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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει συζήτηση με 
θέμα «Νέο Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού», σήμερα Παρασκευή 
8 Δεκεμβρίου 2017, στις 11 το πρωί, στο πλαίσιο της 4ης Διε-
θνούς 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 εκδηλώσεων του 
Επιμελητηρίου για το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού της 
χώρας γενικά αλλά και ειδικά του Τουρισμού. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετι-
κά: «Το ζήτημα της χωροταξικής πολιτικής και των χρήσεων 
γης είναι κορυφαίο ζήτημα από το οποίο εξαρτάται η αληθινή 
ανάπτυξη της χώρας και χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση, με 
ρεαλισμό, από τους κορυφαίους επιστήμονες της χώρας. Και 
θέλει συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων για να μην γίνονται 
συνεχώς ανατροπές και για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη. Ει-
δικά ο Τουρισμός, που αποτελεί ισχυρό πυλώνα της οικονομικής 
δραστηριότητας της χώρας, έχει άμεση ανάγκη να ξεφύγει από 
την υπάρχουσα παθογένεια στα ζητήματα χωροταξικού σχε-
διασμού. Οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε και να φέρουμε 
άμεσα αποτελέσματα ώστε η χώρα να αποκτήσει επιτέλους ένα 
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, όπου θα εμφανί-
ζεται 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 επεν-
δύσεις και από οργανωμένη ανάπτυξη».
Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν πολλοί και αξιόλογοι ομιλητές 
(επιστήμονες, εκπρόσωποι 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 Περιβάλλοντος
Αναστάσιος Καλλιτσάντζης, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ, Πρόεδρος Επι-
τροπής Χωροταξίας και Δικτύων ΣΕΒ
Γιώργος Τσακίρης, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας
Χάρης Κοκκώσης, Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, τ. Πρόεδρος ΕΤΑΑ 
Κων/νος Καρατσώλης, Νομικός Συνεργάτης ΤΕΕ
Τόνια Κατερίνη, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωμα-
τούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων  
Σοφία Αυγερινού Κολώνια, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Πο-
λεοδόμων & Χωροτακτών
Ιωάννης Λαϊνάς, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Μηχανι-
κών, 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 επισκε-
πτών για το έργο του Επιμελητηρίου, ενώ παράλληλα, όπως 
ανακοινώθηκε ήδη από το ΤΕΕ, στο πλαίσιο της έκθεσης παρου-
σιάζεται κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού δωματίου με χρή-
ση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τίτλο «Ημιυπαίθριος βίος 
δίπλα στο νερό» (της Ευτυχίας Ηλιοπούλου) που επιδεικνύεται 
και είναι επισκέψιμο κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Προειδοποιητική επιστολή με την οποία καλεί την Ελλάδα να 
εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων απέστειλε χθες  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  οδηγία απαιτεί από τα κράτη-μέ-
λη να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια, να 
εξασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων και να επιβάλουν την τακτική επιθεώρηση των συστη-
μάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπλέον, η οδηγία απαιτεί 
από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν ότι όλα τα νέα κτίρια θα 
είναι «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» από το 2021 
και μετά (από το 2019 για τα δημόσια κτίρια).

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΚδΗΛΩΣΗ ΤΟυ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑξΙΚΟ 
ΣΧΕδΙΟ ΤΟυ ΤΟυΡΙΣΜΟυ

ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΝΑ 
ΕξΑΣφΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕφΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟδΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟδΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΤΕΥΧΟΣ 1426 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8 δΕΚΕΜΒΡΙΟυ 2017

δΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Σήμερα η εκδήλωση του ΤΕΕ για το Χωροταξικό Σχέδιο του Τουρισμού
Σελ 1
Προειδοποιητική επιστολή προς την την Ελλάδα να εξασφαλίσει την 
ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
από την Κομισιόν
Σελ 3
Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα, λόγω μη κοινοποίησης μέτρων 
για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την «Ενεργειακή Ανα-
βάθμιση Κατοικιών» από την Περιφέρεια Αττικής
Σελ 4 
Ανοίγει σήμερα, η διεθνής έκθεση τουρισμού Greek Tourism Expo ‘17
Σελ 5 
Προς πώληση 350 χιλ. ακίνητα με ζητούμενες τιμές €250 δισ. ανά την 
Ελλάδα!
Σελ 6 
Καλώδια διασύνδεσης για τα Δωδεκάνησα και όλες τις Κυκλάδες προ-
τείνει η επιτροπή της ΡΑΕ – Στο 10ετές εντός του 2018
Σελ 7 
Σε ρόλο «προξενητή» η ΔΕΗ για να μπουν και ενεργοβόροι βιομηχανίες 
στη διεκδίκηση λιγνιτικών μονάδων
Σελ 8 
ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 1,25 δις. ως το 2020 για τη μετάβαση σε μια έξυ-
πνη αγορά ενέργειας
Σελ 9 
Μεγαλόπολη: Για 15 χρόνια επαρκούν τα διαθέσιμα αποθέματα λιγνίτη
Σελ 10 
Στα επίπεδα του 2012, αναμένεται να επιστρέψουν φέτος οι ελληνικές 
εξαγωγές, σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ
Σελ 11 
ΣΕΒ: Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι ισχυρότερος το 4ο τρί-
μηνο του έτους
Σελ 12 
ΑΑΔΕ:  Διαγωνισμός για την ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποιη-
μένης παρακολούθησης και είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο
Σελ 13 
«Η Κίνα έχει αναδειχθεί σε έναν πολύ σημαντικό εταίρο» τόνισε ο Γ. 
Δραγασάκης στη συνάντηση με τον Μ. Κάι
Σελ 14
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλος θα κηρύξει την έναρ-
ξη των εργασιών του 5ο συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
Σελ 15 
Πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη 
νέων αντιπλημμυρικών έργων στο ΕΣΠΑ
Σελ 16 και 17
Αρχαιολόγοι μιλούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις αρχαιότητες που ανακαλύ-
φθηκαν, στο πλαίσιο μεγάλων δημόσιων έργων
Σελ 17 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018
Σελ 18
TEΕ: «Νέο Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού» - Eκδήλωση γίνεται στο 
πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού (GREEK TOURISM EXPO 
‘17) στο METROPOLITAN EXPO
Σελ  19
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινο-
τόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 20,21,22
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

11 δεκεμβρίου 2017

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

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

12 δεκεμβρίου 2017
Εσπερίδα: «Διεθνή πρότυπα μετρήσεων και 
η εφαρμογή τους στην Ελλάδα»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

12 - 13 δεκεμβρίου 
2017

Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας
ΑΘΗΝΑ 

Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνο-
λογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.)

ΑΘΗΝΑ

«Η ΣυΝΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕψΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» ΕΣΠΕΡΙδΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟυ ΠΟδΟΝΙφΤΗ 

ΛΑΡΙΣΑ

• Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕ διοργανώνει 
σήμερα -στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO 
και στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού 
με τίτλο Greek Tourism Expo 2017- εκδήλωση με θέμα: 
«Χωροταξικός Σχεδιασμός στον Τουρισμό».

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκδηλώσεων της Ελ-
ληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας- Ε.Α.Ε. με τίτλο: «Η 
συνθετική σκέψη στην ελληνική αρχιτεκτονική» θα πραγ-
ματοποιηθεί η δεύτερη φετινή εκδήλωση την Τετάρτη 20 
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 μμ. στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος) .
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα μιλήσουν  οι:
- Ε. Μαϊστρου αρχιτέκτων ομ. καθηγήτρια ΕΜΠ «Ιστορι-
κά κέντρα πόλεων και οικισμοί - Προστασία, ανάδειξη, 
νέα αρχιτεκτονική δημιουργία»
- Γ. Σαιτας αρχιτέκτων, πολεοδόμος, εθνολόγος «Χτίζο-
ντας στην ιστορική χερσόνησο της Μάνης
- Μ. Δούση, δρ. αρχιτέκτων, επ. καθηγήτρια Α.Π.Θ. «Σύγ-
χρονη αρχιτεκτονική σε ιστορικούς τόπους. Οι στρατηγι-
κές της ένταξης και του ανασχεδιασμού».

Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας και το 
Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Δι-
ασποράς (ΠΠΙΕΔ) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα 
«Το ρέμα του Ποδονίφτη και τα βιομηχανικά κτίρια 
της περιοχής: Το παρόν και το μέλλον ενός ρέματος σε 
κρίση» τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 (4μμ - 9μμ, 
Δεκελείας 152, Ν. Φιλαδέλφεια).

 «Στην ημερίδα, ειδικευμένοι επιστήμονες θα ενημε-
ρώσουν, για τον σημαντικό ρόλο των υδάτινου οικο-
συστήματος του Ποδονίφτη, ξεκινώντας από το ρόλο 
τον οποίο έπαιξε στην δημιουργία μιας πόλης με την 
εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της με τη λειτουργία των βιομη-
χανικών κτηρίων στην περιοχή, που ήδη ονομαζόταν 
«Ποδονίφτης», αναφέρεται σε ανακοίνωση. Θα δια-
τυπωθούν επιστημονικές απόψεις και συμπεράσματα 
για τις νέες μεθόδους διαχείρισης και τις προοπτικές 
ανάδειξης των αστικών και περαστικών ποταμών και 
ρεμάτων, ως σημαντικά φυσικά αυτόνομα οικοσυ-
στήματα στην δημιουργία και ανάπτυξη των πόλεων 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα νέα επι-
στημονικά δεδομένα, καθώς αποτελούν και τμήμα 
του οικοσυστήματος ολόκληρης της πόλης.

Η υποβάθμιση και κακοποίηση με τσιμεντοποιήσεις 
και εγκιβωτισμούς ενός τέτοιου σημαντικού ιστο-

ρικού, κοινωνικού σημείου αναφοράς, όπως είναι 
ο Ποδονίφτης, συνδεδεμένος με την εμπειρία και τη 
ζωή των κατοίκων της πόλης, είναι απώλεια της μνή-
μης και της ιστορικής συνέχειας του τόπου αλλά και 
υποβάθμιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων».
Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία της «Ιάν-
θης» αμκε για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, και 
του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ.

• Ξεκινά σήμερα το διήμερο συνέδριο, με τίτλο: «Αστικά 
ποτάμια: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης 
με την πόλη (Urban rivers: re-defining the connection 
between nature and city)», που διοργανώνει ο Δήμος 
Λαρισαίων, σε συνεργασία με το «Ελληνικό Δίκτυο Πό-
λεων με Ποτάμια».

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



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες την απόφαση της 
να παραπέμψει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Φινλανδία 
και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της μη κοινοποίησης 
ως σήμερα στις Βρυξέλλες των μέτρων που έχουν λάβει για 
την πλήρη μεταφορά στα εθνικά τους δίκαια των κανόνων 
της ΕΕ περί θεσπίσεως ενός πλαισίου για το θαλάσσιο χω-
ροταξικό σχεδιασμό. Τα τρία κράτη μέλη όφειλαν να έχουν 
μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 
18 Σεπτεμβρίου 2016, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Κο-
μισιόν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ Η Επιτροπή θα ζητήσει από 
το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 
14.089,6 ευρώ ανά ημέρα στη Βουλγαρία, 7.739,76 ευρώ 
ανά ημέρα στη Φινλανδία και 31.416 ευρώ ανά ημέρα στην 
Ελλάδα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης έως ότου η εν 
λόγω οδηγία μεταφερθεί πλήρως και τεθεί σε ισχύ στο εθνικό 
δίκαιο. Όπως επισημαίνει στη σημερινή ανακοίνωσης της η 

Επιτροπή, ο ανταγωνισμός για θαλάσσιο χώρο -για εξοπλι-
σμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τη ναυτιλία, την αλι-
εία, την υδατοκαλλιέργεια και για άλλες χρήσεις- ανέδειξε την 
ανάγκη διαχείρισης των ευρωπαϊκών υδάτων από κοινού και 
με μεγαλύτερη συνέπεια. «Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδια-
σμός αναπτύσσεται σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ανθρώπινες δραστηριό-
τητες στη θάλασσα ασκούνται με αποτελεσματικό, ασφαλή 
και βιώσιμο τρόπο» τονίζει η Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι 
αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση προγραμματισμού και 
διαχείρισης παρουσιάζει την κάτωθι σειρά πλεονεκτημάτων:
- δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών δραστηρι-
οτήτων και τομέων και συμβάλλει στη μείωση των συγκρού-
σεων,
- ενθαρρύνει τις επενδύσεις παρέχοντας προβλεψιμότητα, 
διαφάνεια και σαφέστερους κανόνες,

- αυξάνει τη διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες 
της ΕΕ για την ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων, των οδών 
ναυσιπλοΐας, των αγωγών, των υποβρύχιων καλωδίων και 
άλλων δραστηριοτήτων, αλλά και για την ανάπτυξη συνεκτι-
κών δικτύων προστατευόμενων περιοχών,
- προστατεύει το περιβάλλον μέσω της έγκαιρης εκτίμησης 
των επιπτώσεων και των δυνατοτήτων πολλαπλής χρήσης 
του χώρου.
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στηρίζει άμεσα και δι-
ευκολύνει την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καταλή-
γει η Επιτροπή, τονίζοντας ότι μεταξύ των βασικών στόχων 
είναι τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης και παραγωγικότητας, 
καθώς και κοινωνικής συνοχής και ένταξης.

Πρόσκληση προς το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 με τίτλο 
«Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» απευθύνει η Περιφέρεια 
Αττικής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που μεταδίδει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον Άξονα 
Προτεραιότητας 04 («Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμη-
λών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα στις Αστικές Περιο-
χές») ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και έχει συνολικό προϋ-
πολογισμό 14.737.840 ευρώ. Μέσω του Δικαιούχου (ΕΤΕΑΝ 
ΑΕ) θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίω-
ση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, οι οποίες ανήκουν 

σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή 
αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιη-
θούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα 
επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 
προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε 
σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε επι-
χορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του 
Προγράμματος θα τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια που θα 
αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη και 
ενδεχομένως στην τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ει-
δικά κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για τις περιπτώσεις των 
πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα εξοικονόμησης 

είναι πολύ μεγαλύτερα. Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτη-
θούν μέσω του προγράμματος θα αφορούν, μεταξύ άλλων, 
θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα 
σκίασης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, κλπ. Προκει-
μένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών 
θα τεθεί συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος που πρέπει να 
επιτευχθεί μέσω των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η 
κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της 
διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενερ-
γειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση 
των παρεμβάσεων. Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του 
εθνικού στόχου της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη μείωση 
της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

Επιπλέον 80 εκατ. ευρώ διατίθενται στη δράση του ΕΣΠΑ 
για την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων 
επιχειρήσεων, που αντιστοιχεί στην ένταξη επιπλέον 1.769 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνολικά ο διαθέσιμος προϋπολογι-
σμός ανέρχεται στα 310 εκατ. ευρώ και ο συνολικός αριθμός 
των επιχειρήσεων που εντάσσονται είναι 6.181 ενώ ήδη έχει 
ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση των δαπα-
νών. Αρχικά ο προϋπολογισμός ήταν 110 εκατ. ευρώ και 

εντάχθηκαν 4.412 επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω 
προϋπολογισμοί είναι οι αναγραφόμενοι στην πρόσκληση 
και στις αντίστοιχες τροποποιήσεις της (χωρίς το 20% της 
υπερδέσμευσης). Ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι ο τελικός 
αριθμός που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό συμπεριλαμ-
βανομένης της υπερδέσμευσης.
 -Η δράση. Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες πολύ μι-
κρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:  - Αγροδιατροφή / 
Βιομηχανία Τροφίμων, - Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιο-
μηχανίες (ΠΔΒ),  - Υλικά / Κατασκευές, - Εφοδιαστική Αλυ-
σίδα, - Ενέργεια, - Περιβάλλον,  - Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνίας ΤΠΕ, - Υγεία. Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται με 
ποσό 15.000 έως 200.000 ευρώ και η χρηματοδότηση καλύ-
πτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών ενώ προσαυξάνεται 
κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης 
νέου προσωπικού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑξΙΚΟ ΣΧΕδΙΑΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ υΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 80 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ δΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ δΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛυ 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ υφΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Ανοίγει σήμερα, η διεθνής έκθεση τουρισμού «Greek Tourism 
Expo ‘17», που θα λάβει χώρα στο συνεδριακό κέντρο 
Metropolitan Expo, από τις 8 εως 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην έκθεση, που θα είναι ανοικτή για το κοι-
νό έως την Κυριακή, θα παρουσιαστούν, όπως κάθε χρόνο, 
όλοι οι τομείς του ελληνικού τουρισμού και παράλληλα για 
πρώτη χρονιά θα συμμετέχουν και οι νέοι κλάδοι: γαστρο-
νομία τουρισμού, εναλλακτικός και εσωτερικός τουρισμός, 
τουρισμός υγείας, εξοικονόμηση ενέργειας - βιοκλιματικά 
ξενοδοχεία. Την ίδια στιγμή, θα διοργανωθούν πολύ σημα-
ντικές ημερίδες και εκδηλώσεις για όλους τους τομείς. Μά-
λιστα, σύμφωνα με τους διοργανωτές θα συμμετέχουν 150 
Διεθνείς Hosted Buyers για κάθε κλάδο, από 40 χώρες της 
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων, της Ασίας, 
αλλά και από Αμερική και Καναδά. Στο πλαίσιο της έκθεσης, 
θα πραγματοποιηθούν διεπιχειρησιακές (Β2Β) συναντήσεις 
με τους εκθέτες, ενώ οι χιλιάδες επαγγελματίες επισκέπτες 
της έκθεσης θα αποτελέσουν την πηγή νέων συνεργασιών. 
Στην έκθεση θα συμμετέχουν περιφέρειες, δήμοι, εταιρείες και 
επαγγελματίες του τουρισμού όλων των κατηγοριών και θα 
προβάλουν, σε κάθε κλάδο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
παρέχουν αλλά και διεθνείς εταιρείες τουρισμού από πολλές 
χώρες. Η Ελληνική Γαστρονομία είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού. Οι θησαυροί της 

ελληνικής γης, σε τρόφιμα και ποτά, παράγονται σε κάθε γω-
νιά της Ελλάδας, από πολλές μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, 
οι οποίες στην έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν 
«αγοραστές» από διάφορες χώρες και χιλιάδες ξενοδόχους 
και επαγγελματίες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν σε 
ειδικό χώρο και να προσφέρουν στους εκθέτες και επαγγελ-
ματίες επισκέπτες δικά τους φαγητά, γλυκά και ποτά για να 
προωθήσουν τις νέες συνεργασίες τους. Συμμετέχοντες: Εται-
ρείες και επαγγελματίες παραγωγής και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων, πρώτων υλών, έτοιμων προϊόντων κα ποτών.  
Οι ατελείωτες ομορφιές και ο υπέροχος εναλλακτικός τουρι-
σμός, σε κάθε γωνιά της χώρας μας, είναι πόλος έλξης για τον 
διεθνή τουρισμό και πρέπει να γίνουν και η προτίμηση του 
Έλληνα τουρίστα στη χώρα του. Η μεγάλη και δυναμική αύ-
ξηση διεθνώς του εναλλακτικού τουρισμού, με τζίρο πολλών 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπορεί και πρέπει να έχει και 
άμεση ανταπόκριση και στη χώρα μας. Οι πολλές και μικρές 
εταιρείες, καθώς και τα γραφεία που ασχολούνται σε όλη την 
Ελλάδα με τον εναλλακτικό τουρισμό, δεν έχουν οι περισσότε-
ρες τις δυνατότητες και την οργάνωση να συμμετέχουν και σε 
διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις. Συμμετέχοντες είναι όλες οι 
κατηγορίες εναλλακτικού τουρισμού, όπως: Nature Walking, 
Hiking, Trekking Tours, Sailing, Fun Water Games, Events & 

Races Organizers, Camping, Running, Marathon & Triathlon, 
Windsurfing, Canoe Kayak, River Rafting, Horse Riding Tours, 
Sports. Η ραγδαία η ανάπτυξη που σημειώνει σε παγκόσμιο 
επίπεδο ο κλάδος του τουρισμού υγείας είναι και ο στόχος για 
την προβολή της Ελλάδας ως ιδανικός προορισμός για τουρι-
σμό υγείας. Ο πλούτος των ελληνικών ιαματικών πηγών και 
άλλων φυσικών μέσων υγείας και η μεγάλη ανάπτυξη της 
ιατρικής στη χώρα μας αποτελούν άριστο μέσο θεραπείας, 
αναζωογόνησης και ξεκούρασης. Όλα αυτά αποτελούν πολύ 
μεγάλη ευκαιρία για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεο-
νεκτημάτων που διαθέτει σήμερα η Ελλάδα, πάντα μέσα από 
την έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό δυναμικό παρόν δίνουν οι περι-
φέρειες και οι δήμοι με ιαματικές πηγές και άλλα μέσα υγείας 
τουρισμού της περιοχής τους, όπως νοσοκομεία, κλινικές και 
ιατρικά κέντρα, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του χώρου 
υγείας & τουρισμού, ιατρικοί σύλλογοι, τουριστικά γραφεία, 
ασφαλιστικές εταιρείες. Τέλος, στην έκθεση θα υπάρχει και 
διαγωνισμός μελετών με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας - 
Βιοκλιματικά Ξενοδοχεία». Η εξοικονόμηση Ενέργειας και 
η χρήση βιοκλιματικών υλικών και συστημάτων στα ξενο-
δοχεία, τις βίλες και όλα τα καταλύματα είναι ένας από τους 
πλέον σημαντικούς παράγοντες εξοικονόμησης ενέργειας και 
μείωσης του κόστους σε όλες τις τουριστικές μονάδες.

Με ένα αφιέρωμα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που 
γιορτάζει φέτος τη συμπλήρωση 180 χρόνων από την ίδρυσή 
του κυκλοφορεί σήμερα το νέο τεύχος του «Πρακτορείου». Ο 
πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας σε σημείωμά του αναφέ-
ρει ότι «το ΕΜΠ φιλοδοξεί, 180 χρόνια μετά την ίδρυσή του, 
να είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την 

ανασυγκρότηση της πατρίδας μας και τη βελτίωση των προο-
πτικών των μελλοντικών γενεών». Ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, που πέρασε τα πρώτα νεανικά του χρόνια στα αμφι-
θέατρα και τα εργαστήρια του ΕΜΠ, σε άρθρο του, τονίζει ότι 
«το Πολυτεχνείο υπήρξε πάντοτε ένα ζωντανός χώρος ιδεών, 
ένα κύτταρο στο οποίο άνθιζαν οι αξίες της Ελευθερίας και της 

Δημοκρατίας». Ακόμη στο νέο τεύχος του «Πρακτορείου»: 
Χειμερινές διακοπές στην Ελλάδα. Παρουσίαση μερικών από 
τους πιο ωραίους προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας. Ευ-
ρυτανία, Πήλιο, Παρνασσός, Καλάβρυτα, Ορεινή Ναυπακτία, 
Ανδρίτσαινα.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, που πέρασε τα πρώτα 
νεανικά του χρόνια στα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε άρθρο του στο «Πρα-
κτορείο», που έχει αφιέρωμα στο ΕΜΠ, τονίζει ότι «το Πο-
λυτεχνείο υπήρξε πάντοτε ένα ζωντανός χώρος ιδεών, ένα 
κύτταρο στο οποίο άνθιζαν οι αξίες της Ελευθερίας και της 
Δημοκρατίας». Το άρθρο του πρωθυπουργού: «Το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμπληρώνει φέτος 180 χρόνια 
ζωής. Στα έδρανά του, γενιές και γενιές φοιτητών απέκτησαν 
τα γνωστικά εφόδια που τους μετέτρεψαν σε εξαιρετικούς 
επιστήμονες, σε ένα πολύτιμο δυναμικό για την χώρα και 
την κοινωνία. Πολλές από τις πιο φωτεινές προσωπικότητες 
του τόπου μας προέρχονται από τις τάξεις του, ενώ κάποιοι 
από τους Δασκάλους που το υπηρέτησαν, υπήρξαν φυσιο-

γνωμίες διεθνούς εμβέλειας και κύρους, που με το έργο τους 
άνοιξαν νέους εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς δρόμους. 
Στα χρόνια αυτά, το Πολυτεχνείο προχωρούσε πάντοτε, 
συνδυάζοντας την υψηλότατου επιπέδου γνώση, όχι με τον 
ακαδημαϊκό συντηρητισμό, αλλά με την νεανική ζωντάνια 
και ζωτικότητα. Γι αυτό, το Πολυτεχνείο πέρα από την ανυπο-
λόγιστη επιστημονική του συνεισφορά, υπήρξε πάντοτε ένας 
ζωντανός χώρος ιδεών, ένα κύτταρο στο οποίο άνθιζαν οι 
αξίες της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Είναι αυτός ο λόγος 
που έχει γράψει την δική του σελίδα στην ιστορία της Εθνική 
Αντίστασης, καθώς και του Αντιδικτατορικού Αγώνα. Όλοι 
όσοι περάσαμε τα πρώτα νεανικά μας χρόνια στα αμφιθέατρα 
και τα εργαστήρια του ΕΜΠ, καταλαβαίνουμε σήμερα πόσο 
σπουδαίο ήταν αυτό που αποκομίσαμε, τόσο σε επιστημονικό 

επίπεδο, όσο και στην συνολικότερη διαμόρφωση της προ-
σωπικότητάς μας. Σήμερα, που η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα 
εποχή, το Πολυτεχνείο καλείται να παίξει έναν κομβικό ρόλο 
για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας. Ανα-
πτύσσοντας ολοένα και περισσότερο το εξαιρετικό εκπαιδευτι-
κό και ερευνητικό του έργο, εκπαιδεύοντας και καταρτίζοντας 
το τεχνολογικό δυναμικό της επόμενης μέρας, καλλιεργώντας 
τις αξίες της επιστημονικής και της κοινωνικής προσφοράς, 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μπορεί και πρέπει να είναι 
πολύτιμος συντελεστής ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου 
για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη στη χώρα 
μας».

ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, Η δΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟυΡΙΣΜΟυ Greek Tourism expo ‘17

ΜΕ ΑφΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 180 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟυ  ΕΜΠ ΚυΚΛΟφΟΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΕυΧΟΣ ΤΟυ «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟυ»

ΑΡΘΡΟ ΑΛΕξΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ»: ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙδΕΩΝ ΤΟ ΕΜΠ
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ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 350 ΧΙΛ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΖΗΤΟυΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ €250 δΙΣ. ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ!

ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟυ AirbNb

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά και δίνουν μία εικόνα της 
εγχώριας αγοράς ακινήτων όπως διαμορφώνεται αυτή 
την στιγμή σε όλο το φάσμα της, είτε πρόκειται για κα-
τοικίες, είτε για επαγγελματικά ακίνητα είτε ακόμη και για 
οικόπεδα. Ακίνητα αξίας άνω των 250 δισ. ευρώ- με βάση 
την τιμή στην οποία προσφέρονται από τους ιδιοκτήτες 
τους- είναι αυτή την στιγμή προς πώληση στην ελληνική 
αγορά, ποσό που προκύπτει από ένα σύνολο αγγελιών 
περί τις 350.000, ενώ ο μέσος όρος τιμής προσφοράς αντι-
στοιχεί στις 70.000 ευρώ.  Σύμφωνα με το newmoney.gr 
τα νούμερα προέρχονται από τη βάση δεδομένων του 
Spitogatos Network, που συγκεντρώνει πλέον το 90% 
των ελληνικών ακινήτων προς πώληση, τα οποία προβάλ-
λονται από τις ιστοσελίδες του δικτύου, www.spitogatos.
gr, www.tospitimou.gr και www.spiti24.gr. Ο αριθμός 
των 350 χιλ. αγγελιών συμβαδίζει και με τις εκτιμήσεις 
των μεσιτών και στελεχών της αγοράς που κάνουν λόγο 
για ένα απόθεμα περί τις 400 χιλ. ακίνητα που πωλούνται 
αυτή την στιγμή ανά την Ελλάδα, στην πλειονότητά τους 
πενταετίας και πάνω δεδομένου ότι μέσα στην κρίση και 
κατά τη διάρκεια ειδικά των τελευταίων ετών οι νέες κατα-
σκευές είναι είδος προς ...εξαφάνιση. Ως προς την αξία, το 

νούμερο των 250 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στις τιμές που ζη-
τούν οι αγγελιοδότες όταν καταχωρούν τις αγγελίες τους 
στις βάσεις δεδομένων του δικτύου και είναι υψηλότερες 
σε σχέση με τις τελικές τιμές, οι οποίες υπολογίζεται ότι εί-
ναι τελικά, κατά μέσο όρο χαμηλότερες σε ποσοστό μεταξύ 
15 και 20%. Πάντως, ως προς την πορεία των τιμών, μετά 
από σχεδόν εννέα χρόνια πτώσης με ένα συνολικό ποσο-
στό στα πέριξ του 43% ειδικά για την κατοικία, η Τράπε-
ζα της Ελλάδος βλέπει σταδιακά ότι επιβραδύνονται οι 
ρυθμοί της πτώσης τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα 
οικιστικά ακίνητα με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει από 
τις εκτιμήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων: Ενδεικτικά, με 
βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η πτώση στα οικιστικά 
ακίνητα το γ΄ τρίμηνο του 2017 (σε ονομαστικούς όρους) 
ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 0,6% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, ενώ για το α΄ και β΄ 
τρίμηνο του 2017 η μείωση διαμορφώθηκε σε 1,7% και 
1,2% αντίστοιχα, όταν για το σύνολο του 2016 οι τιμές 
των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 
2,4%. Στα επαγγελματικά ακίνητα και δη στην αγορά των 
γραφειακών χώρων κατά το α΄ εξάμηνο του 2017 οι ονο-
μαστικές τιμές στα γραφεία υψηλών προδιαγραφών για το 

σύνολο της χώρας μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 
β΄ εξάμηνο του 2016, ενώ στα καταστήματα επίσης υψη-
λών προδιαγραφών οι τιμές πώλησης για το σύνολο της 
χώρας παρουσίασαν οριακή αύξηση 0,5% σε σχέση με 
το β΄ εξάμηνο του 2016. Ερωτηματικό για όλη την αγορά 
παραμένουν ποιες θα είναι τελικά οι επιπτώσεις από τους 
πλειστηριασμούς: Η άποψη στην οποία συγκλίνουν οι πε-
ρισσότεροι είναι ότι προφανώς το ξεκαθάρισμα των κόκ-
κινων δανείων και οι πλειστηριασμοί θα επηρεάσουν την 
αγορά, δημιουργώντας στην ουσία διαφορετικές ταχύτη-
τες: Η πρώτη, για τα λεγόμενα «καλά» ακίνητα, είτε αυτά 
αφορούν την κατοικία, είτε τα επαγγελματικά, όπου, όπως 
εκτιμάται δε θα υπάρξει απαξίωση, διότι γι’ αυτές τις κατη-
γορίες υπάρχει ζήτηση τη δεδομένη στιγμή. Το πρόβλημα 
υφίσταται για τα ακίνητα β’ κατηγορίας σε υποβαθμισμέ-
νες περιοχές εντός και εκτός Αθηνών, τα οποία φαίνεται 
ότι θα είναι και αυτά που θα υποστούν τις μεγάλες πιέσεις 
στις τιμές, έχοντας να αντιμετωπίσουν και τα επιπλέον 
βάρη της φορολογίας και των δαπανών συντήρησης και 
επισκευής. Το ποιος θα μείνει τελικά με τον ...μουντζούρη 
δημιουργεί προβληματισμό και μεγαλύτερη αβεβαιότητα 
στους κόλπους μεσιτών αλλά και τραπεζών...

Το Παγκράτι και οι Αμπελόκηποι αναμένεται να ακολου-
θήσουν τα Εξάρχεια ως οι νέες γειτονιές του κέντρου της 
Αθήνας, οι οποίες θα επωφεληθούν από το «φαινόμενο» 
Airbnb, που έχει ενισχύσει τα εισοδήματα χιλιάδων ιδιο-
κτητών μεγάλης ηλικίας διαμερισμάτων. Ηδη, όπως ανα-
φέρουν φορείς της αγοράς, στις εν λόγω περιοχές κατα-
γράφεται αυξημένη ζήτηση τους τελευταίους μήνες, τόσο 
για ενοικίαση όσο και για αγορά ακινήτων, με στόχο την 
εκμετάλλευσή τους μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορ-
μών βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων. Τα Εξάρχεια έχουν 
αναρριχηθεί στη δεύτερη θέση μεταξύ των περιοχών με 
τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αγγελιών εκμίσθωσης δια-
μερισμάτων μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Η Καθημερι-
νή γράφει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ανεξάρτητου 
φορέα insideAirbnb, τον προηγούμενο Ιούνιο καταγρά-
φονταν 500 αγγελίες ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, 
αριθμός που σίγουρα έχει αυξηθεί έκτοτε. Αντίστοιχα, το 
Παγκράτι βρισκόταν στην πέμπτη θέση με 296 αγγελίες 
και οι Αμπελόκηποι στην έκτη θέση με 269, ενώ η κορυφή 
ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Πλάκας με 681 αγγε-
λίες. Το δε Κουκάκι, λόγω και της έλλειψης διαθέσιμων 
ακινήτων και της μικρής γεωγραφικής του έκτασης, βρί-
σκεται στην τρίτη θέση με 343 αγγελίες. Ωστόσο, όπως ση-

μειώνει ο κ. Κοσμάς Θεοδωρίδης, επικεφαλής του δικτύου 
μεσιτικών γραφείων Ακίνητα Πόλις, πλέον οι ενδιαφερό-
μενοι ενοικιαστές και κυρίως οι επενδυτές ακινήτων που 
δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά, κινούνται 
σε Παγκράτι και Αμπελόκηπους, αλλά και στα Εξάρχεια. 
Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται κοντά (ιδίως το 
Παγκράτι) στα τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας και δι-
αθέτουν πάρα πολλά διαμερίσματα μικρής επιφάνειας 
σε προσιτές τιμές πώλησης, με αποτέλεσμα να κρίνονται 
ιδανικές για την αξιοποίηση της αυξανόμενης δημοφιλίας 
των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων. Η τάση αυτή έχει αρχίσει 
να αποτυπώνεται πλέον και στις τιμές ενοικίασης, όπως 
επίσης και στη διαθεσιμότητα. Ενώ λοιπόν, μέχρι πριν 
από λίγα χρόνια, τα διαθέσιμα προς ενοικίαση ακίνητα 
(μέσω των αγγελιών που δημοσιεύονται στο δίκτυο της 
spitogatos.gr) ανέρχονται στο 25% του συνόλου, σήμε-
ρα το σχετικό ποσοστό δεν ξεπερνά το 20%. Παράλληλα, 
οι τιμές κινούνται ανοδικά ήδη από το 2015 και μετά, ως 
αποτέλεσμα της εκτίναξης της αγοράς των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων, αλλά και της στροφής όλο και περισσότερων 
νοικοκυριών στη λύση της ενοικίασης. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της spitogatos, οι τιμές ενοικίασης διαμερισμά-
των στο κέντρο της Αθήνας διαμορφώνονται σε 7,33 

ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο σε μηνιαία βάση, έναντι 6,92 
ευρώ/τ.μ. το 2016 και 6,3 ευρώ/τ.μ. το 2015. Πλέον δε, 
οι τιμές ενοικίασης υπολείπονται μόλις 9,5% από το επί-
πεδο στο οποίο βρίσκονταν το 2011 (8,1 ευρώ/τ.μ.), όταν 
δηλαδή ξεκινούσε η επιτάχυνση της πτώσης στην αγορά 
ακινήτων, στο απόγειο της οικονομικής κρίσης. Σταδια-
κά βέβαια και εφόσον συνεχιστεί ο υφιστάμενος ρυθμός 
ανάπτυξης, δεν αποκλείεται να τεθούν ζητήματα, κυρίως 
για τους φοιτητές των πανεπιστημίων, οι οποίοι ελλείψει 
εστιών ανέκαθεν μίσθωναν χιλιάδες διαμερίσματα στην 
ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Παρότι τα 
τελευταία χρόνια, λόγω κρίσης, το ρεύμα των φοιτητών 
από πόλεις της περιφέρειας προς την πρωτεύουσα είχε 
αρχίσει να μειώνεται, εντούτοις η ζήτηση έχει ανακάμψει 
εσχάτως, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται να υπάρξουν 
προβλήματα διαθεσιμότητας στο μέλλον, ιδίως από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και μετά. Οι δε περιοχές των 
Εξαρχείων και του Παγκρατίου κρίνονταν ως ιδανικές 
(μαζί με Γκύζη, Αμπελόκηπους και Κυψέλη) για την εγκα-
τάσταση φοιτητών, λόγω της πληθώρας διαμερισμάτων 
μικρής επιφάνειας 50-70 τ.μ. αλλά και του προσιτού κό-
στους, όπως επίσης και της πρόσβασης σε μέσα μαζικής 
μεταφοράς.
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ΚΑΛΩδΙΑ δΙΑΣυΝδΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ δΩδΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚυΚΛΑδΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΡΑΕ – ΣΤΟ 10ΕΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟυ 2018
Το πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής που είχε 
συστήσει η ΡΑΕ τον Δεκέμβριο του 2015 με σκοπό 
να μελετήσει τις δυνατότητες και τη σκοπιμότητα των 
ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών έχει ήδη, στο 
κύριο μέρος του, παραδοθεί στην Αρχή. Σύμφωνα με 
το energypress.gr εκείνο που προκύπτει ανεπιφύλα-
κτα, είναι η ανάγκη να διασυνδεθούν και τα υπόλοιπα 
νησιά των Κυκλάδων που σήμερα δεν είναι ενταγμένα 
στον προγραμματισμό, καθώς και τα Δωδεκάνησα. Για 
τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προκρίνεται 
ως οικονομικότερη η λύση της κατασκευής εκεί νέων 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, ωστό-
σο εξετάζονται και κάποια βιώσιμα εναλλακτικά σενά-
ρια διασυνδέσεων.Στόχος της Αρχής είναι εντός του 
2018 να περιληφθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης του Συστήματος οι διασυνδέσεις των νησιών 
που κρίνονται αναγκαίες, και μάλιστα με δεσμευτικά 
χρονοδιαγράμματα. Παρότι δεν είναι ευρέως γνωστό, 
ο νόμος 4414/16 που αφορά τις ΑΠΕ και ψηφίστηκε 
τον προηγούμενο Αύγουστο δίνει στη ΡΑΕ την αρμοδι-
ότητα αλλά και την ευθύνη να καθορίσει τον βέλτιστο 
τρόπο με τον οποίο πρέπει κάθε νησί να ηλεκτροδοτεί-
ται. Έχει δε τη δικαιοδοσία ακόμα και να… αποσύρει 
την άδεια πετρελαϊκών μονάδων που λειτουργούν 
σήμερα σε νησιά, στο βαθμό που κρίνει ότι μπορεί να 
γίνει διασύνδεση, προκειμένου να πιέσει τον ΑΔΜΗΕ 
να υλοποιήσει τη διασύνδεση αυτή. Έχει επιπλέον 
την αρμοδιότητα (ν.4001, και οδηγία 72/2009), εάν 
δεν μπορεί να προωθήσει τις διασυνδέσεις ο ίδιος ο 
ΑΔΜΗΕ, να προχωρήσει σε διαδικασίες για τις αναθέ-
σεις αυτών των έργων σε τρίτους, με τον ΑΔΜΗΕ να 
είναι στη συνέχεια υποχρεωμένος να παραλάβει και να 
λειτουργήσει το έργο. «Είμαι σήμερα περισσότερο αι-
σιόδοξος για την προώθηση κρίσιμων διασυνδέσεων, 
λόγω και της πολιτικής βούλησης αλλά και της κινητι-
κότητας του νέου ΑΔΜΗΕ. Σε κάθε όμως περίπτωση, η 
Αρχή και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε να προβούμε 
σε κάθε νόμιμη και δυνατή λύση για την ολοκλήρωση 
των έργων αυτών, κάνοντας χρήση, αν χρειαστεί, των 
εξουσιών ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας για την 
κατασκευή έργων του Συστήματος Μεταφοράς που 
της αποδίδονται με τον ν. 4001/2011 και την Οδηγία 
72/2009/ΕΚ» ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΡΑΕ 
Νίκος Μπουλαξής. Τα νέα έργα που εισηγείται η Επι-
τροπή ως ώριμα και βιώσιμα περιλαμβάνουν:
-Τέταρτη φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων 
στην οποία εντάσσονται οι εξής διασυνδέσεις:
•  Πάρος - Σαντορίνη - Φολέγανδρος - Μήλος - Σίφνος 
- Σύρος,
•  Νάξος - Δονούσα, Νάξος - Σχοινούσα - Αμοργός και 

Κουφονήσι- Σχοινούσα - Ηρακλειά,
•  Πάρος - Ίος - Σίκινος - Φολέγανδρος,
•  Σίφνος - Σέριφος - Κύθνος,
•  Λαύριο - Κέα,
•  Σαντορίνη - Ανάφη - Αστυπάλαια.
Εξετάζονται, επίσης, εναλλακτικά σενάρια όπως η δι-
ασύνδεση Σύρου - Σερίφου - Μήλου, αντί για Σύρο - 
Σίφνο - Μήλο, περίπτωση κατά την οποία η Σίφνος θα 
διασυνδεθεί με τη Σέριφο και η τελευταία με το Λαύριο.
-Για τα δωδεκάνησα η εισήγηση προβλέπει την 
κατασκευή διασύνδεσης Λαυρίου - Κω και διακλάδω-
ση από την Κω προς Κάλυμνο και Ρόδο. Εναλλακτικά 
εξετάζεται η διασύνδεση μέσω Κρήτης.
-Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αν και 
προκρίνεται ως οικονομικότερη η λύση της κατασκευ-
ής νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέ-
ριο, εξετάζονται δύο εναλλακτικές διασυνδέσεων:
Αλιβέρι - Σκύρος - Μυτιλήνη, Μυτιλήνη - Χίος - Σάμος 
και Μυτιλήνη - Λήμνος - Αγ. Ευστράτιος ή εναλλακτικά 
να γίνει απευθείας η διασύνδεση Αλιβέρι - Μυτιλήνη 
και ξεχωριστά Αλιβέρι - Σκύρος.
Ελάφρυνση για τις υΚΩ
Όπως είναι γνωστό, η διασύνδεση των νησιών σχετί-
ζεται με το μεγάλο ζήτημα του κόστους παροχής των 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα νησιά, το 
οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος του τιμολογίου ηλε-
κτρικής ενέργειας που λαμβάνει κάθε καταναλωτής και 
είναι ένα από τα περιθώρια μείωσης των τιμολογίων. 
Στόχος λοιπόν είναι η μείωση ή και η εξάλειψή του σε 
βάθος χρόνου. Σε ετήσια βάση, το ύψος των συνολι-
κών επιβαρύνσεων των καταναλωτών από τις ΥΚΩ 
ανέρχεται στην τάξη των 500 έως 800 εκατομμυρίων 
ευρώ, ανάλογα κυρίως με το κόστος του πετρελαίου.
Όπως αποδεικνύεται τώρα από τη μελέτη της Επιτρο-
πής, η συντριπτική πλειοψηφία των μη διασυνδε-
δεμένων νησιών και κυρίως των νησιών μεγάλου ή 
και μέσου μεγέθους, καθώς και των γύρω από αυτά 
μικρότερων, θα πρέπει να διασυνδεθούν.
«Εφόσον επαληθευτούν, εντός της επόμενης δεκα-
ετίας, θα πρέπει να ενσωματωθεί  στο ηπειρωτικό 
Σύστημα τουλάχιστον το 80% της διακινούμενης ηλε-
κτρικής ενέργειας των νησιών που σήμερα παράγεται 
κυρίως από τοπικούς πετρελαϊκούς σταθμούς που 
επιφέρουν το υπέρογκο, εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ευρώ, ετήσιο κόστος ΥΚΩ στον καταναλωτή. Τα λοιπά 
θα εξακολουθήσουν να ηλεκτροδοτούνται αυτόνομα, 
βασιζόμενα και σε υβριδικά συστήματα ΑΠΕ και απο-
θήκευσης, αλλά εξετάζεται και η εισαγωγή φυσικού 
αερίου» ανέφερε πρόσγατα ο κ. Μπουλαξής.
«Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι το κόστος 

των έργων διασύνδεσης ακόμα και του συνόλου σχε-
δόν των νησιών, το οποίο εκτιμάται περί τα 3-3,5 δις 
ευρώ, είναι άμεσα συγκρίσιμο με τις επιβαρύνσεις για 
ΥΚΩ των νησιών ορισμένων μόνο ετών, καθώς, μόνο 
την τελευταία πενταετία, οι επιβαρύνσεις των κατανα-
λωτών ανέρχονται σε ποσά περί των 3,5  δις €, εκ των 
οποίων, περίπου το 70% αντιστοιχεί στο κόστος καυ-
σίμου (πετρελαίου)» επισήμανε ο πρόεδρος της ΡΑΕ.

Ο μέχρι σήμερα προγραμματισμός. Υπενθυμί-
ζεται ότι ο μέχρι σήμερα προγραμματισμός των δια-
συνδέσεων, ενταγμένος στο 10ετές πρόγραμμα του 
ΑΔΜΗΕ έχει ως εξής:
-Είναι, ήδη, σε εξέλιξη η πρώτη φάση της διασύνδεσης 
των Κυκλάδων που περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύ-
ρου με Λαύριο και Τήνο, Πάρο και Μύκονο (ήδη είναι 
διασυνδεδεμένες μέσω Εύβοιας η ‘Ανδρος και η Τή-
νος). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές 
του 2018.
-Η δεύτερη φάση διασύνδεσης των Κυκλά-
δων, που έχει ήδη εγκριθεί, περιλαμβάνει τις συνδέ-
σεις Πάρου - Νάξου και Νάξου - Μυκόνου καθώς και 
την αναβάθμιση της σύνδεσης μεταξύ ‘Ανδρου και Ν. 
Εύβοιας. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 
2019.
-Η τρίτη φάση για τις Κυκλάδες, που επίσης έχει 
εγκριθεί, συνίσταται στην πόντιση δεύτερου καλωδίου 
μεταξύ Λαυρίου - Σύρου με προοπτική λειτουργίας το 
2022.
-Ειλημμένη είναι επίσης η απόφαση για διασύνδεση 
της Κρήτης, η οποία (λόγω μεγέθους) θα αφαιρέσει 
σημαντικό βάρος από τους ώμους των καταναλω-
τών. Θα προηγηθεί η λεγόμενη «μικρή» διασύνδεση 
ικανότητας 2x140 μεγαβάτ από την Πελοπόννησο με 
προοπτική ολοκλήρωσης το 2020, και η «μεγάλη», 
ικανότητας 2x500 MW, μέσω Αττικής, για την οποία 
η ΡΑΕ έχει θέσει στόχο να ολοκληρωθεί το 2021-2022, 
νωρίτερα από τον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ.
Η μεγάλη διασύνδεση σχετίζεται και με το μεγά-
λο έργο της διασύνδεσης με την Κύπρο (Euro Asia 
Interconnector).
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ΣΕ ΡΟΛΟ “ΠΡΟξΕΝΗΤΗ” Η δΕΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟυΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΗ δΙΕΚδΙΚΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑδΩΝ

ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒδΟΜΑδΑ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΠΕΝδυΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ mArkeT TesT

ΚΕΝ: ΑΣ ΑξΙΟΠΟΙΗΣΟυΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙΣ υφΙΣΤΑΜΕΝΕΣ δΙΑΣυΝδΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ δΟυΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟυΡΙΕΣ

Ρόλο «προξενητή» σε συνοικέσια που δρομολογούνται με-
ταξύ βιομηχανικών και ενεργειακών ομίλων, ελληνικών και 
ξένων, φέρεται να έχει αναλάβει ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκης εν όψει του market 
test για την «αποεπένδυση» του λιγνιτικού δυναμικού της 
ΔΕΗ, όπως αναφέρει σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας 
«Καθημερινή»., που μεταδίδει το energypress.gr . Η ΔΕΗ φέ-
ρεται να έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και στο ενδεχόμενο 
συμμετοχής ελληνικών ενεργοβόρων βιομηχανιών, μέσω 
κοινοπρακτικών σχημάτων με ενεργειακές εταιρείες. Προς 
τούτο, ο πρόεδρος της ΔΕΗ φέρεται να έχει ήδη κάνει κάποιες 
πρώτες επαφές με βιομηχανίες χάλυβα, τσιμέντου και διύλι-
σης, εισπράττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικα-
λείται η «Καθημερινή», το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον εκ μέρους 

τους. Στη λίστα των δυνητικών επενδυτών αυτής της κατη-
γορίας που έχει καταρτίσει η ΔΕΗ, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα, συμπεριλαμβάνονται βιομηχανίες όπως η Αλουμίνιον, 
η ΕΛΒΑΛ, η ΧΑΛΚΟΡ, οι τσιμεντοβιομηχανίες ΤΙΤΑΝ και ΑΓΕΤ 
Ηρακλής, όπως και τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ και της Motor 
Oil. Το μοντέλο που εξετάζεται είναι η συμμετοχή τους με ένα 
ποσοστό της τάξης του 10-15% σε κοινοπρακτικά σχήματα 
που θα ενδιαφερθούν για τις μονάδες της Φλώρινας και της 
Μεγαλόπολης. Παράλληλα, σύμφωνα με την «Καθημερινή», 
οι βιομηχανίες θα υπογράψουν προθεσμιακά συμβόλαια για 
την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε μακροχρόνια βάση. 
Η παράμετρος αυτή εκτιμάται ως πολύ σημαντική για την 
ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος των ενεργειακών 
ομίλων που εξετάζουν τη συμμετοχή τους στο market test, 

καθώς μπορεί να διασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση 
από τις τράπεζες. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο κ. Πανα-
γιωτάκης φέρεται να έχει διαβεβαιώσει τους βιομηχανικούς 
συνομιλητές του, όπως και τους δυνητικούς ενεργειακούς 
επενδυτές, ότι οι μονάδες θα δοθούν με όρους που διασφαλί-
ζουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Τέλος, 
όπως αναφέρει η εφημερίδα, η ΔΕΗ έχει αναθέσει μελέτη σε 
ανεξάρτητο οίκο προκειμένου να προσδιοριστεί «ιδανικός 
αριθμός» εργαζομένων για τη λειτουργία των μονάδων, με 
τους εργαζόμενους που θα περισσέψουν να σχεδιάζεται να 
μεταφερθούν στη ΔΕΗ προτού οι μονάδες βγουν προς πώ-
ληση.

Στις ΗΠΑ θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτά-
κης, προκειμένου να βολιδοσκοπήσει το ενδιαφέρον 
ενεργειακών εταιρειών και funds εν όψει του market 
test για την «αποεπένδυση» του λιγνιτικού δυναμι-
κού της ΔΕΗ, όπως αναφέρει σημερινό ρεπορτάζ της 

εφημερίδας «Καθημερινή». Ο πρόεδρος της ΔΕΗ το 
τελευταίο διάστημα έχει εντατικοποιήσει τις επαφές 
του με μεγάλους ενεργειακούς ομίλους εντός κι εκτός 
της χώρας, με στόχο την επιτυχία του market test και 
τη μετατροπή της «αποεπένδυσης» σε ευκαιρία, όπως 
έχει πει και ο ίδιος. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παναγιωτά-

κης στις επαφές του με δυνητικούς επενδυτές φέρεται 
να διαβεβαιώνει τους συνομιλητές του ότι οι μονάδες 
θα δοθούν με όρους που διασφαλίζουν τη βιωσιμότη-
τα και την ανταγωνιστικότητά τους, όπως αναφέρει η 
«Καθημερινή».

Για την εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού, την προμήθεια, 
την εμπορία και τις διασυνδέσεις μίλησε ο Γιάννης 
Ψαρρός, Διευθυντής Διασυνοριακού Εμπορίου της 
ΚΕΝ, στην εκπομπή Energy Week και στο δημοσιο-
γράφο Θοδωρή Παναγούλη. Ο ίδιος υπογράμμισε πως 
«δεν ισχύει ότι έχουμε ακριβές τιμές, απλά οι χονδρε-
μπορικές τιμές είναι ακριβότερες από το πρόσφατο 
παρελθόν στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια λόγω των 
χαμηλών βροχοπτώσεων και της αύξησης του πετρε-
λαίου. Παράλληλα, υπάρχει χαμηλή αξιοποίηση των 
διασυνδέσεων, άρα υπάρχουν ανισότητες στις τιμές 
ενέργειας από χώρα σε χώρα». Όπως τόνισε, προς 
το παρόν οι προμηθευτές στην Ελλάδα απορροφούν 
αυτές τις αυξήσεις της χονδρεμπορικής και είναι ερώ-
τημα για πόσο θα μπορούν να το κάνουν. «Τα ΝΟΜΕ 
είναι κάτι παροδικό και δεν ξέρουμε τι θα γίνεται στη 
μετέπειτα εποχή. Μέχρι τώρα βοήθησαν στην επιβίω-
ση της αγοράς, αλλά όχι τόσο στην επέκτασή της με 
περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ. Χωρίς τα ΝΟΜΕ δεν 
θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το επίπεδο ανταγωνι-

σμού και τα μερίδια θα ήταν χαμηλότερα για τους ιδι-
ώτες. Περίοδοι σαν της περσινής ενεργειακής κρίσης 
θα ήταν μεγάλη δοκιμασία για τους προμηθευτές αν 
δεν υπήρχαν τα ΝΟΜΕ», σημείωσε. Αναφορικά με την 
προμήθεια, ο κ. Ψαρρός ανέφερε ότι ο στόχος για πε-
ριορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ ως το 2020 είναι πολύ 
φιλόδοξος με τα σημερινά μέτρα. «Βλέπω ότι υπάρχει 
μια αντίφαση: Από τη μια η ΕΕ προωθεί την ομογενο-
ποίηση των αγορών και τον περιορισμό των μεγάλων 
παικτών και από την άλλη οι παίκτες προσπαθούν να 
επιβραδύνουν τη μετάβαση». Σχετικά με την παρουσία 
της ΚΕΝ, ο κ. Ψαρρός ανέφερε πως η εταιρεία έχει κανει 
σε 8-9 μήνες παρουσίας καλή δουλειά και μια δυνα-
μική είσοδο. Αυτό αποδεικνύεται και με την έναρξη 
του τμήματος διασυνοριακού εμπορίου. «Έχει ήδη 19 
καταστήματα και είμαστε στις 2-3 πρώτες εταιρείες σε 
ρυθμό απόκτησης νέων πελατών. Ο όμιλος Καρατζή 
έχει πολλές δραστηριότητες και ισχυρή διαχρονική πα-
ρουσία. Αυτό διαμορφώνει μια καλή βάση», σχολίασε. 
Στο σημαντικό θέμα των διασυνδέσεων, ο κ. Ψαρρός 

είπε ότι μειώνουν το ρίσκο και τις τιμές. «Θέλουμε να 
παρακολουθήσουμε αυτή την τάση εδώ στην Ελλάδα, 
αλλά δεν αξιοποιούμε το ήδη υπάρχον δυναμικό και 
τις υπάρχουσες διασυνδέσεις. Ας τις αξιοποιήσουμε 
πρώτα αυτές και μετά να δούμε τις καινούριες, όπως 
της Κρήτης ή τον Eurasia και Euroafrica». Η χώρα μας 
έχει μεγάλη εξάρτηση από τις διασυνδέσεις, πρόσθε-
σε. Τέλος, ο κ. Ψαρρός δήλωσε επιφυλακτικός για την 
ημερομηνία έναρξης του χρηματιστηρίου ενέργειας 
δεδομένων των γνωστών καθυστερήσεων. «Αυτή τη 
φορά γίνεται μια σοβαρή δουλειά για τη δημιουργία 
του. Θα φέρει προθεσμιακές αγορές, δηλαδή να μπορεί 
ο κάθε παίκτης να αγοράζει και να πουλάει μελλοντικά 
ενέργεια. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο», υπογράμμισε. 
«Ο καταναλωτής θα έχει οφέλη από την όλη διαδικασία 
μέσω του ανταγωνισμού. Αυτό ήδη λειτουργεί σε ένα 
βαθμό στην ελληνική αγορά. Νομίζω ότι οι αριθμοί το 
αποδεικνύουν αυτό», κατέληξε.
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Στο ρόλο του ΔΕΔΔΗΕ στο νέο ενεργειακό περιβάλλον 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος, Ν. Χατζηαργυρίου, στην ημε-
ρίδα που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις επενδύσεις για 
την ανάπτυξη των υποδομών, αλλά και στις προκλήσεις 
που παρουσιάζονται για τον διαχειριστή. Σύμφωνα με το 
energypress.gr ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλί-
ας του κ. Χατζηαργυρίου: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα 
σας. Ευχαριστώ θερμά το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο για την πρόσκληση και την ευκαιρία που 
μου δίνεται για να συμμετάσχω στο σημερινό Συνέδριο, 
το οποίο αποτελεί πλέον θεσμό και μεταφέρει με ένα δυ-
ναμικό τρόπο τα μηνύματα για την επόμενη ημέρα στην 
ελληνική οικονομία. Όπως αναφέρει και ο εύστοχος τίτλος 
του συνεδρίου Reshaping the Economy, ο σκοπός είναι να 
εξετάσουμε πως μπορούμε μέσα από την καινοτομία, την 
τεχνολογία και την εξωστρέφεια να αναδιαμορφώσουμε 
την ελληνική οικονομία και να καταλήξουμε σε επιτυχημέ-
νες στρατηγικές επιλογές σήμερα που θα μας οδηγήσουν 
σε ένα καλύτερο αύριο. Κυρίες και κύριοι, ο τομέας της 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι νευραλγικής σημασίας για την 
πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τη συλλογική προ-
σπάθεια για αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις. Σήμερα, ο 
τομέας αυτός διανύει μια μεταβατική περίοδο που οδηγεί 
σε ριζικές αλλαγές στο τοπίο, τόσο τεχνολογικά όσο και 
επιχειρηματικά. Στο λίγο χρόνο που έχω, θα προσπαθήσω 
να μοιραστώ μαζί σας το όραμα του ΔΕΔΔΗΕ για την ανά-
πτυξη των απαραίτητων υποδομών με το μέγιστο δυνατό 
όφελος για τον πολίτη, την οικονομία και το περιβάλλον, 
μέσα σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η 
δραστική αλλαγή στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά έχει 
ξεκινήσει με αφετηρία τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, την ενεργειακή 
επάρκεια και την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας. Η τεχνολογία αποτελεί το βασικό 
εργαλείο για την μετάβαση στην οικονομία του μηδενικού 
άνθρακα.
Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επηρεάζει σε 
πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ενεργειακή αγορά σε όλες 
τις χώρες παγκοσμίως. Τα Έξυπνα Δίκτυα βρίσκονται σή-
μερα στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού όλων 
των σύγχρονων εταιριών Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι η μετάβαση 
στην ενεργειακή αγορά του μέλλοντος που θα συνδυάζει 
την επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, 
με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος, μπορεί 
να υλοποιηθεί μόνο μέσα από αυτά. Οι επενδύσεις που 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων 
είναι εντυπωσιακές.
Για τα ευρωπαϊκά Δίκτυα θα χρειαστεί να επενδυθούν πε-
ρίπου 600 δις ευρώ μέχρι το 2020, από τα οποία τα 400 
δις ευρώ, δηλαδή τα 2/3, θα υλοποιηθούν στα Δίκτυα 
Διανομής. Οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να μετατοπίζονται 
προς τα Δίκτυα Διανομής, και αναμένεται να αυξήσουν την 
αναλογία τους μέχρι το 2035 στο 75% στο σύνολο των 
επενδύσεων και στο 80% μέχρι το 2050. Παράλληλα, για 
την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών δικτύων, οι συνολικές 
επενδύσεις αναμένεται να φθάσουν τα 62 δις ευρώ μέχρι 
το 2025. Την ίδια στιγμή, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας επηρεάζεται από τις ευρωπαϊκές τάσεις , καθώς 
η εθνική νομοθεσία προσαρμόζεται στις πολιτικές επίτευ-
ξης των στόχων της ΕΕ. Η αναμενόμενη μαζική διείσδυση 
των ΑΠΕ, που θα δημιουργήσει πλεονάζουσα ισχύ, περι-
ορίζει την ένταξη των θερμικών μονάδων και μειώνει τη 
δυνατότητα απόσβεσης νέων επενδύσεων στη συμβατική 
παραγωγή.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η αγορά διανύει μια περίοδο 
έντονης αναδιοργάνωσης που χαρακτηρίζεται κυρίως:
 Από την είσοδο των νέων παικτών, οι οποίοι περιορίζουν 
το μερίδιο της ΔΕΗ,ü
 αλλαγή του ρόλου του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τον νέο Κώ-
δικα Διαχείρισης του Δικτύουü
 αλλαγή και των άλλων βασικών θεσμικών φορέων της 
αγοράς, του ΑΔΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ, τη δημιουργία Χρηματιστη-
ρίου Ενέργειας, κτλ.ü
 Αλλά και από την εφαρμογή του ενιαίου μοντέλου Ευρω-
παϊκής αγοράς (target model). Το νέο μοντέλο αγοράς που 
διαμορφώνεται, μετασχηματίζει το παραδοσιακό μοντέλο 
της μονόδρομης ροής παραγωγής-μεταφοράς-διανο-
μής-λιανικής αγοράς και πελάτη και δημιουργείται πλέον 
ένα νέο πολύ-σύνθετο αμφίδρομο μοντέλο, με ενεργή 
συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά, με αμφίδρομη 
επικοινωνία και ροή μεγάλου όγκου πληροφοριών.ü
Στο νέο αυτό μοντέλο ο Διαχειριστής παίζει τον κεντρικό 
ρόλο, αφού καλείται να διαχειριστεί τους ολοένα αυ-
ξανόμενους διεσπαρμένους ενεργειακούς πόρους, την 
διεσπαρμένη ανανεώσιμη παραγωγή, τους ενεργούς κα-
ταναλωτές, την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, κλπ. με 
πιθανή δημιουργία και λειτουργία τοπικών αγορών, κλπ. 
Η λειτουργία του συστήματος διανομής σε ένα τόσο πολύ-
πλοκο περιβάλλον απαιτεί την συλλογή και διαχείριση ενός 
πλήθους δεδομένων που προέρχονται από τους έξυπνους 
μετρητές και διάφορες συσκευές ελέγχου και αισθητήρες 
εγκατεστημένους στο δίκτυο. Έτσι, τα Έξυπνα Δίκτυα αλ-

λάζουν το ρόλο των Εταιρειών Διανομής όπως ο ΔΕΔΔΗΕ, 
οι οποίες μεταμορφώνονται από παραδοσιακοί διαχειρι-
στές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε διαχειριστές πολύ-
πλοκων ευφυών συστημάτων με μεγάλο όγκο δεδομένων.
Η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων-όπως βλέπετε και 
στην διαφάνεια- αφορά σε ολόκληρη την αλυσίδα, από την 
συντήρηση, τον προγραμματισμό ανάπτυξης, την λειτουρ-
γία μέχρι και την εξυπηρέτηση του καταναλωτή με στόχο 
την άμεση βελτίωση της ασφάλειας, αποδοτικότητας, 
ποιότητας παροχής υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της συνολικής λειτουργίας των Συστημάτων 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στα σύγχρονα συστήμα-
τα διανομής ο καταναλωτής θα μπορεί να γνωρίζει κάθε 
στιγμή και σε πραγματικό χρόνο το ύψος της κατανάλωσής 
του, καθώς και τις επιμέρους καταναλώσεις κάθε συσκευ-
ής. Με τέτοιου είδους λεπτομερή πληροφόρηση, ο κατανα-
λωτής είναι πλέον σε θέση να προσαρμόσει την ενεργειακή 
συμπεριφορά του, μεγιστοποιώντας το οικονομικό του 
όφελος.
Η συνεχής ανάπτυξη του Internet of Things (Το Διαδίκτυο 
των Αντικειμένων) θα επιτρέψει τη διασύνδεση ολοένα και 
περισσότερων οικιακών συσκευών στο Διαδίκτυο, δίνο-
ντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διαχειρίζονται 
24 ώρες το 24ωρο τις συσκευές τους εξ αποστάσεως (μέσω 
ειδικών εφαρμογών στο κινητό, στο tablet κλπ). Επιπλέον, 
ο καταναλωτής μπορεί πλέον να γίνει ταυτόχρονα και πα-
ραγωγός, (prosumer είναι ο νέος όρος που έχει καθιερωθεί 
για να περιγράψει τον διττό αυτό ρόλο) και να συνδιαμορ-
φώνει την παραγωγή και την κατανάλωση ρεύματος. Με 
την ανάπτυξη των τοπικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας, πχ η εφαρμογή του net-metering επιτρέπει στον 
καταναλωτή να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση 
φωτοβολταϊκών και να παρέχει στο δίκτυο την ενέργεια 
που δεν καταναλώνει.
Οι ενεργειακές κοινότητες, μετά από την πρωτοβουλία και 
το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, θα απο-
τελούν σε λίγο καιρό μια νέα πραγματικότητα για την ελ-
ληνική ενεργειακή αγορά που με την ενεργό συμβολή του 
Διαχειριστή θα συμβάλλουν στην καλλίτερη οργάνωση και 
εκμετάλλευση των διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων και 
την ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας και νέων οικο-
νομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Συνέχεια στη σελ 9 

δΕδδΗΕ: ΕΠΕΝδυΣΕΙΣ 1,25 δΙΣ. ΩΣ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΕ ΜΙΑ ΕξυΠΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΡΚΟυΝ ΤΑ δΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΟΠ ΓΙΑ ΑΠΟφΑΣΕΙΣ ΤΗΣ δΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ δΕΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

δΕδδΗΕ: ΕΠΕΝδυΣΕΙΣ 1,25 δΙΣ. ΩΣ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕξυΠΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ 6Ο ΣυΝΕδΡΙΟ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ δΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Προ ημερών στο περιθώριο του συνεδρίου του ελληνοαμερικα-
νικού επιμελητηρίου o πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης με-
ταξύ σοβαρού και αστείου ανέφερε ότι ενόψει market test για τη 
Μεγαλόπολη θα προτιμούσε … Κινέζο επενδυτή. Σύμφωνα με 
το energypress.gr  εκείνο που ήθελε να τονίσει με την αναφορά 
του ο επικεφαλής της ΔΕΗ, είναι ότι οι δύο μονάδες της Μεγαλό-
πολης αποτελούν ένα πολύ καλό asset από το οποίο η εταιρεία 
προσβλέπει να έχει καλά έσοδα και για αυτό το λόγο επιδιώκει 
οι υποψήφιοι επενδυτές να έχουν μεγάλο… πορτοφόλι. Για τη 
Μεγαλόπολη ωστόσο, οι ενδιαφέρουσες πτυχές δε σταματούν 
μόνο στην προφανή πληροφορία ότι η ΔΕΗ επιδιώκει να ιντρι-
γκάρει επενδυτές και να πετύχει καλύτερο τίμημα. Προσφάτως 
τονίστηκαν μια σειρά από ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως 

για παράδειγμα το γεγονός ότι από τις δύο μονάδες, (3 και 4) η 
πρώτη και πιο παλιά έχει άδεια λειτουργίας μέχρι το 2025. Γιατί 
αυτό είναι σημαντικό; Διότι υπάρχει πάντα γύρω από το θέμα 
της Μεγαλόπολης το ερωτηματικό των αποθεμάτων του λιγνί-
τη, που ούτως ή άλλως έχει σχετικά χαμηλή θερμιδικό περιεχό-
μενο και απόδοση.  Σύμφωνα με πληροφορίες του Energypress 
από τις αρχές του έτους, τα βεβαιωμένα ανακτήσιμα αποθέματα 
λιγνίτη στη Μεγαλόπολη ξεπερνούν τα 100 εκ. τόνους. Αυτά τα 
αποθέματα λοιπόν επαρκούν για την ανταγωνιστική λειτουργία 
της Μεγαλόπολης για διάστημα 15 ετών, εφόσον στο ενδιάμεσο 
διάστημα αποσυρθεί η μονάδα Μεγαλόπολη 3 το 2025. Έχουμε 
δηλαδή έναν χρονικό ορίζοντα ανταγωνιστικής λειτουργίας της 
Μεγαλόπολης - και με την προϋπόθεση ότι δε θα ανοίξουν νέα 

πεδία στη λεκάνη της Μεγαλόπολης σε περιοχές που εικάζεται 
ότι υπάρχουν και νέα αποθέματα - μέχρι το 2032 - 2033.  Βε-
βαίως εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι από τις πρώτες επαφές και 
συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές, τα αποθέματα λιγνίτη είναι 
ένα από τα βασικά ζητήματα ενδιαφέροντος. Εδώ υπάρχουν 
ακόμη εκκρεμότητες γύρω από τη λειτουργία της αγοράς, τους 
όρους συμμετοχής, τη διαφάνεια και τον ισότιμο ανταγωνισμό, 
αλλά και τα επιπλέον κόστη ,που θα πρέπει να διευκρινιστούν, 
προκειμένου να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποτιμήσουν 
σωστά το ρίσκο της συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Οι πρώ-
τες ενδείξεις πάντως φαίνεται να είναι θετικές…

Νομοθετική ρύθμιση, που θα δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης 
στη ΔΕΗ ενός μέλους της οικογένειας εργαζομένου σε εργολάβο 
που έχασε τη ζωή του, συνεπεία εργατικού ατυχήματος, στις 
εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, ζητά η διοίκηση της ΔΕΗ, σύμ-
φωνα με τη ΓΕΝΟΠ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ομοσπονδία 

εκφράζει την ικανοποίησή της για την εν λόγω απόφαση, όπως 
και για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος στην οι-
κογένεια του θανόντος εν ενεργεία μισθωτού της Επιχείρησης, 
με το αιτιολογικό ότι η σημαντική μείωση του οικογενειακού 
εισοδήματος εξαιτίας του θανάτου τού μισθωτού και οι χαμηλές 

συντάξιμες αποδοχές των συζύγων έχουν ως συνέπεια τη δυ-
σκολία ανταπόκρισης των οικογενειών στις δαπάνες διαβίωσης 
ή και σπουδών των παιδιών τους. Η ΓΕΝΟΠ καλεί, επίσης, τις 
διοικήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες 
να αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες.

Συνέχεια από τη σελ 8 
Ο ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για τη Διαχείριση 
του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη την 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και όλων των νησιών και 
παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη 
χώρα μας και το ασφυκτικό θεσμικό περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργεί προετοιμάζεται εντατικά για την επιτυχή μετάβα-
ση του προς το νέο μοντέλο αγοράς. Συνεχίζει να υλοποιεί τη 
στρατηγική επιλογή του για επενδύσεις στα Έξυπνα Δίκτυα με 
επίκεντρο καινοτόμες τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτά, για 
να μπορέσει να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τις βασικές 
υποδομές της ενεργειακής μας αγοράς. Κυρίες και κύριοι, Ο 
ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί μέσα από τον εκσυγχρονισμό των Δικτύων 
του την αγορά προς αυτό το νέο μοντέλο, αντιμετωπίζοντας 

όμως ταυτόχρονα πάρα πολλές και σύνθετες προκλήσεις. Για να 
κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα, για να μετατρέψουμε 
το Δίκτυό μας σε ένα Έξυπνο Σύστημα με πολλαπλά οφέλη, ο 
επιχειρησιακός μας σχεδιασμός περιλαμβάνει στρατηγικά έργα 
τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εκσυγ-
χρονισμού, από συστήματα τηλεμέτρησης στο Δίκτυο μέχρι 
προηγμένα συστήματα αυτοματισμού. Μέσα από το επενδυτικό 
μας σχέδιο που φθάνει τα 1,25 δις. ευρώ έως το 2020, στο-
χεύουμε στον μετασχηματισμό του Ελληνικού Δικτύου σε ένα 
Ευφυές Σύστημα, δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
και τις υποδομές για «καθαρή» και φθηνότερη ηλεκτρική ενέρ-
γεια, για αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς όλους τους χρήστες 
του Δικτύου. Σε αυτές τις επενδύσεις δεν συμπεριλαμβάνεται 
το έργο της πανελλαδικής εγκατάστασης των έξυπνων μετρη-

τών, το οποίο προϋπολογίζεται σε επιπλέον 1,2 δις. ευρώ και το 
οποίο θα αποτελέσει τη βάση πολλών από τις ανωτέρω εξελί-
ξεις. O ΔΕΔΔΗΕ επεξεργάζεται ήδη το επιχειρηματικό μοντέλο 
για το έργο αυτό που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο επενδυτικό 
έργο στην περιοχή της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τέλος, 
σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμίσω πως τα Έξυπνα 
Δίκτυα θα δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για 
εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, 
που θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες εφαρμογές και 
λύσεις για τη μετάβαση σε αυτό το νέο τοπίο. Μέσα από τα Έξυ-
πνα Δίκτυα, την καινοτομία και την έρευνα, στοχεύουμε σε ένα 
καλύτερο μέλλον για τον Έλληνα πολίτη, το περιβάλλον και την 
ελληνική οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ

Tο 6ο συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: «Κλιματική αλλα-
γή: Προκλήσεις και Προσαρμογή» διοργανώνει το Ελληνο-Α-
μερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις 
του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ετήσιο συνέδριο Αγροτεχνολο-
γίας, διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 2012 και το φετινό 
συνέδριο εστιάζει στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που 

για τη χώρα μας θα σημάνει μείωση των βροχοπτώσεων, πα-
ρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, αύξηση της θερμοκρασίας, 
καθώς και της έντασης κυμάτων καύσωνα. Το κόστος αγνό-
ησης του φαινομένου υπολογίζεται σε πολλαπλάσιο του ΑΕΠ 
και ο αγροδιατροφικός τομέας θα υποστεί τον πλήρη αντίκτυ-
πο, αφού οι βασικότερες παράμετροι της παραγωγής θα πα-
ρουσιάσουν έντονες μεταβολές. Πέραν της παρουσίασης των 
κύριων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το συνέδριο 

αποσκοπεί στην ανάδειξη προτάσεων περιορισμού των συ-
νεπειών της. Η ανάπτυξη και αποδοχή νέων τεχνολογιών, η 
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης υδάτων, αγρών 
και ζωϊκού κεφαλαίου και η θεσμική σχεδίαση και υλοποίηση 
κατάλληλων μέτρων, μπορούν να καταστήσουν ευκολότερη 
την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

10

ΣΤΑ ΕΠΙΠΕδΑ ΤΟυ 2012, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕψΟυΝ φΕΤΟΣ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕξΑΓΩΓΕΣ, ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΕ
Στα επίπεδα του 2012 αναμένεται να επιστρέψουν φέτος οι ελ-
ληνικές εξαγωγές, όταν ανέρχονταν στο ύψος των 27,33 δισ. 
ευρώ, έναντι των 25,142 δισ. ευρώ το 2016 και έχοντας παρου-
σιάσει σημαντικές διακυμάνσεις μέχρι και πέρυσι. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό εκτίμησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγω-
γέων Β. Ελλάδας (ΣΕΒΕ), Κυριάκος Λουφάκης, προσθέτοντας 
ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτιμάται ότι το 2017 
θα καταφέρει να ισοσκελίσει το εμπορικό έλλειμμα των 1,067 
δισ. ευρώ που εμφάνιζε τον προηγούμενο χρόνο, κυρίως λόγω 
των επιδόσεων του αγροδιατροφικού τομέα, που «βάσει των 
αριθμών πανελλαδικά, είναι ο μόνος που μπορεί να οδηγήσει 
σε περαιτέρω άνθιση τις εξαγωγές της Ελλάδας». Τα στοιχεία 
αφορούν τη μελέτη του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και 
Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, για την «Χαρτογράφηση της εξα-
γωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας, ανά περιφέρεια και ανά 
νομό» για την περίοδο 2012-2016, που παρουσιάστηκε χθες. 
Παρόλο που η χώρα μας βρίσκεται πίσω 20 μονάδες από τον 
μέσο ευρωπαϊκό όρο, σε ό,τι αφορά την εξαγωγική της επίδοση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ (στο 14,4% το 2016 στην Ελλάδα), ο κ. 
Λουφάκης αναγνώρισε ότι σήμερα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 
της χώρας, έχουν λιγότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν 
έναντι του 2015, οπότε και επιβλήθηκαν τα capital control, ενώ 
τόνισε ότι βάσει του δείκτη Trade Confidence Index (TCI), που 
κατήρτισαν, για τρίτη φορά φέτος, ο ΣΕΒΕ και η εταιρεία DHL, 
μέλος του συνδέσμου, η αισιοδοξία φαίνεται και πάλι να επα-
νήλθε στο προσκήνιο για το επιχειρείν. Υπενθυμίζεται ότι ο TCI 
για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 125,75 μονάδες, 
από 99,5 μονάδες στο πρώτο διάστημα του τρέχοντος έτους και 
89,7 μονάδες στο β΄6μηνο του 2016. Η εξαγωγική επίδοση της 
Ελλάδας το 2016 σημείωσε μείωση, με τις εξαγωγές αγαθών 
να διαμορφώνονται σε 25,1 δισ. ευρώ, έναντι 25,4 δισ. ευρώ 
το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 285,8 εκατ. ευρώ, ήτοι 
1,1% σε ετήσια βάση, ενώ τα προβλήματα για τους Έλληνες 
εξαγωγείς συνεχίστηκαν για άλλη μία χρονιά. Στον αντίποδα 
δε, οι εισαγωγές της χώρας μας το 2016 ενισχύθηκαν κατά 48,7 
εκατ. ευρώ (+1,1%), έναντι του 2015, με αποτέλεσμα να διευ-
ρυνθεί το εμπορικό έλλειμμα κατά 772,9 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, προκύπτει ότι για το 
2016 το 66% των ελληνικών εξαγωγών προέρχεται από τις Πε-
ριφέρειες Αττικής (49%) και Κεντρικής Μακεδονίας (17%), ενώ 

ακολουθούν οι Περιφέρειες Πελοποννήσου (13%), Θεσσαλίας 
(5%) και Στερεάς Ελλάδας (4%). Όσον αφορά στις εισαγωγές 
εμπορευμάτων, η Περιφέρεια Αττικής έχει το μεγαλύτερο με-
ρίδιο (70%) και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακε-
δονίας (12%) και Πελοποννήσου (9%), διαμορφώνοντας έτσι 
το 91,4% των εθνικών εμπορευματικών εισαγωγών. Για το 
διάστημα 2012-2016, αύξηση εξαγωγών σημείωσαν οι Περι-
φέρειες Ιονίου (78%), Κρήτης (30%), Βορείου Αιγαίου (28%), 
Ηπείρου (24%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (15%), 
Δυτικής Ελλάδας (12%), Θεσσαλίας (12%), Στερεάς Ελλάδας 
(3%) και Νοτίου Αιγαίου (1%), ενώ αντίθετα μείωση παρουσί-
ασε η Περιφέρεια Πελοποννήσου (39%), η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας (30%) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(9%, κυρίως λόγω πετρελαιοειδών). Σε κλαδικό επίπεδο, εκτός 
των πετρελαιοειδών τα οποία συνεισφέρουν κατά 27% στις 
εθνικές εξαγωγές, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές 
της Περιφέρειας Αττικής (27%), Πελοποννήσου (76%), αλλά και 
Κεντρικής Μακεδονίας (15%), δεύτερος σημαντικότερος εξα-
γωγικός κλάδος είναι τα τρόφιμα τα οποία σημείωσαν αύξηση 
κατά 327,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7% σε ετήσια βάση. Αξιοσημεί-
ωτο είναι το γεγονός, ότι εκτός της Περιφέρειας Κρήτης, όλες οι 
υπόλοιπες Περιφέρειες σημείωσαν αύξηση της εξαγωγικής τους 
επίδοσης στον κλάδο των τροφίμων. Επίσης, σημαντική συνει-
σφορά στο περιφερειακό εξωτερικό εμπόριο έχουν οι κλάδοι 
των χημικών και πλαστικών, των μετάλλων και των μηχανών 
και συσκευών. Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς 
και την ανάλυση των εξαγωγικών επιδόσεων ανά αγορά, πα-
ρατηρούμε ότι και για το 2016 οι ενδοκοινοτικές αγορές αποτε-
λούν τον σημαντικότερο στρατηγικό εταίρο σε επίπεδο. Η Ιταλία 
και η Γερμανία, αποτελούν τους σημαντικότερους στρατηγικούς 
εταίρους σε επίπεδο χώρας και Περιφερειών, καθώς βρίσκονται 
στο top 10 εξαγωγικών προορισμών όλων των ελληνικών Πε-
ριφερειών, εκτός της Πελοποννήσου, όπου η Γερμανία αποτελεί 
τον 11ο εξαγωγικό προορισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της μελέτης, ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζουν οι 
Περιφέρειες Αττικής (17,9 εκατ. ευρώ), Κεντρικής Μακεδονίας 
(1,1 εκατ. ευρώ), Πελοποννήσου (445,4 εκατ. ευρώ) και Στε-
ρεάς Ελλάδας (172,8 εκατ. ευρώ), ενώ αντίθετα, το μεγαλύτερο 
πλεόνασμα εμφανίζουν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας (566,5 εκατ. 
ευρώ) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (310,6 εκατ. 

ευρώ).
-Πρόταση ΣΕΒΕ για φορολογικά/ασφαλιστικά κίνη-
τρα σε παραγωγικές & εξαγωγικές επιχειρήσεις. Να 
υπάρξει ειδική πολιτική στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσε-
ων, που όπως φαίνεται είναι οι μοναδικές που αντιστέκονται 
και δείχνουν στην πλειονότητά τους να είναι σχετικά υγιείς, 
αποτελώντας τη μόνη ελπίδα για ανάπτυξη και έξοδο από την 
κρίση, ζητά εκ νέου ο ΣΕΒΕ. Με τη στήριξή τους, διασφαλίζεται 
η βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους, αποτρέπεται η μεταφορά/
μετανάστευσή τους στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα θα στα-
ματήσει η αιμορραγία των ικανών στελεχών στο εξωτερικό, 
κυρίως «επειδή πληρώνουν λιγότερες εισφορές» είπε ο κ. 
Λουφάκης. Με δεδομένο ότι, αφενός, η υπερφορολόγηση 
(φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) αποτελεί πλέον το από-
λυτο αντικίνητρο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και, αφετέρου, 
οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται η χώρα και η 
οικονομία της δεν επιτρέπουν μια άμεση οριζόντια μείωση φό-
ρων και εισφορών των επιχειρήσεων και της εργασίας, ο ΣΕΒΕ, 
προτείνει ως μείζον κριτήριο ελάφρυνσης μιας επιχείρησης να 
αποτελεί η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
προς εξαγωγή και η εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερι-
κό. Ειδικότερα, ο ΣΕΒΕ ζητά μείωση των κρατικών δαπανών, 
μείωση φορολογίας και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, προς 
όφελος της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αύξησης του 
πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων, αύξησης αντα-
γωνιστικότητας, προσέλκυσης επενδύσεων, ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης της οικονομίας και επαναπατρισμού κεφαλαίων 
από το εξωτερικό. Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΒΕ έχει επεξεργαστεί 
και έχει καταθέσει στην πολιτεία μια αρχική πρόταση, η οποία 
μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω και να χρησιμοποιηθεί για να 
έχει η εταιρεία και οι εργαζόμενοι σ αυτήν ελαφρύνσεις στις φο-
ρολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Μάλιστα, κατά τον ΣΕΒΕ, 
στο όλο σχήμα θα μπορούσαν να συμμετέχουν και οι τράπεζες, 
προσφέροντας στις εξαγωγικές επιχειρήσεις μια έκπτωση στα 
επιτόκια χορηγήσεων ή ένα bonus στα επιτόκια καταθέσεων. 
Πάντως, κατά τον ΣΕΒΕ, παρόλο που οποιοδήποτε φορολογικό 
κίνητρο είναι επιθυμητό, έμφαση πρέπει να δοθεί στην μείωση 
του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή στην ελάφρυνση της 
φορολόγησης της εργασίας.

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΙΣ δΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟυ ΕΛΛΗΝΙΚΟυ δΗΜΟΣΙΟυ
Μείωση επιτοκίων για το ελληνικό δημόσιο στις δημοπρασίες 
εντόκων εξάμηνης και τρίμηνης διάρκειας στις οποίες αποτυ-
πώθηκε το θετικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές για τα ελ-
ληνικά ομόλογα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα όπως 
προκύπτει απο τις σχετικές ανακοινώσεις του Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους:
- Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο 
κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκει-

ας με επιτόκιο μειωμένο στο 1,95% απο 2,30% που ήταν κατά 
την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκει-
ας. Το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 2,534 δισ. ευρώ και 
υπερκάλυψε κατά 2,03 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο 
ποσό έναντι 1,74 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία.
- Μείωση επιτοκίου στο 1,75% σημειώθηκε και στην δη-
μοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας (έναντι 
1,80% στην προηγούμενη δημοπρασία) κατά την οποία το 

ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ. Το ύψος των προ-
σφορών ανήλθε σε 1,716 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 
1,72 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό έναντι υπερ-
κάλυψης 1,81 φορές κατά την προηγούμενη δημοπρασία 
εντόκων τρίμηνης διάρκειας.
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Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι ισχυρότερος το 
4ο τρίμηνο του έτους και να υπερβεί το 2% το 2018, επιση-
μαίνει ο ΣΕΒ στην εβδομαδιαία ανάλυση για την οικονομία, 
προσθέτοντας ότι η εκπλήρωση των προσδοκιών για μια βι-
ώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας μεσοπρόθεσμα απαιτεί η 
έξοδος από το 3ο Μνημόνιο να γίνει ομαλά και να μην δημι-
ουργήσει ασυνέχειες στην εφαρμοζόμενη οικονομική πολι-
τική, καθώς η αντίδραση των αγορών θα είναι ταχεία και η 
άνοδος των επιτοκίων θα αντιστρέψει γρήγορα το καλό κλί-
μα που διαμορφώνεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η κατ’ 
αρχήν επιτυχής, και εντός των προβλεπόμενων χρονικών 

ορίων, συμφωνία στις 4/12/2017 για την 3η αξιολόγηση, 
που αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ψήφιση των προ-
απαιτούμενων μέχρι τις 22/1/2018, συνιστά μια καθαρή 
αλλαγή πλεύσης σε σχέση με το παρελθόν, όταν οι συχνές 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
είχαν ως αποτέλεσμα την έξαρση της αβεβαιότητας και την 
εξ αυτού του λόγου επιβράδυνση της ανάκαμψης της οικο-
νομίας. Στην τελική ευθεία για την έξοδο από το 3ο Μνημό-
νιο, φαίνεται να υπάρχει μια αυξημένη συνειδητοποίηση 
του επείγοντος των μέτρων που πρέπει να ληφθούν ώστε η 
χώρα να είναι επαρκώς προετοιμασμένη για την πλήρη έξο-

δο στις αγορές με ευνοϊκούς όρους», τονίζει ο Σύνδεσμος. Ο 
ΣΕΒ επισημαίνει ακόμη ότι η η 6μηνιαία έκθεση της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την περίοδο Απριλίου 
- Σεπτεμβρίου 2017 καταγράφει συνολικά βελτίωση στις 
παραμέτρους λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, όπως και 
συρρίκνωση του κενού χρηματοδότησης, προσθέτοντας 
ωστόσο ότι παρά την τάση βελτίωσης, η Ελλάδα παραμένει 
η μόνη χώρα στην οποία η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
για τις ΜμΕ αποτελεί μεγάλο πρόβλημα.

Σχεδόν κατά 200% αυξήθηκε φέτος το ενδιαφέρον από 
την Ελλάδα για το Erasmus for Young Entrepreneurs, ένα 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέους επιχει-
ρηματίες, σύμφωνα με τον Ανδρέα Στεφανίδη, πρόεδρο και 
συνιδρυτή της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας, έναν από 
τους 8 Εθνικούς φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα στη 
χώρα μας. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ο κ. Στεφανίδης υπογραμμίζει πως οι Έλληνες στρέφονται 
προς την καινοτόμα επιχειρηματικότητα στα χρόνια της 
κρίσης και αναζητούν περισσότερες ευκαιρίες για δικτύωση 
στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus for Young 
Entrepreneurs. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρηματίες κάθε 
ηλικίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε 
τομέα και μπορεί να διαρκέσει 1-6 μήνες. «Είναι ένα πρό-
γραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής, το οποίο προσφέρει 
σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να απο-
κομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι 
διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις χώρες 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.»
 
1-Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το πρό-
γραμμα erasmus for Young entrepreneurs 
program. Ποιος είναι ο ρόλος της Ακαδημίας Επι-
χειρηματικότητας;
Είναι ένα πρόγραμμα που έχει παρόμοια φιλοσοφία με το 
Erasmus των φοιτητών αλλά με πολύ ποιο συγκεκριμένη 
στόχευση την συνεργασία νέων και έμπειρων επιχειρημα-
τιών της Ευρώπης.
Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες ξεκίνησε το 2009 και 
είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο 
προσφέρει σε νέους ή φερέλπιδες επιχειρηματίες την ευκαι-
ρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες 
οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις 
συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια 
της παραμονής (1-6 μήνες) κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρη-
ματία άλλης χώρας, ενώ ο νέος επιχειρηματίας χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Οι Έλληνες επιχει-
ρηματίες που δραστηριοποιούνται για περισσότερα από 3 
χρόνια, μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα 
ως οικοδεσπότες (Host Entrepreneurs) και να φιλοξενήσουν 
στην επιχείρησή τους κάποιον νέο επιχειρηματία άλλης ευ-
ρωπαϊκής χώρας χωρίς κανένα οικονομικό κόστος.
2-Τι είδους υποψηφίους προσελκύει το πρόγραμ-
μα στην Ελλάδα; Τι αντίκτυπο θεωρείται πως έχει 
η κρίση στο πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα προσελκύει υποψηφίους που πραγματικά 
θέλουν να προωθήσουν την καριέρα και την επιχείρησή 
τους. Συνήθως είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου και μεγαλύ-
τεροι από 23 χρονών. Αλλά η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Παρά 
το ότι το πρόγραμμα κάνει λόγο για νεαρούς επιχειρηματίες, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει διαχωρισμό με βάση την 
ηλικία, πράγμα πολύ σημαντικό.
Λόγω της κρίσης, οι άνθρωποι σκέπτονται πιο προσεκτικά 
τις επαγγελματικές τους κινήσεις. Οι Έλληνες έχουν επιπλέον 
αναπτύξει καλύτερη επιχειρηματική σκέψη. Τρανή από-
δειξη, ο αριθμός των φετινών αιτούντων στο πρόγραμμα 
Erasmus for Entrepreneurship αυξήθηκε φέτος κατά σχεδόν 
200%. Πέρυσι, είχαμε επίσης πολύ μεγάλη αύξηση. Πιστεύ-
ουμε πως η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί στην Ελλάδα και 
το 2018.
3-Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι προκλήσεις του προ-
γράμματος;
Η μεγαλύτερη πρόκληση του προγράμματος είναι η συμμε-
τοχή των κατάλληλων νέων αλλά και έμπειρων επιχειρημα-
τιών που θα δείξουν αφοσίωση και χρόνο για μία εποικο-
δομητική ανταλλαγή μαθησιακών εμπειριών και γνώσεων 
στο διάστημα των 1- 6 μηνών που διαρκεί μία συνεργασία.

Είναι δύσκολο να βρεθούν επιχειρηματίες που να μπορούν 
να «παγώσουν» την επιχείρησή τους για λίγο καιρό φεύγο-
ντας από τη χώρα. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής 
ακόμα και για ένα μήνα (το ελάχιστο διάστημα).
4-Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας κλείνει τα 
δέκα χρόνια λειτουργίας φέτος. Έχει βοηθήσει χι-
λιάδες ανθρώπους να βρουν το δρόμο της επιχει-
ρηματικότητας μέσα από τα διάφορα προγράμμα-
τα σας. Τι επιφυλάσσει το μέλλον για σας ;
Είμαστε ένας από τους πλέον δραστήριους φορείς που 
υποστηρίζουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα και 
την καινοτομία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πράγμα που 
σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε μέσα και 
από το Παγκόσμιο Δίκτυο θεσμικών παρεμβάσεων Startup 
Nations το οποίο εκπροσωπούμε από το 2013. Εκτός από 
την σειρά προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  που 
«τρέχουμε» στην Ελλάδα, έχουμε ενεργό ρόλο σε πολλές 
ακόμα πρωτοβουλίες, οι οποίες στηρίζουν την επιχειρη-
ματικότητα. Είμαστε περήφανοι, για παράδειγμα, για τη 
συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία Blue Growth, μια πρω-
τοβουλία που προωθεί επιχειρηματικές ιδέες σχετικά με τις 
θαλάσσιους και υδάτινους πόρους, την οποία υποστηρίζει ο 
Δήμος Πειραιά και το Aephoria.net. Ο 4ος διαγωνισμός Blue 
Growth Competition που θα επιβραβεύσει νέους επιχειρη-
ματίες, θα διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου και ώρα 5:30 μ.μ. στο 
κτίριο του Παπαστράτου (Γραβιάς 25, Πειραιάς)
Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας ιδρύθηκε από τον Εκπαι-
δευτικό Σύνδεσμο Αθηνών, ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ, που λειτουργεί  
από το 1935. Έχουμε μια μακρά πορεία στην άτυπη εκπαί-
δευση ενηλίκων και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε δυνα-
μικά, εισάγοντας νέα προγράμματα, γνώσεις και τεχνογνω-
σία στην ΝΑ Ευρώπη από όλο τον κόσμο.
 

ΣΕΒ: Ο ΡυΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤυξΗΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧυΡΟΤΕΡΟΣ 
ΤΟ 4Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟυ ΕΤΟυΣ

erAsmus for YouNG eNTrepreNeurs ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑδΗΜΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσει η ΑΑΔΕ για την 
ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποιημένης παρακολούθησης 
και είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την προκήρυξη της ΑΑΔΕ 
το έργο φέρει τίτλο «Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση 
διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη 
διαχείριση και συλλογή οφειλών». Ειδικότερα μέσω του ηλε-
κτρονικού συστήματος οι φορολογικές αρχές θα έχουν άμεση 
εικόνα για το πότε μία οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη αλλά 
και για την πορεία των ρυθμίσεων με στόχο την αύξηση της 
εισπραξιμότητας. Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την προ-
κήρυξη, είναι:
→ η μοντελοποίηση των διαδικασιών που περιλαμβάνονται 
στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης οφειλών της Α.Α.Δ.Ε.
→ η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία σχετικού πληροφορι-
ακού συστήματος υποθέσεων (case management system) για 
την παρακολούθηση και διαχείριση των διαδικασιών είσπραξης 

οφειλών με στόχο την αυτοματοποίηση τους
→ η εκπαίδευση επιλεγμένων χρηστών της Α.Α.Δ.Ε. στο ως 
άνω σύστημα
Οι δομές της Α.Α.Δ.Ε. που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση 
του έργου είναι οι κάτωθι:
1. Διεύθυνση Εισπράξεων (ΔΕΙΣ) που υπάγεται στη ΓΔΦΔ.
2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) που υπά-
γεται στη ΓΔΗΔΑΔ.
3. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης που υπάγεται στη 
ΓΔΦΔ.
4. Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών που υπάγεται στο ΓΔΤ 
και ΕΦΚ.
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου που υπάγεται στο ΓΔΤ 
και ΕΦΚ.
6. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
7. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (αυτοτελής Διεύθυνση 
που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή).

8. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) που υπάγεται στη 
ΓΔΦΔ.
Τα υφιστάμενα συστήματα της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία 
επηρεάζουν το έργο είναι τα εξής:
1. Ολoκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας – Taxis
2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορλογουμένων - 
Taxisnet
3. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων - 
ICISNET
4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρε-
σιών - ELENXIS
5. Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης – MIS
6. Πληροφoριακό Σύστημα – Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολο-
γουμένων (ΚΕΦ)
7. Πληροφοριακό Σύστημα Ακίνητης Περιουσίας
8. Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαρια-
σμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ)

Η αξιοποίηση του συνόλου της δημοτικής περιουσίας αποτελεί 
ένα από τα βασικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η δημοτική 
Αρχή της πόλης των Χανίων, τόνισε σήμερα ο δήμαρχος, Τάσος 
Βάμβουκας,, ο οποίος επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κτίριο 
του πρώην δημαρχείου Σούδας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο 
κτίριο λειτουργούν, ήδη, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, 
καθώς και παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας, ενός νέου 
θεσμού που απευθύνεται κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πολιτών. 

Επίσης, στο ανακαινισμένο πρώην δημαρχείο φυλάσσονται και 
τα αρχεία της Πολεοδομίας. «Η παρούσα δημοτική Αρχή έχει 
κάνει πολύ μεγάλο έργο στην αξιοποίηση της δημοτικής περι-
ουσίας. Έχουμε καταγράψει, ήδη, τα δημοτικά ακίνητα, πολλά 
εκ των οποίων δεν ήταν καταγεγραμμένα, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει επαρκής γνώση για την περιουσία του δήμου» 
ανέφερε ο κ. Βάμβουκας, παρατηρώντας ότι ήδη έχει αξιοποι-
ηθεί το πρώην δημαρχείο Θερίσου, όπου έχει μετεγκατασταθεί 

η Υπηρεσία Καθαριότητας και σύντομα θα εγκατασταθεί εκεί η 
Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήων (ΔΕ-
ΔΙΣΑ), έχουν μεταφερθεί ΚΕΠ από ενοικιαζόμενους χώρους σε 
δημοτικούς, ενώ έχουν μετεγκατασταθεί και αρκετά νηπιαγω-
γεία από μισθωμένους χώρους σε κτίρια του δήμου.

Η Ελλάδα αλλάζει και θα συνεχίζει να αλλάζει αναφορικά με την 
δημιουργία υποδομών στις τηλεπικοινωνίες με ό,τι θετικό συνε-
πάγεται αυτό γενικότερα και για την οικονομία και την καθημε-
ρινότητα των πολιτών, ανέφερε ο χθες διευθύνων σύμβουλος 
της Vodafone Χάρης Μπρουμίδης, στο πλαίσιο εταιρικής 
εκδήλωσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Ελλάδα χτίζονται 
δίκτυα νέας γενιάς και καλύπτεται η μεγάλη απόσταση που μας 
χωρίζει με την Ευρώπη, ανέφερε ο επικεφαλής της Vodafone 
εκτιμώντας μεταξύ άλλων ότι σε τρία χρόνια από σήμερα το 
75% των επιχειρήσεων και το νοικοκυριών θα έχει πρόσβαση 
σε υποδομές σταθερής τηλεφωνίας που θα του εξασφαλίζουν 
συνδέσεις με πολλαπλάσιες ταχύτητες από σήμερα (100 Mbps). 
Αναφερόμενος γενικότερα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών ο 
κ. Μπρουμίδης επισήμανε ότι πέρασε τον δύσκολο κάβο και για 
πρώτη φορά μετά 8 χρόνια παρουσιάζει αυξητικά αποτελέσμα-
τα, γεγονός που είναι πολύ αισιόδοξο. Μιλώντας ειδικότερα για 
την Vodafone στην Ελλάδα δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία 
της, αναλύοντας επιγραμματικά μερικά από τα σχέδια της στους 
επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης της. Αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων στον τομέα του τηλεοπτικού περιεχόμενου, το μοντέλο 
διάθεσης του οποίου σταδιακά αλλάζει, καθώς απομακρύνεται 
από την εμπορική αποκλειστικότητα και υιοθετεί συνεργατικούς 

τρόπους διανομής. Σημειωτέον ότι το ποσοστό της διείσδυσης 
της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα ανέρχεται σε πε-
ρίπου 24%, όταν στην Ευρώπη ξεπερνά το 45%. Όπως τόνισε ο 
κ. Μπρουμίδης, τους επόμενους μήνες η Vodafone θα ξεκινήσει 
την δημιουργία μίας νέας τηλεοπτικής πλατφόρμας, η οποία θα 
δώσει καινούριες δυνατότητες στο Vodafone TV, καθώς θα έχει 
χαρακτήρα over-the-top (OTT), θα παρέχει τηλεοπτικές υπηρε-
σίες ανεξαρτήτως δικτύων και συσκευών και θα προσφέρει ευ-
ελιξία, σύγχρονες τεχνολογίες και περιεχόμενο που συναρπάζει. 
Έτσι, θα είναι διαθέσιμη σε όλους και όχι μόνον στην πελατειακή 
βάση της Vodafone, εστιάζοντας σε περιεχόμενο υψηλού επιπέ-
δου. Επίσης, ο επικεφαλής της Vodafone Ελλάδας ανέφερε επί-
σης ότι θα είναι παρών στις εξελίξεις αναφορικά με την Forthnet 
και την Cyta.
Παράλληλα, ο κ. Μπρουμίδης σημείωσε ότι η Vodafone στη-
ρίζει τις πρωτοβουλίες της πολιτείας για την υλοποίηση του 
Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου και τη χρήση πόρων για την 
εξάπλωση της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, 
αποκάλυψε ότι μαζί με άλλους δύο παρόχους, τον ΟΤΕ και τη 
Wind, έχει απευθύνει επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, η οποία δηλώνει την 

υποστήριξη στο Εθνικό Πλάνο, αλλά επισημαίνει και την ανάγκη 
επιπλέον πόρων, μεταξύ άλλων, και πόρων που θα επέτρεπαν 
την περαιτέρω ενίσχυση του Super Fast Broadband (με την επι-
δότηση του κόστους της κάθετης καλωδίωσης στα κτίρια) ή την 
ενίσχυση της ευρυζωνικότητας για τις επιχειρήσεις (connected 
enterprise). Η Vodafone Ελλάδας πέτυχε όλους τους οικονομι-
κούς της στόχους, καταγράφοντας στο πρώτο εξάμηνο του οι-
κονομικού έτους κύκλο εργασιών 440 εκατ. ευρώ, έναν ισχυρό 
ρυθμό αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες (4,6%), διεύρυνση 
της πελατειακής βάσης στη σταθερή (643 χιλιάδες πελάτες) και 
μεγάλη άνοδο της κατανάλωσης data στο δεύτερο τρίμηνο, η 
οποία ξεπέρασε τα 12 χιλιάδες TB. Σημειώνεται ότι η Vodafone 
έχει δεσμευθεί για την πρώτη μεγάλης κλίμακας υλοποίηση 
δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα, η 
οποία έχει υποβληθεί και εγκριθεί ως επενδυτικό πλάνο από την 
ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του κανονισμού Vectoring/NGA και αποτελεί 
μέρος του στρατηγικού πλάνου της εταιρείας για επενδύσεις 
ύψους 500 εκατ. ευρώ έως το 2020. Ο κ. Μπρουμίδης έκανε επί-
σης αναφορά στις αλλαγές που θα επιφέρουν η ανάπτυξη του 
διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) επισημαίνοντας ότι αλλάζει 
διεθνώς την καθημερινότητα και το επιχειρείν.

ΑΑδΕ:  δΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤυξΗ ΣυΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑυΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟυΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑξΗΣ ΤΩΝ ΛΗξΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟφΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ δΗΜΟΣΙΟ

ΧΑΝΙΑ: ΑξΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η δΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟυΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

VodAfoNe: Η ΕΛΛΑδΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣυΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑφΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
δΗΜΙΟυΡΓΙΑ υΠΟδΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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Την προώθηση της συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας στους τομείς 
των νέων τεχνολογιών, του τουρισμού και των αγροτοδια-
τροφικών προϊόντων συμφώνησαν χθες, κατά τη διάρκεια 
συνάντησης εργασίας στην Αθήνα, ο αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Μα Κάι, με τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη και αντι-
προσωπεία υπουργών των δύο χωρών.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον υπουργό 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο 
Παππά, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κα-
τρούγκαλο, τον αναπληρωτή υφυπουργό Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα, τον γγ Υποδομών, Γιώργο Δέδε τον 
πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ, Μάνο Μανουσάκη, τον συντονιστή του 
Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, Δημήτρη 
Κοντοφάκα, τον Γιώργο Τσίπρα από το οικονομικό γραφείο 
του πρωθυπουργού, τον Χαράλαμπο Κασίμη, γγ Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Λα-
ϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αναφέρθηκαν στην πρόοδο που 

έχει συντελεστεί στην εφαρμογή του πλαισίου συνεργασίας 
2017-2019 στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών 
με βάση το τριετές πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας που 
υπογράφηκε τον Μάιο στο Πεκίνο, κατά την διάρκεια της επί-
σκεψης του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Καλωσορίζοντας 
τον κ. Κάι, ο κ. Δραγασάκης υπογράμμισε: «Οι δύο χώρες 
έχουμε αναπτύξει μία αμοιβαία επωφελή και πολλά υποσχό-
μενη στρατηγική εταιρική σχέση που εξελίσσεται διαρκώς σε 
όλα τα επίπεδα. Είναι μία σχέση που δεν αφορά μόνο την οι-
κονομία, αλλά και τον πολιτισμό, και τις σχέσεις των λαών μας 
ευρύτερα. Από ελληνικής πλευράς επιθυμούμε την περαιτέρω 
ενίσχυση αυτής της συνεργασίας, με τρόπο στοχευμένο και με 
συγκεκριμένες δράσεις που θα προωθούν το αμοιβαίο όφελος 
των δύο χωρών και των λαών τους». «Η Κίνα, τα τελευταία 
χρόνια, έχει αναδειχθεί σε έναν πολύ σημαντικό εμπορικό και 
επενδυτικό εταίρο για την Ελλάδα» πρόσθεσε και εξέφρασε την 
επιθυμία να διευρυνθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία σε όλα 
τα επίπεδα. Τέλος, ο κ. Δραγασάκης, στην τοποθέτησή του, 

σημείωσε ότι η επίσκεψη του κ. Κάϊ πραγματοποιείται σε μία 
σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα εξέρχεται, 
με σταθερό βηματισμό, από μία πολύχρονη οικονομική κρίση 
και τόνισε: «Η χώρα έχει ήδη περάσει από τη φάση της στα-
θεροποίησης στην ανάκαμψη και η κυβέρνηση σχεδιάζει το 
νέο υπόδειγμα δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ανακτώντας 
τη δημοσιονομική κυριαρχία της και ανασυγκροτώντας την 
οικονομία της, η Ελλάδα αναβαθμίζει την ευρωπαϊκή θέση της 
και ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερό-
τητας στην ευρύτερη περιοχή». Από την πλευρά του, ο Κινέ-
ζος αναπληρωτής πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον 
υφυπουργό Βιομηχανίας, Πληροφορικής και Τεχνολογιών, 
τον υφυπουργό Εμπορίου και τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων της χώρας του μίλησε για τη στρα-
τηγική συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ελλάδας και εξέφρασε την 
ελπίδα η σημερινή επίσκεψή του να προωθήσει περισσότερο 
την συνεργασία των δύο χωρών. Ο κ. Κάι επισήμανε πως οι 
διμερείς σχέσεις και συνεργασίες έχουν σημειώσει μεγάλη 
πρόοδο ειδικά στον τομέα των επενδύσεων και του εμπορίου.

Νέα μείωση της ανεργίας στη χώρα καταγράφηκε τον Σε-
πτέμβριο εφέτος, καθώς το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 
20,5% έναντι 23,2% τον Σεπτέμβριο 2016 και από 20,7% που 
ήταν το αναθεωρημένο προς τα άνω ποσοστό τον Αύγουστο 
2017. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ χαρακτηριστικό δε είναι ότι 
η ανεργία στους νέους έπεσε κάτω από το 40%. Σύμφωνα 
με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι 
ανήλθαν σε 981.126 άτομα και μειώθηκαν κατά 135.161 
άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2016 (μείωση 12,1%) και 
κατά 6.018 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2017 (μείωση 
0,6%). Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλ-
θε σε 3.800.254 άτομα και ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 

105.773 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2016 (αύξηση 
2,9%) και κατά 9.980 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο εφέ-
τος (αύξηση 0,3%). Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα 
άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 
3.223.768 άτομα και μειώθηκε κατά 4.760 άτομα σε σχέση με 
τον Σεπτέμβριο 2016 (μείωση 0,1%) και κατά 6.694 άτομα σε 
σχέση με τον Αύγουστο 2017 (μείωση 0,2%). Στις γυναίκες η 
ανεργία (25,3% τον Σεπτέμβριο εφέτος από 27,6% τον Σεπτέμ-
βριο 2016) παραμένει σημαντικά υψηλότερη από εκείνη στους 
άνδρες (16,8% από 19,6%). Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία 
καταγράφεται στις ομάδες 15- 24 ετών (39,5% τον Σεπτέμβριο 
2017 από 45% τον Σεπτέμβριο 2016) και 25- 34 ετών (24,2% 

από 29,9%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (18,8% από 
19%), 55- 64 ετών (17,8% από 18,2%), 45- 54 ετών (16,4% 
από 18,9%) και 65- 74 ετών (11,2% από 14,3%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις 
τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδο-
νία (25,6% τον Σεπτέμβριο 2017 από 27,6% τον Σεπτέμβριο 
2016), η Μακεδονία- Θράκη (21,8% από 23,9%) και η Αττική 
(21,2% από 22,3%). Ακολουθούν η Πελοπόννησος- Δυτική 
Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (20,7% από 23,6%), η Θεσσαλία- Στερεά 
Ελλάδα (19,6% από 24,9%), το Αιγαίο (16,4% από 17,7%) και 
η Κρήτη (14,6% από 23,1%).

Στα 5,2 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό σύμφωνα με τις πρώ-
τες εκτιμήσεις για τις αποζημιώσεις που θα πληρώσουν οι 
ασφαλιστικές εταιρίες μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
(βροχοπτώσεις-πλημμύρα) που συνέβησαν στην περιοχή 
των Χανίων Κρήτης στις 26 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών της σχετικά με την πρώ-
τη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προέκυψαν από ακραία 
καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-πλημμύρα) που συνέ-
βησαν στην περιοχή των Χανίων Κρήτης στις 26 Οκτωβρίου 
2017 και προέκυψε ότι η μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέ-

ντρωση των ζημιών καταγράφεται στα Χανιά, σύμφωνα με τις 
δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν 
στην έρευνα ενώ η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 37.164 
ευρώ. Η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των 
ασφαλισμένων κινδύνων (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την 
κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων κινδύνων σε κατοικίες, 
ξενοδοχεία, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύ-
νους. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεων 
- μέλη τα οποία εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,8% της παρα-
γωγής ασφαλίστρων του κλάδου «8. Πυρκαϊάς και στοιχείων 
της φύσεως». Οι ζημιές αυτές, αναλόγως του είδους του καλυ-

πτομένου κινδύνου, έφτασαν τις 350.000 για το βιομηχανικό 
κλάδο (μια περίπτωση), για τον εμπορικό κλάδο η μέση ζημιά 
ήταν 26.135 και η πρόβλεψη αποζημίωσης για τις 72 περι-
πτώσεις που δηλώθηκαν είναι 1.881.721 ευρώ, για κατοικίες 
η μέση ζημιά είναι 13.357 ευρώ και δηλώθηκαν 24 κατοικίες 
με πρόβλεψη αποζημίωσης 320.562 ευρώ ενώ η μέση ζημιά 
για 44 ξενοδοχεία ήταν 61.089 και η πρόβλεψη αποζημίωσης 
φτάνει στα 2.687.910 ευρώ.

«Η ΚΙΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑδΕΙΧΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛυ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ» ΤΟΝΙΣΕ Ο Γ. δΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 
ΣΤΗ ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Μ. ΚΑι

ΕΛΣΤΑΤ : ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟυ 2017 

ΣΤΑ 5,2 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ  ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΛΗΜΜυΡΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλος θα κηρύξει 
την έναρξη
των εργασιών του 5ο συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας. Το συνέδριο ξεκινά αύριο Παρασκευή στις 6.30 το 
απόγευμα στην Αθήνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος θα κηρύξει την 
έναρξη των εργασιών του 5ου Τακτικού Συνεδρίου της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που ξεκινούν αύριο, Παρα-
σκευή 8 Δεκεμβρίου στην Αθήνα (ξενοδοχείο «CARAVEL»).
Κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου είναι «Περιφερειακή Δια-
κυβέρνηση: η Δύναμη των Περιφερειών, Δύναμη των Πο-
λιτών». Στο επίκεντρο του Συνεδρίου πρόκειται να βρεθεί η 
μεταρρύθμιση στο κράτος και η μετεξέλιξη της Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση καθώς και θε-
σμικά-οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα των Περιφερειών, 
θέματα πολιτικής προστασίας, το μεταναστευτικό – προσφυ-
γικό και η ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών. Το 

πρόγραμμα της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου. Οι εργασίες του 
συνεδρίου πρόκειται να ξεκινήσουν στις 6.30 το απόγευμα με 
ομιλία του Προέδρου της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. 
Κώστα Αγοραστού, ενώ η κήρυξη της έναρξης των εργασιών 
του συνεδρίου θα γίνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπιο Παυλόπουλο.Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας 
περιλαμβάνει:  - τις ομιλίες των Υπουργών Εσωτερικών κ. Π. 
Σκουρλέτη, Διοικητικής Ανασυγκρότησης κας Ο. Γεροβασίλη 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου
- τους χαιρετισμούς πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων 
πολιτικών κομμάτων,
- τους χαιρετισμούς της Περιφερειάρχη Αττικής κας Ρένας Δού-
ρου, του Προέδρου Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέα Βύρα, 
της Προέδρου Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών 
Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) κας Βέτας Πανουτσάκου, του 
Επισκόπου Μεθώνης κ. Κλήμη ως Εκπροσώπου του Αρχιεπι-
σκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμου, του Βου-

λευτή Δωδεκανήσου, Προέδρου Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Περιφερειών της Βουλής κ. Δημήτρη Γάκη ως Εκπροσώπου 
του Προέδρου της Βουλής κ. Ν. Βούτση και του Προέδρου της 
ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη (μέσω skype από την Κίνα). Οι εργασίες της 
πρώτης ημέρας θα ολοκληρωθούν με την εισήγηση του Προέ-
δρου της ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστού.Το πρόγραμμα του Σαββάτου 
9 Δεκεμβρίου. Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν το 
πρωί του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου όταν και θα παρουσιαστούν 
εισηγήσεις και θ’ ακολουθήσουν ομιλίες Περιφερειαρχών, με-
λών του ΔΣ της ΕΝΠΕ και συνέδρων.
Οι εργασίες του συνεδρίου έχει προγραμματιστεί να ολοκλη-
ρωθούν το απόγευμα του Σαββάτου με την έγκριση του απο-
λογισμού και την έκδοση ψηφίσματος.
Οι σύνεδροι ανέρχονται σε 293 και είναι: -Οι 13 Περιφερειάρ-
χες, -Οι 156 Αντιπεριφερειάρχες, -και οι εκπρόσωποι των Πε-
ριφερειακών Συμβουλίων, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε 
Περιφέρειας – σε σύνολο 144 μέλη.

Σε ενέργειες προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος δεύτερης 
πλημμύρας, σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων το 
επόμενο χρονικό διάστημα, προχωρά η αυτοτελής Διεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας,
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα σημεία που επλήγη-
σαν από τις βροχοπτώσεις της 15ης Νοεμβρίου.  Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ προετοιμασίες γίνονται και για τις υπόλοιπες 
περιοχές της Περιφέρειας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της 
Διεύθυνσης, Χαράλαμπος Στεργιάδης, κατά τη σημερινή συνε-
δρίαση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας, οι πρώτες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορει-
νά, ενώ ήδη ξεκίνησε παγετός, τις πρώτες πρωινές ώρες, στα 
βόρεια των Νομών Πιερίας, Ημαθίας, Σερρών και Χαλκιδικής.
Επίσης διαβεβαίωσε ότι προχωρά κανονικά η προμήθειά 
αλατιού και εκτίμησε ότι έως το τέλος της χρονιάς όλες οι πε-
ριφερειακές ενότητες θα έχουν προμηθευτεί την ποσότητα που 
χρειάζεται. Παρουσιάζοντας τα σημεία της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης που δέχτηκαν πλημμυρικά φαινόμε-
να και είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο νέων πλημμυρών εξαιτίας 
βροχοπτώσεων, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 
Δημήτρης Τσατσούλας, ανέφερε ότι σε αυτά περιλαμβάνονται 
οι περιοχές Μενεμένης και Δενδροποτάμου, η γέφυρα των 
Αγίων Πάντων, η περιοχή του νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, 
έως την πλατεία Δημοκρατίας και κατά μήκος του ρέματος Πο-

λίχνης. Ευαίσθητες είναι επίσης οι περιοχές του Δημοτικού Δια-
μερίσματος Καβαλαρίου και η πόλη του Λαγκαδά, οι περιοχές 
Βρασνών, Σταυρού, Μελισσουργού, εκτάσεις της ανατολικής 
πλευράς της Θεσσαλονίκης που καταλήγουν στις περιοχές του 
Φοίνικα, του Αγίου Ιωάννη και της Καλαμαριάς, περιοχές του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Εχεδώρου, του Αγίου Αθανασίου 
και της Χαλάστρας, καθώς και τα Δημοτικά Διαμερίσματα 
Θερμαϊκού, Μίκρας, Νέας Μηχανιώνας και Βασιλικών. Ιδιαί-
τερη προσοχή συνέστησε ο κ. Τσατσούλας στις διαβάσεις που 
βρίσκονται στα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου που 
διασταυρώνονται με χείμαρρους χωρίς γέφυρα, για τα οποία 
είναι πιθανόν να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα. Τέ-
τοια σημεία είναι η διάβαση ρέματος στην επαρχιακή οδό, από 
Μόδι προς Νέα Μάδυτο, το ρέμα Κερασιάς, η διάβαση ρέματος 
στον επαρχιακό δρόμο Μελισσουργού προς Στανό και η διά-
βαση ρέματος στον επαρχιακό δρόμο Νέας Απολλωνίας προς 
Μελισσουργό. Αναφερόμενος στις περιοχές της Θεσσαλονίκης 
που είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους από έκτακτα καιρικά φαι-
νόμενα χιονοπτώσεων και παγετούς, σημείωσε ότι αυτά είναι, 
σύμφωνα με αναλύσεις που έχει κάνει το γραφείο επιχειρήσε-
ων της Πυροσβεστικής, το τμήμα της Εγνατίας Οδού, από τον 
κόμβο 27 μέχρι την περιοχή Δερβενίου, το Τμήμα της Εγνατίας 
Οδού, περίπου από το ύψος του κόμβου Προφήτης μέχρι τη 
γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα, η εθνική οδός Θεσσαλονί-

κης-Σερρών στο 31ο χλμ, η εθνική οδός Θεσσαλονίκης Μου-
δανίων, στο ύψος της Καρδίας, καθώς και ο οδικός άξονας Πα-
νόραμα, Εξοχή, νοσοκομείο Παπανικολάου και Ασβεστοχώρι. 
Αναφερόμενη στις προβλέψεις για τον χειμώνα, η αντιπεριφε-
ρειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, επισήμανε ότι θα 
είναι δύσκολος, όπως και πέρσι, ενώ ο προϊστάμενος της Πολι-
τικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης, Χρήστος Μαμαρίκας, ανέφερε ότι σε όλα τα συντο-
νιστικά, συνήθως όλοι οι αρμόδιοι δηλώνουν την ετοιμότητά 
τους, όμως παρουσιάζουν πολύ λίγα στοιχεία που συνιστούν 
αυτή την ετοιμότητα, ενώ μετατοπίζονται συχνά ευθύνες από 
τον έναν στον άλλο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατά-
στασης που επικρατεί, ανέφερε ότι ενώ η Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση ζήτησε από τους Δήμους να απαντήσουν αν έλαβαν τις 
εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για 
τις πλημμύρες, τις χιονοπτώσεις και παγετούς, μόνο 4 από τους 
14 απάντησαν στο Νομό Θεσσαλονίκης, ενώ στο σύνολο των 
Δήμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 
που είναι 60, ανταποκρίθηκαν μόνο οι 14. Σημειώνεται, ότι 
στη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προ-
στασίας ενόψει του χειμώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα 
θύματα των πλημμυρών στην Αττική.

Ο ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΗΣ δΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. Π. ΠΑυΛΟΠΟυΛΟΣ ΘΑ ΚΗΡυξΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡξΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟυ 5ΟY ΣυΝΕδΡΙΟυ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑδΑΣ

ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΝΕΩΝ ΠΛΗΜΜυΡΩΝ, ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕδΟΝΙΑΣ
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Πρόσκληση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ νέων αντιπλημμυρι-
κών έργων σε αστικές και περιαστικές περιοχές εξέδωσε η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ η πρόσκληση, προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων 
ευρώ, αφορά ειδικότερα σε επενδύσεις για τη διαμόρφωση 
και διευθέτηση κοιτών ποταμών, χειμάρρων και λιμνών, 
ενισχύσεις αναχωμάτων προστασίας ποταμών, χειμάρρων 
και λιμνών κ.λπ., ενώ δεν περιλαμβάνουν έργα συλλογής 
και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, αποστράγγισης οδικών 
αξόνων και άλλων τεχνικών έργων ή κάλυψη ρεμάτων. Σε 
κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές που 
έχουν επισημανθεί στους σχετικούς χάρτες επικινδυνότη-
τας. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, 
το συνολικό ποσό των κονδυλίων που διατίθενται για έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας από το 2014 και μετά ανέρ-
χεται σε περισσότερα από 85 εκατ. ευρώ, στα οποία προ-
στίθενται άλλα 15, που διατέθηκαν για την αποκατάσταση 
ζημιών και για έκτακτες ανάγκες σε πληγείσες περιοχές. Ο 

περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζι-
κώστας, σε δήλωσή του, τόνισε ότι επί δεκαετίες δεν γίνο-
νταν ουσιαστικά αντιπλημμυρικά έργα ή γίνονταν ελάχιστα 
σε σχέση με τις ανάγκες. Έτσι, σύμφωνα με τον ίδιο, δημι-
ουργήθηκαν τεράστια κενά και για να υπάρξει, πλέον, ένα 
καλό επίπεδο επάρκειας απαιτούνται πολύ μεγάλα ποσά. 
«Ως Περιφέρεια, ερχόμαστε να καλύψουμε σημαντικότατα 
κενά και ήδη έχουμε δρομολογήσει παρεμβάσεις, προσπα-
θώντας να θωρακίσουμε κατά προτεραιότητα τις περιοχές 
που αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους, στη 
βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προ-
στασίας της περιοχής, που ήδη έχει συνολικό προϋπολογι-
σμό περίπου 100 εκατ. ευρώ» επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας. 
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι εκτός από τα προγραμματισμέ-
να έργα γίνονται παρεμβάσεις και στις περιοχές που πλήτ-
τονται από θεομηνίες και πλημμυρίζουν, όπως έγινε στον 
κάμπο των Σερρών, στον Δήμο Θερμαϊκού και σε πολλές 
άλλες περιοχές με κονδύλια που έχουν ξεπεράσει τα 15 

εκατ. ευρώ. «Μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας διαθέσαμε σε πρώτη φάση 43,65 εκατ. ευρώ 
και τώρα, με τη νέα πρόσκληση, διαθέτουμε άλλα 30 εκατ. 
ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα κονδύλια από 
το Interreg Ελλάδας-Βουλγαρίας, που είναι ύψους 11,5 
εκατ. ευρώ και αφορούν στον ποταμό Στρυμόνα και τον 
Έβρο στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» πρόσθεσε. Στα 
ενταγμένα έργα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανακα-
τασκευή των αναχωμάτων του Στρυμόνα, η ενίσχυση του 
ανατολικού αναχώματος της Κερκίνης, τα αντιπλημμυρικά 
έργα σε τέσσερις χειμάρρους των Δήμων Βισαλτίας και Νέας 
Ζίχνης, οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε τέσσερις περιο-
χές της Χαλκιδικής, η διευθέτηση του ρέματος Σταγειρίτη, 
στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, παρεμβάσεις στην Πέλλα και 
ειδικά στον Εδεσσαίο ποταμό, αλλά και στον χείμαρρο Τό-
πλιτσα, τα αντιπλημμυρικά έργα στον Ανθεμούντα και απο-
καταστάσεις ζημιών στις περιοχές Αξιού-Λουδία-Τάφρου 
66, Στρυμόνα, Κερκίνης και Δήμου Θερμαϊκού.

Κλιμάκιο γεωλόγων, συγκεκριμένα η Ομάδα Άμεσης Πα-
ρέμβασης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΙΓΜΕ), βρίσκεται από χθες το πρωί στο σημείο 
που έχει γίνει η κατολίσθηση στην εθνική οδό Αντιρρί-
ου-Ιωαννίνων, προκειμένου να μελετήσει το φαινόμενο, 
να αποφανθεί για την επικινδυνότητά του και να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η κινητοποίηση του ΙΓΜΕ έγινε στο 
πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει 

εδώ και περίπου δύο χρόνια με το Ίδρυμα η Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία ζήτησε χθες το απόγευ-
μα, με κατεπείγον έγγραφο, την επιστημονική άποψη των 
γεωλόγων, ύστερα από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. Η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, 
σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μελετήσει ήδη το φαινόμενο 
και αναμένεται εντός 24 έως 36 ωρών να υποβάλει την επι-
στημονική έκθεσή της για την επικινδυνότητα, την πιθανή 
εξέλιξη και τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν, και να 

προτείνει στην Περιφέρεια τι πρέπει να κάνει και με ποιον 
τρόπο για τον περιορισμό αυτών των επιπτώσεων και την 
αποκατάσταση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. 
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γγ Πολιτικής Προστασίας, 
Γιάννης Καπάκης, στόχος είναι να επιλυθεί άμεσα και με 
απόλυτη ασφάλεια το πρόβλημα, ώστε να δοθεί το ταχύτε-
ρο δυνατό στην κυκλοφορία το τμήμα της εθνικής οδού που 
εξυπηρετεί ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών που κινούνται 
στην Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα την τοπική κοινωνία.

Την τεκμηρίωση της οικονομικής αξίας της βιοποικιλό-
τητας των δασών και τους τρόπους για την αειφορική 
διαχείριση, την ανάπτυξη και την προστασία αυτών των 
περιοχών, έχει στόχο το έργο BIOPROSPECT-«Conservation 
and sustainable capitalization of biodiversity in forested 
areas», που τέθηκε σε γραμμή εκκίνησης. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκάνια - Μεσόγειος 2014-
2020», έχει διάρκεια 24 μήνες (Οκτώβριος 2017-Οκτώβριος 
2019) και συμμετέχουν σε αυτό οκτώ εταίροι από πέντε χώ-
ρες. Η πρώτη συνάντηση, διοργανώθηκε από το Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης και συμμετείχαν όλοι οι εταίροι, 
ενώ στην ατζέντα συμπεριλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, η 

ανάλυση των δράσεων του έργου και οι αρχικές δραστηρι-
ότητες. Οι ειδικοί στόχοι είναι:
-H παροχή λειτουργικών εργαλείων για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας των δασών μέσω της οικονομικής αποτί-
μησης και της βιώσιμης κεφαλαιοποίησής της.
-Η πιλοτική εφαρμογή της χαρτογράφησης και της οικονο-
μικής αποτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της 
βιοποικιλότητας των δασών, καθώς και του οφέλους από 
την κεφαλαιοποίησή τους.
-Η ενσωμάτωση οικονομικών αποτιμήσεων στη διαχείριση 
των περιοχών αυτών και η πρόταση πολιτικών πρωτοβου-
λιών στην περιοχή της Βαλκανικής.
Φορείς υλοποίησης του έργου είναι το Δημοκρίτειο Πα-

νεπιστημίου Θράκης- Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Ινστι-
τούτο Εκθεσιακών Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
& Τεχνολογικής Ανάπτυξης-Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων 
Βιοεπιστημών, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
ερευνητικό κέντρο AGROBIOINSTITUTE της Βουλγαρίας, ο 
Δήμος του Vrapcisht από την ΠΓΔΜ και ο Δήμος του Maliq 
από την Αλβανία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕδΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑξΗ ΝΕΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜυΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Η ΟΜΑδΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟυ ΙΓΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟδΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟυ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ «bioprospecT» ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
δΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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Ένα εξαιρετικά σημαντικό Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα 
«Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα» θα διε-
ξαχθεί, την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, 
στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου 22, 
Αθήνα). Πρόκειται για την παρουσίαση του πλούσιου ανασκα-
φικού έργου, που πραγματοποίησαν τα δέκα τελευταία χρόνια 
οι Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού στο πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων, 
καθώς και των εργασιών προστασίας, ανάδειξης και διαχείρι-
σης των σημαντικών αρχαιοτήτων που ήρθαν στο φως. Τα 
έργα αυτά αφορούν κυρίως στους μεγάλους οδικούς άξονες 
(ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ΙΟΝΙΑ, ΠΑΘΕ, Ε65, ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ), κα-
θώς και σε στρατηγικές επενδύσεις (ΔΕΗ, Λίμνη Κάρλα).
   Το συνέδριο θα «ανοίξει» η αρχαιολόγος Έλενα Κουντούρη, 
προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ), που μαζί με συναδέλφους της από το 
Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών 
Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έρ-
γων, θα παρουσιάσουν στατιστικά δεδομένα του αρχαιολογι-
κού έργου που υλοποιήθηκε.
   «Θα κάνουμε μια παρουσίαση των ανασκαφών χρονολογικά, 
δηλαδή τι έχει αποκαλυφθεί στα έργα αυτό το διάστημα, τι και-
νούργια στοιχεία πήραμε, αλλά θα πούμε και κάποια πράγματα 
για την τύχη αυτών των αρχαίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό 
ότι τα μεγάλα δημόσια έργα εμπλούτισαν την τοπογραφία και 
την ιστορία της χώρας, καθώς έχουμε άπειρες καινούργιες θέ-
σεις, κυρίως στην ύπαιθρο, όπως δρόμους. Είναι εντυπωσιακό 
ότι οι αρχαίοι οδικοί άξονες σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με 
τους καινούργιους οδικούς άξονες, όπως για παράδειγμα στην 
Ιόνιο οδό ή στον δρόμο Λεύκτρο - Σπάρτης, όπου σε μεγάλο 
τμήμα ο αρχαίος ρωμαϊκός άξονας ακολουθεί τα ίδια περά-
σματα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Κουντούρη, συμπληρώ-
νοντας:
   «Συνολικά στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εισήχθη-
σαν 445 θέματα, καθώς όλα τα μεγάλα έργα περνάνε από ΚΑΣ 
και όχι από τοπικά συμβούλια. Από αυτά, σε 311 περιπτώσεις 
είχαμε διατήρηση των αρχαιοτήτων σε κατάχωση μετά την 
πλήρη τεκμηρίωση και ανασκαφή τους, σε 30 διατήρηση κατά 
χώραν με ανάδειξή τους και σε 28 αποδόμηση. Επίσης, σε 48 
περιπτώσεις αποσπάστηκαν αρχαιότητες που τις μεταφέραμε 
για μελλοντική χρήση εκθεσιακή ή εκπαιδευτική», πληροφορεί 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Κουντούρη, επισημαίνοντας επίσης ότι σε 
πολλές περιπτώσεις υπήρξαν και τροποποιήσεις στις μελέτες, 
οπότε άλλαξε η χάραξη του δρόμου και αναδείχθηκαν αρχαι-
ότητες. «Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό που συχνά θεωρούμε ότι 
όπου υπάρχει μεγάλο δημόσιο έργο έχουμε και καταστροφή 
των αρχαίων», τόνισε.
   Το κόστος δαπάνης για τις αρχαιολογικές έρευνες και εργα-
σίες ανήλθε στο ποσό των περίπου 336 εκ. ευρώ από συγ-
χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ από το υπουργείο 
Μεταφορών και Υποδομών μέσω της δικής του διαχειριστικής 

αρχής. Τα ποσά αυτά πήγαν σε πρόσληψη προσωπικού, σε 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, συντηρήσεις, καταχώσεις, αναδείξεις, 
αποσπάσεις, δηλαδή σε όλο το αρχαιολογικό έργο.
   Από το συνέδριο θα βγουν πρακτικά, που θα δημοσιευτούν 
σε έναν ή περισσότερους τόμους, με τις επιστημονικές συμβο-
λές, καθώς κι ένα λεύκωμα για το ευρύ κοινό με τις ομιλίες των 
προϊσταμένων των Εφορειών Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) που δίνουν 
τη συνολική εικόνα των ανασκαφών και των ευρημάτων ανά 
έργο.
Από την Πελοπόννησο στην Καστοριά
   Το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνομίλησε επίσης με τρεις αρχαιολόγους, που 
θα πραγματοποιήσουν, όπως και οι υπόλοιποι ομιλητές, σημα-
ντικές ανακοινώσεις στο συνέδριο: Την προϊσταμένη της ΕΦΑ 
Αρκαδίας, ‘Αννα Καραπαναγιώτου, τον προϊστάμενο της ΕΦΑ 
Κυκλάδων, Δημήτρη Αθανασούλη, καθώς και την Προϊσταμέ-
νη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Γεωργία Στρατούλη.
    «Μεγάλη πρόκληση για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας 
αποτέλεσε το αρχαιολογικό υποέργο στο πλαίσιο της κατα-
σκευής του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη- Καλαμά-
τα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 
2008 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015. Μία πρόκληση 
που αφορούσε όχι μόνο στη διαχείριση ενός πολυεπίπεδου 
προγράμματος αλλά και στο γεγονός ότι έως τότε αρχαιολο-
γικές θέσεις ήταν γνωστές μόνο από επιφανειακές έρευνες. Η 
δραστηριότητά μας εστιάστηκε στην κεντρική και νοτιοδυτική 
Αρκαδία, στην ύπαιθρο χώρα γνωστών αρκαδικών πόλεων 
των ιστορικών χρόνων», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Καραπα-
ναγιώτου, τονίζοντας ότι «μέσα από τα αποτελέσματα αναδύε-
ται μία άλλη εικόνα για την περιοχή και καταρρίπτεται -μεταξύ 
άλλων- ο σχολιασμός ότι στη νοτιότερη Αρκαδία η εικόνα για 
τις προϊστορικές θέσεις είναι απογοητευτική».
   Όπως συμπληρώνει, «ο κατάλογος των νέων θέσεων που 
προέκυψαν από την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών σε 
μήκος 31 χλμ., τη διάνοιξη επιλεγμένων δοκιμαστικών τομών 
και τη διενέργεια ανασκαφών περιλαμβάνει πέντε θέσεις βυζα-
ντινών χρόνων, των οποίων η έρευνα ξεκίνησε από την Εφο-
ρεία μας, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε από την τέως 25η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθώς και 24 νέες θέσεις 
εκ των οποίων οι δώδεκα ιδιαίτερα σημαντικές για την έρευνα 
της αρκαδικής τοπογραφίας από την προϊστορική περίοδο έως 
και την ύστερη αρχαιότητα».
   Οι σημαντικότερες θέσεις, σύμφωνα με την προϊσταμένη της 
ΕΦΑ Αρκαδίας, είναι η προϊστορική εγκατάσταση στη θέση 
«Κλαράκι», 2,5 χλμ. περίπου νότια του Παλαιοκάστρου, στο 
χαμηλό παρόδιο λόφο της Κάτω Ασέας (οι έρευνες έδωσαν 
δυο φάσεις κατοίκησης, η πρώτη χρονολογείται μεταξύ 3100 
και 2600 π.Χ. και η δεύτερη 2600- 2300 π.Χ.) και ο οικισμός 
που αποκαλύφθηκε λίγο πιο έξω από το χωριό Περιβόλια, σε 
απόσταση 2,5 χλμ. νοτιοανατολικά της Μεγαλόπολης, με διάρ-
κεια ζωής από τη γεωμετρική έως τη βυζαντινή περίοδο.

   «Η πρώην 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ήταν ίσως 
η μοναδική Εφορεία η οποία είχε τρεις νομούς κι έκανε μεγάλες 
σωστικές ανασκαφές σε πολλά έργα ταυτόχρονα: Στην Ολυ-
μπία οδό, δηλαδή τον άξονα Κόρινθος - Πάτρα, στον Μορέα, 
δηλαδή τον άξονα Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Σπάρτη 
και σε άλλα έργα όπως στο ΔΕΣΦΑ, την οδό φυσικού αερίου 
στη Μεγαλόπολη», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αθανασούλης, 
αναφέροντας δυο από τις σπουδαιότερες θέσεις που ανασκά-
φτηκαν:
   «Η πρώτη είναι η βόρεια νεκρόπολη της υστερορωμαϊκής 
Κορίνθου, η οποία δείχνει και το μέγεθος της πόλης αυτή την 
περίοδο, με εντυπωσιακούς τάφους και σε εξαιρετικά μεγά-
λη έκταση. Το δεύτερο και σημαντικότερο, που αλλάζει την 
εικόνα για τον μεσαιωνικό χάρτη της Πελοποννήσου, είναι η 
ανακάλυψη των σλαβικών νεκροταφείων της Αρκαδίας. Ένα 
μοναδικό εύρημα στις θέσεις Μάκρη και Ασέα, ίσως το σημα-
ντικότερο στην Πελοπόννησο τη βυζαντινή περίοδο γιατί πλέ-
ον έχουμε απτά τεκμήρια της παρουσίας των Σλάβων. Εκείνο 
όμως που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά 
σε αυτά τα νεκροταφεία βρήκαμε χριστιανικούς και σλαβικούς 
τάφους με τα ίδια κτερίσματα, το οποίο σημαίνει ότι η βυζαντι-
νή αυτοκρατορία σταδιακά έκανε μια εκτεταμένη πολιτική εκ-
χριστιανισμού και εξελληνισμού η οποία εκ του αποτελέσματος 
φαίνεται ότι πέτυχε διότι οι Σλάβοι αφομοιώθηκαν πλήρως», 
καταλήγει ο κ. Αθανασούλης.
    «Στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του έργου 
«Κάθετος ‘Αξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλο-
πηγή», στη θέση ‘Τρίτα’ Κορομηλιάς του Δήμου Καστοριάς, 
στο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2013 μέχρι και τον 
Ιανουάριο 2015, ήρθε στο φως τμήμα έκτασης 2.200 τ.μ. μιας 
νέας παραποτάμιας νεολιθικής εγκατάστασης» σημειώνει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Στρατούλη, συμπληρώνοντας ότι «η θέση - σε 
υψόμετρο περίπου 650 μέτρα - αναπτύσσεται στη δυτική όχθη 
του ποταμού Λιβαδοπόταμου (κλάδος του Αλιάκμονα), κοντά 
στο σημείο της συμβολής του με το μεγάλο υδρόρεμα Σουσί-
τσα, 7 χλμ. Δ-ΒΔ από την πόλη της Καστοριάς και 800 μ. ΝΔ 
από το χωριό της Κορομηλιάς».
   Όπως εξηγεί η ίδια, «η έκτασή της εκτιμάται σε περίπου 30 
στρέμματα», ενώ «βάσει ραδιοχρονολογήσεων, η εγκατά-
σταση της Κορομηλιάς χρονολογείται περίπου μεταξύ 5200-
4500/4300 π.Χ. και είναι, σε μεγάλο βαθμό, σύγχρονη με 
τον Νεολιθικό οικισμό Αυγής, τον λιμναίο νεολιθικό οικισμό 
Δισπηλιού, την επίσης παραποτάμια νεολιθική εγκατάσταση 
Κολοκυνθού και με το γειτονικό Σπήλαιο ‘Πηγές Κορομηλιάς’ 
στο γνωστό φαράγγι της περιοχής. Τα «Τρίτα» Κορομηλιάς έρ-
χονται να προστεθούν στο προϊστορικό τοπίο της Καστοριάς, 
ενισχύοντας σημαντικά τις γνώσεις μας για τη νεολιθική ζωή 
στην περιοχή» επισημαίνει η κ. Στρατούλη. 

Συνέχεια στη σελ 17

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΜΙΛΟυΝ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟυ ΑΝΑΚΑΛυφΘΗΚΑΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ δΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Με τις χθεσινές εορταστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Φόρουμ Πολιτισμού στο Μιλάνο δίνεται το «εναρκτήριο 
λάκτισμα» για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
2018. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου το Ευρωπαϊκό Έτος 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα θέσει στο προσκήνιο τον πλούτο 
της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να 
προβληθεί ο ρόλος της στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης για 
την ταυτότητα και την οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης.
Ο Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητι-
σμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, ο οποίος, σήμερα, κήρυξε επισήμως 
την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
δήλωσε: «Η πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται στον πυρήνα του 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Καθορίζει ποιοι είμαστε και δημιουρ-
γεί μιαν αίσθηση κοινής ταυτότητας. Η πολιτιστική κληρονομιά 
δεν συναποτελείται μόνον από τη λογοτεχνία, την τέχνη και 
αντικείμενα, αλλά και από τις χειροτεχνικές δεξιότητες που μαθαί-
νουμε, τις ιστορίες που αφηγούμαστε, τα τρόφιμα που κατανα-
λώνουμε και τις ταινίες που βλέπουμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε 
και να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας για τις 
επόμενες γενεές. Το εν λόγω έτος εορταστικών εκδηλώσεων θα 
αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία για να ενθαρρύνει τους πολίτες, 
ιδίως τους νέους, να διερευνήσουν την πλούσια πολιτισμική πο-
λυμορφία της Ευρώπης και να προβληματιστούν σχετικά με τη 
θέση που κατέχει η πολιτιστική κληρονομιά στη ζωή όλων μας. 
Μας δίνει δε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το παρελθόν και 
να οικοδομήσουμε το μέλλον μας.»
Στη σημερινή εκδήλωση παρευρίσκονται ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Antonio Tajani, ο Εσθονός υπουρ-
γός Πολιτισμού, κ. Indrek Saar, ως εκπρόσωπος της εσθονικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Ιταλός υπουργός Πολι-
τισμού κ. Dario Franceschini, η πρόεδρος της Επιτροπής Πολι-
τισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Petra 
Kammerevert, και 800 εκπρόσωποι του πολιτιστικού τομέα και 
της κοινωνίας των πολιτών.
Σκοπός του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς εί-
ναι η ευαισθητοποίηση ως προς την κοινωνική και οικονομική 

σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Χιλιάδες πρωτοβουλίες 
και εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη θα δώσουν τη δυνα-
τότητα συμμετοχής σε πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα. 
Ο στόχος είναι να αγγίξει το κατά δυνατόν ευρύτερο κοινό, ιδίως 
παιδιά και νέους, τοπικές κοινότητες και άτομα που σπάνια έρχο-
νται σε επαφή με τον πολιτισμό, να προωθήσει μια κοινή αίσθη-
ση οικειοποίησης.
Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε κράτη μέλη, 
δήμους και περιφέρειες της ΕΕ θα συμπληρωθούν από διακρα-
τικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Η Επιτροπή θα ορ-
γανώσει, για παράδειγμα, από κοινού με κράτη μέλη την πρω-
τοβουλία «Assises du Patrimoine» ως εμβληματική εκδήλωση 
του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκειμένου 
να αρχίσουν οι εργασίες για ένα μακροχρόνιο σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό 
θα προκύψει ως συνέχεια των συζητήσεων των ηγετών της ΕΕ 
σχετικά με την παιδεία και τον πολιτισμό στις 17 Νοεμβρίου στο 
Γκέτεμποργκ.
Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύ-
τηκε σήμερα, 8 στους 10 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η πολιτιστι-
κή κληρονομιά δεν είναι σημαντική μόνο γι’ αυτούς προσωπικά 
αλλά και για την κοινότητα, την περιοχή, τη χώρα και την Ευρω-
παϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η μεγάλη πλειονότητα είναι υπε-
ρήφανη για την πολιτιστική κληρονομιά, ανεξαρτήτως του αν 
αυτή βρίσκεται στη δική της περιοχή ή χώρα, ή σε κάποια άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα. Πάνω από 7 στους 10 Ευρωπαίους συμφω-
νούν επίσης ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής τους. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι 9 στους 10 
θεωρούν ότι η πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να διδάσκεται 
στα σχολεία. Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι, 
κατά κύριο λόγο, τα κράτη μέλη και η ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν 
περισσότερους πόρους για την προστασία της ευρωπαϊκής πολι-
τιστικής κληρονομιάς.
Ιστορικό 
Από αρχαιολογικούς χώρους έως μνημεία αρχιτεκτονικής και 
από μεσαιωνικά κάστρα έως λαϊκές παραδόσεις και τέχνες, η 

πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης βρίσκεται στον πυρήνα 
της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας των Ευρωπαίων 
πολιτών. Επιπλέον, η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί πηγή 
ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης στις πόλεις και στις περιφέ-
ρειες και βρίσκεται στο επίκεντρο των ανταλλαγών της Ευρώπης 
με τον υπόλοιπο κόσμο. 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
ΕΕ συνδέονται έμμεσα με την πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. σε 
τουρισμό, διερμηνεία και ασφάλεια). Πάνω από 300 000 άτομα 
απασχολούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ, 
ενώ, με 453 καταχωρισμένες τοποθεσίες, η Ευρώπη ως περιοχή 
αντιπροσωπεύει σχεδόν τις μισές από τις τοποθεσίες που περι-
λαμβάνονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς της UNESCO.
Για τους λόγους αυτούς, ιδίως σε μια χρονική στιγμή κατά την 
οποία παγκόσμιοι πολιτιστικοί θησαυροί απειλούνται ή κατα-
στρέφονται σκόπιμα σε ζώνες συγκρούσεων, η Επιτροπή θεωρεί 
ότι η πολιτιστική κληρονομιά αξίζει να έχει ένα Ευρωπαϊκό Έτος 
- το 2018. Η απόφαση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που ορίζει το 2018 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς εκδόθηκε στις 17 Μαΐου 2017 βάσει της 
πρότασης της Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 2016.
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον Πολιτισμό, στο πλαίσιο του οποί-
ου ξεκινά σήμερα το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
είναι μια διετής εμβληματική εκδήλωση που διοργανώνεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενισχύει την εικόνα της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής συνεργασίας, συγκεντρώνει τους βασικούς πα-
ράγοντες του τομέα, προβαίνει σε απολογισμό της υλοποίησης 
της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό και ενθαρρύνει τη 
συζήτηση σχετικά με την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ 
για τον πολιτισμό. Εκτός από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το φετινό φόρουμ θα εξετάσει 
τον ρόλο του πολιτισμού στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών 
και παγκόσμιων προκλήσεων, καθώς και τη συμβολή του πολι-
τισμού και της δημιουργικότητας στην τοπική και περιφερειακή 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Συνέχεια από τη σελ 16 
«Οι αρχαιολογικές επιχώσεις της θέσης» συνεχίζει «χαρακτη-
ρίζονται από την παρουσία λάκκων με ιδιαίτερη στρωματο-
γραφία, μικρές θερμικές κατασκευές (εστίες), πλήθος λίθινων 
εργαλείων (τριπτά και απολεπισμένα), καθώς και μεγάλων 
τμημάτων ή και ακέραιων αγγείων. Οι λάκκοι είναι συνήθως 
κυκλικού ή ελλειπτικού σχήματος και οι διαστάσεις τους κυ-
μαίνονται από 0,80 μ. έως 4,0 μ.» σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
για την ιδιαίτερη θέση που περιλαμβάνει επίσης πολυάριθμες 
θερμικές κατασκευές, σε σχήμα ελλειπτικό, ορθογώνιο, ή πε-
ταλόσχημο, οι οποίες εντοπίστηκαν τόσο στο εσωτερικό λάκ-
κων, όσο και σε ανοιχτούς χώρους εκτός αυτών. «Πρόκειται 

για εστίες και φούρνους (με διάμετρο περ. 0,40 μ. - 1,00 μ.) με 
πήλινα δάπεδα» συμπληρώνει.
 Σύμφωνα, δε, με την ίδια, «η νεολιθική εγκατάσταση στα 
«Τρίτα» Κορομηλιάς, λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών 
στην περιοχή και τη σύνθεση του αρχαιολογικού υλικού της 
θέσης, θεωρούμε ότι δεν αποτελεί τυπικό παράδειγμα οικιστι-
κής μονάδας. Οι λάκκοι πρέπει να είχαν σύνθετη βιογραφία, 
με ποικίλες, ίσως και διαφοροποιημένες στο πέρασμα των 
χρόνων λειτουργίες, όπως προσωρινή στέγαση και φιλοξενία 
δραστηριοτήτων, ή και απορριμματικές πρακτικές. Εξετάζεται 
το ενδεχόμενο τα ‘Τρίτα’ Κορομηλιάς να αποτελούν μια θέση 
ειδικού χαρακτήρα, που οι νεολιθικοί κάτοικοι της ευρύτερης 

περιοχής, αλλά και άλλες μετακινούμενες ομάδες από τα βό-
ρεια χρησιμοποιούσαν κατά διαστήματα, ίσως τις θερμότερες 
περιόδους του έτους, για την περάτωση συγκεκριμένων δρα-
στηριοτήτων, π.χ. άσκηση στα παρόχθια λιβάδια της περιοχής 
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων με παράλληλη αξιοποίηση 
των άφθονων λίθινων πρώτων υλών. Πρόκειται για θέση 
που θα εμπλουτίσει την αρχαιολογική έρευνα με ενδιαφέροντα 
στοιχεία χωροοργάνωσης και κατασκευών, που θα αποτελέ-
σουν τροφή για σκέψη και νέες προσεγγίσεις» καταλήγει η κ. 
Στρατούλη.

ΕυΡΩΠΑιΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2018

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΜΙΛΟυΝ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟυ ΑΝΑΚΑΛυφΘΗΚΑΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΜΕΓΑΛΩΝ δΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ



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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Με μισθούς πείνας αναγκάζονται να ζουν ο ένας στους 
τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αφού στα 407 
ευρώ κυμαίνεται ο μικτός μηνιαίος μισθός για 582.041 
εργαζόμενους με μερική απασχόληση σύμφωνα με τα 
στοιχεία των ίδιων των επιχειρήσεων, όπως δηλώθη-
καν στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΕΦΚΑ το 
Μάρτιο του 2017.
Η γενιά των 360 ευρώ αλλά και των mini jobs ανήκει 
στην κυβέρνηση «ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ». Ήδη το 60% των 
νέων προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα είναι με ευέ-
λικτες μορφές απασχόλησης εκ των οποίων 127.000 
εργαζόμενοι αμείβονται με μεικτό μηνιαίο μισθό έως 
100 ευρώ Μάλιστα βαρύ είναι το τίμημα που έχουν 
πληρώσει κατά την περίοδο 2015-2017 οι εργαζόμενοι 
του ιδιωτικού τομέα, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της αγοράς εργασίας, οι περικοπές μισθών 
έφτασαν σε ποσοστό 18, 9%.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ και τις Ανα-
λυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβάλλουν 
οι επιχειρήσεις, ο αριθμός των ασφαλισμένων που 
δηλώθηκαν για τον περασμένο Φεβρουάριο ανέρχε-
ται σε 1.760.076, εκ των οποίων 1.728.442 σε κοινές 
επιχειρήσεις και 31.634 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Στο 
σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους 
με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται 
σε 51,06 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.119,35 ευρώ 
, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 
24,04 ευρώ και 407,15 ευρώ.
Επιπλέον από τα ίδια στοιχεία προκύπτουν μειώσεις 
μισθών τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τον Φε-
βρουάριο του 2017 κατά 1,29% και ταυτόχρονες μειώ-
σεις μισθών σε όσους απασχολούνται με συμβάσεις με-
ρικής απασχόλησης. Έτσι, σε ασφαλισμένους με πλήρη 
απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο τον Φεβρουάριο 
ήταν 51,52 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.193,38 ευρώ. Η 
επέλαση των ευέλικτων μορφών εργασίας με μισθούς 
πείνας έχει δημιουργήσει τους νεόπτωχους εργαζο-
μένους, οι οποίοι αναγκάζονται να «στηρίζονται» στο 
δίπτυχο «μισή δουλειά, μισός μισθός».
Ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων κινείται 
πλέον γύρω και κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ 
καταγράφεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η απο-
κλιμάκωση της ανεργίας περνά μέσα από τη μείωση 
των μισθών και την αντικατάσταση θέσεων πλήρους 
απασχόλησης, με θέσεις υποαμειβόμενης μερικής απα-
σχόλησης. Μάλιστα εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια το 
όριο της φτώχειας θα βρεθεί σε υψηλότερα επίπεδα, 

Η ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας, η 
συνεχιζόμενη μείωση των δημοσίων δαπανών για 
συντάξεις καθώς και η συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση 
της εργασίας, με ενίσχυση των ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης, προδιαγράφουν ένα άκρως ανησυχη-
τικό μέλλον για το ύψος των παροχών αλλά και την 
αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των ηλικιωμένων στη 
χώρα μας.
Η έκθεση του ΟΟΣΑ για τις συντάξεις το 2017 είναι 
αποκαλυπτική και αποκαρδιωτική συνάμα. Δείχνει ότι 
στη χώρα μας, στο όχι και τόσο μακρινό 2050, σε 100 
εργαζομένους θα αντιστοιχούν 73 συνταξιούχοι.
Την ίδια στιγμή, και μετά την εκτόξευση των συνταξι-
οδοτικών δαπανών κατά 67,6% από το 2000 (10,4% 
του ΑΕΠ) στο 2013 (17,4%) και τις γνωστές συνέπει-
ες στην οικονομική πορεία της χώρας, η μείωση των 
δαπανών συνεχίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από 
16,2% του ΑΕΠ το διάστημα 2013-2015, οι δαπάνες 
του Δημοσίου αναμένεται να μειωθούν σε 15,5% το 
2020, 15% του ΑΕΠ το 2025 και 14,1% το 2035. Οπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην έκθεση του ορ-
γανισμού, ο δείκτης αυτός επηρεάζεται σημαντικά από 
το δημογραφικό και δη τη μείωση των γεννήσεων, τη 
γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση του προσδό-
κιμου ορίου ζωής, με άμεσο αποτέλεσμα στο ύψος των 
πραγματικών παροχών.
Είναι ενδεικτικό ότι το 2016, και μετά τις συνεχείς πα-
ρεμβάσεις στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης της Ελλά-
δας, η μέση ηλικία συνταξιοδότησης παραμένει στα 
62, όταν κατά μέσον όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 
64,5, με την Τουρκία να παρουσιάζει το χαμηλότερο 
όριο στα 58 και τη Νορβηγία το υψηλότερο, στα 67. 
Οσο για το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, το 
ελληνικό σύστημα αποδεικνύεται, όπως και σε πολλά 
συστήματα μεταξύ των χωρών του οργανισμού, ιδιαί-
τερα «ταξικό». Ετσι, για τους χαμηλόμισθους, το ποσο-
στό αναπλήρωσης των συντάξεων εκτιμάται σε 67,4% 
του μισθού, για τα μεσαία εισοδήματα υπολογίζεται σε 
53,7% και για τα υψηλά σε 49,2%. Στην Ιταλία, με τη 
μέση ηλικία συνταξιοδότησης στα 71 έτη, το ποσοστό 
αναπλήρωσης παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως ει-
σοδήματος στο 83,1%, ενώ στην Ισπανία, με τη μέση 
ηλικία αποχώρησης από την ενεργό δράση στα 65, η 
σύνταξη υπολογίζεται στο 72,3% του μισθού. Στον 
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διότι εκτός από τη μείωση των εισοδημάτων δημιουρ-
γείται σταδιακά μια νέα κατηγορία, οι λεγόμενοι εργα-
ζόμενοι - φτωχοί, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα εργά-
ζονται με ευέλικτη μορφή απασχόλησης και οι αμοιβές 
τους θα κυμαίνονται από 200 έως 300 ευρώ τον μήνα, 
δηλαδή κάτω από 4.150 ευρώ ετησίως, που είναι το 
όριο της φτώχειας σήμερα. Ηδη καταγράφεται ανακύ-
κλωση της ανεργίας - με μοίρασμα μίας θέσης εργασί-
ας σε 2 ή και 3 ανέργους, γεγονός που αποδεικνύει την 
κατάρρευση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης.
Στο μεταξύ νέα μείωση της ανεργίας στη χώρα κατα-
γράφηκε τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς το ποσοστό δι-
αμορφώθηκε στο 20,5% έναντι 23,2% τον Σεπτέμβριο 
2016 και από 20,7% που ήταν το αναθεωρημένο προς 
τα άνω ποσοστό τον Αύγουστο 2017. Χαρακτηριστικό 
δε είναι ότι η ανεργία στους νέους έπεσε κάτω από το 
40%.
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 981.126 άτομα και μειώ-
θηκαν κατά 135.161 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 
2016 (μείωση 12,1%) και κατά 6.018 άτομα σε σχέση 
με τον Αύγουστο 2017 (μείωση 0,6%).Το σύνολο των 
απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.800.254 
άτομα και ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 105.773 
άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2016 (αύξηση 
2,9%) και κατά 9.980 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 
εφέτος (αύξηση 0,3%). Ο οικονομικά μη ενεργός πλη-
θυσμός (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν 
εργασία) ανήλθε σε 3.223.768 άτομα και μειώθηκε 
κατά 4.760 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2016 
(μείωση 0,1%) και κατά 6.694 άτομα σε σχέση με τον 
Αύγουστο 2017 (μείωση 0,2%).
Στις γυναίκες η ανεργία (25,3% τον Σεπτέμβριο εφέτος 
από 27,6% τον Σεπτέμβριο 2016) παραμένει σημαντι-
κά υψηλότερη από εκείνη στους άνδρες (16,8% από 
19,6%).
Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία καταγράφεται στις 
ομάδες 15- 24 ετών (39,5% τον Σεπτέμβριο 2017 από 
45% τον Σεπτέμβριο 2016) και 25- 34 ετών (24,2% από 
29,9%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (18,8% 
από 19%), 55- 64 ετών (17,8% από 18,2%), 45- 54 
ετών (16,4% από 18,9%) και 65- 74 ετών (11,2% από 
14,3%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, 
στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική 
Μακεδονία (25,6% τον Σεπτέμβριο 2017 από 27,6% 
τον Σεπτέμβριο 2016), η Μακεδονία- Θράκη (21,8% 
από 23,9%) και η Αττική (21,2% από 22,3%). Ακο-
λουθούν η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νή-
σοι (20,7% από 23,6%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα 
(19,6% από 24,9%), το Αιγαίο (16,4% από 17,7%) και 
η Κρήτη (14,6% από 23,1%).
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«Μεγάλο αδελφό» για την παρακολούθηση όλων των 
οφειλετών με χρέη σε Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία 
στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαί-
σιο των ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί για ταχύτερη 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, 
αλλά και την επίσπευση κατασχέσεων και πλειστηρια-
σμών.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής προκήρυξε ηλε-
κτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Αυτομα-
τοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη 
εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή 
οφειλών», με προϋπολογισμό ύψους 768.051 ευρώ και 
με τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών τις 15 
Ιανουαρίου 2018.
Στόχος είναι στις αρχές του επόμενου έτους να τεθεί σε 
εφαρμογή το νέο σύστημα που θα δίνει άμεσα τη δυνα-

ΑυΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΩΝ 
ΠυΛΩΝ
Η ΝΑυΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4                                                         08/12/2017

ΟΟΣΑ, το καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης από υποχρε-
ωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα για άτομα με μέσο 
εισόδημα ισούται με 63% κατά μέσον όρο και κινείται 
μεταξύ 29% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 102% στην 
Τουρκία. Κατά μέσον όρο, τα ποσοστά αναπλήρωσης 
για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα είναι 10 μονάδες 
υψηλότερα.
Συνεχίζουν να εργάζονται
Η έκθεση του ΟΟΣΑ φωτογραφίζει τη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι στο 
άμεσο μέλλον θα ζουν περισσότερο και για να εξα-
σφαλίσουν μια αξιοπρεπή σύνταξη, θα πρέπει να ανα-
βάλουν τη συνταξιοδότησή τους ή να συνεχίσουν να 
εργάζονται και ύστερα από αυτήν. Βέβαια, στη χώρα 
μας, μόλις το 50% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 55 και 
59 ετών εργάζεται και μόλις 3% συνδυάζει τη σύνταξη 
με την εργασία (λόγω της ανεργίας αλλά και του νόμου 
Κατρούγκαλου).
Η κατάσταση με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επί-
πεδο συστημάτων και παραμετρικών αλλαγών είναι 
ανησυχητική για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, 
με αιχμή τη γήρανση του πληθυσμού. «Οι προκλήσεις 
της οικονομικής βιωσιμότητας και της επάρκειας των 
συντάξεων είναι σημαντικές και χρειάζονται τολμηρές 
ενέργειες από τις κυβερνήσεις», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο γενικός γραμματέας του οργανισμού Ανχελ 
Γκουρία. Και αυτό, παρότι τα τελευταία 2 χρόνια το 
ένα τρίτο των χωρών του ΟΟΣΑ άλλαξε τα επίπεδα ει-
σφορών, ένα τρίτο μείωσε το «όφελος» για όλους ή για 
ορισμένους συνταξιούχους και τρεις χώρες αύξησαν 
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

τότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό από τη στιγμή που μια 
οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, να αποκτά πλήρη εικόνα 
του οφειλέτη για πληρωμές, ρυθμίσεις ή άλλες ληξιπρό-
θεσμες οφειλές του, και μέσω αυτοματοποιημένων διαδι-
κασιών να ενεργοποιεί τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, 
όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, δεσμεύσεις τρα-
πεζικών λογαριασμών ή και αυτεπάγγελτων συμψηφι-
σμών.
Δεν είναι τυχαίο ότι για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι 
φορολογικές αρχές θα μπορούν να συγκεντρώνουν ανά 
πάσα στιγμή όλα τα στοιχεία των οφειλετών, από το Taxis, 
τον ΕΦΚΑ, το Κτηματολόγιο, την Εργάνη, τις Τράπεζες, το 
Χρηματιστήριο, το ΓΕΜΗ, τον Τειρεσία κ.α., προκειμένου 
να είναι σε θέση να προχωρούν σε ταχύτερες και αυτομα-
τοποιημένες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσια-
κών στοιχείων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρε-
ται στην εν λόγω προκήρυξη, μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος οι φορολογικές αρχές θα έχουν άμεση εικόνα 
για το πότε μία οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη, αλλά και 
για την πορεία των ρυθμίσεων με στόχο την αύξηση της 
εισπραξιμότητας.
Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την προκήρυξη, 
είναι: → η μοντελοποίηση των διαδικασιών που περι-
λαμβάνονται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης 
οφειλών της ΑΑΔΕ → η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουρ-
γία σχετικού πληροφοριακού συστήματος υποθέσεων 
(case management system) για την παρακολούθηση και 
διαχείριση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών με στόχο 
την αυτοματοποίησή τους → η εκπαίδευση επιλεγμένων 
χρηστών της ΑΑΔΕ στο ως άνω σύστημα.
Επισημαίνεται ότι τα υφιστάμενα συστήματα της αναθέ-
τουσας αρχής που επηρεάζουν το έργο είναι τα εξής: 1. 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας 
- Taxis 2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορο-
λογουμένων Taxisnet 3. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Τελωνείων-ICISNET 4. Ολοκληρωμένο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών-ELENXIS 5. 
Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης-MIS 6. Πληροφο-
ριακό Σύστημα-Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων 
(ΚΕΦ) 7. Πληροφοριακό Σύστημα Ακίνητης Περιουσίας 8. 
Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογα-
ριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ & ΛΠ).
Παρακολούθηση 
Οι βασικές λειτουργίες-υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 
ηλεκτρονικά και κατά περίπτωση αυτοματοποιημένα και 
μαζικά ανά εφαρμογή είναι οι εξής: 
1. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης οφειλέτη 
και οφειλών.
2. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτομα-
τοποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων.
Η εφαρμογή αφορά την υλοποίηση και διαχείριση συμψη-

φισμών, μεταξύ οφειλών-επιστροφών του κάθε οφειλέτη 
τόσο εντός της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης 
όσο, και αν αυτό προ βλέπεται από σχετική νομοθεσία, με 
οφειλές άλλων δημόσιων φορέων.
3. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών 
κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
Η εφαρμογή αφορά τη δυνατότητα αυτόματης σύνταξης 
και αποστολής μαζικών ειδοποιήσεων για τις οφειλές 
τόσο κατά το στάδιο προ της προθεσμίας καταβολής τους 
(ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις) όσο και μετά (ειδοποιήσεις 
και επιδόσεις), προκειμένου αφενός να επιδοθούν στους 
φορολογούμενους και αφετέρου αυτοί να ενημερωθούν 
για τις κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους.
4. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτομα-
τοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.
Η εφαρμογή αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας 
λήψης μέτρων, μετά την εφαρμογή πολλαπλών κριτηρί-
ων ανάλυσης κινδύνου στη βάση του συστήματος όπως 
αυτά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία αφού 
εξαιρεθούν οι υποθέσεις (οφειλές/οφειλέτες) στις οποίες 
απαγορεύεται η λήψη μέτρων βάσει νόμου ή δικαστικής 
απόφασης.
Μέσω της εφαρμογής πρέπει να προτείνονται τα βέλτιστα 
μέτρα ανά οφειλή όπως προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία και, μετά την αποδοχή τους από τον χρήστη 
στον οποίο είναι χρεωμένη η κάθε οφειλή να ενημερώνε-
ται μέσω διαλειτουργικότητας η σχετική λειτουργικότητα 
του συστήματος Taxis, ICISΝΕΤ.
Το νέο σύστημα θα αλληλεπιδρά με το τμήμα της βάσης 
δεδομένων του TAXIS για την ανάκτηση δεδομένων, κα-
θώς και την τροποποίησή τους ή την εισαγωγή νέων.
Μέσω της εφαρμογής αυτής και σε ενιαίο περιβάλλον 
εργασίας με πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία και τις πλη-
ροφορίες της εφαρμογής διαχείρισης οφειλής/οφειλέ-
τη (case management), θα είναι δυνατή η διαχείριση 
οφειλής (ληξιπρόθεσμης ή μη) και οφειλέτη καθώς και 
η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου οφειλών. Επίσης, 
απαιτείται να ενεργείται η διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
οφειλών σε κάθε επίπεδο (δηλαδή από ελεγκτή είσπραξης 
ή ομάδα ελεγκτών είσπραξης, οργανική μονάδα επιπέδου 
Τμήματος, Δ/νσης, Περιφέρειας, Κεντρικά) με πλήρη πα-
ρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και των εκκρε-
μοτήτων περιλαμβανομένης της χρέωσης υποθέσεων και 
τη λήψη μέτρων είσπραξης ή το χαρακτηρισμό οφειλής 
ως ανεπίδεκτης είσπραξης, σε υπαλλήλους καθώς και την 
παρακολούθηση των ενεργειών ή των μέτρων που λαμ-
βάνουν και την απόδοση αυτών.
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Το τρίτο τρίμηνο 2017 η Ελλάδα είχε τη χαμηλότερη ανάπτυξη 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε., με αποτέλεσμα να διευ-
ρύνεται το χάσμα που χωρίζει την ελληνική οικονομία από τις 
υπόλοιπες της ευρωζώνης.
Αυτό προκύπτει από τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την 
ανάπτυξη, που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat. Μάλιστα, η ευ-
ρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία αναθεώρησε προς το καλύτερο 
στην Ε.Ε. και την ευρωζώνη τα προσωρινά στοιχεία που έχει 
δημοσιεύσει τον Νοέμβριο.
Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ανεβάσει ταχύτητα ακόμη και οι οι-
κονομίες χωρών που χαρακτηρίζονται από βραδεία ανάπτυξη, 
όπως η γαλλική και η ιταλική.
Ο... χάρτης 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με εξαίρεση την Ελλάδα, οι πρώην 
μνημονιακές χώρες (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος) αλλά και 
πρώην προβληματικές (Ισπανία) συνεχίζουν να αναπτύσσονται 
με πολύ καλούς ρυθμούς. Για την Ιρλανδία τα στοιχεία αφορούν 
το δεύτερο τρίμηνο, όπου η οικονομία έτρεχε με ετήσιο ρυθμό 
5,8%.
Σύμφωνα με τη χθεσινή δεύτερη εκτίμηση της Eurostat, σε τρι-
μηνιαία βάση, δηλαδή το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το 
δεύτερο τρίμηνο το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,6% τόσο στην Ε.Ε. όσο και 
στο σύνολο της Ε.Ε. Σε ετήσια βάση, το τρίτο τρίμηνο του 201 7 
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 το ΑΕΠ αυξήθηκε 
στην ευρωζώνη και στην Ε.Ε. κατά 2,6% που ήταν και το ψηλό-
τερο ποσοστό από την αρχή της κρίσης 2009.
Μάλιστα, η στατιστική υπηρεσία αναθεώρησε προς τα πάνω 
την ετήσια εκτίμηση, δεδομένου ότι τον Νοέμβριο εκτιμούσε την 
ετήσια ανάπτυξη στο 2,5%.
Στην Ελλάδα, σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%, 
ενώ σε ετήσια η αύξηση ήταν της τάξης του 1,3%.

ΟυΡΑΓΟΣ Η ΕΛΛΑδΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤυξΗ 1,3%
ΕΛΕυΘΕΡΟΣ ΤυΠΟΣ
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Μπορεί να μην έχουν περάσει ούτε δέκα ημέρες από την 
έναρξη των πλειστηριασμών και αυτοί να έχουν προ-
γραμματιστεί για δύο φορές εκ των οποίων τη μία ανα-
βλήθηκαν, ωστόσο το εμμέσως επιδιωκόμενο αποτέλε-
σμά τους έχει επιτευχθεί.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, 
από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα παρατηρείται αύξηση 
της τάξεως του 10% στις ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων 
δανείων από δανειολήπτες που μέχρι πρότινος αγνοού-
σαν τις προσκλήσεις των τραπεζών να προσέλθουν για τη 
διευθέτηση των οφειλών τους. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι 
ενδεικτικό το πλάνο των πλειστηριασμών που ανακοινώ-
νεται ότι θα διενεργηθούν (ενδεικτικά για την προσεχή 
Τετάρτη 13/12 είναι προγραμματισμένοι 18 ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί), καθώς αυτοί μπορεί να αποτραπούν την 
τελευταία στιγμή κατόπιν ρύθμισης της οφειλής.
Η θετική ένδειξη ενίσχυσης των ρυθμίσεων– αν και δεν 
αναμένεται να συνεχιστεί πολλαπλασιαστικά, αφού είναι 
γεγονός πως οι ρυθμίσεις δανείων έχουν φτάσει σχεδόν 
στο σημείο κορεσμού – εκτιμάται πως θα φέρει δάνεια 
της τάξεως του 1,5 – 2 δισ. ευρώ στο κατώφλι του να 
επανέλθουν στα εξυπηρετούμενα. Για την ακρίβεια, να τα 
βγάλουν από το «κόκκινο» και να τα τοποθετήσουν στη 
ζώνη παρακολούθησης για την ομαλή εξυπηρέτησή τους 
επί ένα έτος, ώστε κατόπιν να μεταπηδήσουν στη ζώνη 
των δανείων που έχουν χαθεί.
Θα πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη για τις τράπεζες, 
οι οποίες παλεύουν να αντιμετωπίσουν τα δάνεια που 
«ξανακοκκινίζουν» ως άλλα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας 
των NPLs.
Σημειώνεται ότι στο γ΄ τρίμηνο, ο δείκτης αθέτησης 
(default rate) μειώθηκε για πρώτη φορά εντός του 2017, 
αγγίζοντας το 2%, ξεπερνώντας όμως και πάλι το ρυθμό 
αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure 
rate). Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα 
των διαγραφών δανείων, οι οποίες μέχρι στιγμής είναι το 
σημαντικότερο μέσο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων, και όχι της αύξησης των ρυθμίσεων.
Παρά το γεγονός ότι τόσο οι διαγραφές δανείων, όσο και 
οι πλειστηριασμοί και οι πωλήσεις θα μπουν δυναμικά στη 
φαρέτρα των τραπεζών για τη μείωση των «κόκκινων» 
δανείων μέσα στην προσεχή διετία, οι ρυθμίσεις θα συνε-
χίσουν να σηκώνουν το κύριο βάρος για την επίτευξη των 
στόχων στα τέλη του 2019.
Ειδικότερα, από το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων, ύψους 101,8 δισ. ευρώ, στην εκκίνηση του 
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Επιπλέον, θα είναι δυνατή, όπου απαιτείται, η αποστολή 
ειδοποιήσεων, από τους χρήστες, μέσω της εφαρμογής 
αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, 
ειδοποιήσεων και επιδόσεων. Για όλες τις ανωτέρω περι-
πτώσεις λήψης μέτρων απαιτείται δυνατότητα μαζικών 
ψηφιακών υπογραφών (bulk signing, σε κάθε επίπεδο).
5. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέ-
ματα οφειλών.
Η εφαρμογή αφορά τη δημιουργία προσωπικής θυρίδας 
στο σύστημα για κάθε φορολογούμενο στην οποία θα έχει 
πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τις οφειλές του 
και τις επιστροφές του καθώς και σε επιλεγμένες πληρο-
φορίες που αφορούν την αντιμετώπισή τους (ειδοποιήσεις 
που έχουν σταλεί, μέτρα που έχουν ληφθεί, συμψηφισμοί, 
πιστώσεις και ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί) 
από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Η εφαρμο-
γή θα εμπεριέχει αναλυτικό ημερολόγιο υποχρεώσεων 
πληρωμής ανά φορολογούμενο και θα συνδέεται με την 
εφαρμογή ειδοποιήσεων προκειμένου οι φορολογούμενοι 
να καθίστανται πλήρως ενήμεροι γι’ αυτές. Η εφαρμογή 
δύναται να υποστηρίζει επίσης μοντέλο προτεινόμενης 
βέλτιστης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου χρεών από την 
πλευρά του κάθε φορολογουμένου του βάσει προβλέψε-
ων με πολλαπλά κριτήρια ανάλυσης (πλήθος χρεών, ποσά 
χρεών, χρόνος δημιουργικές και λήξης χρεών, ύψος προ-
σαυξήσεων κ.λπ.).
Η θυρίδα αυτή θα είναι προσβάσιμη στον φορολογούμε-
νο μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος προσωποποιημένης 
πληροφόρησης φορολογουμένων του ΤΑXlSnet.
6. Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών.
Διαλειτουργικότητα 
Το προς ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα παρακολού-
θησης και διαχείρισης οφειλών πρέπει να διαλειτουργεί 
με όσα Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων κριθεί 
απαραίτητο προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υπο-
στήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών και μέτρων 
που αφορούν τόσο την εκούσια όσο και την αναγκαστική 
είσπραξη.
Ενδεικτικοί τρίτοι φορείς/συστήματα με τους οποίους 
εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη η διαλειτουργικότητα είναι 
οι ακόλουθοι: -Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο → Εθνι-
κό Κτηματολόγιο (ΕΚΧΑΕ Α.Ε.) - Δικαστικές Αρχές και Τα-
μείο Νομικών (ηλεκτρονικές αναρτήσεις πλειστηριασμών) 
-Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ -Πιστωτικά ιδρύματα 
και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος -Συμβολαιογράφοι 
-Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και λοιποί χρηματοοικο-
νομικοί οργανισμοί διαχείρισης αξιών -Ασφαλιστικοί ορ-
γανισμοί, ΚΕΑΟ, ΕΦΚΑ και Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ -Πληροφο-
ριακό σύστημα οχημάτων υπουργείου Μεταφορών → 
Ελεγκτικό Συνέδριο -Γενικό Λογιστήριο του Κράτους → 
Λοιπά πληροφοριακά συστήματα ή στοιχεία τα οποία είναι 
διαθέσιμα στη Φορολογική Διοίκηση.

στόχου τον Ιούνιο του 2017, μέχρι τα τέλη του 2019 προ-
βλέπεται ότι δάνεια 21,1 δισ. ευρώ που τώρα δεν εξυπη-
ρετούνται, θα πρέπει να αναταξινομηθούν προς εξυπηρε-
τούμενα. Το ποσό αυτό αναλύεται σε αναταξινομήσεις 8,6 
δισ. ευρώ στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, 2,6 δισ. ευρώ 
στο καταναλωτικό και 9,9 δισ. ευρώ στο επιχειρηματικό.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων θα πρέπει να μειωθεί στα 64,6 δισ. ευρώ 
στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, με τα μη εξυπηρετούμενα 
στεγαστικά δάνεια να μειωθούν στα 20,6 δισ. ευρώ από 
27,8 δις. ευρώ τον Ιούνιο 2017, τα μη εξυπηρετούμενα 
καταναλωτικά στα 6,6 δισ. από 13,8 δισ. ευρώ και τα μη 
εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά στα 37,4 δισ. από 60,1 
δισ. ευρώ σήμερα.


