αξιόλογοι ομιλητές (επιστήμονες, εκ-
πρόσωποι φορέων και της κυβέρνησης) και θα ακολουθήσει συζήτηση. Σύμφωνα 
με το πρόγραμμα, ομιλητές θα είναι οι:

-Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ
-Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής &  Ανάπτυξης
- Ειρήνη Κλαμπατσέα, Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περι-
βάλλοντος
- Αναστάσιος Καλλιτσάντζης, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας 
και Δικτύων ΣΕΒ
- Γιώργος Τσακίρης, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας
- Χάρης Κοκκώσης, Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, τ. Πρόεδρος ΕΤΑΑ
-  Κων/νος Καρατσώλης, Νομικός Συνεργάτης ΤΕΕ
- Τόνια Κατερίνη, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων 
Σχολών-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων 
- Σοφία Αυγερινού Κολώνια, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων & Χω-
ροτακτών
-  Ιωάννης Λαϊνάς, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών, Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιφ. Ανάπτυξης

Το ΤΕΕ συμμετέχει στην έκθεση Greek Tourism Expo τόσο μέσω της διοργάνωσης 
της επιστημονικής αυτής συζήτησης όσο και με τη λειτουργία περιπτέρου για την 
ενημέρωση των επισκεπτών για το έργο του Επιμελητηρίου, ενώ παράλληλα, όπως 
ανακοινώθηκε ήδη από το ΤΕΕ, στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζεται κατασκευή 
πρότυπου βιοκλιματικού δωματίου με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με 
τίτλο «Ημιυπαίθριος βίος δίπλα στο νερό» (της Ευτυχίας Ηλιοπούλου) που επιδει-
κνύεται και είναι επισκέψιμο κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

ΑυΡΙΟ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟυ ΤΕΕ 
ΓΙΑ ΤΟ χΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣχΕΔΙΟ ΤΟυ ΤΟυΡΙΣΜΟυ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.00-11.10: Προσέλευση 

11.10-11.20: Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ
11.20-11.30: Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής &  Ανάπτυξης
11.30-11.40: Ειρήνη Κλαμπατσέα, Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
11.40-11.50: Γιώργος Τσακίρης, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας
11.50-12.00: Χάρης Κοκκώσης, Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τ. Πρόεδρος ΕΤΑΑ 
12.00-12.10: Αναστάσιος Καλλιτσάντζης, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας και Δικτύων ΣΕΒ
12.10-12.20: Τόνια Κατερίνη, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων  
12.20-12.30: Κων/νος Καρατσώλης, Νομικός Συνεργάτης ΤΕΕ
12.30-12.40: Σοφία Αυγερινού Κολώνια, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωροτακτών
12.40-12.50: Ιωάννης Λαϊνάς, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφ. Ανάπτυξης

12.50-13.00: Ερωτήσεις-Συμπεράσματα

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Εκδήλωση: «Νέο Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού»

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα: “Νέο Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού”,  που θα γίνει 
στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού “Greek Tourism Expo” στις 8 Δεκεμβρίου 2017 στο Metropolitan Expo.

www.greektourismexpo.gr

Πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση : 210.3291345 -210.3291351, email: greok@central.tee.gr
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Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του εν-
διαφέροντος του για την αναζωογόνηση της ελληνι-
κής οικονομίας και ειδικότερα των τομέων που έχουν 
αντίκτυπο στο επάγγελμα του Μηχανικού, έθεσε υπό 
την αιγίδα του την 4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
με τίτλο Greek Tourism Expo 2017 που θα πραγ-
ματοποιηθεί από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2017 στο 
εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO. Με σκοπό 
την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού της Χώ-
ρας, το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της UIA 
(Παγκόσμια Ένωση Αρχιτεκτόνων) και το Διεθνές Πρό-
γραμμα Εργασίας «Αρχιτεκτονική & Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας UIA-ARES WP Intl.» διοργάνωσε συλλογή 

αρχιτεκτονικών ιδεών με θέμα την κατασκευή πρό-
τυπου βιοκλιματικού δωματίου με την προϋπό-
θεση τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και το Βιοκλιματικό Σχεδιασμό. Μετά από μία δια-
δικασία ανοικτής πρόσκλησης προς τους Αρχιτέκτονες, 
επελέγη ως η πιο άρτια να κατασκευαστεί στην έκθεση 

Greek Tourism Expo 2017 η πρόταση της Ηλιοπούλου 
Ευτυχίας, με τίτλο «Ημιυπαίθριος βίος δίπλα στο 
νερό», που επιδεικνύεται και είναι επισκέψιμη κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης.

Στην πρόταση πρότυπου δωματίου της Ηλιοπούλου 
Ευτυχίας, που παρουσιάζεται, κατασκευασμένη, κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης, συνδυάζονται παραδοσιακές 
και σύγχρονες βιοκλιματικές στρατηγικές δροσισμού με 
παράλληλη χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, στοχεύοντας σε ένα υψηλού επιπέδου, σύγ-
χρονο δωμάτιο ξενοδοχείου, κατάλληλο για τις μεσογει-
ακές καλοκαιρινές κλιματολογικές συνθήκες. 

Σύμφωνα με την Αρχιτέκτονα Μηχανικό που το σχεδί-
ασε, το δωμάτιο, η βασική δομική και λειτουργική μο-
νάδα του ξενοδοχείου, αντιμετωπίζεται ως ένα κύτταρο 
που αυτορυθμίζεται και προσαρμόζεται στο περιβάλλον 
του. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, δεν επιδιώκει να «ντύ-
σει» την αρχιτεκτονική ιδέα αλλά να την ερμηνεύσει. 
Ο χώρος του δωματίου έχει ποιότητες ημιυπαίθριου 
καθώς και ροικότητα στην κίνηση, με ελαστικότητα 
στα  όρια του μέσα και του έξω μέχρι και της δυνατό-
τητας πλήρους κατάργησής τους. Χαρακτηρίζεται από 
την δροσιστική ωφέλεια και την οπτική και ακουστική 
ανακούφιση που προσφέρουν  κατακόρυφες και οριζό-
ντιες επιφάνειες νερού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό του και από τα στέγαστρα από φυσικά υλικά 

που εκτός από εξωτερική σκίαση, περιβάλλουν και τον 
ιδιωτικό πυρήνα του ύπνου. 
Αντανακλάσεις και ήχοι νερού, μεταβαλλόμενα  μοτί-
βα σκιάς και δροσιστικά ρεύματα αέρα, συνθέτουν τον 
τελικό χώρο. Επίσης η πρόβλεψη για εγκατάσταση φω-
τοβολταικών και ηλιοθερμικών πανέλων και η γενική 
εγκατάσταση ενδοδαπέδιου δροσισμού που θα υπο-
στηρίζεται από εγκατάσταση αβαθούς γεωθερμίας και 

χρήση γεωθερμικής αντλίας χαμηλών θερμοκρασιών, 
υπολογίζεται ότι θα καλύπτουν τις ήδη χαμηλές ενεργει-
ακές απαιτήσεις του δωματίου, ελαχιστοποιώντας την 
χρήση ενέργειας για φωτισμό, ζεστό νερό και δροσισμό 
και στοχεύοντας στις αποδόσεις των  κτιρίων σχεδόν 
μηδενικής κατανάλωσης.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, το πιλοτικό αυτό δωμά-
τιο θα είναι ανοικτό στους επισκέπτες, προσφέροντας 
εκπλήξεις τόσο στον σχεδιασμό του, όσο και στις τεχνι-
κές προδιαγραφές του. 

ΜΕ ΠΡΟΤυΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΜΕ χΡΗΣΗ ΑΠΕ, ΣυΜΜΕΤΕχΕΙ ΤΟ ΤΕΕ 
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ GREEk TOuRIsM EXPO 2017
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟφυΗ ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:  ΑυΞΗΘΗΚΑΝ  Ο ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΩφΕΛΟυΜΕΝΟΙ - ΑΝΟΙΞΕ Η ΕφΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

φΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟυ GEORGIA sTATE uNIvERsITy ΜυΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜυΣΤΙΚΑ ΤΟυ 
ΜΗχΑΝΙΣΜΟυ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚυΘΗΡΩΝ

Την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης για τη 
Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, κατά 44 εκατ. ευρώ, 
υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης και οι επιπλέον ωφελού-
μενοι είναι 1.073. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώ-
νεται ότι έχει ανοίξει ήδη η εφαρμογή του Πληροφο-
ριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
και μπορούν αν κατατίθενται τα αιτήματα πληρωμής. 
Συνολικά οι ωφελούμενοι της δράσης είναι 2.599 και 
το σύνολο του προϋπολογισμού της πρόσκλησης εί-
ναι 116. 173.307,24 ευρώ (ποσό που προκύπτει από 
την αύξηση των 44 εκατ. ευρώ και χρήση του 20% 
υπερδέσμευση). Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός 
ήταν αρχικά 72 εκατ. ευρώ και οι αρχικά ωφελούμενοι 
1.526.
-Η Δράση. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται άνερ-
γοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, 
προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Ενισχύονται 
επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 
έως 60.000 ευρώ, για την κάλυψη 100% ισόποσων 
επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι 24 μήνες από 
την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρη-
ματικού σχεδίου
Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατηγοριοποιούνται σύμφωνα 
με τα παρακάτω:
- Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηρι-
ότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής 
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχει-
ρηματικού σχεδίου.
- Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποί-
οι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση 
μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη 
γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρό-
σκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατο-
μικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστη-

ριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και 
στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή 
δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική 
δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακα-
θάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των 
συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δρα-
στηριότητας - φορολογικό έτος 2015).Επιτρέπονται 
οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και 
διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, 
με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχεί-
ρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, 
ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 
και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημε-
ρομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού 
σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκό-
μισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Ακαδημαϊκοί από όλο τον Κόσμο επιλέγουν την Ελ-
λάδα για εκπαιδευτικές εκδρομές. Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ που δημοσίευσε ο «Εθνικός Κήρυξ»  στο 
πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου, 27 φοιτη-
τές του Georgia State University με δυο καθηγητές 
τους που βρίσκονται σε εκπαιδευτική αποστολή στην 
Ελλάδα, από το Department of Early Childhood & 
Elementary Education College of Education & Human 
Development του Georgia State University, USA, πα-
ρακολούθησαν ομιλία από τον καθηγητή κ. Ξενοφώ-
ντα Μουσά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) 
στην Αθήνα. Μυήθηκαν στα μυστικά του αρχαιότερου 
υπολογιστή, του Μηχανισμού των Αντικυθήρων (2ο 
αιώνα π.Χ.) και ξεναγήθηκαν στη σχετική έκθεση  για 
τον  μηχανισμό και την ιστορία της Ελληνικής Αστρο-
νομίας που ουσιαστικά είναι η ιστορία του πολιτισμού, 
της επιστήμης και της τεχνολογίας. Την έκθεση έχουν 
ετοιμάσει οι Ξενοφών Μουσάς, καθηγητής Φυσικής Δι-
αστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Διονύσης 
Κριάρης, μαθηματικός και κατασκευαστής αρχαίων 
οργάνων. Είναι διαθέσιμη για Πανεπιστήμια και Μου-
σεία και έχει παρουσιαστεί στη NASA, την UNESCO, 
πολλά Πανεπιστήμια και Μουσεία σε όλες τις Ηπείρους 

με επιτυχία και είναι διαθέσιμη σε ενδιαφερομένους, 
προβάλλοντας έτσι με επιτυχία την Ελλάδα.
Η έκθεση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έγινε με 
την ευκαιρία του επετειακού εορτασμού των 90 χρό-
νων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ.

Ο καθηγητής κ. Ξενοφών Μουσάς και ο μαθηματικός Διονύσης 
Κριάρης μαζί με τους Αμερικανούς φοιτητές στη Βιβλιοθήκη του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σε πρώτο πλάνο, ομοίωμα 
του Υπολογιστή σε μεγάλο μέγεθος, φτιαγμένο από τον κ. Κρι-
άρη. Φωτογραφία: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ.

Ο Δρ Ξενοφών Μουσάς, καθηγητής Φυσικής Διαστήματος 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλά στους φοιτητές του Georgia 
University για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, τον πρώτο 
γνωστό αναλογικό υπολογιστή. Φωτογραφία: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ.
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ΣυΝΟΛΙΚΑ 40 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΑ ΚΛΗΘΟυΝ ΝΑ ΣυΜΜΕΤΑΣχΟυΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
“ΔΙΕΡΕυΝΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

υΠΕΝ: Ο ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟυ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟυ ΤΟΜΕΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΜΕΣΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Σαράντα επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο θα κληθούν να συμ-
μετάσχουν στην διαδικασία «διερεύνησης αγοράς» (market 
test) που θα διενεργήσει η γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. 
Στόχος είναι το τεστ να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου 
και ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί ως τα τέλη Μαΐου από τη 
ΔΕΗ η οποία ήδη ξεκινά τις διαδικασίες για την πρόσληψη έξι 
συμβούλων που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία. Στις εταιρί-
ες που θα προσεγγίσει η DG Competition περιλαμβάνονται 
εταιρίες ηλεκτρισμού από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Κίνα, την 
Τσεχία, την Πολωνία, Έλληνες ηλεκτροπαραγωγοί ανταγωνι-
στές της ΔΕΗ αλλά και Έλληνες μεγάλοι καταναλωτές, ενερ-
γοβόρες βιομηχανίες τις οποίες ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης κάλεσε χθες 

επισήμως, από το βήμα του συνεδρίου του Ελληνο - αμερι-
κανικού επιμελητηρίου να συμμετάσχουν στην εξαγορά των 
μονάδων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος του market test 
είναι μεταξύ άλλων να διερευνηθεί αν το ενδιαφέρον της 
αγοράς εστιάζεται στο σύνολο των μονάδων (Μεγαλόπολη 
3 και 4, Φλώρινα 1 και άδεια για την κατασκευή της δεύτε-
ρης) ή ξεχωριστά στα «πακέτα» Βορρά και Νότου, αν υπάρχει 
ξεχωριστό ενδιαφέρον για τα λιγνιτωρυχεία, κλπ. Δεν μπορεί 
πάντως να αλλάξει το «καλάθι» των μονάδων που διατίθενται 
προς πώληση. Μέσα στο μήνα αναμένεται να ψηφιστούν και 
νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την επιτάχυνση 
των διαδικασιών που απαιτούνται από πλευράς ΔΕΗ για την 
πρόσληψη συμβούλων και την υλοποίηση της απόσχισης. Θα 
προσληφθούν συνολικά έξι σύμβουλοι: νομικός, χρηματο-

οικονομικός, σύμβουλος για την απόσχιση και για την απο-
τίμηση της αξίας των μονάδων και ορυχείων καθώς και για 
το εύλογο και το δίκαιο του τιμήματος. Η προετοιμασία από 
πλευράς ΔΕΗ περιλαμβάνει εκτός από την προκήρυξη του 
διαγωνισμού, την συνεδρίαση γενικών συνελεύσεων των 
μετόχων που θα εγκρίνουν τις συναλλαγές, τη δημιουργία 
των εταιριών στις οποίες θα μεταφερθούν οι μονάδες και τα 
ορυχεία, κ.α. Τέλος έγινε γνωστό ότι εκτός από τα 360 εκατ. 
ευρώ που θα εισπράξει η ΔΕΗ από το Δημόσιο για το επιπλέον 
κόστος παροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας παρελθό-
ντων ετών που δεν καλύφθηκε από τους καταναλωτές, έχει 
λαμβάνειν άλλα 120 εκατ. ευρώ από το κοινωνικό μέρισμα 
για την αποπληρωμή χρεών του Δημοσίου από κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις κομβικές αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της ενέρ-
γειας προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικός, με ειδική 
μέριμνα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, ανα-
φέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 
Σταθάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το απόγευμα, στο 
έβδομο Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ιουνίου, στη θε-
ματική ενότητα «Υποδομές, Νησιωτικό Περιβάλλον, Ενέργεια 
και Δημόσια Περιουσία». Σύμφωνα με δελτίο Τύπου «ο μετα-
σχηματισμός του ενεργειακού τομέα αποτελεί άμεση προτε-
ραιότητα», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα 
εφαρμόζει με επιτυχία, για πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη 
και μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική, η οποία ενσωμα-
τώνει τις κατευθύνσεις που έχουν τεθεί από το xειμερινό πακέ-
το της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη μετάβαση σε ένα μέλλον 
καθαρής ενέργειας και την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντι-
κών στόχων μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων έως το 2030». 
Την ίδια ώρα ο κ. Σταθάκης ανέπτυξε το θέμα του ενεργειακού 
σχεδιασμού του υπουργείου, για την αξιοποίηση των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας: «Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδι-
ασμός που εκπονεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (Α.Π.Ε.), που αυξάνουν συνεχώς το μερίδιό τους 
στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα και συνεπώς βρίσκονται στην 
αιχμή του δόρατος. Στόχος είναι έως το 2030, σχεδόν το 50% 
της ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από α.π.ε.. Προχωράμε 
στη θέσπιση νέου ειδικού χωροταξικού για τις α.π.ε., που θα 
αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν προκύψει , π.χ. υπερσυ-
γκέντρωση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο χώρο, 
σωρευτικές επιπτώσεις με βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Θα 
ενισχύσει επίσης τα κίνητρα για επενδύσεις, με σεβασμό στο 
ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και πολιτιστικό περιβάλλον, τη μικρή 
κλίμακα του νησιωτικού χώρου, καθώς επίσης την ανεπτυγ-

μένη τουριστική δραστηριότητα και τη γεωργική γη». Από το 
βήμα του συνεδρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ανέλυσε και τις δράσεις που γίνονται για την προώθηση της 
ενεργειακής αναβάθμισης, με έμφαση στον κτιριακό τομέα: 
«Μεγάλη βαρύτητα, δίνεται στην προώθηση δράσεων ενερ-
γειακής αναβάθμισης, με έμφαση στον κτιριακό τομέα, κα-
τοικίες και δημόσια κτίρια, που παρουσιάζει υψηλό δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας. Το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» θα 
ξεκινήσει σύντομα και θα περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομί-
ες, καθώς και ιδιαίτερη μέριμνα για τα μεσαία και χαμηλότερα 
εισοδήματα, ώστε να μειωθεί σημαντικά το ενεργειακό κόστος 
των νοικοκυριών», είπε. Ο υπουργός σημείωσε ειδικότερα, ότι 
η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει υψηλό δυναμικό σε 
α.π.ε. και αναγνώρισε ότι υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης του 
δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιφέρεια, η 
οποία έχει ενταχθεί στο δεκαετές πλάνο του Α.Δ.Μ.Η.Ε. και θα 
διασφαλίσει την ασφαλή τροφοδότηση. Ανέφερε ακόμη, ότι το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει τη δυνατότη-
τα ένταξης των μη-διασυνδεδεμένων νησιών της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, σε πρωτοβουλίες αντίστοιχες με την πρω-
τοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκή νησιά» που 
εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο στα Χανιά, ενώ συμπλήρωσε ότι 
προωθείται άμεσα για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για 
τις Ενεργειακές Κοινότητες. «Είναι ένα πρωτοπόρο εργαλείο 
που καθιερώνει ένα αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής 
ενέργειας και δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους πο-
λίτες και τους τοπικούς φορείς να συμμετέχουν δυναμικά ως 
καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας» τόνισε ο υπουργός 
και ανέλυσε τις δυνατότητες που ανοίγουν οι εργασίες έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. «Φέτος, τον Αύγου-
στο, εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση του 
Μπλοκ 2, δυτικά της Κέρκυρας και στις 31 Οκτωβρίου πραγ-

ματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης για την 
παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου: Total (50%), Edison 
(25%), ΕΛΠΕ (25%) είπε ο κ. Σταθάκης. Κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του στο αναπτυξιακό συνέδριο, ο υπουργός ανακοί-
νωσε επίσης ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής προσφορών 
από κάθε ενδιαφερόμενο για το Ιόνιο και την Κρήτη, καθώς το 
περασμένο Σάββατο δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανακοίνωση της πρόσκλησης υπο-
βολής προσφορών για τους δύο διεθνείς διαγωνισμούς. «Οι 
εξελίξεις αυτές αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική 
οικονομία, πιστοποιώντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον 
διεθνών παικτών για τα δυνητικά κοιτάσματα στην Ελλάδα. 
Αναμένεται να δώσουν μια νέα αναπτυξιακή ώθηση στην 
περιοχή» υπογράμμισε. Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά 
στο νομοσχέδιο του δομημένου περιβάλλοντος και εξήγγειλε 
ότι το σχέδιο νόμου για το Κτηματολόγιο θα ψηφιστεί πριν τις 
11 Ιανουαρίου του 2018. Ανακοίνωσε ακόμη, ότι σύντομα θα 
θεσμοθετηθεί το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό 
Σχέδιο για το Ιόνιο και ότι σύντομα το ΥΠΕΝ θα είναι σε θέση 
να ανακοινώσει το πλαίσιο χρηματοδότησης για την εκπόνηση 
των τοπικών χωρικών σχεδίων που θα εκπονήσουν οι δήμοι, 
ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο βήμα που γίνεται στον 
ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό. «Έχουμε μπροστά 
μας μεγάλες προκλήσεις και οφείλουμε να προχωρήσουμε σε 
βήματα που δεν έχουν γίνει έως τώρα. Η οικονομική ανάπτυξη 
πρέπει να εδράζεται από εδώ και πέρα, σε ένα ισχυρό χωρο-
ταξικό πλαίσιο και σε ένα ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα» 
είπε κλείνοντας την ομιλία του στο συνέδριο, ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
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ΣΤΗ ΡΕΒυΘΟυΣΑ Ο PyATT, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟυ LNG ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άλλοτε μόνη της, άλλοτε με πάρτνερς, το θέμα είναι ότι όλες 
οι μέχρι σήμερα προσπάθειες εξόδου της ΔΕΗ τα τελευταία 
δεκατέσσερα χρόνια στη ΝΑ Ευρώπη, έχουν στεφθεί από 
παταγώδη αποτυχία. Το energypress.gr  γράφει ότι από το 
φιάσκο της εξαγοράς του σταθμού Bobov Dol στη Βουλγαρία 
(2003), έως τη περίπτωση του Negotino στα Σκόπια (2007), 
και τα φιλόδοξα σχέδια με την γερμανική RWE (2009), παρ’ 
ότι η ΔΕΗ έφτανε σχεδόν πάντα στη πηγή, ποτέ δεν κατάφερ-
νε να πιει νερό. Ακόμη και πέρυσι, παρ’ ότι ήταν έτοιμη να 
σπάσει την βαλκανική της «γκίνια», με κινέζο πλέον πάρτνερ, 
την CMEC, τελικά το ναυάγιο του project Μελίτη ΙΙ, φαίνεται 
ότι συμπαρέσυρε και τις σχεδιαζόμενες κινήσεις των δύο 
παικτών στην ευρύτερη γειτονιά μας. Τώρα, η διοίκηση της 
ΔΕΗ ψάχνει το «κλειδί» που θα της ανοίξει την πόρτα της ΝΑ 
Ευρώπης, στο πρόσωπο ενός άλλου κινέζου, της Shenhua, 
έχοντας βάλει στο στόχαστρο μονάδα της τάξης των 1.000 
MW στη Τουρκία, όπως αποκάλυψε ο Μ. Παναγιωτάκης, από 
το βήμα του ελληνο-αμερικανικού συνεδρίου. Σε αυτή τη νέα 
έξοδο, ο στόχος ονομάζεται Εσκι Σεχίρ, όπου και βρίσκεται το 
τρίτο μεγαλύτερο λιγνιτικό κοίτασμα της Τουρκίας. Σύμφωνα 
με τα τοπικά μέσα, τα πεδία τα οποία προς το παρόν ανήκουν 
στην εταιρεία Electricity Generation Inc (EUAS) μαζί με σχέδιο 
κατασκευής μονάδας ισχύος 1.080 MW, αποτελούν μέρος 
ενός προγράμματος ιδιωτικοποίησης.  Λεπτομέρειες για την 
ελληνο-κινεζική «έφοδο» στο Εσκί Σεχίρ ο κ. Παναγιωτάκης 
δεν έκανε γνωστές. Αντλώντας ωστόσο πληροφορίες από 
τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζουμε ότι η καταληκτική 
προθεσμία για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό 
ιδιωτικοποίησης των κοιτασμάτων του Εσκι Σεχιρ, με όρο 
την δημιουργία μονάδας 1.080 MW, είναι η 26η Ιανουαρίου 
2018. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η ελάχιστη τιμή πώ-

λησης του ρεύματος στο εθνικό δίκτυο είναι τα 5 με 6 δολάρια 
/ kWh. Είναι η μίνιμουμ τιμή στην οποία θα πουλά την παρα-
γόμενη ενέργεια στο εθνικό τουρκικό δίκτυο ο νικητής του 
διαγωνισμού. Σε αυτό το εγχείρημα ετοιμάζεται να εισέλθει 
η ΔΕΗ, «αγκαζέ» με την έμπειρη Shenhua. «Στρατηγική μας 
επιλογή είναι να γίνουμε ηγέτες στην περιοχή μας, γεγονός 
που θα μας δώσει το διαβατήριο να αναπτυχθούμε όπως οι 
σύγχρονες εταιρείες ηλεκτρισμού, αυτή τη ΔΕΗ οραματιζό-
μαστε, του όχι και τόσο μακρινού μέλοντος», είπε χαρακτη-
ριστικά χθες ο κ. Παναγιωτάκης. Εννοώντας με άλλα λόγια ότι 
δίχως κεφάλαια από νέες διεθνείς δραστηριότητες, δεν υπάρ-
χει περίπτωση η ΔΕΗ να σταθεί ποτέ στα πόδια της. Δηλαδή 
ακόμη και στο καλό σενάριο που τελεσφορεί ο διαγωνισμός 
πώλησης των μονάδων της, και μάλιστα με υψηλό τίμημα, 
εντούτοις δεν πρόκειται ποτέ η ΔΕΗ να καλύψει μέρος από τις 
δρομολογημένες από το μνημόνιο απώλειες που θα υποστεί ο 
τζίρος της από την υποχρεωτική μείωση του μεριδίου της από 
88% σε 49% ως το 2020. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέχρι 
σήμερα η ΝΑ Ευρώπη δεν της πάει της ΔΕΗ.
Το 2003, και με εφαλτήριο τη Ρουμανία, ξεκίνησε η πρώτη 
απόπειρα εξόδου της στα Βαλκάνια, όταν και συμμετείχε στο 
διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης των εταιριών διανομής ηλεκτρι-
κού ρεύματος Electrica Banat και Electrica Dabrogea. Αν και 
πέρασε στη β΄ φάση, τελικά έχασε από την πανίσχυρη ιταλική 
Enel. 
To 2005 επέδειξε ενδιαφέρον για τον λιγνιτικό σταθμό ηλε-
κτροπαραγωγής Bobov Dol, στη Βουλγαρία, όπου αν και 
κατέθεσε πολλαπλάσια προσφορά από το δεύτερο στο δι-
αγωνισμό, και παρ’ ότι διαπραγματεύτηκε επί έναν χρόνο 
με τη βουλγαρική κυβέρνηση, τελικά έχασε και πάλι. Η ΔΕΗ 
προσέφυγε στα δικαστήρια και δικαιώθηκε, ποτέ ωστόσο δεν 

προχώρησε το σχέδιο.
Το 2007 έκανε προσπάθεια να επεκταθεί στα Σκόπια, δι-
εκδικώντας την εξαγορά του σταθμού TEC Negotino, σε 
κοινοπραξία με το αμερικανικό Fund ContourGlobal. Έδω-
σε και πάλι τη μεγαλύτερη προσφορά, αλλά έχασε από τη 
Hatch&Matt MacDonald. 
Το 2009, η ΔΕΗ και η Golden Energy του ομίλου Ρέστη επεδί-
ωξαν να εξαγοράσουν την ηλεκτρική εταιρία EPCG του Μαυ-
ροβουνίου. Κατέθεσαν και πάλι την υψηλότερη προσφορά, 
αλλά έχασαν από την ιταλική A2A. 
Επίσης το 2009, η ΔΕΗ από κοινού με την RWE κατέθεσαν 
πρόταση στην αλβανική κυβέρνηση, για την κατασκευή 
λιθανθρακικής μονάδας, ισχύος 800 MW στο Δυρράχιο της 
Αλβανίας. Απέναντι τους είχαν έναν ισχυρό ανταγωνιστή την 
ιταλική Enel. Ούτε τότε όμως της «βγήκε» της ΔΕΗ.
Το 2016, ήρθε η ώρα του μνημονίου συνεργασίας της ΔΕΗ 
με την κινεζική CMEC. Αφορούσε την κατασκευή της μονάδας 
Μελίτη ΙΙ, μαζί με από κοινού έξοδο σε Αλβανία, και αργότερα 
σε Σκόπια και Κόσοβο. Αυτό που είχαν δει οι δύο παίκτες ήταν 
το μεγάλο υδραυλικό δυναμικό της Αλβανίας. Τότε μάλιστα 
κύκλοι της ΔΕΗ έλεγαν ότι το δυναμικό αυτό μπορεί να στη-
ρίξει την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων της τάξης των 
1000 μεγαβάτ. Επιθυμία λοιπόν της ΔΕΗ ήταν να διεκδικήσει 
από κοινού ενδεχομένως με τον κινέζο πάρτνερ, την κατα-
σκευή υδροηλεκτρικών μονάδων. 
Πρόσφατα, και ενώ είχε πλέον μεσολαβήσει το ναυάγιο του 
project Μελίτη ΙΙ, ο κ. Παναγιωτάκης ανάφερθηκε εκ νέου 
στην ανάγκη εξόδου της ΔΕΗ στα Βαλκάνια, κάνοντας λόγο 
για συμμετοχή σε δημοπρασία για αγορά δύο υδροηλεκτρι-
κών σταθμών στην Τουρκία, και προσθέτοντας ότι επίκεινται 
ανάλογες κινήσεις στην αγορά της Αλβανίας.

Στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα βρέθη-
κε πριν από λίγες μέρες ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθή-
να, G. Pyatt, όπου και ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ Σ. Νίκα. Σύμ-
φωνα με το energypress.gr o G. Pyatt χαρακτήρισε τις 
εγκαταστάσεις «εντυπωσιακές» και είδε από κοντά τα 
έργα για την κατασκευή της τρίτης δεξαμενής. Το πιο 
ενδιαφέρον, ίσως, σημείο είναι ότι ο G. Pyatt συνέδεσε 
το έργο για τη νέα δεξαμενή με την προοπτική εισα-
γωγής αμερικανικού LNG στην Ελλάδα. Το έργο, όπως 
χαρακτηριστικά είπε ο G. Pyatt, «ελπίζουμε ότι θα 
κάνει την Ελλάδα τον τρίτο εισαγωγέα αμερικανικού 
LNG στην Ευρώπη». Εξάλλου, λίγες ημέρες μετά την 
επίσκεψη στη Ρεβυθούσα, και συγκεκριμένα τη Δευτέ-
ρα, μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνο-αμερικανικού 
Επιμελητηρίου, ο G. Pyatt είπε ότι υπάρχει ξεκάθαρο 

ενδιαφέρον των αμερικανικών επιχειρήσεων για τον 
κλάδο της ενέργειας, αλλά και παρότρυνση από πλευ-
ράς αμερικανικής κυβέρνησης να υπάρξει συνεργασία 
αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων και ανέφε-
ρε συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει την τρίτη 
ευρωπαϊκή χώρα, μετά την Πολωνία και τη Λιθουανία, 
στην οποία οι ΗΠΑ θα εξάγουν υγροποιημένο φυσικό 
αέριο (LNG). Η κινητικότητα που καταγράφεται το τε-
λευταίο διάστημα ως προς τη συγκεκριμένη προοπτική 
για τη χώρα μας είναι έντονη και, όπως όλα δείχνουν, 
έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος. Είναι χαρακτηριστικό, μά-
λιστα, ότι ο G. Pyatt έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες 
retweet σε πλήθος αναφορών του διεθνούς τύπου που 
εστιάζουν στην προοπτική αυτή. Η προοπτική εισαγω-
γής αμερικανικού LNG στην Ελλάδα ζήτημα φαίνεται 
ότι συζητήθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα 

στις ΗΠΑ και τις συνομιλίες με τον Ντ. Τραμπ, ενώ και 
ο ίδιος ο Pyatt έχει με προσωπικές του ενέργειες δου-
λέψει σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς η προοπτική 
αυτή ενισχύει τις αμερικανικές θέσεις στα ενεργεια-
κά τεκταινόμενα στην Ευρώπη. Όπως έχει γράψει το 
energypress, δυο αμερικανικές εταιρείες έχουν ήδη 
εκφράσει ενδιαφέρον για να λάβουν μέρος στο νέο 
διαγωνισμό της ΔΕΠΑ για την προμήθεια επιπλέον 
ποσοτήτων LNG για την περίοδο 2018 - 2020. Επί-
σης, σύμφωνα με τις πληροφορίες του energypress, η 
αμερικανική εταιρεία Tellurian Energy έχει εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για να εισέλθει στο μετοχικό σχήμα της 
κοινοπραξίας που αναπτύσσει τον πλωτό σταθμό LNG 
της Αλεξανδρούπολης.
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Με δεδομένα τα πολλά μεγάλα έργα στον τομέα των ηλε-
κτρικών διασυνδέσεων που έχει “στα σκαριά” ο ΑΔΜΗΕ, η 
συμμετοχή των Κινέζων της StateGrid στο μετοχικό του κε-
φάλαιο, καθώς και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο 
κινεζικός κολοσσός για το συγκεκριμένο θέμα, έχει αφήσει ένα 
ερωτηματικό να πλανάται πάνω από την αγορά. Σύμφωνα 
με το energypress.gr το ερωτηματικό αφορά το κατά πόσο 
θα ενδιαφερθούν να μπουν στους ελληνικούς διαγωνισμούς 
του ΑΔΜΗΕ οι κινεζικές εταιρείες υποβρύχιων καλωδίων. Το 
θέμα φέρνει στο προσκήνιο το τελευταίο συμπλήρωμα που 
εξέδωσε ο ΑΔΜΗΕ για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο: «Β΄ 
φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστη-
μα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μελέτη, προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδί-
ων 150kV XLPE για τις Διασυνδέσεις Πάρος – Νάξος και Νά-
ξος – Μύκονος». Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 42 
εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με το ποσό αυτό, όπως διευκρινίζει ο 
ΑΔΜΗΕ, να μην αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. Το πλέον 
ενδιαφέρον σημείο στο συμπλήρωμα της διακήρυξης του δια-
γωνισμού αφορά τη διευκρίνιση που κάνει ο ΑΔΜΗΕ σε σχέση 
με το ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία. Όπως, 
λοιπόν, διευκρινίζει ο ΑΔΜΗΕ, δεν αποκλείονται σε καμία πε-
ρίπτωση οι υποψήφιοι από χώρες «που είναι σε διαδικασία 
υπογραφής σύμβασης κατά το στοιχείο (γ), συμπεριλαμβα-
νομένων των παρατηρητών – observers –, καθώς και χώρες 
που έχουν υπογράψει συμφωνίες προώθησης και αμοιβαίας 
προστασίας επενδύσεων ή ανάλογες οικονομικές συμφωνίες / 
συμβάσεις με την Ελλάδα». Το «ζουμί» της υπόθεσης αφορά 
ακριβώς αυτό το «στοιχείο (γ)» που λέει ο ΑΔΜΗΕ, το οποίο 
αναφέρεται σε «(…) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ 

(GovernmentProcurementAgreement - GPA) του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) (…)». Ουσιαστικά, 
δηλαδή, με τη διευκρίνιση που δίνεται στο συμπλήρωμα, ο 
ΑΔΜΗΕ καθιστά σαφές ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω-
νισμό έχουν και ενδιαφερόμενοι από χώρες που δεν έχουν 
ακόμα ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την υπογραφή της 
ΣΔΣ. Το «παράθυρο» που ανοίγει αφορά χώρες όπως η Κίνα, 
η Βραζιλία ή η Ινδία, με το ενδιαφέρον, όπως εύκολα γίνεται 
κατανοητό, να στρέφεται εν προκειμένω για ευνόητους λόγους 
κυρίως σε εταιρείες από τη χώρα του μεταξιού. Το γεγονός, 
μάλιστα, ότι η σχετική διευκρίνιση έρχεται ταυτόχρονα με την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι τις 12 
Ιανουαρίου, εύλογα γεννά συνειρμούς. Το αν τελικά πράγματι 
εμφανιστούν κινεζικές εταιρείες να δείξουν ενδιαφέρον για το 
συγκεκριμένο ή και για τους άλλους αντίστοιχους διαγωνι-
σμούς του ΑΔΜΗΕ, καθώς επίσης και ο τρόπος που θα επιλέ-
ξουν να συμμετάσχουν, αν δηλαδή κατέβουν αυτόνομα ή σε 
κοινοπραξία με κάποιο συνεταίρο, μένει να φανεί. Πάντως, τα 
καμπανάκια έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν.
-Η μεγάλη “πίτα” των διασυνδέσεων. Άλλωστε, η 
“πίτα” που θα έχουν να μοιραστούν όσοι τελικά μπουν στους 
διαγωνισμούς για τα μεγάλα έργα υποβρύχιων διασυνδέσεων 
που αναμένεται ή ενδέχεται να διεξαχθούν από τον ΑΔΜΗΕ τα 
επόμενα χρόνια, ωστόσο, αρχής γενομένης από το 2018, είναι 
εξαιρετικά δελεαστική για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις του 
κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν συνυπολογιστούν και τα 
διεθνή έργα, πέραν των αμιγώς ελληνικού ενδιαφέροντος, το 
ύψος του εκτιμώμενου κόστους ανέρχεται σε αρκετά δισ. ευρώ 
(!!!), κάτι που από μόνο του αρκεί για να αντιληφθεί κανείς ότι 
όλοι οι «μεγάλοι παίκτες» της σχετικής αγοράς διεθνώς θα δι-
αγκωνιστούν για να αποσπάσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο 

κομμάτι από την πίτα. Επιχειρώντας μια πρόχειρη καταγραφή 
και κοστολόγηση των σχεδιαζόμενων διασυνδέσεων, πρόκει-
ται για τα εξής έργα:
-Τρίτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, με την πόντιση 
δεύτερου καλωδίου από το Λαύριο προς τη Σύρο, με ορίζοντα 
το 2022 και εκτιμώμενο κόστος 150,5 εκατ. ευρώ.
-Μικρή διασύνδεση της Κρήτης (Πελοπόννησος-Χανιά), με το 
διαγωνισμό να αναμένεται να ολοκληρωθεί ακόμα κι εντός 
του 2018 και τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 
322,7 εκατ. ευρώ.
-Μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης, με τις προβλέψεις να τοπο-
θετούν τον διαγωνισμό μεταξύ 2019-2020 και τον προϋπολο-
γισμό τα 713 εκατ. ευρώ.
- EurAsia Interconnector, για τη διασύνδεση των ηλεκτρικών 
δικτύων Ελλάδας, Κύπρος και Ισραήλ μέχρι το 2022, με προϋ-
πολογισμό της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ.
-EuroAfricaInterconnector, για την ηλεκτρική διασύνδε-
ση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, έργο για το οποίο δεν 
έχουν δημοσιευτεί εκτιμήσεις κόστους, αλλά είναι λογι-
κό να υποθέσει κανείς ότι θα είναι μάλλον αντίστοιχο του 
EuroAsiaInterconnector.
Φυσικά, η απόσταση που χωρίζει τη θεωρία από την πράξη 
είναι μεγάλη και δεν διόλου απίθανο οι σχεδιασμοί και οι προ-
τεραιότητες να αλλάξουν λιγότερο ή περισσότερο, όμως είναι 
σαφής η τάση που διαμορφώνεται, με το πεδίο των ηλεκτρι-
κών διασυνδέσεων να αναβαθμίζεται ως προς το επενδυτικό 
ενδιαφέρον στην ενεργειακή αγορά και τους Κινέζους, με 
βασικό όχημα τη συμμετοχή τους στον ΑΔΜΗΕ, να αποκτούν 
βασικό ρόλο στις σχετικές εξελίξεις.

Σε χρόνο ρεκόρ από τη στιγμή που έγινε η αρχική εξαγγελία, το 
Βελεστίνο τροφοδοτήθηκε με φυσικό αέριο  από την Εταιρεία 
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑΘΕΣΣ) 
και ήδη οι πρώτοι καταναλωτές απολαμβάνουν τα οφέλη του. 
Σύμφωνα με το energypress.gr  με αφορμή την τροφοδότη-
ση της πόλης με φυσικό αέριο, η ΕΔΑΘΕΣΣ και ο Δήμος Ρήγα 
Φεραίου συνδιοργάνωσαν εκδήλωση στο δημαρχείο της πό-
λης του Βελεστίνου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δήμαρχος 
Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτρης Νασίκας και ο Γενικός Διευθυντής 
της ΕΔΑΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας άναψαν συμβολικά τη 
φλόγα του φυσικού αερίου, εγκαινιάζοντας μια «νέα εποχή» 
για την πόλη. Στη σύντομη τελετή ο Γενικός Διευθυντής της 
ΕΔΑΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας Μπακούρας αναφέρθηκε στην ταχύ-
τατη πορεία με την οποία ολοκληρώθηκε το έργο, χάρις στον 
συντονισμένο τρόπο με τον οποίο ενήργησε το προσωπικό της 
εταιρείας, το οποίο και συνεχάρη και στα οφέλη που θα έχουν 

οι καταναλωτές από τη χρήση του φυσικού αερίου. Όπως είπε, 
το ενδιαφέρον των δημοτών του Βελεστίνου είναι ήδη μεγάλο, 
καθώς έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από 600 αιτήσεις σύνδεσης 
με το δίκτυο φυσικού αερίου εκ των οποίων έχουν έως τώρα 
υπογραφεί 115 συμβάσεις σύνδεσης, υπολογίζεται δε ότι 
εντός της πενταετίας το 60% του πληθυσμού του Βελεστίνου 
θα τροφοδοτείται με φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τον σχεδια-
σμό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, 
τόνισε, έχει ολοκληρωθεί στο Βελεστίνο η κατασκευή και η 
αεριοδότηση της επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής 
πίεσης μήκους 8.900 μέτρων, προϋπολογισμού 500.000 € και 
επωφελούνται της χρήσης του φυσικού αερίου οικιακοί, εμπο-
ρικοί καταναλωτές και δημόσια - δημοτικά κτίρια. Παράλληλα 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι περαιτέρω επεκτάσεις του δικτύου 
φυσικού αερίου, οι οποίες πραγματοποιούνται ανάλογα με το 
καταγεγραμμένο ενδιαφέρον των πολιτών. Επεσήμανε πως η 

ΕΔΑΘΕΣΣ μέχρι σήμερα έχει επενδύσει πάνω από 100 εκ. ευρώ 
στη Θεσσαλία για την κατασκευή των δικτύων και προανήγγει-
λε πως στόχος της εταιρείας είναι να προχωρήσει σε επενδύσεις 
επέκτασης του δικτύου για την επόμενη πενταετία που θα αγγί-
ξουν τα 35,8 εκ ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή 
Δικτύου Χαμηλής Πίεσης (4 bar) 164 χλμ και 5 χλμ Δικτύου 
Μέσης Πίεσης (19 bar) για την ίδια περίοδο 2018 – 2022. Ανα-
φερόμενος στο σύνολο της Θεσσαλίας, τόνισε ότι έως σήμερα 
ο αριθμός των συμβάσεων σύνδεσης ισούται με 90.870 ενώ 
αντίστοιχα ο αριθμός των ενεργοποιημένων παροχών ανέρ-
χεται σε  86.868. Ο κ Μπακούρας ανέφερε ότι πέραν της κατα-
σκευής των τοπικών δικτύων αγωγών, θα πραγματοποιηθεί 
τροφοδότηση νέων περιοχών μέσω συμπιεσμένου φυσικού 
αερίου (CNG).

Ο ΑΔΜΗΕ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΣυΜΜΕΤΟχΗ ΤΩΝ ΚΙΝΕζΩΝ 
ΣΤΟυΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟυΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣυΝΔΕΣΕΩΝ

ΕφΤΑΣΕ Η φΛΟΓΑ ΤΟυ φυΣΙΚΟυ ΑΕΡΙΟυ ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
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υΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔυΣΕΙΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ ΤΗΣ ΗΑΕΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑζΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τις τάσεις στην ενέργεια και τις προοπτικές ανάπτυξης στην 
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης μέσω της διακρατικής συνεργα-
σίας παρουσίασε η ΗΑΕΕ – Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για 
την Ενεργειακή Οικονομία, στις 28 Νοεμβρίου 2017 στο 
Λονδίνο, η οποία αξιοποίησε γνωστούς εκπροσώπους της 
αγοράς, του κράτους, της πολιτικής και της ακαδημαϊκής 
ζωής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το 
energypress.gr στην ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση 
των ενεργειακών εξελίξεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 
με τίτλο «Energy Developments in S.E. Europe: Riding the 
Global Trends», παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες των 
δύο κρατών σε όλο το φάσμα του ενεργειακού τομέα. Κατά 
τη διοργάνωση, επιστρατεύτηκε το διεθνές ακαδημαϊκό 
δίκτυο του γνωστού γαλλικού οικονομικού πανεπιστημίου, 
με στενούς δεσμούς με την Ένωση Γάλλων Βιομηχάνων 
και το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, ESCP Europe 
Business School με παρουσία σε 6 Ευρωπαικές μεγαλουπό-
λεις. Η εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με την έδρα 
ενεργειακών μεταπτυχιακών σπουδών στο παράρτημα 
του Λονδίνου  και το Ερευνητικό κέντρο - Research Centre 
for Energy Management - που διευθύνει ο πρόεδρος της 
ΗΑΕΕ Καθηγητής Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος.  Η Κύπρος 
εκπροσωπήθηκε από τον υποψήφιο για την προεδρία στις 
προσεχείς εκλογές Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος βίωσε 
άμεσα ολόκληρη την ενεργειακή πορεία του νησιού.  Κατά 
τις παρουσιάσεις προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για 
τον κλάδο:
ΜΠΑΣΙΑΣ (ΕΔΕΥ): ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας παρουσίασε ο Πρόεδρος 
της ΕΔΕΥ Γιάννης Μπασιάς, ο οποίος ανέλυσε τα μέχρι σήμε-
ρα στοιχεία για την ύπαρξη υδρογονανθράκων στον ελλα-
δικό θαλάσσιο και χερσαίο χώρο και υπογράμμισε τις θετι-
κές προοπτικές για τον ακριβή εντοπισμό και εκμετάλλευσή 
τους, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τις ξένες εταιρείες που 
πρέπει να επενδύσουν στην περιοχή μας.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑ
Το ενδιαφέρον των ξένων εταιρειών για επενδύσεις στην 
ελληνική ενέργεια μετέφερε η Μελίνα Γιόσεραντ, εκπρό-
σωπος της αμερικανικής εταιρείας εξαγωγής σχιστολιθικού 
αερίου Tellurian Inc., η οποία ζήτησε να συμμετάσχει στο 
σχέδιο του πλωτού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη, 
για την προώθηση του αμερικανικού φυσικού αερίου προς 
τη Βουλγαρία και βορειότερα. Το ενεργειακό πρόγραμμα 
της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο συμμετέχει και η ΔΕΠΑ, 
αποτελεί για την αμερικανική πλευρά στόχο άμεσης υλοποί-
ησης. Εξάλλου, ην πρόθεση για ελληνοαμερικανική συνερ-
γασία επιβεβαίωσε την Δευτέρα και ο Αμερικανός πρέσβης 
Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος μιλώντας τη Δευτέρα, 4/12/2017, 
στο συνέδριο του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου 
στην Αθήνα, επεσήμανε ότι υπάρχει ξεκάθαρο ενδιαφέρον 
των αμερικανικών επιχειρήσεων για τον κλάδο της ενέρ-
γειας, αλλά και παρότρυνση από πλευράς αμερικανικής 
κυβέρνησης να υπάρξει συνεργασία αμερικανικών και ελ-
ληνικών επιχειρήσεων.
ΏΡΙΜΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ
Τα σχέδια και τις προθέσεις της διεθνούς ενεργειακής κοι-
νότητας για τους υδρογονάνθρακες της Ελλάδας και της 
Κύπρου μετέφερε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αερίου 
(International Gas Union) Μενέλαος Υδραίος, μιλώντας 
στην ίδια εκδήλωση. Υπογράμμισε ότι η περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου είναι ώριμη για άμεσες μεγάλες επενδύσεις 
στην έρευνα και εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και ότι 
τα κατά καιρούς θεωρητικά προσκόμματα και αντιρρήσεις 
οφείλονται σε πολιτικές σκοπιμότητες που δεν πρέπει να 
παρεμβάλλονται στην ομαλή λειτουργία της ελεύθερης 
αγοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικά έργα φυ-
σικού αερίου με τη συμμετοχή της Ελλάδας προωθούνται 
με τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ιταλίας με 
πρόσφατη εξέλιξη την τετραμερή Σύνοδο στη Λευκωσία και 
την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης την Τρίτη για τον 
αγωγό EastMed.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ο TAP
Kατά την εκδήλωση της ΗΑΕΕ στο Λονδίνο παρουσιάστη-
καν και οι εξελίξεις του αγωγού TAP. O μέχρι πρόσφατα δι-
ευθυντής του προγράμματος, Ρίκαρντ Σκούφιας παρουσί-
ασε το επενδυτικό, επιστημονικό, τεχνικό, γραφειοκρατικό 
και πολιτικό περιβάλλον για τις ξένες ενεργειακές επενδύσεις 
στην Ελλάδα. Ο κ. Σκούφιας μετέφερε την εμπειρία του από 
την κατασκευή του ελληνικού τμήματος του «Νότιου Δια-
δρόμου» για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την Κασπία 
Θάλασσα και άλλες πηγές προς την Ευρώπη, υπογράμμισε 
το γεγονός ότι ο ΤΑΡ έχει γίνει αποδεκτός στην πράξη από 
την ελληνική κοινωνία και τους ηγέτες της σε περιφερειακό 
και κεντρικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την ομαλή υλοποίησή 
του. Ο ΤΑΡ, υπογράμμισε, αποτελεί πρότυπο επιτυχημένης 
ξένης επένδυσης στην Ελλάδα γιατί υπήρξε μέριμνα για την 
κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών κοινωνιών.
ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο πρόεδρος της ΗΑΕΕ, Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος μιλώ-
ντας για τις ευκαιρίες ανάπτυξης της περιοχής τόνισε ότι «η 
Ελλάδα είναι κόμβος και μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις 
σε όλους τους τομείς του ενεργειακού τομέα (ΑΠΕ, φυσικό 
αέριο, ηλεκτρισμός κλπ) εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται από τα νέα δεδομένα που δημιουργεί 
το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η είσοδος 
ξένων ομίλων οι οποίοι θα επενδύσουν στο λιγντιτικό δυνα-
μικό της χώρας (όπως είναι π.χ η κινεζική Shenhua κλπ)». O 
επικεφαλής του τομέα Ενεργειακής Στρατηγικής και Σχεδια-
σμού, σύμβουλος της ΗAEE σε θέματα ενέργειας Τάσος Γκα-
ρής ανακεφαλαίωσε τα συμπεράσματα του συνεδρίου και 
πρόσθεσε τον σημαντικό παράγοντα του ηλεκτρισμού και 
των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, οι οποίες αποτελούν 
προϋπόθεση και ανάγκη, όχι μόνο για την προστασία του 
περιβάλλοντος, αλλά και για τον εξορθολογισμό από πολλές 
πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, της ενερ-
γειακής υποστήριξης της σύγχρονης κοινωνίας.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε στον 
Πειραιά ο διαγωνισμός καινοτομίας «Blue Growth», για τη 
γαλάζια οικονομία. Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί πλέον 
έναν πρωτοπόρο και πρωτότυπο θεσμό για την πόλη του 
Πειραιά και σκοπό έχει να συμβάλει στην καινοτόμο ανά-
πτυξη της επιχειρηματικότητας και την στήριξη νεοφυών 
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διαγωνισμός 
που διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παπαστρά-
του», τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Πειραιά, ο οποίος πρό-
σφατα βραβεύτηκε από το URBACT της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, στο Ταλίν της Εσθονίας, για το Blue Growth, το οποίο 
θεωρήθηκε ως «βέλτιση πρακτική πόλης». Στον διαγωνι-
σμό συμμετείχαν 16 υποψήφιες ομάδες που παρουσίασαν 
τις επιχειρηματικές τους ιδέες  και πρακτικές ενώπιον συμ-
βουλίου κριτών, με τη συμμετοχή ειδικών από τον χώρο 
της Ναυτιλίας, καθώς και πολυπληθούς κοινού. Βραβεύθη-
καν συνολικά έξι ομάδες. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε 
στην ομάδα «ferry hopper», που ανέπτυξε μια καινοτόμο 
πλατφόρμα online ανaζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών 
εισιτηρίων σε νησιά που δεν συνδέονταν μέχρι τώρα μετα-

ξύ τους, προσφέροντας πολλαπλά ταξίδια σε μία κράτηση.
Το δεύτερο στην ομάδα από το Ε.Μ.Π. «MESTOR», για την 
εφαρμογή της ιδέας  μείωσης των εκπομπών ρύπων στα 
λιμάνια μέσω της ηλεκτροδότησης των πλοίων με ένα και-
νούργιο σύστημα πρωτοπόρων μπαταριών.Και το τρίτο, 
στην ομάδα «ELIMINATORE» για την κατασκευή μιας συ-
σκευής με 20 έμβολα που καθαρίζει αποτελεσματικά και με 
μικρότερο κόστος και χωρίς περιβαλλοντικές συνέπειες, τα 
δίκτυα των κλωβών στις ιχθυοκαλλιέργειες.
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ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»: ΣχΕΔΟΝ ΤΡΙΑ χΡΟΝΙΑ «χΑΜΕΝΟΙ» 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ -ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
Στα «κάγκελα» είναι ολόκληρη η αγορά αλλά και σχεδόν 
όλες οι πτέρυγες του κοινοβουλίου με τις καθυστερή-
σεις της κυβέρνησης στο ζήτημα της προκήρυξης του 
νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Σε ρε-
πορτάζ του δημοσιογράφου Θοδωρή Καραουλάνη στο 
greenagenda.gr  σημειώνεται ότι σε λίγο συμπληρώ-
νονται σχεδόν 3 χρόνια από την ανάληψη της εξουσίας 
από την παρούσα κυβέρνηση και σχεδόν 4 χρόνια από 
την έναρξη του τρέχοντος ΕΣΠΑ (2014-2020), από τα 
χρήματα του οποίου θα χρηματοδοτηθεί το νέο «Εξοι-
κονομώ». Εξαιρετικά μεγάλη σημασία, που δείχνει το 
εύρος της ανησυχίας (αλλά και της πίεσης που υφίστανται 
οι βουλευτές στις εκλογικές τους περιφέρειες…) σε όλα 
τα κόμματα είναι, πέραν των αλλεπάλληλων, ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, ερωτήσεων των κομμάτων της αντι-
πολίτευσης (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι κλπ), 
η ερώτηση που κατέθεσαν 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πριν 
λίγες ημέρες προς τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην ερώ-
τησή τους οι (συμπολιτευόμενοι) βουλευτές τονίζουν ότι 
η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και η ενίσχυση 
των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
«είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίες». Οι 
ερωτώντες βουλευτές, έχοντας κάποια ενδοκυβερνητική 
ενημέρωση για τις εξελίξεις, ζητούν συγκεκριμένα να μά-
θουν πότε θα είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε 
να αρχίσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη 
συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα (καθώς όντως εκκρεμεί) 
αλλά και ποιο συγκεκριμένα θα είναι το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σημει-
ώνουν μάλιστα ότι συνεχόμενα δημοσιεύματα ανέφεραν 
ως ημερομηνία έναρξης τον Νοέμβριο. Όπως γίνεται κα-
τανοητό, οι αντιδράσεις για το νέο πρόγραμμα εγείρουν, 
πλέον, και... εσωκομματική αντιπολίτευση.
Παράλληλα, λίγες μέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί η κα-
τάθεση σχετικής ερώτησης από τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ 
(και πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, υπεύθυνο για το ΕΣΠΑ) 
Κωστή Χατζηδάκη (με την αυξημένη βαρύτητα που έχει 
ο θεσμικός του ρόλος) με την οποία ζητάει από τους αρ-
μόδιους υπουργούς να δώσουν ακριβή ημερομηνία κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
ένταξης στο πρόγραμμα, να δώσουν εξηγήσεις για τους 
λόγους που «καθυστερεί τόσο πολύ η έκδοση του Οδηγού 
του Προγράμματος», αλλά και να διευκρινίσουν πότε θα 
είναι έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα των αιτήσεων και 
πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του εξωτερι-
κού συμβούλου του ΕΤΕΑΝ. Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί 

τον Ιούνιο σχετική ερώτηση που κατέθεσαν 42 βουλευτές 
(τα 2/3 της Κοινοβουλευτικής ομάδας, σχεδόν) της ΝΔ. Οι 
αναφορές για έναρξη του προγράμματος τον Νοέμβριο 
δεν ήταν όμως απλά δημοσιεύματα, καθώς βασίζονταν 
σε επίσημες δηλώσεις. Μάλιστα ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει δύο φορές την 
έναρξη του νέου εξοικονομώ με συγκεκριμένο χρονο-
διάγραμμα. Η πρώτη φορά ήταν κατά την επίσκεψη του 
πρωθυπουργού στο ΥΠΕΝ, τον Μάϊο, όπου ανακοίνωσε 
ότι «τέλη καλοκαιριού» ξεκινά το νέο «εξοικονομώ»… Η 
δεύτερη φορά ήταν στα μέσα του Νοέμβρη, στο 6ο Περι-
φερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση 
της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, στην Κομοτηνή, 
όταν ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε δημοσίως ότι το νέο 
«εξοικονομώ» ξεκινά μέσα στο Νοέμβριο… Και τις δύο 
φορές τα συναρμόδια Υπουργεία διέψευσαν τις εξαγγελίες 
του πρωθυπουργού… Τις ίδιες ημέρες, ο ΓΓ Ενέργειας 
Μιχάλης Βεροιόπουλος, ανακοίνωσε «άμεση προκήρυ-
ξη» του νέου «εξοικονομώ», ενώ ένα μήνα νωρίτερα, 
στα τέλη Οκτωβρίου, είχε δεσμευτεί δημοσίως για έναρ-
ξη του προγράμματος μέσα στον Νοέμβριο και ο (συν)
αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώρ-
γος Σταθάκης, αλλά και ο φορέας που θα το υλοποιήσει, 
το ΕΤΕΑΝ, δια του Προέδρου του, Κώστα Γαλιάτσου, ο 
οποίος προχωρά, σε διάφορες ενημερώσεις ανά τη χώρα, 
και σε τεχνικές λεπτομέρειες ακόμη και χωρίς την ύπαρξη 
του οδηγού του προγράμματος. Βέβαια, έναν μήνα νωρί-
τερα, μιλούσε για τέλη Οκτωβρίου… Αλλά και ο «έχων 
το ταμείο» αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης (αρμόδιος για το ΕΣΠΑ συνολικά) Αλέξης Χαρίτσης 
είχε προαναγγείλει τον Αύγουστο ότι το νέο εξοικονομώ 
θα «βγει» τον Σεπτέμβριο… Από τη δήλωση του πρω-
θυπουργού, τον Μάϊο, στο ΥΠΕΝ, για έναρξη του νέου 
εξοικονομώ στα τέλη Καλοκαιριού, μέχρι τον Αύγουστο, 
υπάρχουν πολλαπλές δηλώσεις στελεχών της κυβέρνη-
σης (Χαρίτσης, Κορκολής, Γαλιάτσος κλπ) οι οποίοι προα-
ναγγέλλουν ότι το νέο πρόγραμμα έρχεται… Και να ήταν 
μόνο αυτές οι δηλώσεις: όπως αναφέρουν παράγοντες 
της αγοράς, οι οποίοι ήλπιζαν ότι θα δοθούν φέτος χρή-
ματα για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, «μας 
έχουν ταράξει στις δηλώσεις, αλλά φράγκο δεν έχει πέσει 
στην αγορά από το ΕΣΠΑ». Για το θέμα των αλλεπάλλη-
λων δηλώσεων των κυβερνητικών στελεχών είχαν κάνει 
δηλώσεις οι αρμόδιοι τομεάρχες τόσο της ΝΔ (Κώστας 
Κατσαφάδος) όσο και του ΠΑΣΟΚ (Γιάννης Μανιάτης).
Ενδεικτικά καταγράφουμε ότι είχαν προηγηθεί:
• Στις 19 Μαίου, κατά την ομιλία του στην ημε-

ρίδα που διοργάνωσε η Greenagenda.gr για την Κυκλική 
Οικονομία, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσε-
ων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής προανήγγειλε ότι η 
προκήρυξη του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ 
Οίκον» αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.
• Στις αρχές Απριλίου 2017 ο Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ προα-
νήγγειλε έναρξη του νέου Εξοικονομώ (που θα «περάσει» 
μέσα από το ΕΤΕΑΝ) «τον επόμενο μήνα».
• Σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη στο τέλος Μαρτίου 2017 ο 
Αλέξης Χαρίτσης αναφέρει ότι το νέο Εξοικονομώ θα τρέ-
ξει εντός του δευτέρου τριμήνου του 2017.
• Στις αρχές Μαρτίου 2017, απαντώντας σε ερωτήσεις στη 
βουλή, Ο ίδιος σημειώνει ότι το νέο πρόγραμμα αναμένε-
ται μέσα σε δύο μήνες, ενώ ο Γιώργος Σταθάκης βάζει ως 
χρονοδιάγραμμα το πρώτο εξάμηνο του 2017.
• Στις αρχές Φλεβάρη ο Αλέξης Χαρίτσης σε ημερίδα στη 
Θεσσαλονίκη αναφέρει ότι είναι θέμα εβδομάδων η προ-
κήρυξη του προγράμματος.
• Στα τέλη Ιανουαρίου 2017 ο αρμόδιος Υπουργός και 
πηγές του Υπουργείου αναφέρουν, σύμφωνα με δημο-
σιογραφικές πληροφορίες και δημοσιεύματα, ότι είναι 
θέμα ημερών - ή εβδομάδων - η έγκριση του νέου Κα-
νονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, που αποτελεί 
προαπαιτούμενο (αιρεσιμότητα) για την προκήρυξη του 
νέου εξοικονομώ.
• Τον Ιανουάριο του 2017 ο Αλέξης Χαρίτσης, λέει σε ενη-
μερωτική ιστοσελίδα ότι το 2017 θα είναι έτος υλοποίησης 
του νέου εξοικονομώ.
• Στις αρχές Ιανουαρίου 2017, απαντώντας σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», ο 
Γιώργος Σταθάκης σημείωσε ότι «προχωρά και θα έχουμε 
σύντομα ανακοινώσεις», τονίζοντας όμως ότι αποτελεί 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και ειδικότερα του Αναπληρωτή Υπουργού Αλ. Χαρίτση.
• Στις αρχές Δεκέμβρη 2016 ο Αλέξης Χαρίτσης, έχων την 
αρμοδιότητα του ΕΣΠΑ, δημοσιεύει τη σύσταση Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΙΙ» και η ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων με πόρους 248 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ.
• Νωρίτερα, αλλά μετά τον ανασχηματισμό, σε άρθρο 
στην εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ο αναπληρωτής Υπουργός 
(πλέον) Οικονομίας προαναγγέλει ότι το νέο ταμείο ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ θα ενεργοποιηθεί εντός του 2016. 

Συνέχεια στη σελ 11
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Συνέχεια από τη σελ 10

• Στα τέλη Ιουλίου 2016, σε συνέντευξη τύπου, ο τότε 
υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος 
Σταθάκης και ο υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης ανακοινώ-
νουν ότι το νέο Εξοικονομώ προκηρύσσονται εντός του 
φθινοπώρου του 2016 και δίνουν στοιχεία για τον προϋ-
πολογισμό.
• Τον Ιούνιο του 2016, σε συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αλέ-
ξης Χαρίτσης προαναγγέλλει ότι το νέο Εξοικονομώ θα είναι 
έτοιμο τον Σεπτέμβριο του 2016. Στις αρχές Ιούλη 2016, σε 
ελληνογερμανικό συνέδριο για την ενέργεια, προαναγγέλλει 
ότι το νέο πρόγραμμα θα προκηρυχθεί Σεπτέμβρη με Οκτώ-
βρη.
• Τον Μάιο του 2016 ο Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξη 
στην ΕΡΤ προαναγγέλει ότι τον προσεχή Ιούνιο (του… 
2016) επανεκκινείται το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ 
Οίκον».
• Τον Φεβρουάριο του 2016, απατώντας σε ερώτηση στη 
Βουλή, ο Αλέξης Χαρίτσης δηλώνει ότι σε εξέλιξη βρίσκονται 
συζητήσεις με το συναρμόδιο υπουργείο για το νέο «Εξοι-
κονομώ» στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ και ότι ο οδηγός του 
προγράμματος για τις νέες εντάξεις αναμένεται το δεύτερο 
τρίμηνο του έτους.
• Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2016, τόσο ο Υπουργός ΠΕΝ 
Πάνος Σκουρλέτης όσο και ο (νέος τότε…) ΓΓ Ενέργειας Μι-
χάλης Βεροιόπουλος προανήγγειλαν, μιλώντας σε συνέδρια 
για την ενέργεια, ότι το νέο «εξοικονομώ» έχει χρονοδιά-
γραμμα ανακοίνωσης από δύο έως πέντε μήνες.
• Τον Μάιο του 2015, οπότε ο τότε Υπουργός Παναγιώτης 
Λαφαζάνης ανακοινώνει τις προθέσεις του ΥΠΕΝ, με τον 
πιο επίσημο τρόπο, σε απάντηση ερώτησης στη Βουλή, ότι 
η κυβέρνηση θα προκηρύξει νέο πρόγραμμα «Εξοικονο-
μώ κατ΄οίκον». Με όσα μεσολάβησαν (δημοψήφισμα, νέα 
συμφωνία, εκλογές, νέα κυβέρνηση…), το «Εξοικονομώ» 
έφυγε από την επικαιρότητα και την προτεραιότητα των 
Υπουργών…
Ίσως τη ρεαλιστικότερη μέχρι στιγμής εκτίμηση για την 
έναρξη του προγράμματος να την έχει κάνει δημοσίως ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ – ΤΚΜ Πάρις Μπίλιας, ο οποίος, στην 
ίδια ημερίδα της Greenagenda.gr όπου ο κ. Κορκολής έθετε 
χρονικά την προκήρυξη του προγράμματος μέσα στο κα-
λοκαίρι του 2017, είχε αναφέρει ότι ρεαλιστικά, με βάση τις 
γνώσεις της αγοράς, το πρόγραμμα αναμένεται το 2018… 
Πάντως, ακόμη και αν «τρέξει» τις επόμενες εβδομάδες το 
πρόγραμμα – γεγονός που πολλοί πλέον αμφισβητούν, με 
όσα έχουν μεσολαβήσει – η χρηματοδότηση στην πραγμα-
τική οικονομία δεν αναμένεται να πέσει πριν το καλοκαίρι 
του 2018, όπως έγκαιρα, αλλά και έγκυρα (ο χρόνος αδιά-
ψευστος μάρτυρας), είχε αναλύσει η Greenagenda.

Βέβαια, συγκριτικά με τα δύο παντελώς χαμένα χρόνια 
(2015-2016) για τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργει-
ας, η πρόοδος που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες 
από τα συναρμόδια Υπουργεία είναι σημαντική, αλλά δεν 
είναι αρκετή, από όσα φαίνονται… Με σύντομο τρόπο, 
καταγράφουμε τι έχει ήδη γίνει:
• Έχει εκπληρωθεί από το καλοκαίρι η θεματική αιρεσιμό-
τητα του νέου ΕΣΠΑ για την καθιέρωση νέου Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων,– προϋπόθεση που απα-
γόρευε οποιαδήποτε προκήρυξη εξοικονόμησης ενέργειας 
με κοινοτικά χρήματα - στη βάση της τελευταίας κοινοτικής 
οδηγίας (η οποία θα αναθεωρηθεί το 2018, αλλά θα δοθεί 
περίοδος προσαρμογής στα κράτη μέλη, οπότε δεν θα κολ-
λήσει η πρώτη φάση, τουλάχιστον, του νέου εξοικονομώ)
• Η ουσιαστική όμως εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης, 
της εφαρμογής δηλαδή του νέου ΚΕΝΑΚ, με βάση τον οποίο 
θα σχεδιαστούν όλες οι επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης 
και εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα, έγινε μόλις την πε-
ρασμένη Δευτέρα, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορθώ-
σεων στις σχετικές ΤΟΤΕΕ και τα γραφήματα και εξισώσεις. 
Σημειώνουμε ότι το ΥΠΕΝ, επειδή το Εθνικό Τυπογραφείο 
στην αντιγραφή των ΤΟΤΕΕ είχε κάνει λάθος στις απεικονί-
σεις των αναγκαίων τύπων και εξισώσεων, είχε επιβάλλει 
ολιγοήμερη (όπως μόνο η Greenagenda είχε ενημερώσει) 
αναβολή εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ…
• Η Επιτελική Μονάδα ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ (τομέας Ενέργειας) 
έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του προ-
γράμματος, το ΕΤΕΑΝ έχει οριστεί ως ο αρμόδιος φορέας για 
την υλοποίηση του προγράμματος και έχει προχωρήσει η 
υπογραφή συμφωνιών με τις τράπεζες για τη χρηματοδό-
τηση των αιτήσεων. Επιπλέον, ήδη οι περιφέρειες (όπως η 
Αττική, το Βόρειο Αιγαίο κλπ) προχωρούν σε προσκλήσεις 
προς το ΕΤΕΑΝ και εντάξεις έργων για να δεσμευθούν και να 
δοθούν τα κονδύλια για το νέο εξοικονομώ, καθώς η χρη-
ματοδότηση των δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης και 
αποδοτικότητας του θα προέλθει στο τρέχον ΕΣΠΑ σχεδόν 
από όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (κυρίως από το 
ΕΠΑΝΕΚ, το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ).
Όμως όλα αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις αλλά δεν 
εξασφαλίζουν την έναρξη του προγράμματος. Και αυτό 
γιατί:
- Η τυπική αιρεσιμότητα της κοινοτικής οδηγίας για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας στα κτίρια – που είναι προϋπόθεση για 
την ένταξη οριστικών προτάσεων και την εκροή χρηματο-
δότησης - θα υλοποιηθεί αφού το ΥΠΕΝ δημοσιεύσει και τις 
προδιαγραφές για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης (nZEB)
- Δεν έχει εκδοθεί ακόμη ούτε καν προδημοσίευση του προ-
γράμματος, ούτε φυσικά ο επίσημος οδηγός, που θα λύσει 
όλες τις απορίες και θα δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις. 

Μόλις σήμερα διέρρευσαν τα πρώτα στοιχεία για τον οδηγό 
εφαρμογής του προγράμματος, η σύνταξη του οποίου φαί-
νεται πως έχει ολοκληρωθεί
- Δεν έχει παραληφθεί ακόμη επισήμως το πληροφοριακό 
σύστημα για το νέο πρόγραμμα. Σημειώνουμε, όπως είχε 
αποκαλύψει η Greenagenda, ότι το ηλεκτρονικό σύστημα 
θα είναι η καρδιά του νέου προγράμματος, καθώς οι αιτή-
σεις θα γίνονται online, χωρίς μεσολάβηση των τραπεζών, 
αλλά και μέσω αυτού θα γίνονται και πολλοί έλεγχοι. Παρα-
μένει άγνωστο αν και πότε θα είναι λειτουργικά έτοιμο και 
δοκιμασμένο, καθώς:
• Η αρχική προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος (με 
τον πηγαίο κώδικα) και η λειτουργία για το πρώτο έτος γί-
νεται με χορηγία – δωρεά της Ελληνική Ένωση Τραπεζών! 
Τη δωρεά έχει ήδη αποδεχθεί το Υπουργείο Οικονομικών, 
όπως ζήτησε αρμοδίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας…
• Η αναβάθμιση όμως του συστήματος και η συντήρηση για 
όλο τον χρόνο λειτουργίας γίνεται μέσω διαγωνισμού του 
ΕΤΕΑΝ, ο οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (μόλις τον 
Νοέμβριο έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών…), 
παρότι είναι μικρού, σχετικά, ύψους.
• Θυμίζουμε ότι, όπως αναφέραμε στα παραπάνω ρεπορ-
τάζ της greenagenda, το πληροφοριακό σύστημα του νέου 
εξοικονομώ θα φιλοξενείται από τη ΓΓΠΣ του Υπουργείου 
Οικονομικών – η οποία αναλαμβάνει την «παροχή υπη-
ρεσιών φιλοξενίας του Πληροφοριακού Συστήματος για 
το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στο Gcloud της 
Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. και λειτουργίας κόμβου παροχής ηλεκτρονι-
κών Υπηρεσιών (web services)
- Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η επιλογή του τεχνικού συμ-
βούλου που (υποχρεωτικά) θα ενισχύει το ΕΤΕΑΝ στην υλο-
ποίηση του προγράμματος, καθώς εκκρεμεί το αποτέλεσμα 
του σχετικού ανοιχτού διεθνούς (ηλεκτρονικού) διαγωνι-
σμού ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ!
- Και φυσικά το κυριότερο: δεν έχει εκδοθεί η προκήρυξη 
του προγράμματος
-Πηγές υΠΕΝ: Θέμα ημερών. Τέλος πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι πηγές του ΥΠΕΝ, που δεν θέλησαν να κατονομα-
στούν, ανέφεραν, ξανά, στην Greenagenda, ότι είναι θέμα 
ολίγων ημερών ή εβδομάδων η προκήρυξη του προγράμ-
ματος. Έχουμε αναφέρει άλλωστε τις διαφορετικές εκτιμή-
σεις και προτάσεις στελεχών προς την κυβέρνηση για «ξε-
μπλοκάρισμα» και επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά και τα 
προβλήματα. Καταγράφουμε τις εκ νέου πληροφορίες από 
το ΥΠΕΝ, ως ρεπορτάζ, όπως οφείλουμε, αλλά οι εκκρεμό-
τητες παραμένουν…

ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»: ΣχΕΔΟΝ ΤΡΙΑ χΡΟΝΙΑ «χΑΜΕΝΟΙ» 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ -ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
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Προτάσεις για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νο-
μισματικής Ένωσης στην ΕΕ με συγκεκριμένα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν τους επόμενους 18 μήνες, έδωσε σή-
μερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κύριοι 
άξονες των προτάσεων είναι η δημιουργία ενός Ευρω-
παϊκού Νομισματικού Ταμείου, ο ορισμός ενός ‘‘υπουρ-
γού Οικονομικων’’ της ευρωζώνης που θα είναι πρόε-
δρος του Eurogroup και αντιπρόεδρος της Επιτροπής και 
η ενεργοποίηση μηχανισμών τόσο για τη δημοσιονομική 
σταθερότητα, όσο και για την προώθηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ γενικός στόχος είναι η αύξηση της ενότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώ-
πης έως το 2025, σημείωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ο οποίος με αφορμή τις σημερινές 
προτάσεις δήλωσε τα εξής: «Έπειτα από χρόνια κρίσης, 
είναι πλέον καιρός να πάρουμε το μέλλον της Ευρώπης 
στα χέρια μας. Η σημερινή ισχυρή οικονομική ανάπτυξη 
μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός για 
να διασφαλίσουμε ότι η Οικονομική και Νομισματική μας 
Ένωση είναι πιο ενωμένη, πιο αποτελεσματική και πιο 
δημοκρατική και ότι αναλαμβάνει δράση προς όφελος 
όλων των πολιτών μας. Τώρα που ο καιρός είναι καλός 
είναι η καλύτερη στιγμή για να φτιάξουμε την οροφή.»
Αναλυτικότερα η σημερινή δέσμη μέτρων που υιοθέ-
τησε η Επιτρπή περιλαμβάνει τις εξης τέσσερις κύριες 
πρωτοβουλίες:
1. Πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Ταμείου (ΕΝΤ) το οποίο θα εδράζεται στο νομικό πλαίσιο 
της ΕΕ και θα βασίζεται στην καθιερωμένη δομή του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Η Επιτρο-
πή αναφέρει πως κατά τα τελευταία χρόνια, ο ΕΜΣ έχει 
διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διασφάλιση της 
σταθερότητας της ζώνης του ευρώ, παρέχοντας βοήθεια 
στα κράτη μέλη για να ανακτήσουν ή να διατηρήσουν 
την πρόσβαση στις αγορές κρατικών ομολόγων. Το 
ΕΝΤ αναμένεται, κατά την Επιτροπή, να βασιστεί στην 
αρχιτεκτονική του ΕΜΣ, με ουσιαστική διατήρηση των 
υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών και θεσμικών δομών 
του, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσει να 
συνδράμει τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που αντι-
μετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, τονίζει η 
Επιτροπή υπογραμμίζοντας επιπροσθέτως, ότι το ΕΝΤ 
θα παρέχει τον κοινό μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο 
Ταμείο Εξυγίανσης και θα ενεργεί ως δανειστής έσχατης 
ανάγκης για να διευκολύνει την ομαλή εξυγίανση των 

προβληματικών τραπεζών. Προβλέπεται επίσης ταχύτε-
ρη λήψη αποφάσεων σε επείγουσες περιπτώσεις και πιο 
άμεση συμμετοχή στη διαχείριση προγραμμάτων χρη-
ματοδοτικής συνδρομής. Με την πάροδο του χρόνου, το 
ΕΝΤ θα μπορεί επίσης να αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά 
μέσα, για παράδειγμα να υποστηρίξει πιθανή σταθερο-
ποιητική λειτουργία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο καλούνται από την Επιτροπή να εγκρίνουν 
αυτή την πρόταση έως τα μέσα του 2019.
2. Πρόταση για την ενσωμάτωση των ουσιωδών διατά-
ξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό 
και τη Διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Εν προ-
κειμενω η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την κατάλληλη ευ-
ελιξία που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, αλλά και ότι το 2012, τα κράτη μέλη της ΕΕ 
δεσμεύθηκαν νομικά να ενσωματώσουν τις ουσιώδεις 
διατάξεις της εν λόγω Συνθήκης στο δίκαιο της ΕΕ πέντε 
χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της, που αντιστοιχεί στην 
1η Ιανουαρίου 2018. Αυτό έχει ζητηθεί και από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση ενσωματώνει στο δί-
καιο της Ένωσης τα κύρια στοιχεία της Συνθήκης για την 
υποστήριξη υγιών δημοσιονομικών πλαισίων σε εθνικό 
επίπεδο και συνάδει πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες 
που ορίζονται στο πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να 
εγκρίνουν αυτή την πρόταση έως τα μέσα του 2019.
3. Ανακοίνωση σχετικά με τα νέα δημοσιονομικά μέσα 
για μια σταθερή ζώνη του ευρώ εντός του πλαισίου της 
ΕΕ που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να αναπτυχθούν ορισμένοι δημοσιονομικοί μηχανι-
σμοί, ουσιαστικοί για τη ζώνη του ευρώ και το σύνολο 
της ΕΕ, στο πλαίσιο των υφιστάμενων και μελλοντικών 
δημόσιων οικονομικών της ΕΕ. Η ανακοίνωση εξετάζει 
τέσσερις πιθανούς μηχανισμούς: α) παροχή στήριξης 
στα κράτη μέλη για την υλοποίηση διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων μέσω ενός εργαλείου για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και τεχνικής στήριξης κατόπιν αιτήμα-
τος των κρατών μελών• β) ειδικό μηχανισμό σύγκλισης 
για τα κράτη μέλη που καταβάλλουν προσπάθειες να 
ενταχθούν στο ευρώ• γ) μηχανισμό ασφάλειας για την 
Τραπεζική Ένωση, μέσω του ΕΝΤ/ΕΜΣ, που πρέπει να 
συμφωνηθεί έως τα μέσα του 2018 και να τεθεί σε λει-
τουργία έως το 2019• και δ) μηχανισμό σταθεροποίησης 
με σκοπό τη διατήρηση των επιπέδων των επενδύσεων 
σε περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων κραδασμών. Η 
Επιτροπή θα υποβάλει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες τον 
Μάιο 2018, στο πλαίσιο των προτάσεών της για το Πο-
λυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020. Το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν τότε 
να εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές έως τα μέσα του 2019. 
Για την περίοδο 2018-2020, η Επιτροπή προτείνει επίσης 
την ενίσχυση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτι-
κών Μεταρρυθμίσεων, διπλασιάζοντας τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για δραστηριότητες τεχνικής συνδρο-
μής που θα φθάσει το ποσό των 300 εκατ. EUR έως το 
2020. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει τη δοκιμή του νέου 
εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων σε πιλοτικό 
στάδιο. Για το σκοπό αυτό, προτείνει στοχευμένες αλλα-
γές στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων που διέπει τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), 
ώστε να αυξήσει τις δυνατότητες να χρησιμοποιείται 
μέρος του αποθεματικού επίδοσης για την υποστήριξη 
συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν τις 
δύο τελευταίες προτάσεις το 2018.
4. Ανακοίνωση που προσδιορίζει τα πιθανά καθήκοντα 
Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο 
οποίος θα έχει ρόλο Αντιπροέδρου της Επιτροπής και 
προέδρου της Ευρωομάδας, όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες Συνθήκες της ΕΕ. Η νέα αυτή θέση, συνδυά-
ζοντας τις υφιστάμενες αρμοδιότητες και τη διαθέσιμη 
εμπειρογνωσία, αναμένεται να ενισχύσει τη συνεκτι-
κότητα, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη 
δημοκρατική λογοδοσία στη χάραξη της οικονομικής 
πολιτικής για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ, με πλήρη 
σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες. Εάν επιτευχθεί κοι-
νή συμφωνία σχετικά με τον ρόλο του υπουργού έως τα 
μέσα του 2019, θα είναι δυνατή η δημιουργία αυτής της 
θέσης στο πλαίσιο της σύνθεσης της επόμενης Επιτρο-
πής. Η Ευρωομάδα θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει 
να εκλέξει τον υπουργό ως πρόεδρό της για δύο διαδο-
χικές θητείες, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι δύο 
θητείες.
Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή το-
νίζεται ότι η σημερινή δέσμη μέτρων δεν είναι ούτε το 
πρώτο ούτε το τελευταίο βήμα της διαδικασίας για την 
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
της Ευρώπης, που αποτελεί μία από τις κορυφαίες προ-
τεραιότητες για την Επιτροπή του Προέδρου Γιούνκερ, 
όπως ορίζεται στις πολιτικές κατευθύνσεις του, στην 
Έκθεση των Πέντε Προέδρων και στο έγγραφο προ-
βληματισμού για την Εμβάθυνση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης και το Μέλλον των Οικονομικών 
της ΕΕ.

ΕΕ: ΤΗ ΔΗΜΙΟυΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕυΡΩΠΑϊΚΟυ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟυ ΤΑΜΕΙΟυ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ υΠΟυΡΓΟυ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕυΡΩζΩΝΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ Η 
ΕυΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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H Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη πορεία από την αρχή της 
κρίσης και η εμπιστοσύνη στη χώρα αποκαθίσταται σταδια-
κά, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς 
Χρήστος Μεγάλου, σε συνέντευξη που έδωσε στο CNBC, ση-
μειώνοντας ότι αναμένει τον μηδενισμό τoυ ELA (της έκτακτης 
χρηματοδότησης από την ΕΚΤ) της τράπεζας το 2018. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «αυξήσαμε σημαντικά τις καταθέσεις 
μας. Είμαστε πάνω από τα τέλη του 2016. Μειώσαμε, επίσης, 
τον ELA που παίρνουν οι τράπεζες από την ΕΚΤ και σκοπεύ-
ουμε να τον μηδενίσουμε έως το τέλος του 2018», δήλωσε ο 
κ. Μεγάλου. Το 2018 αναμένεται να είναι «ένα καλό έτος για 
την ελληνική οικονομία», είπε ο διευθύνων σύμβουλος, προ-

σθέτοντας: «Αναμένω μία αύξηση του ΑΕΠ (Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος) κατά 2%, αναμένω αύξηση της ρευ-
στότητας και σημαντική μείωση του ELA και αυτό είναι θετικό 
και για την κερδοφορία των τραπεζών». «Πιστεύουμε ότι η 
σταθερότητα θα οδηγήσει, επίσης, σε περισσότερες καταθέσεις 
στην εγχώρια αγορά», σημείωσε ο τραπεζίτης, προσθέτοντας 
ότι η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα αποκαθίσταται σταδιακά. 
«Υπάρχουν αρκετές ακόμη (σ.σ.μεταρρυθμίσεις) να γίνουν για 
να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη, αλλά είμαστε στη 
σωστή πορεία», είπε, «την καλύτερη πορεία από την αρχή της 
κρίσης. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερη, μόνο καλύτερη». Εν τω 
μεταξύ, ο Πωλ Καζάριαν, διευθύνων σύμβουλος της Japonica 

Partners, που είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης κάτοχος ελληνικού 
χρέους, δήλωσε χθες στο CNBC ότι η σημερινή κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκπλήξει τους πάντες με τη δουλειά που έχει 
κάνει από το απόγειο της οικονομικής κρίσης. «Έχουν εκπλήξει 
πράγματι τους πάντες, αυτά που έχει κάνει (σ.σ. ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας) για σοσιαλιστής, έχει φέρει σε αμηχανία 
την προηγούμενη κυβέρνηση… Και χωρίς οικονομικό υπό-
βαθρο, χωρίς εμπειρία», είπε ο Καζάριαν στο CNBC. «Αξίζει να 
στηριχθεί, δεν έχει σημασία αν είναι από αυτό ή από εκείνο το 
κόμμα, αυτός και η ομάδα του έχουν επιτελέσει ένα εξαιρετικό 
επίτευγμα και πρέπει να ολοκληρωθεί», πρόσθεσε ο Αμερικα-
νός επενδυτής.

Επίσκεψη στην Πάτρα πραγματοποίησε ο πρέσβης του Κανα-
δά, Κιθ Μόριλ, ο οποίος συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα και τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών 
(ΟΛΠΑ), Νίκο Κοντοέ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την 
διάρκεια της συνάντησης του κ. Μόριλ με τον κ. Κατσιφάρα 
συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της διασύνδεσης της έρευνας 
με την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, σύμφωνα με την Περι-
φέρεια, ο πρέσβης του Καναδά θέλησε να ενημερωθεί για τον 
ρόλο που διαδραματίζει η Περιφέρεια στη σύνδεση του Πανε-
πιστημίου Πατρών και των ερευνητικών ιδρυμάτων με την 

παραγωγή. Από την πλευρά του, ο κ. Κατσιφάρας ενημέρωσε 
τον κ. Μόριλ για τις προσπάθειες που καταβάλει η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την αναδιάταξη των παραγωγι-
κών δυνάμεων της περιοχής, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, 
τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, ο κ. Μόριλ 
«επιβεβαίωσε το σταθερό ενδιαφέρον του Καναδά για επεν-
δύσεις στην Ελλάδα και δήλωσε πρόθυμος να συμβάλλει στις 
προσπάθειες της χώρας, τόσο για την προσέλκυση Καναδών 
επιχειρηματιών, όσο και για την αύξηση των ελληνικών εξα-
γωγών». Στην συνέχεια, ο πρέσβης του Καναδά επισκέφθηκε 

το λιμάνι της Πάτρας, όπου ενημερώθηκε από τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ για τις δραστηριότητες και 
τον στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού. Σύμφωνα με τον 
ΟΛΠΑ, ο Κ. Μόριλ εκδήλωσε ενδιαφέρον για τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες του λιμανιού και τις προοπτικές επενδύσεων. 
Τέλος, ο πρέσβης του Καναδά ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις 
του λιμανιού, ενώ σύμφωνα με τον ΟΛΠΑ «έγινε ιδιαίτερη ανα-
φορά και συζήτηση για τα αποτελεσματικά συστήματα ασφά-
λειας και φύλαξης του λιμανιού, τα οποία το κατατάσσουν σε 
ένα από τα ασφαλέστερα λιμάνια της χώρας».

Θετικό κλίμα επικρατεί στις διεθνείς αγορές για την Ελλάδα, 
διαπιστώνει ρεπορτάζ που δημοσιεύεται σήμερα στη βελγική, 
ολλανδόφωνη εφημερίδα De Tijd, υπό τον τίτλο: «Τα ελληνι-
κά επιτόκια δανεισμού «πέφτουν» στα επίπεδα προ κρίσης». 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σημειώνεται ειδικότερα ότι η Ελλάδα 
δανείζεται εκ νέου με τα επιτόκια που δανείζονταν το Νοέμβριο 

του 2009, πριν δηλαδή η ελληνική οικονομία «βυθιστεί» στην 
οικονομική κρίση. Κατά την εφημερίδα, η θετική αυτή εξέλιξη 
οφείλεται στην πρόσφατη συμφωνία της ελληνικής κυβέρ-
νησης με τους δανειστές. Καταλήγοντας, η εφημερίδα κάνει 
ιδιαίτερη μνεία στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση 
του ελληνικού χρέους και παρατηρεί ότι η ζήτηση για τη νέα 

σειρά ελληνικών ομολόγων, που εκδόθηκε χθες, υπήρξε αμέ-
σως πολύ μεγάλη, γεγονός που, όπως εκτιμά, αποδεικνύει την 
αμέριστη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην πορεία της 
ελληνικής οικονομίας και την πίστη που τρέφουν στις ευοίωνες 
προοπτικές της.

Με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας, Μα Κάι συναντάται σήμερα, Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης. Όπως 

αναφέρει δελτίο Τύπου του γραφείου του κ. Δραγασάκη, 
«στην υψηλού πολιτικού επιπέδου συνάντηση εργασίας, στην 
οποία θα συμμετάσχουν κυβερνητικές αντιπροσωπείες από 

την Ελλάδα και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, θα συζητηθεί 
η πορεία των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην οικονομική 
και πολιτιστική συνεργασία».

Μειώθηκαν στα 3,458 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 3,559 
δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο 
Οικονομικών.
Μείωση σημείωσαν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το 

συνολικό ποσό των οποίων διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο 
στα 832 εκατ. ευρώ, έναντι 931 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία αφο-
ρούν την μηνιαία εξέλιξη των μεγεθών της γενικής κυβέρνη-
σης, το μεγαλύτερο ποσό από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους ιδιώτες αφορούν οι 

οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι υποχρε-
ώσεις αυτές τον Οκτώβριο σημείωσαν μείωση στο ποσό των 
1,954 δισ. ευρώ έναντι 2,051 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟ CNBC Ο ΔΙΕυΘυΝΩΝ ΣυΜΒΟυΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
χΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟυ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΕΝΔυΣΕΙΣ ΕΡΕυΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ 
ΣυΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟυ ΕΙχΕ Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΟυ ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΑφΕΡΕΙ Η ΒΕΛΓΙΚΗ 
ΕφΗΜΕΡΙΔΑ DE TIjD

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΕζΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΩΘυΠΟυΡΓΟ, ΜΑ ΚΑϊ

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΑ 3,458 ΔΙΣ. ΕυΡΩ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ υΠΟχΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟυ ΔΗΜΟΣΙΟυ
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«Tο αναπτυξιακό πρόβλημα της χώρας δεν είναι πρόβλημα 
απλά κατανομής διαθέσιμων πόρων μέσω των αγορών, 
ερήμην της κοινωνίας. Eίναι ένα πρόβλημα στοχευμένης αξι-
οποίησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων, προώθησης 
της έρευνας και της καινοτομίας, δημιουργίας νέων θεσμών 
που να ενισχύουν τη συνεργασία και το συνεργατισμό, αξιο-
ποίησης της συλλογικής εμπειρίας και γνώσης της κοινωνίας», 
ανέφερε μεταξύ άλλων, στην ομιλία του, στο 7ο Περιφερειακό 
Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Ιονίων Νήσων ο 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημη-
τρίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παράλληλα επεσήμανε, «το 
υποκείμενο της ανάπτυξης δεν είναι το κράτος, ούτε οι αγορές, 
ούτε οι επιχειρήσεις από μόνες τους, είναι τελικά η ίδια η κοι-
νωνία με τους θεσμούς που η ίδια διαμορφώνει, τις επιλογές 
που κάνει και το πλαίσιο που δημιουργεί για τη λειτουργία του 
κράτους, των αγορών και των επιχειρήσεων». Αναφερόμενος 
στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας είπε ότι σταθερά βελτι-
ώνεται προς την σωστή κατεύθυνση που όπως είναι, δεν είναι 
άλλη από αυτή των εξαγωγών και των παραγωγικών επενδύ-
σεων, ενώ χαρακτήρισε το 2017, «το πρώτο πραγματικό έτος 
βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». «Η ελληνική 
οικονομία βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου και έχει εισέλθει σε 
τροχιά ανάκαμψης με ετήσια άνοδο 1,1% του ΑΕΠ σε όγκο το 
α’ εννιάμηνο 2017 (με βάση τα προσωρινά στοιχεία). Περνά, 
δε, με επιτυχία όλες τις αξιολογήσεις από τους Θεσμούς γιατί 
βασίζεται στην μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή, την 
υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, 
την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και την τόνωση 
των εξαγωγών», τόνισε ο κ. Παπαδημητρίου και συνέχισε: 
«Σήμερα, η ανάπτυξη της οικονομίας βασίζεται στις ακαθάρι-
στες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες το α’ εννιάμηνο 
2017 σημείωσαν ετήσια αύξηση 2,6% σε σταθερές τιμές, με τις 
ξένες άμεσες επενδύσεις καταγράφουν ετήσια άνοδο 69% και 
στην αύξηση του όγκου εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 
οι οποίες στο α’ εννιάμηνο αυξάνουν 7,6% ετησίως. Κατόπιν 
τούτου, θεωρείται εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 1,6% το 
2017, καθώς το δ’ τρίμηνο αναμένεται ισχυρή αύξηση του 
ΑΕΠ λόγω του κλεισίματος της γ’ αξιολόγησης, της παραδο-
σιακής ενίσχυσης του ΠΔΕ στο τέλος του έτους, της διανομής 
κοινωνικού μερίσματος και της περαιτέρω χαλάρωσης των 
κεφαλαιακών ελέγχων, κυρίως, όμως, αφορά τη βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος το οποίο μεταξύ α’ και γ’ τριμήνου 
2017 έχει βελτιωθεί κατά 18,5% σύμφωνα με την ICAP. «Δεν 
έχουμε να κάνουμε ούτε με μία προβληματική και αβέβαιη 
ανάκαμψη όπως ορισμένοι εκτιμούν, αλλά με μία σταθερή 
και γενικευμένη βελτίωση η οποία καθρεφτίζεται τόσο στην 
γενική αναγνώριση από διεθνείς οργανισμούς και πιστωτές 
της προόδου που έχει συντελεστεί, όσο και στην πιστοληπτική 
αναβάθμιση της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγη-

σης», είπε ο κ. Παπαδημητρίου, τονίζοντας εν συνεχεία: «Η ελ-
ληνική οικονομία βρίσκεται στον σωστό δρόμο, έχει ανακτήσει 
την εμπιστοσύνη, έχει ουσιαστικά κλείσει την 3η αξιολόγηση 
και θα ολοκληρώσει έγκαιρα το Πρόγραμμα τον Αύγουστο 
του 2018, εξελίξεις χαρακτηριστικές της μεγάλης αλλαγής 
που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία». Σύμφωνα με 
τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, «η επενδυτική αυτή 
αναγέννηση αποτελεί μία επιβεβαίωση της νέας Εθνικής Ανα-
πτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ) που ακολουθεί η κυβέρνηση με 
πυξίδα ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται σε 
επενδύσεις, εξαγωγές, καινοτομικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
ψηφιακή εκπαίδευση και απορρόφηση ανέργων μέσω προ-
γραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης. Στηρίζεται επίσης, στο 
υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό και στις παραγωγικές 
επενδύσεις σε τομείς με υψηλή εξωστρέφεια, ροπή στην καινο-
τομία, τις νέες τεχνολογίες, και σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊ-
όντα ικανά να εντάξουν τους παραγωγούς τους σε ευρύτερες 
αλυσίδες αξίας. Η προσέλκυση επενδύσεων και η τόνωση των 
εξαγωγών αφορούν», συνέχισε ο υπουργός, «πρωτίστως τις 
μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες, ενώ αντίθετα τα κίνητρα 
για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή 
κατάρτιση σε προγράμματα απασχόλησης αφορούν κυρίως 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ανέργους. Στρατηγικός 
στόχος της νέας αναπτυξιακής πολιτικής είναι η προσέλκυση 
επενδύσεων και η ταχύτερη απορρόφηση της ανεργίας με την 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, ώστε να ανακοπεί 
η έξοδος εγκεφάλων από τη χώρα. Με έμφαση στην ανάπτυξη 
της ελληνικής περιφέρειας και των δυναμικών, καινοτόμων 
και εξωστρεφών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Αναφερόμε-
νος στα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες των Ιονίων Νή-
σων, ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε ότι «βασίζεται κυρίως στο 
τουρισμό, το εμπόριο, τις μεταφορές που παράγουν το 46% 
του συνολικού προϊόντος και το 41% της συνολικής απασχό-
λησης της Περιφέρειας, με τις λοιπές υπηρεσίες υγείας-εκπαί-
δευσης-δημόσιας διοίκησης καθώς και διαχείρισης ακινήτων 
να παράγουν 15% και 17% αντίστοιχα του συνολικού προϊό-
ντος (2014). «Εντυπωσιακά χαμηλή», όπως ανέφερε, «είναι η 
συμμετοχή της γεωργίας, της βιομηχανίας και των κατασκευ-
ών που αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 11% του συνόλου», και 
πρόσθεσε πως ο νομός Κέρκυρας συγκεντρώνει το 50% του 
ΑΕΠ της Περιφέρειας. Συνεχίζοντας χαρακτήρισε «ενθαρυντι-
κά βήματα» για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
το γεγονός ότι είναι η τέταρτη στη χώρα Περιφέρεια με το υψη-
λότερο κατά κεφαλή εισόδημα (αντιστοιχεί στο 91% του μέσου 
εθνικού κατά κεφαλή ΑΕΠ) και η δεύτερη κατά σειρά Περιφέ-
ρεια με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας (15,5% το β’ τρίμη-
νο 2017). Παράλληλα ανέφερε ως «διαρθρωτικό πρόβλημα» 
την μεγάλη εξάρτηση της Περιφέρειας από τις υπηρεσίες και 
δη τον τουρισμό, το οποίο, όπως είπε, η κυβέρνηση λαμβά-
νει πολύ σοβαρά υπόψη, «καθώς διακηρυγμένος στόχος της 

ΕΑΣ είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου εθνικά και 
περιφερειακά με τη δημιουργία πολλαπλών δομών στήριξης 
της ανάπτυξης». Καταλήγοντας ο κ. Παπαδημητρίου, είπε ότι 
«για να εκμεταλλευτούμε αυτά τα περιθώρια ανάπτυξης πρέπει 
αφενός να εμβαθύνουμε ποιοτικά την προσφορά τουριστικών 
υπηρεσιών επιμηκύνοντας συγχρόνως την τουριστική περί-
οδο και αφετέρου να δημιουργήσουμε διακλαδικές σχέσεις 
χρησιμοποιώντας την τουριστική ζήτηση για την ανάπτυξη 
του αγροτικού τομέα και της μεταποίησης τροφίμων με βάση 
τα τοπικά προϊόντα».
Συγχρόνως, πρόσθεσε, πρέπει να υπερβούμε ορισμένες χρόνι-
ες διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες εντοπίζονται στη, χαμηλή 
επιχειρηματικότητα, καινοτομική δράση και εξωστρέφεια, την 
ελάχιστη συμμετοχή των επιχειρήσεων με επενδύσεις στην 
έρευνα, την ανεπαρκή υποδομή στις οδικές και θαλάσσιες με-
ταφορές κυρίως τις ελλείψεις σε τουριστικές υποδομές και την 
ανάγκη ποιοτικού εκσυγχρονισμού του ξενοδοχειακού δυνα-
μικού, καθώς επίσης το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα 
σε τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις.
Με την αξιοποίηση των υφισταμένων χρηματοδοτικών προ-
γραμμάτων και εργαλείων από την Περιφέρεια «πρέπει να 
ενισχυθούν οι λιμενικές υποδομές, να δημιουργηθούν νέες 
μαρίνες, να ενισχύσουμε τη συγκοινωνιακή σύνδεση με τις 
γειτονικές χώρες και να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό τους χερσαίους οδικούς άξονες, όπως η Εγνατία οδός, 
που έχει ήδη συμβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση του τουρι-
στικού ρεύματος, και η Ιόνια οδός, που ουσιαστικά και υπό την 
προϋπόθεση της δημιουργίας των απαιτούμενων συνδέσεων, 
θα λειτουργήσει και ως χερσαίος άξονας ενδοεπικοινωνίας της 
Περιφέρειας σε συνδυασμό με τις λειτουργούσες οριζόντιες 
θαλάσσιες συνδέσεις» είπε ο υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και κατέληξε: «Ενίσχυση πρέπει να υπάρξει επίσης στην 
εφαρμογή της έρευνας και των νέων τεχνολογιών στην παρα-
γωγή η οποία να έχει ως κύριο πεδίο δράσης την διασύνδεση 
του τουρισμού και της αγροδιατροφής, του τουρισμού και του 
πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της εφαρμογής καθαρών τε-
χνολογιών και της δημιουργικής βιομηχανίας».
Στενά συνδεδεμένη, πρόσθεσε, με την επιμήκυνση της τουρι-
στικής περιόδου, είναι η διεύρυνση των τοπικών συνεργειών, 
με την σύνδεση των Ιονίων Νήσων τόσο μεταξύ τους, όσο 
και με άλλους προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Τέλος, η δημιουργία διεθνών οργανωμένων συνεργασιών 
και συστάδων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της νέας και νεα-
νικής επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς αλλά ιδιαίτερα 
στους χώρους των νέων τεχνολογιών θα συμβάλλουν σημα-
ντικά στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου της 
Περιφέρειας.
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Στον κοινοβουλευτικό διάλογο τίθεται από χθες το σχέ-
διο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για την 
αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων και την ίδρυ-
ση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ με το νομοσχέδιο, για πρώτη φορά, η ελληνική 
διοίκηση προβαίνει στην κατάρτιση εθνικής νομοθεσίας για 
την άσκηση διαστημικών δραστηριοτήτων, προκειμένου 
να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο και την παρουσία 
της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μεταξύ των «διαστη-
μικών εθνών». Παράλληλα, προχωρά στην ίδρυση Ελλη-
νικού Διαστημικού Οργανισμού, προκειμένου να μπορέσει 
η Ελλάδα να αξιοποιήσει εμπορικά, επιστημονικά και ερευ-
νητικά τα δικαιώματά της και την πληθώρα ερευνητικών 
και επιστημονικών εφαρμογών και πόρων που διαθέτει η 
Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Από την άσκηση των 
δικαιωμάτων της χώρας στο διαστημικό φάσμα δημι-
ουργείται πληθώρα εμπορικών ευκαιριών που πρέπει να 
αξιοποιηθούν από μία αντίστοιχη με τα ευρωπαϊκά δεδο-
μένα εταιρεία συντονισμού και διαμόρφωσης διαστημικής 
πολιτικής. Βασική στόχευση είναι, επίσης, η αξιοποίηση από 
το ελληνικό Δημόσιο των ερευνητικών και επιστημονικών 
εφαρμογών που προκύπτουν από τις πολιτικές για το διά-
στημα, όπως είναι π.χ. οι εφαρμογές πολιτικής προστασίας. 
Κατά την πρώτη φάση της συζήτησης και επεξεργασίας του 
σχεδίου νόμου στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης έσπευσε να επι-
σημάνει ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ, 
η οποία δεν διέθετε ούτε διαστημικό οργανισμό ούτε και 
τη διαδικασία για την αδειοδότηση διαστημικών δραστη-
ριοτήτων. Μηδενική, δε, είναι η εμπορική, επιστημονική 
και ερευνητική χρήση, καθώς δεν αξιοποιείται το πλήθος 
των εφαρμογών και των πόρων που διαθέτει η Ευρωπα-
ϊκή Διαστημική Υπηρεσία. «Είναι κρίμα αν αναλογιστούμε 
το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα, που είναι 
ικανό να στηρίξει τέτοια εγχειρήματα και μεγάλο μέρος του 
διαπρέπει στο εξωτερικό» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
πρόσθεσε ότι οι διαστημικές εφαρμογές αφορούν την καθη-
μερινότητα, εφαρμογές. Πρόκειται για εφαρμογές που αφο-
ρούν την πολιτική προστασία, την πρόληψη και αντιμετώ-
πιση πυρκαγιών, τομείς όπως η εθνική ασφάλεια. Την ίδια 
ώρα προσδοκία είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών που θα παραχθούν μέσα από την ερευνη-
τική διαδικασία από το ικανότατο επιστημονικό δυναμικό. 
Ο κ. Κάτσης τόνισε, ταυτόχρονα, ότι σήμερα στην Ελλάδα 
υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται πολύπλευ-
ρα στον χώρο του διαστήματος και με το νομοσχέδιο επιδι-
ώκεται ένα σταθερό περιβάλλονν ώστε να αναπτυχθούν 
και να προσφέρουν αυτά που έχουν τη δυνατότητα στην 

κοινωνία και την οικονομία. «Εμείς θέλουμε να υποστηρί-
ζεται η καινοτομία και οι επιστήμονες που έχουν φύγει στο 
εξωτερικό να μπορούν να προσφέρουν και να επανέλθουν 
με μία προχωρημένη πολιτική που άπτεται του διαστήμα-
τος. Έχουμε, όμως, αντιρρήσεις και ασκούμε κριτική και το 
τρολάρισμα έχει να κάνει με εσάς κύριε υπουργέ» ανέφερε η 
εισηγήτρια της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, για να συ-
μπληρώσει ότι ο υπουργός αποπειράται, με το πρώτο μέρος 
του νομοσχεδίου, να ελέγξει «οποιαδήποτε μπίζνα» μπορεί 
να υπάρξει γύρω από τις διαστημικές εφαρμογές, με το δεύ-
τερο μέρος «φτιάχνει έναν οργανισμό κομμένο και ραμμένο 
στα μέτρα του για να κάνει προσλήψεις ημετέρων» και με το 
τρίτο μέρος «οικειοποιείται το αποθεματικό της ΕΡΤ κάνο-
ντας δώρα στην αγαπημένη ΕΡΤ και οικειοποίηση δημοσίου 
χρήματος για δικούς του σκοπούς προβολής». Η βουλευτής 
κατηγόρησε τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής ότι όπως 
και στην περίπτωση των ΜΜΕ κάνει καθεστωτικού τύπου 
προσπάθεια ελέγχου, έτσι και με το παρόν νομοσχέδιο συ-
νεχίζει αυτήν την προσπάθειά του. «Αφού δεν καταφέρατε 
να ελέγξετε τα πράγματα στην ενημέρωση, προσπαθείτε 
τώρα να ελέγξετε τις διαστημικές δραστηριότητες δίνοντας 
υπερεξουσίες στον εαυτό σας» είπε η κ. Ασημακοπούλου και 
παρατήρησε πως μόνο στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου 
ο υπουργός αναφέρεται 36 φορές. Ο ειδικός αγορητής της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Γιάννης Μανιάτης, σημείω-
σε ότι η χώρα χρειαζόταν έναν φορέα που να συντονίζει τις 
διαστημικές δραστηριότητες και υπογράμμισε ότι στον δια-
στημικό κλάδο δραστηριοποιούνται πάνω από 40 εταιρείες 
με 2.000 εργαζόμενους και με ετήσιο κύκλο εργασιών της 
τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς, πράγματι, 
υπήρχε η ανάγκη συντονισμού, πολύ περισσότερο που η 
χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος 
από το 2003. Ο βουλευτής ξεκαθάρισε, όμως, εκ προοιμί-
ου ότι επειδή η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν έχει καμία 
εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, θα κρατήσει επιφυλάξεις, 
γιατί αυτή η κυβέρνηση «δεν αφήνει κανέναν να αγιάσει, 
με τροπολογίες νυχτερινές ή με άλλες δραστηριότητες». 
Όπως και η ΝΔ έτσι και ο κ. Μανιάτης έθεσε, επίσης, θέμα 
υπερεξουσιών του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής. «Η 
διαστημική στρατηγική της ΕΕ αντιμετωπίζει το διάστημα 
ως ευκαιρία κερδοφόρων επενδύσεων για τους μονοπω-
λιακούς ομίλους και, ταυτόχρονα, σαν ένα ακόμη εργαλείο 
για τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και την ενίσχυση της κα-
ταστολής» δήλωσε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Μανώλης 
Συντυχάκης, και πρόσθεσε ότι στην ουσία το νομοσχέδιο 
διευκολύνει την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση 
του διαστήματος και των διαστημικών δικαιωμάτων της 
χώρας. Ο βουλευτής του ΚΚΕ χαρακτήρισε επικίνδυνη την 

πιθανή συσχέτιση του σχεδίου νόμου και των επιδιώξεών 
του με την ελληνική εξωτερική πολιτική και τη νέα συμφω-
νία με τις ΗΠΑ. «Το σχέδιο νόμου ενισχύει, οργανώνει και 
διασφαλίζει την παρουσία μας στο διάστημα, καθώς και την 
επέκταση σχετικών δραστηριοτήτων και οι Ανεξάρτητοι Έλ-
ληνες το στηρίζουμε» υποστήριξε ο ειδικός αγορητής των 
ΑΝΕΛ, Γιώργος Λαζαρίδης. Ο ειδικός αγορητής του Ποτα-
μιού, Γιώργος Αμυράς, ανέφερε ότι ενώ η Ελλάδα είναι από 
το 2003 μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
και ενώ έχει δαπανήσει ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, δεν 
υπήρξε ποτέ ο συντονισμός των φορέων που συμμετείχαν 
στις διαστημικές προσπάθειες της χώρας (υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας, Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Γενική Γραμ-
ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). «Είναι ένα καλό θετικό 
βήμα ότι συστήνεται ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός 
με τη μορφή ΑΕ και πιστεύουμε ότι χρειάζεται μία οριζόντια 
διαστημική πολιτική, που να μεγιστοποιεί την ανταπόδοση 
από τη συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς οργα-
νισμούς διαστήματος και στα διαστημικά προγράμματα» 
επισήμανε ο κ. Αμυράς. Ο βουλευτής τόνισε ότι ο νέος φο-
ρέας, για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να υπάρχει 
μακρόπνοος στρατηγικός σχεδιασμός, στελέχωση με ικανό 
επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, ορθολογική δια-
χείριση των πόρων για σύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινό-
τητα της χώρας, σωστή ενημέρωση του κοινού και ενίσχυ-
ση της καινοτομίας. Βασική ένσταση του Ποταμιού είναι «ο 
ιδιότυπος συγκεντρωτισμός αρμοδιοτήτων και ο έντονος 
παρεμβατισμός» όπως αποτυπώνεται στις διατάξεις του νο-
μοσχεδίου και συνεπώς «δεν χρειάζεται τόσο αποφασιστική 
εμπλοκή του υπουργού». Το Ποτάμι δηλώνει την επιφύλαξη 
του για το σχέδιο νόμου. «Υπήρξαμε λαός πρωτοπόρων και 
εξερευνητών, επιστημόνων και εφευρετών. Αυτό που συ-
ζητάμε σήμερα, επί της αρχής, μας βρίσκει σύμφωνους.Το 
θέμα που συζητάμε, επί της αρχής, γιατί σε ό,τι αφορά στην 
αρχή του παρόντος νομοσχεδίου, όπως και περιγράφεται 
μέσα από τις διατάξεις του, θα κρατήσουμε τις επιφυλάξεις 
μας, περιμένοντας να ακούσουμε τους φορείς» σημείωσε 
ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, Ι. Σαρίδης. Να 
έχουν προτεραιότητα οι Έλληνες επιστήμονες για τη συμ-
μετοχή στον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό, ζήτησε ο 
βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Π. Ηλιόπουλος, συμπληρώ-
νοντας ότι είναι προς θετική κατεύθυνση η σύσταση Ελληνι-
κού Διαστημικού Οργανισμού, καθώς αυτός θα αποτελέσει 
αντίπαλο δέος των δραστηριοτήτων της Τουρκίας σε αυτόν 
τον τομέα.

ΒΟυΛΗ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣυζΗΤΗΣΗ ΤΟυ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟυ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΡυΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟυ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟυ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Υγιείς προϋπολογισμοί και περιθώριο δανειοδότησης 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να αξιοποι-
ήσουν οι δήμοι και οι περιφέρειες τα επενδυτικά εργα-
λεία της ΕΤΕπ, δηλώνει σε συνέντευξή του στη EurActiv 
Ελλάδας ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Vazil Hudak. O κ. Hudak, επιση-
μαίνει ότι οι ανάγκες των πόλεων για χρηματοδότηση 
αυξάνονται δραματικά καθώς σε 30 χρόνια οκτώ στους 
δέκα πολίτες της ΕΕ θα ζουν σε πόλεις.  Σύμφωνα με το 
EurActiv.gr ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ επιβεβαιώνει ότι 
το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 
θα επιβάλλει μεγαλύτερη χρήση των χρηματοπιστωτι-
κών εργαλείων έναντι των επιδοτήσεων και αυτό στις 
χώρες της Συνοχής -όπως είναι η Ελλάδα- θα επηρεάσει 
τη συνολική τους κατάσταση.
Σύμφωνα με τον Σλοβάκο Αντιπρόεδρο οι δήμοι θα 
πρέπει να εκτιμήσουν προσεκτικά πόσο χρέος μπορούν 
να αντέξουν οικονομικά. Ωστόσο ο ίδιος δεν ανησυχεί 
ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε κρίση 
δημόσιου χρέους, καθώς θεωρεί ότι οι δήμοι βρίσκο-
νται κάτω από αυξημένη εποπτεία από τους πολίτες 
και μάλλον είναι περισσότερο συντηρητικοί και αρκετά 
υπεύθυνοι.
Ο κ. Hudak απορρίπτει επίσης τις αιτιάσεις ότι η ΕΤΕπ 
καθίσταται ολοένα και περισσότερο ο βασικός παράγο-
ντας και υπεύθυνος λήψης αποφάσεων σε θέματα δη-
μοσίων επενδύσεων. Η ΕΤΕπ λέει, δεν προωθεί τη δική 
της ατζέντα, αλλά λειτουργεί με βάση τα αιτήματα που 
λαμβάνει από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Τέλος ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αναγνωρίζει ότι οι 
επενδύσεις που γίνονται μέσω EFSI θα πρέπει να επι-
τύχουν καλύτερη γεωγραφική κατανομή καθώς για την 
ώρα το 90% των χρημάτων πάει στα παλιά κράτη μέλη.
Γι αυτό λέει ο κ. Hudak ότι η ΕΤΕπ, δημιούργησε το 
URBIS, ένα κέντρο βοήθειας και εξυπηρέτησης των το-
πικών αρχών που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Τράπεζας.
«Εάν είστε δήμαρχος, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 
να κάνετε κλικ στο urbis και να λάβετε πληροφορίες 
σχετικά με όλους τους τύπους υπηρεσιών», λέει χαρα-
κτηριστικά.
Ολόκληρη η συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ, 
στο διευθυντή της EurActiv Ελλάδας, Νίκο Λαμπρό-
πουλο, που δόθηκε στα πλαίσια της παρουσίασης του 
Urbis, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.
Μέχρι στιγμής είστε ικανοποιημένος από τη 
συνεργασία σας με τους δήμους και τις περιφέ-

ρειες, αλλά και για το ενδιαφέρον τους για τη 
χρήση των εργαλείων που προσφέρει η ΕΤΕπ;
Ναι, η συνεργασία πηγαίνει πολύ καλά και αντικατο-
πτρίζεται από το γεγονός ότι η αστική ανάπτυξη καθί-
σταται σε ολοένα και πιο σημαντικό θέμα για την Ευ-
ρώπη, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν στις 
πόλεις. Στην πραγματικότητα, σε περίπου 30 χρόνια οι 
οκτώ από τους δέκα πολίτες της ΕΕ θα εγκαταλείψουν 
τις πόλεις. Πρόκειται για έναν μεγάλο πληθυσμό που 
δημιουργεί ήδη πολύπλοκα ζητήματα όσον αφορά τις 
υποδομές, και τις διάφορες υπηρεσίες. Αυτός είναι και 
ο λόγος για τον οποίο η ζήτηση [των υπηρεσιών μας] 
αυξάνεται και μέρος της ανταπόκρισης σε αυτό το αίτη-
μα είναι η δημιουργία του Urbis, το οποίο παρέχουμε 
στους δήμους και τις περιφέρειες.
Το Urbis θα φιλοξενηθεί de facto ως δικτυακός τόπος 
στο πλαίσιο του συμβουλευτικού κόμβου της ΕΤΕπ, 
αλλά η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι η ΕΤΕπ σε 
συνεργασία με διάφορους οργανισμούς, και ιδίως την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παρέχει διαφορετικές χρη-
ματοοικονομικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια στους 
δήμους και τις περιφέρειες.
Μέχρι στιγμής, οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται σε δια-
φορετικά τμήματα της ΕΤΕπ και πλέον το Urbis προσπα-
θεί να τις συγκεντρώσει και να τις θέσει όλες κάτω από 
μια ομπρέλα, ένα παράθυρο, ώστε να καταστήσουμε 
πολύ ευκολότερη την πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες 
της ΕΤΕπ.
Εάν είστε δήμαρχος, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 
να κάνετε κλικ στο urbis και να λάβετε πληροφορίες 
σχετικά με όλους τους τύπους υπηρεσιών. Από συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες μέχρι τη δόμηση, την ανάπτυξη 
έργων, τη χρηματοδότηση που μπορεί να προσφέρει η 
ΕΤΕπ.
Για την απλούστευση της διαδικασίας αναπτύξαμε ένα 
πρότυπο περιγραφής έργου, πολύ σύντομο, όπου ζη-
τάμε τη συμπλήρωση μερικών βασικών ερωτημάτων. 
Οι ερωτήσεις αφορούν το είδος του έργου, τη χρηματο-
δότηση που απαιτείται και οποιουδήποτε άλλου είδους 
στήριξη. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι μας θα λάβουν 
αυτή την αίτηση και με βάση τις συγκεκριμένες ανά-
γκες, θα απαντήσουν με ποιους τρόπους μπορούν να 
υποστηρίξουν το έργο αυτό.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να προσθέσω ότι βρισκό-
μαστε ακόμη σε πιλοτική φάση. Θα λειτουργήσουμε 
στο Urbis χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τους τρέχοντες 
πόρους της ΕΤΕπ, για να δούμε πόση ζήτηση θα υπάρ-

ξει. Στα μέσα του επόμενου έτους, θα προβούμε σε επα-
νεξέταση του προγράμματος, ώστε να αξιολογήσουμε 
τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και με βάση αυτό, να 
καταστήσουμε το Urbis πιο σταθερό εργαλείο.
Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσουμε ορισμένα στοιχεία 
της πλατφόρμας σε ό, τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες. Φυσικά, κάτι τέτοιο θα απαιτήσει πρόσθετη υπο-
στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πιστεύω 
ότι εάν υπάρχει ζήτηση και το εργαλείο αποδειχθεί 
χρήσιμο, μπορούμε να το κάνουμε ακόμη μεγαλύτερο.
Εγγυήσεις: Μια πόλη πρέπει να έχει κρατικές 
εγγυήσεις στο πλαίσιο στήριξης της πρότασής 
της για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ; Οι τοπι-
κές τράπεζες συμμετέχουν σε αυτό;
Η εγγύηση δεν είναι απαραίτητη εντός της ΕΕ. Όλοι οι 
δήμοι έχουν εκτιμήσεις επενδύσεων, επομένως δεν 
απαιτείται ρητή κρατική εγγύηση, μπορούμε να συ-
νεργαστούμε άμεσα με τους δήμους. Φυσικά, το πιο 
σημαντικό είναι ο υγιής προϋπολογισμός του δήμου: 
Ένα ερώτημα έγκειται στο αν υπάρχει δημοσιονομικός 
χώρος, επειδή τόσο οι χώρες, όσο και οι περιφέρειες και 
οι δήμοι έχουν το δικό τους χρέος.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ σημα-
ντικό να αναλύσουμε, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώ-
ρος, ικανότητα διαχείρισης χρέους, επειδή παρέχουμε 
υποστήριξη σε δάνεια και εγγυήσεις που θα πρέπει να 
καταβληθούν. Έτσι, αν υπάρχει χώρος στο προϋπολο-
γισμό του δήμου για την εκ νέου πληρωμή του έργου, 
πρέπει να δούμε αν αυτό είναι από μόνο του οικονομικά 
βιώσιμο.
Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της χώρας. Υπάρχουν ορι-
σμένες χώρες εντός της ΕΕ που έχουν σαφή εγγύηση 
ή υποστήριξη από το κράτος, όπως για παράδειγμα η 
Ουγγαρία, που πριν από μερικά χρόνια συγκέντρωσε 
de facto όλη τη διαχείριση του χρέους και τη χρημα-
τοδότηση των δήμων. Έτσι, οι πόλεις, αφενός, μπο-
ρούν να επωφεληθούν από αυτή την υποστήριξη και 
να πάρουν την εγγύηση από την κυβέρνηση, αφετέρου 
σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο επενδυτικό σχέδιο, 
πρέπει να ζητήσουν έγκριση από την κυβέρνηση. Σε 
άλλες χώρες, -στην πλειοψηφία της ΕΕ θα έλεγα-, οι 
δήμοι μπορούν να το πράξουν αυτό από μόνοι τους. 
Εντούτοις, αν αποτύχουν, πρέπει να το φροντίσουν οι 
ίδιοι και δεν μπορούν να στηριχθούν στις κυβερνήσεις 
για υποστήριξη. 

Συνέχεια στη σελ 17

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΕΠ: χΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕΠ ΜΟΝΟ 
ΣΕ υΓΙΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟυΣ
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Η νέα σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημεί-
ων (ΚΣΝΜ) του ΥΠΠΟΑ, ορίστηκε με απόφαση της υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδίας Κονιόρδου. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, 
«η θητεία των μελών του ΚΣΝΜ είναι τριετής», ενώ τα μέλη του 
Συμβουλίου έχουν ως εξής:
-Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, γενική γραμματέας του 
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, πρόεδρος.
-Ελένη Σβολοπούλου, νομικός σύμβουλος του κράτους στο 
ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρούμενη από τον Σταύρο Σπυρόπουλο, νο-
μικό σύμβουλο του κράτους στο ΥΠ.ΠΟ.Α. 
-Ελένη Κόρκα, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιο-
τήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπλη-
ρούμενη από την Αικατερίνη Δελλαπόρτα, προϊσταμένη του 
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου του ΥΠ.ΠΟ.Α.
-Ευγενία Γατοπούλου, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α, 
αναπληρούμενη από τον Δημοσθένη Σβολόπουλο, προϊστά-
μενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. 
-Σιγανίδου Άννα, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων 
Μνημείων και Τεχνικών έργων Αττικής, Κεντρικής Στερεάς Ελ-
λάδας και Κυκλάδων του ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρούμενη από τον 

Βασίλειο Κασκάνη, αναπληρωτή προϊστάμενο της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου 
και Δυτ. Μακεδονίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
-Γεώργιος Παπανδρέου, αναπληρωτής προϊστάμενος της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής 
Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ν. Ιονίου του ΥΠ.ΠΟ.Α, αναπλη-
ρούμενος από τη Μερόπη Φράγκου, αναπληρώτρια προϊστα-
μένη Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Βορείου Αιγαίου του ΥΠ.ΠΟ.Α.
-Σοφία Χριστοφορίδου, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέ-
ρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας 
του ΥΠ.ΠΟ.Α, αναπληρούμενη από τον Ιωσήφ Φανουράκη, 
αναπληρωτή προϊστάμενο Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων 
και Τεχνικών Έργων Κρήτης του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
-Κωνσταντίνος Σπυράκος, καθηγητής Δομοστατικής στο Εθνι-
κό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, αναπληρούμενος από την Αικατε-
ρίνη Δελέγκου, διδάκτωρα Χημείας. 
-Ιορδάνης Δημακόπουλος, επίτιμος γενικός διευθυντής 
ΥΠ.ΠΟ.Α, αρχιτέκτων, αναπληρούμενος από τον Βασίλειο 
Γκανιάτσα, καθηγητή αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο.
-Ιωάννης Αίσωπος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
αναπληρούμενος από τον Νικόλαο Μπελαβίλα, αναπληρωτή 

καθηγητή αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. 
-Ανδρέας Γιακουμάτος, καθηγητής Ιστορίας, Κριτικής Ανάλυ-
σης και Θεωρίας Αρχιτεκτονικής στην Α.Σ.Κ.Τ., αναπληρούμε-
νος από τον Παναγιώτη Τουρνικιώτη, αρχιτέκτονα, καθηγητή 
στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. 
-Ελισσάβετ Βιντζηλαίου, καθηγήτρια στο Ε.Μ.Π., Πολιτικό 
Μηχανικό, αναπληρούμενη από τον Χαράλαμπο Ιωαννίδη, 
αναπληρωτή καθηγητή Τομογραφίας στο Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο.
-Σταματία Χατζηνικολάου, επίτιμη διευθύντρια του ΥΠ.ΠΟ.Α, 
αναπληρούμενη από την Πολυξένη Πολίτου, φιλόλογο-λαο-
γράφο, επιμελήτρια του Μουσείου Μπενάκη.
-Γεώργιος Γκανασούλης, γενικός διευθυντής Πολεοδομίας του 
Υ.Π.ΕΝ., ως εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αναπληρούμενος από την Ειρήνη Ρίγγα, αρχιτέκτο-
να μηχανικό, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Δια-
τηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομι-
κών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ιδίου υπουργείου. 
-Νικόλαος Φιντικάκης, αρχιτέκτονας-μηχανικός, ως εκπρόσω-
πος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναπληρούμενος 
από τη Σταυρούλα Καψιμάλη, αρχιτέκτονα-μηχανικό, μέλος 
του Τ.Ε.Ε.

Συνέχεια από τη σελ 16

Σε περίπτωση που η χρήση του πλαισίου και 
των δανείων άμεσης επένδυσης γίνει ο κανό-
νας και όχι η εξαίρεση, εκφράζετε φόβους για 
το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει 
μακροπρόθεσμα τα εθνικά χρέη που θα γίνουν 
μη βιώσιμα;
Είναι πολύ νωρίς, για να πούμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, 
ακόμη και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 
2020 – το οποίο πιθανότατα θα προχωρήσει προς μια 
ενεργότερη μετάβαση στα χρηματοπιστωτικά εργαλεία 
έναντι των επιδοτήσεων, ιδίως στις χώρες και τις περιφέ-
ρειες της πολιτικής συνοχής-, θα επηρεάσει τη συνολική 
κατάσταση. Θα υπάρξουν λιγότερο τυπικά διαρθρωτικά 
ταμεία όσον αφορά τις διαθέσιμες επιχορηγήσεις, αλλά 
θα εξακολουθούν να είναι ένα μείγμα επιχορηγήσεων και 
χρηματοδοτικών εργαλείων.
Προφανώς οι δήμοι θα πρέπει να εκτιμήσουν προσεκτικά 
πόσο χρέος μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Νομίζω 
ότι βρίσκονται, τουλάχιστον ό, τι βλέπουμε, υπό αυξημέ-
νη εποπτεία από τους πολίτες. Και θα έλεγα πως σήμερα 
βλέπουμε ότι είναι πολύ συντηρητικοί. Γι ‘αυτό δεν ανη-
συχώ τόσο πολύ για το γεγονός ότι θα υπάρξει ξαφνικά 
μια κρίση δημόσιου χρέους που θα δημιουργήσουν οι 
δήμοι, εφόσον μέχρι στιγμής υπήρξαν αρκετά υπεύθυνοι 

και μάλλον συντηρητικοί.
Η ΕΤΕπ υποστηρίζει όλο και περισσότερο τις δη-
μόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι 
βρισκόμαστε στη διαδικασία αλλαγής του μο-
ντέλου δημόσιων επενδύσεων και ότι η ΕΤΕπ θα 
καταστεί ο βασικός παράγοντας και υπεύθυνος 
λήψης αποφάσεων σε αυτή τη διαδικασία;
Είμαστε ένας θεσμός που βασίζεται πολύ στη ζήτηση. 
Βρισκόμαστε στη διαδικασία ανταπόκρισης στη ζήτηση 
που προέρχεται είτε από κάτω προς τα πάνω (περιφέρει-
ες, δήμους, αγροτικές περιοχές, ιδιωτικό τομέα), είτε εάν 
υπάρχουν συγκεκριμένες εντολές από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως το EFSI, το 
σχέδιο Juncker κ.λπ. Βρισκόμαστε κάπου στη μέση, δεν 
προωθούμε τις δικές μας στρατηγικές ή ιδέες, αλλά προ-
σπαθούμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη που εντοπί-
ζεται μεταξύ αυτών των ανθρώπων και των θεσμών που 
δανείζονται τα χρήματα από εμάς. Επομένως, δεν νομίζω 
ότι η ΕΤΕπ θα είναι σε θέση ή ότι έχει τη φιλοδοξία να επι-
βάλει τις δικές της ιδέες.
Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη για γεωγραφική 
κατανομή των πόρων, προκειμένου να διασφα-
λιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν 
εξίσου από τα κονδύλια του EFsI;
Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις ως προς αυτό: 
η πρώτη έχει να κάνει με τη στατιστική άποψη. Αν συ-

γκρίνετε το ποσό της χρηματοδότησης του EFSI για κάθε 
χώρα σε σχέση με το ΑΕΠ της, τότε η χώρα που λαμβάνει 
το μεγαλύτερο μέρος αυτής είναι η Εσθονία. η Βουλγαρία 
κλπ, λόγω του μικρού μεγέθους του ΑΕΠ τους. Αυτή είναι 
η θετική άποψη.
Η λιγότερο θετική άποψη είναι η συνολική κατανομή των 
χρημάτων. Θα παρατηρήσετε ότι το 90% των χρημάτων 
διατίθεται στα παλαιά κράτη μέλη και μόνο το 10% στα 
νέα. Προφανώς, δεν είμαστε ευχαριστημένοι για το ότι 
πρέπει να καταστήσουμε τη γεωγραφική κατανομή πιο 
ισότιμη και πιο ισορροπημένη.
Οπότε αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε τον 
συμβουλευτικό κόμβο, καθώς και τους μικρότερους κόμ-
βους σε βασικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλά-
δας, της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας και της Πολωνίας. 
Ένας από τους βασικούς λόγους που τα νέα κράτη μέλη 
δεν χρησιμοποιούν το EFSI αφορά στο ότι δεν χρησιμο-
ποιούνται για την ανάπτυξη έργων με εμπορική βάση, 
τα οποία πρέπει να επιστραφούν. Μπορεί οι χώρες και οι 
περιφέρειες συνοχής να έχουν συνηθίσει να εργάζονται 
με επιδοτήσεις και δωρεάν χρήματα, αλλά τα χρηματο-
πιστωτικά εργαλεία είναι κάτι καινούριο. Πρέπει, ακόμη, 
να μάθουν πώς να το κάνουν και πώς να συνδυάζουν 
επιδοτήσεις και εργαλεία.

ΝΕΑ ΣυΝΘΕΣΗ ΤΟυ ΚΕΝΤΡΙΚΟυ ΣυΜΒΟυΛΙΟυ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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Αναγκαία και εφικτή είναι μια «τολμηρή, ριζοσπαστική απο-
κέντρωση με πολιτισμική επανάσταση μέσα στο κράτος και 
μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση» τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγο-
ραστός, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων. Στη συνέντευξη που παραχώρησε ενόψει 
του Συνεδρίου της ΕΝΠΕ, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν την 
Παρασκευή στην Αθήνα, παρουσία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, ο κ. Αγοραστός υπογραμ-
μίζει ότι «όσο πιο ισχυρές είναι οι Περιφέρειες τόσο πιο ισχυρές 
είναι οι τοπικές κοινωνίες». Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της 
συνέντευξης του Κ. Αγοραστού στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον δημοσι-
ογράφο Δημήτρη Βέλλα
Την Παρασκευή, κύριε πρόεδρε, ξεκινά το ετήσιο συ-
νέδριο σας. Ποιο είναι το διακύβευμα;
Ριζική, τολμηρή, ριζοσπαστική αποκέντρωση. Μια πολιτισμική 
επανάσταση μέσα στο κράτος. Μετεξέλιξη της Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση ώστε η δύναμη 
των περιφερειών να γίνει δύναμη των πολιτών. 
Αυτή θέλουμε και αυτή πρέπει να είναι η επόμενη ημέρα του 
κεντρικού κράτους. Αυτή θέλουμε και πρέπει να είναι η επόμενη 
ημέρα των αιρετών περιφερειών, ενός θεσμού νέου καθώς μό-
λις τώρα συμπληρώνει επτά χρόνια ζωής, ενός θεσμού καταξι-
ωμένου στη συνείδηση της κοινωνίας καθώς έχει αποδείξει κατ’ 
επανάληψη την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητά του 
για το κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα μας. 
Το διακύβευμα, συνεπώς, δεν είναι για την Περιφερειακή Αυτο-
διοίκηση, είναι για τη χώρα:
-Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τη σύγχυση, αλληλοεπι-
κάλυψη και συχνά αλληλοεξουδετέρωση αρμοδιοτήτων στο 
τρίγωνο: κεντρικό κράτος - Περιφέρειες - Δήμοι ή κάθε πλευρά 
του τριγώνου θα αποκτήσει την πλήρη αρμοδιότητα ανά τομέα 
πολιτικής ώστε να είναι γνωστό ποιος κάνει τι, προκειμένου να 
μην διαχέονται οι ευθύνες και να μπορούν να βρεθούν όταν 
αναζητούνται;
-Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με το κεντρικό κράτος και 
τους αδύναμους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, αντίθετα δηλαδή 
απ’ ό,τι ισχύει στις ώριμες δημοκρατίες και τις οικονομικά ανε-
πτυγμένες χώρες, ή η Αυτοδιοίκηση και δη η Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση θα αποκτήσει πλήρη διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια;
- Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις Αποκεντρωμένες Δι-
οικήσεις που από τη μία δεν απελευθερώνουν πολύτιμους αν-
θρώπινους και οικονομικούς πόρους και από την άλλη, έχουν 
αρμοδιότητες οι οποίες συμπλέκονται μ’ αυτές των Περιφερειών 
ή θα καταργηθούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με τις αρμοδι-
ότητες, τους εργαζόμενους και τους πόρους τους να μεταφέρο-
νται στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση;
Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη: όσο πιο ισχυρές είναι οι Περιφέ-

ρειες τόσο πιο ισχυρές είναι οι τοπικές κοινωνίες.
Πώς εννοείτε την Περιφερειακή Διακυβέρνηση; Και 
σήμερα με τη δομή που έχει το ελληνικό κράτος, 
κατά πόσο είναι εφικτό;
Και εφικτό είναι και - το κυριότερο - επιβεβλημένο.
Συνοπτικά, Περιφερειακή Διακυβέρνηση σημαίνει Περιφέρειες
-με ουσιαστικές αρμοδιότητες που να μην αλληλοεξουδετερώ-
νονται μ’ αυτές άλλου επιπέδου διοίκησης,
-με κανονιστική αυτονομία, να αποκτήσουν την αρμοδιότητα 
να θεσπίζουν κανόνες δικαίου, για τα θέματα αρμοδιότητάς 
τους, ιδίως στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και σε 
όποιους άλλους τομείς συνδέονται με την προώθησή του, όπως 
είναι θέματα περιφερειακής χωροταξίας, προώθησης έργων 
και υποδομών και, τελικά, προώθησης των περιφερειακών 
επενδύσεων,
-με σταθερές και δυναμικές πηγές ίδιων εσόδων - είναι γνωστό 
ότι σήμερα ο βαθμός οικονομικής εξάρτησης των Περιφερειών 
από το κεντρικό κράτος παραμένει εξαιρετικά υψηλός: 95%.
- και φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγική ανασυ-
γκρότηση βασιζόμενη σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία 
και υποστηριζόμενη από εξειδικευμένο προσωπικό.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το κεντρικό κράτος θα έχει αποκε-
ντρωμένες δομές μόνο γι’ αυτές που αφορούν τις συνταγματικά 
προβλεπόμενες αρμοδιότητές του, συνεπώς πρέπει να καταρ-
γηθούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Πάντως, η επιβεβλημένη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση δεν 
έχει νόημα αν δεν συνδυαστεί με την εξίσου αν όχι περισσότερο 
επιβεβλημένη μεταρρύθμιση στο κράτος. Κατά την άποψή μου, 
η μεταρρύθμιση στο κράτος πρέπει να προηγηθεί. Αλλιώς, βά-
ζουμε το κάρο μπροστά απ’ το άλογο. Η χώρα μας πρέπει να 
αποκτήσει ένα πραγματικά επιτελικό κράτος, που να λειτουργεί 
με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
Πέραν αυτών, θεωρείτε ότι υπάρχει η πολιτική βού-
ληση για τη θέσπισή της;
Αφού όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν να καταργηθούν 
οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως επισήμανα ήδη, γιατί δεν 
το κάνουν πράξη; Μήπως τελικά αυτό είναι χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα της ηθικής κρίσης της σύγχρονης πολιτικής;
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: η μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση 
είναι στην ουσία της μια αναμέτρηση του κεντρικού κράτους με 
τον κακό εαυτό του, τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις του. 
Επιπρόσθετα, είναι μια αναμέτρηση με την κεντρική γραφειο-
κρατία και τις ανασφάλειές της.
Έχει την πολιτική βούληση η κυβέρνηση να «σπάσει αυγά»; 
Έχει την πολιτική βούληση να προχωρήσει σε μια τολμηρή 
μεταρρύθμιση μακράς πνοής και να μην αρκεστεί σε ημίμετρα 
και αποσπασματικά μέτρα; Έχει την πολιτική βούληση να φέρει 
τα πάνω κάτω στο κράτος και να μην εξαντλήσει το μεταρρυθ-
μιστικό της οίστρο σ’ ένα νομοσχέδιο που θα μοιάζει σαν ένα 
μεγάλο χριστουγεννιάτικο κουτί με ωραίο περιτύλιγμα -την 

αλλαγή του «Καλλικράτη» - που όμως στο εσωτερικό του θα 
βρίσκεται μόνο η αλλαγή του εκλογικού συστήματος;
Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων που έχετε με 
την κυβέρνηση ποια θέματα είναι;
Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν κάνει ουσιαστικό διάλογο με τους 
θεσμικούς φορείς της αυτοδιοίκησης. Διότι για να γίνει διάλο-
γος, πρέπει η κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένες θέσεις 
και να μην εξαντλεί τον δημόσιο λόγο της σε διαπιστώσεις, σε 
αόριστες γενικές αρχές ή σε ιδέες που επικαιρικά «γυαλίζουν», 
χωρίς όμως σοβαρή επεξεργασία.
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει να έχει 
ολοκληρωμένο σχέδιο, δεν δείχνει να έχει καμία επεξεργασμένη 
πρόταση, δεν δείχνει να έχει ούτε καν την καλώς εννοούμενη 
φιλοδοξία να αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες.
Περιορίζεται μόνο να μιλά για την αλλαγή του εκλογικού συ-
στήματος σαν να έχουν επιλυθεί όλα τα άλλα θέματα της αυ-
τοδιοίκησης και να έχει απομείνει μόνο αυτό, το οποίο, πρέπει 
να επισημάνουμε, δεν το προσεγγίζει από μια αυτοδιοικητική 
οπτική αλλά είναι ηλίου φαεινότερο πλέον ότι το εντάσσεται στο 
γενικότερο πολιτικό - εκλογικό σχεδιασμό του κυβερνώντος 
κόμματος. Πάντως, και την απλή αναλογική τη χρησιμοποιεί 
προσχηματικά για να δημιουργήσει συναλλακτικές συμμαχίες.
Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να αιφνιδιά-
σει. Εμείς έχουμε καταστήσει σαφές ότι ως θεσμικοί φορείς της 
αυτοδιοίκησης ούτε θα δεχτούμε ούτε θα δώσουμε πολιτική νο-
μιμοποίηση σε διαδικασίες - εξπρές. Επιμένουμε στην αναγκαι-
ότητα ενός ανοιχτού διαλόγου με «ανοιχτά χαρτιά» απ’ όλους, 
ενός διαλόγου στη βάση των θέσεων των θεσμικών φορέων 
της Αυτοδιοίκησης.
Συνεχής είναι η παρουσία της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας στα ευρωπαϊκά αυτοδιοικητικά όργανα. 
Ποιο είναι το ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό πλαίσιο 
που διαμορφώνεται; Προς ποια κατεύθυνση οδη-
γείται η ΕΕ;
Η κατεύθυνση της Ευρώπης είναι μία: αποκεντρωμένο σύ-
στημα για να λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο στον έλεγχο της 
κοινωνίας από το κεντρικό κράτος και την ίδια στιγμή να απε-
λευθερώνει δυνάμεις για περισσότερο και ουσιαστικότερο έργο.
Ως Ένωση Περιφερειών μετέχουμε ενεργά και ουσιαστικά στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μάλιστα τα αποτελέσματα των 
παρεμβάσεών μας είναι απτά και μετρήσιμα: πιέσαμε και αλλά-
ξαμε την αρχιτεκτονική της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, ανα-
δείξαμε το προσφυγικό - μεταναστευτικό και τα ζητήματα που 
ανακύπτουν ιδίως στα νησιά μας, πιέσαμε για να εισρεύσουν 
στη χώρα μας 975 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα αναθεώ-
ρησης του ΕΣΠΑ, φέρνουμε τη φωνή των περιφερειών και των 
τοπικών κοινωνιών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ : ΤΟΛΜΗΡΗ, ΡΙζΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΜΕ 
ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑυΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚυΒΕΡΝΗΣΗ
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Καταστροφές στα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή του πο-
ταμού Αξιού έχει διαπιστώσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποδίδει την κατάσταση 
αυτή στην πάροδο των ετών, αλλά και τη μη συντήρηση των 
έργων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο 
χρονικό διάστημα πρόκειται να γίνουν αντιπλημμυρικές παρεμ-
βάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας του ποταμού 
Αξιού και των ρεμάτων που συμβάλουν σε αυτόν. Πιο συγκε-
κριμένα, το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας 
ενέκρινε τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου 
του έργου, που προβλέπει την εκτέλεση εργασιών κατά μήκος 
του ποταμού Αξιού, κυρίως στην περιοχή που εκτείνεται μεταξύ 
της οδικής γέφυρας Πολυκάστρου - Αξιούπολης και της εκβολής 
του χειμάρρου Γοργοπής. Η περιοχή επέμβασης ανήκει γεω-
γραφικά στην αρμοδιότητα της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς 
και ειδικότερα στο Δήμο Παιονίας. Ειδικότερα, θα γίνουν δια-
μορφώσεις των πρανών και των αναβαθμών, καθαρισμοί της 
κοίτης του ποταμού, εκσκαφές, τοποθετήσεις γεωυφάσματος, 
αποκαταστάσεις της βαθειάς κοίτης από αποθέσεις φερτών υλι-

κών, απορριμμάτων, μπαζών και βλάστησης, ενώ θα δημιουρ-
γηθούν δίαυλοι για την ανεμπόδιστη ροή του ποταμού. Στόχος 
του έργου είναι η προστασία της περιοχής από καταστροφές και 
υποβάθμιση, αλλά και η προστασία κτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων που βρίσκονται στην περιοχή από πλημμύρες. Το έργο 
έχει προϋπολογισμό ένα εκατομμύριο ευρώ. Διευθετήσεις του 
χειμάρρου του Ανθεμούντα Στο μεταξύ, στα έργα διευθέτησης 
τμημάτων του χειμάρρου του Ανθεμούντα αναφέρθηκε η αντι-
περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, απαντώντας 
σε σχετική επερώτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Η κ. Πατουλί-
δου επισήμανε ότι έγιναν τέτοια έργα σε τμήματα μήκους δύο χι-
λιομέτρων, από την πρώτη γέφυρα που βρίσκεται στην περιοχή 
των Βασιλικών μέχρι την διάβαση στην περιοχή Αράπη Μύλος 
και 11,9 χιλιομέτρων από το ύψος της γέφυρας της Σουρωτής 
και των Ταγαράδων και μέχρι τον κόλπο του Θερμαϊκού. Σχετι-
κά με το έργο διευθέτησης του χειμάρρου του Ανθεμούντα, το 
οποίο εντάχθηκε πρόσφατα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό περίπου 9 εκατ. ευρώ, η 
κ. Πατουλίδου σημείωσε, ότι θα διευθετήσει ένα τμήμα μήκους 

2,7 χλμ. του χειμάρρου, αλλά και τα τμήματα των έξι χειμάρρων 
που εκβάλουν στον Ανθεμούντα. Το έργο αυτό γίνεται εντός των 
ορίων του Δήμου Θέρμης, από τη θέση Αράπη Μύλος μέχρι τη 
θέση που συναντά την κοινοτική οδό που συνδέει επαρχιακή 
οδό Νέου Ρυσίου, Σουρωτής και Βασιλικών μέχρι την εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου. «Μετά την ολοκλήρωση του έργου 
της διευθέτησης χειμάρρου Ανθεμούντα ο χείμαρρος θα είναι 
διευθετημένος από τον οικισμό των Βασιλικών μέχρι τον κόμβο 
του Θερμαϊκού, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην αντιπλημμυρική 
προστασία της περιοχής» πρόσθεσε η αντιπεριφερειάρχης Θεσ-
σαλονίκης. Από την παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ο Θε-
όδωρος Ιγνατιάδης ανέφερε, ότι η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης 
του Ανθεμούντα και ειδικότερα το τμήμα της στον Δήμο Θέρμης 
που είναι και το μεγαλύτερο, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 
αντιπλημμυρικής θωράκισης. Έκανε λόγο για ελάχιστες παρεμ-
βάσεις αντιπλημμυρικών έργων που υπολείπονται κατά πολύ 
των στοιχειωδών αναγκών και για δεκάδες τυφλά ρέματα που 
έχουν καλυφθεί παρανόμως και σήμερα δεν υφίστανται.

Μια σειρά ευνοϊκών λύσεων, αλλά και κοινωνικών δράσεων, 
για την ανακούφιση και την στήριξη των επαγγελματιών, των 
επιχειρήσεων και των οικογενειών που επλήγησαν από τις 
φονικές πλημμύρες στην περιοχή της Μάνδρας, της Μαγούλας 
και της Ν. Περάμου, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι μέτρα έκτακτης εφαρμογής, που ανακοι-
νώνει η Τράπεζα για τους πελάτες της, ιδιώτες, επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις, στις πλημμυροπαθείς αυτές περιοχές. Εκτι-
μώντας παράλληλα τις ανάγκες των οικογενειών με παιδιά και 
κυρίως τις ανάγκες σε τρόφιμα για την πλήρη διατροφή των 
μαθητών αυτή τη κρίσιμη περίοδο, η Εθνική θα προσφέρει 
καθημερινά, μεσημεριανά γεύματα σε μαθητές νηπιαγωγείων 
και δημοτικών σχολείων του Δήμου Μάνδρας. 
Ι. Τα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων πελα-
τών της Τράπεζας, αφορούν ειδικότερα στην παροχή: 
- Δίμηνης περιόδου αναστολής καταβολής δόσεων («πάγω-
μα») σε δανειολήπτες με ενήμερες οφειλές.

- Ρύθμισης με ευνοϊκούς όρους για δανειολήπτες με οφειλές σε 
καθυστέρηση.
- Αναστολή μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018 κάθε εξωδικαστικής και 
δικαστικής ενέργειας είσπραξης απαιτήσεων.
Σημειώνεται πως τα παραπάνω μέτρα θα εφαρμοστούν και για 
τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημ-
μύρες στη Σύμη.
Τα μέτρα ανακούφισης θα προσφέρονται κατόπιν αιτήσεων 
από τους πληγέντες πελάτες της τράπεζας. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα μέτρα ανακούφισης, οι 
ενδιαφερόμενοι πελάτες της τράπεζας μπορούν να απευ-
θυνθούν στην ειδική τηλεφωνική γραμμή 210 48 48 500, τις 
καθημερινές και ώρες 8 πμ-8μμ καθώς και στο δίκτυο κατα-
στημάτων της τράπεζας. Κλιμάκια στελεχών της τράπεζας θα 
επισκεφθούν κατά τις προσεχείς εβδομάδες τις περιοχές της 
Μάνδρας, της Μαγούλας και της Ν. Περάμου, και θα έχουν 
επαφές με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, για 

να διερευνήσουν και να συζητήσουν τις ανάγκες τους μετά τις 
καταστροφές.
ΙΙ. Παράλληλα, η Εθνική, στο πλαίσιο του προγράμματος Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης της τράπεζας και για τη στήριξη των 
οικογενειών της Μάνδρας, θα διαθέσει 100.000 ευρώ για την 
παροχή μεσημεριανών γευμάτων στους μαθητές των νηπια-
γωγείων και δημοτικών της Μάνδρας, για τους επόμενους δύο 
μήνες. Συνολικά, υπολογίζεται στο διάστημα αυτό να καλυ-
φθούν από τη δράση αυτή πάνω από 42.000 γεύματα.
Η συγκεκριμένη κοινωνική δράση είναι κομμάτι μίας γενικό-
τερης πολιτικής που ακολουθεί η τράπεζα, με την προσφορά 
δωρεάν γευμάτων σε χιλιάδες μαθητές, υποστηρίζοντας έτσι 
οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Τα τελευταία δύο χρόνια, η 
Εθνική έχει προσφέρει πάνω από 700.000 ευρώ για δωρεάν 
γεύματα σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της Δυτικής 
Αττικής, της Καβάλας και των Τρικάλων.

Στην τοποθέτηση έξι πρωτοποριακών φωτιστικών διαβάσεων 
προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η αρχή έγινε στην οδό 
Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης, στις ράμπες των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλει-
ας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ενδοδαπέδια ράβδος LED που 
τοποθετήθηκε ανάμεσα στα πλακίδια της διάβασης συνδέεται 
με το σύστημα της σηματοδότησης και εκπέμπει κόκκινο ή 

πράσινο φως, σε αντιστοιχία με τους φωτεινούς σηματοδότες 
για την κίνηση των πεζών. «Η διαμόρφωση των κόμβων Μη-
τροπόλεως-Κομνηνών, καθώς και Μητροπόλεως-Καρόλου 
Ντηλ, αναβαθμίζουν την περιοχή, βελτιώνουν την αστική 
επίπλωση και γενικώς αλλάζουν προς το καλύτερο την εικόνα 
του κέντρου» τονίζει, σε δήλωσή του, ο αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Έργων και Περιβάλλοντος, Θανάσης Παππάς. Αυτό το 

φωτιστικό, που βρίσκει πιλοτική εφαρμογή και σε χώρες της 
Ευρώπης, τοποθετείται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στο 
πλαίσιο του έργου «Μεταφορά σηματοδοτών και διαβάσεων 
στους κόμβους της οδού Μητροπόλεως (Κομνηνών και Καρό-
λου Ντηλ)».

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜυΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΞΙΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ χΕΙΜΑΡΡΟ ΤΟυ ΑΝΘΕΜΟυΝΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ ΓΙΑ ΤΟυΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ φΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜυΡΕΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.00-11.10: Προσέλευση 

11.10-11.20: Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ
11.20-11.30: Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής &  Ανάπτυξης
11.30-11.40: Ειρήνη Κλαμπατσέα, Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
11.40-11.50: Γιώργος Τσακίρης, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας
11.50-12.00: Χάρης Κοκκώσης, Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τ. Πρόεδρος ΕΤΑΑ 
12.00-12.10: Αναστάσιος Καλλιτσάντζης, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας και Δικτύων ΣΕΒ
12.10-12.20: Τόνια Κατερίνη, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων  
12.20-12.30: Κων/νος Καρατσώλης, Νομικός Συνεργάτης ΤΕΕ
12.30-12.40: Σοφία Αυγερινού Κολώνια, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωροτακτών
12.40-12.50: Ιωάννης Λαϊνάς, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφ. Ανάπτυξης

12.50-13.00: Ερωτήσεις-Συμπεράσματα

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Εκδήλωση: «Νέο Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού»

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα: “Νέο Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού”,  που θα γίνει 
στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού “Greek Tourism Expo” στις 8 Δεκεμβρίου 2017 στο Metropolitan Expo.

www.greektourismexpo.gr

Πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση : 210.3291345 -210.3291351, email: greok@central.tee.gr
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Σε νέο κύκλο τουλάχιστον πέντε σκληρών ανατροπών μπαί-
νουν 670.000 ελεύθεροι επαγγελματίες από τις αρχές κιόλας 
του 2018. 
Συμψηφισμοί εισφορών του 2017, εξόφληση χρεών του 
2016, νέα τρέχοντα και αναδρομικά «χαράτσια», αλλά και 
δύο διαδοχικές αυξήσεις στη βάση υπολογισμού τους συν-
θέτουν το «μαύρο» τοπίο στο οποίο είναι υποχρεωμένοι να 
βαδίσουν οι αυτοαπασχολούμενοι την περίοδο 2018-2020. 
Τα νέα βάρη των επαγγελματιών ξεκινούν από τον πρώτο 
κιόλας μήνα του επερχόμενου έτους, με την καταβολή των 
εισφορών τους με βάση το καθαρό εισόδημα που δήλωσαν 
για το 2016, και κορυφώνονται το 2020, με την καταβολή των 
εισφορών με βάση το ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν το 
2019.
Οι παρεμβάσεις
Αναλυτικότερα, τα στάδια του νέου κύκλου των περιπετειών 
των αυτοαπασχολουμένων διαμορφώνονται, με βάση τις 
τελευταίες πληροφορίες, αλλά και όσα προβλέπει η σχετική 
νομοθεσία, ως εξής: 
1. Η 1η μηνιαία δόση των εισφορών για κύρια ασφάλιση και 
υγεία με βάση το καθαρό εισόδημα που δήλωσαν στην Εφο-
ρία για το 2016 οι επαγγελματίες θα πρέπει –όπως προβλέπει 
πλέον το πιθανότερο σενάριο– να καταβληθεί έως 31/1/2018 
(και όχι τέλη Νοεμβρίου ή έστω Δεκεμβρίου, όπως αρχικά 
εξέταζε το υπ. Εργασίας). 
Μαζί με τις νέες τρέχουσες εισφορές θα πρέπει να καταβληθεί 
έως τις 31/1/2018 –σύμφωνα με το κυρίαρχο πλέον σενά-
ριο– από όσους επαγγελματίες δήλωσαν υψηλότερο εισό-
δημα το 2016 σε σχέση με το 2015 και η διαφορά μεταξύ των 
εισφορών που καταβλήθηκαν με βάση το εισόδημα του 2015 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και των εισφορών που έπρεπε 
να καταβληθούν με βάση το εισόδημα του 2016. 
Η διαφορά αυτή θα καταβληθεί πιθανότατα εφάπαξ, δηλαδή 
όλη μαζί με την 1η δόση των εισφορών τον Ιανουάριο του 
2018, ειδικά αν αυτή είναι σχετικά μικρή, ενώ δεν αποκλείεται 
και η τμηματική καταβολή αν η διαφορά είναι μεγάλη. 
Όσοι δήλωσαν χαμηλότερο εισόδημα θα λάβουν ως ανα-
δρομική επιστροφή τη διαφορά αυτή, εφόσον, όμως δεν 
έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, προς 
τα Ταμεία.
 2. Από τον πρώτο μήνα του 2018, σύμφωνα με το βασικό 
πλέον σενάριο, θα πρέπει 200.000 επαγγελματίες (π.χ., νομι-
κοί, γιατροί) να καταβάλουν διπλές εισφορές για το επικουρι-
κό (7%) και το εφάπαξ τους (4%). 
Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλλουν μηνιαίως τις τρέχουσες 
εισφορές τους για το 2018 υπέρ επικουρικού-εφάπαξ (αθροι-
στικά 11% x 1/12 x καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 

Aναρτήθηκαν στο www.aade.gr τα ονόματα 8.909 φυ-
σικών προσώπων και 14.083 νομικών προσώπων, οφει-
λετών του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφά-
λισης με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 150.000 
ευρώ.
Στην ανακοίνωση των ονομάτων προχώρησε η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «στο πλαίσιο των ενερ-
γειών πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών, 
εμπέδωσης της φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των 
συνεπών φορολογουμένων, καθώς και φορολογικής 
συμμόρφωσης» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχε-
τική ανακοίνωσή της.
Πρόκειται για οφειλές, η καταβολή των οποίων καθυστε-
ρεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
Υπενθυμίζεται ότι στον ιστότοπο της A.A.Δ.Ε. βρίσκονται 
τα ονόματα εκείνων των οφειλετών, που είχαν ειδοποιη-
θεί με e-mail για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αλλά 
δεν ανταποκρίθηκαν.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγη-
θεί στον οφειλέτη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής 
καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του και με την 
προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, 
καθώς και όταν έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής των 
οφειλών του.
Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως διευκρινίζει 
η ΑΑΔΕ στην ανακοίνωσή της, εξαιρούνται οι οφειλέτες 
(φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της 
οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.

ΕΡχΟΝΤΑΙ 5 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ 
670.000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 23.000 
ΟφΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟυ ΔΗΜΟΣΙΟυ

www.capital.gr

www.kathimerini.gr

2016) και ταυτόχρονα μία αναδρομική δόση για τις εισφορές 
υπέρ επικουρικού-εφάπαξ τις οποίες δεν κατέβαλαν το 2017.
3. Οι ασφαλισμένοι του τέως Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (δικηγόροι - συμβολαιογράφοι, γιατροί, 
μηχανικοί) θα πρέπει να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές ει-
σφορές του 2016, όπως αυτές έχουν προκύψει με βάση το 
προϊσχύον σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων, μέχρι τις 
31 Ιανουαρίου του 2018. 
4. Οι εισφορές που θα πρέπει να καταβληθούν από τις αρχές 
του 2019 (με βάση το εισόδημα του 2017) θα υπολογιστούν 
με βάση το 85% του ακαθάριστου εισοδήματος που θα δη-
λώσουν για φέτος.
Δηλαδή, στο εισόδημα με βάση το οποίο θα υπολογιστούν 
οι εισφορές του 2018 (οι οποίες κατά βάση θα καταβληθούν 
το 2019) θα συμπεριληφθούν –κατά 85%– οι εισφορές που 
καταβλήθηκαν το 2017.
5. Από τις αρχές του 2019 αλλάζει πάλι η βάση υπολογισμού 
των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα υπολογί-
ζονται επί του 100% του ακαθάριστου εισοδήματος, δηλαδή 
επί ολόκληρου του καθαρού εισοδήματος συν τις ασφαλιστι-
κές εισφορές. 
Παράδειγμα καταβολής εισφορών  
2018
Επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλωσε το 
2015 καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ. Κατέβαλλε εισφορές 
μηνιαίως το 2017 για κύρια ασφάλιση (20%), υγεία (6,9%) 
και κρατήσεις ΟΑΕΔ ύψους 234 ευρώ (26,9% x 1/12 x 10.000 
ευρώ + 10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ). Για το 2016 δήλωσε καθα-
ρό εισόδημα 12.000 ευρώ. Από τον Ιανουάριο του 2018 θα 
πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα 279 ευρώ (26,9% x 1/12 x 
12.000 ευρώ + 10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ). Επειδή, όμως, οι 
εισφορές του 2017 έπρεπε να είχαν υπολογιστεί βάσει εισο-
δήματος 2016, θα πρέπει να καταβάλει αναδρομικά τη δια-
φορά μεταξύ των εισφορών που κατέβαλε βάσει εισοδήματος 
2015 και των εισφορών που έπρεπε να καταβάλει βάσει εισο-
δήματος 2016. Η διαφορά ανέρχεται σε 45 ευρώ/μήνα ή 540 
ευρώ ετησίως.
2019
Εστω ότι ο ίδιος επαγγελματίας δηλώσει το 2017 το ίδιο κα-
θαρό εισόδημα, δηλαδή 12.000 ευρώ. Μαζί με τις εισφορές 
που κατέβαλε το 2017 (3.348 ευρώ ή 12 x 279 ευρώ/μήνα), 
το συνολικό ακαθάριστο εισόδημά του θα ανέλθει στα 15.348 
ευρώ (12.000 καθαρό εισόδημα και 3.348 ευρώ εισφορές). 
Οι εισφορές που θα καταβάλει από τις αρχές του 2019 θα 
προκύψουν με βάση το 85% του ακαθάριστου δηλωτέου ει-
σοδήματός του (δηλαδή επί των 13.045 ευρώ, έναντι 15.348 
ευρώ που είναι το σύνολο του ακαθάριστου εισοδήματος) για 
το 2017. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2019 ο επαγγελματίας 
του παραδείγματός μας θα καταβάλλει κάθε μήνα 360 ευρώ 
(26,9% x 1/12 x 85 % x 15.348 ευρώ + 10 ευρώ κράτηση 
ΟΑΕΔ) ή 4.320 ευρώ ετησίως. Δηλαδή θα αυξηθούν οι εισφο-
ρές του κατά 10% σε σχέση με το 2018.

2020
Ο επαγγελματίας του παραδείγματος θα δηλώσει το 2019 και 
πάλι 12.000 ευρώ. Κατέβαλε, όμως, ασφαλιστικές εισφορές 
4.320 ευρώ το ίδιο έτος. Έτσι, το ακαθάριστο εισόδημά του θα 
ανέλθει στα 16.320 ευρώ (12.000 καθαρό εισόδημα + 4.320 
ευρώ εισφορές).
Από 1η Ιανουαρίου 2019 οι εισφορές θα υπολογίζονται με 
βάση το 100% του ακαθάριστου εισοδήματος του προη-
γούμενου έτους.
Έτσι, οι ασφαλιστικές εισφορές του εν λόγω επαγγελματία θα 
ανέλθουν σε 375 ευρώ/μήνα (26,9% x 1/12 x 16.320 ευρώ 
+ 10 ευρώ κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ) ή σε 4.500 ευρώ σε ετήσια 
βάση. Με άλλα λόγια, θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές 
του κατά15 ευρώ/μήνα ή 4% σε σχέση με το 2019.
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Μείωση της τάξεως των 101 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 
υπουργείο Οικονομικών στη «δεξαμενή» των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεων του Δημοσίου τον Οκτώβριο, με απο-
τέλεσμα αυτές να περιοριστούν στα 3,458 δισ. ευρώ, λίγο 
χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί 
τον Δεκέμβριο του 2016 (3,689 δισ. ευρώ), αλλά και σε σχέση 
με το υπόλοιπο του Σεπτεμβρίου (3,559 δισ. ευρώ).
Το υπουργείο Οικονομικών διαθέτει αυτή τη στιγμή ρευστό-
τητα για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς 
στο τέλος Οκτωβρίου εκταμιεύτηκε η δόση των 800 εκατ. 
ευρώ που εκκρεμούσε από τη 2η αξιολόγηση. Αυτή η ρευστό-
τητα θα αρχίσει να διοχετεύεται στην αγορά από εδώ και στο 
εξής δεδομένου ότι ο Νοέμβριος κύλησε με την προετοιμασία 
των υπηρεσιών και τη δέσμευση κονδυλίων ανά φορέα, ενώ 
οι πληρωμές από τους επιμέρους φορείς της γενικής κυβέρ-
νησης που έχουν τον τελικό λόγο θα ξεκινήσουν πριν από 
τις εορτές των Χριστουγέννων και θα κορυφωθούν μέχρι τα 
μέσα Φεβρουάριου.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον Φεβρουάριο η Ελλάδα 
θα εκταμιεύσει την επόμενη δόση καθώς θα έχει ολοκληρω-
θεί η 3η αξιολόγηση με αποτέλεσμα επιπλέον 800 εκατ. ευρώ 
(τουλάχιστον) να μπουν στα κρατικά ταμεία με στόχο την 
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όλα συγκλίνουν ότι 
θα υπάρχει μια κανονική ροή στην αποπληρωμή υποχρεώσε-
ων, με τον τελικό στόχο να παραμένει: πλήρης αποπληρωμή 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου μέχρι το τέλος 
Ιουνίου του 2018 και σε κάθε περίπτωση πριν ολοκληρωθεί 
το 3ο μνημόνιο. Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε εκταμίευση που 
γίνεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, με στόχο 
την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, 
πρέπει να υπάρχει και ίδια συμμετοχή της ελληνικής πλευράς 
της τάξεως του 50% επί του ποσού της εκταμίευσης.
Έτσι, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, από τώρα και μέχρι 
τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2018 θα πέσουν στηv αγορά του-
λάχιστον 2,4 δισ. ευρώ.
Από το σύνολο των 3,458 δισ. ευρώ που ήταν οι ληξιπρόθε-
σμες οφειλές του Δημοσίου στο τέλος Οκτωβρίου, το 1,954 
δισ. ευρώ αφορούσε τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης. Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο, υπήρξε μείωση περίπου 
103 εκατ. ευρώ καθώς το τέλος Σεπτεμβρίου έκλεισε με τον 
ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ να χρωστούν αθροιστικά 2,051 δισ. 
ευρώ. Αν απομονωθούν τα χρέη του ΕΟΠΥΥ τότε προκύπτει 
συνολική οφειλή της τάξεως των 847 εκατ. ευρώ από 910 
εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα χρέη των νοσοκομείων 
ανήλθαν στα 551 εκατ. ευρώ από 552 εκατ. ευρώ στο τέλος 
Σεπτεμβρίου (ουσιαστικά αυτές οι οφειλές έμειναν αμετάβλη-
τες), ενώ οι οφειλές των δήμων διαμορφώθηκαν στα 311 

Χωρίς αλλαγές θα κατατεθεί (πάλι) σύντομα στη Βουλή η 
τροπολογία που βάζει φρένο στις απεργίες και προκαλεί 
θύελλα αντιδράσεων.
Η διάταξη δεν αναμένεται να αλλάξει και θα προβλέπει 
πως για τη συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απερ-
γίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών στα πρωτοβάθμια 
σωματεία.
Στην πράξη, η αλλαγή αφορά το άρθρο 8 του συνδικα-
λιστικού νόμου 1264/1982, που προβλέπει πως για να 
ληφθεί απόφαση στις συνελεύσεις των Σωματείων απαι-
τείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών ή του 1/4 ή αργότερα του 1/5, αν 
δεν υπάρχει απαρτία.
Μάλιστα, στις περιπτώσεις αυτές, της ακόμη χαμηλότερης 
απαρτίας, απαιτείται αυξημένο ποσοστό πλειοψηφίας για 
τη λήψη απόφασης.
Τονίζεται ότι σε πλήρη ισχύ παραμένει και το άρθρο 20 
του συνδικαλιστικού νόμου, σύμφωνα με το οποίο η 
απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
κηρύσσεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Για ολιγόωρες στάσεις εργασίας, εφόσον δεν πραγματο-
ποιούνται την ίδια μέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα, αρκεί 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν το κατα-
στατικό ορίζει διαφορετικά.
Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκ-
φράζουν φόβους πως η αλλαγή θα φέρει τροποποιήσεις 
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εκατ. ευρώ από 322 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.
- Επιστροφές φόρου 
Η μείωση στο ποσό που πρέπει να επιστραφεί στους φορο-
λογούμενους συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο, με το υπόλοιπο 
να διαμορφώνεται στα 832 εκατ. ευρώ από 931 εκατ. ευρώ 
στο τέλος Σεπτεμβρίου. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων από 
την άμεση φορολογία διαμορφώθηκαν στα 590 εκατ. ευρώ 
έναντι 680 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ οι εκκρε-
μότητες από την έμμεση φορολογία ήταν 93 εκατ. ευρώ από 
98 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.
- Πρωτογενές πλεόνασμα 
Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης 
διαμορφώθηκε στο 10μηνο στα 6,39 δισ. ευρώ έναντι 5,938 
δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Το πρωτογενές πλεόνασμα των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης ανήλθε στα 2,055 δισ. ευρώ από 733 εκατ. ευρώ 
πέρυσι, ενώ σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης καταγράφηκε 
πλεόνασμα 1,596 δισ. ευρώ από 2,904 δισ. ευρώ στο διάστη-
μα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016.

και στις υπόλοιπες οργανώσεις δευτεροβάθμιες και τρι-
τοβάθμιες, με αποτέλεσμα η κήρυξη απεργιών να γίνει 
δυσκολότερη.
Μάλιστα, σημειώνουν ότι σε επιχειρήσεις με μεγάλη δια-
σπορά ανά την επικράτεια είναι πιθανό να γίνει ανέφικτη 
στην πράξη η λήψη απόφασης για απεργιακή κινητοποίη-
ση. Για τη διεξαγωγή πανελλαδικής ψηφοφορίας θα απαι-
τείται να στηθούν κάλπες σε όλες τις τοπικές μονάδες μιας 
επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε διαφορετικές γεω-
γραφικές περιοχές, κάτι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο. 
Σε αυτό το στάδιο, ενδέχεται, για να ληφθεί μια απόφαση 
για απεργία, να πρέπει να παρέμβει τελικά το δευτεροβάθ-
μιο ή ακόμη και το τριτοβάθμιο σωματείο.
«Δίνουμε χρόνο να γίνουν κάποιες περαιτέρω διευκρινί-
σεις και από την άλλη πλευρά να γίνει και ένας ευρύτερος 
διάλογος, δηλαδή να δοθεί στο πλαίσιο της κοινοβου-
λευτικής διαδικασίας η δυνατότητα να αποσαφηνιστούν 
διάφορα θέματα»
δήλωσε χτες, Τετάρτη, ο γενικός γραμματέας του υπουρ-
γείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Πρακτορείο Fm».
Ο γενικός γραμματέας διευκρίνισε πως η τροπολογία, που 
αποσύρθηκε από σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, θα κα-
τατεθεί ξανά «στο αμέσως επόμενο διάστημα».
«Στην ουσία δεν θα αλλάξει τίποτα, με την έννοια ότι ήταν 
έτσι κι αλλιώς μία επιλογή, που δεν ήταν προτεραιότητά 
μας να επιλεγεί, για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία για 
τις απεργίες. Είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας με τους θε-
σμούς. Εκτιμώ, όμως, ότι πρέπει να βάλουμε τη συζήτηση 
στην ουσία της, αν και κατά πόσο αλλάζει διάφορα θέμα-
τα» είπε και διευκρίνισε:
«Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι πρέπει πέρα από τους 
τεχνικούς όρους -δηλαδή απαρτία στο 1/3 ή στο 1/2 των 
ταμειακώς εντάξει- το μείζονος σημασίας πολιτικό θέμα 
που υπάρχει και αφορά τον κάθε άνθρωπο, την κοινωνία 
ολόκληρη, είναι πώς μαζικοποιείται το εργατικό συνδικα-
λιστικό κίνημα και αυτό δεν είναι θέμα αριθμητικό, είναι 
θέμα ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης των συνδικά-
των, των συνδικαλιστικών παρατάξεων».
Ο κ. Νεφελoύδης σημείωσε ότι από τη ρύθμιση, που αφο-
ρά την κήρυξη απεργίας από τα πρωτοβάθμια σωματεία 
«εξαιρούνται τα εργοστασιακά επιχειρησιακά σωματεία, 
που έχουν πανελλαδική εμβέλεια, δηλαδή αν μία επιχεί-
ρηση έχει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα δεν περι-
λαμβάνεται σε αυτή τη ρύθμιση, όπως εξαιρούνται και τα 
περιφερειακής εμβέλειας επιχειρησιακά σωματεία, αν μία 
επιχείρηση έχει π.χ. στη Θεσσαλονίκη και έχει και σε περι-
οχές της ίδιας περιφέρειας».



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

24

Από νωρίς  το πρωί η Τροχαία λαμβάνει έκτακτα μέτρα σε 
όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο προκειμένου να κινείται ο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερνογάν και η τουρκική αποστολή χωρίς κανένα πρό-
βλημα. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες 
και δρόμοι που θα  κλείνουν η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι 
απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στους δρόμους από 
όπου θα περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τούρκου πρόε-
δρου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μόλις το προεδρικό αεροσκάφος 
προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος και μετά τη σύντομη 
τελετή, η πομπή με τα θωρακισμένα οχήματα θα ακολουθή-
σει το δρομολόγιο: Αττική οδός, περιφερειακός Υμηττού, Κα-
τεχάκη, λεωφόρος Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Σύνταγ-
μα. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε όλους τους 
δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και φυσικά το Προεδρικό 
Μέγαρο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Ζάππειο. Σύμφωνα με 
την Τροχαία, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την αναχώρηση 
της αυτοκινητοπομπής θα κλείνουν οι κεντρικές οδικές αρ-
τηρίες αλλά και οι κάθετοι δρόμοι σε βάθος εκατό μέτρων 
και αυτό θα ανακοινώνεται προκειμένου να αποφεύγεται η 
ταλαιπωρία των οδηγών. 
Με απλά λόγια ολόκληρο το κέντρο σήμερα και αύριο θα 
είναι απροσπέλαστο για τα αυτοκίνητα γεγονός που αναμέ-
νεται να δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο σχεδόν σε 
όλους τους δρόμους του λεκανοπέδιου. 
Έτσι, μπροστά στο ανοικτό ενδεχόμενο στις εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Ερντογάν να δημιουρ-
γηθούν θερμά επεισόδια και απρόβλεπτες καταστάσεις, στο 
παιχνίδι των μέτρων μπήκαν όλες οι υπηρεσίες της Αστυνο-
μίας, με το δόγμα της περιορισμένης χρήσης χημικών, δια-
κριτικής επιτήρησης. 
Στη σύσκεψη κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, αποφασίστηκε να αναπτυχθεί 
μεγάλος αριθμός αστυνομικών δυνάμεων που αγγίζει τις 
3.000, να περιοριστεί όσο περισσότερο γίνεται σε περίπτωση 
εκτρόπων η χρήση δακρυγόνων και χημικών και να εφαρ-
μοστεί το δόγμα της ανοχής και της ψυχραιμίας. Δηλαδή, να 
μην υπάρξουν βίαιες αντιδράσεις από τους αστυνομικούς 
όσο και αν προκληθούν, ενώ έλαβαν ρητή εντολή να ριχτούν 
στη μάχη μόνο στην περίπτωση που η κατάσταση τείνει να 
γίνει επικίνδυνη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 
ΓΑΔΑ, «Κατά το διήμερο (7 και 8-12-2017) της επίσημης 
επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας κ. 
RECEP TAYYIP ERDOGAN, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε διάφορα σημεία του οδικού 
δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας. Οι 
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κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά 
και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συν-
θήκες. Από τη Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν 
και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των 
οχημάτων. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για 
την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή πρό-
σθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να ακολουθούν τις 
υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».
Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακά μέτρα
Σύμφωνα με πληροφορίες με  εντολή της ΕΛ.ΑΣ από νωρίς 
το μεσημέρι  θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό 
«Σύνταγμα» (o συγκεκριμένος σταθμός θα παραμείνει κλει-
στός για ένα 24ωρο), «Ευαγγελισμός», «Μέγαρο Μουσικής», 
«Ακρόπολη» και «Συγγρού-Φιξ». Οι συρμοί του μετρό θα δι-
έρχονται κανονικά, αλλά δεν θα πραγματοποιούν στάσεις. Οι 
παραπάνω σταθμοί θα ανοίξουν κατόπιν εντολής της ΕΛΑΣ, 
κατά την ώρα που θα κρίνουν οι επικεφαλής των μέτρων 
ασφαλείας.
Παράλληλα, «ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, κατά τη διάρκεια της επίση-
μης  επίσκεψης στη Χώρα μας του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας της Τουρκίας κ. RECEP TAYYIP ERDOGAN, δεν επιτρέπεται 
για λόγους δημόσιας ασφάλειας, κάθε δημόσια υπαίθρια 
συνάθροιση ή πορεία κατά το χρονικό διάστημα από 06:00 
ώρα της Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και την 12:00 
ώρα της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2017, στις ακόλουθες 
περιοχές:
α. Στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων που περικλείεται από 
τις οδούς – Λεωφόρους: Ιπποκράτους (από τη συμβολή 
της με τη Λ. Αλεξάνδρας) – δεξιά Αλεξάνδρας – αριστερά 
Κηφισίας – δεξιά Κατεχάκη – συνέχεια Παναγιώτη Κανελ-
λόπουλου – δεξιά Κοκκινοπούλου – συνέχεια Γκανογιάν-
νη – συνέχεια Γεωργίου Παπανδρέου – συνέχεια Ούλωφ 
Πάλμε – συνέχεια Υμηττού – συνέχεια Ηλία Ηλιού – δεξιά 
Αμβροσίου  Φραντζή – αριστερά Καλλιρρόης – συνέχεια 
Π. Τσαλδάρη – δεξιά Πειραιώς – δεξιά Ερμού – αριστερά 
Αγίων Ασωμάτων – δεξιά Ερμού – αριστερά Αιόλου – δεξιά 
Κολοκοτρώνη – αριστερά Άνθιμου Γαζή – δεξιά Χρήστου 
Λαδά – συνέχεια Εδουάρδου Λω - συνέχεια Σίνα – αριστερά 
Σόλωνος – δεξιά Ιπποκράτους (μέχρι τη συμβολή με τη Λ. 
Αλεξάνδρας).
β. Στο τμήμα της Αττικής Οδού από το Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» έως τον κόμβο της Περιφερειακής 
Υμηττού με τη Λ. Κατεχάκη, στο τμήμα της Λ. Κατεχάκη από 
την έξοδο της Περιφερειακής Υμηττού έως τη συμβολή της 
με τη Λ. Μεσογείων, ως και σε βάθος ακτίνας εκατό -100- μέ-
τρων, ένθεν και ένθεν προαναφερόμενων τμημάτων οδών 
(Αττική Οδός – Λ. Κατεχάκη), ως και επί των γεφυρών, ανι-
σόπεδων κόμβων, διαβάσεων που υφίστανται κατά μήκος 
αυτών και
γ. Στην ευρύτερη περιοχή τοπικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης 
Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
θα συνεδριάσει εκτάκτως το απόγευμα τις Παρασκευής για να 
συζητήσει για τη μονομερή αναγνώριση από τον αμερικανό 
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας 
του Ισραήλ, γνωστοποίησε η προεδρία του οργάνου, την οποία 
ασκεί τον τρέχοντα μήνα η Ιαπωνία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας 
θα αρχίσει τη συνεδρίασή του συζητώντας άλλα θέματα περί τις 
17:00 (ώρα Ελλάδας) και το θέμα της Ιερουσαλήμ θα εξεταστεί 
κατόπιν, διευκρίνισε η ίδια πηγή.  Το αίτημα να συγκληθεί εκτά-
κτως το ΣΑ και να το ενημερώσει δημόσια ο Γενικός Γραμματέας 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υποβλήθηκε νωρίτερα από τις δι-
πλωματικές αποστολές οκτώ κρατών μελών του, της Βολιβίας, 
της Αιγύπτου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Σενεγάλης, της Σουη-
δίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουρουγουάης, διευκρίνι-
σαν διπλωμάτες. Ο Τραμπ ανέτρεψε την πολιτική που ασκούσαν 
επί δεκαετίες οι ΗΠΑ την Τετάρτη, προκαλώντας αγανάκτηση 
στους Παλαιστίνιους κι αψηφώντας τις προειδοποιήσεις πως 
θα πυροδοτήσει αναταραχή στη Μέση Ανατολή.  «Ο ΟΗΕ έχει 
δώσει στην Ιερουσαλήμ ένα ειδικό νομικό και πολιτικό καθε-
στώς, που το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει προτρέψει τη διεθνή 
κοινότητα να σεβαστεί. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύουμε ότι 
το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει αυτό το θέμα κατεπειγόντως», 
εξήγησε ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Σουηδίας στα Ηνωμέ-
να Έθνη, ο Καρλ Σκάου. Μια απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ που υι-
οθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 υπογράμμιζε ότι ο Οργανι-
σμός «δεν θα αναγνωρίσει καμιά αλλαγή των γραμμών της 4ης 
Ιουνίου 1967», κάτι που συμπεριλάμβανε «την Ιερουσαλήμ», 
πέρα από «αυτές που θα συμφωνηθούν από τα μέρη μέσω δια-
πραγματεύσεων». Η απόφαση αυτή είχε εγκριθεί με 14 ψήφους 
υπέρ και την αποχή της κυβέρνησης του τέως προέδρου των 
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, που αψήφησε τις σθεναρές πιέσεις του 
Ισραήλ και του Τραμπ η Ουάσινγκτον να ασκήσει το βέτο της.
Μετά την ομιλία του Τραμπ την Τετάρτη, ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες τόνισε σε δημοσιογράφους: «έχω εκφραστεί με συ-
νέπεια εναντίον μονομερών μέτρων που μπορεί να θέσουν σε 
κίνδυνο την προοπτική της ειρήνης μεταξύ των Ισραηλινών και 
των Παλαιστινίων». «Αυτή τη στιγμή της μεγάλης ανησυχίας, 
θέλω να καταστήσω σαφές ένα πράγμα: δεν υπάρχει εναλλακτι-
κή στη λύση των δύο κρατών. Δεν υπάρχει σχέδιο Β», συνέχισε. 
«Θα κάνω το παν εντός των δυνάμεών μου για να υποστηρίξω 
(την προσπάθεια) οι ηγέτες των Ισραηλινών και των Παλαιστινί-
ων να επιστρέψουν σε διαπραγματεύσεις που θα έχουν νόημα», 
συμπλήρωσε ο Γκουτέρες. Η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στα Ηνω-
μένα Έθνη Νίκι Χέιλι αντίθετα εξήρε την απόφαση του Τραμπ, 
την οποία χαρακτήρισε «δίκαιη και σωστή».

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣυΓΚΛΗΣΗ ΤΟυ 
ΣυΜΒΟυΛΙΟυ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ ΤΟυ ΟΗΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟυΣΑΛΗΜ
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